
يف الهدف

عبد الوهاب جبار* 

خالل فترة زمنية قصيرة ال تتجاوز االسبوع الواحد أطيح 
بثالث��ة محافظني بع��د اقالته��م عبر التصوي��ت داخل 
مجالس محافظاتهم، فقد اقيل محافظا كربالء )عقيل 
الطريح��ي( ومحاف��ظ ذي قار )يحيى الناصري( و)س��امي 
احلس��ناوي( محاف��ظ الديواني��ة.. ال غراب��ة ان يته��اوى 
ثالث��ة محافظني في توقيت زمني متق��ارب جداً رمبا يثير 
عالمات استفهام بعض الشيء لكن الغريب حقاً هو ان 
املسوغات والتبريرات التي سبقت اقالة هؤالء احملافظني 
الثالثة )الطريحي، الناصري، احلس��ناوي( هي اهمالهم او 
عدم قيامهم بواجباتهم او تورطهم مبلفات فس��اد اداري 
ومالي قد تطوى ويس��دل عليها الستار وكأن ما حصل ال 

يعدو عن كونه مسرحية 
هزلية اذ م��ا معنى اقالة 
محافظ بع��د اتهامه ثم 
س��الكاً  الطريق  تعبي��د 
امام��ه ليأخذ طريقه الى 

فضاء احلرية االرحب.
عض��و  دع��ا  م��ا  وه��ذا 
النيابية  كتلة س��ائرون 
)انعام اخلزاع��ي(  رئيس 
اجمللس االعلى ملكافحة 
ال��وزراء  رئيس  الفس��اد 
)عادل عبد املهدي( امس 

الى تش��كيل جلنة خاصة لدراس��ة ملفات احملافظني 
املقال��ني. ونح��ن ف��ي الوقت ذات��ه نحيي أي مس��عى 
في ه��ذا االجتاه ومبا يضم��ن احلفاظ على امل��ال العام 
ومحاس��بة كل مسؤول امتدت يده عليه من دون وجه 
ح��ق وان أي س��كوت او )طمطم��ة( في ه��ذا االجتاه  ال 
يفس��ر بغير التخاذل والنكوص واخليانة والتهاون مع 
املس��ؤولني مهما كانت مناصبهم او مواقعهم.. وهنا 
نطال��ب كل اصح��اب الق��رار بأن يت��م التحفظ على 
احملافظني الثالثة حلني حسم التحقيق بشأن امللفات 
املث��ارة بحقهم.. ومن دون فتح ه��ذه امللفات نكون قد 

شاركنا في خيانة االمانة.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

 ان أي سكوت او )طمطمة( 
يف هذا االتجاه ال يفسر 
بغري التخاذل والنكوص 
والخيانة والتهاون مع 
املسؤولني

إفتحوا ملفات 
احملافظني املقالني

النص��اب  اكتم��ال  بس��بب ع��دم 
القانوني في جلسة  امس السبت 
قرر مجل��س الن��واب عقدها اليوم 
االح��د حيث تضمن ج��دول اعمال 
الدرجات  التصويت على  اجللس��ة 

اخلاصة.
وكش��ف مصدر سياسي ان مهلة 
حس��م الدرج��ات اخلاص��ة تنتهي 
اليوم فيما اشار الى ان هناك مساٍع 
برملاني��ة لتعدي��ل فق��رة باملوازن��ة 
يسمح بتأجيل حس��مها واضاف 
املصدر ان اطراف��اً حكومية اجرت 
اتص��االت لكت��ل برملاني��ة وطلبت 
منها التدخل ملنح مزيد من الوقت 
لالنتهاء من ملف الدرجات اخلاصة 
مش��يراً الى ان اعضاء في اللجنة 
القانونية البرملاني��ة اكدوا ان احلل 
الوحيد هو ان يقوم البرملان بتعديل 
اح��دى فق��رات املوازن��ة املتعلق��ة 
النهائي حلسم  الزمني  بالس��قف 
اخلاص��ة(  )الدرج��ات  املل��ف  ه��ذا 
بشكل مينح مزيداً من الوقت وتابع 
ان��ه بخ��الف ذلك فأن مؤسس��ات 
الدولة العراقية ستدخل في فراغ 
تنفيذي اداري ابت��داًء من بداية يوم 
غد االول م��ن متوز. وف��ي التطورات 
النيابي��ة،  ب��در  كتل��ة  طالب��ت 

رئيس مجل��س الوزراء )ع��ادل عبد 
م��ن مخاطر  بالتخل��ص  امله��دي( 
الدولة العميق��ة. وذكرت الكتلة ، 
نثم��ن عالياً خطوة س��ائرون، على 
مبادرته��م، وس��يبقى أعض��اء بدر 
وس��ائرون ف��ي طليع��ة املبادري��ن 
ورف��ض  املؤسس��ات  دول��ة  لبن��اء 
ودعت  املقيتة.  احلزبي��ة  احملاصصة 
الكتلة رئي��س الوزراء إل��ى اختيار 
الش��خصيات املستقلة والكفوءة 
والنزيه��ة والتخلص ق��در اإلمكان 
من مخاطر الدول��ة العميقة التي 

استفردت بالقرار لفترة طويلة.
م��ن جانب��ه طال��ب رئي��س جلن��ة 
الصح��ة والبيئة النيابي��ة )قتيبة 
اجلب��وري(، ام��س الس��بت، رئي��س 
ال��وزراء )عادل عبد امله��دي( بإجراء 
تعدي��ل وزاري، داعيا اي��اه الى إقالة 
اخلطي��ب(  )ل��ؤي  الكهرب��اء  وزي��ر 
إلخفاقه ف��ي إدارة ملف الكهرباء. 
وقال اجلبوري ان احملافظات الغربية 
ومحافظات الوس��ط ومن ضمنها 
صالح الدين ب��ال كهرباء منذ ثالثة 
أيام، ودرجة احل��رارة تعدت 50درجة 
مئوية، متسائالً ، هل يتحمل الوزير 
وعائلته البق��اء في مثل هكذا جو 

خانق بال كهرباء؟
أك��دت  االمني��ة  التط��ورات  وف��ي 
قي��ادة العمليات املش��تركة، امس 
بإج��راءات  اس��تمرارها  الس��بت، 

حتصني احلدود العراقية - الس��ورية 
ف��ي املناطق الغربية، مش��يرة إلى 
ان احلدود املشتركة مؤمنة بشكل 
ت��ام منذ عدة اش��هر. وعلى صعيد 
ذي صل��ة كش��ف قائممق��ام راوة 
مبحافظ��ة االنب��ار )حس��ني عل��ي 
العكيدي(، امس السبت، عن وجود 
اكثر من )32( من��زالً مفخخاً داخل 
احي��اء القضاء لم تت��م معاجلتها 
لغاية اآلن. وق��ال ان “فرقة معاجلة 
املتفج��رات ابطل��ت العدي��د م��ن 
املفخخ��ة  االجس��ام  العب��وات 
والعب��وات الناس��فة بالتزام��ن مع 
ع��ودة االس��ر النازحة ال��ى مناطق 

سكناها احملررة”.
م��ن جانب آخ��ر اك��دت النائب عن 
ائتالف النصر )ندى ش��اكر جودت(, 
امس السبت, ان البرملان لم يستلم 
مرشح بديل حلقيبة التربية لغاية 
اآلن, بع��د رفض أكثر من مرش��حة. 
وقالت جودت إن “رئيس الوزراء )عادل 
عبد املهدي( لم يرسل كتاباً باسم 
مرش��ح او مرش��حة وزارة التربي��ة 
الى هيئة رئاس��ة مجلس النواب”, 
مستبعدة “التصويت على مرشحة 
التربي��ة في جلس��ة الي��وم”. وفي 
السياق ذاته قدم النائب عن املكون 
التركماني )مختار املوسوي(، امس 

السبت، مقترحاً الى رئيس مجلس 
الوزراء والكتل السياسية حلل ازمة 
حقيبة وزارة التربية. وقال املوسوي 
، ان��ه وخ��الل )3( مرات ط��رح فيها 
مرش��ح من املكون السني لشغل 
حقيب��ة التربية فقد كان املرش��ح 
يت��م اس��قاطه بس��بب اخلالف��ات 
السياس��ية داخل املك��ون، اضافة 
الى س��حب الثق��ة عن مرش��حة 
رابع��ة بس��بب ش��قيقها، مبين��ا 
ان لدين��ا مقت��رح لرئي��س مجلس 
السياسية  الكتل  ورؤس��اء  الوزراء 
والصراع��ات  اجل��دل  انه��اء  بغي��ة 
حول احلقيبة. واضاف املوس��وي، ان 

مقترحن��ا يتعل��ق بانصاف قومية 
مهمش��ة باحلكوم��ة رغ��م انه��ا 
القومي��ة الثالثة وج��زء اصيل من 
البلد وهي القومية التركمانية من 
خالل تقدمي مرشح لشغل حقيبة 

التربية من التركمان.
وفي التطورات االمنية ايضاً وصل 
وزير الداخلية )ياس��ني الياسري(، 
اخلميس املاضي ، الى مقر السفارة 
البحرينية في بغداد. وقال مصدر 
امن��ي ان وص��ول الياس��ري ال��ى 
مقر الس��فارة جاء لالطالع على 
االوضاع التي ش��هدتها السفارة 
بعد اقتحامها من قبل متظاهرين 
ان  املص��در  واض��اف  غاضب��ني. 
اج��راءات امنية مش��ددة اتخذت 
في محيط الس��فارة، مشيرا الى 
ان الوزي��ر وجه مبعاقبة املس��يئني 
ف��ي التظاه��رة. واكد الياس��ري، ، 
ان الق��وات االمني��ة اعتقلت )54( 
ش��خصاً من مقتحمي الس��فارة 
البحرينية في منطقة املنصور في 
بغداد«. واضاف انه »س��يتم اتخاذ 
اإلج��راءات القانونية بحق هؤالء«، 
مش��يرا ال��ى ان »امن الس��فارات 
والبعثات خط احمر، ولن نس��مح 
بالتج��اوز عليه��ا حت��ت اي ظرف«. 
وتابع انه »اوعز بتش��كيل مجلس 
حتقيق��ي بح��ق آم��ر ق��وة احلماية 

للسفارة«.

بغداد / 
أكدت جلنة الزراعة النيابية، امس الس��بت، تعرض منتج بيض املائدة الى هجمة الس��قاطه الس��يما بعد أن وصل 
الى االكتفاء الذاتي، داعية وزارة الزراعة الى الصمود امام الضغوطات اخلارجبة التي تس��عى الى فتح استيراد هذا 
املنت��ج. وق��ال عضو في اللجنة  ف��ي مؤمتر صحفي عقده في مجلس النواب برفقة أعض��اء اللجنة ، انقذوا املنتج 
احملل��ي العراقي ففي االونة االخيرة عندم��ا يتم االعالن بان البلد وصل الى االكتفاء الذاتي بس��لعة معينة نالحظ 
هناك هجمة داخلية وخارجية للقضاء عليه وهذا ماحصل عندما مت االعالن عن االكتفاء الذاتي لالسماك واحلنطة 
العراقية واليوم فقد فتحت الوزارة املعنية باب االستيراد لالسماك. وأضاف، يتعرض في الوقت احلاضر بيض املائدة 
ال��ى هجمة الس��قاط هذا املنتج ال��ذي وصل الى االكتفاء الذات��ي فتناخا املنتجني احملليني وعق��دوا اجتماع مهم 
ملواجهة هذه الهجمة بتحديد اس��عار مناس��بة و مقبولة من قبل املواطن علما ان املنتج احمللي يقوم بتش��غيل 
اآلف العاطلني عن العمل وخال من االمراض اخلطيرة التي اصيب بها املواطن بسبب تناول املنتج املستورد. وطالب 
البديري، احلكومة الى   تس��خير االجهزة االمنية والرقابية للس��يطرة على مافيات الفس��اد التي تتحكم بالسوق 

بالتنسيق مع املنتجني العراقيني وعلى وزارة الزراعة ان تصمد امام الضغوطات اخلارجبة لفتح االستيراد.

رداً على اتهامات امريكية.. العراق طالب واشنطن بأدلة تثبت انطالق طائرات من أراضيه قصفت مواقع سعودية

جلنة نيابية تصرخ: بيض املائدة يتعرض اىل هجمة إلسقاطه بعد وصولنا االكتفاء الذاتي.. فال تفتح االسترياد ياوزير الزراعة

 العمليات املشرتكة تؤكد تأمني احلدود العراقية – السورية بالكامل.. وراوة تكشف عن وجود )32( منزاًل مفخخًا يف احيائها
 بدر النيابية تطالب عبد املهدي بالتخلص من خماطر »الدولة العميقة«.. واجلبوري يطالب بإقالة اخلطيب

رئاسة الربملان : تهديد أمن البعثات الدبلوماسية يف العراق يضر بسمعة ومصلحة البالد

 وزير الداخلية يصل ملقر السفارة البحرينية ببغداد ويؤكد اعتقال )54( من مقتحميها ويوجه مبحاسبة املسيئني يف التظاهرة
 جودت: الربملان مل يستلم من عبد املهدي مرشح الرتبية لغاية اآلن.. ونائب يقدم مقرتحًا حلل ازمة هذه »احلقيبة«
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 عدم اكتمال النصاب يؤجل جلسة البرلمان الى اليوم.. ومؤسسات الدولة العراقية تدخل في فراغ تنفيذي اداري اعتبارًا من الغد

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

يف 9 / 11/ 2005 

اخلزعلي يكشف عن مالمح سيناريو أمريكي جديد لتحويل العراق اىل “ليبيا ثانية” مير عرب البصرة!

كتب املحرر السياسي
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قيادي تركماني حيذر من “طبخة خارجية” إلعادة »متوضع« البيشمركة يف كركوك3

اجلامعة العربية تدعم حقوق العراق املائية يف حوضي دجلة والفرات
2
3

بغداد / 
اعلن��ت اللجنة املالية النيابية، امس الس��بت، عن 
اتفاقها مع وزارة املالية على استالم مسودة موازنة 
الع��ام املقبل ف��ي ايلول املقب��ل، مبين��ة ان موازنة 
2020 ستحدث طفرة نوعية في االقتصاد العراقي. 
وقال عض��و اللجنة حنني القدو ان ” اللجنة املالية 
والوزارات االحتادية مستمرة في االجتماعات لبحث 
موازنة العام املقبل وما هي االحتياجات االساسية 
للحكومة”. واضاف الق��دو، ان “اللجنة اتفقت مع 

وزارة املالي��ة على تقدمي املوازنة مطلع ش��هر ايلول 
املقبل على ان تتضمن تغييرات جذرية في النفقات 
العامة واالموال االستثمارية واخلدمية”. واوضح ان 
“موازنة 2020 س��تكون مختلفة متاما عن املوازنات 
السابقة وستكون مطابقة بشكل كبير للبرنامج 
احلكوم��ي الح��داث طف��رة نوعي��ة ف��ي االقتص��اد 
العراقي”، مش��يرا إلى أن ” املوازنة س��تكون االعلى 
في تاري��خ املوازنات بس��بب توفر الس��يولة املالية 

بسبب ارتفاع اسعار النفط العاملية”.

أواعدك بالوعد واسَكيك ياكمون.. املالية النيابية : موازنة 2020 
ستحدث طفرة يف االقتصاد العراقي

بغداد / 
الي��وم يك��ون قد م��رت )42( 
يوماً على اس��تالم املعلمني 
للشهر  رواتبهم  واملدرس��ني 
املاض��ي والتي كان��ت مقررة   
تس��تلم ي��وم )24( م��ن كل  
ش��هر. املعلمون واملدرس��ون 
معه��م  ونح��ن  يتس��اءلون 
عن االس��باب التي حتول دون 
بالتوقيتات  رواتبهم  استالم 
احملددة وهل يحتاج االمر الى 
معج��زة س��ماوية؟ أم ماذا ؟ 
بغداد..  يامحافظ��ة  افتون��ا 
اجبنا ياسيادة احملافظ )فالح 

اجلزائري( احملترم.

برقية اىل حمافظ بغداد
واشنطن / وكاالت /    رواتب املعلمني فني ..ياجزائري؟

أعلنت الواليات املتحدة عن نشرها 
احلربية  املقات��الت  م��ن  مجموع��ة 
التابعة لقواتها املسلحة في قطر، 
وسط تصعيد مستمر مع إيران في 

منطقة اخلليج.
وقال��ت القي��ادة املركزي��ة للق��وات 
بي��ان  ف��ي  األمريكي��ة،  املس��لحة 
 F-22 مقتضب إن مقاتالت من طراز
Raptor )املفت��رس( نش��رت يوم 27 
حزي��ران ف��ي قاعدة العدي��د اجلوية 

ب قطر.
وأوض��ح أن هذه الطائرات انتش��رت 
ف��ي قط��ر ألول مرة، وذل��ك من أجل 

حماي��ة ق��وات الوالي��ات املتح��دة 
ومصاحله��ا في مناطق مس��ؤولية 

القيادة املركزية األمريكية.
من جانبها، بينت وكالة أسوشيتد 
برس أن هذه اجملموعة تش��مل نحو 
10 مقات��الت، وأرس��لت إل��ى قط��ر 
ف��ي إط��ار عملي��ة تعزي��ز الق��وات 
األمريكي��ة ال��ذي طلبت��ه القي��ادة 
املركزي��ة في اي��ار املاض��ي ردا على 
م��ا وصفت��ه بالتهدي��دات اإليرانية 
املتزاي��دة ضد الوالي��ات املتحدة في 

منطقة اخلليج.
وأفادت الوكالة ب��أن هذه الطائرات، 
الت��ي حتمل صواريخ م��ن نوع أرض-

ج��و وتتمي��ز بالق��درة عل��ى ش��ن 
هجم��ات برية، كانت منتش��رة في 
قاع��دة الدف��رة اجلوي��ة باإلم��ارات، 
حيث مت اس��تخدامها سابقا لدعم 
عمليات الواليات املتحدة وحلفائها 

في سوريا.
أرس��لت   ،2019 اي��ار  أوائ��ل  ومن��ذ 
منطق��ة  إل��ى  املتح��دة  الوالي��ات 
اخللي��ج مجموع��ة س��فن حربية 
 Abraham بقيادة حامل��ة الطائرات
Lincoln، وع��دة قاذف��ات م��ن طراز 
B-52، كما مت نشر منظومات جديدة 
للدفاع اجلوي من طراز Patriot فضال 

عن 2500 عسكري إضافي.

ألول مرة.. واشنطن تنشر مقاتالت F-22 Raptor يف قطر

د 
عد
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هذا
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رأ 

»                   « تــنــشـــر إق
مــســـودة بـنــــود صــفــقـــة 

الـقـــرن الـخـطـيــــــــرة 

الزوراء حيتفل مبرور نصف 
قرن على تأسيسه 6

العالقات الثقافية ختتتم 
ورشة تنمية املعارف التقليدية 

واحلرف اليدوية لاليسيسكو 11
الفنان السوري

 عابد فهد: الدراما 
السورية عادت إىل عزها
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لو كنت املسؤول ألمرت بالتحقيق العاجل 
والفوري بأسباب غياب النواب عن جلسة 
البرمل��ان لي��وم امس الس��بت م��ا ادى الى 
تأجيلها ال��ى اليوم االحد.. وكذلك نش��ر 
اس��ماء النواب الغائبني ليطلع الش��عب 
عل��ى ما يدور ويجري بالضبط من »عكرف 

لوي« و«لعبة دعبل«.

بغداد /  
اك��د النائب عن حتالف س��ائرون 
ب��در الزي��ادي، امس الس��بت، ان 
الدول��ة اصبح��ت مش��لولة مع 
انته��اء ال��دوام الرس��مي له��ذا 
الي��وم، فيما دعا رئاس��ة البرملان 
الى نش��ر اس��ماء النواب الذين 

تغيبوا عن اجللسة.
وقال الزي��ادي ، انه بنهاية الدوام 
الرسمي لهذا اليوم فهذا معناه 
دخول امل��ادة باملوازنة التي تنهي 
عم��ل ال��وكاالت حي��ز التنفيذ، 
العراقي��ة  الدول��ة  مايجع��ل 
مشلولة وكل شيء منته، مبينا 
ان عدم عقد جلسة البرملان لهذا 
اليوم وبهك��ذا وقت حرج ومهم 

هي رسالة سلبية للشارع.
واضاف الزي��ادي ان عدم حضور 
اعضاء البرملان وفش��ل البرملان 
بعق��د جلس��ته يجعلن��ا امام 
كبي��رة،  اس��تفهام  عالم��ة 
البع��ض  مبحاول��ة  وش��كوك 
ادخال الدولة في فراغ، الفتا الى 
اننا حضرنا اجللس��ة ولم تعقد 

بسبب تغيب نواب بال اعذار ورمبا 
كانت بعض الغيابات مقصودة 
الح��راج البرمل��ان واحلكومة في 
هذا الوقت املهم وقبل ساعات 

من انهاء العمل بالوكاالت.
وتاب��ع ان الوج��وه الت��ي حتضر 
ال��ى البرملان وملتزم��ة بعملها 
واضحة، مطالبا رئاسة البرملان 
ب�نشر اسماء املتغيبني باملوقع 
الرسمي وامام الشعب العراقي 
ك��ي يطل��ع عليه��م بش��كل 

واضح.

نائب : الدولة اصبحت مشلولة  لو كنت املسؤول

بغداد /  
وجه النائب عن كتلة احلكمة النيابية حس��ن فدعم،امس 
السبت، رسالة الى احلكومة بشأن الدرجات اخلاصة، فيما 
دعاها الى احترام رأي الشعب.وقال فدعم في مومتر صحفي 
عقده مبجلس النواب ، ان تيار احلكمة يرفض اي محاصصة 
للدرجات اخلاصة ووكالء الوزراء ، مبينا ان الدرجات اخلاصة 
وزعت بني الكتل السياس��ية ووصل��ت قائمة من احلكومة 
ال��ى مجلس النواب موزعة ومقس��مة عل��ى اغلب الكتل 
السياس��ية التي اعلنت عن حقها غير املشروع بالدرجات 

اخلاصة والوكالء وهي متمسكة باالسماء. 

نائب يوجه رسالة اىل احلكومة 
بشأن الدرجات اخلاصة

رئيس الوزراء عادل عبداملهدي يلتقي وفد مجلس األمن الدولي في بغداد
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نائبة تطالب بتعويض املتضررين نتيجة حريق املشراق الذي نشب باجلوار من موقع شركة الكربيت

NO.3214.SUN.30.JUN.2019

بغداد / البينة الجديدة
أكد رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، امس الس��بت، انه بفتوى املرجعية 
توح��د العراقيون، فيما اش��ار اعضاء مجلس االمن الدول��ي ان زيارتهم 
ال��ى العراق تاريخية وه��ي االولى من نوعها. وقال عب��د املهدي في بيان 
نش��ره مكتبه االعالمي خالل لقائه باعضاء مجلس االمن الدولي الذين 
وصلوا الى بغداد ام��س، ان تضحيات العراقيني وانتصارهم على داعش 
تس��تحق دعما أكبر جلهود اإلعمار. واضاف انه بفتوى املرجعية الدينية 
العلي��ا توحد العراقي��ون وبوحدتهم انتصروا عل��ى داعش. من جانبهم 
اك��د اعضاء مجلس األمن الدولي ان زيارتنا التاريخية للعراق هي األولى 
من نوعها، مش��يرين الى الدعم لس��يادة العراق واستقراره ولتوجهات 

احلكومة العراقية.

بغداد / البينة الجديدة
طالبت النائبة عن محافظة نينوى بس��مة بسيم، 
امس الس��بت، مبفاحتة وزارة الصناع��ة إليجاد حل 
نهائ��ي للكبريت املك��دس ومخلفات��ه البعاده عن 
أي مص��در ح��راري، فضال ع��ن تعوي��ض املتضررين 
نتيجة احلريق الي نش��ب باجلوار من موقع الشركة 
العامة لكبريت املش��راق باحملافظة. وقالت بس��يم 
في مؤمت��ر صحفي داخل مجلس الن��واب ال يخفى 
على جنابك��م حجم الضرر الذي وقع على املناطق 
احمليطة مبعمل كبريت املشراق في محافظة نينوى 
نتيج��ة احلريق الذي حصل وس��يبقى ه��ذا املعمل 
مبثابة قنبل��ة موقوتة ورمبا يتس��بب بكارثة بيئية، 
وعليه نطال��ب مفاحتة وزارة الصناع��ة إليجاد حل 
نهائ��ي للكبريت املك��دس ومخلفاته ام��ا بيعه أو 
إيج��اد اليه طمر مناس��بة تبعد هذه امل��ادة عن أي 
مص��در ح��راري. واضافت، كم��ا نطال��ب بتعويض 
املتضرري��ن نتيج��ة ه��ذا احلريق واعتبار منتس��بي 
الدف��اع املدني ممن توفاهم اهلل أثن��اء تأدية الواجب 
وق��ت اطف��اء احلريق ش��هداء وكذلك تق��دمي كتاب 
ش��كر وتقدير اجلهات التي أنقذت احملافظة، وايضا 
مفاحت��ة اجلهات املعني��ة ف��ي وزارة الصناعة ووزارة 
النفط من اجل إعادة ارتباط شركة كبريت املشراق 
بوزارة النفط وذلك المكانية هذه الوزارة الس��تثمار 
حق��ول كبريت املش��راق بحيث تصبح ث��روة عائدة 
للبلد بدل أن تكون مصدر تلوث واس��تنزاف للموارد 

نتيجة احلرائق.

عبد املهدي ألعضاء جملس األمن الدولي: بفتوى املرجعية توحد العراقيون وانتصاراتهم تستحق دعمًا أكرب

وزير الداخلية يعقد مؤمتراً أمنيًا يف النجف ويؤكد انتهاء إمخاد احلرائق يف املشراق

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
أك��د رئي��س اجلمهوري��ة برهم 
صالح، امس السبت، أن العراق 
ه��و الدولة األكث��ر جتربة وعبرة 
من مآس��ي احلروب، فيما رأى أن 
التعقيد األخطر هو ما يحصل 
من انقسامات ومتزقات وتخندق 
في املنطقة ومبا ين��ذر بالكثير 
الذي ال حتَمد عقباه. وقال صالح 
في كلمة القاها في احتفالية 
اقيم��ت، امس بفندق الرش��يد 
في بغداد، مبناس��بة ذكرى ثورة 
العش��رين، إن الع��راق مبوقع��ه 

االعتب��اري امله��م، كدولة قادرة 
عل��ى الت��وازن وعلى اإلس��هام 
االقليم��ي،  األم��ن  بحف��ظ 
دون  احليلول��ة  عل��ى  والعم��ِل 
ال��ى ح��روب  النزاع��ات  تط��ور 
اخرى، مشدداً على ان التحدي 
كعراقي��ني  أمامن��ا،  الكبي��ر 
ف��ي قي��ادة الدول��ة العراقي��ة 
قواه��ا  ف��ي  وكسياس��يني 
السياسية اخملتلفة، وكشعب، 
ه��و ف��ي م��دى النج��اح الذي 
ه باحلفاظ على  ميك��ن أن نحققَّ
العراق. وأضاف صالح، يجب أن 

نتآزرَ جميعنا من أجل الشعور 
للنهوض  جميعاً  مبس��ؤوليتنا 
بهذه املسؤولية وتفادي التمزق 
والعبث مبصير البلد الذي عانى 
الكثي��ر، موضحاً ان قوة الدولة 
وكرامِته��ا  هيبِته��ا  وحف��ظ 
وتعزي��ز  وأمِنه��ا  واس��تقالِلها 
مؤسس��اتها ه��و م��ا يجب أن 
يجمَعن��ا ويوحدن��ا ويدف��ع بنا 
نح��و إدراك خط��ورة اللحظ��ة 
الراهن��ة م��ن جه��ة وأهميِتها 
م��ن جه��ة أخ��رى للتأس��يِس 
والبن��اء الصحيح. وتابع، نحن، 

ف��ي املنطق��ة الدول��ة، األكث��ر 
جتربة وعبرة من مآس��ي احلرب، 
ما مررن��ا به يكف��ي لتحميِلنا 
مس��ؤولية أن نكون ُمسهمني 
أساس��يني م��ن أجل الس��الم 
والع��دِل والصداق��ة والتع��اون 
ما ب��ني الش��عوب واألمم والدول 
في منطقتن��ا والعالم، مؤكداً 
ان م��ا عاش��ه ش��عبنا وبلدنا 
م��ن وي��الت احل��روِب وكوارثها، 
وما زلنا نعيش��ه، يفرض علينا 
ق��ول ال، للح��رب، وأن نركز كَل 
وتفاهمنا  وعالقاتن��ا  جهودن��ا 
مع األصدقاء واألشقاء واجليران 
حت��ى نتف��ادى مصي��ر احل��رب 
س��واء بحفظ بلِدنا أو بحفظ 
جوارن��ا واش��قائنا واصدقائنا.
انتصرن��ا  بالق��ول  واس��تطرد 
عل��ى االره��اب، وحررن��ا مدَننا 
وقران��ا، لك��ن أمامن��ا مهمات 
أج��ل  م��ن  بالقليل��ة  ليس��ت 
جعِل األمِن واالستقرارِ راسخاً 
وناجزاً ودائم��اً، وهذا بعض من 
تعقيدات ظرفنا الراهن، مؤكداً 
ان التعقي��د األخط��ر ه��و م��ا 
يحصل من انقسامات ومتزقات 
وتخندق ف��ي املنطقة ومبا ينذر 

بالكثير الذي ال حتَمد عقباه.

وكاالت / البينة الجديدة
كش��ف مصدر مس��ؤول، امس السبت، 
ان الع��راق طال��ب بادل��ة تثب��ت قصف 
مواقع س��عودية من طائرات اطلقت من 
االراض��ي العراقي��ة، مبينا ان��ه ال توجد 
ادلة تثبت ذل��ك. ونقلت صحيفة عربية 
ع��ن املص��در قول��ه ان املعلوم��ات التي 
تتحدث عن انطالق طائرات مس��يرة من 
العراق وضربها مواقع س��عودية وصلت 
للحكومة العراقية منذ السبت املاضي 
على لس��ان مس��ؤولني أميركيني، مبينا 

ان العراق طال��ب بدليل يثبت ذلك ليتم 
التح��رك على اثره. واضاف ان واش��نطن 
لم تقدم ال صورا جوية وال أدلة ملموسة 
لرادارات أو مشاهدات على ذلك، مشيرا 
ال��ى ان اجليش العراقي نفى بدوره رصده 
أي نش��اط على احلدود مع الس��عودية.
وتابع ان العراق م��ا زال ينتظر دليال على 
ذلك. وأعلن مسؤولون أمريكيون في خبر 
نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أن 
الهجمات بطائرات مسيرة على خطوط 
األنابيب في الس��عودية الشهر املاضي، 

نفذت انطالقا من أراضي العراق اجلنوبية.
وكان مس��ؤولون أمريكي��ون ق��د اعلنوا 
أن الهجم��ات بطائ��رات مس��يرة عل��ى 
خطوط األنابيب في السعودية، الشهر 
املاضي، نفذت انطالقا من أراضي العراق 
اجلنوبية. وذكرت صحيفة وول س��تريت 
جورن��ال األمريكية نقال عن مس��ؤولني 
قالت إنهم عل��ى علم باملوضوع، دون أن 
تكشف عن أس��مائهم، بأن املسؤولني 
األمريكيني توصلوا إلى هذا االس��تنتاج 
ونقل��ه وزي��ر اخلارجية األمريك��ي مايك 

بومبي��و، إل��ى رئيس ال��وزراء ع��ادل عبد 
امله��دي، ف��ي اتص��ال هاتفي مع��ه هذا 
إل��ى أن  الش��هر. وأش��ارت الصحيف��ة 
اإلدارة األمريكي��ة تريد من بغداد أن تبذل 
مزيدا من الهجود لكبح جلام اجلماعات 
املس��لحة املوالي��ة إليران، مب��ا في ذلك 
منعها من اس��تخدام األراضي العراقية 
للهجم��ات على املصال��ح األمريكية أو 
حلف��اء واش��نطن. وحس��ب معلومات 
الصحيفة، فإن اجلانب العراقي ش��كك 
في استنتاجات الواليات املتحدة وطلب 

مزي��دا م��ن األدل��ة. واتهم��ت الوالي��ات 
املتح��دة إي��ران وحلفاءها ف��ي املنطقة 
بالوقوف وراء عدد من احلوادث األخيرة، مبا 
في ذلك استهداف ناقالت نفط بالقرب 
من الس��واحل اإلماراتية في ايار املاضي 
وفي خليج عمان هذا الش��هر، وسقوط 
قذيفة على املنطقة اخلضراء في بغداد 
وس��قوط قذائ��ف بالق��رب م��ن املواقع 
الت��ي يوجد فيها أمريكي��ون في العراق، 
واس��تهداف األنابيب في السعودية يوم 

14 أيار.

بغداد / البينة الجديدة
النائ��ب  التركمان��ي  القي��ادي  ح��ذر 
السابق جاس��م محمد جعفر، امس 
الس��بت، من وجود “طبخة خارجية” 
إلعادة قوات البيشمركة الى متوضعها 
السابق في محافظة كركوك، مشيرا 
إلى وجود قلق وارتياب عربي وتركماني 
م��ن “ع��دم اهتم��ام” رئي��س ال��وزراء 
عادل عبد املهدي بش��أن ما يجري في 
احملافظ��ة. وق��ال البيات��ي إن “ما جرى 
خ��الل االي��ام املاضي��ة م��ن تفجيرات 
وتهدي��د لقطعات احلش��د الش��عبي 
دون اي��الء اي اهتم��ام من قب��ل رئيس 

الوزراء عادل عبد املهدي في محافظة 
والتركم��ان  الع��رب  جع��ل  كرك��وك 
يعيش��ون بقلق وارتي��اب”. واضاف ان 
“العرب والتركمان يخشون من طبخة 
خارجية العادة البيشمركة الى املربع 
االول قب��ل 2017/10/17 وهيمنته على 
امن احملافظة”. واش��ار جعف��ر الى ان 
“التفجيرات االخي��رة ال توجد لها اي 
بصم��ة لداعش حي��ث ان التفجيرات 
كانت بعب��وات صوتي��ة غرضها اثارة 
الفزع وفقدان الثقة باالجهزة االمنية 
كي تعود البيشمركة للهيمنة امنيا 

على احملافظة”.

قيادي تركماني حيّذر من )طبخة خارجية(
إلعادة »متوضع« البيشمركة يف كركوك

ردًا على اتهامات أمريكية .. العراق يطالب بأدلة تثبت انطالق طائرات من أراضيه قصفت مواقع سعودية

أخبار موجزة
ح��وار .. أعل��ن الرئي��س الروس��ي، فالدميي��ر بوتني، 
بع��د محادثاته مع رئيس الوزراء الياباني، ش��ينزو 
آبي، يوم امس الس��بت، أن اجلانبني بحثا مس��ألة 
إبرام معاهدة الس��الم بني البلدين. وقال بوتني في 
مؤمتر صحفي مش��ترك مع آبي: »طبعا ناقش��نا 
مع السيد آبي املس��ائل اخلاصة مبعاهدة السالم. 
وأش��رنا بش��كل إيجابي إل��ى أن وزي��ري خارجية 
البلدين نظما حوارا موضوعيا حول هذا املوضوع الصعب واحلساس 

بالنسبة للجانبني.
إتف��اق .. أعلنت باكس��تان أنها وقعت اتفاق��ا للحصول على قرض 
مجم��ع قيمته 375 مليون دوالر م��ن بنوك إماراتية 
خالل شهر يونيو، يشمل شرائح تقليدية، وأخرى 
تتفق مع النظ��ام املصرفي اإلس��المي. وذكر بيان 
أصدرته احلكومة الباكس��تانية، امس السبت، أن 
مجموعة من البنوك الكبرى في اإلمارات استوفت 
طلبات االكتتاب لش��رائح القرض بالكامل ويقوم 

بنك كابيتال بدور املنسق الدولي للقرض.

التف��اف .. قال عض��و في جلنة األم��ن القومي في 
البرملان اإليراني، محم��د إبراهيم رضائي، إن اآللية 
املالي��ة األوروبي��ة »إنس��تيكس« ال تؤمن مصالح 
إي��ران، ولن متكن طهران م��ن احلصول على عائدات 
النفط. وأوضح رضائي في تصريح امس الس��بت، 
أنه ال ميكن لالحتاد األوروبي االلتفاف على العقوبات 
األمريكية ضد طهران من خالل آلية إنس��تيكس 
املالية.كما اته��م األوروبني بأنهم غير صادقني في وعودهم لتفعيل 

يلية »إنستيكس«، مضيفا أنهم يسعون إلى إطالة الوقت.
إحباط .. أحبط مجلس الش��يوخ األمريكي تش��ريعا كان س��يمنع 
الرئي��س دونال��د ترامب من مهاجمة إي��ران من دون 
احلص��ول على موافقة مس��بقة م��ن الكونغرس، 
إال ف��ي حالة الدف��اع عن النفس.وج��رى ذلك بعد 
تأييد 50 عضوا للمش��روع ورف��ض 40 وامتناع 10 
أعض��اء عن التصويت، وهو ما ضمن عدم حصوله 
على األصوات ال�60 الالزمة إلقراره من قبل اجمللس 
كتعديل ملشروع قانون سياسة الدفاع السنوية.

مقت��ل .. قال الرئي��س األمريكي دونال��د ترامب إن 
حادثة مقتل خاشقجي »أمر رهيب« مؤكدا أنه ال 
يوجد اتهام رسمي من أحد لولي العهد السعودي 
محمد بن س��لمان بهذه احلادثة.وق��ال ترامب في 
مؤمتر صحفي، امس السبت، من أوساكا اليابانية 
عقب انتهاء قمة مجموعة العش��رين: »س��ألت 
ولي العهد الس��عودي ما الذي حدث بشأن مقتل 
الصحفي جمال خاش��قجي، وأخبرني أنه لم يشعر بالسعادة إزاء 

ذلك«.
اس��قاط .. أعلن »اجلي��ش الوطني الليب��ي« بقيادة املش��ير، خليفة 
حفتر، إسقاط طائرة مسيرة تركية لقوات حكومة 
الوف��اق الوطني قرب طرابلس، متهما تركيا وقطر 
بالوقوف وراء اجلماعات املسلحة في ليبيا. وأوضح 
املكت��ب اإلعالم��ي ل�»اجليش الوطن��ي الليبي« أن 
إس��قاط الطائرة املس��يرة جرى في س��ماء طريق 
املط��ار بالعاصمة، مضيفا أن ال��درون التركي كان 

يحاول استهداف مواقع لقوات حفتر.

النجف / البينة الجديدة 
عقد وزير الداخلية ياس��ني الياس��ري، امس االول اجلمعة، مؤمترا 
امني��ا ف��ي مقر قيادة ش��رطة محافظ��ة النجف وبع��د وصوله 
اليها عصر ذل��ك اليوم. وقال املكتب االعالم��ي حملافظة النجف 
إن محافظ النجف لؤي الياس��ري استقبل وزير الداخلية ياسني 
الياس��ري والوفد املرافق له. واض��اف املكتب، أن محافظ النجف 
اكد ان وزير الداخلية منذ تسنمه املنصب اختار محافظة النجف 
اولى احملافظات العراقية لزيارتها ونثمن هذه الزيارة الكرمية. وتابع 
املكتب، أن وزير الداخلية عقد مؤمترا أمنيا في مقر قيادة ش��رطة 
احملافظة وبحضور قائد ش��رطة النجف والق��ادة االمنيني، مبينا 
ان محاف��ظ النجف اكد مطالبت��ه للوزير بدعم االجهزة االمنية 
باحملافظة.وفي سياق متصل أكد الياسري، انتهاء إخماد احلرائق 
في معمل املش��راق والسيطرة على املوقف. وقال: إنه مت االنتهاء 
م��ن أعمال إخم��اد احلرائق في معمل كبريت املش��راق مبحافظة 
نينوى. وأضاف، أنه متت السيطرة على املوقف. وكان مصدر أمني 
في محافظة نينوى قد افاد بتس��جيل 10 حاالت اختناق بسبب 

حريق معمل كبريت املشراق داخل محافظة نينوى.

وكاالت / البينة الجديدة
أك��د املقرر األممي، ماي��كل لينك، املعني بحالة حقوق اإلنس��ان 
ف��ي األرض الفلس��طينية احملتل��ة، أن صفقة الق��رن األمريكية 
ستفش��ل، كسابقاتها، إن لم تتضمن 6 مبادئ أساسية أبرزها 
حق عودة الالجئني. وأوضح املقرر األممي، في بيان له، أن أية خطة 
سالم بني الفلس��طينيني وإس��رائيل يجب أن تتضمن 6 مبادئ 
أساس��ية تتعلق بحق تقري��ر املصير، واملس��توطنات، والقدس، 
وحق عودة الالجئني، واألمن، وحقوق اإلنس��ان، مبا في ذلك “احلق 
في املساواة واحلركة والتعبير وتكوين اجلمعيات، وكذلك التحرر 
من التمييز”. واعتبر لينك أن أي خطة سالم، مبا في ذلك ما تروج 
له واشنطن حتت مسمى صفقة القرن “ستتحطم على صخور 
الواقع السياس��ي، ما لم يكن إطار عمل القانون الدولي قائما”.

وق��ال إن أي مقت��رح إلنهاء االحت��الل اإلس��رائيلي والتوصل إلى 
تسوية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني- اإلسرائيلي، “يجب 
أن يك��ون مس��تندا حلقوق اإلنس��ان والقانون الدول��ي”. وأوضح 
لين��ك، أن املبدأ الثاني واملتمثل في تقري��ر املصير “يتطلب دولة 
فلس��طينية قابل��ة للحياة ومتصلة وذات س��يادة كاملة، على 
أس��اس حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الش��رقية، ورابط 
حقيقي لالنتقال بني الضفة الغربية وغزة”. وأكد في بيانه على 
أن ”تب��دأ املفاوضات حول معضلة الق��دس بفرضية أن القدس 
الشرقية هي أرض فلس��طينية”. وأضاف املقرر األممي “إسرائيل 
ضمت القدس الشرقية على مرحلتني، عامي 1967 و1980، وهذا 
أم��ر أدانته األمم املتحدة باعتباره أمرا غير قانوني”. وش��دد لينك 
على ضرورة إزالة املس��توطنات “امتثاال للقان��ون الدولي وأيضا 

لتمكني قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة”.

