
بغداد / 
ــيارات للموظفني واملتقاعدين من دون كفيل. وذكر املكتب االعالمي  أطلق مصرف الرافدين، قروض الس
ــني واملتقاعدين املوطنة  ــيارات من دون كفيل للموظف ــرف امس االحد، أنه تقرر منح قروض الس للمص
ــك القروض الى  ــمولني بتل ــاط. ودعا املش ــروع الوطني لألقس ــم لدى املصرف، وذلك ضمن املش رواتبه
ــداد ، امس االحد، عن  ــى صعيد آخر اعلنت امانة بغ ــرع للمصرف والتقدمي عليها. عل ــة اقرب ف مراجع
اطالق حمالت مكثفة الزالة التجاوزات في مناطق متفرقة من العاصمة . وذكر بيان لالمانة ، ان “ بلدية 
ــل والنهار، ازالت خاللها العديد من التجاوزات  ــعب قامت بحملة الزالة التجاوزات تناوبت بني اللي الش
ــدر االولى بحملة ازالت  ــرق بغداد، فيما قامت بلدية الص ــارعي زين القوس وبغداد كركوك ش ضمن ش
ــعبياً بشارع السيراميك تضمنت  ــمى ش ــارع القدس او ما يس خاللها الكثير من التجاوزات ضمن ش
ــارع املذكور وتسيير ثالثة اشخاص الى القضاء العتدائهم على  ازالة العديد من التجاوزات ضمن الش
كوادر االمانة اثناء احلملة“. واضاف البيان، ان “ االمانة تؤكد استمرارها في حمالت رفع وازالة التجاوزات 

وتضيف ان احلمالت تشمل جميع الرقع اجلغرافية ملدينة بغداد“. 

ــر بريدها  ــة اجلديدة» عب ــت «البين تلق
ــائل احلب  ــن رس ــيالً م ــي س االلكترون
ــون من  ــا مواطن ــي بعثه ــر الت والتقدي
ــف انحاء العراق يباركون خاللها  مختل
للسيد رئيس الوزراء (عادل عبد املهدي) 
خطواته ومساعيه لبناء العراق وتقدم 
ــة الدولة  ــادة هيب ــعبه من خالل اع ش
ــة  الكابين ــن  م ــى  ماتبق ــتكمال  واس
الوزارية كي تنطلق احلكومة في تنفيذ 

برنامجها الطموح.
وان اول خطوة في هذا االجتاه هي البدء 
ــة اخلاصة  ــات الوظيفي ــت الدرج بتثبي
ــهادات  ــاءة واخلبرة والش من ذوي الكف
ــا ليأخذوا مكانهم الطبيعي في  العلي
كل مفاصل الدولة (وزارات ومؤسسات) 
ــي كل بلدان  ــه ف ــول ب ــا معم ــذا م وه
ــتقرار  العالم التي تريد النهوض واالس
ــريعة  والتقدم نحو االمام بخطوات س
ــريرة واملعرقلني  وبعيداً عن النوايا الش
راق الذين ال ميلكون  من الفاشلني والسّ
ــم  ــس له ــزورة ولي ــهادات م ــوى ش س

حصيلة سوى خيبات من الفشل.
ــى  ــائلهم ال ــي رس ــون ف ــد املواطن واك
السيد رئيس الوزراء (عادل عبد املهدي) 
ــع بقوة  ــي ينطلق ويندف ــأن العراق ك ب
ــاحة  ــام البد من ان يفرد مس ــو االم نح
ــهادات العليا  ــاب الش ــعة الصح واس
ــب  ــب التي تتناس ــليمهم املناص وتس
ــروا  ــم كي يباش ــم وتثبيته ومؤهالته
العمل بكل حماس واقتدار وهكذا تبدأ 

مسيرة الشعوب.
ــاج الى  ــوات كهذه حتت ــد ان خط ومؤك
ــة  ــوبة ومدروس ــرارات جريئة ومحس ق
ــة وان رئيس  ــا اليانع ــي ثماره ــي تؤت ك
ــيد لعزمه  ــا وهي جتس ــوزراء اهل له ال
ــعب  ــي رؤية دولة ناهضة وش وارادته ف
مزدهر وصوالً الى تطبيق شعار «الرجل 

ــب» على  ــكان املناس ــب في امل املناس
ــداً بك  ــاءل ج ــعب متف االرض وان الش
ــدي) ألنك من  ــادل عبد امله ــور (ع يادكت
ــة عريقة  ــة عراقي ــل وعائل ــل اصي نس
يشهد لها القاصي والداني وان شعبنا 
ــق برنامجك  ــى تطبي ــراً عل ــوّل كثي يع
ــن اجل  ــتقبلية م ــاز اخلطط املس واجن
ــعب  ــات والش ــع اخلدم ــوض بواق النه
ــث بدأت  ــل الدؤوب حي ــاءل بالعم متف
بغداد تتعافى وتلبس ثوباً زاهياً وصارت 
تتنفس بعد سنوات طويلة ظلت الكتل 
ــا  ــول وزاراتن ــة ح ــة جاثم الكونكريتي
ــاتنا ودوائرنا وهاهي العشرات  ومؤسس
ــاحاتنا  ــية وس ــوارعنا الرئيس ــن ش م
العامة يعاد فتحها امام الناس وهاهي 
ــح  تفت ــة  احلصين ــراء  اخلض ــة  املنطق

ابوابها امام حركة السير وكان لذلك اثر 
ــيابية حركة السير وحل  كبير في انس
ــات املرورية وهذه  ــن االختناق الكثير م
ــب للسيد  لوحدها خطوة جريئة حتس
ــهادة فخرية إذ  ــي ش ــس الوزراء وه رئي
ــابق القيام به  ــرؤ رئيس وزراء س لم يج
ــوار  ــا ان الرجل قام باخلروج من اس كم
ــراء ونقل مكتبه ليكون  املنطقة اخلض
ــب  ــط الناس وقريباً منهم ويحس وس
ــح صفحات  ــدي فت ــد امله ــيد عب للس
جديدة من العالقات العراقية التجارية 
ــوار والعالم  ــع دول اجل ــية م والسياس
وشهدت الفترة االخيرة سلسلة زيارات 
لرؤوساء دول عربية واسالمية واجنبية 
ــة االنفتاح  ــى بغداد واكيد ان سياس ال
هذه ستسهم في دعم فرص االستثمار 