مـــقـــرر أمــمـــــي:

صفقة القرن ستفشل إن مل 
تتضمن »6« مبادئ أساسية

بغداد / البينة الجديدة
اتهم مستش��ار األمن الوطن��ي فالح الفياض، امس الس��بت، 
بعض دول املنطقة بأنها “فقدت رش��دها” وأصبحت تدق طبول 
احل��رب، مؤكدا أنه ال يوجد أحد ينتف��ع من احلرب. وقال الفياض 
في كلمة القاها خالل احتفالية اقامتها هيئة احلشد الشعبي 
مبناسبة ذكرى ثورة العشرين، إن “دوال في املنطقة )لم يسمها( 
فقدت رشدها وأصبحت تدق طبول احلرب”، في اشارة إلى التوتر 
األميركي اإليراني. وأض��اف الفياض، أن “ال يوجد أحد ينتفع من 
احلرب في حال اندالعها”، معتبرا أن “االتكال على االجانب ميثل 
طريق الهوان والذل”. من جانب آخر أكد الفياض أن “العراق ميثل 
حتديا لالشرار في كل مكان”، الفتا إلى أنه “اذا ما استفز العراق 

فان العراق كله يواجه هذا التحدي واالستفزاز”.

بغداد / البينة الجديدة 
اعلنت وزارة العدل، امس الس��بت، استكمال االجراءات اخلاصة 
باالعالن عن الدرجات الش��اغرة، مؤكدة فتح باب التعيني ابتداًء 
م��ن اليوم األح��د. وذكرت الوزارة ان��ه “بناء عل��ى توجيهات وزير 
العدل فاروق امني الشواني استكملت جلنة التعيينات املركزية 
في وزارة العدل االجراءات اخلاصة للتعني على الدرجات الشاغرة 
عن حركة املالك لعامي )2017- 2018( بعد استحصال املوافقات 
االصولي��ة”. وأض��اف البيان ان “اليوم االحد س��تكون املباش��رة 
باس��تقبال طلب��ات الراغبني بالتعي��ني على مالك دوائ��ر الوزارة 
في بغ��داد واحملافظات عبر االس��تمارة االلكتروني��ة على املوقع 

الرسمي للوزارة”.

العدل تعلن فتح باب التعيني 
على مالكها ابتداًء من اليوم

دول باملنطقة فقدت رشدها 
وأصبحت تدق طبول احلرب

الفـــيــــــــاض:
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الصاحلي:فروقات كبرية بني سجالت ناخيب الداخلية والتجارة يف كركوك

NO.3214.SUN.30.JUN.2019

بغداد / البينة الجديدة 
اك��د رئي��س مجلس النواب محمد احللبوس��ي لنظيرت��ه البحرينية فوزي��ة عبد اهلل، ان 
احلكومة العراقية اتخذت إجراءات فورية العتقال املتسببني باقتحام السفارة البحرينية 
في بغداد، مؤكدا على استمرار اجمللس مبساعيه في تعزيز العالقات مع البرملانات العربية 
واآلس��يوية والدولية.ونقل املكتب عن احللبوس��ي، قوله إن حق التظاهر مشروع في كل 
األنظم��ة الدميقراطية، لكن االعتداء على البعثات الدبلوماس��ية ومنش��آتها وس��المة 
أمنها بالنس��بة إلى العراق خط أحمر، وال ميكن الس��ماح باملساس به مطلقا، موضحا 
أن هناك اس��تهجانا رس��ميا وش��عبيا ملثل هذه املمارس��ات اخلارجة عن القانون، التي 
تهدد البعثات الدبلوماس��ية وأمنها وسالمة العاملني فيها.وأضاف أن مثل هذه األعمال 
اخلارج��ة عن القانون نأم��ل أن ال تؤثر على عالقات العراق مع الدول العربية بش��كل عام 
ومملكة البحرين بش��كل خاص، وال س��يما بعد حتقيق العراق خط��وات كبيرة بانفتاحه 

على محيطه العربي واإلقليمي.

بغداد / البينة الجديدة
كش��ف رئيس اجلبهة التركمانية النائب ارشد الصاحلي، امس 
السبت، عن وجود فروقات كبيرة في االرقام بسجالت الناخبني 
اخلاصة بوزارتي الداخلية والتجارة في كركوك، مش��يرا الى انه 
بحال عدم الوصول التفاق بش��أن احملافظة من املمكن ان ميضي 
البرمل��ان بالتصوي��ت عل��ى جميع تعدي��الت قان��ون االنتخابات 
باس��تثناء املواد املتعلق��ة بها.وقال الصاحل��ي ، إن االجتماعات 
واحلوارات الزالت مستمرة حول قضية انتخابات كركوك، وقدمنا 
عدة مقترحات ولدينا الية لتدقيق سجل الناخبني مع اضافات 
اخ��رى تتعلق بوضع كركوك، مبين��ا انه بحال عدم الوصول الى 
اتف��اق مبا يخص قضية كركوك فم��ن املمكن ان ميضي مجلس 
الن��واب في التصوي��ت على جمي��ع تعديالت قان��ون انتخابات 

مجالس احملافظات باستثناء املواد املتعلقة ب كركوك.

احللبوسي لنظريته البحرينية:احلكومة اختذت إجراءات فورية العتقال املتسببني باقتحام السفارة يف بغداد

الفايز يفند مزاعم نواب االقليات بـ »هيمنة« الفتح وسائرون على الدرجات اخلاصة

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
ح��ذر النائب زي��اد اجلنابي، امس 
الس��بت، م��ن صفق��ة مريب��ة 
تس��تهدف املنت��وج احملل��ي من 
ع��ن  وكش��ف  املائ��دة،  بي��ض 

امتالك��ه وثائ��ق تدي��ن جه��ات 
االلتف��اف  حت��اول  مش��بوهة 
م��ن اج��ل اص��دار اجازات.وقال 
اجلناب��ي   نح��ذر العراقي��ني من 
صفقة مريبة تستهدف املنتوج 

احملل��ي من بيض املائ��دة وتقطع 
ارزاقهم وتسرق قوتهم، بطريقة 
اراضي  مش��ابهة لطريقة حرق 
وطريق��ة  والش��عير  احلنط��ة 
واح��واض  حق��ول  تس��ميم 

االس��ماك.وأضاف أن اللص��وص 
يتذرعون هذه املرة بحجج واهية 
وط��رق ملتوية وبطرق مدروس��ة 
مسبقا ألغراق السوق مبنتجات 
تأتي م��ن دول اجلوار دون أن يكون 
هناك أي رادع قانوني او اخالقي 
او انساني ألصحاب تلك االفكار 
محاول��ة  أن  الفاس��دة.وأضاف 
البع��ض م��ن حيت��ان الفس��اد 
واملسؤولني املتنفذين في الدولة 
لأللتف��اف عل��ى ق��رار البرمل��ان  
املوقر ال��ذي دعم املنتج الوطني 
وق��رر الغاء اج��ازات االس��تيراد 
للمنت��ج  وس��مح  اخلارج��ي 
الوطني بأن يأخذ حيزه احلقيقي 
ألن يك��ون س��لة غذائية وطنية 
تدع��م الس��وق العراق��ي بعيدا 
الفاس��دة غذائيا  البضاعة  عن 
املس��رطنة ف��ي اغل��ب انواعها 

وخصوصا بيض املائدة.

القاهرة / وكاالت / البينة الجديدة 
ابدى اجمللس الوزاري العربي للمياه دعمه 
حلقوق العراق بشأن احلفاظ على املوارد 
املائية في حوضي نهري دجلة والفرات.
ودع��ا اجملل��س، ف��ي قرارات��ه اخلتامي��ة 
الصادرة في ختام الدورة احلادية عشرة 
للمجل��س الت��ي عقدت مبق��ر اجلامعة 
العربي��ة برئاس��ة فلس��طني، منظمة 
األغذية والزراع��ة التابعة لألمم املتحدة 
“الفاو” للتنسيق مع وزارة املوارد املائية 
الدراس��ات  عل��ى  لإلط��الع  العراقي��ة 
الستراتيجية ملوارد املياه والتربة 2015 
– 2035، ودعوة اخلارجي��ة العراقية الى 

مفاحتة مجلس اجلامعة العربية لغرض 
تفعيل قرار مجلس اجلامعة الوزاري رقم 
8300 بش��أن دعم الع��راق إزاء املطالبة 
باحلص��ص املائية م��ع دول اجلوار.وجدد 
اجمللس دعمه جلهود احلكومة العراقية 
للمس��اهمة في إعادة تنمية “األهوار” 
العراقية من خ��الل توفير الدعم املالي 
لتنفيذ اخلطة الس��تراتيجية للتنمية 
واحملافظ��ة عل��ى احلص��ة املائي��ة م��ن 
دول أعال��ي املنبع الزده��ار هذه األراضي 
وع��ودة احلياة إليها مجددا، ومش��اركة 
العربية املتخصصة  الش��ركات  بعض 
بأعمال االس��تصالح وتنفيذ الس��دود 

للمس��اهمة ف��ي مش��اريع املي��اه في 
العراق.ورحب اجمللس بتجربة جمهورية 
العراق بش��أن مش��روعه الري��ادي على 
نهر الراش��دية ، كما رحب بعرض جتربة 
موريتانيا بشأن “تس��يير املياه في نهر 
الس��نغال”، ورحب اجمللس أيضا برغبة 
وزارة البلدي��ات اإلقليمية وم��وارد املياه 
بس��لطنة عمان بعرض جتاربها بش��أن 
مشروع “س��د وادي ضيقة ” الذي تبلغ 
س��عته التخزيني��ة 100 ملي��ون مت��ر 
مكع��ب ، كما رحب بتجربة الس��ودان 
بش��أن مش��روع “زي��رو عط��ش” أثناء 

انعقاد الدورات املقبلة للمجلس.

بغداد / البينة الجديدة
اعتبر نائب رئيس البرملان حسن الكعبي، 
ان تهديد أم��ن البعثات الدبلوماس��ية 
ف��ي الع��راق يض��ر بس��معة ومصلحة 
البالد.وقال الكعبي ، إن امن الس��فارات 

الدبوماس��ية املوجودة داخل  والبعثات 
البالد، وسالمة وحماية أفرادها وااللتزام 
بعدم التعرض لهم مسؤولية مشتركة 
تقع عل��ى عاتق احلكومة ب��ل على كل 
ف��رد عراقي يعرف ح��ق الضيف ووجوب 

إكرامه وتقديره وحمايته رغم كل شيء.
واضاف الكعبي، ان النظام الدميقراطي 
في العراق يعطي حق التظاهر السلمي 
ل��كل مواطن، تعبيرا ع��ن النقد وحرية 
التعبي��ر عن الرف��ض ألي موضوع كان، 

ولك��ن يج��ب اال يت��م حرف ه��ذا احلق 
والوص��ول ال��ى مرحل��ة االعت��داء على 
األفراد او املنشآت اواملؤسسات العاملة 
داخ��ل الب��الد او كل ما يه��دد العالقات 
واملصال��ح الثنائية م��ع مختلف الدول، 

وه��ذا مما ال يس��مح ب��ه مطلق��ا ديننا 
واخالقن��ا، فض��ال ع��ن قوانيننا س��واء 
اتفقن��ا م��ع سياس��ة ه��ذه الدول��ة او 
اختلفن��ا وهو يضر بس��معة ومصلحة 

البالد أوال في احملافل الدولية.

بغداد / البينة الجديدة
كشف األمني العام حلركة عصائب أهل احلق 
الش��يخ قيس اخلزعلي، امس الس��بت، عن 
مالمح سيناريو أميركي ضد العراق يبدأ من 
اس��تغالل التظاهرات الشعبية في البصرة، 
الفتا إلى أن واش��نطن لديها قرار بإس��قاط 
احلكومة وحتويل العراق الى ليبيا ثانية.وقال 
اخلزعلي ف��ي كلمة القاها خ��الل احتفالية 

اقامتها هيئة احلش��د الش��عبي مبناس��بة 
ذكرى ثورة العشرين إن “ أميركا ومن خلفها 
الكي��ان الصهيون��ي لديه��ا قرار باس��قاط 
احلكوم��ة العراقية وحتوي��ل العراق إلى ليبيا 
ثانية”، محذرا من “استغالل نوايا املتظاهرين 
بالبصرة من اجل انف��الت االوضاع”.وأضاف، 
أن��ه “إذا حص��ل اي انهي��ار فس��يكون وضع 
العراق أس��وأ  دولة في العالم”، مش��يرا إلى 

أن “البالد ستقسم الى محافظة محافظة 
ب��ل الى قض��اء قضاء”.وش��دد اخلزعلي على 
أنه “ال يوج��د بديل أمامنا غير دعم العملية 
السياس��ية واالجهزة االمني��ة”، منوها في 
ذات الوق��ت إلى “ض��رورة اس��تمرار اليقظة  
لألجهزة األمنية ومالحق��ة الفلول لتطهير 

جميع األراضي من اجليوب اإلرهابية”.

بغداد / البينة الجديدة
أكد رئيس اجلمهورية برهم صالح، امس 
الس��بت، أن العراق حري��ص على ادامة 
التواصل واملش��اورات مع مجلس االمن 
الدولي لتعزيز السلم واالمن في املنطقة.
وق��ال صالح خ��الل اس��تقباله الرئيس 
ال��دوري جملل��س االم��ن الدول��ي منصور 
العتبي وعدداً من اعضاء مجلس االمن، 
بحس��ب ، إن “ العراق يسعى ملمارسة 
دوره على الصعيدين االقليمي والدولي، 
واملساهمة في اجلهود البناءة لترسيخ 
االس��تقرار، ورغبت��ه اجلادة في تس��وية 
املس��ائل الدولي��ة بالطرق السياس��ية 
عبر تشجيع احلوار بني االطراف كافة”.
وشدد صالح على “اهمية احلفاظ على 
س��يادة العراق وس��المة امن��ه ووحدته 

ازاء التحديات واالزمات التي تش��هدها 
الس��احة االقليمي��ة”، مش��يرا إلى أن 
“العراقيني انتصروا على االرهاب وحرروا 

مدنه��م وامامهم مه��ام كبيرة لغرض 
للحفاظ وحدته وحتقي��ق ازدهاره، وهذا 
لن يتحقق دون مساندة وعون املنظمات 

االممية والدولية واالشقاء واالصدقاء”.
بدوره، عبر الرئيس ال��دوري جمللس االمن 
عن “دعمه واملنظمة الدولية للش��عب 
العراقي وحكومته وس��يادته”، مشيداً 
ب�”السياس��ية املتوازنة التي ينتهجها 
الع��راق واحلرص عل��ى االلت��زام مبقررات 
مجلس االمن مما يدل على صحة مساره 
احملي��ط  عل��ى  وانفتاح��ه  السياس��ي 
اإلقليمي والدولي”.من جانبه قدم رئيس 
مجلس ال��وزراء عادل عبد املهدي، امس 
الس��بت، ش��كره الى اعض��اء مجلس 
األمن الدولي خالل استقباله لهم امس.
وق��ال املكتب االعالمي ل عبد املهدي ، إن 
رئيس مجلس ال��وزراء عادل عبداملهدي 
اس��تقبل اعضاء مجلس األمن الدولي، 
وش��كر اهتمام اجمللس ودعم��ه للعراق 

أن  البيان،  وش��عبه وحكومته.وأض��اف 
اعضاء مجلس األمن اشادوا بسياسية 
احلكوم��ة العراقية املتوازن��ة وعالقتها 
م��ع محيطه��ا العرب��ي والدولي.واك��د 
اعض��اء مجل��س األم��ن الدول��ي خالل 
البيان ان زيارتن��ا التاريخية للعراق هي 
األول��ى من نوعه��ا، مش��يرين الى دعم 
س��يادة الع��راق واس��تقراره ولتوجهات 
احلكومة العراقية.ونقل البيان عن عبد 
املهدي قول��ه، إن تضحي��ات العراقيني 
تس��تحق  داع��ش  عل��ى  وانتصاره��م 
دعما أكبر جله��ود اإلعمار.يذكر أن وزارة 
اخلارجي��ة أعلن��ت، مؤخ��را أن أعض��اء 
مجلس األمن الدولي س��يزورون بغداد، ، 
لتأكيد دعمهم الستمرار جهود العراق 

في االستقرار وإعادة اإلعمار.

صاحل وعبد املهدي:العراق حريص على ترسيخ االستقرار يف املنطقة ويشكر جملس االمن الدولي لتقديم الدعم له ولشعبه
خالل استقبالهما للرئيس الدوري لمجلس األمن الدولي وعددًا من اعضائه

رئاسة الربملان:تهديد أمن البعثات الدبلوماسية يف العراق يضر بسمعة ومصلحة البالد

اخلزعلي يكشف عن مالمح سيناريو أمريكي جديد لتحويل 
العراق اىل »ليبيا ثانية« مير عرب البصرة

اجلامعة العربية تدعم حقوق العراق املائية 
يف حوضي دجلة والفرات

بغداد / البينة الجديدة
فن��د النائ��ب ع��ن حتالف الفت��ح عام��ر الفاي��ز, امس الس��بت, 
مزاع��م نواب االقلي��ات ب�”هيمنة” حتالفي س��ائرون والفتح على 
الدرج��ات اخلاصة, مؤكدا ان التحالفني ليس لهما عالقة باختيار 
الش��خصيات للدرج��ات اخلاصة.وق��ال الفاي��ز ، إن “مزاعم نواب 
االقليات بهيمنة حتالفي س��ائرون والفتح في تقاس��م الدرجات 
اخلاصة عار عن الصحة”, مش��يرا إل��ى أن “التحالفني تركا حرية 
اختيار مرش��حي الدرج��ات اخلاصة الى رئيس ال��وزراء عادل عبد 
املهدي«.واض��اف ان “عدم من��ح حقائب وزاري��ة او وكالء للوزارات 
وحتى الدرجات اخلاصة ليس بس��بب تهميشهم من قبل الكتل 
السياس��ية بل لوج��ود خالفات ح��ادة بني تلك االقليات بش��ان 
املناصب ولم يتوصلوا الى اتفاق”, مشيرا الى ان “جميع مرشحي 
الدرجات اخلاصة لن يقدموا الى البرملان اال بعد ان يدققوا من قبل 
هيئة النزاهة”.وكان نواب االقليات هددوا، امس السبت, مبقاطعة 
جلس��ات التصويت عل��ى الدرجات اخلاص��ة واتهامهم احلكومة 

والكتل السياسية بالهيمنة على تقاسم الدرجات اخلاصة.

كربالء / البينة الجديدة 
أكد محافظ كربالء نصيف اخلطابي، ، انه سيضحي بنفسه من 
اجل خدمة احملافظة، فيما أش��ار إلى ان امللف��ات والقضايا التي 
أقيل على اثرها احملافظ الس��ابق، من اختصاص القضاء واجمللس 
االعلى ملكافحة الفساد.وقال اخلطابي ، إن حضور أعضاء مجلس 
محافظة كربالء في جلسة امس، كان جيداً جداً، فقد حضر 23 
عض��واً من أصل 27، مبيناً أن االربعة اآلخرين اعتذروا عن احلضور 
لظروف خاصة.وأضاف أنه مت التصويت على احملافظ اجلديد بواقع 
22 صوت��اً من أصل 23 ، فيما مت التصويت على رئيس اجمللس علي 
املالكي بواقع 20 صوتاً،، مش��يراً إل��ى أنه مت التصويت على نائب 
رئيس اجملل��س جنان الوزني بواقع 20 صوتاً أيضاً.وأضح اخلطابي، 
س��أعمل على اقامة فريق عمل منس��جم بني اجلهة التنفيذية 
والتشريعية وسنسخر املوارد املوجودة في احملافظة واإلمكانيات 
والقدرات املوجودة باحلكومة احمللية والعتبات املقدس��ة من أجل 
خدم��ة مواطنينا.وتعهد محافظ كربالء، ب��� توفير فرص العمل 
وتقليل املش��اكل بش��أن الكهرب��اء واخلدمات العام��ة والعمل 
عل��ى حتس��ني الواقع الترب��وي والصحي وحتس��ني الواقع االمني 

للمحافظة وتشجيع السياحة الدينية واالستثمار.

بغداد / البينة الجديدة
عزى رئيس تيار احلكمة السيد عمار احلكيم، امس السبت، بذكرى 
استشهاد اإلمام جعفر بن محمد الصادق )عليه السالم(، داعيا إلى 
ضرورة التأسي به في إدارة االختالف واستيعاب االخر.وقال احلكيم 
، إنه “في ذكرى شهادته االليمة، نقف وقفة االكبار امام شخصية 
االم��ام الهمام جعفر بن محمد الصادق “عليهما الس��الم” ، تلك 
الش��خصية املباركة الفذة التي انتهجت احلوار س��بيال ملناقشة 
اخلصوم ، واملعرفة الس��تنباط العلوم ، حتى أثرت كل مرافئ احلياة 
مبعني ربان��ي صاف”.وأضاف احلكيم، ان “االجي��ال الزالت ومبختلف 
مش��اربها تنتهل منه”، داعيا إلى أن “تكون لنا فيه أس��وة حسنة 

في احلوار واحملاججة وإدارة االختالف واستيعاب االخر”.

احلكيم معزيا باستشهاد اإلمام 
الصادق )ع(:لنتأسى به الستيعاب اآلخر

نصيف اخلطابي:سأضحي بنفسي ألجل 
خدمة كربالء واهاليها

بغداد / البينة الجديدة 
انتخبت جلنة التعاليم النيابية، امس السبت، غيداء كمبش رئيسة 
لها.وق��ال مصدر برملاني ، إن جلن��ة التعليم انتخب��ت، امس، النائبة 
غيداء كمبش رئيسة لها. وأضاف املصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، 
أن االنتخ��اب جرى ضمن جولتني وكان املنافس مقدام اجلميلي، الفتا 

الى أن كمبش حصلت على االغلبية في اجلولتني االنتخابيتني.

انتخاب غيداء كمبش رئيسة 
للجنة التعليم النيابية

)البينة اجلدي��دة( نريدها أن تكون مش��روعاً لنقل 
ص��وت الن��اس الفق��راء ف��ي بالدنا بحي��ث تكون 
منبرهم اخمللص لنقل معاناتهم إلى من يهمه األمر 
لذا سنس��تمر في طرق أبواب الس��ادة املسؤولني 
حتى يس��تمعوا لص��وت العراقي ال��ذي اتخذ من 
)البينة اجلديدة( وس��يلة أمينة جتسد أمله اليومي، 
وعل��ى هذا األس��اس لن يهمنا زعل م��ن يزعل من 
مسؤولينا املهم أن ال يزعل علينا املواطن وأن يجد 

صوته في صفحات )البينة اجلديدة(.
املرحوم ستار جبار الزم 

مؤسس صحيفة »البينة الجديدة«



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

اهلدف األساس من ورشة البحرين االلتفاف على مطلب 
قيام دولة فلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة

بداية، يجدر بن��ا أن نتطرق إلى الغضبة 
الفلس��طينية وزع��م ع��راب »صفق��ة 
القرن«؛ جاريد كوش��نير أن هناك رجال 
أعمال فلسطينيني رغبوا في املشاركة 
في »ورشة املنامة«. وواقع احلال أن هناك 
غضبة ش��عبية تسبق الرسمية ترتكز 
على جتارب س��يئة س��ابقة م��ع اإلدارة 
األميركية احلالية يلخصها ويعبر عنها 
املؤرخ الفلسطيني إلياس نصر الذي قال 
لكاتب هذه الس��طور: »إن أخطر ما في 
ورشة البحرين هو جناح الواليات املتحدة 
وإسرائيل في انتزاع اعتراف عربي واسع 
لألسف بأن الدولة الفلسطينية ليست 
مطلباً عاج��اً ومهماً«. ورأى أن »الهدف 
األس��اس من ورش��ة البحرين، االلتفاف 
عل��ى مطل��ب قي��ام دولة فلس��طينية 
في الضفة الغربي��ة وقطاع غزة، ولهذا 
الس��بب وقف الش��عب الفلس��طيني 
قي��ادًة وش��عباً وفصائ��ل ومؤسس��ات 
ضد تل��ك الورش��ة«. وزاد: »ه��ذا احلدث 
يجري تس��خيره في لعبة إلقاء الفتات 
للفلس��طينيني اجملّوعني، ويسير العرب 
في��ه وراء وه��م إلهائه��م ع��ن مطل��ب 
الدولة املستقلة، إذ يعقد ترامب وصهره 
ورشة عمل شعارها: التنمية واالزدهار، 
لك��ن أي تنمية تلك الت��ي جتري في ظل 
مص��ادرة األراض��ي والتدمي��ر املتعّم��د 
لاقتصاد الفلسطيني وجتويع الاجئني. 
علماً أن الس��فير األميركي في إسرائيل 
ديفيد فريدمان مقيم مع املس��توطنني 
ويشاهد جرائمهم من ش��باك منزله«.

وإذا انتقلن��ا إلى مواقف ال��دول العربية 
أن هن��اك  رأس��ها مص��ر، جن��د  وعل��ى 
حسابات معقدة تخش��ى نتائجها تل 
أبيب كما يعتق��د عضو اجمللس املصري 
للش��ؤون اخلارجية حازم الرفاعي، الذي 
أوض��ح لن��ا رؤيته باإلش��ارة إل��ى أن »ما 
يسمى صفقة القرن هو حترك أميركي ال 
حتكمه باألساس شعوب املنطقة بقدر 
م��ا يتحكم في مس��اره موق��ف احللف 
الروس��ي- الصيني ومحاوره في الش��رق 
األوس��ط. وبالطب��ع قوى فلس��طينية 
ع��دة. هذا غي��ر املوق��ف املص��ري الذي 
يس��تتر وراء قن��اع أبو اله��ول الغامض 
واملضل��ل، واملنتظ��ر ملا س��وف يس��فر 
عنه الص��راع الدولي احلالي املتصاعد«. 
وأشار الرفاعي إلى أن »موسكو ترى في 
ترامب تعبيراً ع��ن مصفوفات أميركية 
معادية للمواجهات املس��لحة الدولية، 
ومهموم��ة بأزمات االقتص��اد األميركي 
والعامل��ي ولذلك فهي تلق��ي في العادة 
بط��وق جن��اة لترام��ب«. ورأى الرفاعي أن 
»صفقه القرن حتتاج تغيي��راً في اإلدارة 
اإلس��رائيلية وضغط��اً على إس��رائيل، 
وهو ما قد يعتب��ره الروس ثمناً للتحرك 
البطيء نحو إعداد املش��هد للتفاوض. 
فتلك ضرورة لقبول الفلسطينيني الذي 
تلق��وا الصفع��ة األميركي��ة األولى في 
موضوع الق��دس... ولرمبا يكون املطلوب 
صفعة إس��رائيلية للبدء ف��ي احلراك«.

بن��اء عل��ى ما تق��دم، ميك��ن الق��ول إن 
الصفقة ترتبط بتسويات مهمة يجري 
الترتي��ب له��ا على ق��دم وس��اق؛ أولها 
تسوية إدلب، ووضع إطار جديد للتعامل 
مع اإلس��ام السياسي، مبباركة روسية 
لتسوية تُرهق إس��رائيل. وهو ما يفسر 
الرفض اإلس��رائيلي املس��تتر لها.ووفقاً 
لتقدي��رات عدة، فإن ت��ل أبيب كانت من 
األسباب األساس��ية في تأجيل تدشني 

»صفق��ة الق��رن« حت��ى اآلن، وتتق��ارب 
ف��ي ه��ذا مواق��ف اليمني املتش��دد مع 
املعارضة اليس��ارية واملنتمية ملعسكر 
الوس��ط في إس��رائيل. فف��ي حني كان 
ترامب خ��ال حملت��ه االنتخابية بحل 
القضي��ة الفلس��طينية خ��ال س��تة 
أشهر. وبعد اإلعان الرسمي عن انطاق 
الش��ق االقتصادي من »صفقة القرن«، 
ش��نَّت إس��رائيل هجوماً مبطناً عبَّرت 
عنه دراس��ة ملعهد األمن القومي التابع 
ل��� »جامع��ة تل أبي��ب« متَّ نش��رها قبل 
س��اعات من انطاق ورش��ة املنامة جاء 
فيه��ا: »تعم��ل واش��نطن ف��ي املرحلة 
احلالي��ة على تق��دمي حوافز حل��ل النزاع 
باس��تخدام القوة االقتصادية للواليات 
املتح��دة. ونتوقع أن تدش��ن واش��نطن 
الش��ق السياس��ي م��ن الصفق��ة بعد 
أيل��ول )س��بتمبر( املقب��ل الرتب��اط تل 
أبيب بانتخاب��ات مبكرة«.وما لم تذكره 
الدراس��ة، ه��و أن رب��ط موعد تدش��ني 
الش��ق السياس��ي من »صفقة القرن« 
باالنتخابات اإلسرائيلية قد يكون محل 
مراجعة إما بالتبكير )إذا ما متَّ تش��كيل 
حكومة وحدة وطنية في إس��رائيل بني 
احلزب��ني الكبيرين ال� »ليكود« و«كاحول 
ح، أو التأجيل  الفان«(، وهو سيناريو ُمرجَّ

اإلدارة  النش��غال  )نظ��راً  أط��ول  فت��رة 
األميركية بالترتيب النتخابات الرئاسة، 
والت��ي بالتأكيد لن تكون س��هلة املنال 
لترامب(. وجتاهلت الدراس��ة، كما ورشة 
املنام��ة، أن الوالي��ات املتح��دة تعان��ي 
اقتصادياً، وأنها ستسعى لتأمني متويل 
للشق االقتصادي للصفقة من متبرعني 
ودول مانح��ة! وهو ما س��يتم على مدار 
سنوات طويلة تتجاوز فترة والية ترامب 
الثاني��ة إذا اكتمل��ت. وه��ذا يعن��ي أن 
جناح الش��ق االقتصادي فقط للصفقة 
سيظل رهينة استمرار حماسة ترامب 
أو الرئي��س الذي س��يليه لدعم اخلطة. 
ناهيك ع��ن جدي��ة املانح��ني وقدرتهم 
بتعهداتهم  عل��ى االلت��زام مس��تقباً 
وفق جدول زمني يحقق طفرة ملموسة 
للمواطن الفلسطيني.الافت أن دراسة 

الفك��ر  أرجع��ت  اإلس��رائيلي  املعه��د 
األميرك��ي وأولويات البي��ت األبيض إلى 
س��ابقة الس��ام ب��ني مصر وإس��رائيل 
��زت  أن »حفَّ بع��د  واس��تمراره صام��داً 
األزمة االقتصادية مصر على االستمرار 
في الس��ام مع احلصول عل��ى معونات 
أميركي��ة، لك��ن الدافع الرئي��س إلبرام 
الس��ام من��ذ البداي��ة، كان انس��حاب 
إسرائيل الكامل من سيناء«. وهو حتليل 

يراع��ي أن للقاه��رة بالفعل حس��ابات 
وأن س��لوكها  االقتص��اد،  غي��ر  أخ��رى 
يوض��ح دوم��اً حرصها عل��ى التزاماتها 
واالتفاقي��ات املبرم��ة وحريص��ة كذلك 
عل��ى أمنه��ا القومي. ه��ذا األمر اتضح 
م��ن إدخال مص��ر إلى املنطق��ة )ج( في 
سيناء قوات ذات تسليح ثقيل وبأعداد 
أكب��ر من املنصوص عليه��ا في اتفاقية 
الس��ام. ويجب أن يوضع في احلس��بان 
أن��ه باإلضافة إل��ى اليمني اإلس��رائيلي 
املتش��دد، فإن لدى زعيم املعارضة بيني 
غانتس حتفظات معلن��ة على »صفقة 
الق��رن«، إذ صرَّح قبل تدش��ني »ورش��ة 
املنام��ة« ب�24 س��اعة قائ��اً: »يجب أن 
تش��مل اخلط��ة األميركية نزع س��اح 
غزة، وإعادة اجلنود اإلسرائيليني األسرى، 
ووقف اإلرهاب«. وهو ما يعني مكاس��ب 

مجانية إلسرائيل من دون أي التزام جتاه 
الفلس��طينيني باستثناء احلصول على 
اخلدمات األساس��ية في ش��كل أفضل 
مما هو عليه حالي��اً. ولم يتطرق غانتس 
إل��ى إمكان ربط الضف��ة بغزة من خال 
ت عليه  خط س��كك حديد )وهو ما نصَّ
»اتفاقية أوسلو« حتت مسمى: ممر آمن(.

وكان��ت ش��بكة األخبار ف��ي التلفزيون 
احلكوم��ي اإلس��رائيلي أعلن��ت عزمها 
مقاطعة الورش��ة، واالكتف��اء بتغطية 
الفعاليات م��ن تل أبيب، بع��د أن رفض 
البي��ت األبي��ض تس��مية دان��ا واي��س 
مراس��لة، مفضاً اعتماد مراس��ل آخر. 
وهو ما رفضته املراس��لة املذكورة التي 
س��بق أن أغضب��ت جن��ل نتانياه��و في 
رحلة سابقة للواليات املتحدة )وصفته 
بأن��ه »طف��ل ال تتجاوز قيمت��ه الصفر، 
وأق��رب لل��روث«( وه��و ما اضط��رت إلى 
االعتذار عن��ه الحقاً، وس��بق لها أيضاً 
تس��ريب خبر نقل الس��فارة األميركية 
للقدس. كما عبَّر عن الفتور اإلسرائيلي 
إزاء املؤمت��ر، تأكي��د مراس��ل القن��اة 13 
اإلس��رائيلية أن��ه »على رغ��م أنها املرة 
األولى التي تسمح فيها مملكة البحرين 
إلسرائيليني بزيارتها، فإن توقعات املنجز 
من ورش��ة الشق االقتصادي من صفقة 
القرن منخفضة، بل وال تتجاوز س��طح 
األرض ب��أي مق��دار«. وبالفع��ل، فإن من 
العقبات الرئيس��ة أمام ورش��ة العمل، 
إل��ى جان��ب املقاطع��ة الفلس��طينية 
أو  الرس��مية، ع��دم مش��اركة روس��يا 
الصني، والتعام��ل الفاتر من قبل االحتاد 
األوروب��ي أيض��اً م��ع الورش��ة خصوصاً 
وأن دوالً مث��ل فرنس��ا س��بق أن أعلن��ت 
أنه��ا ال تعلم أي تفاصي��ل عن »صفقة 
القرن« م��ن األس��اس. وإذا كانت مجلة 
اإلس��رائيلية  االقتصادي��ة  »همارك��ر« 
أبرزت مواجهة البحرين حالياً مش��اكل 
اقتصادية مقارنة بسنوات سابقة، فإن 
صحيفة »يديعوت أحرونوت« أعربت عن 
عدم توقعها خروج أي شيء من »ورشة 
املنام��ة«. وهو ما ص��رح به أيض��اً مدير 
العس��كرية اإلسرائيلية  االستخبارات 
الس��ابق اجلنرال أه��رون زئيفي فريكش، 
ال��ذي ق��ال: »أنا واث��ق أنه ل��ن يخرج أي 
ش��يء من مؤمت��ر البحرين«.أم��ا جريدة 
إل��ى  باإلش��ارة  فاكتف��ت  »معاري��ف«، 
اجلالي��ة اليهودية في البحرين موضحة 
أن عدده��ا 39 ف��رداً، وأن منهم من وصل 
إل��ى مناصب ديبلوماس��ية رفيعة. وأنه 
يوجد ف��ي البحري��ن معبد يه��ودي هو 
الوحيد في اخللي��ج، وهو غير مخصص 
للصاة األس��بوعية )لض��رورة وجود 10 
رج��ال على األق��ل بني املصل��ني(، وتقام 
في��ه احتف��االت األعياد فق��ط. وزعمت 
الصحيفة »أن املقاطعة الفلسطينية 
وفق��اً لرؤية ع��دد م��ن ال��دول العربية، 
س��تجعل األوضاع في املنطقة تتفاقم 
وهو ما ستس��تغله إس��رائيل في ضم 
الضفة الغربي��ة«. كما أن ذلك يعبر عن 
عدم قبول إس��رائيلي للصفقة، وسعي 
إل��ى دق أس��افني ب��ني ال��دول العربي��ة 

والفلسطينيني. ويجب هنا التنويه إلى 
تهمي��ش اجلان��ب اإلس��رائيلي حقيقة 
إقامة ص��اة داخل املعب��د اليهودي في 
البحرين، ما ينفي ضرورة تأسيس »دولة 

لليه��ود« طامل��ا أنهم مندمج��ون على 
م��دار عقود وقرون داخ��ل مجتمعاتهم، 
على رغم املذابح واالحتال الصهيوني، 
إذ فرَّق الضمير الش��عبي املس��تنير بني 

والعنصري��ة  والصهيوني��ة  اليهودي��ة 
واالحتال.هواجس إسرائيل الكبرى من 
»صفقة القرن« تتمثل في نقاط محددة 
رصدتها »يديعوت أحرونوت«، حني ذكرت 
أن تل أبيب تتخوَّف من الربط بني الضفة 
وغزة، وهو ما رفضته وقاومته لس��نوات. 

إلى جانب التوجس من تضمني الش��ق 
االقتص��ادي من »صفقة الق��رن« تطوير 
مدين��ة العقبة ما يخص��م من حظوظ 
إيات في جذب السياحة. وزعم التقرير 
أنه ال يوجد حتى اآلن أي محفزات للرأي 
الع��ام اإلس��رائيلي ولذا رمبا س��يحمل 
الشق السياسي ترضية أكبر إلسرائيل. 
وس��عياً منه��ا لنس��ف الصفق��ة في 
مهدها، تصر إس��رائيل عل��ى الربط بني 
غزة وسيناء في ش��كل ما، متهربة من 
الربط الطبيعي بني غ��زة والضفة. وهو 
ما عبَّرت عنه صحيفة »هآرتس« عشية 
ورش��ة املنامة مؤكدة أن القاهرة لديها 
مفتاح جناح »صفقة القرن«، وأنها تصر 
على تخفيف احلصار وتقدمي تس��هيات 
للفلس��طينيني، وعلى حل قي��ام دولة 
فلس��طينية عل��ى ح��دود الراب��ع م��ن 
حزي��ران )يوني��و(، في حني ت��رى تل أبيب 
ترى ض��رورة إقامة منطقة جتارة حرة بني 
غزة والعريش. ويبدو أن »هآرتس« سعت 
إلى الوقيع��ة بني القاه��رة والرياض من 
خ��ال الزعم أن هن��اك تبايناً في موقف 
كل منهم��ا من احل��ل النهائي للقضية 
الفلس��طينية، كما زعم��ت أن محمود 
عباس هو الرافض األكبر للمصاحلة مع 
حركة »حماس«! أما مراسا قناة »كان« 
را أن من أسباب تأجيل  اإلسرائيلية فقدَّ
ترامب الهجوم ضد إيران – بعد إسقاط 
الطائ��رة األميركي��ة املس��يَّرة- الرغب��ة 
ف��ي إجناح ورش��ة املنام��ة، ألن الهجوم 
كان س��يؤدي إلى الغائها. وكان مراسل 
اإلعام��ي  هي��وم«  »يس��رائيل  جري��دة 
اإلس��رائيلي أريئيل كاهانا الوحيد الذي 
حمل��ت كتابات��ه نب��رة تف��اؤل، إذ كتب 
صبيحة الورش��ة من املنامة: »نحن في 
جزي��رة األمل... على رغ��م أن كثيرين في 
إسرائيل حاولوا التقليل من احلدث. وإذا 
كان��ت القوة العظمى األولى في العالم 
حش��دت من أج��ل الفلس��طينيني دوالً 
وإمكان��ات هائل��ة، فإن الفلس��طينيني 
قاطع��وا، وإس��رائيل ل��ن تخس��ر، ب��ل 
س��تربح«.ويبدو ف��ي ض��وء ما س��بق أن 
للمراقب  اإليجابي��ة  التوقع��ات  أقصى 
املدقق، رمبا تقتصر على العودة مرة أخرى 
التفاقية أوسلو، وهو ما يثير الهواجس 
ألن تل أبيب أفرغ��ت االتفاقية ذاتها من 
مضمونها، إضافة إلى اإلصرار األميركي 
الظاهر على استبعاد الرباعية الدولية 
وتهميش دور االحتاد األوروبي، حتى داخل 
ورش عم��ل متهيدي��ة غي��ر ملزم��ة. بات 
ظاه��راً أن اإلدارة األميركية بالتنس��يق 
الكام��ل مع تل أبيب تس��عى إلى إلهاء 
ال��رأي العام العربي والفلس��طيني عن 
اخلطوات التي مت��ت بالفعل على األرض 
متمثل��ة ف��ي نق��ل الس��فارة واإلق��رار 
األميرك��ي بض��م اجل��والن، م��ع حتميل 
الفلس��طينيني مغبة ع��دم حصولهم 
على أي مقابل مستحق وفقاً للشرعية 
الدولية ملقاطعتهم ورفضهم تدش��ني 
»صفقة« ال يزال الشق السياسي منها 
مح��ل كتم��ان! وعلى هذا، يك��ون الرأي 
في النهاية أن بداي��ة أي تعامل جاد مع 
مخاط��ر أف��كار اإلدارة وصفقاتها يجب 
أن يب��دأ مبصاحل��ة فلس��طينية متكنها 
من االش��تباك املؤثر مع املشهد، وتتيح 
للمفاوض الفلسطيني اإلفادة من دعم 

عربي ودولي وأال تفتته.