ــد املواطنون  ــالد. واك ــة في الب االجنبي
ــاح كثر  ــائلهم ان اعداء النج ــي رس ف
ــة عراق  ــم  رؤي ــن يغيظه ــاك م وان هن
ينهض وحكومة قوية تعمل ولهذا فإن 
ــيئ يعملون بكل  اصحاب الغرض الس
ــهادات  ــة ذوي الش ــث ألجل محارب خب
ــاءات ويحاولون  ــا واصحاب الكف العلي
ــم من خالل  ــم النيل منه جهد مكره
ــي املغرضة  ــع التواصل االجتماع مواق
وايقاف عجلة التقدم والبد من االنتباه 
ــلني واللصوص واملزورين  جليوش الفاش
ــج والغبار بهدف  الذين يثيرون الضجي
ــع االول وعودة ازالم  ــودة بنا الى املرب الع
واالرهابيني  ــش  والدواع ــد  البائ النظام 
ــائلهم (ان كل  ــال املواطنون في رس وق
العراقيني الشرفاء معك يارئيس الوزراء 
ــعى لبناء  ــي كل خطوة وفي كل مس ف
دولة املؤسسات ودولة املهارات واخلبرات 

والكفاءات).
ــيد رئيس مجلس  ــوا كذلك بالس واهاب
ــي) ابن االنبار  ــواب (محمد احللبوس الن
ــاً حلكومة عبد  ــراً قوي ــون ظهي ألن يك
ــرى العراق  ــح ألن ي ــدي وهو الطام امله

وشعبه في ابهى صورة.
ــن  اب ــد  تناش ــرة  الغفي ــر  اجلماهي وان 
ــي ألن يتخذ  ــار احللبوس ــايخ االنب مش
موقفاً صارماً ازاء بعض البرملانيني الذين 
يتهجمون على الوزارات ويحاولون وضع 
ــة في نفس  ــي دواليبها لغاي ــا ف العص
يعقوب.. ان البرملان هو املمثل الشرعي 
ــعب وان من واجبه التصدي لكل  للش

العابثني والالعبني على احلبال.

بغداد / البينة الجديدة
ــن  ــاب املطاح ــن اصح ــف م ــد لفي ناش
ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــداد دول ــة ببغ التجاري
ــدي) احملترم  لفتح حتقيق  (عادل عبد امله
ــأن قرار وزارة التجارة املتضمن  عاجل بش
إلغاء املوافقات اخلاصة بانشاء املطاحن 
ــادة حيوية  ــة التي تتعامل مع م التجاري

تلك هي الطحني  قوت الشعب اليومي.
ـــ «البينة  ــتغاثة ل ــالة اس وقالوا في رس
ــر التجارة  ــتالم وزي اجلديدة» انه حال اس
ــرار املرقم م.  ــدر الق ــه اص ــد منصب اجلدي
ــن الغاء  ــي ٣/  ٢/ ٢٠١٩ واملتضم و/ ٦١٢ ف

ــدد كبير من  ــاء ع املوافقات اخلاصة بإنش
ــة رئيس  ــت يادول ــة. وان ــن التجاري املطاح
ــة تامة بأن اغلب اصحاب  الوزراء على دراي
املطاحن التجارية هذه قد أكملوا البنايات 
ــتطيعون  وتس املطاحن  ــدات  ووصلت مع
ــكيل جلان  ــك من خالل تش ــد من ذل التأك
ــذه  ــتوردت ه ــث اس ــرض .  حي ــذا الغ له
املعدات مببالغ  باهظة وبالعملة الصعبة 
ــذا القرار  ــف تفاجأوا به لكنهم مع االس
على الرغم من عملهم املتواصل والدؤوب 
ــنة  ــدار اكثر من س ــتمر على م ــذي اس ال
ــمية  الرس ــات  املوافق ــى  عل ــول  للحص
ــابق وكافة  االصولية من وزير التجارة الس
املدراء العامني وكافة الدوائر الساندة مثل 
ــة والكهرباء  ــة والبيئ ــة الصناعي التنمي
واالطفاء والصحة وباقي الدوائر االخرى وان 
ــلّ اهتمامهم هو توفير الطحني الصفر  ج

للمواطن العراقي بأقل االسعار.
ــالل جلب  ــن خ ــن وم ــاب املطاح وان اصح
ــال ابنيتهم كانوا يتطلعون  املعدات واكم
مخلصني لتوفير اخلبز والصمون للشعب 
وبأقل االسعار وكذلك توفير مادة النخالة 
من مخلفات الطحني وهي ضرورية الشك 
ــية وحيوية للحيوانات  ــا مادة رئيس كونه
وتربية املواشي يضاف الى ذلك فإن ايقاف 

ــن اخلارج من  ــني الصفر م ــتيراد الطح اس
ــأنه ان يوفر عملة صعبة للبلد واحلمد  ش
ــرت هذه املادة  ــإن اغلبية املطاحن وف هللا ف
ــتيرادها من خارج  ــية بدالً من اس االساس
احلدود سواء اكان ذلك من تركيا او االمارات 
ــران. واضافوا في  ــت او اي او االردن او الكوي
ــوزراء  ــة رئيس ال ــدة: يادول ــالة املناش رس
ــوف  ــال اكمال مطاحننا س احملترم اننا ح
ــعار  ــل االس ــر بأق ــني الصف ــر الطح يتوف
اضافة الى النخالة التي تستخدم كعلف 
ــي انعاش قطاع  ــاعد ف للحيوانات ما يس

الثروة احليوانية.
وتساءل اصحاب املطاحن الشرفاء بالقول: 
يادولة رئيس الوزراء وياوزير التجارة: هل ان 
ــذي مت اتخاذه بحقنا هو  ــلبي ال القرار الس
ــة للطحني؟  ــركات املصنع بدفع من الش
ــن الواقعة خلف  ــاب املطاح ــن اصح أم م
ــاً  قائم ــتيراد  االس ــى  يبق ــي  ك ــدود؟!  احل
ــعار عالية وهذا  ويبقى طحني الصفر بأس
سيجعلنا مكتوفي االيدي امام من يريدون 

التالعب بقوتنا اليومي.
ــة كلهم  ــن التجاري ــاب املطاح وان اصح
امل بالتراجع عن هذا القرار وفسح اجملال 
ــر أي خدمة  ــن توفي ــن م ــكل من يتمك ل
للشعب العراقي النه يستحق كل شيء 

ــعب مباء  ــذا الش ــدم ه ــتحق ان يخ ويس
م من التضحيات  ــدّ م ما ق العيون ألنه قدّ
اجلسام وسالت على ادمي هذا الوطن انهار 
ــرر مدننا من مخالب  ــن الدماء كي تتح م