* أكاديمي مصري

ما يسمى صفقة القرن 
هو تحرك أمريكي ال 
تحكمه باألساس 
شعوب املنطقة بقدر 
ما يتحكم يف مساره 
موقف الحلف الروسي- 
الصيني ومحاوره يف 
الشرق األوسط

أخطر ما يف ورشة البحرين هو نجاح الواليات املتحدة وإسرائيل يف انتزاع 
اعرتاف عربي واسع لألسف بأن الدولة الفلسطينية ليست مطلبًا عاجاًل ومهمًا

بوتني

كوشنر

نتنياهو

   اش��اهد اخلريج��ني م��ن املعاه��د والكلي��ات الطامحني 
بالتعيني يتظاهرون أمام ابواب الوزارات التي غلقت أبوابها 
اقول في نفس��ي : الى اين يسير بنا قدرنا ؟ طاقات شابة 
حتل��م بالعيش الرغيد تتظاهر في حر العراق الذي ال مياثله 
حر في دول العالم كلها هل يصح هذا ؟ ال تلوموا الشباب 
عل��ى تعاطيهم للمخ��درات او احتراف بعضهم لش��تى 
انواع الكذب واخلداع على تصرفاتهم مع العلم نحن على 
الضد من ذل��ك ولكن كيف يعيش ش��بابنا اليوم ؟ الدول 
متنحن��ا امواال على ش��كل قروض وهي به��ذا تثقل كاهل 
الدولة العراقي��ة بالديون فمن يعطيك الف دينار يطالبك 
بعش��ر اضع��اف ذلك الدينار . حجة التقش��ف ش��ماعة 
كبيرة س��قط حتت ظالها الكثير من الن��اس االبرياء من 

يعرف��ون  ال  الذي��ن 
بيد م��ن ت��دار االمور. 
املش��كلة ليست في 
الش��باب  ش��ريحة 
ب��ل يتع��دى االمر الى 
الش��رائح كله��ا من 
حي��ث االهم��ال وقلة 
وتناس��ي  الرعاي��ة 
املواطن��ني  هم��وم 
واج��ب  م��ن  الذي��ن 
الدف��اع  احلكوم��ة 
كل  وتوفي��ر  عنه��م 
مس��تلزمات الراح��ة 

واالمان والعمل لهم . سيقول البعض : هل كل شيء البد 
من الدولة توفيره؟ اقول له : نعم حتى يتساوى اجلميع في 
حقوق التعليم وفي مفاصل الدولة جميعها . في بلد يودع 
فيه من يأخذ منديا ليمسح عرقه الى السجن ويتظاهر 
فيه آالف الطاب لغرض التعيني ويخجل االسفلت ليواري 
س��وأة البعض بان يذوب كمدا وحزنا م��اذا ترجتى بعد كل 
هذا؟ ف��ي بلد يعي��ش الظالم في��ه مزهوا مع��ززا مكرما 
واملنافق يتس��امى في املراتب والنزيه يعض يديه ليش��بع 
ج��وع اوالده ويعمل كاحلمار ليا ونهارا لس��د الرمق .. هل 
بع��د ذلك م��ن فرصة يتناولها رس��ام ماه��ر ليصورها في 
لوحة تباع بثمن بخس في مزاد بعيد عن الضمائر؟ شباب 

وأجيال تضيع في بلد ال يحسن إال ذرف الدموع.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

يف بلد يعيش 
الظالم فيه مزهوا 
معززا مكرما واملنافق 
يتسامى يف املراتب 
والنزيه يعض يديه 
ليشبع جوع اوالده

أسباب الرفض اإلسرائيلي المكتوم لورشة المنامة

مشاعة التقشف 

بعد يومني من جلسات 
العمل في »ورشة 
املنامة«، تأكدنا أن ما 
لم يعلن أكثر بكثير 
من املسموح بإعانه، 
ومن ذلك، حتميل اجلانب 
اإلسرائيلي جزءاً من 
تبعات رفض األفكار 
األميركية. فإسرائيل 
ترفض »الصفقة« من 
دون أن تعلن ذلك كما 
فعل الفلسطينيون. 
وهذا يزيد من احتمال 
فشل جهود إدارة 
الرئيس األميركي 
دونالد ترامب على مدى 
نحو ثاث سنوات من 
التجهيز لها، ومن ثم 
حتميل الفلسطينيني 
فقط فاتورة ذلك 
الفشل. فإذا كان 
د  اجلانب العربي حدَّ
مشاركته الرسمية 
مبستوى منخفض 
للغاية، مشدداً في 
الوقت نفسه على 
ضرورة ارتكاز عملية 
السام املستقبلية 
على الشرعية 
الدولية، وإقامة دولة 
فلسطينية على 
حدود الرابع من حزيران 
)يونيو( 1967، سنجد 
في املقابل أن التكتيك 
اإلسرائيلي قبل عقد 
الورشة يستحق فك 
طاسمه قدر املعطيات 
والتجارب السابقة.

أحمد فؤاد أنور 
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البينة الجديدة / فاطمة العباسي

ق��ال وزي��ر الصناعة واملع��ادن الدكتور 
صالح عب��د اهلل اجلبوري خ��ال املؤمتر 
العرب��ي  للتعدي��ن  الثال��ث  الس��نوي 
أعمال��ه  انطلق��ت  ال��ذي  األفريق��ي 
االس��بوع املاضي في لن��دن أن العراق 
من أهم بل��دان املنطقة والعالم جذباً 
لاس��تثمار بس��بب موقع��ه املتمي��ز 
في الش��رق األوس��ط وثرواته املعدنية 
الهائل��ة باإلضافة إلى النف��ط والغاز 
وامتاك��ه للخبرات البش��رية واأليدي 
العاملة.وأضاف أن الهدف من املشاركة 
في هذا املؤمتر هو لتسليط الضوء على 
امللفات والفرص االس��تثمارية املتاحة 
في قط��اع التعدي��ن العراق��ي بهدف 
إقامة مشاريع اس��تخراجية متنوعة 
والفوس��فات  االس��منت  كملف��ات 

واألطيان  الس��يلكا  ورم��ال  والكبريت 
احلمراء والكاربون والكبريتات والطابوق 
احلراري املغنيسي والصخور اجلبسية 
وذلك خال كشف مواقع هذه اخلامات 
في محافظات البلد ومقدار االحتياطي 
منه��ا م��ع اس��تخداماتها الصناعية 
حي��ث مت تق��دمي مل��ف متكام��ل حول 
الث��روات املعدنية في الع��راق والفرص 
االس��تثمارية املتاح��ة فيها.من جهة 
أخرى ب��ن مدير عام الش��ركة العامة 
املهندس حسن  العراقية  للس��منت 
محسن اخلفاجي أن العراق ميتلك أجود 
املواد األولية لصناعة السمنت إضافًة 
إلى اخلبرات الكبيرة لكوادر الش��ركة.

كاش��فاً عن ع��رض )6( معامل كفرص 
استثمارية هي معمل سمنت النجف 
األش��رف ومعمل األكياس الورقية في 
بادوش ومعمل النورة في كرباء ومعمل 

سمنت بابل ومعمل سمنت الفلوجة 
األبيض ومعمل األكي��اس الورقية في 
الكوفة وهنالك جلان مختصة لدراسة 
وحتلي��ل العروض.وأض��اف، أن��ه ق��د مت 

اس��تقبال عدة ش��ركات اس��تثمارية 
منها شركة بارتنر تكنيك التركية في 
مقر الش��ركة وأجريت مباحثات أولية 
الس��تثمار معم��ل س��منت الفلوجة 

بعد اإلعان عنه كفرصة اس��تثمارية، 
كم��ا مت التف��اوض على توقي��ع ملحق 
عقد ل��كل من معمل )حم��ام العليل 
الق��دمي و حم��ام العليل اجلدي��د(، ومن 
جهة أخرى مت التباحث مع ش��ركة )آزا 
موهي��ر( التركية بش��أن توقيع ملحق 
عق��د معمل س��منت الرافدي��ن. الفتاً 
أن ش��ركة الس��منت العراقي��ة م��ن 
الشركات الس��باقة في تطبيق جتربة 
الش��ركات  واس��تقطاب  االس��تثمار 
الرصينة كش��ركة الفارج املس��تثمرة 
ملعمل س��منت كرب��اء الت��ي وصلت 
باملعمل إلى أعلى الطاقات التصميمية 
وجن��اح التجربة االس��تثمارية لتأهيل 
معمل سمنت البصرة من قبل شركة 
الس��منت الش��مالية األردنية وقبلها 
جناح استثمار معمل سمنت كبيسة 

قبل احتال داعش األرهابي.

السكك تنتهي من تبليط املعرب النظامي لساحة عدن بالتنسيق مع بلدية الكاظمية
البينة الجديدة / عبد الستار محسن

 انته��ت الش��ركة العامة للس��كك احلديد 
النق��ل  وزارة  تش��كيات  اح��دى  العراقي��ة 
مؤخرا بالتنس��يق مع بلدي��ة الكاظمية من 
تبليط معبر س��احة ع��دن النظامي لتافي 
ح��دوث التخس��فات واألض��رار الت��ي تلحق 
مبادة االس��فلت وزحفها اثناء عبور العجات 
وسير القطارات .واوضحت الشركة : ان هذا 
العمل االحترازي جاء وفق الكش��ف  انتهت 
الش��ركة العامة للس��كك احلديد العراقية 
احدى تش��كيات وزارة النقل بالتنسيق مع 
بلدي��ة الكاظمي��ة من تبليط معبر س��احة 
ع��دن النظام��ي لتافي حدوث التخس��فات 
واألضرار التي تلحق مبادة االس��فلت وزحفها 
القط��ارات  وس��ير  العج��ات  عب��ور  اثن��اء 
.واوضحت الشركة   ان هذا العمل االحترازي 
جاء وفق الكش��ف الذي قامت به الس��كك 
م��ع بلدي��ة الكاظمي��ة املقدس��ة بتوقي��ع 
محض��ر مش��ترك للب��دأ بعملي��ة التنفيذ  
بتبليط املعبر النظامي لس��احة عدن ضمن 
قاطع الكاظمية واكس��اؤها مبادة االسفلت 
مبس��احة تقدر 1٢0م٢ النسيابية السير فوق 
خط السكة وعدم خلق االزدحامات وتأثيرها 
عل��ى س��ير القط��ارات .وبينت الش��ركة  مت 
التوجي��ه مبتابعة مم��رات التعاب��ر النظامية 
فضا ع��ن ممرات بغداد عموم��ا والعمل على 
تأهيلها مبا ينسجم مع حركة مرور السيارات 

على هذه املعابر لتافي عملية تزايد انشقاق 
مادة االسفلت بن خط السكة للتقليل من 
احلوادث التي تس��بب أضرار للس��يارات أثناء 
املرور بس��رعة عالي��ة .يذكر ان ه��ذه املبادرة 
جاءت حرصا من الس��كك لصال��ح املواطن 
الك��رمي أثناء مروره بتلك التقاطعات من اجل 
توفير انس��يابية عالية أثناء سير القطارات 
والعج��ات  .ال��ذي قام��ت ب��ه الس��كك مع 
بلدي��ة الكاظمية املقدس��ة بتوقيع محضر 
مش��ترك للب��دأ بعملي��ة التنفي��ذ  بتبليط 
املعب��ر النظامي لس��احة ع��دن ضمن قاطع 
الكاظمية واكساؤها مبادة االسفلت مبساحة 
تق��در 1٢0م٢ النس��يابية الس��ير  فوق خط 

السكة وعدم خلق االزدحامات وتأثيرها على 
سير القطارات .وبينت الشركة : مت التوجيه 
مبتابع��ة مم��رات التعابر النظامي��ة فضا عن 
مم��رات بغداد عموم��ا والعمل عل��ى تأهيلها 
مبا ينس��جم مع حركة مرور الس��يارات على 
ه��ذه املعاب��ر لتاف��ي عملية تزايد انش��قاق 
مادة االسفلت بن خط السكة للتقليل من 
احلوادث التي تس��بب أضرار للس��يارات أثناء 
املرور بس��رعة عالي��ة .يذكر ان ه��ذه املبادرة 
جاءت حرصا من الس��كك لصال��ح املواطن 
الك��رمي أثناء مروره بتلك التقاطعات من اجل 
توفير انس��يابية عالية أثناء سير القطارات 

والعجات.

بغداد / البينة الجديدة
 باشرت الشركة العامة لنقل املسافرين 
والوفود اح��دى تش��كيات وزارة النقل 
بزج باص��ات حديثة نوع King Long ،يوم 
اجلمع��ة  املاضي ، للعم��ل داخل مدينة 
،وذل��ك  ضم��ن  الكاظمي��ة املقدس��ة 
اجله��ود اخلاص��ة لارتقاء بواق��ع النقل 
الداخلي.واوضح��ت الش��ركة في بيان، 
تلق��ت }البين��ة اجلديدة{ نس��خة منه، 
ان عمل حافات الش��ركة احلديثة نوع 
King Long يكون عب��ر محور االعظمية 

باب الدروازة جس��ر االئم��ة وانها تائم 
ش��رائح اجملتمع م��ن كبار الس��ن وذوي 
االحتياج��ات اخلاصة.واش��ار، ان مدينة 
الكاظمية تش��هد زخما م��ن الوافدين 
لزي��ارة االمام��ن الكاظم��ن )عليهم��ا 
الس��ام( مما يتطلب توفير وسائط نقل 
مريحة.وكان��ت الش��ركة العامة لنقل 
والوف��ود اعلن��ت مس��بقا  املس��افرين 
ع��ن ادخال باص��ات حديثة ال��ى مدينة 
الكاظمية باجتاه احملاور االخرى للمدينة 

املقدسة.

  باصات حديثة للعمل داخل الكاظمية املقدسة

عرض »6« فرص استثمارية للشركة العامة للسمنت العراقية يف املؤمتر األفريقي للتعدين يف  لندن
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البينة الجديدة / منى خضري عباس
 تأكي��داً من الهي��أة العامة للمياه اجلوفي��ة على تقدمي 
خدماته��ا للمواطن��ن ف��ي توفي��ر املياه واس��تغاللها 
بطريق��ة صحيحة اجن��زت الهيأة )6( اب��ار في محافظة 
البصرة خالل ش��هرآيارمن ع��ام 2019 بجهود العاملن 
فيه من فني��ن وجيولوجين ، كما أكد املصدر اإلعالمي 
ف��ي الهيئة حي��ث مت فح��ص )3( ابار ونص��ب )4( طاقم 
ضخ واس��تخدامه لالغراض الزراعية وس��قي املزروعات 
باالضافة الى االس��تخدامات اليومي��ة اخملتلفة ولدعم 
القط��اع الع��ام في احملافظ��ة مثل بئر ش��ركة مصافي 
اجلن��وب وكذلك بئ��ر حقن امل��اء املرفوض حملط��ة حتلية 
الش��مال بعمق )75(م وبئ��ر انبوب فاو محط��ة احلماية 
الكاثودية بعمق )60(م .وتس��تمر الهي��أة العامة للمياه 
اجلوفي��ة بتكثيف جهودها لتوفير املي��اه في احملافظات 
اجلنوبية حيث اجنزت فرق احلفر العاملة في فرع النجف 
االشرف )4( ابار خالل شهر آيار وفحص )3( ابار في احملافظة  
وكذل��ك نصب )4( طاقم ضخ  وباعماق مختلفة لس��د 
االحتياج��ات املتزايدة للمياه واس��تخدامها في ش��تى 
مج��االت احلياة ومن اهم هذه االبار بئ��ري متنزه العائلة 
النجفية بعمق )24( م وبئر دار رعاية االيتام بعمق )50(م 

بجهود فرقة حفر )75( العاملة في الفرع.

انقاذ حياة شاب يف مستشفى
 ضاري الفياض

البينة الجديدة /قاسم حوشي
متكن فريق طبي متخصص باجلراحة العامة بانقاذ حياة 
ش��اب بعقده الثال��ث تعرض للطعن بالس��كن واجراء 
عملية جراحية متميزة. وقال مدير املستشفى الدكتور 
وس��ام عبد اهلل فتاح  ان املريض  ادخل  الى املستشفى 
بحالة حرجة في  الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

ومتكن الفريق الطبي املتخصص اخلافر برئاسة الدكتور 
اجلراح ش��وان وطبي��ب التخدير الدكت��ور محمد عباس 
واملقي��م االقدم دكتور عمار خالد  من اجراء العملية فور 
وصوله وبعد اصابته بطعنات س��كن ومت خياطة ستة 
شقوق في االمعاء الدقيقة بعملية استمرت ملدة خمس 
س��اعات متواصلة.وكللت العملية  بالنجاح مبساعدة 
املالكات الس��اندة للفريق الطبي مس��اعد جراح ممرض 
جامعي جاس��م اسد وفضاء بشير ومس��اعد التخدير 
محمد حس��ن.وبن فتاح  ان هناك العديد من العمليات 
اجلراحية املعقدة والنادرة التي اجرتها املستش��فى في 
مؤخرا وذلك بكفاءة وخبرة املالكات الطبية والتمريضية  

ما زاد من فرص جناح هذه العمليات بشكل كبير.

بغداد / البينة الجديدة 
اصدرت السلطات الكمركية تنويها لكافة املسافرين املغادرين 
و القادم��ن للعراق بان صاالت املس��افرين في املط��ارات ) بغداد 
، البص��ره ، النجف ( تتعامل مع الهدايا واالمتعة الش��خصية 
فقط وغير مس��موح بادخال البضائع واملواد التي حتمل الصفة 
التجارية عن طريق صاالت املس��افرين .وأك��دت الهيئة في بيان 
انها ق��د أعلنت خالل الفترات املاضية عن ضبط وحجز كميات 
كبيرة من االدوية البش��رية واملكم��الت الغذائية ومختلف املواد 
اخملالف��ة لضوابط االس��تيراد املعتم��دة والتي ج��اءت بكميات 
جتارية بدون موافقات رسمية والتي مت اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحقها.وأضاف��ت انه��ا قد أعلنت الش��هر املاض��ي عن ضوابط 
االمتعة الشخصية ونوع املواد املسموح للمسافرين بادخالها 
واخراجها عب��ر صاالت املطارات في الع��راق وفق ضوابط البنك 

املركزي العراقي الصادرة ضمن القرار رقم )1(لسنة 2019.

البينة الجديدة / علي شريف
تفقد رئيس مجل��س محافظة بابل رعد حم��زة علوان اجلبوري 
ف��ي جول��ة ميداني��ة اجراه��ا الحد مواق��ع العم��ل اخلاصة مبد 
اخلط الناقل ملش��روع مجاري احلل��ة الكبير في بابل واطلع على 
س��ير العمل0واكد رئيس اجمللس  عل��ى دائرة املهندس املقيم ان 
يك��ون العمل ضمن املواصفة الفنية وجدول تقدم العمل إلجناز 
املش��روع بأس��رع وقت ممكن0 كما وجه رئيس اجمللس الش��ركة 
بضرورة توفير كافة شروط الس��المة واالمان  للمواطنن لكون 
العم��ل على احد الطرق الرئيس��ة في املدينة ث��م اجرى اتصاال 
هاتفي��ا مع مدير مرور بابل لغ��رض توفير مفرزة في موقع العمل 
لضمان س��ير العجالت بانسيابية وبش��كل صحيح والى دائرة 
الط��رق ومديري��ة املاء بض��رورة تواجد ممثليها ف��ي موقع العمل 
لتالف��ي التعارضات ان وجدت والتعاون مع دائرة املهندس املقيم 
للمش��روع لغرض اجناز العمل بالش��كل الصحيح وبالس��رعة 
املمكنة خدمة للمواطنن0وفي س��ياق اخرتفقد رئيس مجلس 
محافظ��ة بابل رعد حم��زة علوان مستش��فى احللة التعليمي 
ولقائه مبدير املستش��فى وعدد من الك��وادر الطبية فيه0 واكد 
رئيس اجمللس اجلبوري خالل اللقاء ان يكون التعامل االنساني مع 
املري��ض جزءا من العالج الذي يتلقاه املريض وان تقدم له افضل 
اخلدم��ات الطبية والعالجي��ة التي يحتاجها0 ث��م جتول رئيس 
اجمللس في اروقة املستشفى مطلعا على مدى اخلدمة والرعاية 
الت��ي يتلقاها املرضى  باإلضافة الى زيارة قس��م الطوارئ حيث 
وجه بض��رورة االهتمام بردهات املرضى وص��االت املعاجلة وحتى 
املظهر اخلارجي ملا يتمتع به قس��م الطوارئ من خصوصية في 

طرق العالج السريع والتطبيب الفوري.

الكوت / البينة الجديدة 
جن��ح فري��ق طب��ي متخص��ص بجراح��ة الوج��ه والفك��ن في 
مستش��فى الك��وت باجراء عملي��ة جراحية معق��دة لرفع ورم 
كبير من الغدة اللعابية لس��يدة في العق��د الثامن العمر.وقال 
الطبيب املش��رف على العملية   ان:« عملي��ة جراحية معقدة 
اجريت لرفع ورم كبير من الغدة اللعابية النكفية لس��يدة تبلغ 
م��ن العمر 75 عاما، تعاني من عجز القلب مع ارتفاع الضغط ، 
مبين��ا ان الصعوبة في ه��ذه العملية تكمن في كيفية احلفاظ 
على العصب السابع والذي يسمى العصب الوجهي الذي عند 
اصابته بضرر يصاب املريض بشلل الوجه او مايعرف »الشرجي« 
واحلفاظ عليه يحتاج وقت أطول لفصله عن الورم ».وأضاف:« إن 
ه��ذا االمر غير ممكن في هذه احلالة كون املريضة تعاني من عجز 
القلب لذا يتطلب الس��رعة العالي��ة اثناء العملية و بقاء الورم 
من املمكن مس��تقبال ان يضغط على اجملاري التنفسية ، لذا مت 

القرار باجراء العملية بسرعة عالية وكللت بالنجاح«.

فريق طيب يف واسط ينجح برفع ورم 
خطر من سيدة يف العقد الثامن من العمر

جملس بابل يتفقد مشروع 
جماري احللة الكبري

الكمارك متنع دخول املواد اليت
 حتمل الصفة التجارية مع املسافرين 
عرب مطارات بغداد والنجف والبصرة

نشاطات اهليأة العامة للمياه 
اجلوفية يف  البصرة والنجف 

االشرف

البصرة / البينة الجديدة 
البص��رة    عملي��ات  قي��ادة  دع��ت 
املتظاهرين والهيئات التنس��يقية 
والش��باب البصري الغيور الى عدم 
التظاه��ر أم��ام بي��وت املس��ؤولن   
مبين��ة ان ذلك يؤدي الى بث الرعب 

واخلوف في نفوس األطفال والنساء 
والش��يوخ واملرض��ى.   ومب��ا يتنافى 
م��ع القي��م اإلنس��انية واألخ��اق 
القيادة  البصرية.واك��دت  والغي��رة 
في بي��ان ان  على اجلمي��ع التحلي 
باملسؤولية وعدم اإلساءة لاخرين 

من خال املطالبة باحلقوق ومعرفة 
واالختيار  وامل��كان  والزم��ان  الوقت 
الصحيح للتظاهرات واستحصال 
املوافقات الرس��مية بالتنسيق مع 
اجلهات احلكومية والقوات األمنية. 
مش��ددة على اهمي��ة االبتعاد عن 

إث��ارة حفيظ��ة املواط��ن البصري.
وتظاه��ر عصر ام��س االول اجلمعة 
العشرات من املواطنن بالقرب من 
حكومة البص��رة احمللية للمطالبة 
بتوفي��ر خدمات وتعوي��ض ضحايا 
واقالة احلكومة احمللية   التظاهرات 

وتط��ورت التظاهرات ال��ى التوجه 
احملافظ��ة  مجل��س  رئي��س  ملن��زل 
البزون��ي ومت��ت محاصرته  صب��اح 
فيما متكن��ت الق��وات االمنية من 
السيطرة على االوضاع دون حدوث 

اي خروقات امنية تذكر.

بغداد/ البينة الجديدة 
دعت جلن��ة اخلدمات واالعم��ار النيابية 
وزي��ر النق��ل ال��ى ع��دم متدي��د عق��ود 
الش��راكة مع تكس��ي بغداد و تكسي 
البص��رة وعقد ش��راكة املطبعة النها 
تسبب هدرا كبيرا للمال العام وخسارة 
عب��اس  اللجن��ة  عض��و  للدولة.وق��ال 
العطاف��ي في مؤمتر صحفي مش��ترك 
ان« عق��د الش��راكة اخلاصة بتكس��ي 
البصرة فيه تلك��ؤ فيه بالعجات رغم 
العقد املبرم منذ عام ٢015 و هناك نية 
لتمديد العقد«.واوضح انه »بعد انتهاء 
العق��د لهذا الع��ام تع��ود امللكية الى 
وزارة النقل لكن الشركة العامة لنقل 
الوف��ود واملس��افرين قامت بالتنس��يق 

الفرص��ة  لتضيي��ع  النق��ل  وزارة  م��ع 
على ال��وزارة بتمديد العقد وتش��غيل 
املطبع��ة اخلاص��ة بالش��ركة العام��ة 

لنق��ل املس��افرين ، واض��اف ان اللجنة 
فاحتت الوزارة لتزويدها بالعقود اخلاصة 
بعقود تكس��ي بغداد والبصرة وكذلك 
الش��راكة لتش��غيل املطبع��ة  عق��د 
ونس��بة ال��واردات واملبال��غ املتحقق��ة 
اخلارجي��ة  وزارة  ومفاحت��ة  للدول��ة 
ملعرف��ة ش��بهات التهري��ب ومخاطبة 
املفت��ش الع��ام للحصول عل��ى االوراق 
التحقيقية، مبينا ان اللجنة ستشرع 
بدراس��ة امللفات وارس��ال وفد مشترك 
من رئاسة مجلس النواب وجلنة االعمار 
واخلدمات«.وتابع ان » اللجنة س��توصي 
بفتح اجملال امام املواطنن للدخول الى 
املطار حتى س��احة االس��تقبال اسوة 

مبطارات العالم«.

عمليات البصرة تدعو املتظاهرين والتنسيقيات اىل عدم التظاهر أمام بيوت املسؤولني

جلنة اخلدمات واالعمار النيابية تدعو وزير النقل
 اىل عدم متديد عقود الشراكة مع تكسي بغداد و تكسي البصرة

فقدان هوية

هيئة  من  الصادرة  التقاعدية  الهوية  فقدت 
املتقاعد  النقيب  باسم  الوطنية  التقاعد 
يعثر  من  على  نعمة«  الحميد  عبد  »غياث 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
مع التقدير

بغداد / البينة الجديدة
استخدمت  كونكريتية  جدران  ازالة  عن  بغداد  امانة  اعلنت 
 510 احمللة  ضمن  الداخلية  األقسام  شارع  لغلق  سابقاً 
الباب املعظم.  وذكرت  بالكامل ضمن منطقة  الشارع  وفتح 
االمانة في بيان  انه مت فتح الشارع  املغلق في موضعن متثا 
بالزقاقن 46 و ٢7 بالتنسيق مع القوات االمنية ومديرية املرور 
العامة لتباشر بعد ذلك الكوادر البلدية بحملة لرفع االنقاض 

وتنظيف الشارع املغلق منذ عام ٢006«.

امانة بغداد:فتح شارع األقسام الداخلية يف الباب املعظم
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قمة أوساكا وجدول 
األعمال املوازي

بانعقاد »قمة العشرين« في مدينة أوساكا اليابانية، يكتمل 
املش��هد العاملي احمليط بالص��راع األميرك��ي – اإليراني، ورمبا 
تتبلور صورة احتماالته املقبلة. وتعتبر »مجموعة العشرين« 
من��ذ قيامه��ا في ع��ام 1999، منتدى رئيس��اً على املس��توى 
العاملي هدفه تعزيز التعاون في القضايا االقتصادية واملالية، 
وه��ي جتمع 19 دولة إضافة الى االحت��اد االوربي، وهي: الواليات 
املتح��دة األميركية واململكة العربية الس��عودية واالرجنتني 
وأس��تراليا والبرازي��ل وكن��دا والصني وفرنس��ا وأملانيا والهند 
وإندونيس��يا وإيطالي��ا واليابان واملكس��يك وروس��يا وجنوب 
افريقي��ا وكوريا اجلنوبية وتركي��ا وبريطانيا. وتضم هذه الدول 
نح��و ثلث��ي س��كان العالم ومتث��ل أكثر م��ن 80% م��ن الناجت 
اإلجمال��ي العاملي و75 % م��ن التجارة العاملي��ة. من البديهي 
أن ينتظ��ر العالم نتائ��ج متميزة الجتماعات ه��ذه اجملموعة، 
فه��ي، على رغم تباين أحج��ام الدول املنضوي��ة فيها وتعدد 
توجهاتها واهتماماتها، تلتقي حول مس��ائل أساسية مثارة 
عاملياً، كما أنها شبه ثابتة في جدول أعمالها ومنها )كما يرد 
في برنامج أوس��اكا(: االقتصاد العاملي، التجارة واالستثمار، 
االبت��كار، البيئة والطاقة، التوظيف، ومتك��ني املرأة، والتنمية 
والصح��ة. غي��ر أن ه��ذه البن��ود »التقليدية« عل��ى أهميتها 
بالنس��بة إلى التعاون والتنمية الدوليني، س��تجد نفس��ها 
محاصرة بعدد من البنود الطارئة وامللحة التي س��تجعل من 
قم��ة املدينة اليابانية قمماً متعددة وف��ق جدول أعمال مواز. 
اخلالف التجاري الصيني - األميركي كان حاضراً بقوة صحيح 
أن تدابير إدارة ترامب اس��تهدفت الصادرات الصينية مبا فيها 
التكنولوجية، لكن الصني ستكون جاهزة عبر مبادرة قيادتها 
املس��ماة »احلزام والطريق« الت��ي تطرح تعاون��اً دولياً متعدد 
األطراف، وعبر سلسلة لقاءات أجراها الرئيس شي جينبينغ، 
بدءاً من الرئيس الروس��ي فالدميير بوتني مروراً برئيس��ي كوريا 
الش��مالية واجلنوبي��ة ومجموع��ة ال� »بريك��س«، وصوالً إلى 
تعويل��ه على دعم الياب��ان التي متثل إلى جان��ب الصني ثاني 
وثالث اقتصاد على الصعي��د العاملي. إذا كانت القضية هذه 
قابل��ة لألخذ والرد والتفاوض، فإن قضية أميركا - إيران ال تبدو 
كذلك، إذ ليس مطروح��اً أن تتراجع الواليات املتحدة عن منع 
امتالك إيران السالح النووي. لقد باتت املسألة عاملية بامتياز، 
والرئي��س ترامب يريد م��ن العالم وق��واه الكبرى املس��توردة 
للنف��ط أن حتمي واراداتها من اخلليج العربي، اس��تعد ترامب 
جي��دا لقمة أوس��اكا وفي الس��ياق، ج��اءت القم��ة األمنية 
الروس��ية - األميركي��ة - اإلس��رائيلية وجولة وزي��ر اخلارجية 
األميركي ماي��ك بومبيو في املنطقة.  علينا أن ننتظر ما بعد 
أوس��اكا على جبهات عدة، قد تك��ون أبرزها جبهات منطقة 
الشرق األوس��ط، وفي ذلك قد يتساوى حدث حرب متوز 2006 
الذي ص��ادف »قم��ة بيتربورغ« م��ع حدث مماث��ل وعلى نطاق 

أوسع، يواكب »قمة أوساكا« أو يليها.

طوني فرنسيس

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
اإليران��ي  املبع��وث  ق��ال 
للمحادث��ات الرامي��ة إلنق��اذ 
االتف��اق الن��ووي إن احملادث��ات 
شهدت تقدما اجلمعة لكنه 
لي��س كافي��ا عل��ى األرج��ح 
إلقن��اع ب��الده بالع��دول ع��ن 
قرارها جت��اوز القي��ود النووية 
األساسية الواردة في االتفاق 
واحدا تل��و اآلخر. وقال عباس 
عراقجي نائ��ب وزير اخلارجية 
اإليراني عق��ب احملادثات »إنها 
خطوة لألم��ام لكنها ما تزال 
غير كافية وال تفي بتطلعات 
إيران«.وأض��اف عراقجي قائال 
»س��أنقل ذل��ك إل��ى طهران 
ولها الق��رار النهائي«. وكانت 
إيران قد ذكرت في وقت سابق 
أن االجتماع هو »آخر فرصة«، 
إلنقاذ االتفاق بعد انس��حاب 
الواليات املتحدة العام املاضي، 
وحذرت من أنه��ا لن تقبل أي 
حلول »ظاهرية« فيما يتعلق 
وتهدد  األمريكية.  بالعقوبات 
إي��ران بتج��اوز احل��د األقصى 
املس��موح لها من اليورانيوم 

االتف��اق،  مبوج��ب  اخملص��ب 
تكب��ل  عقوب��ات  عل��ى  ردا 
واشنطن  فرضتها  اقتصادها 
عليه��ا ف��ي الع��ام املاض��ي. 
أياما  إن  دبلوماس��يون  ويقول 
تفصل طه��ران عن بلوغ هذا 
احل��د، وأضاف��وا أن جت��اوزه قد 

يؤدي النهيار االتفاق.
ويجتمع مس��ؤولون كبار من 
إيران وبقي��ة األطراف املوقعة 
الن��ووي بهدف  على االتف��اق 
محاول��ة إنقاذه. لكن في ظل 
محدودية قدرة القوى الغربية 
على حماية االقتصاد اإليراني 
األمريكي��ة  العقوب��ات  م��ن 
فم��ن غي��ر الواضح م��ا الذي 
الدعم  لتوفير  ميكنهم فعله 
االقتصادي الكبير الذي تريده 

طهران.
ونقلت وكالة فارس لألنباء عن 
املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
اإليرانية عباس موسوي قوله 
ه��ذا  أن  »اعتق��د  اجلمع��ة: 
االجتماع قد يكون آخر فرصة 
.. لالجتماع  الباقية  لألطراف 
ومعرفة كي��ف ميكنها الوفاء 

بتعهداتها جت��اه إيران«. وذكر 
موس��وي أنه عل��ى الرغم من 
دع��م بقية األط��راف املوقعة 
عل��ى االتف��اق الن��ووي، وهي 
بريطاني��ا والص��ني وفرنس��ا 
وأملاني��ا وروس��يا، ملوقف إيران 
في عدة بيانات، فقد فش��لت 

في اتخاذ أي خطوة تذكر .

كما نقلت الوكالة عن عباس 
عراقجي نائ��ب وزير اخلارجية 
املوجود ف��ي فيين��ا قوله: إن 
لدى  االس��تراتيجي«  »الصبر 
طهران نفد، مضيفا أن »إيران 
لن تتحمل مواصل��ة االلتزام 
الن��ووي«.  باالتف��اق  مبفرده��ا 
وعبر عراقجي عن أمله في أن 

يؤدي اجتماع فيينا إلى حترك 
»ملموس«.

وأنش��أت القوى األوربية آلية 
التجاري  للتبادل  إنس��تكس 
في محاولة حلماي��ة جزء من 
االقتص��اد اإليراني على األقل 
من العقوبات األمريكية، لكن 
ل��م تُفع��ل تلك اآللي��ة حتى 

إن  دبلوماس��يون  وق��ال  اآلن. 
آلية إنستكس ستكون قادرة 
التعام��ل م��ع أحجام  عل��ى 
صغيرة من الس��لع فحسب، 
مث��ل األدوية ولي��س مبيعات 
النف��ط الكبي��رة كما تطلب 
إيران. وقال موس��وي: »ينبغي 
أن ن��رى مقدار املال الذي ميكن 
حتويل��ه عب��ر انس��تكس، إذا 
كانت مجرد آلية ظاهرية فلن 

تقبل إيران ذلك قطعا«.
وكش��فت بيان��ات نش��رتها 
األملاني��ة  فونك��ه  صحيف��ة 
أن التج��ارة بني إي��ران وأملانيا 
تداعت بفعل تأثير العقوبات 
األمريكي��ة، م��ا يدع��م يقني 
إي��ران ف��ي أن أورب��ا تعجز عن 
دع��م احلف��اظ عل��ى االتفاق 

النووي الذي وقعت عليه.
الفرنس��ي  الرئي��س  وق��ال 
إميانويل ماكرون إنه سيحاول 
األمريك��ي  نظي��ره  اقن��اع 
ترام��ب بتعليق بعض  دونالد 
العقوبات على إيران، إلفساح 
اجملال أم��ام املفاوضات بهدف 

نزع فتيل األزمة.

»                              « تــنــشـــر مــســـودة بـنــــود صــفــقـــة الـقـــرن الـخـطـيــــــــرة 

1. يت��م توقي��ع اتف��اق ثالث��ي بني 
التحري��ر  ومنظم��ة  اس��رائيل 
وحماس وتقام دولة فلس��طينية 
يطلق عليها »فلسطني اجلديدة« 
عل��ى اراض��ي الضف��ة الغربي��ة 
وقطاع غزة من دون املس��توطنات 

اليهودية القائمة.
الكت��ل  األرض:  إخ��الء   .2
االس��تيطانية كم��ا ه��ي تبق��ى 
بي��د إس��رائيل وس��تنضم إليها 
ومتت��د  املعزول��ة  املس��توطنات 
مس��احة الكت��ل االس��تيطانية 
لتصل الى املستوطنات املعزولة.

3. الق��دس: ل��ن يتم تقس��يمها 
وستكون مش��تركة بني إسرائيل 
وينق��ل  اجلدي��دة،  وفلس��طني 
السكان العرب ليصبحوا سكانا 
ف��ي فلس��طني اجلدي��دة ولي��س 
اس��رائيليني- بلدية القدس تكون 
ش��املة ومس��ؤولة ع��ن جمي��ع 
اراضي القدس باستثناء التعليم 
تت��واله فلس��طني اجلديدة،  الذي 
وفلس��طني اجلدي��دة ه��ي الت��ي 
ستدفع لبلدية القدس اليهودية 

ضريبة االرنونا واملياه.
كما انه لن يُسمح لليهود بشراء 
املنازل العربية، ولن يُسمح للعرب 
بش��راء املنازل اليهودي��ة. لن يتم 
ضم مناطق إضافية إلى القدس. 
س��تبقى األماكن املقدس��ة كما 

هي اليوم.
مبن��ح  مص��ر  س��تقوم  غ��زة:   -4
اراض جدي��دة لفلس��طني لغرض 

اقام��ة مط��ار ومصان��ع وللتبادل 
التج��اري والزراعة، دون الس��ماح 
للفلس��طينيني بالس��كن فيها. 
)حج��م االراض��ي وثمنه��ا يكون 
االط��راف  ب��ني  علي��ه  متفق��ا 
ويأتي  الدولة »املؤيدة«  بواس��طة 
تعري��ف الدول��ة املؤي��دة الحق��ا/ 
ويش��ق طريق اوتس��تراد بني غزة 
والضفة الغربية ويسمح باقامة 
ناق��ل للمياه املعاجل��ة حتت اراض 

بني غزة وبني الضفة.
الت��ي  ال��دول  املؤي��دة:  ال��دول   .5
وافق��ت ان تس��اعد ف��ي تنفي��ذ 
االتف��اق ورعايت��ه اقتصاديا وهي 
)الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي 

ودول اخلليج املنتجة للنفط(.
وله��ذه الغاي��ة يت��م رص��د مبلغ 

30 ملي��ار دوالر عل��ى مدى خمس 
سنوات ملشاريع تخص فلسطني 
املس��توطنات  )ثمن ضم  اجلديدة 
املس��توطنات  وبينها  الس��رائيل 

املعزولة تتكفل بها اسرائيل(.
6. توزي��ع املس��اهمات ب��ني الدول 

الداعمة:
األمريكي��ة  املتح��دة  الوالي��ات   -

.%20
- االحتاد األوروبي %10.

- دول اخلليج املنتجة للنفط -%70- 
وتتوزع النسب بني الدول العربية 
النفطي��ة  امكانياته��ا  حس��ب 
النف��ط  دول  حتمي��ل  )وتفس��ير 
غالبية تكلفة املش��روع انها هي 

الرابح االكبر من االتفاق(.
7. اجلي��ش: مينع على فلس��طني 
له��ا جي��ش  ان يك��ون  اجلدي��دة 
والس��الح الوحي��د املس��موح به 
هو سالح الشرطة. سيتم توقيع 
اتف��اق بني إس��رائيل وفلس��طني 

اجلدي��دة على ان تتولى إس��رائيل 
الدفاع عن فلسطني اجلديدة من 
اي عدوان خارجي، بشرط ان تدفع 
فلس��طني اجلديدة إلسرائيل ثمن 

دفاع هذه احلماية ويتم التفاوض 
بني اسرائيل والدول العربية على 
قيمة ما سيدفعه العرب للجيش 

االسرائيلي ثمنا للحماية.
ومراح��ل  الزمني��ة  اجل��داول   .8

التنفيذ عند توقيع االتفاقية:
جمي��ع  حم��اس  تف��كك   -1
أس��لحتها، وتس��لحها ويشمل 
ذلك السالح الفردي والشخصي 
لق��ادة حم��اس ويت��م تس��ليمه 

للمصريني.
2- يأخذ رجال حماس بدال عن ذلك 

رواتب شهرية من الدول العربية.
غ��زة  قط��اع  ح��دود  تفت��ح   -3
للتجارة العاملية من خالل املعابر 
االس��رائيلية واملصري��ة وكذل��ك 
يفت��ح س��وق غ��زة م��ع الضف��ة 

الغربية وكذلك عن طريق البحر.
4- بع��د ع��ام م��ن االتف��اق تقام 
انتخاب��ات دميقراطي��ة حلكوم��ة 
وس��يكون  اجلدي��دة  فلس��طني 
بإم��كان كل مواطن فلس��طيني 

الترشح لالنتخابات.
5- بع��د مرور عام على االنتخابات 
االس��رى  يطل��ق س��راح جمي��ع 

تدريجياً ملدة ثالث سنوات.

6- ف��ي غض��ون خمس س��نوات، 
سيتم إنشاء ميناء بحري ومطار 
لفلس��طني اجلدي��دة وحتى ذلك 
الفلسطينيون  يس��تخدم  احلني 

مطارات وموانئ اسرائيل.
7- احل��دود بني فلس��طني اجلديدة 
وإسرائيل تبقى مفتوحة أمام مرور 
املواطنني والبضائع كما هو احلال 
م��ع ال��دول الصديقة »اس��رائيل 

رفضت تعريف اي حدود لها«.
ب��ني  معل��ق  جس��ر  يق��ام   -8
»اوتس��تراد« يرتف��ع عن س��طح 

االرض 30 مت��را ويرب��ط ب��ني غزة 
املهمة لش��ركة  وتوكل  والضفة 
من الصني وتش��ارك في تكلفته 
الص��ني 50%، الياب��ان 10%، كوريا 
 ،%10 اوس��تراليا   ،%10 اجلنوبي��ة 

كندا 10%. امريكا واالحتاد االوروبي 
مع بعضهما %10.