تنظيم داعش االرهابي.
ــح من كل  ــوا: اننا نطم ــام قال ــي اخلت وف
ــي الدولة أن  ــؤول ف عراقي غيور وكل مس
يراعي هذا الشعب ويرفع الظلم واحليف 
ــعب  ــازى الش ــوز ان يج ــل يج ــه. فه عن
ــف؟ واننا كأصحاب مطاحن  بهكذا مواق
ــة  ــي خدم ــنكون ف ــا س ــم بأنن نعاهدك
ــنقف بوجه كل  ــعبه وس هذا الوطن وش
ــبوهة التي يقودها اصحاب  احملاوالت املش
ــنبقى نواصل  ــن خلف احلدود وس املطاح
ــا واالصرار على  ــال مطاحنن العمل الكم
ــغيل هذه  ــارة الى ان تش االنتاج مع االش
ــيوفر املئات من فرص العمل  املطاحن س
ــة ومنافع كثيرة  ــدي العاملة العراقي لالي
اخرى يعرفها املعنيون جيداً وفي املقدمة 
من ذلك توفير اللحوم وتربية العجول من 

خالل توفير النخالة للثروة احليوانية.
ــوزراء احملترم  ــيد رئيس ال املنا كبير بالس
ــد بالتراجع  ــر التجارة اجلدي ــيد وزي وبالس

عن هذا القرار.
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أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
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كتب محرر الشؤون اِّـحلية
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مطحنة عراقية

كتاب صادر من وزارة التجارة

وزير التجارة محمد هاشم العاني  عبد املهدي 
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اربيل / البينة الجديدة 
ــف عضو باحلزب الدميقراطي الكردستاني ريبوار عبد الرحيم، امس االحد،  كش
ــم الكابينة الوزارية في حكومة اقليم كردستان. وقال  ــبب تأجيل حس عن س
ــي حكومة اقليم  ــة الوزارية ف ــم الكابين ــبب تأجيل حس عبد الرحيم، ان س
ــحيه للحقائب الوزارية. ــدمي االحتاد الوطني مرش ــتان، يعود الى عدم تق كردس

ــب الوزارية.من جانبه اكد  ــحيها للحقائ واضاف ان كتلة التغيير قدمت مرش
عضو االحتاد الوطني لقمان وردي ان حسم شخصية منصب محافظ كركوك 
شرط اساسي لتقدمي مرشحي االحتاد الى احلقائب الوزارية.وصوت برملان إقليم 
ــتان، امس األحد، على متديد فصله التشريعي احلالي ملدة أسبوعني، من  كردس
ــرور البارزاني  ــتان مس ــكيل حكومة كردس أجل إتاحة الفرصة للمكلف بتش

تقدمي حكومته أمام برملان اإلقليم في األيام املقبلة.

بغداد / البينة الجديدة
ــاد، في وزارة  دعت النائبة عالية نصيف، اليقاف مترير صفقة فس
الكهرباء بأكثر من مليار دوالر وبعمولة ٤٠ مليون دوالر مت توزيعها 
ــدين. وقالت نصيف امس االحد، إن هناك  كحصص على الفاس
ــروع محطة الشمال احلرارية  عملية سرقة جديدة بإحالة مش
ــتناداً إلى احالة  ــة وال دعوة اس ــركة صينية بدون منافس إلى ش
سابقة باطلة قانوناً كونها ملوازنة سابقة وبسعر مرتفع قياسا 
ــون دوالر ) وبعمولة ٤٠ مليون دوالر. ــعار اليوم ( فرق ٣٠٠ ملي بأس

ــت، أن العمولة تتضمن حصة (أ.ك) و حصة (ص.خ) الذي  وأوضح
ــف محضراً متت املصادقة عليه من قبل الوزير ثم إحالته إلى  أوق
القانونية من اجل كسب وقت للمساومة ووضع الشروط، حتى 
ــيد (ص، خ) تشاجر مع الوزير ألنه وقع احملضر قبل االتفاق  ان الس
ــة. وأضافت  ــادة النظر باملصادق ــاه إلى اع ــبة، مما دع على النس
ــيد (م.ح) و(ر.ق) و(ر.ح)  ــة للس ــن العمول ــف هناك حصة م نصي
ــر (ص.خ) ، باالضافة  ــام التي تأمتر بأم ــرة أحد األقس و(ل.ط) ومدي
ــذا العقد في  ــية ه ــوف يقوم الوزير بتمش الى حصة (أ.ط)، وس
ــب  ــود القادمة بعد ان مت االتفاق على جميع النس ــة العق جلس
ــوز أن تنقل إلى  ــة أو دعوة ال يج ــت أن أي مناقص ــاله. وأوضح أع
ــنة التالية القادمة أو بعدها ألن كل موازنة لها ضوابطها،  الس
ــعار عام  ــوم تختلف عن اس ــعار الي ــة ثانية فإن األس ــن جه وم
ــيتم متريرها  ــي فإن هذه الصفقة غير قانونية وس ٢٠١٢، وبالتال
من قبل األشخاص الذين قبضوا عموالت.وناشدت، رئيس الوزراء 
ــرقة ومنع الفاسدين من حتويل  للتدخل الفوري وإيقاف هذه الس
ــاد تفوح عفونتها إلى الدول اجملاورة  عقود الكهرباء إلى بؤرة فس
ــبق له مثيل في أي دورة وحكومة سابقة، علماً  وبشكل لم يس
ان جميع االشخاص الذين نوهنا اليهم أسماؤهم موجودة لدينا 

وسيتم احالتها الى هيئة النزاهة.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
ــة برهم صالح، امس  اكد رئيس اجلمهوري
ــرورة االهتمام باملوروث احلضاري،  االحد، ض
ــوزارة  ــالزم ل ــم ال ــر الدع ــى توفي ــا ال داعي
الثقافة وتذليل الصعوبات امامها. وقالت 
ــس اجلمهورية  ــة، إن رئي ــة اجلمهوري رئاس

ــس االحد، في  ــتقبل، ام ــم صالح اس بره
ــر الثقافة عبد  ــداد، وزي ــالم ب بغ قصر الس
ــان أن اللقاء  ــر احلمداني.وأوضح البي األمي
ــام ادراج موقع  ــود املبذولة المت ــاول اجله تن
ــراث العاملي. ــة الت ــي الئح ــل األثري ف باب

ــده ضرورة  ــح تأكي ــان عن صال ــل البي ونق

االهتمام باملوروث احلضاري، واهمية توفير 
ــل الصعوبات  ــوزارة وتذلي ــم الالزم لل الدع
امامها.بدوره، قدم الوزير شكره الى رئيس 
ــه املتواصل للواقع  ــة، على دعم اجلمهوري
ــوزارة لالرتقاء  ــعي ال ــي ، مجدداً س الثقاف

بعملها.

بغداد / البينة الجديدة
ــاد مصدر برملاني، امس االحد، بأن مجلس  اف
ــب االزدواج  ــى اتفاقية جتن ــواب صوت عل الن
ــدر، إن  ــال املص ــارات. وق ــع االم ــي م الضريب

ــروع قانون  ــواب صوت على مش مجلس الن
ــب االزدواج الضريبي  ــة جتن ــق اتفاقي تصدي
ــص بالضريبة على  ــا يخت ــع التهرب مب ومن
ــة جمهورية  ــال بني حكوم ــل ورأس امل الدخ

ــارات العربية  ــة االم ــة دول ــراق وحكوم الع
املتحدة. وعقد مجلس النواب، امس االحد، 
جلسته التاسعة والعشرين برئاسة محمد 

احللبوسي وحضور ٢٢٨ نائباً.

بغداد / البينة الجديدة
ــد،  ــس االح ــة، ام ــأة النزاه ــت هي اعلن
تفاصيل قرار احلكم اجلديد الصادر بحقِّ 
املدير العامِّ للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ 
ــرراً عمدياً  ــه ض ــةً إحداث بيِّن ــابقاً، مُ س
ــى (٤٠) مليار دينارٍ. باملال العامِّ يصل إل

دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت إلى 

ــغل منصب  ــدام املُدان الذي كان يش إق
املدير العامِّ للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ 
د باملال العامِّ؛  ــرر املُتعمَّ على إحلاق الض
ــي ارتكبها مبنحه  نتيجة اخملالفات الت
ــاً قدرُهُ  ــركات األهليَّة قرض ــدى الش إح
ــيرةً إلى عدم  ش ــارٍ، مُ ــون مليار دين أربع
ــروع  ــةٍ للمش ــدوى اقتصاديـَّ ــود ج وج

ــرض، إضافةً إلى  ــوح من أجله الق املمن
، بالرغم  ــةٍ ــاتٍ عقاريـَّ ــدم توفر ضمان ع
ــرض. وأضافت  ــغ الق ــن ضخامة مبل م
ة بقضايا  تصَّ ــات اخملُ إنَّ محكمة اجلناي
ة  ــة التامَّ ــى القناع ــة وصلت إل النزاه
ــد اطالعها على  ــة املُتَّهم بع مبقصريـَّ
ــة التي  ــي القضيَّ لة ف ــة املُتحصَّ األدل

ــا إلى  ــأة وأحالته ــا الهي ــت فيه ق حقَّ
ــق اإلداريِّ  ــة بالتحقي ــاء، املُتمثِّل القض
ــذي أجراه مكتب املُفتِّش العامِّ لوزارة  ال
املاليَّة وأقوال املُمثِّلني القانونيّنيِ لوزارة 
املالية واملصرف الزراعيِّ والبنك املركزي 
ــكوى بحقِّ  ، الذين طلبوا الش ــيِّ العراق
ــر التحقيق  ــالً عن محض ــم، فض املُتَّه

ــة هروبه عن وجه العدالة،  اإلداريِّ وقرين
ــه  بحقِّ ــا  حكمه ــة  احملكم ــدرت  وأص
استناداً إلى أحكام املادَّة ٣٤٠ من قانون 
ــرار احلكم الغيابيِّ  العقوبات.وأعطى ق
ــبع  ة س ــدَّ ــدان مُ ــجن املُ ــي بس القاض
، احلقَّ للجهة املُتضرِّرة بطلب  ــنواتٍ س

التعويض أمام احملاكم املدنيَّة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــس مركز  ــي رئي ــد الطالقان ــيد زي ــى الس التق
الرافدين للحوار RCD والوفد املرافق له الشيخ 
ليث اخلزعلي «ابو سجاد» املعاون اجلهادي حلركة 
عصائب اهل احلق والشيخ عدنان فيحان رئيس 
ــون النيابية مبكتبه في بغداد، وبنيَ  كتلة صادق
السيد الطالقاني في اللقاء اهم وابرز االجنازات 
ــادة الجل  ــاعي اجل ــا املركز واملس ــي حققه الت
ــات  ــر العالقات مع كافة املراكز واملؤسس تطوي

احلكومية واملستقلة في داخل البالد وخارجه، 
ــتعدادات إلقامة ملتقى  ــتعرضاً آخر اإلس مس
الرافدين لألمن واالقتصاد ٢٠١٩ املزمع عقده في 
شهر ايلول القادم في فندق بابل في العاصمة 
ــعى لتحقيقها من  ــداف التي يس ــداد وااله بغ
ــخصيات امنية واقتصادية  ــراكه لش خالل اش
عراقية واقليمية وعاملية باإلضافة الى الباحثني 
ــة والعربية  ــن اجلامعات العراقي واالكادمييني م
ــة واإلقليمية  ــز البحثية احمللي والدولية واملراك

ــة  الدولي ــات  املنظم ــن  م ــراء  وخب ــة،  والدولي
ــيخ  الش ــار  احلكومية.وأش ــر  وغي ــة  احلكومي
ــترك  ــة التواصل والتعاون املش اخلزعلي الهمي
ــيق اجلهود من اجل النهوض بواقع البلد  وتنس
مبا يخدم ابناء الشعب العراقي، فضالً عن الدور 
ــوار RCD في تعزيز  ــز الرافدين للح الكبير ملرك
ــراق وتقدمي الرؤى  ــة الدميقراطية في الع التجرب
ــؤون  ــتراتيجية التي تخص الش والبحوث االس

الشرق اوسطية.
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تفاوض .. أعلن الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، أن 
ــمالية اتفقتا على إنشاء فريقي  بالده وكوريا الش
ــات املقبلة،  ــل احملادث ــيق تفاصي ــاوض لتنس التف
ــبوعني  ــيتم خالل أس مضيفا أن لقاء الفريقني س
أو ٣ أسابيع. وأكد ترامب بعد اختتام محادثاته مع 
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، التي جرت 
ــون جاي إن، في  ــس كوريا اجلنوبية، م بحضور رئي

املنطقة منزوعة السالح بني الكوريتني.
ــردي، الذي  ــوري، إيالن ك ــراد من عائلة الطفل الس رفــض .. رفض أف
ــنة ٢٠١٥،  ــا ألزمة الهجرة نحو أوروبا س ــت صورته رمزا عاملي أصبح
تصوير فيلم حول مالبسات غرقه املأساوي. وقالت 
عمة إيالن، تيما كردي، املقيمة في مدينة فانكوفر 
ــي بي سي» إن «قلبها مفطور  الكندية لقناة «س
ــة»، مضيفة أن العائلة  ــذه الفكرة مرفوض (...) وه
لم تُستشر حول الفيلم. وأكدت عمة إيالن أن والد 
ــراق، عبد اهللا كردي، هو من  الطفل املقيم في الع

أخبرها مبوضوع الفيلم.