غور األردن:
- س��يظل وادي األردن ف��ي أي��دي 

إسرائيل كما هو اليوم.
- س��يتحول الطريق 90 إلى طريق 

ذي أربعة مسارات.
- اسرائيل تشرف على شق طريق 

90 مس��لكني م��ن الطريق يكون 
للفلس��طينيني ويربط فلسطني 
اجلديدة م��ع االردن ويكون الطريق 

حتت اشراف الفلسطينيني.
املسؤوليات )العقوبات(:�

حم��اس  رفض��ت  ح��ال  ف��ي   -1
ومنظمة التحري��ر الصفقة، فإن 
الوالي��ات املتح��دة س��وف تلغي 
كل دعمها املالي للفلسطينيني 
وتعمل جاهدة ملنع اي دولة اخرى 

من مساعدة الفلسطينيني.
2- إذا وافق��ت منظم��ة التحري��ر 
ش��روط  عل��ى  الفلس��طينية 
ه��ذا االتف��اق ولم تواف��ق حماس 
يتحم��ل  اإلس��المي،  اجله��اد  أو 
التننظيم��ان املس��ؤولية وفي اي 
مواجهة عس��كرية بني إسرائيل 
الوالي��ات  س��تدعم  وحم��اس، 
املتح��دة إس��رائيل إلحل��اق األذى 
ش��خصيا بقادة حم��اس واجلهاد 
اإلس��المي. حي��ث ان امري��كا لن 
تتقبل ان يتحكم عش��رات فقط 

مبصير ماليني البشر.
3- ف��ي ح��ال رفض��ت اس��رائيل 
الصفقة، ف��إن الدعم االقتصادي 

إلسرائيل سوف يتوقف.
عل��ى  الوصاي��ة  أن  ننس��ى  وال 
املس��جد االقص��ى س��تنقل الى 

السعودية بدالً من االردن.

إيران : التقدم يف احملادثات النووية بفيينا غري كاف 

وكاالت / البينة الجديدة
قال الرئي��س األمريكي دونالد 
أبل��غ  إن��ه  الس��بت  ترام��ب 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
خالل اجتماعهما على هامش 
قمة مجموعة العشرين بأنه 
يفكر جدي��ا في زيارة روس��يا 
حلض��ور الع��رض العس��كري 
لي��وم النص��ر ف��ي موس��كو 
العام املقب��ل. وقال ترامب في 
مؤمتر صحفي: »لقد خس��رت 
روس��يا، 25 ملي��ون ش��خص، 
لق��د س��معت أن��ه بالفع��ل 
هناك50 مليون شخص عانوا 
كثيًرا، ولدى روس��يا االحتفال 
ال�75 بهزمي��ة النازيني، ودعيت 
إلى هناك »سأعتبر األمر جاًدا 
للغاية«. وأكد الرئيس الروسي 

فالدميير بوتني أنه ناقش األزمة 
ف��ي فنزويال، ومزاع��م التدخل 
االنتخاب��ات  ف��ي  الروس��ي 
األميركي��ة خ��الل  الرئاس��ية 
لقائ��ه م��ع نظي��ره األميركي 
قم��ة  ف��ي  ترام��ب  دونال��د 

العشرين، السبت.
وقال بوتني ف��ي مؤمتر صحفي 
م��ن أوس��اكا في خت��ام قمة 
العش��رين، إجابة عن س��ؤال 
حول التط��رق ملزاعم التدخل 
الرئاس��ية  االنتخاب��ات  ف��ي 
ناقش��نا  »نع��م  األميركي��ة 
ذل��ك«. وش��دد بوت��ني على أن 
احملادثات مع الرئيس األميركي 
تطرقت كذل��ك إلى األزمة في 
فنزوي��ال وع��دة قضاي��ا أخرى. 
الروسي فالدميير  الرئيس  وقال 

بوت��ني، إن الش��ركاء الغربيني 
يتدخل��ون في ش��ؤون روس��يا 
بش��كل يومي، لكن موسكو 
جت��اه  بهس��تيريا  تتص��رف  ال 
هذا املوضوع.وق��ال بوتني، في 
مؤمت��ر صحف��ي عل��ى هامش 
قمة مجموعة العش��رين في 
أوساكا: »هناك نوع من اجلدل 
في مج��ال املعلوم��ات لدينا، 
نح��ن نعبر ع��ن رأين��ا. وهم ال 
يفعل��ون ذل��ك؟ نع��م، إنه��م 
يفعلون ذل��ك، بالطبع وطوال 
الوقت. نحن ال نحدث ضجيجا، 
وال نتص��رف بهس��تيريا فيما 
يتعلق بتدخلهم املستمر في 
ش��ؤوننا، عل��ى الرغ��م من أن 
التدخل مستمر وعلى أساس 

يومي«.

ترامب: أفكر جديا يف زيارة موسكو وحضور العرض العسكري ليوم النصر

وكاالت / البينة الجديدة

في إطار سياستها لكشف احلقائق بشأن ما يجري أو يدور في احمليطني العربي 
واإلقليمي، تنش��ر )البينة اجلديدة( مسودة بنود صفقة القرن اخلطيرة.. هذا ما 

يخطط لنا وهذا ما يتم العمل ألجله فاحلذر احلذر من اآلتي. 
وفيما يلي نص البنود:�

الدول اليت وافقت ان تساعد يف تنفيذ االتفاق ورعايته اقتصاديا هي 
)الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي ودول اخلليج املنتجة للنفط(



ث��ورة العش��رين املعروف��ة بالث��ورة العراقية 
األعل��ى  الدين��ي  املرج��ع  بقي��ادة  الكب��رى 
للطائفة االمامية ورئيس احلوزة العلمية في 
كربالء املقدس��ة الش��يخ امليرزا محمد تقي 
الش��يرازي املتوفي س��نة 1338 هجرية ضد 
االحتالل االنكليزي، تلك الثورة التي سجلت 
عالمة فارقة في تاريخ العراق احلديث وكانت 
إرهاصاً للثورات املتتالية على مر العقود التي 
تلتها.. وخلق��ت حالة من املش��اعر الدينية 
الوطني��ة الواعي��ة واملتقدم��ة ف��ي رؤيته��ا 
لألمور ولسياس��ة املستعمر الذي يهدف إلى 
تكبيل الع��راق مبعاهدات جتعل��ه تابعاً ذليالً 
للتاج البريطاني وتقتل فيه كل روح للتطور 
والتقدم واالزدهار.. كش��فت تل��ك الثورة عن 
أن املس��تعمر مهم��ا أوتي من ق��وة تتيح له 
احتالل األرض وقتل األبرياء فإنه ال يس��تطيع 
أن ينت��زع منه اإلحس��اس بالظلم والقابلية 
على االنتفاض لو توفرت له القيادة احلكيمة 
والواعية لدورها وملس��ؤولياتها.. تلك القيادة 
التي جتس��دت في هذه الث��ورة بقائدها امليرزا 

محمد تقي الشيرازي.
ق��ال الش��اعر محمد مه��دي اجلواه��ري في 

مدحه:
ومحي��ى للي��ل التم يحم��ى بطرف��ه  ثغوراً 

اضاعتها العيون الهواج�ع
تكاد إذا ما طالع الشهب هيب�ة  تخ�ر مل���رآُه 

النج���وم الطوال���ع
مدب��ر رأي كل��ف الده�����ر هم��ه  فن��اء مب�ا 

اعياب���ه وه���و ظال����ع
مهي��ب إذا رام الب����الد بلف�ظ���ة تدانت ل�ه 

اطرافه���ن الشواس���ع
ين��ام باح��دى مقلتي����ه ويت�ق������ى باخرى 

املنايا فهو يقضان هاجع
كربالء مركز قيادة الثورة

ملا رأى اإلمام الش��يرازي اخلطر محدقاً شكل 
مجلساً استشارياً من علماء كربالء املقدسة 
ووجه الدعوة إلى رؤساء العشائر في اجلنوب 
وبدأ نشاطه ملنع االنكليز من حتقيق مآربهم 
وبدأت حركة اجلهاد في العراق لصد اجليوش 
البريطاني��ة من جهة البص��رة وانطلقت من 
كرب��الء وباق��ي امل��دن العراقية فكان��ت اول 
مجموعة من اجملاهدين بقيادة محمد سعيد 
احلبوبي توجهت نحو اجلنوب وكانت تلتحق 
بهم في الطريق العشائر واجملاهدون وملا علم 
االنكليز أن قلب الثورة هي كربالء املقدس��ة 
توجه امليجر بولي إلى كربالء مع قوة مجهزة 
بالسيارات املصفحة واملدافع فطوقت مدينة 
كربالء في يوم االحد اخلامس من شوال سنة 
1338هجرية ووج��ه الكتاب التالي إلى زعيم 

الثورة اإلمام الشيرازي:
حضرة العالمة اجملته��د االكبر آية اهلل امليرزا 

محمد تقي الدين الشيرازي دام عاله
بعد تقدمي مراسيم التحية والسالم

نعرض حلضرتكم أن قسماً من قواتنا قد وردت 
إل��ى هذه األنح��اء ألجل حفظ األم��ن والقاء 
القبض على عدد من األشرار الذين يقصدون 
اإلفساد ونهب األموال والقاء الرعب في قلوب 
االهل��ن وان قواتنا هذه لم تتعرض للصلحاء 
االب��رار فنرجوا أن تطلعوا على هذه املس��ألة 
لك��ي يرتفع الرعب واالضط��راب عنكم وفي 

اخلتام نقدم حلضرتكم فائق االحترام.
حاك��م احلل��ة - امليج��ر بول��ي - 22 حزي��ران 

1920م
فأرس��ل اإلم��ام الش��يرازي إلى امليج��ر بولي 
أن يحض��ر عنده للتف��اوض والتفاهم قبل أن 
يرتكب أي خط��أ رمبا يس��تحيل تالفيه فلم 
يقبل احلاك��م االنكليزي بالتف��اوض فكتب 

إليه اإلمام الشيرازي الكتاب التالي:
إلى احلاكم السياس��ي للحل��ة امليجر بولي 

هداه اهلل
قرأن��ا كتابك��م وتعجبنا غاي��ة العجب من 
مضمونه حي��ث أن جلب العس��اكر ملقابلة 
األش��خاص املطالبن بحقوقهم املش��روعة 
الضروري��ة حلياتهم من األم��ور غير املعقولة 
وال تطاب��ق أص��ول الع��دل واملنط��ق بوج��ه 
م��ن الوج��وه ويحتم��ل أن األش��خاص الذين 
يقص��دون االس��تفادة من إيج��اد اخلالف بن 
اهال��ي العراق واإلنكليز هم الذين غش��وكم 
لينالوا بواسطة ذلك مقاصدهم وفي الليلة 
املاضي��ة اردت مقابلتك��م لرفع الش��ك في 
نفس��كم ك��ي ال تغفل��وا عن ه��ذه النكتة 
ولكنكم امتنعتم عن ذل��ك وان نظريتنا في 
أمور اململكة اصلح وانفع من س��وق اجليوش 
واس��تعمال القوة اجلبري��ة وادعوكم عجالة 
البلغك��م أن توس��لكم بالق��وة ف��ي قب��ال 
مطالب البالد واستدعاءاتها مخالف للعدل 
وإلدارة الب��الد وإذا امتنعتم عن اجمليء في هذه 
املرة أيضا فستصبح وصيتي لألمة بخصوص 
مراعاة الس��لم ملغاة في ذاته��ا واترك األمة 
وش��أنها وبهذه الصورة تقع مسؤولية نتائج 
الس��وء عليك وعل��ى اصحابك وف��ي اخلتام 
ل��ي األمل أن تؤثر فيك ه��ذه النصيحة كي ال 
يقع ما يفسد النظام واالمن ولكي ال تكونوا 

سبباً إلراقة دماء االبرياء.
فق��دم امليجر بولي قائمة أس��ماء إلى اإلمام 
الش��يرازي لتس��ليمهم إلي��ه مقاب��ل رف��ع 
احلص��ار ع��ن كرب��الء وتضمنت أس��ماء كل 

م��ن الش��يخ محمد رض��ا جنل زعي��م الثورة 
اإلمام الش��يرازي والشيخ عبد الكرمي العواد 
ومحمد ش��اه امللقب بالهندي واحمد القنبر 
والشيخ هادي كمونة والشيخ كاظم أبوذان 
والس��يد محمد علي الطباطبائي والش��يخ 
عم��ر واحلاج علوان وابراهي��م أبي والده وعبد 
املهدي القنبر والس��يد احم��د البير وعثمان 
العل��وان والس��يد محم��د علي هب��ة الدين 
الشهرس��تاني وابو احملاس��ن ثم ت��ردد هؤالء 
ع��ن الذهاب إل��ى احلاكم امليج��ر بولي خوفاً 
من انه س��ينفيهم من كربالء عند وصولهم 
إليه غير أن اإلمام الش��يرازي امرهم بالذهاب 
إليه ولو أدى ذلك إلى ش��نقهم فأجابوا امره 
وساروا إلى احلاكم االنكليزي امليجر بولي يوم 
5 شوال سنة 1338 هجرية وقد اعتقلوا حن 
وصولهم ونقلوا إلى احللة ومنها إلى البصرة 

ومن هناك إلى جزيرة هنجام.
اجتم��اع العلم��اء واحلاكم العس��كري في 

النجف
طلب احلاكم العسكري في النجف االشرف 
إلى العلماء يرجوهم احلضور إلى دار احلكومة 
للقائ��ه ومل��ا مت االجتماع بحضور س��ماحة 
والش��يخ  اجلزائ��ري  الك��رمي  عب��د  الش��يخ 
اجلواهري والش��يخ عبد الرضا ومعهم احلاج 
محس��ن ش��الش قال لهم نور بري طلبتكم 
ألرجوكم أن تكتبوا آلية اهلل اإلمام الشيرازي 
رس��الة مواس��اة لنفي جنله الشيخ محمد 

رضا الشيرازي.
فقاطعه الش��يخ عبد الك��رمي اجلزائري وقال 
أي ول��د يعنيه حضرة احلاكم م��ن اوالد امليرزا 
اإلمام الش��يرازي )أهو ح��اج مخيف أم اوالده 
اح��رار احلل��ة أم اوالده رجال كرب��الء إذ أنه لم 
يبلغ هذه املنزلة التي هو عليها إال ألنه ينظر 

إلى جميع العراقين بصفتهم أوالده.
فغض��ب احلاك��م من ه��ذه الكلم��ات احلقة 
غضباً ش��ديداً وانفض االجتماع دون أن يثمر 

عن نتائج.
وعندم��ا الح��ظ اإلم��ام الش��يرازي اطم��اع 
االنكلي��ز ونواياه��م الس��يئة أص��در فت��واه 
انتف��ض ألجله��ا الع��راق  الت��ي  الش��هيرة 
بأجمع��ه ملا كان لها م��ن الوقع العظيم في 
النفوس واجتمع رؤس��اء العش��ائر وجماعة 
من العلماء في داره في النصف من ش��عبان 

وبعد مشاورات اصدر فتواه نصا:
مطالبة احلقوق واجبة على العراقين ويجب 
عليهم في ضمن مطالبتهم رعاية الس��لم 
واالمن ويجوز لهم التوس��ل بالقوة الدفاعية 

إذا امتنع االنكليز عن قبول مطالبهم.
االحقر

محمد تقي الحائري الشريازي
فتوى اإلمام الش��يرازي أعطت إل��ى الزعماء 
ورؤساء العش��ائر قوة معنوية عظيمة وبعد 
احلصول على هذه الفتوى وطبعها بعشرات 
األلوف من النسخ حيث وزعت في كل مكان 
م��ن امل��دن والق��رى العراقية اس��تعد زعماء 
ورؤس��اء العش��ائر للثورة واس��تعمال القوة 
بعد أن رفضت السلطات البريطانية مطالب 
الش��عب العراقي التي وقعوه��ا في دار عبد 
الواحد احلاج س��كر بأمر من سماحة اإلمام 
الش��يرازي والقيادة في كربالء وان يلقوا بآخر 
حج��ة على الس��لطة احملتلة حقن��اً للدماء 

وكانت املطالب العراقية كالتالي:
أوالً: أن مينح العراق اس��تقالال تاماً ال تشوبه 

أية شائبة.
ثانياً: أن يتوقف القتال في الرميثة واطرافها 

حاالً.
ثالث��اً: أن يتخل��ى احل��كام السياس��يون مع 
جميع الق��وات البريطانية عن مراكز الفرات 
وبلداته إلى بغداد لتدور املفاوضات بن زعماء 
األمة العراقية والس��لطة البريطانية احملتلة 

بشأن تقرير مصير العراق بجو هادئ.
رابع��اً: أن يطل��ق س��راح املي��رزا محمد رضا 
جن��ل آي��ة اهلل اإلم��ام الش��يرازي ويف��رج عن 
احرار العراق املسجونن واملنفين إلى جزيرة 
هنجام وغيرها كافة بال اس��تثناء دون قيد أو 

شرط.
وقدموا هذه املطالب إل��ى احلاكم البريطاني 
امليجر نور بري وعندما رفضها تأهبوا للوثوب 
والقيام بالثورة وفي يوم األحد 24 شوال 1338 
هجرية املوافق 11 متوز 1920م تقدمت جيوش 

العش��ائر وه��م آل فتل��ة واعقبتهم جيوش 
عش��يرة آل إبراهيم حتت قيادة السيد علوان 
الياس��ري وش��عالن اجلبر وجي��وش الغزاالت 
حت��ت قيادة الس��يد هادي زوي��ن وعلي املزعل 
ثم انقس��مت قبائ��ل آل فتلة إلى قس��من 
قس��م توجه إل��ى حصار مدين��ة أبي صخير 
التي كان فيها ما يزيد على الثالثمائة جندي 
بريطاني مع كامل عدتهم حتت قيادة الكابنت 

هوبكنس والضابط مايقوس.
هج��م آل فتلة على أبي صخي��ر بقيادة عبد 
الكاظم احلاج سكر وحاصروا املدينة بعد أن 
استش��هد من آل فتلة ثمانية عش��ر مقاتالً 
وجرح س��تة وعش��رون مجاهداً وكانت هذه 
املواجه��ة اول معرك��ة ق��ام بها الث��وار ضد 

االنكليز.
ثم توجه القس��م الثاني من مقاتلي عشيرة 

آل فتل��ة نح��و اجلان��ب الش��رقي م��ن ضفة 
الف��رات يقص��دون الكوفة فاحلل��ة ثم بغداد 
حت��ت قيادة عبد الواحد احلاج س��كر وعندما 
وصل��وا إلى أب��ي صخير التحق بهم الس��يد 
علوان الياس��ري وحقق اجملاهدون اول انتصار 
في الش��امية حي��ث هجموا عل��ى الباخرة 
احلربية فاير فالين فاضطرت لالنس��حاب إلى 

الكوفة ثم حرقها الثوار.

واقعة الرارجنية
ف��ي ي��وم 7 ذي القع��دة س��نة 1338هجرية 
وقعت مع��ارك دامية في نواحي الرس��تمية 
الت��ي تبعد ع��ن احلل��ة اثني عش��ر ميالً في 
جنوبه��ا بن اجلي��ش البريطان��ي واجملاهدين، 
ادت إل��ى القض��اء على اكثر م��ن ثلثي القوة 
ه��ذه  واش��تهرت  ومعداته��ا  البريطاني��ة 
الواقعة بالرارجنية وترك اجليش البريطاني ما 
يزيد على األلف قتي��ل واكثرهم من االنكليز 

وغنم الثوار اثنن وسبعن رشاشاً من نوعي 
)فيك��رس ولويس( ومدفع عيار 17 بوند وأرزاقاً 
واس��رى بل��غ عدده��م 160 اس��يراً منهم 79 
بريطاني��اً والباق��ون من اجلن��ود الهنود وبعد 
انتهاء معركة الرارجنية قرر الثوار أن يرس��لوا 
املدف��ع املذكور إلى الكوف��ة لتحطيم باخرة 
فايرفالي التي كانت في الشط مقابل الثوار 

الذين حاص��روا القوة البريطانية في الكوفة 
فضرب��وا الباخرة بقذيفتن األول��ى اصابتها 
والثانية اش��علت فيها النيران فاحرقتها ثم 
غرقت وعندما وصل اسرى اجليش البريطاني 
إلى النجف االش��رف كتب ش��يخ الشريعة 

إلى املسؤول عن االسرى الكتاب التالي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

س��الم عليك وثناء على اخالصك وبعد فغير 
خفي على نباهتك أن لالس��رى في الشريعة 
اإلسالمية مكانة عالية فالعناية بهم فرض 
والتوج��ه إل��ى اكرامهم حتم وان��ي اوصيك 
اط��ال اهلل حيات��ك بتعهدهم عل��ى االتصال 
وتفقد أحوال صحتهم ومعاشرتهم ما داموا 
وديع��ة مقدس��ة وأمان��ة محترم��ة فيلزمك 
البذل لهم والتوفي��ر عليهم ويجب تصديك 
لتحقيق راحتهم اكثر من األيام املاضية واني 
قوي االمل بانك تنش��ط إلى ه��ذا التكليف 
ألن��ه ش��رعي مدني انس��اني فواظ��ب على 
االنفاق عليهم حت��ى يتعن لنفقاتهم مورد 
خاص فقد اعتمدت وأوكلت ذلك إلى عهدتك 

والزمتك به وال عذر لك ودم مؤيداً.
شيخ الشريعة االصبهاني

أما خسائر اجملاهدين في واقعة الرارجنية فقد 
بلغت 158 جريحاً و84 شهيداً.

وفي ي��وم 18 ذي احلجة يوم عي��د الغدير وهو 
م��ن اكبر اعي��اد الش��يعة اإلمامي��ة اجتمع 
مجل��س قي��ادة الثورة ال��ذي كان مق��ره في 
كرب��الء املقدس��ة وقد أش��رنا س��ابقاً بنفي 
بعض أعضاء هذا اجملل��س إلى جزيرة هنجام 
وق��رر تش��كيل حكومة مس��تقلة وكان اول 
قرارات��ه تعين مدينة كربالء املقدس��ة مركز 
لواء والنجف األشرف قضاًء تابعاً إلى كربالء 

كما قرر تنصيب الس��يد محسن أبي طبيخ 
متصرف��اً لل��واء كرب��الء وتعين الس��يد نور 
الس��يد عزي��ز الياس��ري قائم مق��ام لقضاء 
النجف وتلحق ب��ه الكوفة حتى أبي صخير 
ويكون راتبه الش��هري ألف روبي��ة وقد تبرع 
الس��يد أبو طبي��خ متصرف كرب��الء برواتبه 
إلى الثوار لس��د نفقات عوائل اجملاهدين ولم 

يبق من تلك اخملصصات ش��يء فكان هذا أول 
منصب رس��مي وتش��كيل حكومة عراقية 
مستقلة في كربالء املقدسة ونصب عليهم 
حاكماً منهم وعّمها الفرح وملس العراقيون 
أول ثم��رة من ثمرات الث��ورة العراقية الكبرى 
حتققت باس��تقالل وخروج كربالء عن طاعة 
االنكلي��ز وهذا ن��ص البيان الرس��مي جمللس 

قيادة الثورة:
اجتم��ع اجمللس احلربي بتاري��خ 18 ذي احلجة 
س��نة 1338ه��� مبدين��ة كربالء وتذاك��ر فيما 
يخ��ص تنظيم ش��ؤون امل��دن واملراك��ز التي 
حرره��ا الثوار فق��رر جعلها مناط��ق وجعل 
ل��كل منطق��ة متصرف��اً يعن م��ن قبل هذا 
اجمللس وه��و يعن موظف��ن ملنطقته يبقون 
مؤقتن حتى تسن القوانن من قبل مجلس 
األمة التش��ريعي وذلك بعد تطهير البالد من 
احلكومة احملتلة ويقوم املتصرف باعمال اإلدارة 
ويراجع اجمللس احلربي بكل ما يهمه ويحتاج 
للمراجعة به وتكون وظائفه حس��بما ينص 
ب��ه النظام الذي س��يكون معم��والً به حتى 
يجتمع اجمللس التأسيسي في بغداد إن شاء 
اهلل والذي سيشترك فيه عموم اهالي العراق 
وبطريقة االنتخاب وقد قس��م اجمللس احلربي 
املناطق فجعل مدين��ة كربالء منطقة وأحلق 
بها طويريج والنجف وأبا صخير والش��امية 
م��ع نواحيها وعن اجمللس الس��يد محس��ن 
أب��ي طبي��خ متصرف��اً له��ذا الل��واء على أن 
يكون راتبه الش��هري ألف روبية وبذلك يبلغ 

ليستلم وظيفته.
التواقيع - أعضاء اجمللس احلربي

وبع��د أن بلغ الس��يد أب��و طبيخ وأذي��ع قرار 
اجمللس في صحن احلس��ن الش��ريف واطلع 
علي��ه أهالي كربالء خرج أب��و طبيخ من داره 
متوجهاً إلى مقر احلكومة الذي كان يسكنه 
العثمانيون س��ابقاً وقد استقبلته جماهير 
كربالء من الرجال والنساء بجميع طبقاتهم 
يهتفون بحياة زعيم الثورة واحلرية واالستقالل 

وكانت املظاهرات تس��ير عل��ى طول الطريق 
والناس تهتف والشعراء ينشدون اشعارهم 
معبرين عن فرحتهم وحماسهم واحتفائهم 
بهذا اليوم املبارك وملا وصل السيد أبو طبيخ 
إلى مق��ر املتصرفي��ة كان العلم��اء واالعيان 
وش��خصيات كرب��الء وعلى رأس��هم أعضاء 
مجلس قيادة الثورة في اس��تقباله وفي هذه 
االثناء رفع العلم العراق��ي ذو األلوان األربعة 

والذي وصفه الشاعر بقوله:
بي��ض صنائعنا س��ود وقائعن������ا *** خضر 

مرابعنا حمر مواضينا
وقام احلاضرون بأداء التحية وبعد املراس��يم 
الرس��مية اس��تقر الس��يد املتص��رف عل��ى 
منصته واقبلت عليه اجلموع لتقدمي التهاني 
والتبري��كات ثم قام س��كرتير اجمللس اإلداري 
األستاذ خليل عزمي فألقى قصيدته الرائعة 

التي جاء فيها:
بش��راك يا كرب��ال قوم��ي انظ��ري العلما *** 

ع���لى ربوع���ك خفاق���اً ومبتسم�ا
وكفكفي دمع�ك الهط���ال وابتهج���ي *** 

فان بند بن�ي قحط���ان ق���د حكم���ا
هذا ه��و العل���م احملب�����وب فاحتف���لي *** 

عليه يا كربالء واستنهضي الهمما
وش��اهدي كيف امس��ى القلب مبتهج�اً *** 

من احلماس ويهفو أن يريق دم���ا
ش��عب تفان��ى وراء احل��ق مبتغي����ا *** نيل 

الكرامة جار الغ��رب أو ظلم��ا
ظل��م وج��ور اب��ت ارواحن��ا ش��مم���ا *** أن 

تستكن ملن لم ي��رعها ذمم���ا
واس��توثقي أن دين احلق ش��ي��ده *** وان بيت 

الصليب ان��دك وانهدم���ا
هلل در بني قومي الضياغ�م م��ا *** اش��دهم 

بوطيس احلرب حي�ن حمى
م��ا من زعيم بهم إال ل����ه صف���ة *** ترى به 

اجملد واالجن�اد والكرم���ا
تراه في احلرب ضحاكاً مبتسما *** والسيف 

ما زال يبكي من يديه دما
قد حاز بالذب عن اوطانه قدم�ا *** ال أخر اهلل 

ف��ي ح���رب ل���ه قدم��ا
وقد استقبلت هذه االبيات الرائعة بتصفيق 
حار وترحيب منقطع النظير من قبل احلاضرين 
وفي هذه االثناء قام الس��يد عل��ي البازركان 
وهو أحد التجار الشيعة االيرانين في بغداد 
وق��د ب��ذل كل ما بوس��عه من م��ال لتوطيد 
أركان الث��ورة في بغداد حن أرادت الس��لطة 
احملتل��ة القبض عليه هرب منها الجئاً ملوطن 
الثورة ومركز انطالقتها ومقر قيادتها كربالء 
املقدس��ة فألقى كلمة مفصلة اس��تنهض 
به��ا همم احلاضري��ن واجملاهدين الث��وار قائالً 
)الس��الم على احلفل الكرمي ما اسعد حظي 
وما اجمل طالعي بهذه الس��اعة املقدس��ة 
وأن��ا واقف بن اخوان��ي االحرار االع��زاء أبناء 
األم��ة العربي��ة العراقية التي بذل��ت ما في 
وس��عها من النفوس والنفائس لرفعك أيها 
العلم احل��ر لترفرف فوق رؤوس��نا حياك ربي 
بتحياته احلس��نى لقد بشرتنا بزوال ساعات 
الذل وكسر حلقات سالس��ل االستعباد. إن 
كل خفقة منك أيه��ا اللواء املبارك تقول لنا 
)ج��اء احلق وزهق الباط��ل( اخفق على قطرنا 

احملب��وب الذي كان يئن من ثقل وطأة املصائب 
ك��ي يبتس��م اجل��و ال��ذي خنقت��ه العبرات 
عل��ى ما ش��اهده من أنواع الظلم واش��كال 
االعتس��اف بن هذه األمة انش��ر صفحاتك 
أيه��ا العل��م كي تظه��ر للم��أل أن احلرية قد 
ص��ارت حليفتن��ا وان االس��تقالل التام صار 
إلينا رفرف وال تخف باحلق لومة الئم فان هذه 
األمة مجردة سيوفها مشمرة عن سواعدها 
حلف��ظ مقامك الس��امي ورفعك ف��وق أعلى 

قم��ة من ه��ذا القط��ر املق��دس. إن ألوفاً من 
الرج��ال وصفوفاً من األبط��ال حاضرة إلراقة 
آخ��ر قط��رة من دمائه��ا الدامتك وس��المتك 

وننشد قائلن:
إن�ا لق������وم اب���ت اخالقن�ا ش��رف��اً *** أن 

نبتدي باألذى من ليس يؤذينا
 *** بي�����ض صنائعن����ا س���ود وقائعن�����ا 

خض���ر مرابعن��ا حم���ر مواضينا
ال يظه��ر العج��ز من��ا دون نيل من��ى *** ول�و 

راين��ا املناي���ا في أمانين����ا
بش��راك أيتها األمة العربية العراقية بحلول 
هذه الس��اعة املبارك��ة التي رف��ع فيها هذا 
اللواء املق��دس احلر الذي كن��ت طالبة رفعه 
منذ ع��دة قرون إن الس��عد ق��د رافقك وعلو 

احلظ حالفك.
أيتها األمة إن رفع العلم سهل ولكن ادامته 
فوق ال��رؤوس صعب. فيجب عليكم اآلن بذل 
قص��ارى اجلهد واس��ترخاص النف��وس بدفع 
عدونا األكبر من هذا القطر الشريف املقدس 
الذي بني من جماجم األجداد واجسام اآلباء 
ولقد سعدت كربالء والنجف األشرف وما هو 
إليهما باستنش��اق هواء احلرية ورفع العلم 
العربي ولم ت��زل بغداد تئن وتبكي حتت ظلم 
االنكليز وسيطرة الدولة احملتلة أال يا سادتنا 
وعلماءنا أال يا رؤس��اء عش��ائرنا أال يا زعماء 
امتن��ا املظلومة اس��ألكم بحق ه��ذا العلم 
املق��دس هل ترضون ببغ��داد والكاظمية وما 
جاورها أن تبقى حتت س��لطة اجنبي غاياته 
درس مآث��ر ما بنت��ه اجلدود وج��ل مقاصدهم 
مص دم الش��عب وجعلهم احقر من الهنود، 
باهلل عليكم قوموا وانهضوا نهضة األس��ود 
وانقذوا قطرنا احملبوب من ايدي أعدائه وارفعوا 
العلم ف��وق أعلى قمة فيه وبيضوا صفحات 
تاريخ عراقنا املبارك كي يتم الس��رور ونقول 
نلن��ا بغيتنا وم��ا نتمناه الن النص��ر حليفنا 
واعلم��وا أن العراق للعراقي��ن ليحيا العلم 

العربي احلر ولتحيا األمة العربية احلرة(.
وقد أثارت هذه الكلمة حماساً عند احلاضرين 
وأخذت مأخذها في قلوب املس��تمعن وعقد 
مجلس قي��ادة الثورة جلس��ته لوضع خطة 

لتحرير بغداد من االحتالل البريطاني .
وفي ه��ذه األثناء أمرت احلكوم��ة البريطانية 
بعزل الكولونيل ولس��ن احلاك��م امللكي في 
العراق وتعين الس��ير برس��ي كوكس خلفاً 
ل��ه ليمثل احلكوم��ة البريطانية ف��ي العراق 
بصفت��ه مندوباً س��امياً ومهمته تأس��يس 
حكوم��ة عربية في الع��راق وتنفيذ مطاليب 
الثوار واحرار العراق وقد وصل الس��ير برسي 
كوكس إلى البصرة في مساء اليوم األول من 
تشرين األول عام 1920 عن طريق امليناء بحراً 
بعد أن قابل ف��ي طريقه األمير عبد العزيز آل 
س��عود في العجير التي كان يس��كن فيها 
يومذاك وقابل أيضا الش��يخ خزعل ثم توجه 
من البصرة بتاريخ 5 تش��رين األول إلى بغداد 
عن طريق نهر دجلة فزار املدن والقرى الواقعة 
على ضفة النهر املذكور واتصل بأهلها وأخذ 
الن��اس الذي��ن كان اكثرهم من عش��ائر أهل 
العامة يعلنون اس��تعدادهم خلدمة حكومة 
بريطانيا حتى وصل بغداد في يوم 11 تشرين 
األول 1920 فاس��تقبل ف��ي بغ��داد م��ن قبل 
السنة استقباالً فخماً وكان من املستقبلن 
جمي��ل صدق��ي الزه��اوي فألق��ى قصي��دة 
ترحيبية حمل فيها على الثورة والثوار حملة 

شعواء من جملة ما جاء فيها:
ع��د للع������راق واصل���ح منه ما فس��دا *** 

وابثث به العدل وامنح اهله الرغدا
الشع����ب فيك عليك الي��وم معتم���د *** 

فيما يكون كم����ا قد ك���ان معتم����دا
أرأف بش��عب بغ��اة الش�����ر قد قص��دوا *** 

إث�����ارة الش��ر في��ه وه��و ما قص�دا
فألقا السير برس��ي كوكس كلمات قصيرة 
ف��ي جم��ع احلاضرين وكلهم م��ن أهل بغداد 

السنة جاء فيها:
يا جميل افن��دي ويا أيها املندوبون، إن دولة 
انكلترا ارس��لتني للمساعدة واالتفاق مع 
اشراف ورؤساء العراق لنحصل على الغاية 
املطلوب��ة للعراقي��ن وتأس��يس حكومة 
عربي��ة مس��تقلة حت��ت نظ��ارة حكوم��ة 
انكلترا ولقد جئت له��ذه الغاية ولكن ما 
زال االضط��راب فال ميكن العمل وأنا حاضر 
للعم��ل عند س��نوح الفرصة وهذا ش��يء 

بيدكم .

7 مناسبات

عندما الحظ اإلمام 
الشريازي اطماع االنكليز 
ونواياهم السيئة أصدر 
فتواه الشهرية التي 
انتفض ألجلها العراق 
بأجمعه

شعالن ابو اجلون كوكس

NO.3214 .SUN. 30 .JUN .2019  2019 /  6 / 30  العدد )3214(  االحد

ثورة العشرين .. )99( عاما مرت .. ماذا بقي من جذوتها ؟

كشفت الثورة أن ال حقيقة للوعود املعسولة اليت يطلقها املستعمر ومن خلفه اتباعه

دور العلماء يف احلركة السياسية واالجتماعية دور 
أساسي ال ينفك عن حركة الشعب العراقي باعتبارهم 

املظلة الشرعية

اعداد / البينة اجلديدة
في مثل هذه األيام � وبالضبط في يوم العشرين من شهر ربيع الثاني عام )1337( للهجرة النبويّة أصدر اإلمام الشيخ محّمد تّقي الشيرازي 
قّدس س��ّره فتواه )الصاعقة( التي زلزلت أركان االس��تعمار البريطاني الظالم، الذي كان يحاول � ومبراوغة مقيتة � التدليس على الش��عب 
م � وباسم احلرية زوراً � عرش العراق. فنشر االستعمار )البريطاني(  العراقي الواعي والصامد، حتت )غطاء( االنتخابات وتزويرها، حتى يتس��نّ

في أرجاء العراق انه يريد إعمار العراق ومساعدة الشعب العراقي في النهوض به إلى املصالح الشاملة واألفق السعيد.



 

مارد عبد الحسن الحسون

يظل احلديث عن ثورة العشرين بإجنازاتها 
الوطنية املعروفة و م��ا حققت من صور 
حترري��ة ه��ي بح��ق ش��هادة للعراقي��ن 
اجم��ع على انهم ال ميك��ن ان يقبلوا بأي 
ضي��م كان و م��ن اي مصدر، اق��ول يظل 
احلديث عن ثورة العش��رين في��ه الكثير 
م��ن املعاني التي ينبغي ان تكون حاضرة 
امامن��ا جميع��ا و نحن نتعاط��ى باملزيد 
م��ن املتغي��رات السياس��ية و االمني��ة 
احلادة مع وج��ود مخاطر محدقة هدفها 
الني��ل م��ن االرادة العراقي��ة ان ل��م نقل 
قط��ع الطريق عل��ى هذه الب��اد بأن جتد 
فرصتها التحررية الدميقراطية الكاملة، 
و بذلك فالعراقي��ون اآلن يخوضون غمار 
هذه التحديات مس��تذكرين ما حتقق في 

ثورة العش��رين تلك الث��ورة التي ارغمت 
احملتل البريطاني آنذاك ان يجرب اكثر من 
سياسة واحدة في محاوالت متكررة الى 
مللمة خسائره و ش��ق طريقه باملزيد من 
االحتيال و محاولة ش��راء الذمم بهدف ان 

يكرس وجوده االستعماري في الباد.
لق��د اف��رزت ث��ورة العش��رين معال��م ال 
ميكن للتاريخ اال ان يس��جلها باملزيد من 
االستحضار الذهني واالخاقي والوطني 
قياس��ا على عدد من املؤشرات الواقعية 
و اوله��ا ان العراقي��ن قاتل��وا االنكلي��ز 
بأس��لحة بدائي��ة في اغلبه��ا مبواجهة 
ترس��انة من االس��لحة املتط��ورة ضمن 
عصرها آنذاك و مع كل هذا التحدي الذي 
متثله تلك االس��لحة املتطورة اال انها لم 
يصمد اصحابه��ا ام��ام االرادة العراقية 
التي اتخذت قراره��ا بالكثير من االصرار 
و الصم��ود و املثاب��رة على اجناز مش��روع 

التحرر الوطني.
و ثاني هذه املؤشرات ان املرجعية كان لها 
سبق احلضور و التواصل مع الثورة ضمن 
االط��ار الذي يغذيها و ي��دمي تواصلها بن 
صفوف الرأي الع��ام العراقي آنذاك وهذا 

بح��د ذاته ما دف��ع الكثير من الش��باب 
العراقي��ن ال��ى االنضم��ام للث��ورة ف��ي 
مواجهة االحتال حت��ت التأثير االيجابي 
للدع��وة الت��ي وجهته��ا املرجعي��ة في 
مواجه��ة االحت��ال و كان بح��ق اح��د 
العنواين املهمة النتصار الثورة، وامتدادا 
لذل��ك االجن��از االمياني ال��ذي انطلق من 
املرجعية البد من ان نشير الى ان اجلهاد 
الكفائي الذي افتى به آية اهلل العظمى 
الس��يد السيس��تاني قد حقق املعالم 
املرج��وة لتحرر العراقي��ن في مواجهة 
والعدواني��ة  والتخل��ف  الضال��ة  آل��ة 
املقيتة الت��ي مثلتها داعش و ارادت بها 
ان حتول العراق الى مس��تعمرة للخوف 
والقتل و التدمير و االس��اءة الى االسام 

احلقيقي.
بالعناوي��ن  يتعل��ق  و  الثال��ث  املؤش��ر 

واحملط��ات التي كان��ت لثورة العش��رين 
ومنه��ا بحق معرك��ة العارضي��ات التي 
ش��ارك فيها بنو عارض مرتكزين معنوياً 
إل��ى نخ��وة )مصوخ(* ال��ى جان��ب ابناء 
عش��ائر اخرى ف��ي تاحم مصي��ري متيز 
بانتظ��ام املقاومة الوطني��ة في اطار من 

التحال��ف و التضامن بن تلك العش��ائر 
و يكف��ي معرك��ة العارضي��ات ان وثائق 
اخلارجي��ة البريطاني��ة اوردته��ا في احد 

وثائقه��ا املهم��ة مش��يرة ال��ى ان ه��ذه 
املعركة كانت عل��ى درجة من الصعوبة 
واخمل��اوف التي واجهت احملت��ل االنكليزي 
و يكف��ي معركة العارضي��ات ايضا انها 
ش��كلت عنوان��ا تاريخي��ا يض��اف ال��ى 
العناوي��ن االخ��رى ذات االبع��اد الوطنية 

خصوصا و ان استحقاقاتها كانت على 
درج��ة من الش��فافية و الوع��ي الوطني 
ال��ذي اس��س لتقالي��د وطني��ة اخرى ال 
ميكن جتاوزها بأي حال من االحوال مهما 

تقادمت زمنيا.
املؤش��ر الرابع ان معركة العارضيات لم 
تكن معركة النخبة الوطنية فحس��ب 
بل هي املعركة التي ساهم فيها العديد 
من ابناء الع��راق و يكفيها فخرا ان املرأة 
العراقية احتلت دورا مؤازرا فيها للرجال 
املقاتلن و هم يتصدون لانكليز فكانت 
قصائ��د فدعه وبكم��ه و خب��ز األمهات 
ال��ذي يصل الى املقاتل��ن بانتظام يومي 

احد عوامل جناح املعركة. 
و اخلاصة من ذلك و نحن نس��تذكر ثورة 
العش��رين علينا ان ال نغف��ل حقيقة ان 
الدم��اء العراقية الكرمية التي س��فكت 
فيه��ا من اج��ل العراق ظلت و س��تبقى 
عنوان��ا وطنيا باهرا على م��ر العصور.. “ 
العارضيات : قرية نسبة الى عشيرة بني 
عارض تقع ٥ كم شمال قضاء الرميثة .