ــرائيلية، فجر يوم  اعتقــال .. اعتقلت القوات اإلس
ــلطة الوطنية  ــر القدس في الس ــس األحد، وزي ام
ــطينية، فادي الهدمي، فيما شنت حملة  الفلس
ــوية في ضواحي مدينة  اعتقاالت في بلدة العيس
ــؤول العالقات  القدس. وأوضح، عوض عوض، مس
ــوات  ــدس أن الق ــي وزارة الق ــالم ف ــة واإلع العام
ــراد من اخملابرات،  ــرائيلية اقتحمت، برفقة أف اإلس
ــزل وزير القدس في حي الصوانة مبدينة القدس، وقامت باعتقاله  من

واقتياده ملركز املسكوبية.
ــن منبر قمة  ــي، رجب طيب أردوغان، م ــن الرئيس الترك هجــوم .. ش
ــدا على  ــا جدي ــا الذع ــان، هجوم ــي الياب «G٢٠» ف
ــد الفتاح  ــالد، عب ــس الب ــة ورئي ــلطة املصري الس
ــي، على خلفية وفاة رئيس مصر األسبق،  السيس
محمد مرسي. وشدد أردوغان، خالل مؤمتر صحفي 
ــي إطار  ــة ف ــاكا الياباني ــة أوس ــي مدين ــده ف عق
ــاركته في قمة مجموعة «G٢٠»، على ضرورة  مش

التحقيق في مقتل مرسي.

ــتهدفت القوات التابعة جلماعة  اســتهداف .. اس
ــار اهللا» احلوثية مطاري جازان وأبها الدوليني  «أنص
ــن التحالف العربي  ــعودية، فيما أعل جنوب الس
ــذا بطائرتني  ــة إحباط هجومني نف بقيادة اململك
ــوات احلوثيني،  ــم ق ــيرتني. وقال املتحدث باس مس
ــالح  ــريع، في بيان صحفي س ــى س ــد يحي العمي
ــير نفذ عملية واسعة استهدفت مطار  اجلو املس
جازان بعدة هجمات بطائرة قاصف k٢ استهدفت مرابض الطائرات 

احلربية وأهدافا عسكرية أخرى».
ــس األمريكي، دونالد  ــب، طليقة الرئي انفصــال .. أعلنت إيفانا ترام
ــابق،  ــب، انفصالها عن صديقها وزوجها الس ترام
ــا تريد أن  ــت إيفانا إنه ــدي. وقال ــانو روبيكون روس
تكون امرأة حرة لديها الكثير من النقود، وأضافت: 
ــي أن يكون لدي أصدقاء، ولدي الكثير من  «يعجبن
ــاء  ــن يأخذونني لتناول الغداء والعش الرجال الذي
ــور الفعاليات اخليرية. لكنني ال أريد أن أكون  وحض

مرتبطة».

بغداد / البينة الجديدة
ــوي، عن تقدمي رئيس  ــف النائب عن حتالف الفتح كرمي علي كش
ــوزارة التربية الى  ــحة جديدة ل ــد املهدي مرش ــوزراء عادل عب ال
ــع رئيس  ــد املهدي اتفق م ــى ان عب ــيرا ال ــان، مش ــة البرمل رئاس
ــني املقبلني. وقال  ــى إنهاء امللف خالل اليوم ــس النواب عل مجل
ــل  ــوزراء عادل عبد املهدي أرس ــس االحد، إن رئيس ال ــوي ام علي
ــحة جديدة لوزارة التربية ليلة األمس الى  ــيرة الذاتية ملرش الس
ــتاذة جامعية من أهالي املوصل. وأضاف  رئاسة البرملان وهي أس
ــد املهدي ورئيس  ــني رئيس الوزراء عادل عب ــيا ب أن اتفاقا سياس
ــي على إكمال الكابينة الوزارية  مجلس النواب محمد احللبوس
خالل األسبوع اجلاري كحد أقصى. وأوضح عليوي، أن املباحثات 
ــحة خالل  ــم املرش ــنية على تقدمي اس ــني الكتل الس ــة ب جاري
جلسة اليوم االثنني وفي حال وجود خالف فان اخلميس سيكون 

هو املوعد النهائي.

بغداد / البينة الجديدة 
ــراق ملوجة حارة  ــة، تعرض الع ــوي صادق عطي ــع املتنبئ اجل توق
ــبوع احلالي. وقال عطية، في منشور على  ابتداء من نهاية االس
ــمالية الغربية  ــموم الش ــبوك، إن ”رياح الس صفحته بالفيس
سيستمر هبوبها في مدن البالد خالل هذا االسبوع، مع نشاط 
ــي اجلنوب وبعض مدن الفرات  ــاعات الظهيرة ف خفيف خالل س
ــتبدأ اخلميس  ــدة حارة س ــة جدي ــاف، أن ”موج ــط“. وأض االوس
ــى درجة حرارة ، امس  ــجلت محافظة البصرة، أعل املقبل“. وس

االول السبت، على مستوى العراق، إذ بلغت ٥٠ درجة مئوية.

بغداد / البينة الجديدة 
ــارات  ــس االحد، العمل باالش ــرور العامة، ام ــت مديرية امل اعلن
ــائقني الى  ــن اليوم االثنني، داعية الس ــة في بغداد بدءاً م املروري
ــات وااللتزام  ــف عند التقاطع ــرعة والتوق االنتباه وتقليل الس
ــارة املرورية. وقال مدير شعبة االعالم في املديرية  الطوعي باإلش
ــر املرور العام  ــب امر وتوجيه مدي ــد فادي اخلزعلي، إنه حس الرائ
ــواء عامر خضير العزاوي، مت اإليعاز الى كافة مفارزنا العاملة  الل
جانبي الكرخ والرصافة بتنبيه السائقني لاللتزام بالعمل على 
ــارة املرورية ضمن التقاطعات التي مت االنتهاء من صيانتها  االش
ــا بعد متابعة حثيثة من مدير املرور  والتي بدأت بالعمل تدريجي
ــة الطرق وشعبة اإلشارات  ــم هندس العام مع امانة بغداد قس
ــدة بضرورة إرجاعها  ــادة تأهيلها بعد مطالبات عدي املرورية إلع
ــى كل اخواننا  ــب التنويه ال ــي، لذا وج ــل. واضاف اخلزعل للعم
ــرعة والتوقف  ــائقي املركبات في بغداد االنتباه وتقليل الس س
ــارة املرورية، الفتا الى  ــات وااللتزام الطوعي باإلش عند التقاطع
ــي ٣٠ الف دينار وفق  ــارة املرورية ه ان عقوبة عدم االمتثال لإلش

قانون املرور ٨٦ لسنة ٢٠٠٤.
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بغداد / البينة الجديدة
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، امس األحد، ضرورة 
التزام اجلامعات بعدم السماح ملنتسبيها بالتقرب من القاعات 
ــتثناء اخملولني. وقال  االمتحانية الوزارية للمرحلة اإلعدادية باس
ــم محمد، إن  ــث العلمي فؤاد قاس ــؤون البح ــل الوزارة لش وكي
”الوزارة حترص على ضمان سير وانسيابية العملية االمتحانية 
لطلبة املرحلة املنتهية في الدراسة اإلعدادية داخل اجلامعات“.
ــي ماضية باجتاه تعزيز أواصر  ــاف محمد، أن ”التعليم العال واض
التعاون املشترك مع وزارة التربية مبا يحقق التكامل في العمل 

بني الوزارتني».

كربالء / البينة الجديدة
ــوي،  ــوي وعباس املوس ــدم عضوا مجلس كربالء محمد املوس ق
ــتقالتيهما من عضوية اجمللس. وقال مراسل إن  امس األحد، اس
ــوي وعباس املوسوي  العضوين في مجلس كربالء محمد املوس
ــتقالتيهما من عضوية اجمللس إلى الرئاسة، دون  قدما طلبي اس
ــندس  ــباب. وكانت عضوة مجلس محافظة كربالء س ذكر األس
ــابق من يوم امس األحد، األنباء التي  الطريحي نفت، في وقت س

حتدثت عن استقالتها من عضوية اجمللس.
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َّـ الهدف

عبد الوهاب جبار* 
ــت على  ــلبية التي طف ــر الس ــم الظواه ــن اه ــدة م ان واح
ــن الوزراء  ــف ان بعضاً م ــديد االس ــراً مع ش ــطح مؤخ الس
ــم او مفروضة  ــارادة منه ــهم ب ــؤولني يحيطون انفس واملس
ــية فيها املتملق وماسح االكتاف  عليهم بطبقة من احلاش
ــية    واملتلون واملنافق والذي يلبس اكثر من قناع وهذه احلاش
نطلق عليهم صفة «احلبربشية» الذين ال شغل لهم سوى 
اشغال الوزير او املسؤول بأمور تفقده احياناً صوابه وحتجب 
عنه الرؤية ملا حوله وتفقده حاسة السمع فال يكاد يسمع 
صوت الشارع االمر الذي يجعل هذا املسؤول او الوزير عاجزاً 
عن اتخاذ القرارات الشجاعة وال حتى اجناز عمل يريد اجنازه 
ــالطني كما يقولون بل  ــا ال نريد ان منارس دور وعاظ الس وألنن
ــا الصحفي واالخالقي يقتضي ذلك بودنا ان نحذر  ألن واجبن

ــة  وكاف ــوزراء  ال ــادة  الس
املسؤولني بكل ود واحترام 
من كثرة احلاشية وتلونهم 
ــل  وحبائ ــاليبهم  واس
ــهم  ودسائس ــم  كذبه
تصيب  التي  ــم  ومؤامراته
ــل  ــؤول مبقت ــر او املس الوزي
ــوزراء  ال ــى  عل ان  ــرى  ون
النزول  ــة  ــؤولني كاف واملس
ــارع واالجتاه نحو  ــى الش ال
ــي ومتابعة  ــل امليدان العم
ــروءة  ــالم املق ــائل االع وس
ــة  واملرئي ــموعة  واملس

بشكل مباشر او عن طريق مدراء مكاتب اعالم امناء قادرين 
ــادة  ــكل امني كما نطالب الس ــد ونقل ذلك بش ــى الرص عل
الوزراء بفتح قنوات اتصال مباشرة مع وسائل االعالم وعقد 
ــا االطالع على ما يدور  ــنى له مؤمترات صحفية دورية ليتس
ــاريع وخطط وكذلك االستماع الى ما  في اذهانهم من مش
ــوزراء اعتماد  ــالل االعالم ونتمنى من ال ــارع من خ يريده الش
اناس مهنيني واكادمييني لالستماع الى مايريده الشعب اما 
ــلة من التنابلة والعاجزين فال  البقاء في القوقعة ووجود ش
ــق.. باختصار اختاروا يا ايها الوزراء  خير يرجتى وال امل يتحق
ــد نظر من  ــة ومتحيص وبع ــكل عناي ــؤولون ب ــا ايها املس وي
ــل في مكاتبكم وتذكروا ان النجاح يصنعه اهل اخلبرة  يعم

والتجربة واخمللصني للعمل واحملبني للعراق.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

نطالب السادة الوزراء بفتح 
قنوات اتصال مباشرة مع 
وسائل االعالم وعقد مؤتمرات 
صحفية دورية ليتسنى لها 
االطالع على ما يدور َّـ 
اذهانهم من مشاريع وخطط
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ــة  احلكم ــن  ع ــب  النائ ــف  كش
ــالل)، امس االحد،  ــود مال ط (محم
ــة  ــباب عدم انعقاد جلس عن اس
ــى ضرورة  ــار ال ــان، فيما اش البرمل
عقد اجللسة للتصويت على متديد 
الفصل التشريعي. وقال مال طالل 
، ان عدم عقد جلسة البرملان كان  
العتراض بعض الكتل السياسية 
ــى مناصب  ــل عل ــم حتص ــي ل الت
بالدرجات باخلاصة على ادراج هذه 
ــرة بجدول االعمال واملتعلقة  الفق
ــس  ــلها رئي ــي ارس ــماء الت باالس
ــد املهدي) ومنها  الوزراء (عادل عب

منصب محافظ البنك املركزي.
ــه رئيس  ــياق ذي صلة وج وفي س
مجلس النواب (محمد احللبوسي) 
ــواب املتغيبني  الن ــماء  باعالن اس
ــررة امس  ــة اجمللس املق عن جلس
االحد ٣٠ حزيران ٢٠١٩عبر وسائل 
ــة مجلس  ــت رئاس ــالم. وكان االع
النواب قد قررت في وقت سابق من 
يوم امس تأجيل عقد اجللسة رقم 
ــدم اكتمال  ــاعة واحدة لع (٢٩) س

النصاب. 
ــال النائب عن حتالف  من جهته ق
ــة  ــائرون (بدر الزيادي) إن  ”رئاس س
مجلس النواب اجرت قراءة أسماء 
ــتعلن عن  ــواب وأكدت انها س الن

ــائل  ــني من النواب في وس املتغيب
اإلعالم“. وأضاف ان ”هذه الغيابات 
ــل وأداء  ــر على عم ــتمرة تؤث املس
ــة  مجلس النواب“، مطالبا ”رئاس
ــة بحق  ــراءات صارم ــان بإج البرمل