*مصوخ : نخوة عشيرة بني عارض 

عائشة املوسوي

هنالك العديد من اخلبرات او املهارات 
التي تكتس��بها االم نت��اج تربيتها 
الوالدها واملصاحبة من حلظة الوالدة 
او من حلظة تش��كله جنن في رحم 
االم الى البلوغ او حتى مابعد زواجه 
وخاص��ة في مجتمعاتنا الش��رقية 
التي تس��تثمر بابنائه��ا وتعطيهم 
نهت��م  ان  ارى  ل��ذا  مامتل��ك..  كل 
بخب��رات االمه��ات وخاص��ة ونح��ن 
في زمن العومل��ة الن خبرات االم هي 

خبرات حقيقية ومن املشاكل التي 
استش��عرتها التي ال بد من التطرق 
اليها هي مخاطر اس��تخدام اجهزة 
النقال على الصحة العامة لاطفال 
س��اعات  االطف��ال  اعت��كاف  ان 
وساعات طويلة وهم منهمكون في 
مش��اهدة مقاطع الفيدي��و والصور 
وااللع��اب االلكترونية يعزز س��لوك 
االنعزال لديهم بدال من س��لوكيات 
املشاركة في اللعب اجلماعي ونحن 
نعلم كي��ف كانت الع��اب االطفال 
جماعي��ة ب��ل ان حرك��ة كل اطفال 
العائل��ة تكاد تكون ش��املة وبذلك 
تشكل س��لوكا جمعيا يتنامى مع 
تطور العائلة م��ع الزمن وبالتالي ان 

مخاطر تلك االجه��زة على الصحة 
ذات  اراه��ا  لاطف��ال  االجتماعي��ة 
بعد س��لبي وقد تزداد هذه السلبية 
للفترة النفسية االشد خطورة وهي 
املراهقة حيث تتش��كل الهوية في 
هذه الفترة. من جانب اخر نعلم مدى 
اهمية ه��ذه االلعاب وفوائدها حيث 
تعمل عل��ى تعزيز القدرات واملهارات 
العقلي��ة واطاعه��م عل��ى العالم 
اخلارجي ويكونوا على متاس مباش��ر 
باح��داث العال��م حس��ب مفه��وم 
القرية الكونية . وان املس��تقبل هو 
مس��تقبل تكنلوج��ي رقم��ي على 
اطفالن��ا ومراهقين��ا مس��ايرة هذا 
التطور وكذلك متكن الطلبة من حل 

بعض املس��ائل الدراسية او متابعة 
احملاضرات .

ارى م��ن مخاط��ر هذه االلع��اب انها 
تقل��ل م��ن االعتم��اد عل��ى النفس 
ويصب��ح الهات��ف النقال ج��زءا من 
جس��د وعق��ل الطف��ل او املراه��ق 
الميكن االس��تغناء عنه من الصباح 
لغاي��ة س��اعات متاخرة م��ن الليل 
وامتنى م��ن الباحثن ان يتناولوا هذه 
الس��لوكيات االدمانية على محمل 
اجل��د لنع��رف اثارها على الس��لوك 
العام ملا بع��د املراهق��ة.. ويعزز هذا 
الس��لوك ان كل افراد العائلة . باتت 
هذه االجه��زة عاملهم اخلاص بعد ان 
كانت دفء العائلة حضنهم اخلاص 

ان س��لوكيات التقلي��د والنمذج��ة 
يتمي��ز به��ا االطف��ال وكي��ف احلال 
وان الطفل ي��رى االم واالب قد الزموا 
اجهزته��م ط��ول الوق��ت علم��ا ان 
محتوى ه��ذه االجهزة م��ن البرامج 
املثيرة وامللونة والكارتونية تش��كل 
عال��م الطفل اخل��اص وجتذب��ه اليه 
وبالتال��ي جند الطفل قلي��ل احلركة 
قليل الطعام قلي��ل النوم وتلك اثار 
سلبية. بالنهاية ارى ان يعود االطفال 
الى اللعب كجماع��ات مع اقرانهم 
لنعي��د لهم ش��عورهم باالمن نتاج 
اجملموعة والعودة حلركته النشيطة 
لين��ام بهدوء ن��وم الصبي��ان ونبعد 

عنه وحدته وشعوره بعدم االمن .

 

باقر مهدي

في كثي��ر من بل��دان العال��م املتقدم 
جن��د التط��ورات الهائل��ة والعظيمة، 
وجن��د التقدم العلم��ي والتكنولوجي، 
والهندس��ي، والطب��ي، وحت��ى عل��ى 
السياس��ي  القي��ادي  املس��توى 

واالقتصادي في هذه البلدان هناك أياٍد 
عربية، وطاقات عماقة ميكن التباهي 
بها مل��ا لها من امكانية عاملية وطاقة 

عقلية هائلة ال حدود لها،
فعلى جميع األصع��دة والنواحي البد 
لنا م��ن التفاخ��ر باالش��خاص الذين 
ينتم��ون لهويتن��ا الوطني��ة، وننح��از 
للعرق األصيل الذي اجنب هكذا طاقات 

ال حدود لها في اجملال االبداعي،
حتى بدأنا نس��تمع فيما يتناقل حول 
الش��خصيات العاملي��ة ف��ي مجاالت 

العلوم اخملتلفة،
اما م��ا ننوي التحدث ف��ي صدده فهو 
الش��ركات العاملية للبرمجيات، فقد 
وجدن��ا ان الرج��ل الثاني في ش��ركة 
مايكرو س��وفت العاملي��ة، التي تعود 
االعم��ال  رج��ل  األمريك��ي  ملالكه��ا 
املعروف بيل غيتس، »هو البروفس��ور 
العراقي الدكتور محارب الس��هيري«، 
للش��ركة  العام��ة  العاق��ات  مدي��ر 
العاملي��ة وكبي��ر املهندس��ن فيه��ا ، 
ال��ذي صنع املس��تحيل ليصل الى ما 

هو عليه، الس��هيري ه��و رجل اعمال 
عراقي معروف، دخل لعالم البرمجيات 
ف��ي التس��عينات م��ن الق��رن احلالي، 
وبعد اخل��وض في مج��ال البرمجيات 
واالس��تمرار ألكث��ر م��ن ثاث��ن عاماً 
م��ن العم��ل ال��دؤوب واملتواص��ل، قرر 
الس��هيري بأن يقوم بإنش��اء ش��ركة 
تعد من اه��م الش��ركات العاملية في 
مج��ال البرمج��ة وقواع��د البيان��ات، 
ه��ي الش��ركة UNCS العاملي��ة لألمن 
الس��براني، الش��ركة التي أسس��ها 

البروفس��ور العراق��ي الس��هيري هي 
ش��ركة تس��عى لبرمجة جميع أنواع 
املواق��ع وتعم��ل خلدم��ة املؤسس��ات 
اإلدارية والش��ركات من اج��ل االرتقاء 

باملواقع املوجودة حالياً.
وأخيرا بعد م��ا ذكرناه انفاً فمن حقنا 
التفاخر كعرب بش��كل عام والتفاخر 
بوج��ود  خ��اص  بش��كل  كعراقي��ن 
هكذا ش��خصية عاملية ترفع الرؤوس 
إلى اعلى القم��م بإبداعها وبالطاقة 

العلمية التي لديها.

 
أيها الوطن العزيز ..  أرادوا أن ميألوا ببعض أرضك أكراشا جوفا 
وأجربة س��غبا، فانتحلوا إمرة املؤمنن وس��رقوا اسم اخلافة، 
فأعل��ن خليفته��م أنه الول��ي املط��اع وأعاد لقردة الش��جرة 
امللعونة نزوها على املنابر .. يتبجح وجنده بهجمة يقضي بها 
عل��ى النجف وكرباء ويصفهما بأبش��ع الوصف، ويردد : ) أرى 
رؤوس��ا قد أينعت وحان قطافها( .. يعول األمير املتصهن على 
أن ك��رة الثلج التي تدحرجت من أعالي الباد - وهي تتش��كل 
من ش��ذاذ اآلفاق ومردة الشياطن - ستكبر وتكبر وهي تلقف 
معها كل م��ارق وبعثي ويتيم صدامي أو متطرف س��لفي آلى 
على نفس��ه أن ال يعود  الى بيته إال بعودة الدولة الس��فيانية، 
فكان لألمير الفاسق ودويلته امللعونة بعض ما أراد، فاصطبغ 
النهر العظيم بدم قان أللف وس��بعمائة من أبناء مس��لم بن 
عقي��ل، ونعقت غربان الدواعش على رب��ى جيرون دولة اخلرافة 
وخراف��ة الدولة ح��ن أقبلت األرض والس��بايا من املس��لمات 
واأليزيديات وغيرهن أس��رى على اخلليفة اخلرف الواهم، وصرن 
في سوق النخاسة بضاعة يتاقفها أهل الشذوذ واالنحطاط 
ومن جهل التاريخ أنس��ابهم،  فهم أهل الكنى واأللقاب التي 
يتوارى ورائها انقطاع النس��ب الى اجملهول املتعدد، كابن أبيه 
الذي تقطعت به األس��باب واألنساب فصار ال يدري أهو لعبيد 

الثقفي أم ألبي سفيان ؟ .
 إضطجع كهنة السياسة على وسائد التحليات السياسية 
والعسكرية واللوجس��تية ليقرروا أن العراق لن ينجو من شر 
هذه الهلكة إال بعد ثاث عقود من احلرب واالستعانة بأصحاب 
األس��اطيل وأقماره��م الصناعي��ة ودعمهم الذي س��يجعله 
أمام فاتورة مفتوحة لن تس��دد قيمته��ا اال بانقضاء قرون من 
الزم��ن .. نعم - هو برأيه��م -  لن ينجو اال بعد هذه العقود  وما 
أدراك ماهي، فلرمبا هي س��نن كس��ني يوس��ف العجاف التي 
أهلكت الزرع والضرع، ولرمبا هي أش��د فتكا، حيث س��تهلك 
الناس وتبقي زرعهم وضرعهم للقادمن من أطراف ردم يأجوج 
ومأجوج الذين تغذوا بثقافة الفساد في األرض فأرادوا أن يثأروا 

لهم ألنهم لم يستطيعوا له نقبا . 
أيه��ا الوطن العزيز .. إنك لس��ت على ماي��رام فلم تكن الدولة 
دول��ة آن��ذاك ، وال احلك��م حكم��ا، وال النظ��ام نظام��ا .. حيرة 
.. ضال��ة .. وه��م .. صراعات طبقة سياس��ية منيتها كمنية 
صاحب ملك الري وال خيار لها س��واه .. ذاكرة مشوشة .. أرض 
ذه��ب الثلث منها ورائحة موت مت��أل الفضاء، حتى صدح منبر 
اجلمعة بفت��وى املرجع األعلى وهو ينقذك م��ن املوت والهزمية 

والهاك ومن رائحة املوت .
    أيه��ا الوط��ن العزيز .. العقود الثاث أصبحت س��نوات ثاث 
اختزل��ت فيها حياتك بن قوس��ن هما : )فت��وى الدفاع وبيان 
النصر ( ، استنش��قت فيها عطر  الش��هداء مسكا ورحيقا  ، 
وأنصت فيها خاش��عا لصوت يتلو آيات النصر وآخر يردد دعاء 
أهل الثغور واكتحلت عيناك براية حسينية ترتفع على سواتر 
الع��زة الت��ي حتجب عنك بقايا نق��ع  أثارته اخلي��ول األعوجية 

املنهزمة بأبناء البغايا إلى ما وراء احلدود .

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 حكاية وطن امسه
 العراق

8 المقاالت المنشورة تعبر عن آراء اصحابها وليس بالضرورة ان تعبر عن رأي الصحيفةشؤون عراقية

العراق .. التعايش والتعامل واملشرتكات
 

عبد الخالق الفالح

التعايش يعن��ي التعلم للعيش 
املش��ترك، والقب��ول بالتنوع، مبا 
يضم��ن وج��ود عاق��ة إيجابية 
مع اآلخ��ر. فلقد عَرف��ت هوياتنا 
العاقة مع اآلخر على اساسها ، 
فعندما تكون العاقات إيجابية 
وعل��ى قدم املس��اواة مع��ه، فإن 
ذلك سوف يعزز الكرامة واحلرية 
تك��ون  وعندم��ا  واالس��تقال، 
العاقات سلبية ومدمرة فإن ذلك 
س��يقّوض الكرام��ة اإلنس��انية 
الذاتية. وه��ذا ينطبق  وقيمتن��ا 
على الف��رد واجلماعة والعاقات 
ب��ن ال��دول، فبع��د أن ش��هدنا 
حربن عامليت��ن وحروباً ال حصر 
لها من الدمار واإلبادة اجلماعية، 
صارت مس��ألة تعزي��ز التعايش 
عل��ى جمي��ع املس��تويات أم��راً 
ملحاً للقرن الواحد والعش��رين. 
وهو احد املفاهيم األساسية في 
تاريخ الثقافة عموماً، والفلسفة 
احلديث��ة عل��ى وج��ه اخلصوص، 
الفعلي��ة  الش��رعية  أن  يعن��ي 
م��ع صفاتها  املفترض  للوج��ود 
احمل��ددة موج��ودة فق��ط عندما 
تعترف بها ذاتية أخرى، ووفقاً ملا 
يطرحها هيغل، فإن جوهر فكره 
قائم على مصطلح »وجود« وهو 

في األساس »تعايش« .
ان العالم في الغالبية الساحقة 
من دول��ه القومي��ة ومجتمعاته 
انقس��امات  تكش��ف  الي��وم 
داخلية كبيرة، على أساس العرق 
واجلن��س والدين، كم��ا أن نوعية 
ه��ذه االختاف��ات ف��ي العملية 

والسياس��ية  االجتماعي��ة 
واس��ع،  نط��اق  عل��ى  تختل��ف 
وكذلك مدى ش��دة أهميتها في 
تسييس الش��رائح االجتماعية، 
فيم��ا  أو  ال��دول  داخ��ل  س��واء 
بينه��ا،  هناك مؤش��رات ودالالت 
إيجابي��ة على بع��ض اجملتمعات 
ت��دل على التس��امح واحملبة بن 
جميع أفراد ذلك اجملتمع يحملها 
التعاي��ش االجتماعي الس��لمي 
ورغ��م انن��ا جن��د فيه��ا لهجات 
ولكنه��ا  مختلف��ة،  وثقاف��ات 
تنع��م بالتعاون وال��روح اجلميلة 
عل��ى  إيجابي��ا  ينعك��س  م��ا 
التمي��ز. ثم��ة ض��رورات محّفزة 
تدف��ع اإلنس��ان أياً كان للس��ير 
في طري��ق الوئام والتعايش وهي 
منطقي��ة متناغمة م��ع الفطرة 
اإلنس��انية وم��ن املاح��ظ أيضاً 
النس��يج االجتماعي بن بعض 
البش��ر، الس��يما وأنن��ا نعي��ش 
في وضع يس��مح لن��ا ان تعمل 
عل��ى غرس روح اإلخاء والس��ام 
واحملب��ة في القل��وب و غرس ذلك 
الطي��ب ف��ي نف��وس  الش��عور 
األبناء لنمه��د الطريق باعتبارنا 
أولي��اء األم��ور لألجي��ال القادمة 
كي تعيش ف��ي مجتمع متحاب 
يتس��ع للجميع وهن��اك محبة 
وتعايش يكتس��ب م��ن خالها 
الف��رد عاقات وصداق��ات جتعل 
بعض��اً منا يتقن لغات دول أخرى 
االجتماع��ي  التواص��ل  بفض��ل 
ويقوي هويت��ه الثقافية، إضافة 
إل��ى ذلك ال يس��تطيع اإلنس��ان 
العي��ش وح��ده ف��ي ظ��ل وجود 
القي��م  مختلف��ة  مجتمع��ات 
والثقاف��ات، ويأم��ل الف��رد من��ا 
ف��ي أن ينعم بحي��اة اجتماعية 
ان  ميك��ن  وال   . بعي��داً  س��عيدة 
تك��ون تعددي��ة االف��كار مدعاة 
للنب��ذ والنفي ابداً، وامنا كل هذه 
تؤس��س لانخراط في مش��روع 
التعارف والفه��م املتبادل، حتى 
نش��ترك جميعا في بناء حياتنا 

عل��ى أس��س العدال��ة والتعاون 
على البر والتقوى .. فاهلل خلقنا 

من نف��س واحدة مهما اختلفت 
احوالن��ا والوانن��ا وافكارنا، وهذا 
بطبيع��ة احل��ال يقتض��ي من��ا 
ارس��اء  عل��ى  العم��ل  جميع��ا 
معال��م التع��ارف املباش��ر على 
بعضنا البعض، ونبذ كل اشكال 
القطيعة واجلف��اء والتباعد .. اذ 
يقول تعالى }ياأيها الناس اتقوا 
ربك��م الذي خلقك��م من نفس 
واح��دة وخلق منه��ا زوجها وبث 
منها رجاال كثيرا ونساًء{ )سورة 
النس��اء اآلي��ة(.. فنح��ن جميعا 
اسرة واحدة ممتدة وفي وطن واحد 
يجمعن��ا ، لذلك علين��ا توطيد 
اواصر الوحدة باملزيد من التعارف 
والتواصل، والدين االس��امي من 
اكثر االديان يدعو اليها ليرس��ي 
مب��دأ التع��ارف املفت��وح عل��ى 
كل املب��ادرات واالبت��كارات الجناز 
مفه��وم التعاي��ش واالس��تقرار 
االجتماع��ي. اذ ان��ه ال ميكننا ان 
نحقق مفهوم التعايش السلمي 
بدون التع��ارف، فهذا املنهج هو 
الذي يزي��ل االلتباس��ات، وينجز 
والسلوكية  النفس��ية  األسس 
والتع��اون.  والتواص��ل  للح��وار 
املعطيات الكب��رى للتعايش هو 
تق��دم الباد، حي��ث ان التعايش 
والسياس��ي  االجتماع��ي 

واالقتص��ادي ال��ذي يتوف��ر على 
األمن واالس��تقرار، ويدفع عجلة 
التع��اون والتداع��م ال��ى األمام.. 
أنه يخلق مناخ التقدم فتترابط 
وتن��زل  ببعضه��ا،  الش��رائح 
الكفاءات والطاقات الى س��احة 
تش��اجر  دون  والعم��ل،  العل��م 
أو ن��زاع وتنافس س��لبي حتش��ر 
طاق��ات األمة في رك��ب التقدم 
بفضل التعايش فيما بن أبنائها 
عل��ى العك��س مم��ا ه��ي علي��ه 
اآلن، حي��ث النزاع��ات والث��ورات 
واحلساس��يات  واحلروب  الدموية 
والقطيع��ة ب��ن أبناء الش��عب 
الواح��د وحت��ى عل��ى الصعي��د 
االجتماعي ، يكس��ب اإلنس��ان 
هالة من االحت��رام والهيبة، ألنه 
باحترامه لآلخر يكسب احترامه 
أيضاً، وينصهر اجملتمع في بوتقة 
واح��دة، ويك��ون جبه��ة واحدة، 
هذا ي��ؤدي أيض��اً ال��ى التكامل 
ألن  ايض��اً،  االقتص��ادي  والنم��و 
السليم ميهد  االجتماعي  املناخ 
للحرك��ة االقتصادي��ة والعنصر 

املتائم مع اآلخرين.
ولكي تتحول حالة التعايش بن 
مكونات اجملتمع وفئاته املتعددة، 
ال��ى حقيق��ة راس��خة وثابت��ة، 
نحت��اج ال��ى االلت��زام بالثوابت 
التع��ارف،   ، الثاث��ة  القيمي��ة 
التع��اون، العدالة، فه��ي مبادئ 
التعايش الراس��خ، وبها نتمكن 
من حماية وحدتنا ومكاس��بنا، 
والعم��ل على تنمي��ة واقعنا في 
كل احلقول واجملاالت. إن التعايش 
املفقود عندنا لكي  السياس��ي 
يكون ناجحاً يتطلب االستثمار 
التعاي��ش عل��ى مس��توى  ف��ي 
اجملتمع احمللي اوالً و نحن بحاجة 
جلمع من اخلب��رات والطاقات من 
مجموع��ة متنوعة م��ن مواطن 
احلركة األساسية ثانيا لبناء نهج 
متعدد األوج��ه لتقوية التعايش 
فيما بيننا في مجتمعنا الواعد 
والتعاي��ش بن املذاه��ب قضية 

جوهرية مصيرية تُامس واقعنا 
في ض��ل التن��وع املذهب��ي وفي 
املُتش��ابكة  الصراعات  خض��م 
بن أبناء وطننا بأطيافه اخملتلفة 
ولها أبعاد واسعة املدى من حيث 
االختاط والتشاور واالبتعاد عن 
حالة الُعزلة والتقوقع والتعصب 
للمذهب والتي تصيب اإلنس��ان 
تهرب��اً  أو  مرض��اً  يُعان��ي  ال��ذي 
م��ن الواق��ع أو القان��ون ومن هنا 
حثت الش��ريعة السماوية على 
االبتع��اد ع��ن مثل ذلك والس��ير 
وف��ق املنظ��ور الُقرآن��ي كقول��ه 
تعال��ى )إِنَّ��ا َخَلْقَناُكْم ِم��ْن َذَكٍر 
َوأُنَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل 
ِلَتَعارَُف��وا( احلج��رات اي��ة 13 أي 

التع��ارف وس��يلة م��ن وس��ائل 
التواص��ل مع أبن��اء اخللق مهما 
اختلفت ُمعتقداتهم. بالتعايش 
تنم��و وتتعاظم القيمة النوعية 
وترس��خ  الفك��ري  لإلنت��اج 
إل��ى ص��ورة  وتنقل��ه  مكونات��ه 
للتطبي��ق العمل��ي ال��ذي يجد 
في املؤسس��ات فرصت��ه األكبر 
مبا يحق��ق لها قيمة تنافس��ية 
في التقدم للوطن أكثر وحتس��ن 
من مس��توى خدماته��ا املقدمة 
للمواطن بش��كل أفض��ل، إنها 
معادلة تؤسس لقناعة واضحة 
وهي أنه كلما اجتهت اجملتمعات 
إلى التناغ��م الفكري والتعايش 
املعرف��ي وتأطير أمن��وذج اخلطاب 

الواع��ي فيم��ا ب��ن و عل��ى حد 
س��واء والتزم��ت فيه��ا مبعايي��ر 
إدارة املش��اعر والثقة والشراكة 
واالعتراف بالكفاءة واستقطبت 
الوطني��ة  والتج��ارب  اخلب��رات 
وأعل��ت م��ن ش��أنها ف��ي واق��ع 
اإلجناز واقتربت من صناعة القرار 
واملش��اركة في��ه انعك��س ذلك 
على املنت��ج احلاصل في رصانته 
واس��تدامته وكفاءته مبا تقدمه 
اجملتمع��ات في س��ماوات التميز 
.العط��اء واإلجناز. غياب  وأراضن 
التعاي��ش هو أصل كل الش��رور، 
وتكريس املفهوم ونشره يتطلب 
جهداً قانونياً ورقياً ثقافياً، نحن 

فى أمس احلاجة إليه اليوم.

هناك مؤشرات ودالالت 
إيجابية على بعض 
املجتمعات تدل على 
التسامح واملحبة بني جميع 
أفراد ذلك املجتمع يحملها 
التعايش االجتماعي السلمي

افرزت ثورة العشرين 
معالم ال يمكن للتاريخ 
اال ان يسجلها باملزيد من 
االستحضار الذهني واالخالقي 
و الوطني قياسا على عدد من 
املؤشرات الواقعية

خربات االم يف الرتبية 

شركات عاملية تقودها طاقات عراقية

حسني فرحان

ثورة العشرين .. يوم من تاريخ العراق
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أن  ترم��ب  دونال��د  الرئي��س  وأعل��ن 
العالق��ات م��ع الص��ن "ع��ادت إل��ى 
مس��ارها الصحيح" بعد أن س��عى 
هو والرئيس شي جن بينغ إلى وقف 
تصعيد احلرب التجارية الطويلة بن 
الرغم  عل��ى  االقتصاديتن  القوت��ن 
م��ن الش��كوك ح��ول اس��تعداد أي 
منهم��ا للتس��وية على ح��ل طويل 
الص��ن  أنب��اء  وكال��ة  األمد.وقال��ت 
الزعيم��ن  إن  )ش��ينخوا(،  اجلدي��دة 
وافقا على وق��ف جديد "إلطالق النار 
في حرب جتارية "دامت عاماً، مضيفاً 
املتوقف��ة  التجاري��ة  احملادث��ات  أن 
ستس��تأنف، وأن الوالي��ات املتح��دة 
ستؤجل فرض رسوم إضافية هددت 
بها على بضائ��ع صينية. ومتثل تلك 
للمحادثات  الواضحة منط��ا  الهدنة 
ب��ن ترم��ب وش��ي، اللذي��ن اعترف��ا 
بصداقتهم��ا لبعضهما، وضغطا زر 
اإليقاف املؤقت للتدابير احلمائية بعد 
املفاوضات  لرؤية  محادثاتهما، فقط 
تنه��ار الحًقا ح��ول تفاصي��ل مثيرة 
للجدل.ف��ي املقابل، رفض مس��ؤولو 
البيت األبي��ض التعليق الفوري على 
مسألة الهدنة وتعليق الرسوم لكن 
ترمب قال في وقت سابق إنه سيصدر 
إعالنً��ا عن نتائج محادثاته مع ش��ي 
خالل مؤمتر صحفي ف��ي وقت الحق.
اختتم كب��ار ق��ادة دول العالم اليوم 
الثاني م��ن اجتماع قم��ة مجموعة 
العشرين في مدينة أوساكا اليابانية 
بإصدار بيان مش��ترك. وبينما تركزت 
محادثات يوم اجلمع��ة على التجارة 
واالقتص��اد الرقم��ي، يعتق��د أنه��م 
حول��وا تركيزه��م إلى قضاي��ا أخرى.
ويعتبر التغير املناخي إحدى القضايا 

اخلالفية، حيث توجد فجوة مع بعض 
احلكوم��ات فيم��ا يتعل��ق بكيفي��ة 
خفض النفايات البالس��تيكية التي 
تلوث احمليطات.كما يعتقد أن الزعماء 
ناقش��وا س��بل التعامل مع توس��ع 
الفج��وة في الدخ��ول ومتك��ن املرأة 
كي تنضم إلى القوى العاملة. يذكر 
العش��رين  اقتص��ادات مجموعة  أن 
متثل أكثر من 80% من مجموع الناجت 
اإلجمالي احمللي لدول العالم. وافتتح 
آبي اجلمعة في أوساكا باليابان قمة 
مجموعة العش��رين الت��ي يتوقع أن 
تهيم��ن عل��ى مناقش��اتها قضاي��ا 
تتعلق بالتجارة واالقتصاد والتوترات 
اجليوسياس��ية واالحتب��اس احلراري. 
الزعم��اء احلاض��رون صورة  والتق��ط 

جماعي��ة م��ع ب��دء أش��غال القمة 
الت��ي تس��تمر يومن، كم��ا تصافح 
الرئيس��ان األميرك��ي دونال��د ترامب 
والصيني ش��ي جن بينغ، كما ظهر 
الرئيس الفرنس��ي إميانوي��ل ماكرون 
وه��و يهمس ف��ي أذن ترام��ب. وتركز 
عل��ى  لالجتم��اع  األول��ى  اجللس��ة 
االقتصاد الرقمي، وس��تكون اخملاوف 
بشأن اخلصوصية واألمان مدرجة في 
جدول األعمال.وق��ال آبي لدى افتتاح 
اجللس��ة إن الرقمنة حولت بش��كل 
س��ريع جوانب مختلف��ة في اجملتمع 
واالقتص��اد. وأك��د أن القم��ة رك��زت 
عل��ى أه��داف التنمية املس��تدامة، 
وستش��جع على حتقيق مجتمع حر 
ومتثيل��ي ومس��تدام. وح��ث آبي على 

اتخ��اذ اإلج��راءات الضرورية لتحفيز 
توت��رات  العامل��ي وس��ط  االقتص��اد 
مكثف��ة،  وجيوسياس��ية  جتاري��ة 
مح��ذرا من مخاط��ر ميك��ن أن تؤدي 
إلى هبوط االقتص��اد العاملي. وبحث 
اجملتمع��ون ف��ي القمة قضاي��ا عدة، 
بينه��ا عدم االس��تقرار السياس��ي 
املتزايد في بعض مناطق العالم مثل 
اخلليج وبحر الصن، وكذلك تصاعد 
التوت��رات التجاري��ة، وتباط��ؤ النمو 
العاملي، وامللف اإليراني. واجرى ترامب 
اجتماع��ات ثنائي��ة مع تس��عة من 
قادة العال��م، بينهم الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان والروسي فالدميير 
بوتن، وولي العهد السعودي محمد 
بن س��لمان، إضافة إلى املستش��ارة 

األملاني��ة أجنيال مي��ركل. ومن بن كل 
اللقاءات الثنائي��ة، التقى ترامب مع 
ش��ي جن بينغ الس��بت عب��ارة عن 
قم��ة داخل القم��ة، إذ يدور بن بكن 
وواش��نطن ص��راع عل��ى الهيمن��ة 
ف��ي  والتكنولوجي��ة  االقتصادي��ة 
العالم. وميثل أعضاء اجملموعة 85% من 
الناجت احمللي اإلجمالي العاملي، وأكثر 
من 75% م��ن التج��ارة العاملية و%66 
من سكان العالم. وعقدت مجموعة 
العش��رين أول اجتماعاته��ا للم��رة 
األولى في تش��رين الثان��ي 2008 في 
خضم األزمة املالي��ة العاملية آنذاك.

وقبل انطالق أعمال القمة، ناش��دت 
منظمة أوكسفام اخليرية مجموعة 
العش��رين اتخاذ مزيد من اإلجراءات 

للتصدي لعدم املساواة االجتماعية 
ف��ي العالم. وق��ال املتحدث باس��م 
املنظمة يورن كالينس��كي إن 1% من 
سكان العالم ميتلكون نصف ثروات 
العالم تقريبا، معتبرا "عدم املساواة 
للعن��ف  خصب��ة  أرض��ا  الش��ديدة 
وأض��اف  الدكتاتوري��ة".  وللتي��ارات 
أن الش��ركات العاملي��ة تدف��ع حاليا 
ضرائ��ب أقل كثيرا مم��ا كانت تدفعه 
قبل األزمة املالية العاملية في 2008، 
وجتن��ي 40% من أرباحها اخلارجية في 
م��الذات ضريبية.من جهته��ا، قالت 
املستش��ارة األملاني��ة أجني��ال ميركل 

إن قمته��ا م��ع ترامب تناول��ت عددا 
كبيرا م��ن املوضوعات، منها التجارة 
اإلرهاب،  ومكافح��ة  واالس��تثمارات 
اإليراني.أما  الن��ووي  املل��ف  وكذل��ك 
رئي��س املفوضية األوربي��ة جان كلود 
يونك��ر فقال ف��ي مؤمت��ر صحفي إن 

العالق��ات التجاري��ة ب��ن الوالي��ات 
املتح��دة والصن "صعبة"، وتس��هم 
في تباطؤ االقتص��اد العاملي.وأضاف 
يونك��ر أن االحت��اد األورب��ي يعمل عن 
كثب م��ع الواليات املتح��دة والصن 
منظم��ة  إص��الح  بش��أن  والياب��ان 
التجارة العاملية. وأعل��ن رئيس دائرة 
االتص��االت ف��ي الرئاس��ة التركي��ة 
فخ��ر الدين ألط��ون، أن الرئيس رجب 
طي��ب أردوغ��ان، حت��دث ع��ن التقرير 
األممي املتعلق بجرمية قتل الصحفي 
وذلك  السعودي جمال خاش��قجي، 
خ��الل مؤمت��ر صحفي عل��ى هامش 
قمة مجموعة العشرين في اليابان.
وق��ال ألطون، إن أردوغ��ان عقد مؤمترا 
صحفيا في مدينة أوساكا اليابانية، 
مجموع��ة  قم��ة  ع��ن  للحدي��ث 
وأوضح  هن��اك.  املنعقدة  العش��رين 
أن الرئي��س الترك��ي حت��دث ع��ن آخر 
قتل خاشقجي  مس��تجدات جرمية 
مبا ف��ي ذلك تقرير مقررة األمم املتحدة 
اخلاصة باإلعدام خارج نطاق القضاء 
أنيي��س كاالمار. ووف��ق ألطون، تطرق 
أردوغ��ان أيض��ا إل��ى اللق��اءات التي 
أجراها على هامش القمة مع زعماء 
البلدان األخرى، مبن فيهم الرئيس��ان 
األمريك��ي دونال��د ترامب، والروس��ي 

فالدميير بوتن .

ويوضح التقري��ر أن إيران ق��د تتجاوز 
حصته��ا م��ن اليوراني��وم ف��ي وقٍت 
��َدت مبزي��ٍد من  قري��ب وأنه��ا ق��د توعَّ
اخلطوات التي تنم عن عدم امتثالها 
لالتفاق في األس��ابيع املقبلة. تشير 
الصحيفة إلى سعي القادة اإليرانين 
إلى تبرير هذه اخلط��وات باعتبارها رد 
فعل على تخل��ي حكومة ترامب عن 
االتف��اق الن��ووي ف��ي الع��ام املاضي، 
الت��ي  العقوب��ات  فرضه��ا  وإع��ادة 
َض��ت  وقوَّ إي��ران  اقتص��اد  أضعف��ت 
على وج��ه اخلص��وص قدرته��ا على 
بيع النفط، وهو أه��م صادرات البلد.

وتوض��ح الصحيف��ة أن إي��ران تص��ر 
على أن عملها النووي يظل س��لمًيا 
عل��ى النحو الذي يكفله االتفاق. بيد 
أنها تؤكد أيًض��ا على حق الدولة في 
��ف عن احت��رام بعض  األحكام  التوقُّ
الواردة في االتف��اق أو جميعها، نظًرا 
ألن الوالي��ات املتح��دة أع��ادت ف��رض 
العقوب��ات، م��ا يَُع��دُّ انته��اًكا منها 
لالتفاقي��ة، كم��ا أوردت الصحيف��ة.

وف��ي هذا الصدد يطرح التقرير بعض 
األس��ئلة وإجاباتها حول ما إن كانت 
إيران ق��د انتهك��ت االتفاقية، وحول 

العواقب احمُلتملة لذلك .
ما ه��و بالضبط احل��د األقصى الذي 

ستتجاوزه إيران؟
وفًقا للتقرير، فإن من املسموح إليران 
اإلبق��اء عل��ى 300 كيلو غ��رام كحدٍّ 
أقص��ى أو 660 رط��ل م��ن اليورانيوم 
ر ب�%3.67،  ب بدرج��ة نقاء تُق��دَّ اخمُلصَّ
وه��و القدر ال��ذي مُيكن اس��تخدامه 
وق��ود  مث��ل  مدني��ة  أغ��راٍض  ف��ي 
ل هذا، وفًقا  الطاقة النووية. ويُش��كِّ
للصحيفة، جزًءا يس��يًرا من مخزون 
اليورانيوم الذي راكمته إيران من قبل، 

وش��حنته إلى خ��ارج الب��الد، بعدما 
دخل االتفاق النووي في حيز التنفيذ.

وتُوِضح الصحيفة أن ه��ذا احلدَّ يَُعدُّ 

ضم��ن قي��وٍد ِعدة ف��ي اتفاقي��ة عام 
2015، التي تهدف إل��ى منع إيران من 
ب  إنتاج ما يكفي من اليورانيوم اخمُلصَّ

إلى نس��بة نقاء كافية لصنع سالٍح 
نووي.

أم��ا رابط��ة احلد من األس��لحة، وهي 
جماع��ة حلظ��ر انتش��ار األس��لحة 
رَت،  النووية ومقرها واشنطن، فقد قدَّ
وفًقا للتقرير، أن إيران س��تحتاج إلى 
م��ا يق��رب من ثالث��ة أضع��اف مقدار 
��ب بنس��بة %3.67،  اليوراني��وم اخمُلصَّ
مبوج��ب  حيازت��ه  له��ا  املس��موح 
االتفاقي��ة، لزيادة تخصي��ب املواد مبا 

يكف��ي لصن��ع قنبلة نووي��ة واحدة.
وتؤكد »نيوي��ورك تامي��ز« أن جتاوز حد 
ال���300 كيل��و ج��رام م��ن اليورانيوم 

ُمنخِفض التخصي��ب ال يَُعد في حدِّ 
ذاته داللًة على أن إيران تعتزم التخلي 
ده��ا بتطوير الطاقة النووية  عن تعهُّ

لألغراض السلمية، بيد أن املسؤولن 
ع��ن  إعالنه��م  عن��د  اإليراني��ن، 
خططهم في الش��هر املاضي، قالوا 
إنهم يُضاعفون إنتاجهم لليورانيوم 
أربعة  ُمنخِف��ض التخصيب مبق��دار 
أضع��اف، م��ا يزي��د م��ن احتمالي��ة 
ش��روعهم ف��ي تخزين كمي��ات أكبر 

كثيًرا منه ُمجدًدا.
هل يعني هذا أن إيران تنتهك االتفاق 

النووي؟

تُوِض��ح الصحيف��ة أن ذل��ك يعتمد 
ه إليه الس��ؤال، فوفًقا  عل��ى من يُوجَّ
لها، قال املس��ؤولون اإليرانيون إنهم 

سيظلون طرًفا في االتفاقية، بخالف 
الوالي��ات املتح��دة. وق��د استش��هد 
اإليرانيون بإحدى الصياغات اللغوية 
ف��ي االتفاقية، التي تُع��رف ب�»خطة 
أو  املش��تركة«  الش��املة  العم��ل 
)J.C.P.O.A(، الت��ي تِؤك��د فيها إيران 
أنه إن أُعيد ف��رض عقوبات ذات صلة 
باجمل��ال النووي، س��يكون »من ش��أن 
ذل��ك أن يتس��بَّب في وق��ف إجراءات 
التزاماتها بخطة العمل املُش��تركة 
هذه، بشكل كلي أو جزئي«.وحسبما 
أوض��ح التقري��ر، فقد اعت��رض خبراٌء 
غربيون في هذه االتفاقية على ُمبرِّرات 
إي��ران. وفي هذا الصدد أفاد هنري روم، 
احمُللِّ��ل ف��ي جماعة »أوراس��يا«، وهي 
اخملاطر  لتقييم  ش��ركة استش��ارية 
السياسية مقرها واشنطن، أن »هذا 
في األس��اس تفس��يٌر أُحادي اجلانب 
من اجلانب اإليراني مل��ا يعنيه االتفاق 
النووي« . وأضاف: »في وجهة نظرهم، 
مُيِكنهم احلد من امتثالهم لالتفاقية 
مبا يتناس��ب م��ع ما يفعل��ه الطرف 
اآلخ��ر«. أما داريل ج��ي كيمبل، املُدير 
التنفيذي لرابطة احلد من األسلحة، 
فقد وصف تدابير إيران، كما أوضحت 
الصحيفة، بأنها تَُعدُّ انتهاًكا »ألحد 
القيود الكثيرة خلطة العمل الشاملة 
ل في حدِّ  املش��تركة، إال أنها ال تُشكِّ
ذاتها تهديًدا باالنتش��ار النووي على 

املدى القريب«.

هل هناك دول أخرى تنتهك االتفاق؟
جُتيب الصحيفة على هذا التس��اؤل 
باإليج��اب، إذ أش��ارت إل��ى الوالي��ات 

املُتحدة نفس��ها، الفتًة إلى أن ترامب 
نفس��ه قد أعلن أنه ال ميتثل ألحكام 
ذلك االتفاق، واصًف��ا االتفاقية بأنها 
كارثٌة يجب إعادة التفاوض بش��أنها 
مع إيران. أما األطراف األخرى في تلك 
والصن  بريطاني��ا  وه��م  االتفاقي��ة، 
وفرنس��ا وأملانيا وروس��يا، فق��د أقروا 
جميًعا، كم��ا ورد في التقرير، بنجاح 
االتفاقي��ة وحث��وا الوالي��ات املتحدة 
عل��ى االنضمام إليها ُمج��دًدا. ووفًقا 
إيرانيون  ذكر مس��ؤولون  للصحيفة، 
أن أعضاء االتف��اق األوربين ال ميتثلون 
إل��ى االتفاق ألنهم فش��لوا في توفير 
املزاي��ا االقتصادية املوعودة، خش��يًة 
م��ن االنتق��ام األمريك��ي. أم��ا عل��ي 
للمجلس  الع��ام  األمن  ش��مخاني، 
األعل��ى لألمن القوم��ي اإليراني، فقد 
قال، يوم الثالثاء املاض��ي 25 حزيران، 
إن إيران س��تتوقَّف عن االمتثال ملزيد 
��دات التي قطعته��ا بدًءا  م��ن التعهُّ
��ف األوربيون  من 7 مت��وز، إذا ل��م يتوقَّ
عن »ُمحاوالِتهم السياسية اخمُلادعة 
التي تهدف إلى تقييد حقوق الشعب 
الصحيفة  اجللية«.وأش��ارت  اإليراني 
إلى أن ش��مخاني مع ذل��ك لم يُحدِّد 
��دات التي ق��د يتوقَّف  ماهي��ة التعهُّ
العمل بها. أما املس��ؤولون اإليرانيون 
اآلخرون، ومن ضمنهم الرئيس اإليراني 
حسن روحاني، فقد أحملوا إلى زيادٍة في 
التي  اليورانيوم،  مستويات تخصيب 

من ش��أنها أن تُقلِّل من الوقت الالزم 
لُصنع وقود األسلحة النووية.

بع��دم  إي��ران  األوربي��ون  اته��م  ه��ل 

االمتثال؟
تُش��ير الصحيفة إلى املوقف املُتردِّد 
ل��دى األوربين م��ن إيران، فق��د حثوا 
إل��ى ش��روط  إي��ران عل��ى االمتث��ال 
االتفاق، إال أنهم ل��م يُحدِّدوا التدابير 
الت��ي قد تُتََّخذ إن ل��م متتثل إيران إلى 
ذل��ك. وتلف��ت الصحيف��ة أيًضا إلى 
أن هناك م��ادًة واردًة باالتف��اق النووي 
تتعلَّق باتهامات عدم االمتثال، تقوم 
م��ن خاللها جلن��ة حتقيق ُمش��تركة 
بتقييم الش��كاوى ثم حُتاول عالجها 
ف��ي  ورد  كم��ا  أن��ه،  إال  تداركه��ا،  أو 
التقري��ر، لم يلجأ أيٌّ من املش��اركن 
إلى هذه املادة حت��ى اآلن، ويرجع ذلك 
ُجزئًي��ا إلى مخ��اوف تتعلَّق بتقويض 
ث روم  هذا االتفاق. وفي هذا الصدد حتدَّ
ع��ن تداعيات هذا األم��ر األخير قائاًل: 
»سندخل بعدها في حالٍة سيعتقد 
فيها اإليراني��ون أو األطراف األخرى أن 
االتفاق ق��د انتهى«. وأض��اف: »يرجع 
ت��ردُّد األوربين إلى ع��دم رغبتهم في 
الش��روع في تلك العملية«. ويش��ير 
تقري��ر الصحيفة األمريكي��ة إلى أن 
دبلوماس��ين م��ن بريطانيا وفرنس��ا 
دوا ُمجدًدا، خالل األس��بوع  وأملانيا أكَّ
في مجل��س أمن األمم املتح��دة، على 
رغبته��م ف��ي »التطبي��ق الكام��ل« 

لالتفاق النووي.
م��ا الدور ال��ذي يضطلع ب��ه مجلس 

األمن في هذه األزمة؟

يورد التقري��ر أن مجلس األمن اعتمد 
قرارًا في عام 2015 أيََّد االتفاق النووي 
وأنه��ى العقوبات الت��ي فرضتها األمم 
ن مشروع  املتحدة على إيران. ويتضمَّ
الق��رار رق��م 2231 م��ا يُع��رف مب��ادة 
»اإلعادة« الت��ي بإمكانها إعادة فرض 
ه��ذه العقوب��ات ف��ي حال اش��تكت 
األط��راف األخ��رى في االتف��اق من أن 
ح أن  إيران خان��ت االتفاق. وم��ن املُرجَّ
ُخطوًة كهذه س��تؤدي إلى تدمير هذا 

االتفاق، بحسب تعبير الصحيفة.
هل م��ن املمك��ن أن تت��ذرع الواليات 
املُتحدة األمريكية بحكم »اإلعادة«؟

تُوِض��ح الصحيف��ة أن هذه مس��ألة 
لم حُتل بع��د. فعلى الرغ��م من كون 
الواليات املتحدة أحد أعضاء مجلس 
األم��ن، فإنه��ا ل��م تع��د طرًف��ا ف��ي 
االتفاق النووي، وقد ال متتلك األس��س 
نها م��ن اللجوء  القانوني��ة التي مُتكِّ
إل��ى هذه املادة، بحس��ب الصحيفة.
أما األطراف األخرى ف��ي االتفاق التي 
ترغ��ب في احلف��اظ عليه، مب��ا فيهم 
حلفاء الوالي��ات املتحدة في مجلس 
األمن، فقد تتح��دى الواليات املتحدة 
ف��ي حال أقدم��ت على ه��ذه احملاولة.
يقتب��س تقري��ر »نيوي��ورك تاميز« من 
ريتشارد نفيو، أحد اخلبراء السابقن 
وزارة  ف��ي  العقوب��ات  ف��رض  ف��ي 
اخلارجي��ة األمريكي��ة، والذي س��اعد 
على التفاوض ف��ي الصفقة النووية 
اإليرانية، ويعمل اآلن باحًثا وأس��تاًذا 
في مدرسة الشؤون الدولية والشؤون 
العامة ف��ي جامعة كولومبيا، قوله: 
املتح��دة  الوالي��ات  متتل��ك  ل��م  »إن 
تفويًض��ا بفع��ل ذل��ك، فل��ن يتضح 
متاًم��ا ما س��يحدث«. وأض��اف: »هذه 
ل  أمٌر مؤس��ف لكنه بات أيًضا يُشكِّ

فوضى حقيقية«.

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

إيران تتحدى أمريكا بـ »القرار النووي«

ب بنسبة  إيران ستحتاج إىل ما يقرب من ثالثة أضعاف مقدار اليورانيوم امُلخصَّ
3.67% املسموح هلا حيازته مبوجب االتفاقية

أعضاء االتفاق األوربني ال ميتثلون إىل االتفاق ألنهم فشلوا يف توفري املزايا 
االقتصادية املوعودة خشيًة من االنتقام األمريكي

أثارت إيران اجلدل في اآلونة األخيرة بإعالنها عن عدم امتثالها للقيود املفروضة على تخصيبها لليورانيوم. في هذا الصدد، يتناول ريك جالدستون في تقريره بصحيفة »نيويورك 
تامي��ز« األمريكي��ة تفاصيل هذا اإلع��الن ويوضح مدى أهميته وما قد يترتب عليه من نتائ��ج. أوردت الصحيفة األمريكية في تقريرها أنه في ِخض��م تصاعد التوترات مع الواليات 

املتحدة، تُهدِّد إيران بأنها س��تتجاوز احلد املس��موح به للتزود باليورانيوم في إطار االتفاق النووي لعام 2015. ويُش��ير التقرير إلى أنه من احمُلَتَمل أن تكون تلك مرحلًة 
جديدًة ُملتهبة في مواجهة إيران مع واشنطن.جاء اإلعالن عن ذلك، كما ورد في التقرير، في 17 يونيو )حزيران(، بعد اتهام الواليات املتحدة إيران مبهاجمة ناقلتن نفطيَّتن، وقبل 

أياٍم من إسقاط إيران لطائرٍة أمريكية بدون طيَّار، ليوافق الرئيس األمريكي دونالد ترامب بعدها على شنِّ هجماٍت انتقامية إليران ثم يتراجع عنها بعد ذلك.

ش��دد رئيس الوزراء الياباني، ش��ينزو آبي، في مؤمتر صحفي امس الس��بت، على أهمية التجارة احلرة بن الدول. وقال آبي في ختام قمة العش��رين التي انطلقت، اجلمعة، في مدينة 
أوس��اكا اليابانية، إن قادة مجموعة العش��رين أكدوا بش��كل واضح احلاجة إلى جتارة حرة وعادلة و"غير متييزية".كما أش��ار إلى أن "االقتصاد العاملي ما يزال يواجه مخاطر الهبوط 
والتراجع مع اس��تمرار التوتر التجاري".إلى ذلك، قال إن "قادة مجموعة العش��رين اتفقوا على ضرورة تعاضد وتكاتف الدول األعضاء من أجل إطالق عجلة منو اقتصادي عاملي قوي".

أما في ما يتعلق بزيارته إلى إيران، فأكد أنها حظيت بتأييد دولي قوي كخطوة لتخفيف التوترات.يذكر أن قمة العشرين كانت شهدت خالل لقاء ثنائي بن الرئيس األميركي ونظيره 
الصيني، امس السبت، ما يشبه االتفاق على هدنة جتارية.

9ما وراء الحدث 

اختتام قمة العشرين .. بتمسك ياباني بـ "التجارة الحرة"

آبي:االقتصاد العاملي ما يزال يواجه خماطر اهلبوط والرتاجع مع استمرار التوتر التجاري
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دبلوماسيون من بريطانيا وفرنسا وأملانيا أكَّدوا على رغبتهم يف التطبيق الكامل لالتفاق النووي

عقد أردوغان مؤمترا صحفيا وحتدث عن قمة جمموعة العشرين وعن آخر مستجدات جرمية قتل خاشقجي
يونكر:االحتاد األوربي يعمل عن كثب مع الواليات املتحدة والصني واليابان بشأن إصالح منظمة التجارة العاملية

روحاني

ترامب

آبـــي

مريكليونكر



بغداد / البينة اجلديدة
احتف��ل ن��ادي ال��زوراء الرياضي امس 
السبت، مبرور 50 عاماً على تأسيسه 
م��ن قب��ل  عدنان أي��وب صب��ري عام 

.1969
عض��و الهيئ��ة اإلدارية للن��ادي عبد 
الرحمن رش��يد ق��ال    »م��رت علينا 
الي��وم الذك��رى ال�50 لتأس��يس نادي 
ال��زوراء الرياض��ي، وبه��ذه املناس��بة 
تتق��دم إدارة نادي ال��زوراء بأجمل آيات 
التهاني والتبريكات لكل العاملني في 
هذا الصرح من كوادر تدريبية والعبني 
ومنتس��بي النادي متمنني لهم املزيد 
من التألق لتحقي��ق النجاحات ورفع 

شأن النادي في كافة األلعاب«.
وأكد، »على ضرورة اس��تذكار املرحوم 
عدن��ان اي��وب صبري مؤس��س النادي 
واالخري��ن من املؤسس��ني وحتية حب 
وتقدي��ر ل��كل م��ن لعب بأس��م نادي 
الزوراء الرياضي عبر التاريخ وحتية لكل 
من عمل في تدريب وتخريج أجيال من 

العبي الزوراء منذ التأس��يس وحتى 
يومنا هذا«.

وتاب��ع »حتية وتقدير ل��كل من عمل 
ف��ي ه��ذا الن��ادي بأي صف��ة كانت 
اداري��ة او فنية او طبي��ة كما نقدم 
احلب والتقدير ال��ى جماهير النادي 
التي ل��وال وجوده��ا ملا بق��ى الزوراء 
خالداً في قلوب اجلميع نعم سوف 
يبق��ى نادي ال��زوراء الرياضي تاريخاً 
وسيبقى  ومستقبالً مشرقاً  عريقاً 
الف��ن والس��حر واجلمال ف��ي نادي 
الزوراء وان تأس��يس نادي الزوراء هو 
مبثابة انبثاق النور الذي يش��ع على 
الرياض��ة العراقي��ة وخصوصاً كرة 

القدم«.
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القوة اجلوية يواصل مالحقة الشرطة 
بفوز مهم على البحري

بغداد / البينة اجلديدة
ترتيب  وصافة  في  موقعه  اجلوية  القوة  فريق  عزز 
الدوري   املمتاز، بتغلبه على البحري بنتيجة )1-3( 
في املباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي 
في ختام مواجهات اجلولة ال�14 من املرحلة الثانية 
الصقور  اهداف  تسجيل  على  وتناوب  للبطولة. 

كل من علي يوسف د11 وسعد ناطق د 69 وعماد 
ايفا بتسجيل  الالعب  د 71، فيما تكفل  محسن 
هدف البحري الوحيد في الدقيقة 44. وبهذا الفوز 
رفع القوة اجلوية رصيده الى النقطة 75 في وصافة 
النقطة  عند  البحري  رصيد  توقف  فيما  الترتيب، 

20 في املركز االخير.
جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com الر ياضــــة

 العال��م وبن��اؤه  املزده��ر وعلوم��ه الكثي��رة وبس��اطة احلياة 
والتخطيط اجلميل لكل شيء  حيث جعلنا كل هذا نحن من 
يتحول عنهم نيابة وكل هذا يعود فضله الى حكوماتهم اما 
ش��عوبهم فتأخذ حريتها وتصرفاتها باعتدال ويستطيع اي 
مواطن التكلم مع رئي��س دولة او رئيس حكومة وحتى ضربه 
بالبيض الفاس��د ب��ل  وينبهر اي مس��افر عراق��ي او عربي مبا 
يشاهده هناك ويتحدث عنه بحسرة. هناك كل شيء مسخر 
خلدمة مواطنيهم. ما يهمنا هو الوضع الرياضي وليس الوضع 
العام فالعالم طني في طني وهلل احلمد غير محس��ودين عليه 
حيث وضع الش��خص املناس��ب ف��ي اختصاص��ه حتى يحد 
من عراقي��ل الرياضة ان وجدت عنده��م والتي تعوق من تقدم 
الرياضة ف��ي بلدانهم واكم��ال النضوج لك��ن االمر مختلف 
عندنا بأس��وء حاالت��ه وحالة واحدة   نتكل��م عنها وهي قلة 
امل��ال املمنوح وعرقلة وصوله او صرفه مما يدعو احيانا بل على 
االكثر حتى ليلة الس��فر الفريق املسافر ال ميلك املال وال حتى 
اعداد او معسكر خارجي تدريبي واخر ما جرى لفريق الصاالت 
بكرة القدم املش��ارك ف��ي دورة طهران حيث وص��ل الى هناك 
منهكا بس��فر على ث��الث وجبات وثالثة اماك��ن وقبله مبيت 
الفري��ق في بيت امل��درب علي طالب الجل التجم��ع والتهيئة 
النفس��ية اجليدة وكان فريقا مدربا واداريا على مستوى االداء 

واللعب ووصل الى االدوار 
بع��د  النهائي��ة  ش��به 
خس��ارته ام��ام الياب��ان 
8 – صف��ر وام��ام ارض��ه 
وجمهوره وتألم الالعبون 
الوصول  وبكاؤهم حلظة 
واحلال��ة  الع��راق  ال��ى 
النفس��ية الت��ي كان��وا 
ال��ى  نتس��اءل..  عليه��ا 
متى يبقى الوضع واحلال 
هكذا؟ ومن املسؤول عن 
ت��ردي الوض��ع الرياض��ي 

ف��ي بلدنا؟ ويتضح اليوم ان بعض املس��ؤولني هم من يضعون 
العراقي��ل في طريق التطور ونقول اين ذهب��ت الكفاءات التي 
كانت متأل الس��احة الرياضية بخيراتها االكادميية والتطويرية 
وملاذا ال ندعوهم للعمل ورفع القدرات الش��بابية والولوج بها 
الى العاملية وخاصة من املقيمني خارج البلد وبدعوة من رئيس 
اجلمهوري��ة ورئيس الوزراء لعودتهم الى ارض الوطن ومنحهم 
االماك��ن التي يس��تطيعون االجن��از فيها وف��ي الداخل عندنا 
الكثير ومنهم االس��تاذ واملربي الفاضل خالد توفيق الزم الذي 
يشغل مكان ال يليق به وبتاريخه وهو رئيس الروابط الرياضية 
ونتمنى من وزارة الش��باب وعلى رأس��ها االستاذ احمد رياض 
العداء الكبير س��امي الش��يخلي بطل اس��يا ف��ي املئة متر 
وغيرهم الكثي��ر ودعوة اخيرة للدكتور ع��ادل عبد املهدي من 
ترك بصمة للرياضة العراقية رغم مش��اغله الكثيرة فعندنا 
ف��ي الصدور الكثير م��ن االوجاع حول م��ا آل الوضع الرياضي 
عليه نعم الوضع الرياض��ي فهو املتنفس الوحيد لنا اغيثونا 
رجاء يا رئيس اجلمهورية ويا رئيس الوزراء فلكم نقول، النجدة 

ضرورية .  

الوضع الرياضي
 مزر 

فاهم حسن فتاح

اين ذهبت الكفاءات 
التي كانت تمأل الساحة 
الرياضية بخرياتها 
االكاديمية والتطويرية 
وملاذا ال ندعوهم للعمل 
ورفع القدرات الشبابية ؟

الزوراء حيتفل مبرور نصف قرن على تأسيسه
رأي رياضي  مؤسسه عدنان أيوب صبري عام 1969

بغداد / البينة اجلديدة
اكد عضو وفد وزارة الشباب والرياضة، صباح الكناني، 
ان اللجنة االوملبية الدولية باركت خطوات احلكومة 
االوملبية  للجنة  املالية  العملية  تنظيم  اعادة  في 

الوطنية العراقية.
وزارة  من  وفداً  ضم  ثالثياً  اجتماعاً  لوزان،  وشهدت 
اللجنة  جانب  الى  العراقية  والرياضة  الشباب 

لبحث  الدولية،  االوملبية  واللجنة  الوطنية  االوملبية 
الشباب  وزارة  تقاطع عمل  االخيرة بشأن  التداعيات 

مع اللجنة االوملبية.
بارك  لوزان،  »اجتماع  إن  بيان  في  الكناني  وقال 
مبمثلتها  املالي  اجلانب  حصر  في  احلكومة  خطوات 
وزارة الشباب والرياضة و يثني على خطوة االستقالل 

املالي و االداري لالحتادات الرياضية املركزية«.

واوضح ان »االجتماع كان إيجابياً، فضال عن كشف 
التنفيذي  املكتب  انتخابات  في  القانونية  اخلروقات 
للجنة األوملبية بعدم قراءة التقريرين املالي واالداري«.

و أشار الكناني الى »احتمالية اعادة انتخابات املكتب 
االوملبية  تأكد  بعد  املقبلة  الفترة  خالل  التنفيذي 
اثناء  و  قبل  التي حدثت  اخلروقات  الدولية من حجم 

االنتخابات«.

ميسان / البينة اجلديدة
السباحة  الحتاد  العامة  الهيئة  عضو  اكد 
خالد  ميسان  محافظة  أندية  ممثل  املركزي، 
كبيان، ان االحتاد ماٍض في اجراءاته االصالحية 

باالحتاد. وقال كيبان في بيان : إن »22 نادياً من 
الرسمية  العامة  الهيئة  أعضاء  من   27 أصل 
غير  االجتماع  سيحضرون  السباحة،  ل احتاد 
على  للتصويت  املقبل  متوز   13 في  االعتيادي 

لالحتاد«.  االدارية  الهيئة  في  املقصرين  اعفاء 
وقال كبيان، ان »العملية التقوميية واإلصالحية 
قانوني«،  بشكل  ماضية  السباحة  لعمومية 
االجتماع  ب�«عرقلة  االحتاد  خطوة  واصفاً 

بالصبيانية وغير املسؤولة لن تثني من عزمية 
أسرة السباحة في املضي نحو اجراء تعديالت 
العراقية  للسباحة  تعيد  كبيرة  وإصالحات 

هيبتها«.

وكاالت / البينة اجلديدة
بهدٍف  ديفوار  كوت  على  املغرب  منتخب  فاز 
وحيد امس االول اجلمعة ضمن منافسات اجلولة 
إفريقيا  أمم  الرابعة في كأس  للمجموعة  الثانية 

مصر 2019.وتواجه الفريقان على ملعب السالم 
ببطولة  الرابعة  الذي يحتضن مباريات اجملموعة 
كان 2019.األسود تفوقوا في املباراة املاضية على 
الدقائق  األنفس في  ناميبيا بهدف نظيف بشق 

إفريقيا  جنوب  عبروا  األفيال  بينما  األخيرة، 
األول  الهدف  النصيري  يوسف  بثنائية.وسجل 
مرسلة  بينية  متريرة  مستغال   23 الدقيقة  في 
تالعب  الذي  مرابط  من  اجلزاء  منطقة  عمق  في 

صدارة  املغرب  ديفوار.واعتلت  كوت  مبدافعي 
ترتيب اجملموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد فوزها 
ديفوار  كوت  منتخب  تراجع  حني  في  املباراة  في 

للمركز الثاني ب�3 نقاط.

الكناني: األوملبية الدولية باركت خطوات احلكومة يف اعادة تنظيم العملية املالية لالوملبية

كبيان: ماضون يف إجراءاتنا اإلصالحية باحتاد السباحة

املغرب تهزم كوت ديفوار وتتأهل لثمن نهائي امم افريقيا

وكاالت / البينة اجلديدة
البرازيل  ليونيل ميسي، على صعوبة مواجهة  األرجنتيني  النجم  أكد 
في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019. كما أشار قائد التاجنو إلى أنه لم 

يقدم أفضل أداء له بعد، في منافسات كوبا أمريكا 2019.
وتأهل  نظيفة،  بثنائية  فنزويال  على  فاز  األرجنتيني  املنتخب 
لنصف النهائي ملواجهة البرازيل، فجر األربعاء املقبل، املوافق 
اإلسبانية  »ماركا«  صحيفة  ونشرت  القادم.  متوز  من     3
كوبا  من  النسخة  »هذه  وقال:  ميسي،  تصريحات 

أمريكا ليست األفضل بالنسبة لي«.
رد،  دون  بهدفني  فنزويال  على  التاجنو  وفاز 
البرازيل،  ملواجهة  النهائي  لنصف  ليتأهلوا 

مستضيفي البطولة.
الرسمي  احلساب  نشرها  تصريحات  وفي 
للمنتخب األرجنتيني عبر »تويتر« تابع: »أعتقد 

أن الفريق كان حازًما للغاية في جميع األوقات«.
أي  يتفوق  حيث  للغاية  صعبة  منافسة  أمريكا  »كوبا  وأضاف: 

فريق على اآلخر«.

وكاالت / البينة اجلديدة
أعلنت محكمة التحكيم الرياضية، استبعاد نادي ميالن 
اإليطالي من املشاركة في بطولة الدوري األوروبي ملوسم 
بني  التفاق  التوصل  بعد  احملكمة  قرار  وجاء   .2020/2019
الطرفني، على أن يصدر االحتاد األوروبي حكًما جديًدا في 
املالي  اللعب  قواعد  باختراق  فيها  املتهم  ميالن  قضية 
النظيف. وأكدت احملكمة في بيانها، أنه »مت إلغاء 
القرار الذي صدر في 20 تشرين الثاني من العام 
أن  على   ،2019 نيسان   10 في  وكذلك  املاضي، 

يكون القرار قيد االستئناف«.

ميسي: هذه النسخة من كوبا أمريكا ليست 
األفضل بالنسبة لي

رمسيًا.. استبعاد ميالن
 من الدوري االوروبي

وكاالت / البينة الجديدة

املنتخب  الترجي��ح،  ركالت  قادت 
البرازيل��ي، للدور نص��ف النهائي 
الت��ي  أمري��كا  كوب��ا  لبطول��ة 
يس��تضيفها عل��ى أرض��ه، على 

حساب باراجواي، بنتيجة )3-4(.
باراج��واي أقصى  وكان منتخ��ب 
ف��ي  قب��ل  م��ن  السيليس��او 
عام��ي 2011 و 2015، ليث��أر جنوم 

السامبا.
لالع��ب  املب��اراة ط��رد  وش��هدت 
باراج��واي، فابي��ان بالوني��ا، بعد 
حصوله عل��ى البطاقة الصفراء 
العنيف على  لتدخل��ه  الثاني��ة، 
روبيرتو فيرمينو ف��ي الدقيقة 58 

من الشوط الثاني.
األصل��ي  الوق��ت  يش��هد  ل��م 
وانته��ى  أه��داف  أي  تس��جيل 

بتعادل س��لبي، ليتجه الفريقان 
لركالت الترجيح. سجل للبرازيل 
كل م��ن ويليان ومارك��وس كوريا 

وفيلي��ب كوتينيو، وأهدر فيرمينو 
الرابعة، وس��جل جابريل  الركلة 

جيسوس اخلامسة
جوس��تافو  أهدر  ولباراج��واي، 

جومي��ز الركل��ة األول��ى، ثم 
سجل ميجيل أمليرون، وبرونو 
فالدي��ز ورودريج��و روجاس، 
ثم أهدر ديريليس جونزاليز 

الركلة اخلامسة.
بذل��ك تصب��ح النتيج��ة 
البرازي��ل  لصال��ح   )3-4(
بركالت الترجيح لتحسم 
تأهله��ا لنص��ف النهائي، 

الفائ��ر م��ن مب��اراة  منتظ��رة 
األرجنتني وفنزويال.

وكاالت / البينة اجلديدة
  حل��ق املنتخ��ب األميرك��ي حام��ل اللق��ب 
بنظيره اإلنكليزي إل��ى الدور نصف النهائي 
م��ن النس��خة الثامن��ة م��ن كأس العال��م 
للس��يدات في كرة القدم 2019 في فرنس��ا 
بفوزه منتخ��ب البلد املضي��ف 2-1 اجلمعة 
عل��ى ملعب ب��ارك دي برانس ف��ي العاصمة 

باريس في الدور ربع النهائي. 
الرق��م  املتح��دة حامل��ة  الوالي��ات  وتدي��ن 
القياس��ي في ع��دد األلقاب في املس��ابقة 
إل��ى  )3 م��رات أع��وام 1991 و1999 و2015(، 
املهاجمة ميغان رابينو التي سجلت هدفي 
الف��وز ف��ي الدقيقتني اخلامس��ة و65 رافعة 
رصيده��ا إلى 4 أه��داف ي 5 مباري��ات، فيما 
س��جلت املدافعة ويندي رونار هدف الشرف 
لصاحب��ات الضيافة في الدقيقة 81. والفوز 

ه��و اخلام��س للوالي��ات املتحدة، بع��د ثالثة 
انتص��ارات ف��ي دور اجملموعات عل��ى تايالند 
وتشيلي والس��ويد في اجملموعة السادسة، 
وواحد على اس��بانيا 2-1 في ثم��ن النهائي.  
وه��ي املرة الثامن��ة على التوال��ي التي تبلغ 

فيها الواليات املتحدة دور األربعة 
ف��ي العرس العامل��ي حيث حلت 
ثالثة اع��وام 1995 و2003 و2007 
وكان��ت   .2011 ع��ام  ووصيف��ة 
إنكلت��را أول املتأهل��ني إلى الدور 
نص��ف النهائي بفوزه��ا الكبير 
على النرويج 3-صفر اخلميس في 

لو هافر. 
وب��دوره حقق املنتخب االنكليزي 
الذي يش��رف عل��ى تدريبه العب 
مانشس��تر يونايتد السابق فيل 

نيفي��ل، 5 انتصارات ف��ي البطولة حتى االن 
بعد ثالثة في دور اجملموعات على اسكتلندا 
واالرجنت��ني واليابان وصيفة ع��ام 2015 في 
اجملموع��ة الرابع��ة، وواحد عل��ى الكاميرون 

بثالثية نظيفة في ثمن النهائي.

 وهي امل��رة الثاني��ة التي 
تنج��ح فيه��ا إنكلترا في 

تخط��ي الدور رب��ع النهائي 
خم��س  ف��ي  للموندي��ال 

مش��اركات بعد األولى عام 2015 
عندم��ا أنه��ت النهائي��ات التي 

قيمت  ف��ي كن��دا ف��ي املركز أ
حي��ث  الثال��ث 
أمام  خسرت 
 2-1 الياب��ان 
نص��ف  ف��ي 
ئ��ي  لنها ا
على  وتغلب��ت 
املاني��ا 1-صف��ر 

التمدي��د ف��ي مب��اراة بع��د 
املركز الثالث.

بركالت الرتجيح.. الربازيل تثأر من باراجواي وتتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا

الواليات املتحدة يف املربع الذهيب ملونديال السيدات بعد انكلرتا
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قب��ل أن يعبر النه��ر، غمس إصبعه باملاء وبع��د أن عبره كتب 
اس��مه عل��ى الرمل، ثم رس��م خارطة صغي��رة لوطن صغير، 
لكن موجة المس��ت الرمل قبل أن تنس��حب سريعا، لم تبق 
من اخلارطة س��وى خط متعرج ومن االسم سوى حرف واحد. 
بقي اخلط املتعرج واحلرف املبهم يصارعان املوج تارة ويحاوران 
الرم��ل تارة اخرى، لكنهما لم يصم��دا طويال ازاء بالهة الرمل 

وقسوة املوج!
ال أجيد الرثاء عزيزي كمال، لكني س��أرثي احلكايات، وس��أبدأ 
رثائي بس��ؤال: هل س��معت بعب��ارة »مات م��ن الضحك؟!«، 
هك��ذا أنت »مت من الضحك!« لم أترك حكاية من حكاياتك 
ل��م اقرأها، ل��م أترك صورة من ص��ورك التي رس��متها لنا لم 
اضحك معك فيها وعليها، صورك احملبوكة سردا لذيذا، صوراً 
تسحبها من اعماق ذاكرتك املليئة بالتفاصيل، صورتك وانت 
طفل صغير جتوب ش��وارع الناصرية ش��ارعا ش��ارعا، صورك 
وان��ت طالب في معهد الفن��ون اجلميلة �  بغداد، صورك وانت 
ال تف��ارق القطارات الصاعدة والنازلة من بغداد الى الناصرية.. 
صورك وانت حتس��ب النقود في جيب��ك »حينما كنت طالبا« 
وقف��ت ذات يوم في محطة بغداد تنتظ��ر القطار الذاهب الى 
الناصري��ة، اخرجت رب��ع الدينار الوحيد ال��ذي كان في جيبك 
وقدمته الى بائع البيض املس��لوق، وبع��د أن انتهيت من اكل 
الس��ندويجة طلبت م��ن البائ��ع أن يعيد الي��ك الباقي الذي 
يكفي أج��رة القطار.. لك��ن البائع أنكر أنك اعطيته ش��يئا! 
ول��م تفل��ح كل محاوالت��ك القناعه، جلس��ت عل��ى رصيف 
احملطة وقب��ل أن يغادر القطار، جلس قربك ش��اب حدثته عن 
بائع البيض الذي س��لبك نقودك، وطلبت منه مائة فلس هي 
أج��رة القطار، وحينما قدم لك ربع دين��ار رفضت أن تأخذ منه 
اال اجرة القط��ار فقط، لتغفو وحينما صحوت وجدت القطار 
قد عبر محطة الناصرية، األمر الذي اقتضى أن تركب السيارة 
لتوصلك الى محطتك، وألنك ال متلك اجرة الس��يارة  قطعت 
املس��افة س��يرا على االقدام مع مفارقات اخرى، صورك وانت 
تغادر الوطن لتس��تقر في هولندا وتزوجت هناك لترزق بولدك 
)علي( الذي كان يش��كو من ضعف البصر واستخدام نظارات 
خاصة غالي��ة الثمن.. وحينما حتس��نت حالت��ه أعلنت على 
صفحت��ك بانك تريد أن تهب مجانا ثالث نظارات غالية الثمن 
النها خاصة وطلبت ممن يحتاجها االتصال بك وانك مستعد 
اليصالها اليه أينما يكون مكانه، صورك وأنت ترسم لوحتك 
الشهيرة »س��بايكر« كذلك صورك وأنت تطلب من طالباتك 
رس��م فت��اة ترقص.. رس��مت احداه��ن الراقصة وه��ي عارية، 
وحينما س��ألتها: ما هذا؟ قالت لك راقص��ة، لكنك وبروحك 
املرح��ة قل��ت لها »جا بويه ليش راس��مة بت ال��وادم عريانه« 
اجاب��ك الصف كل��ه »وماذا في ذل��ك؟«.. عزيزي كم��ال.. اقدر 
موهبت��ك الكبيرة في الرس��م وكم من االجيال درس��ت الف 
باء الرس��م على يدك، واعلم ان اغل��ب لوحاتك معروضة في 
متاح��ف هولندا، واعرف ان الكثير من البيوت واملدارس اقتنت 
منك الكثي��ر الكثير م��ن اللوحات، لكني اميل اليك س��اردا 
»على خطى ش��قيقك القاص محسن اخلفاجي« متيل كثيرا 
الى السرد املتقن.. لغتك ومخيلتك الهائلة جعلتني والكثير 
من األصدقاء نقرأ بش��غف كل ما تنش��ره على صفحتك من 
حكاي��ات، حت��ى حينم��ا حضرت ال��ى قاعة احت��اد االدباء في 
اربعينية ش��قيقك محس��ن اخلفاجي، وصع��دت الى املنصة 

مزجت الكثير من املرح باحلزن.

اليوم األول الخميس 2019/6/27
تضمن منه��اج حفل املهرج��ان في يومه  
األول واالفتتاح الرسمي له قراءة سورة آية 
من الذكر احلكيم سورة الفاحتة على أرواح 
ش��هداء الوطن ثم ج��اءت كلمة جمعية 
األدباء الشعبيني التي ألقاها د.جبار فرحان 
العكيلي رئيس اجلمعية والتي جاء فيها: 
إن إقام��ة ه��ذا املهرج��ان هو خط��وة أولى 
لتفعيله س��نوياً ليحمل اس��ماً ب��ارزاً من 
رموز الش��عر الش��عبي من الرواد الراحلني 
واالحي��اء.. ومن خالل كلمته قدم ش��كره 
اجلزي��ل ملعالي وزير الثقاف��ة لرعايته لهذا 
احل��دث ووقوفه ش��خصياً م��ن أجل تقدمي 
كافة التسهيالت الالزمة إلجناحه.. وتناول 
في كلمت��ه مكانة الراحل عريان الس��يد 
خلف الذي أطلق اس��مه عل��ى هذه الدورة 
وما له م��ن مكان��ة كبيرة نعتز به��ا دوماً 
لكونه الش��اعر الذي يعتبر قامة الش��عر 
الشعبي وعمالق منصات الشعر الشعبي 
في العراق.. فيما جاءت كلمة وزارة الثقافة 
والتي ألقاها الوكيل االقدم االس��تاذ جابر 
اجلابري جاء فيها: مخاطباً فيها الشعراء 
أنه منهم جزء ال يتجزأ.. وتناول في كلمته 
الكثير من مظاهر الفس��اد وس��وء االدارة 
الت��ي مير بها البلد وناش��د أهمي��ة النظر 
ف��ي إعادة الثقافة العراقي��ة الى الواجهة 
النها جزء م��ن حضارة الوط��ن.. ثم جاءت 
فقرات املنهاج حيث قدم باناروما ش��عرية 

بعنوان )العراق بعيون اجلميع( ش��ارك في 
تقدميه��ا الش��عراء عل��ي عربي وهاش��م 
املوسوي وحكيم اخلزعلي وغفران الزبيدي 
ث��م فقرة الق��راءات الش��عرية للش��عراء 
محمداحملاويل��ي ع��ادل محس��ن، فاطمة 
حبيب، إبراهيم الس��لفاني، غامن هاش��م 
الفي��اض.. وعقدت اجللس��ة الثانية بتمام 

الس��اعة الثامن��ة من مس��اء الي��وم ذاته 
ن��ازك املالئك��ة مبق��ر  2019/6/27 بقاع��ة 
جمعي��ة الثقاف��ة للجميع ش��ارك فيها 
ش��عراء من مختلف احملافظ��ات العراقية 

بالقاء قصائدهم املنوعة.
اليوم الثاني الجمعة 28 /6 / 2019 شارع 

املتنبي
في متام الساعة العاشرة صباحاً اجللسة 
الش��عرية بقاعة حس��ني عل��ي محفوظ 
باملرك��ز الثقافي البغدادي وقراءة القصائد 
الش��عرية املتنوعة.. شارك فيها الشعراء 
ممن القوا قصائدهم التي أمتعت اجلمهور 
وصف��ق له��ا احلاض��رون ومنه��ا قصي��دة 
الشاعر س��تار الدليمي وقصيدة الشاعرة 
ليل��ى البهادل��ي.. وبع��د نهاي��ة اجللس��ة 
قام املش��اركون بجولة تفقدية لس��احة 
القش��لة ومرسى الزوارق وش��ارع املتنبي.

وفي متام الس��اعة اخلامسة عصراً قدمت 
قراءات عدد من البحوث األدبية الش��عبية 
عن الش��اعر عريان الس��يد خلف يشارك 
فرح��ان  جب��ار  الدكت��ور  الش��اعر  فيه��ا 
العكيلي والش��اعر والباحث كاظم غيالن  
في قاعة ن��ازك املالئكة بجمعية الثقافة 

للجميع.
الختام السبت 2019/6/29

احتضن��ت قاع��ة املعماري��ة الراحل��ة زها 
حدي��د مبقر االحت��اد العام لألدب��اء والكتاب 

في الع��راق اليوم اخلتامي للمهرجان حيث 
كانت الس��اعة العاش��رة صباح��اً موعداً 
خلتام مهرجان الشاعر الراحل عريان السيد 
خل��ف حيث الق��راءات الش��عرية اخملتلفة 
ووس��ط مش��اركة امتزجت فيه��ا قصائد 
الش��باب والرواد معاً وقدموا ما لديهم من 

إبداع ش��عري يليق باملناسبة التي أقيمت 
من أجلها املناس��بة.. وقرأ الشاعر محمد 
احملاويلي البيان اخلتام��ي للمهرجان والذي 
تضمن فيه االش��ادة به��ذا التجمع االدبي 
الش��عبي واملنج��ز ال��ذي قدمه الش��عراء 
ال��رواد والش��باب، فيم��ا عب��ر عن ش��كره 
املبدعات  للشاعرات  الواسعة  للمشاركة 
امي��ان اخلي��ون و ش��فاء العب��ودي وليل��ى 

البهادل��ي وغف��ران الزبيدي/ وكان مس��ك 
ختامها تكرمي املش��اركني والش��عراء وابرز 
الشخصيات املس��اهمة في مهرجان أيام 
بغداد الشعرية لعام 2019.. وقام بتوزيعها 
الدكتور جب��ار فرحان العكيل��ي وعدد من 
الش��عراء الكبار. وحتدث ل�)البينة اجلديدة( 

د.جب��ار فرح��ان العكيلي رئي��س املهرجان 
قائالً: »احلم��د هلل وفقنا في ه��ذه االيام أن 
ننقل ص��ورة حقيقية عن االدب الش��عبي 
في الع��راق ومبش��اركة واس��عة الكثر من 
خمس��ني ش��اعرا من مختل��ف احملافظات 
العراقية الس��يما إن الش��عر الشعبي هو 
االق��رب للوجدان وس��يكون مهرجاننا هذا 
اللبنة االولى لتقليد س��نوي ضمن نشاط 
جمعيتنا الثابتة وله خصوصية كبيرة وال 
ننسى دور السيد وزير الثقافة لهذا املقترح 
ونحن أضفنا له االسم وان يكون مستقبالً 
سيحمل اس��م احد رواد الشعر الشعبي 
من الراحلني أو االحياء«. فيما حتدث الشاعر 
الكبي��ر ناظ��م الس��ماوي قائالً: »الش��عر 
الش��عبي مطل��وب وقري��ب م��ن الذائق��ة 
العامة ليس في العراق بل في جميع انحاء 
العالم النه االكثر حضوراً ومقبوالً من قبل 
الناس«. وقال الش��اعر كرمي راضي العماري 
نائ��ب رئيس اجلمعي��ة: »املهرج��ان فرصة 
لشعراء احملافظات أن يتحفونا بقصائدهم 
اجلميلة في أول محفل س��نوي س��تقيمه 
اجلمعية كل عام ومش��كورة وزارة الثقافة 
عل��ى ما قدمت��ه جلمعيتنا ف��ي إقامة هذا 
الكرنفال الشعري«. وحتدث الشاعر الكبير 
محم��د احملاويل��ي قائ��الً: »ه��ذا املهرجان 
فرصة للطاقات الشابة لتقدمي إبداعاتهم 
الش��عرية ونتاجاتهم األخيرة وأنا س��عيد 
في هذه املش��اركة التي حتمل اسما كبيرا 
من املقرب��ني الى روحي وه��و الراحل عريان 

السيد خلف رحمه اهلل«.

يف رثاء سيد احلكايات
اىل كمال خريش

a

جدار أزرق

محمد علوان جرب 

)                                ( يف تغطية شاملة لـ )مهرجان أيام بغداد الشعرية(

د. جبار العكيلي: عريان السيد خلف قامة الشعر الشعيب وعمالق منصاته
على مدى ثالثة أيام متواصلة جرت وقائع مهرجان أيام بغداد الش��عرية )دورة الش��اعر الراحل عريان الس��يد خلف(
الذي افتتح في متام الساعة العاشرة من صباح يوم اخلميس املاضي على قاعة املسرح الوطني وبرعاية معالي وزير 
الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور عبد األمير احلمداني وقد أناب عنه الوكيل األقدم األستاذ جاير اجلابري واستمرت 
فعاليات املهرجان ملدة ثالثة أيام 27 و28 و29 /حزيران/2019 وقد اختتم صباح أمس السبت بقاعة املعمارية الراحلة 

)زها حديد( مبقر االحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق..

البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

البينة الجديدة /
 علي شريف

ضي��ف البي��ت الثقافي 
باب��ل  محافظ��ة  ف��ي 
ش��عراء املنت��دى األدبي 
اإلبداعي التابع إلى احتاد 
األدباء والكتاب في بابل 
بأمسية )قراءات شعرية 
واس��تهلت  مفتوح��ة( 
األمس��ية الت��ي أداره��ا 
الش��يخ  علي  الش��اعر 
فارس بقصيدة الش��اعر 

عل��ي  الش��يخ  ه��الل 
وبعدها توالى الش��عراء 

كل من كاظم الراجحي 
حم��ود  حس��ني  وع��الء 

وزيد  وامنار كامل حسني 
اسعد النجار وزيد الذرب 
واحلسني  عاشور  وحيدر 
ب��ن خلي��ل ومصطف��ى 
علي��وي وامنار مردان على 
قصائدهم0وجتدر  ق��راءة 
البي��ت  إن  االش��ارة 
البابل��ي  الثقاف��ي 
يح��رص عل��ى احتضان 
الش��بابية  النش��اطات 
الت��ي ترف��د الثقافة في 

محافظة بابل.

بغداد / البينة الجديدة
الثقافية  العالقات  دائرة  اختتمت 
فعاليات ورش��ة العم��ل الوطنية 
التي أقامتها املنظمة اإلس��المية 
والثقاف��ة  والعل��وم  للتربي��ة 
)إيسيسكو( بالتعاون مع اللجنة 
للتربي��ة  العراقي��ة  الوطني��ة 
والثقافة والعل��وم بعنوان )تنمية 
املعارف التقليدية واحلرف اليدوية 
التنمي��ة  خلدم��ة  وتوظيفه��ا  
املس��تدامة( ف��ي قاع��ة املتنب��ي 
يوم األربع��اء املاض��ي 2019/6/26.