املتغيبني ملنع هذه الظاهرة“.
ــي التطورات ايضاً أكد محافظ  وف
ــعد العيداني)، انه لن  البصرة (أس
ــة بالتعدي  ــماح ألي جه يتم الس
على حرمات املواطنني، فيما أشار 
إلى أن تظاهرات اليوم تختلف عن 
ــن بعض  ــي مع حتس ــام املاض الع
ــي امس  ــال العيدان ــات. وق اخلدم
ــلمي  األحد، إن «حق التظاهر الس
ــاع  ــوظ، واالجتم ــروع ومحف مش
األمني الذي عقد امس أكد ضرورة 
ــكات  وممتل ــاة  ــى حي ــاظ عل احلف
ــمح  ــني «. وأضاف «لن نس املواطن
ــى حرمات  ــة بالتعدي عل ألي جه
ــاً أن «الكثير من  املواطنني»، مبين
ــد العمل  ــة أعي ــاريع املتوقف املش
بها وهناك أكثر من (٥٠٠ مشروع) 
ــة احمللية». وأوضح  أقرتها احلكوم
ــرات  ــرة، أن «تظاه ــظ البص محاف
اليوم تختلف عن العام املاضي مع 
حتسن بعض اخلدمات>، الفتاً إلى أن 
البصرة تسير في االجتاه الصحيح 
نحو حتسني ملف اخلدمات». على 
ــدت النائبة  ــة أك ــد ذي صل صعي
ــاق  ــرة (ميث ــة البص ــن محافظ ع

ــرارة  ــدي)، امس األحد، أن ش احلام
اليومني  ــالل  بدأت خ ــرات  التظاه
ــع مستمر,  املاضيني وهي في توس
ــة بعدم  ــس احلكوم ــة رئي مطالب
جتاهل مطالب البصريني القانونية 
ــت احلامدي إنه  ــتورية. وقال والدس
ــبق وان قمنا بتحذير احلكومة  ”س
ــوق اغنى  ــن جتاهل حق ــف ع بالك
ــي توفير  ــي العراق ف ــة ف محافظ
ــالق  واط ــات  والتعيين ــات  اخلدم
ــرودوالر وحقوقها في  ــبة البت نس
ــة , اال انها  ــذ البحرية والبري املناف
ــت في صمت مطبق عن تلك  مازال

املطالب“.

ــب عن  ــر رأى النائ ــأن آخ ــي ش وف
ــون (عبد الهادي  ائتالف دولة القان
السعداوي)، امس االحد، أن قانون 
ــس احملافظات مت  ــات مجال انتخاب
ــواه بتعديله (٣)  ــه من محت تفريغ
ــرات، الفتا الى أن مجلس النواب  م
ــريع قانون متكامل،  بحاجة لتش
ــية  ــا اكد أن كل كتلة سياس فيم
تريد صياغة القانون وفق مقاسها 

وحجمها بالشارع العراقي.
ــط  ــر النف ــح وزي ــه رج ــن جانب م
ــد،  ــس االح ــان)، ام ــر الغضب (ثام
ــاج لـ (٩)  ــض االنت ــد قرار خف متدي
ــف العراق  ــدا أن موق ــهر، مؤك اش

ــع  ــة م ــل بواقعي ــي ويتعام ايجاب
ــوق النفطية ويدعم  ــات الس حتدي
ــة بتحقيق  ــات اخلاص كل التوجه
ــني العرض والطلب. وقال  التوازن ب
ــاء مغادرته الى فينا  الغضبان اثن
حلضور االجتماع الوزاري العشرين 
(اوبك)  ــة  ــي منظم ف ــني  للمنتج
ــا، إن اجتاه الدول  واملتحالفني معه
ــى  ــر ال ــية يؤش ــة الرئيس املنتج
ــد اتفاق خفض  ــاذ قرار بتمدي اتخ

االنتاج من (٦- ٩) اشهر.
ــر اكدت النائب عن  ومن جانب آخ
ــون الدليمي),  ــوى (زيت ــف الق حتال
ــوزراء  ــس ال ــد, ان رئي ــس االح ام

ــم يبعث  ــد املهدي) ل ــادل عب (ع
ــوزارة  ل ــد  جدي ــح  مرش ــم  بأس
ــيرة إلى وجود خالف  التربية، مش
ــيح  بالترش املكلفة  اجلهة  على 
ــواب. وقالت  ــل غالبية الن من قب
ــس  ــة مجل ــي ، إن ”رئاس الدليم
ــلم لغاية اآلن اي  النواب لم تتس
كتاب من رئيس احلكومة مبرشح 

او مرشحة التربية“.
ــد النائب  ــر اك ــد آخ ــى صعي عل
الدليمي)، امس  ــابق (كامل  الس
ــابق  ــر املالية الس ــد، ان وزي االح
ــاوي) يرغب باملثول  ــع العيس (راف
ــاء العراقي، المتالكه  امام القض
املوجهة  ــم  الته ــض  ــة تدح ادل
ــي ان موضوع  ــه. وقال الدليم الي
ــابق (رافع  ــر املالية الس ــة وزي تبرئ
ــن  م ــه  عدم ــن  م ــاوي)  العيس
اختصاص القضاء العراقي، مبينا 
ــاوي  ــن العيس ــة م ــاك رغب ان هن
للمثول امام القضاء لرفع الظلم 
ــد انه وقع عليه، حيث  الذي يعتق
ــك االدلة الكافية لدحض  انه ميتل
ــه. واضاف ان  ــم املوجهة الي الته
ــاوي لديه فريق من احملامني  العيس
ــيرا الى  يعملون بهذا االجتاه، مش
ان العيساوي قريب من كل اركان 
ــودة حالياً في  ــية املوج السياس

السلطة.

بغداد / 
ــة املركزية ووزير املالية  ــتلزم احلكوم ــدت اللجنة املالية النيابية، امس االحد، انها س أك
ــلم بغداد واردات النفط املتفق  ــتقطاع رواتب االقليم في حال لم يس ــني باس فؤاد حس

عليها سلفاً.
ــأن عدم  ــة املالية اعدت تقريرها بش ــهام العقيلي ، ان ”اللجن ــت عضو اللجنة س وقال
ــم الى بغداد، ولكن التقرير لم يطرح بعد  ــليم واردات النفط املتفق عليها مع االقلي تس

على طاولة البرملان“.
ــليم واردات  ــتان بتس ــيلزم اقليم كردس واضافت العقيلي، أن ”التقرير الذي مت اعداده س

النفط املتفق عليها مع بغداد والبالغة ٢٥٠ الف برميل“.
ــب الى اقليم  ــاف منح الروات ــا للتقرير بايق ــيكون ملزماً وفق ــر املالية س ــت ان ”وزي وبين

كردستان في حال امتنع عن تسليم واردات النفط، عبر شركة سومو النفطية“.