واس��تعرض الفن��ان التش��كيلي 
ط��الل محم��ود حامد ف��ي ختام 
الورش��ة الت��ي تناول��ت »االبتكار 
والتجديد ودورهما في تطوير املهن 
التقليدية واحلرف اليدوية وتنمية 
السياحة احمللية« الدور الذي تلعبه 
املتاح��ف وطريق��ة الع��رض التي 
تس��تقطب الزائري��ن م��ن مؤثرات 

اإلن��ارة إل��ى الترتي��ب والتنس��يق 
الزمني في ع��رض احلروف اليدوية، 
متخذا املتحف البغدادي ومعرض 
حديقة الصداقة الصينية العربية 
امنوذجاً، ناقال جتربته الش��خصية 
كفنان تشكيلي، بأداء متميز عبر 
أعمال ش��كلت أسلوبا خاصا في 
العمل النحتي ، عارضاً مجموعة 
م��ن األعم��ال التي نفذه��ا بأدوات 
وظ��روف مختلف��ة، ن��ال خالله��ا 
اجلوائز التي يعت��ز بها . كماعرض 
الفن��ان من��اذج م��ن أعمال��ه ف��ي 
املتاح��ف الصينية نالت االهتمام 
الكبير باإلرث احلضاري والتاريخي 
الصين��ي   اجلان��ب  م��ن  العراق��ي 
،وتوظيف تل��ك املعالم في الصني  
لصالح إدخال موارد جديدة للبلد 
تخ��دم اقتص��اده بش��كل خاص، 
متخذي��ن ذلك مص��درا مهما من 
االستفادة   وكيفية  الثروة،  مصادر 

ف��ي عم��ل  أفض��ل  أداء  لصال��ح 
واحلضاري��ة  الس��ياحية  املعال��م 
والتراثي��ة والتاريخية ف��ي العراق 
والت��ي تدخل ف��ي إط��ار التنمية 
املستدامة. من جانبه، شكر املدير 
الع��ام لدائرة العالق��ات الثقافية 
ش��اكر،  حس��ن  ف��الح  العام��ة 
اجله��ات الراعي��ة للورش��ة، داعيا 

إلى االهتم��ام بالصناعات احلرفية 
اليدوي��ة، وان يتحول هذا االهتمام  
إلى واقع عم��ل ملموس، الرتباطه 
والتاريخ��ي  والتراث��ي  احلض��اري 
بالبل��د، وتأثيره��ا االيجاب��ي ف��ي 
جذب املهتمني والسواح وبالتالي 
انتعاش امل��ردود االقتصادي. ومنح 
والتقدير  العاني شهادات الشكر 

العلي��ا  واللجن��ة  اخلب��راء  عل��ى 
املش��رفة على الورشة، وشهادات 
املش��اركة على املش��اركني، فيما 
وقع املؤلف هاشم احلكيم وأهدى 
نسخا من مؤلفه »احلرف اليدوية« 
إل��ى جمهور احلضور. واس��تعرض 
الفنان التش��كيلي طالل محمود 
حام��د ف��ي خت��ام الورش��ة التي 
والتجدي��د  »االبت��كار  تناول��ت 
ودورهما في تطوير املهن التقليدية 
واحلرف اليدوية وتنمية الس��ياحة 
احمللية« الدور الذي تلعبه املتاحف 
وطريقة العرض التي تس��تقطب 
الزائري��ن من مؤث��رات اإلن��ارة إلى 
الترتي��ب والتنس��يق الزمن��ي في 
ع��رض احل��روف اليدوي��ة، متخ��ذا 
املتحف البغدادي ومعرض حديقة 
العربي��ة  الصيني��ة  الصداق��ة 
امنوذجاً، ناقال جتربته الش��خصية 

كفنان تشكيلي.

قراءات شعرية للشباب يف البيت الثقايف البابلي

العالقات الثقافية ختتتم ورشة تنمية املعارف التقليدية واحلرف اليدوية لاليسيسكو

نفحة
جبار القريشي

ضاق��ت ب��ِه ح��د االختن��اق، تأمَل 
جس��دُه يتدل��ى م��ن كالِب مروحِة 
الس��قِف، راقت له، غلبته إغفاءة، 
ي��د حانية مس��حت عل��ى صدره، 
تبدلت االلوان في عينيه؛ من يومها 

لم تنقطع صالتُه عليِه.
مواكبة 

هند الحمداني
ارتدوا  القم��ر، اس��تذأبوا،  اكتم��ل 
ظالم الليل، أنشبوا أظفارهم، تناثر 
نوره، حني بزوغها؛ غطت الشمس 

ما تبقى من أشالئه.

جزاء 
عبد الرسول جواد

على أم��ل حمايتها، خرق الس��يد 
وّسعنا  س��فينتنا، جنت بضاعتنا، 

األعمال... قطعنا اليد املباركة.
وشائج

فاضل حمود
حتى ال يس��تغرق السر وقتاً أطول، 
وتفضحن��ي رغب��ات عاري��ة، ل��َم؟ 
أتعجل بالشهوات، سأعوذ بنفسي 
من صفقة خاس��رة وامنية كاذبة، 
ويد مرتعش��ة  بش��فاه متيبس��ة 
وقلب خافق قالت .لكنني ال أريد أن 

يصرف عني السوء.

بغداد / البينة الجديدة
الثقافي��ة  الورش��ة  دار  ع��ن 
للطباعة والنشر صدرت رواية 
)ليل��ى واحلاج( للكاتب محمد 
االحمد بقطع متوس��ط أنيق 
بدأه��ا  صفح��ة   94 وبواق��ع 
بكلم��ات معب��رة ع��ن الواقع 
ال��ذي انطلق��ت به  الس��ردي 
الرواي��ة حي��ث كت��ب مبتدرا: 
)كل م��ا يرد في ه��ذه احلكاية 
من صن��ع اخليال واي تش��ابه 
مع الواق��ع مصادفة محضة(.

مصادف��ة  يأت��ي  ال  الواق��ع 
والكات��ب به��ذه الكلمات دق 
ناق��وس اخلط��ر للق��ارئ لكي 
يغ��وص بحذر ش��ديد في منت 

الرواي��ة القصي��رة الش��ائكة 
فالعالم السردي مزيج متدفق 
م��ن الواق��ع والالواقع مجتمع 
في��ه  مرغ��وب  غي��ر  مخي��ف 
تس��وده الفوضى عالم وهمي 
ليس فيه مكان للخير الش��ر 
اخلراب  ويتحكم فيه  يحكمه 
من اب��رز مالمحه املتقرنة قتل 

وج��وع وقم��ع حي��ث ال بق��اء 
لالنس��انية امليتة فوق هضاب 
فعندم��ا  الس��ود  الرغب��ات 
تس��قط االنس��انية يته��اوى 
ويتس��يد  ش��يء  كل  معه��ا 
االم��ور بطريقة  ازم��ة  الظالم 
تدع��و للخوف والقلق فعندما 
يتح��ول العال��م ال��ى نقط��ة 
س��وداء عندها تبح��ث العني 
عن الن��ور ال��ذي يغادرها وهي 
بع��د لم تس��تطع القاء نظرة 
اخي��رة ال��ى الش��مس. رواي��ة 
جديرة بالقراءة وبتمعن شديد 
يس��تطيع الفط��ن من س��بر 
اغوارها والتمس��ك بشيء من 

امل مفقود.

جابر السوداني
وحيداً مثَل اخملمورْ. 

أترن��ُح ف��ي قل��ِب اإلعصارِ 
الصاعِد 

يستوطنني حلٌم ارعُن
الَق���رِّ  ه��ذا  ف��ي  أبح��ُث 

املضني 
عن مرقاٍة حتمُل وجهي 
لرحاِب امللكوِت األبهى 

ما لألرِض متيُد بخطوي؟  
وتدووووووووورُ، 

كقارِب ورٍق في الطوفاْن. 
الب��رِق  أن��وارُ  أغش��تني 

الساطِع 
من وجِه الغيْم.  

ورأيُت األنهارَ جميعاً 
تركُض عائدًة نحَو البحرْ.      

ينهمُر املطُر اجملنوُن تباعاً 
يغسُل وجَه األرِض ووجهي
من أدراِن احلقِب الرعناْء...   

ف��وَق  املتجم��ُد  الَب���َرُد 
اإلسفلْت.

 يتقافُز 
مثل ضفادِع شطآِن الريْف.  
إل��ى  الري��ُح  حملْته��ا 

اليابسِة 
وماتْت في طرقاِت املنفى 

زم��َن اخليباِت  ي��ا  أمهْلن��ي 
رويداً 

ظلم��اِت  م��ن  أس��ترجُع 
الغيهِب

خط�وي التائَه مُذ صباي  
مازالْت في الروِح 

بقيُة عشٍق صوفيِّ املعنى   
تأخُذني في الليِل وئيداً،   

يا صاحَب سّري 

والقوُل تفاطنٌي تترى   
م��اذا ل��و أدرك��ُت القط��َب 

املتجمَد 
قبَل املوْت.   

الثل��ِج  ركاِم  حت��َت  أدف��ُن 

القطبيِّ
مالمَح وجهي. 

منفي��اً ف��ي األبع��اِد قرون��اً 
أخرى 

يوقُظني من عزلِة يأسي  
خط��ٌو  مصادف��ٍة  ذاَت 

مخبوْل.  
ل��م يقرأ ف��ي كتِب الس��يِر 

األولى 
مآذَن��ُه  ه���دَّ  وط��ٍن  ع��ن 

الالهوتيون الغرباْء. 
فأعوُد وحيداً 

أبحُث في أتربِة حرائِق بيتي
بعد قروٍن 

عن ذاك��رِة الوط��ِن املغلوِب 
وعني.

ومضـــــــــــــــــات
يأس قصيدة

حممد األمحد يف )ليلى واحلاج(



الفنان السوري عابد فهد: الدراما السورية عادت إلى عزها بسبب مكانتها في العالم العربي

تربطين عالقة صداقة قوّية وقدمية مع »سلطان الطرب« جورج وسوف صاحب التاريخ الفين 
العريق ومشاركيت يف كليب »سكت الكالم« يف بدايته ونهايته حتمل رسالة إنسانّية مهّمة

*   م��اذا تعن��ي ل��ك النجومّية، وما 
مفهومها بالنسبة إليك؟

� النجومي��ة تض��ع صاحبه��ا أمام 
أّي تص��ّرف  مس��ؤولية كبي��رة، ألّن 
يقوم به النجم يكون له وقعه عند 
الن��اس، لذلك ينبغي عل��ى النجم 
أن يعط��ي ص��ورة إيجابي��ة في كل 
تصّرفات��ه، ألنّه رمز ف��ي اجملتمع وأّي 

تصرف يُحسب له أو عليه.
* هل هناك ف��ارق بني النجم املمثل 

والنجم فقط؟
�  أكيد هناك فارق، فالنجم باملعنى 
املطل��ق ه��و الش��خص املش��هور 
واملتابَع من الناس، وقد جند شخصاً 
خارج��اً على القانون حاز النجومّية 
بس��بب أفعال��ه الناف��رة، فتك��ون 
جنومّيته س��لبّية، أّما املمّثل النجم 
أو املط��رب النج��م إل��خ. فهو ميلك 
موهبة أساس��ّية، ول��ه أعمال ذات 
قيم��ة يحص��د النجومّي��ة ومحّبة 

اجلمهور من خاللها.
مسلس��ل  ن��ّص  اخت��رت  كي��ف   *

»دقيقة صمت«؟
»دقيق��ة  ن��ّص مسلس��ل  أّن  أرى   �
صم��ت« تتواف��ر في��ه كل عناص��ر 
اجلذب، وهو رَفع س��قف الكتابة في 
الدرام��ا التلفزيونّي��ة، أي أنّه أصبح 
الس��يناريوهات  لتألي��ف  مرجع��اً 
الدرامّي��ة، فه��ذا العم��ل بعيد عن 
االستس��هال، وق��د اخترتُ��ه ألنّ��ه 
ومليء  متكام��ل ومحب��وك جّي��داً 
بالتشويق من البداية حتى النهاية، 
ولي��س نّصاً مجّمعاً من هنا وهناك. 
واحلم��د هلل أن نتيجة اخليار ُمرضية 

متاماً.
* هل توّقعت أن تَلقى قّصة »دقيقة 
صمت« كل هذا القبول اجلماهيري؟

� نعم توقعت له هذا النجاح ألنني 
أعرف ماذا يريد اجلمهور.

* وم��اذا يري��د اجلمه��ور م��ن وجهة 
نظرك؟

�  اجلمهور يريد االستمتاع بحكايٍة 
واقعّي��ة تالم��س اجملتم��ع، وتك��ون 

التي  لتلك  شخصياتها مش��ابهة 
نراها في الشوارع والبيوت واألماكن 

العاّمة.
* م��ا عناص��ر اجلذب في مسلس��ل 

»دقيقة صمت«؟
�  الواقعّي��ة ومح��اكاة حياة الناس 

العاديّة.
* ُكّرم��ت قبل أس��ابيع في مهرجان 
»املورك��س دور« بجائ��زة أفضل ممّثل 
عن دورك في مسلسل »طريق«، هل 
أن��ت راٍض عن ه��ذا العمل، أم هناك 
نقاط ضعف كنت تتمّنى تفاديها؟

�  مسلس��ل »طريق« حّق��ق جناحاً 
كبي��راً، وأح��ّب الن��اس ش��خصية 
»جابر سلطان« بفضل اهلل، فلندع 
واملالحظات  واإليجابّيات  السلبّيات 
اجلمه��ور،  أمره��ا  حس��م  الت��ي 
خصوص��اً أّن العمل ت��رك بصمته. 

شخصّية  أس��عدتني  وش��خصّياً، 
»جابر«، فهي المست الواقع.

* بعد جناحك مع نادين نسيب جنيم 
الس��نة املاضية، توّقعنا أن جتتمعا 
هذا العام، هل وقع اخلالف بينكما؟

 � لي��س هن��اك أّي خالف م��ع نادين 
نس��يب جنيم، وال أعتقد أّن تكرار أّي 
ثنائية فنّية ضرورّي ما لم جند النص 
املناس��ب، وإال أصيبت هذه الثنائية 

بالرتابة والنفور.
* لك عمٌل آخر ُعرض في رمضان هو 
»عندما تشيخ الذئاب«، كيف تقّيم 

هذه التجربة؟
�  أعتبرها جترب��ًة ناجحة جداً على 
صعي��د الص��ورة كما عل��ى صعيد 
تولّ��ى  ال��ذي  واإلخ��راج  التمثي��ل 
مس��ؤولّيته أخ��ي عامر فه��د، وأنا 
أهّنئه على هذا املش��روع. أعتقد أّن 
هذا العمل ميّث��ل خطوة جديدة في 

عالم الدراما.
* ظه��رَت في كليب املط��رب جورج 
وّسوف األخير »سكت الكالم«، ملاذا 

خضت هذه التجربة؟
� تربطني عالقة صداقة قويّة وقدمية 
مع »سلطان الطرب« جورج وسوف 
صاح��ب التاري��خ الفن��ي العري��ق، 
ومش��اركتي ف��ي كلي��ب »س��كت 
ال��كالم« في بدايت��ه ونهايته حتمل 

رسالة إنس��انّية مهّمة، وأنا سعيد 
بهذه التجربة.

* يبدو أّن الدراما السورية عادت إلى 
السكة الصحيحة بعد سنوات من 

التعّثر، ماذا تقول بهذا الصدد؟
�   ال شك في أّن الدراما السورية هي 

الوحي��دة التي صنعت له��ا قاعدة 
مهنية وشعبية في العالم العربي، 
له��ذا فه��ي تخّط��ت كل الصعاب 
وعادت إلى متّيزها وحضورها القوّي، 
واأليام املقبلة ستحمل لها األفضل 

إن شاء اهلل.

*   هل ميكن أن تعود إلى سوريا؟
�   أمتن��ى الع��ودة إلى س��وريا، فهي 
بلدي ومكاني احلقيق��ي املزروع في 
عقل��ي وقلب��ي وروح��ي، واإلنس��ان 

خارج بلده يبقى ناقصاً.
* ما نقاط ضعفك؟

�   القلق املستمّر.
* أنت فّن��ان متواضع، هل من عالقة 

بني التواضع والثقة بالنفس؟
ال  بالنف��س  والثق��ة  التكّب��ر   �
يجتمعان. أملك ثقة عالية بنفسي 
بحكم خبرتي وجتربتي، وأعرف ماذا 

أريد من احلياة، فلماذا التكّبر؟
* ملاذا أنت غائب عن الدراما املصرية 

منذ فترة؟
� ال أتعّم��د االبتع��اد ع��ن الدرام��ا 
املصرية، بل أنا من أشّد املتحّمسني 
لها، وغيابي عنها ليس مقصوداً. وال 
أنس��ى كم أحّبني اجلمهور املصري 
مسلس��ل  ف��ي  ش��اركت  عندم��ا 
»أس��مهان« الذي حّقق جناحاً كبيراً 

بكل أبطاله.
* كي��ف تنظ��ر إلى الدرام��ا العربية 

على وجه العموم؟
 �  أعتقد أّن الدراما العربية شهدت 
تطّوراً كبيراً في الصورة والسيناريو 
واحلوار والتمثيل إلخ... وهذا التطّور 
ظهر جلّي��اً في الس��نوات القليلة 

املاضية.
* م��ا العالمات الفنّية التي تعتبرها 

مهّمة في حياتك؟
�   أّول عمل أفتخر به وأعتقد أنه ترك 
أثراً عند اجلمهور العربي هو »الوالدة 
من اخلاصرة« اذ حققت ش��خصية 
»املق��ّدم رؤوف« جناحاً كبيراً. كما أّن 
مسلسل »لعبة املوت« شّكل نقلة 

نوعية في مسيرتي الفنية.
* كيف تصف عالقتك مع زوجتك؟

�  نح��ن صديق��ان مقّرب��ان نعي��ش 
حياة طبيعي��ة، منازح بعضنا ويكاد 
منزلن��ا يتحّول إلى مس��رٍح هزلّي... 
نعيش حياة مجنونة، وهذا أمر ممتع 

بالنسبة إلّي.
* ومع ولديك؟

 �  أعيش أجمل حلظات عمري عندما 
أصطح��ب ولدّي »تيم« و«ليونا« إلى 
املدرس��ة، ألّن مرافقة األب أوالده إلى 
املدرس��ة تعّزز ثقتهم بأنفس��هم، 

وهذا مينحني سعادًة ال توَصف.

albaynanew@yahoo.com
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حاورته / هنادي عيسى

يجم��ع املمثل الس��وري عابد فهد ب��ني النجومية واجلدارة في التمثيل، فهو صاحب باع طويل في هذا اجملال وقد اس��تطاع من خالل 
عش��رات األعمال الدرامية التلفزيونية والس��ينمائية أن يتربّع في قلوب الناس. قّدم في ش��هر رمض��ان املنصرم عملني هما »دقيقة 

صمت« و«عندما تشيخ الذئاب«، وبهما نال رضا املشاهدين، فماذا يقول عن هذين العملني؟
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عابد فهد

ليس هناك أّي خالف مع نادين نسيب جنيم وال أعتقد أّن تكرار أّي ثنائية فنّية 
ضرورّي ما مل جند النص املناسب وإال أصيبت هذه الثنائية بالرتابة والنفور

عابد مع زوجته وابنه عابد مع نادين نجيم

بغداد / البينة الجديدة
ي��وم  ال��وزراء،  مجل��س  واف��ق 
 ،2019/6/27 املاض��ي  اخلمي��س 
عل��ى الطل��ب املق��دم م��ن قبل 
وزي��ر الثقافة والس��ياحة واآلثار 
الدكت��ور عب��د األمي��ر احلمداني 
بالتكف��ل برحلة عالجية للفنان 
الدكت��ور خالد أحم��د مصطفى 
إل��ى الصني، وبالس��رعة الالزمة. 
وقال املستش��ار اإلعالمي للوزارة 
إن��ه  الزامل��ي،  باس��م  الس��يد 
»ال ي��زال يج��ري االتص��االت م��ع 
املعنني ف��ي مكتب رئيس الوزراء، 
والتنس��يق م��ع وزارت��ي الصحة 
إجراءات تسفير  والنقل لتسريع 

»تأخ��ر  أن  إل��ى  الفن��ان«، الفت��اً 
اإلجراءات حدث بعد أن استدعت 
املؤس��فة  الصحية  التداعي��ات 
للفن��ان بتغيي��ر وجه��ة س��فره 
العالجي من لبن��ان إلى الصني«.
وأض��اف أن »الوزارة وم��ن واجبها 
أم��ام الف��ن والثقاف��ة العراقية، 
تضع بأولوياتها الدائمة تسخير 
كل اجله��ود املتوفرة ف��ي خدمة 
الفنان��ني واملبدع��ني واملثقف��ني، 
حلظ��ة  تتأخ��ر  أو  تته��اون  ول��ن 
واحدة بتلبية نداء أحدهم«. ومن 
اجلدي��ر بالذك��ر، أن وزي��ر الثقافة 
والس��ياحة واآلث��ار الدكتور عبد 
األمي��ر احلمدان��ي، كان قد تقدم 

بطل��ب جملل��س ال��وزراء للتكفل 
بتكاليف السفر العالجي للفنان 
خالد أحمد مصطفى في بيروت، 
قبل أن تس��تدعي الظروف تغيير 
وجهة السفر إلى الصني، ما دعا 
الوزي��ر إلى تق��دمي طلب ث��اٍن إلى 
اجمللس بتغيير الوجهة، واحلصول 
عل��ى موافق��ة خطية م��ن دولة 
رئيس الوزراء على نقل مصطفى 
إلى أحد مستشفيات العاصمة 
الصينية بكني ، وقال املستش��ار 
اإلعالمي للوزارة الس��يد باس��م 
يج��ري  ي��زال  »ال  إن��ه  الزامل��ي، 
االتصاالت مع املعنني في مكتب 
رئي��س ال��وزراء، والتنس��يق م��ع 

والنقل  الصحة  وزارتي 
إج��راءات  لتس��ريع 
الفن��ان«،  تس��فير 
الفت��اً إل��ى أن »تأخر 
ح��دث  اإلج��راءات 
بعد أن اس��تدعت 
ت  عي��ا ا لتد ا
لصحي��ة  ا

س��فة  ملؤ ا
ن  للفن��ا

بتغيي��ر 
سفره  وجهة 

ج��ي  لعال ا
إلى  لبن��ان  م��ن 

الصني«.

متابعة / البينة الجديدة
بعد أن نش��رت الفنانة رانيا يوسف، 
مقط��ع فيدي��و لها عبر حس��اباتها 
الرسمية على مواقع التواصل ظهرت 
في��ه مرتدية فس��تاناً قصيراً وضيقا 
وه��ي ترق��ص عل��ى نغم��ات هادئة، 
أطلق��ت أخيراً حملة ملن��ع التحرش 
على خلفية موضوع الالعب املصري 
هاش��تاغ  عب��ر  وذل��ك  وردة،  عم��رو 
رانيا على  »#ال_للتحرش«. وحرصت 

استكمال تعليقاتها املتتابعة حول 
أزمة العب منتخب مصر، واستبعاده 
م��ن املنتخب إثر اتهام��ات بالتحرش 
وجهت له.وتعرضت رانيا للهجوم من 
البعض مؤكدين أنها تفعل الش��يء 
وض��ده في نف��س الوق��ت، وذلك في 
إشارة إلى أنها تنشر صور وفيديوهات 
مثيرة ث��م تطلق حملة ملنع لتحرش.
وأك��دت راني��ا عب��ر حس��ابها عل��ى 
تويتر، أن محارب��ة ظاهرة التحرش ال 

تقل أهمي��ة عن الفوز ب��كأس األمم 
اإلفريقي��ة، ب��ل رمبا تزي��د أهمية 

عنها، ألن الرياضة أخالق، كاتبة: 
»محارب��ة ظاه��رة التحرش ال 

تق��ل أهمية عن فوزنا بكأس 
األمم األفريقية بل بالعكس 
ميك��ن أكثر قدام نفس��نا 
وق��دام العال��م.. الرياضة 
أخ��الق، رأيي الش��خصي 

املتواضع«.

متابعة / البينة الجديدة
عب��رت الفنان��ة أح��الم ع��ن س��عادتها وفخرها الكبي��ر بعد 
اس��تخدام زميلته��ا الفنان��ة أنغ��ام برم��وش اصطناعية من 
مجموعته��ا عل��ى »بوتيكي«، وذلك في ص��ورة حديثة ظهرت 
فيها مبكي��اج قوي.وش��اركت النجمة االماراتية ص��ورة أنغام 
باللوك اجلديد عبر خاصية الس��توريز على تطبيق انس��تغرام 
وكتب��ت عليه��ا »انت��ي قمر من غير أي ش��ي. اس��عدتني هذه 

التغري��دة جداً واغل��ى من يلبس رموش��ي«، وارفقتها 
بهاشتاغ »طلقة«. وكانت أنغام أعلنت عن استعانتها 
بتلك الرموش، وقالت ف��ي تغريدة »أحلى رموش وأكثر 
رموش ناسبتني من تصميم صديقتي وأختي الغالية 

أح��الم«، االمر الذي اعتبره بع��ض املتابعني دعاية 
صريحة بني النجمتني للترويج لهذا املنتج وبأن 

أحالم استغلت الصورة للترويج ملنتجها.

استجابًة لطلب احلمداني .. جملس الوزراء يوافق على نقل الفنان خالد مصطفى إىل الصني

البينة الجديدة / عدنان حسني احمد
أعلنت دار األوبرا الس��لطانية في مس��قط عن برنامجها 
الس��نوي اجلدي��د 2019-2020 الذي يضم ع��دًدا كبيًرا من 
الفعالي��ات والع��روض الفنية الت��ي تتج��اوز املائة عرض. 
وس��يكون الع��رض االفتتاحي م��ن نصيب أوب��را “كارمن” 
لبيزي��ه ال��ذي س��بق أن قّدمته ال��دار في موس��مها األول 
ع��ام 2011، وإل��ى جانب ه��ذه األوبرا املتفردة س��وف تُقّدم 
أرب��ع أوبرات أخرى وهي “حكاية كاي وغيردا” للموس��يقار 
الروسي سيرغي بانيفيتش، و “البوهيمية” من إخراج جان 
لويس غريندا، و “آنا بولينا” لغايتانو دونيزيتي، إضافة إلى 
األوبرا اجلديدة “الناي الس��حري” ملوتسارت وهي من إنتاج 
دار األوبرا السلطانية مسقط بالطابع الُعماني حيث تدور 
أحداثها في س��لطنة ُعم��ان وتعمل عل��ى إيجاد عالقات 
ورواب��ط بني الثقافة الُعماني��ة واملوضوعات املطروحة في 
العمل األوبرالي نفسه.ال تغفل الدار كل عام عن االهتمام 
باألطفال والعائالت والطلبة حيث تخصص لهم عدًدا من 
الع��روض األدائي��ة اجلّذابة وقد خصتهم في هذا املوس��م 
اجلديد بثالث أوبرات وهي “الطفل والتعويذات الس��حرية” 
ملوري��س رافي��ل، و “أكس��ير احُل��ب” لغايتان��و دونيزيتي، و 
“اخِل��داع الس��عيد” جلواكينو روس��يني، وإخ��راج غراهام 
فيك. وفيما يتعلق بعروض الباليه فهناك عرضان مهمان 
لتشايكوفس��كي، األول “أونيغ��ني” تقّدم��ه فرق��ة باليه 
بولش��وي، والثاني “كّس��ارة البندق” تتبن��اه فرقة الباليه 
الوطني��ة الصينية، ويعتم��د فيه اخملرج عل��ى الدمج بني 
الثقاف��ة الصينية والغربية ضمن مس��عى ال��دار لتالقح 
الثقاف��ات وتناهله��ا والتأكيد على املس��احات الثقافية 
والفنية املش��تركة بني ش��عوب األرض قاطبة.تقّدم الدار 
كل عام ع��دًدا من العازفني املوس��يقيني املعروفني والفرق 

السمفونية املشهورة.

أكثر من 100 عرض على مسرح 
دار األوبرا السلطانية 

رانيا يوسف تطلق محلة ضد التحرش  وما قالته حيري اجلمهور!

بغداد / البينة الجديدة
نعت جلنة الثقافة واالعالم والسياحة واآلثار في مجلس 
الن��واب الفنان التش��كيلي واالديب عب��د االمير املالكي 
الذي وافاه االجل فجر يوم اجلمعة في بغداد مش��يرة الى 
إن الفقي��د له الكثير م��ن األعمال اإلبداعي��ة في مجال 
الفن الكالس��يكي والواقعي والنتاجات الش��عرية وقد 
ت��رك ارثا تاريخيا وفنيا وثقافيا في مجال عمله ملا حصد 

من جوائز محلية وعربية وعاملية.
و»البينة اجلديدة« من جانبها تعزي ذوي الفقيد ومحبيه 
وتدع��و اهلل تعال��ى أن يتغم��ده برحمت��ه الواس��عة وأن 

يلهمهم الصبر والسلوان.

»                        « تعزي بوفاة 
التشكيلي عبد األمري املالكي

أحـــالم تـتــغـــزل بـجـمـــال أنــغــــــــــــــــام
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

اس��تنادا اىل كتابي قس��م التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة ذي األعداد )2531 يف 2019/6/12( 
و)2675 يف 2019/6/20(    

يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العق��ود الحكومية ( دعوة مقدم��ي العطاءات املؤهل��ن وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم)املغلقة( مش��روع )بناء س��يطرة نموذجية ع��دد 4 يف الخنزيري وتقاطع معم��ل الورق والرميلة 

الشمالية والطوبة(
- وبكلف��ة  تخميني��ة قدره��ا )2.103.504،000(  ملياران ومائة وثالثة مليون وخمس��مائة واربعة الف 

دينار عراقي
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

- مدة التنفيذ ) 720  يوم ( .
- موقع املشروع ) عام  (

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السادسة   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 املتناقصن.
ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية/ 
ش��عبة اعالن املش��اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

1-الق��درة املالي��ة: على مق��دم العطاء أن يق��دم أدلة موثق��ة تثبت قدرته عل��ى القيام باملتطلب��ات املالية 
اآلتية:�

أ -متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مق��دم العطاء توضيح املق��درة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره.

ب -) 631.051.200 ( ستمائة وواحد وثالثون مليون وواحد وخمسون الف ومائتا دينار عراقي.
•الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 

الفنية املدرجة أدناه:�
ت -املش��اركة بصفة مقاول . أو ادارة عقود. او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس��نوات ) 7( الس��بع الس��ابقة 
وبمبلغ ال يقل عن ) 631.051.200 ( س��تمائة وواحد وثالثون مليون وواحد وخمسون الف ومائتا دينار 

عراقي.
 لتنفي��ذ عق��ود مماثلة ألعمال ه��ذا العقد و ت��م إنجازها بنجاح  بالكام��ل. و يعنى باملماثل��ة  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 ش��راء مجموع��ة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب��ل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رس��م غري مس��رد قدره )150.000( مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنن  

املصادف 2019/7/1.
خامس��ًا- س��يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد املصادف 2019/7/7 الس��اعة 

العاشرة صباحًا
  سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/14 الساعة 1:00 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:
الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/14.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س��ابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 21.035.040 ( واحد وعش��رون مليون 
وخمسة وثالثون الف واربعون 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 .
اح��د عش��ر - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحله��ا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة واليحق للمشاركن يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 
اثنا عش��ر -  العنوان املش��ار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس��م 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 سيطرة نموذجية عدد 4 يف الخنزيري وتقاطع معمل الورق والرميلة 
الشمالية والطوبة مناقصة )11/ أمن وعدالة 2019(

)مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2593 يف 2019/6/16( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود الحكومية( دع��وة مقدمي العطاءات املؤهل��ن وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )تأهيل مدخل العوجة(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )2.999.860،000( ملياران وتس��عمائة وتسعة وتسعون مليون وثمانمائة 

وستون الف دينار عراقي
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ )365 يوم(.
 -موقع املشروع )ابي الخصيب(

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السادسة   والصنف /  انشائية 
أواًل-  س��يتم تنفي��ذ العطاء م��ن خالل إج��راءات العطاءات التنافس��ية الوطني��ة التي حددته��ا تعليمات 
تنفي��ذ العقود الحكومي��ة العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من وزارة التخطي��ط، ومفتوح لجميع 

املتناقصن.
  ثاني��ًا- يمك��ن للمناقص��ن ذوي األهلي��ة الراغبن أن يحصل��وا على معلوم��ات إضافية من )قس��م العقود 
الحكومي��ة/ ش��عبة اعالن املش��اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباح��ا اىل 2:00 ظهرا 

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

1-القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
أ -متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضي��ح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره) 899.958.000( ثمانمائة وتس��عة وتسعون مليون وتسعمائة وثمانية 

وخمسون الف دينار عراقي .
•الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 

الفنية املدرجة أدناه:�
2- املش��اركة بصفة مقاول . أو ادارة عقود. او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس��نوات ) 7( الس��بع السابقة 
وبمبلغ اليقل عن )899.958.000( ثمانمائة وتس��عة وتس��عون مليون وتسعمائة وثمانية وخمسون 

الف دينار عراقي.
 لتنفي��ذ عق��ود مماثلة ألعم��ال هذا العقد و تم انجازه��ا بنجاح  بالكامل. و يعن��ى باملماثلة  حجم العمل ، 
تعقيداته ، األس��اليب 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 ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكامل��ة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رس��م غري مس��رد  قدرة 150.000 مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنن  

املصادف 2019/7/1 .
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد   املصادف 2019/7/7   الساعة 

العاشرة صباحًا
  سادس��ًا -يج��ب تس��ليم العطاءات يف أو قبل ي��وم االحد  املصادف 2019/7/14 الس��اعة 1:00 ظهرا 
حس��ب التوقيت املحلي ملدين��ة البصرة . العطاءات اإللكرونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم 
رفضه��ا. س��يتم فتح العطاءات فعلي��ا  وبوجود ممثلن ع��ن املناقصن الذين إختاروا الحضور ش��خصيا يف 

العنوان التالي:�
الوقت : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/14.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 29.998.600 ( تسعة وعشرون مليون 
وتسعمائة وثمانية وتسعون الف وستمائة 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 عش��ر - 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 عش��ر -  العنوان املش��ار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  
بيع الوثائق القياسية.

 basra.gov.iq ثالثة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء منتج��ات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا اىل ما ج��اء بكتاب وزارة 
يف   16135/7/4 الع��دد  ذي  والتدري��ب  االستش��ارات  /قس��م  الحكومي��ة  العق��ود  التخطيط/دائ��رة 

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

)تأهيل مدخل العوجة مناقصة )15/ بلديات 2019(
)مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(

NO.3214.suN.30.juN.2019 العدد )3214( األحد 6/30/ 2019 



15إعالنات
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 )2578 يف 2019/6/16( .
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( 

مشروع )تجهيز وفحص وتنفيذ مواد لغرض انارة شارع قرنة – مدينة ضمن مركز صيانة الهوير(
- وبكلف��ة  تخميني��ة قدره��ا) 000 ,888،410(  ثمانمائ��ة وثماني��ة وثمانون  ملي��ون واربعمائة وعش��رة الف دينار 

عراقي.
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.

- مدة التنفيذ )100 يوم( .
-موقع املشروع )املدينة(

- )بعرض فني(
الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العاشرة  والصنف /كهرباء-ميكانيك-كيمياوي/شركات متخصصة يف هذا املجال  

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

ثانيًا- يمكن للمناقصني ذوي األه���لية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس�����م الع�������قود الحكومية  
/ شعبة اعالن املشاريع( وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملحافظة البصرة

ثالثًا- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي( ما يلي :
1-القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

1- الحس��ابات الختامية معدل ربح آلخر س��نتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاس��ب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الش��ركة حس��ابات ختامية الخر س��نتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للس��نتني التي تسبق عام 2014 
وذل��ك اس��تنادا اىل ما ج��اء بكتاب وزارة التخطي��ط /دائرة العقود الحكومية العامة قس��م املناقص��ات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2-معدل اإليراد الس��نوي على مدى آخر س��بع س��نوات يجب ان ال يقل عن )266,523,000( مائتان وس��تة وس��تون 

مليون وخمسمائة وثالثة وعشرون الف دينارعراقي
3 - متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة النقدية بمبلغ 

ال يقل قدره  عن )266,523,000( مائتان وستة وستون مليون وخمسمائة وثالثة وعشرون الف دينار عراقي
3-الخربة والقدرة الفنية:�

على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس��نوات ) 7( السبع السابقة وبمبلغ ال يقل عن 

)266,523,000( مائتان وستة وستون مليون وخمسمائة وثالثة وعشرون الف دينار عراقي
لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب 

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
رابع��ًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائق العط��اء الكاملة باللغة العربية م��ن قبل املناقصني الراغبني من ش��عبة بيع الوثائق 
القياسية  / قسم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  100,000 مائة الف 

دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني املصادف 2019/7/1 
خامسًا – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�:

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

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

4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق 
التأهيل الالحق بموجب االس��تمارات املدرجة يف القس��م الرابع للتحقق من اهلية مق��دم العطاء الذي تم قبول عطائه. 

وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادسًا:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/7/7 الساعة العاشرة صباحًا

سابعًا - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/7/14. الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي 
ملدينة البصرة وعلى العنوان: البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  

الوقت : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة.
التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/14.

العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامنًا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )8,884,100 ( ثمانية مليون وثمانمائة واربعة وثمانون الف 

ومائة دينارعراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
تاسعًا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

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

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

)تجهيز وفحص وتنفيذ مواد لغرض إنارة شارع قرنة – مدينة ضمن مركز 
صيانة الهوير مناقصة )19/ كهرباء/ توزيع / فرع شمال البصرة 2019(

)مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة ذي العدد  )2614 يف 2019/6/17(.
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخ��ربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( 

مشروع )انشاء مجموعة شوارع يف قضاء ابي الخصيب داخل التصميم االساسي( 
- وبكلفة  تخمينية قدره)15،000،000،000( خمسة عشر مليار دينار عراقي .

- ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة 2019 
- مدة التنفيذ ) 365  يوم ( .

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثالثة والصنف /  إنشائية / 
  أواًل-  س��يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 

العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع املتناقصني.
ثانيًا- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م العقود الحكومية  / ش��عبة اعالن 

املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملحافظة البصرة
ثالثًا- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل( ما يلي:

•القدرة املالية:  على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
معدل اإليراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )16,500,000,000( ستة  عشر مليار وخمسمائة 

مليون دينار عراقي
1-متطلب��ات الس��يولة النقدية: على مقدم العطاء توضي��ح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة النقدية اليقل عن 

مبلغ قدره )5,000,000,000( خمسة مليار دينار عراقي
1- الحس��ابات الختامية معدل ربح ألخر س��نتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس��ب قانوني معتمد ويف حالة عدم 
امتالك الشركة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام 2014 وذلك استنادا 
اىل م��ا ج��اء بكتاب وزارة التخطيط/ دائ��رة العقود الحكومية العامة قس��م املناقصات والعقود ذي الع��دد 18256/7/4 يف 

 .2017/8/29
2-الخ��ربة والق��درة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة 

أدناه:�
أ -املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس��نوات ) 7( الس��بع الس��ابقة وبمبلغ ال يقل عن 
)9،000،000،000( تسعة مليار دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل. ويعنى 
باملماثل��ة حجم العمل، تعقيداته ، األس��اليب والتكنولوجيا املس��تخدمة املش��ار اليها يف الفصل الس��ادس )متطلبات صاحب 

العمل( 
ب-  توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب  يف الوثيقة القياسية 

رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع رسم غري 

مسرتد  قدره )200,000( مائتان  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  املصادف 2019/7/1   
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االثنني  املصادف 2019/7/15   الساعة العاشرة صباحًا

سادس��ًا -يجب تس��ليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 2019/7/22 الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي 
ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود 

ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي:
الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنني املصادف 2019/7/22.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س��ابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 150,000,000( مائة وخمسون مليون  دينار عراقي على 
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامنًا  – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
1- رسالة العطاء وملحق العطاء.

2- الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من الوثيقة القياس��ية وجداول الكميات املسعرة وبموجب 
املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات.

3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.
4- الوثائ��ق املصادق عليه��ا من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي تؤكد اس��تمرارية أهلية مق��دم العطاء او وثائق 
التأهيل الالحق بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالف 

سيتم استبعاد العطاء
تاسعًا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

اثنا عش��ر - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحس��ب مقتضيات 
املصلحة العامة وال يحق للمشاركني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك. 

ثالث��ة عش��ر -  العنوان املش��ار إليه أعاله*:جمهوري��ة العراق/محافظة البصرة/قس��م العقود الحكومية/ ش��عبة  بيع الوثائق 
القياسية. 

 basra.gov.iq �:اربعة  عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود 

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

)إنشاء مجموعة شوارع يف قضاء أبي الخصيب داخل التصميم األساسي
مناقصة )20/ بلديات 2019(

)مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(

NO.3214.suN.30.juN.2019 العدد )3214( األحد 6/30/ 2019 



16إعالنات
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 )2604 يف  2019/6/17( .
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( 

مشروع )تجهيز آليات تخصصية )سيارات  فحص عدد 1 + مواد فحص(
- وبكلفة تخمينية قدرها )000 ,750،000( سبعمائة وخمسون مليون دينار عراقي

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019
- مدة التنفيذ )90 يوم(.

- موقع املشروع )عام(
- )بعرض فني(

الدرجة والصنف املطلوبة: الدرجة / العاشرة والصنف /كهرباء-ميكانيك-كيمياوي/شركات متخصصة يف هذا املجال  
 أواًل-  سيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات تنفيذ العقود 

الحكـومية العامة رقم )2( لســـنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط، ومفــــتوح لجــميع املتناقصني.
ـــــــم العـــــــقود الحكومية  ثانيًا- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس

/ شعبة اعالن املشاريع( وذلك من الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملحافظة البصرة
ثالثًا- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي( ما يلي :

•القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
ــب قانوني معتمد ويف حالة  ــنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــابات الختامية معدل ربح آلخر س 1- الحس
ــنتني التي تسبق عام 2014  ــاباتها الختامية للس ــنتني فيتم تقديم حس ــابات ختامية آلخر س ــركة حس عدم امتالك الش
ــود ذي العدد  ــم املناقصات والعق ــود الحكومية العامة قس ــاب وزارة التخطيط /دائرة العق ــا جاء بكت ــتنادا اىل م ــك اس وذل

18256/7/4 يف 2017/8/29.
ــبع سنوات يجب ان ال يقل عن )225,000,000( مائتان وخمسة وعشرون   ــنوي على مدى آخر س 2- معدل اإليراد الس

مليون  دينارعراقي
ــيولة النقدية بمبلغ  ــيولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس 3 -  متطلبات الس

اليقل  قدره  عن )225,000,000(مائتان وخمسة وعشرون مليون دينار عراقي.
2- الخربة والقدرة الفنية:

على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
ــابقة وبمبلغ اليقل عن  ــبع الس ــنوات) 7( الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس املش
ــرون  مليون  دينارعراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم إنجازها  ــة وعش )225,000,000(مائتان وخمس
ــار اليها يف الفصل  ــتخدمة املش ــاليب والتكنولوجيا املس ــل. ويعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس ــاح بالكام بنج

السادس )متطلبات صاحب العمل( .

ــعبة بيع الوثائق  ــل املناقصني الراغبني من ش ــة باللغة العربية من قب ــق العطاء الكامل ــراء مجموعة وثائ ــًا- يمكن ش رابع
ــم غري مسرتد  100,000 مائة  الف  ــم العقود الحكومية/ محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس ــية/ قس القياس

دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني املصادف 2019/7/1 
خامسًا – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ:

1- رسالة العطاء وملحق العطاء.
ــعرة  ــية وجداول الكميات املس ــم الرابع من الوثيقة القياس ــاذج املطلوبة وفق القس ــة املطلوبة والنم ــداول الكامل 2- الج

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

ــتمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق  4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس
ــذي تم قبول عطائه.  ــع للتحقق من اهلية مقدم العطاء ال ــم الراب ــتمارات املدرجة يف القس التأهيل الالحق بموجب االس

وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ــرة  ــاعة العاش ــوم االحد املصادف 2019/7/7 الس ــان الفتح واإلحالة يف ي ــر يف قاعة لج ــيتم عقد مؤتم ــًا:- س سادس

صباحًا.
سابعًا - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/7/14. الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي 

ملدينة البصرة وعلى العنوان: البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين اختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  
الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة.

التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/14.
العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنًا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 7,500,000 ( سبعة مليون وخمسمائة الف دينارعراقي 
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

احد عشر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام  الرسمي الذي يلي يوم العطلة.
اثنا عشر - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات 

املصلحة العامة و اليحق للمشركني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك. 
. basra.gov.iq ثالث عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

تجهيز آليات تخصصية )سيارات  فحص عدد 1 + مواد فحص( 
مناقصة )20 / كهرباء / توزيع / فرع البصرة 2019(

)مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2614 يف 2019/6/17 ( .
  يسر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( 

لتنفيذ مشروع دفن بالرتاب والسبيس وتنظيم معالم افرازات القطعة 3/1م63 الدير 
ــمائة  دينار عراقي ضمن  ــة )3،132،500،000(  ثالثة  مليار ومائة واثنان وثالثون  مليون وخمس ــة التخميني  بالكلف

خطة تنمية االقاليم 2019 
- وبمدة تنفيذ )360 يوم ( .

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة  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 املتناقصني.
ثانيًا- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية / شعبة اعالن 

املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملحافظة البصرة
ثالثًا- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي( ما يلي:

•القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
ــيولة النقدية اليقل  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس 1-متطلبات الس

عن مبلغ قدره )939،750،000( تسعمائة وتسعة وثالثون  مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار عراقي. 
1-على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:

ــنوات) 5( الخمس السابقة وبمبلغ ال يقل  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس 2-املش
عن )939،750،000( تسعمائة وتسعة وثالثون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار عراقي. 

ــاليب   لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل. ويعنى باملماثلة حجم العمل، تعقيداته، االس
والتكنلوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(

ب - توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل )القسم الثالث وثيقة االشغال( 
ــني يف  العنوان أدناه* ودفع  ــاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغب ــراء مجموعة وثائق العط ــًا- يمكن ش رابع

رسم غري مسرتد  )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني املصادف 2019/7/1 
ــرة  ــاعة العاش ــة يف يوم االحد املصادف 2019/7/7  الس ــة لجان الفتح واالحال ــيتم عقد مؤتمر يف قاع ــا - س خامس

صباحًا.
ــب التوقيت  ــاعة 1:00 ظهرا حس ــليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/14 الس ــا- يجب تس سادس
املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  

وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي:ـ
الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة.

التاريخ : يوم االحد  املصادف 2019/7/14.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــون وثالثمائة  ــة ) 31،325،000 ( واحد وثالثون ملي ــاء بقيم ــاءات ضمان العط ــب أن يرفق بجميع العط ــابعا- يج س
ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ  ــكل صك مصدق او س ــرون  الف دينار عراقي على ش ــة وعش وخمس

نفاذية العطاءات.
ثامنًا  – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ:

1- رسالة العطاء وملحق العطاء.
ــعرة  ــية وجداول الكميات املس ــم الرابع من الوثيقة القياس ــة والنماذج املطلوبة وفق القس ــة املطلوب ــداول الكامل 2- الج

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

4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق 
ــاء الذي تم قبول عطائه.  ــم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العط ــتمارات املدرجة يف القس ــل الالحق بموجب االس التأهي

وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
تاسعا- مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عاشرا- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
ــذي يلي يوم  ــمي ال ــد الغلق يف يوم الدوام الرس ــمية يكون  موع ــق املناقصة عطلة رس ــادف يوم غل ــر - اذا ص ــد عش اح

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

املصلحة العامة وال يحق للمشاركني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 
ــم العقود الحكومية/ لجنة  بيع الوثائق  ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر-  العنوان املش ثالثة عش

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

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

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)دفن بالرتاب والسبيس وتنظيم معالم إفرازات القطعة 3/1م63 الدير(
مناقصة )21/ بلديات 2019(

)مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول(

NO.3214.suN.30.juN.2019 العدد )3214( األحد 6/30/ 2019 



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 )2652 يف 2019/6/18( .
يسببر )محافظببة البصببرة / قسببم العقببود الحكوميببة ( دعوة مقدمببي العطبباءات املؤهلببن وذوي الخببرة لتقديم   

عطاءاتهم)املغلقة( لتنفيذ مشروع تأهيل مدخل طريق ابو كوصرة وانشاء جسر مع جميع االعمال البلدية .
بالكلفة التخمينية )852،000،000(  ثمانمائة واثنان وخمسون  مليون دينار عراقي .

- ضمن خطة تنمية االقاليم 2019 .
- وبمدة تنفيذ )360 يوما ( .

- موقع املشروع ) ابو الخصيب ( .
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / التاسعة  والصنف / انشائية  .

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

ثانيببًا- يمكببن للمناقصن ذوي األهلية الراغبببن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسببم العقود الحكومية  / 
شببعبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السبباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي 

ملحافظة البصرة.
ثالثًا- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما يلي :

1-القدرة املالية:  على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
أ -متطلبببات السببيولة النقدية : على مقدم العطبباء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسببيولة النقدية 

اليقل عن مبلغ قدره )255،600،000(  مائتان وخمسة وخمسون مليون وستمائة الف دينار عراقي. 
ب -على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة       أدناه:

أ -املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 5( الخمسة   السابقة   وبمبلغ 
ال يقل عن )255،600،000(  مائتان وخمسة وخمسون مليون وستمائة الف دينار عراقي. 

1-لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم انجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، االساليب والتكنلوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(.

ب - توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( .
رابعببًا- يمكن شببراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبببل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* 

ودفع رسم غري مسرتد  )100,000( مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنن املصادف 2019/7/1  .
خامسا - سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد   املصادف 2019/7/7   الساعة العاشرة 

صباحًا.
سادسببا- يجب تسببليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/14 السبباعة 1:00 ظهرا     حسببب 

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:ب

الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .
التاريخ : يوم االحد  املصادف 2019/7/14.

العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سببابعا- يجببب أن يرفببق بجميع العطبباءات ضمان العطبباء بقيمببة )8،520،000 ( ثمانية مليون وخمسببمائة 
وعشببرون الف دينار عراقي على شببكل صك مصدق او سببفتجة او خطبباب ضمان نافذ ملببدة 28 يومل بعد تاريخ 

نفاذية العطاءات.
ثامنًا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

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

 3-تفويببض تحريببري ملمثل مقدم العطبباء املخول بالتوقيع على العطبباء.4- الوثائق املصببادق عليها من الجهات 
املحببددة يف ورقببة بيانات العطبباء التي تؤكد اسببتمرارية أهلية مقدم العطبباء  او وثائق التأهيببل الالحق بموجب 
االسببتمارات املدرجة يف القسببم الرابببع للتحقق من اهلية مقدم العطبباء الذي تم قبول عطائه . وبخالفه سببيتم 

استبعاد العطاء.
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوما.

عاشرا- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
احد عشببر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسببمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسببمي الذي يلي يوم 

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

مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشرتكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك.
ثالثة عشببر-  العنوان املشببار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسببم العقببود الحكومية/ لجنة  بيع 

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

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

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

) تأهيل مدخل طريق ابو كوصرة وانشاء جسر مع جميع االعمال البلدية  
مناقصة )23/ بلديات   2019(

)مناقصة عامببببة - إعبببببالن اول(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2698 يف 2019/6/23( .
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخرة لتقديم   عطاءاتهم)املغلقة( 
لتنفيذ مشببروع لتنفيذ مشببروع انشبباء موقببع الطمر الصحببي يف الهارثة علببى القطعة املرقمببة 30/11 م11 طالع 

املعيدي.
  بالكلفة التخمينية )6،352،060،000(  ستة مليار وثالثمائة واثنان وخمسون  مليون وستون الف دينار عراقي. 

- ضمن خطة تنمية االقاليم 2019 .
- وبمدة تنفيذ )540 يوما ( .

- موقع املشروع ) الهارثة( .
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة  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.

ثانيببًا- يمكببن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسببم العقود الحكومية  / شببعبة 
اعببالن املشبباريع( يف العنببوان أدناه وذلك من  السبباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسببب التوقيببت املحلي ملحافظة 

البصرة.
ثالثًا- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما يلي :

1-القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
أ -معدل اإليراد السببنوي على مدى اخر سبع سببنوات يجب ان ال يقل عن )4,764,045,000( اربعة مليار وسبعمائة 

واربعة وستون  مليون وخمسة واربعون الف  دينار عراقي.
ب -متطلبات السببيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسببيولة النقدية اليقل 
عن مبلغ قدره )2،117،354،000(    اثنان مليار ومائة  وسبببعة عشببر  مليون وثالثمائة واربعة وخمسون  الف دينار 

عراقي. 
ت -على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه:ب

أ -املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 5( الخمسة   السابقة   وبمبلغ اليقل 
عن )3،811،236،000(    ثالثة مليار وثمانمائة واحدى عشر  مليون ومائتان  وستة  وثالثون الف دينار عراقي. 

1-لتنفيببذ عقببود مماثلببة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجبباح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجببم العمل ، تعقيداته ، 
االساليب والتكنلوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(

ب - توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال(. 
رابعًا- يمكن شببراء مجموعة وثائببق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصببن الراغبن يف  العنوان أدناه* ودفع 
رسببم غري مسرتد  )200,000( مائتا الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنن املصادف 2019/7/1  . خامسا - سيتم 

عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد   املصادف 2019/7/7   الساعة العاشرة صباحًا
  سادسببا- يجب تسببليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/14 الساعة 1:00 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 1:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد  املصادف 2019/7/14.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سببابعا- يجببب أن يرفق بجميع العطاءات ضمببان العطاء بقيمة )63،520،600 ( ثالثة وسببتون  مليون وخمسببمائة 
وعشببرون الف وسببتمائة  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سببفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ 

نفاذية العطاءات .
ثامنًا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

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

 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات املدرجة يف 

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

عاشرا- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
احببد عشببر - اذا صببادف يوم غلببق املناقصة عطلة رسببمية يكون  موعببد الغلق يف يوم الدوام الرسببمي الببذي يلي يوم 

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

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشرتكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .
ثالثة عشببر-  العنوان املشببار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسببم العقود الحكومية/ لجنة  بيع الوثائق 

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

خمسببة عشر – الزام الشركات بشببراء 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

)انشاء موقع الطمر الصحي يف الهارثة على القطعة املرقمة 30/11 م11 طالع 
املعيدي  مناقصة )27/ بلديات   2019 (

)مناقصة عامببببة – إعبببببالن اول(

NO.3214.suN.30.juN.2019 العدد )3214( األحد 6/30/ 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 )2652 يف 2019/6/18 ( .
  يسببر )محافظببة البصببرة / قسببم العقببود الحكوميببة ( دعببوة مقدمببي العطبباءات املؤهلببن وذوي الخببرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( لتنفيذ مشروع انشاء كراج متكامل اليواء االليات يف ناحية الهارثة 
 بالكلفة التخمينية )1،939،975،000(  مليار وتسببعمائة  وتسعة وثالثون  مليون وتسعمائة وخمسة وسبعون 

الف  دينار عراقي .
- ضمن خطة تنمية االقاليم 2019 .

- وبمدة تنفيذ )540 يوما ( .
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف / انشائية  .

أواًل-  سببيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسببية الوطنية التببي 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  / شعبة 
اعالن املشبباريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السبباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملحافظة 

البصرة
  ثالثًا- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما يلي :

1-القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
أ -متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية اليقل 
عن مبلغ قدره )581،992،500(  خمسببمائة وواحد وثمانون مليون وتسعمائة واثنان وتسعون الف وخمسمائة 

دينار عراقي. 
ب - على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه:

أ -املشبباركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسببنوات) 5( الخمسببة   السابقة   وبمبلغ 
اليقل عن )581،992،500(  خمسمائة وواحد وثمانون مليون وتسعمائة واثنان وتسعون الف وخمسمائة دينار 

عراقي. 
2-لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

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

رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* ودفع 
رسم غري مسرتد  )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنن املصادف 2019/7/1.

خامسببا - سببيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد   املصادف 2019/7/7   الساعة العاشرة 

صباحًا.
  سادسببا- يجب تسببليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/14 السبباعة 1:00 ظهرا     حسببب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسببمح بها(. العطاءات املتأخرة سببيتم رفضها. سيتم فتح 

العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد  املصادف 2019/7/14.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سببابعا- يجببب أن يرفق بجميع العطبباءات ضمان العطاء بقيمة )19،399،750 ( تسببعة عشببر مليون وثالثمائة 
وتسعة وتسعون الف وسبعمائة وخمسون دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 

28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامنًا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

 1- رسببالة العطاء وملحق العطاء 2-الجببداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسببم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعرة وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورقببة بيانات العطاء التي توكد اسببتمرارية أهليببة مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسببتمارات 

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

عاشرا- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
احببد عشببر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسببمية يكببون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسببمي الذي يلي يوم 

العطلة.
اثنببا عشببر - للدائرة الحق يف الغاء املناقصببة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسببب 

مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشرتكن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك.
ثالثة عشر-  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ لجنة  بيع الوثائق 

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

خمسببة عشببر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اسببتنادا 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

) انشاء كراج متكامل إليواء اآلليات يف ناحية الهارثة
مناقصة )25/ بلديات   2019(

)مناقصة عامببببة - إعبببببالن اول(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2698 يف 2019/6/23( .
يسببر )محافظببة البصرة / قسببم العقود الحكوميببة ( دعوة مقدمي العطبباءات املؤهلببن وذوي الخرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )بناء كراج اليات على القطعة املرقمة 80/1132م4 الخليفة (
- وبكلفة  تخمينية قدرها ) 709,320،000(  سبببعمائة وتسببعة مليون وثالثمائة وعشببرون الف  دينار 

عراقي.
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.

- مدة التنفيذ ) 240  يوما ( .
-موقع املشروع) املدينة  (.

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العاشرة   والصنف /  انشائية. 
أواًل-  سببيتم تنفيببذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسببية الوطنية التببي 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  
/ شببعبة اعالن املشبباريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

1-القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
أ -متطلبببات السببيولة النقديببة : على مقدم العطبباء توضيح املقدرة املاليببة وتوفري املوارد املالية كالسببيولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره) 212,796,000 (مائتا واثنا عشببر مليون وسبببعمائة وستة وتسعون الف 

دينارعراقي .
1-الخرة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخرة 

الفنية املدرجة أدناه:
2-املشبباركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسببنوات) 7( السبببع السببابقة 

وبمبلغ اليقل عن)212,796,000 (مائتا واثنا عشر مليون وسبعمائة وستة وتسعون الف دينارعراقي
 لتنفيببذ عقببود مماثلببة ألعمال هببذا العقد و تم انجازهببا بنجاح  بالكامببل. و يعنى باملماثلببة  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( 

رابعببًا- يمكن شببراء مجموعة وثائق العطاء الكاملببة باللغة العربية من قبل املناقصببن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسببم غري مسببرتد  قببدرة 100,000مائة الف دينببار عراقي اعتبارا من يببوم االثنن  املصادف 

.  2019/7/1
خامسببًا- سببيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد   املصادف 2019/7/7   السبباعة 

العاشرة صباحًا.
  سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/14 الساعة 1:00 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 1:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/14.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 7,093,200 ( سبعة مليون وثالثة وتسعون 
الببف ومائتا دينار عراقي على شببكل صك مصدق او سببفتجة او خطاب ضمان نافذ ملببدة 28 يوما بعد تاريخ 

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

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

العطلة.
احببد عشببر - للدائرة الحق يف الغبباء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالببة 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 كراج آليات على القطعة املرقمة 80/1132 م4  الخليفة 
مناقصة )28/ بلديات   2019 (

)مناقصة عامببببة - إعبببببالن اول(

NO.3214.suN.30.juN.2019 العدد )3214( األحد 6/30/ 2019 
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

م/ تمديد موعد غلق

يف   2574( الع��دد  ذي  بكتابن��ا  الحاق��ًا 
2019/5/29( الخاص��ة بإعالن  اول للمناقصة 
1 /بلدية 2019 مشروع تنظيف شعبتي الرباط 
واملعقل  نود ان ننوه اىل تمديد  موعد غلق املناقصة  
اعاله ليكون يوم االثنني 2019/7/15 الساعة 

1.00 ظهرًا  بداًل من يوم الخميس 
 6/27 /2019 الساعة 12.00 ظهرًا.

املهندس
أسعد عبد االمري العيداني

 محافظ البصرة

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

Contracts Dept Announcement

م/ تمديد  ثاني

يف   3158( الع��دد  ذي  بكتابن��ا  الحاق��ًا 
2019/6/25( املتضم��ن تمدي��د موع��د غلق 
املناقص��ة  2 /بلدي��ة 2019 مش��روع تنظي��ف 
ش��عبتي العشار  والخليج   نود ان ننوه اىل تمديد  
ثاني ملوعد غلق املناقصة  اعاله ليكون يوم االثنني 
2019/7/15 الساعة 1.00 ظهرًا  بداًل من يوم 
الثالثاء   7/2 /2019 الساعة 12.00 ظهرًا.  

املهندس
 أسعد عبد االمري العيداني

 محافظ البصرة
جمهورية العراق 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 2769 /2018 
التاريخ: 27 /6 /2019

إع������الن 
تبي��ع مديرية تنفي��ذ الكوت العقار تسلس��ل 2/1م/21 هور الش��ويجة 
معمل طاب��وق النرجس  الواقعة يف الكوت العائد للمدين )جعفر حس��ن 
زب��ني ( املحج��وز لق��اء طل��ب الدائن )فيص��ل غ��ازي ومنهل ع��كار (البالغ 
)650.000.000(ستمائة وخمسون مليون دينار فعلى الراغب بالشراء 
مراجع��ة هذه املديرية خ��الل مدة)15يوما( تبدأ من اليوم التالي للنش��ر 
مس��تصحبا معه التأمينات القانونية عش��رة من املائة من القيمة املقدرة 

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

املواصفات:� 
1-موقعة ورقمه :- العقار املرقم 2/1م/21 هور الشويجة معمل طابوق 
النرجس طريق بدرة معمل طابوق املرقمة )82833(يف 2010/7/12 
يتمثل على بنايتني املف��روزة الطابوق العادي وبناية للمولدات الكهربائية 

75kv وخزان ماء عدد 2 وخزان وقود ومولدات الكهربائية عدد
2-حدوده واوصافه:- 

3-مشتمالته :- 
4-درجة العمران :

5-املساحة :- 
6- الش��اغل :-مرتوك ومجهول حاليا اثناء فرتة الكشف ومدة الرتك عدد 

ثالثة اشهر تقريبًا
7-القمية املقد رة :- 120.000.000 مليون دينار.

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة

العدد: 6636
التاريخ: 2019/6/25

م/ اع����������الن
ق��دم املواطن )قاس��م صالح ش��اطي( طلبا لتس��جيل لقب��ه لتبديل )لقب( 
وجعله )املوس��وي( بدال من )ال لطيف( فم��ن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمس��ة عشر يوما من تاريخ النش��ر وبعكسه سوف  تنظر 
ه��ذه املديرية بطلبه اس��تنادا اىل اح��كام املادة )22( م��ن قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل.

اللواء 
هيثم فاضل الغرباوي
املدير العام/ وكالة

إع���������الن

بن��اء على الدع��وى املقامة من قبل املدعي )رس��ول 
حس��ني فرحان(  يطلب )تبديل لق��ب( من )الكيمي( 
اىل ) االعب��ودي( فم��ن لديه اع��رتاض مراجعة هذه 
املديري��ة خالل م��دة اقصاها )15( يوما وبعكس��ه 
س��وف تنظر هذه املديرية يف الدع��وى وفق احكام 
امل��ادة )22( من قان��ون البطاقة الوطني��ة رقم )3( 

لسنة 2016.
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة

العدد: 6639
التاريخ: 2019/6/25

م/ اع������������الن
ق��دم املواطن )محمد صالح ش��اطي( طلبا لتس��جيل لقب��ه لتبديل )لقب( 
وجعله )املوس��وي( بدال من )ال لطيف( فم��ن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمس��ة عشر يوما من تاريخ النش��ر وبعكسه سوف  تنظر 
ه��ذه املديرية بطلبه اس��تنادا اىل اح��كام املادة )22( م��ن قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل.

اللواء 
هيثم فاضل الغرباوي
املدير العام/ وكالة

إع����������الن

بن��اء عل��ى الدع��وى املقامة م��ن قبل املدع��ي )علي 
حسني فرحان(  يطلب )تبديل لقب( من )الكيمي( اىل 
)العبودي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها )15( يوما وبعكس��ه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.

اللواء 
هيثم فاضل عباس

مدير االحوال املدنيةوالجوازات واالقامة العامة

إع���������الن
بناء عل��ى الدع��وى املقامة م��ن قبل املدع��ي )مرتضى 
حس��ني فرحان(  يطلب )تبديل لقب ( من )الكيمي( اىل 
)العب��ودي( فم��ن لديه اعرتاض مراجعة ه��ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها )15( يوما وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق اح��كام املادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

إع����الن
بناء على الدعوى املقامة من قبل املدعي )حيدر حسني 
فرحان(  يطلب   )بديل لقب( من )الكيمي( اىل )العبودي( 
فم��ن لديه اع��رتاض مراجعة ه��ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها )15( يوما وبعكس��ه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدعوى وفق احكام امل��ادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016.
اللواء 

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

إع�����������الن
بناء عل��ى الدعوى املقام��ة من قبل املدع��ي )مصطفى 
حس��ني فرحان(  يطلب )تبديل لقب ( من )الكيمي( اىل 
)العبودي ( س��وف تنظر هذه املديري��ة يف الدعوى وفق 
اح��كام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( 

لسنة 2016.   
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

إع����������الن
بناء على الدعوى املقامة من قبل املدعي )احمد حسني 
فرحان(  يطلب )تبديل لقب( من )الكيمي( اىل )العبودي( 
فم��ن لديه اع��رتاض مراجعة ه��ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها )15( يوما وبعكس��ه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدعوى وفق احكام امل��ادة )22( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016.
اللواء 

هيثم فاضل عباس 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

فقدان وصوالت 
فقدت مني الوص��والت املرقم��ة )1328443(واملؤرخ يف 
2018/4/9 والوص��ل املرق��م )1328594( واملؤرخ يف 
2018/6/10 والوص��ل املرق��م )1328275( وامل��ؤرخ 

فعلى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق
مديرية بلديات واسط
لجنة البيع وااليجار 

العدد :  1755
التاريخ: 2019/6/23

م/اع�������الن 
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس��ط عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية النعمانية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم )21( لس��نة 2013 فعلى الراغبني باالش��رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية خالل فرتة )30( ثالثون يوما يوما تبدأ من اليوم التالي لنش��رها  يف 
الصحف اليومية لالطالع على االمالك موضوع البحث مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار 
وستجري املزايدة يف اليوم االخريمن مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الساعة)العاشرة صباحا( واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعدها اليوم 
الذي يليه  ويتحمل من ترس��و عليه املزايدة اجور النش��ر واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعلى املس��تأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة 

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

شركة نفط الشمال/ شركة عامة

تنويه

الحاق��ا بإعالنن��ا املرق��م 86565 يف 2019/5/14 واملتضم��ن 
املناقصة املرقمة )SOM.94.16.5002.01( والخاص:-

)بتهيئة وتشغيل خط الكبس الجديد )مان توربو( يف محطة الكبس 
أب /8 املنشأ )املاني / امريكي / ياباني/ انكليزي/ ايطالي( 

تق��رر تمدي��د مدة غل��ق املناقصة اع��اله م��ن 2019/6/30 اىل 
2019/8/4

لذا اقتضى التنويه.
ء/ املدير العام
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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 )3214( - األحد - 30 - حزيران - 2019

لقطة

يف مثل هذا اليوم .. )30( 
حزيران )1920( اندلعت ثورة 

العشرين العراقية اخلالدة

أدخلت زيارة وزير الداخلية السيد ياسني الياسري، في أول يوم 
ملباشرته العمل، إلى مديرية املرور العامة، الفرحة في قطاعات 
واس��عة من الش��عب الس��يما اآلالف م��ن أصح��اب املركبات 
واحلاصلني على إجازات السوق العمومي واخلصوصي فضالً عن 
املركبات اإلنش��ائية والدراجات النارية، وذلك من خالل تأكيده 
وض��ع آلية عمل صارم��ة ليحصل املواطن على إجازة الس��وق 
أو حتوي��ل امللكية أو تس��جيل املركبة أو احلص��ول على لوحات 
التسجيل وتثبيتها خالل )48( ساعة، بعد أن كان املواطن يدور 

في دوامة من الزمن املفتوح الذي قد يستغرق بحدود الشهر..
نعم، لق��د كانت زيارة وزير الداخلية ه��ذه خطوة أولى مباركة 
ونتمن��ى مخلصني أال نرى بعد اليوم س��ير الس��يارات من دون 
لوحات تس��جيل حتى لو كانت تق��ل رئيس اجلمهورية أو غيره 
من الرئاس��ات الثالث وصوالً إلى أبس��ط مواط��ن، وأال نرى بعد 
اليوم س��ير الس��يارات عك��س االجتاه حتى لو كان يس��تقلها 
مسؤول كبير في الدولة، وكذلك احلال بالنسبة للسيارات ذات 

الزجاج املظلل.
وكذلك نتمنى على معال��ي الوزير أن يدعم تطبيق قانون املرور 
ألن��ه مظهر م��ن مظاهر الدول��ة املتقدمة واملتمدن��ة، وإن دعم 
مديرية املرور العامة للنهوض بواجبها يجب أن تكون له أولوية 
من خالل تزويدها باآلليات واألجهزة واملعدات الفنية والكاميرات 
املتط��ورة وبكل ما توصلت إلي��ه دول العالم في مجال النظام 
امل��روري وف��ي مقدمة ذل��ك الطائ��رات اخلاصة مبراقب��ة الطرق 
اخلارجية.. وأن يتم التش��ديد عل��ى اخملالفات املرورية، ولكن في 
الوقت نفس��ه توثيق تلك اخملالفات بالصورة أو الرادار اخملصص 
لهذا الغرض لنتفادى حصول تعس��ف ف��ي تطبيق اإلجراءات 

القانونية وليكون املواطن مقتنعاً هو بذلك..
إن احلدي��ث عن تطبي��ق قانون املرور اجلديد يتطل��ب ابتداًء نقل 
الش��عبة الهندس��ية للم��رور التابع��ة اآلن ألمانة بغ��داد إلى 
مديرية املرور العامة كما كانت س��ابقاً، وه��ي معنية بأضوية 
املرور )الترفك اليت( وتخطيط الشوارع ومناطق العبور وتثبيت 
العالمات املرورية الدالة والش��اخصة واملانع��ة وأن تقوم أمانة 
بغ��داد بإكس��اء الش��وارع والطرق الرئيس��ة ومعاجل��ة احلفر 
واملطب��ات وبناء اجملس��رات واألنفاق وجس��ور عبور املش��اة، وال 
ننس��ى أن يتم االرتقاء بالنقاط املرورية من خالل اعتماد مناذج 
متط��ورة كتلك املوجودة حالياً في س��احة التحرير وتعميمها 
ف��ي كاف��ة التقاطعات والس��احات العام��ة. ونن��وه أيضاً الى 
توس��يع صالحيات مدير امل��رور العام ليكون الوكيل املس��اعد 

وهذا ما معمول به في دول مجاورة لنا..
وف��ي اخلتام نقول ه��ذه بعض من مقترحاتن��ا نحن اإلعالميني 
نضعها أمام الس��يد الوزير احملت��رم الذي نتمنى له كل خير في 

عمله، وهو أهل لها.

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

اِخِليَِّة  َوِزْيُر الدَّ
ُخْطَوٌة ُأْوَل ُمَباَرَكٌة

عبد الزهرة البياتي*

افتتح مستشار وممثل السيد 
رئيس مجل��س الوزراء الدكتور 
صب��اح  احلكي��م،  إحس��ان 
اإلدارة  املاض��ي، مبنى  االربعاء 
اجلدي��دة للمص��رف العراق��ي 
للتج��ارة في قل��ب العاصمة 
العراقية بغداد، وذلك بحضور 
رئيس املصرف العراقي للتجارة 
ورئيس مجل��س اإلدارة فيصل 
م��ن  ومجموع��ة  الهيم��ص، 
ومديري  احلكوميني  املسؤولني 
املص��ارف احلكومي��ة واألهلية 
العاملية  وممثلني عن املص��ارف 
واملس��تثمرين  األعمال  ورجال 
إل��ى  باإلضاف��ة  العراقي��ني 
ضيوف الهيئات الدبلوماسية 
ف��ي  العامل��ة  والش��ركات 

العراق.
ويستقبل مبنى اإلدارة العامة 
العراق��ي  للمص��رف  اجلدي��د 

للتج��ارة املراجع��ني والعمالء 
في قلب العاصم��ة بغداد في 
ش��ارع الرش��يد وال��ذي يتميز 
بأهميته التاريخية واحلضارية. 
ليوفر بهذه اخلط��وة املزيد من 
اخلدم��ات املالي��ة واملصرفي��ة 
للداخ��ل العراق��ي وللتأكي��د 
على قربه من املواطن العراقي 
وتس��ريع وتي��رة من��و االقتصاد 

للمس��اهمة في عملية إعادة 
إعمار العراق.

ويتمت��ع مبن��ى اإلدارة العامة 
اجلدي��د واملؤلف م��ن 5 طوابق 
احتياجات  يراع��ي  بتصمي��م 
املراجع��ني والعم��الء على حد 
س��واء من خ��الل توفير أفضل 
التقني��ات املصرفي��ة احلديثة 
التي اختي��رت بعناية لضمان 

راح��ة املراجع��ني وخل��ق بيئة 
ومتوازن��ة،  صحي��ة  عم��ل 
باإلضافة الى اعتماد وس��ائل 
األمان والسالمة وفق الضوابط 

واملعايير الدولية.
ويتمي��ز املبنى اجلدي��د لإلدارة 
كبي��رة  اس��تيعابية  بق��درة 
للمواطنني العراقيني مع وجود 
فريق عمل ضخ��م يتكون من 
670 موظف��ا وموظف��ة يعمل 
لتقدمي  الس��اعة  م��دار  عل��ى 
خدمات��ه والربط بني ش��بكة 
ف��روع املص��رف داخ��ل وخارج 
الع��راق. ويضم املبن��ى اجلديد 
لتقدمي  للمصرف  متميزاً  فرعاً 
اجملموع��ة الكامل��ة خلدمات��ه 
زبائن��ه  جلمي��ع  املصرفي��ة 
خدم��ة  ومنه��ا  ومراجعي��ه 
)جم��ار( للخدم��ات املصرفية 

املتميزة.

يتقدم الزميل علي ش��ريف بكل 
معان��ي التهنئ��ة والفخر واحلب 
ش��هادة  لنيل��ه  )ن��زار(  لنجل��ه 
اجملهرية  األحي��اء  الدكت��وراه في 
الطبية من كلية الطب بجامعة 
أطروحت��ه  قب��ول  بع��د  باب��ل، 
ب��ني تعدد  )العالق��ة  املوس��ومة 
 4-TLR ل����   األش��كال اجليني��ة 
املناعي��ة  املعايي��ر  بع��ض  م��ع 
لدى النس��اء احلوام��ل املصابات 

البولي��ة(  اجمل��اري  بالتهاب��ات 
الس��تيفائها الش��روط الالزم��ة 
وبتقدي��ر )امتي��از(. كم��ا يتق��دم 
بخالص الش��كر وفائ��ق التقدير 
لرئيس جلنة املناقش��ة األس��تاذ 
ش��ذر  ف��رج  محم��د  الدكت��ور 
وأعضاء جلنة املناقش��ة كل من: 
األستاذ الدكتور عبد النبي جويد 
عبد واألس��تاذ املساعد الدكتورة 
إيفاد كرمي عبد واألستاذ املساعد 

محم��د  عل��ي  حي��در  الدكت��ور 
الدكت��ورة  املس��اعد  واألس��تاذ 
سهيلة فاضل محمد، ويعبر عن 
جزيل الشكر واالمتنان لألعضاء  
املشرفني األستاذ الدكتور محمد 
عبد كاظم الس��عدي واألس��تاذ 
املس��اعد الدكت��ورة نادي��ة مضر 
للجميع  سليمان احللي، متمنياً 
التوفيق والتقدم والنجاح الدائم 

بإذن اهلل تعالى.

متابعة / البينة اجلديدة
الوق��ت  ف��ي  الص��ني،  كش��فت 
األخير، عن مش��روع إلقامة قطار 
»مغناطيس��ي« ميكن��ه أن يس��ير 

تتج��اوز  بس��رعة 
كي������لومتر   600
ف�������ي الس��اعة، 
أن��ه  يعن��ي  وه��ذا 
س��يضاهي سرعة 
اجلوي. النق�������ل 

وبحس��ب م��ا نقل 
تاميز«،  »إيجا  موقع 
ف��إن ه��ذا القط��ار 
الس��ريع سيعتمد 

على م��ا يعرف بتقني��ة »التعليق 
املغناطيس��ي«، التي ترفع املركبة 
وتقوم بدفعها، على نحو مختلف.

وأضاف املص��در أن ه��ذه الطريقة 
القائمة على الدفع املغناطيسي، 

حت��ل املش��اكل التي حتص��ل عادة 
ف��ي القط��ارات التقليدي��ة، مثل 
مش��كل االحتكاك بني العجالت 
والس��كك احلديد. وال تكمن مزايا 

القط��ار ف��ي الس��رعة فق��ط، إذ 
يتوقع أن يكون القطار اجلديد أكثر 
راحة للمس��افرين، ألنه سيتحرك 
أق��ل  وس��يكون  أق��ل،  بضجي��ج 

اهتزازاً من املقصورات احلالية.

افتتاح مبنى اإلدارة العامة اجلديد
للمصرف العراقي للتجارة يف قلب العاصمة بغداد

الياسري يبدي مالحظاته ويوجه بتوفري أماكن الئقة ومناسبة للمواطن العراقي 
الوزير يدعو العاملني يف املديرية إل وضع آليات علمية لتسهيل احلصول على البطاقة الوطنية وتقليص حلقات الروتني

بغداد/ البينة الجديدة
زار وزير الداخلية السيد ياسني طاهر الياسري، 
ي��وم اخلميس املاضي، مديرية ش��ؤون البطاقة 
الوطني��ة ف��ي موق��ع س��وق الثالث��اء )أحوال 
مدين��ة الص��در(، والتقى ع��دداً م��ن املواطنني 
املراجع��ني واستفس��ر ع��ن أس��باب التأخير 
ف��ي إجن��از معامالته��م، وطل��ب م��ن الضباط 
واملنتس��بني بذل قص��ارى جهوده��م من أجل 
عدم تأخير املواطن ومتش��ية معامالتهم بكل 
يسر وسهولة.. )البينة اجلديدة( تناشد السيد 
الوزير االستمرار في جوالته التفقدية للوقوف 
على كل األس��باب واملعوق��ات التي توضع من 

قبل ضعاف النفوس إلذالل املواطن العراقي.

مديرية الدفاع املدني أحد تشكيالت وزارة الداخلية املهمة 
نظ��راً لطبيع��ة عملها وواجباته��ا املكلفة به��ا واخملاطر 

والتحديات التي تواجه أفرادها أثناء الواجب..
ومن يستعرض تاريخ هذه املديرية سيتوقف أمام محطات 
ومراحل، حيث أُسس��ت عام )1941( بش��كل رسمي كأول 
قس��م لإلطفاء ارتب��ط حينها مبديرية بلدي��ة بغداد، وكان 
االس��م الذي أطلق يومها هو مديرية الدفاع السلبي، وفي 
العام )1956( أسست مديرية الدفاع املدني العامة مبوجب 
املرس��وم امللك��ي رق��م )2( في الس��نة ذاته��ا، وفي ضوئه 
انبثقت الهيكلية األولى لعمل هذا اجلهاز واس��تتبع ذلك، 
وحتدي��داً في العام )1962(، ص��دور أول قانون للدفاع املدني 
برقم )5( لس��نة )1962(، وظلت التطورات تتوالى ابتداًء من 
العام )1975( صعوداً، حيث مت اس��تحداث أقسام واتخذت 
خط��وات فنية وإدارية كان لها أث��ر كبير في إحداث نقالت 
نوعي��ة في عمل هذه املديرية من حيث املالكات البش��رية 
املدرب��ة والس��يارات والعج��الت االختصاصي��ة واملعدات 

واالدوات التي تتناسب وتنوع اخملاطر وأساليب معاجلتها..
وفي الوقت الذي نش��د في��ه على أي��دي كل العاملني في 
هذا التش��كيل فإننا نطالب بحماس واندفاع كل اجلهات 
الرس��مية املعنية بأن تولي مديري��ة الدفاع املدني العامة 
األهمية التي تس��تحقها السيما ونحن في العراق نعيش 
أوضاعاً اس��تثنائية ونواجه أس��اليب شيطانية وأن )النار( 
عندن��ا صارت لها وظائف وصار لها حّمالة كثر وما يحترق 
عندنا أو يتحول إلى رماد ليس قضاًء أو قدراً بل بفعل فاعل، 
والنار أو )التماس الكهربائي( عندنا يتم بخطط جهنمية 

وهي ليست كما يتصور البعض عرضية!!
النار عندنا جتتاز األبواب املوصدة وتكس��ر األقفال املغلقة 
لتص��ل إل��ى صنادي��ق االنتخاب��ات النيابي��ة لتن��ال منها 
بس��هولة ومن دون احلاجة إلى أكل التبولة!! النيران عندنا 
)شيطانة بنت شيطان(، وهي تصعد أعلى الساللم بحذاء 
من دون قيطان، وهي حترق كل ش��يء من وثائق ومستندات 
وعقود وهمية وأوراق رس��مية حتوم حولها ش��بهات فساد 

ولكن من دون أن تترك أثراً للمخطان على احليطان!! 
والني��ران عندنا حترق حقول احلنطة والش��عير كي ال تبقى 
حبة قمح للبش��ر أو الزرازير.. النيران عندنا حترق كل شيء 
إذا استش��عر أعداء العراق وشعبه أن هناك بارقة أمل من 
ش��أنها أن حتقق قفزة كبيرة نحو االكتفاء الذاتي للعراق.. 
الني��ران عندنا )ش��غالة( ف��ي الليل والنه��ار، في الصيف 
والشتاء، وهي رهن شارة الس��راق واللصوص حيثما أرادوا 
ذلك ومتى شاؤوا.. ولكن وجود مطفأة احلريق السريعة لها 

أكثر من سبب وضرورة..

َتْطِوْيُر ِمْطَفَأِة احَلِرْيِق..
لِنرْيَاِنَنا.. َضُرْوَرٌة ِاْسِتْثَناِئيٌَّة

بال مجاملة

صباح الشيخلي*

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

تعزي أسرة حترير )البينة اجلديدة(، وعلى رأسها الزميل 
رئيس التحرير )عبد الوهاب جبار(، الزميل )هشام كاطع 
الدلفي( لوفاة املغفور له شقيقه )قاسم( إثر مرض ألّم 
به، وهو شقيق كل من الكابنت الرياضي جاسب وحازم 
وباس��م ووالد مصطفى، س��ائلني اهلل العلي القدير أن 
يتغمده بواس��ع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر 
والس��لوان، وأقيم مجل��س العزاء بداره ف��ي قطاع )7( 

مبدينة الصدر يومي اجلمعة والسبت املاضيني.

تعزية
قطار أكثر راحة للمسافرين!مبارك الدكتوراه