·ËjmaÎâ@ b�‘nça@Îa@¡–‰€a@paÖâaÎ@·Ó‹éni@·Ó‹”¸a@‚å‹‰ç@ZÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bΩa@NN|Ózñ€a@›ßa

âaä¶a@Û‹«@›jßaÎ@paäfl@H3I@È‹ÌÜ»ni@ÍaÏn™@Âfl@ÈÃÌä–m@#@pbƒœb0a@è€b©@pbibÇn„a@ÊÏ„b”@Z|Ìäï@“a6«a
¥Ìäñj€a@k€b�fl@›Áb£@Âfl@ÚflÏÿßa@âà§@bË‰«@Újˆb„Î@NN¥‰üaÏΩa@pbfläy@Û‹«@Ü»n€bi@ÚËu@˛@|‡é„@Â€@ZÒäñj€a@≈œb™@

ÈÓ€a@ÚËuÏΩa@·Ën€a@úyÜm@Ú€Öa@È◊˝nfl¸@ıbö‘€a@‚bfla@fiÏrΩbi@kÀäÌ@ÎbéÓ»€a@ZÔ‡Ó€Ü€a@
ÚÓi6‹€@|ëäΩa@·ça@ÜËΩa@Üj«@fibçâa@‚Ü»i@paÜÓ◊dmÎ@NNäËëa@H9I�€@¡–‰€a@xbn„a@ú–Å@âaä”@ÜÌÜ∑@|uäÌ@¡–‰€a@äÌãÎ@

( ٢٠ ) صفحة ــــ السعر ٥٠٠ دينار جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة البينة الجديدة 

 البرلمان لم يعقد جلسته امس لهذه االسباب.. ورئاسته ستعلن اسماء النواب المتغيبين قريباً ليطلع الشعب على «حرص» ممثليه

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 

A
كتب اِّـحرر السياسي

بغداد /
ليس من باب كيل املديح او التلميع القول وباعتزاز 
ــكراً لك استاذ (محمد الهاشم ابو جهاد) مدير  ش
ــوزراء (عادل عبد املهدي) على  مكتب دولة رئيس ال
ــريعة للحاالت  ــتجابتك الس ــدك الدقيق واس رص
ــانية التي تنشر في جريدة «البينة اجلديدة»  االنس
ــدة» ان تكون ممتنة لكل  ــن حق «البينة اجلدي وان م
من يوصل صوت املواطن الى دولة رئيس الوزراء وما 
ــراً ومتواصالً مع  ــؤوالً مثاب يفرحنا اكثر ان جند مس

وسائل االعالم ليلتقط منها كل مايتعلق بقضايا 
ــانية بهدف  ــاالت االنس ــك احل ــيما تل ــاس الس الن
ــاذ مايلزم  ــرار بغية اتخ ــى صاحب الق عرضها عل

بصددها.
ــا مدير مكتب  ــكراً لك ي ــرة ثانية نعيد لنقول ش م
ــم) فقد  ــد الهاش ــتاذ (محم ــوزراء االس ــس ال رئي
ــر مابني الصحافة  ــت لتعاون حقيقي ومثم اسس
ــة الباب املفتوح اليصال  ــؤول وعززت سياس واملس

صوت املواطن ملن يتصدى للقرار.

بغداد / 
أكدت الرئاسات الثالث، على حصر السالح 
ــية،  بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماس
ــة عالقات  ــرورة اقام ــى ض ــارت إل ــا أش فيم
ــي واإلقليمي.وذكر  ــة مع احمليط العرب متوازن
بيان لرئاسة اجلمهورية ، ان الرئاسات الثالث 
ــالم ب بغداد  ــدت إجتماعاً، في قصر الس عق
ــاء امس االول بحضور رئيس اجلمهورية  مس
ــوزراء عادل  ــس مجلس ال ــم صالح ورئي بره
ــس النواب محمد  ــد املهدي ورئيس مجل عب
ــوا  ناقش ــني  اجملتمع أن  ــي.وأضاف  احللبوس
تعديل املادة (٥٨) من قانون املوازنة، كما تقرر 
ــت اكثر للحكومة  ــالل االجتماع منح وق خ

ــنة من  لغاية ٢٤-١٠-٢٠١٩، (تاريخ انتهاء س
ــخصيات  عمر احلكومة) من اجل اختيار ش
ــات الدولة، وانهاء ملف اإلدارة  الدارة مؤسس
بالوكالة ودعم احلكومة في اختيار االفضل 
ــاءة والنزاهة وحتقيق التوازن  وفق مبدأ الكف
الوطني بعيدا عن احملاصصة. وأوضح البيان، 
أن االجتماع تطرق الى وثيقة االطار الوطني 
لسياسة عراقية موحدة، مبيناً أن اجملتمعني 
ــالح بيد  ــر الس ــرورة حص ــى ض ــددوا عل ش
ــيادة  الدولة، والعمل على حماية تعزيز الس
ــوة لكل من يريد  ــة والتصدي بكل ق الوطني
ــي صراعات وتنازعات خارجة  الزج ب العراق ف

عن مصلحة شعبه.  

NN�aäÿë@Ú‡‹◊@fiÎ˚éΩa@’znéÌ@b‡‰Óy
ÄÏn–Ωa@lbj€a@ÚçbÓç@ø@√Ïz‹fl@âÏ�m@NNıaâãÏ€a@èÓˆâ@Ú€ÎÜ€@ÂüaÏΩa@pÏï@fibñÌg

بغداد / 
ــال الكربولي، امس االحد،  ــرب زعيم حزب احلل جم اع
ــلخ من مذهبه وحصل على  عن عدم ثقته برجل انس

منصب هو من حق املكون السني.
ــع تويتر، إن  ــه على موق ــي في تغريدة ل ــال الكربول وق
ــيرا  ــزون مبعتقداتهم ومذاهبهم، مش ــني يعت العراقي
ــر املعتقدات امر وارد كونه متعلقا بتغيير  الى أن تغيي

القناعات.
ــن مذهبه بهدف  ــلخ الرجل م واضاف أنه عندما ينس
ــإن اول مايفقده هو االحترام،  احلصول على منصب، ف
ــده ويدعي انتماءه لنا  ــددا «لن نثق برجل يغير جل مش

ملصادرة منصب هو من حق املكون السني».

@›uäi@’r„@Â€@ZÔ€Ïiäÿ€a@NN_bÁ@ÔË‰ë
kñ‰fl@Û‹«@fiÏñz‹€@ÈjÁàfl@Âfl@É‹é„a

…ˆb”Ï‹€@bËmıaä”Î@bÁ7qdm@·v°@“äñnm@Êa@Úôâb»Ωa@Û‹»œ@bË‹Óÿím@pbÌaÜi@øÎ@ÖÎÜßa@ÚflÏ‹»fl@ÚybéΩa@ÊÏÿm@¥y@ZC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C�€@—ÓÀâ@Ïia

بغداد / 
ــالح  ف ــداد  بغ ــظ  محاف ــه  وجّ
ــد، بإزالة  ــس األح ــري، ام اجلزائ
ــي  األراض ــى  عل ــاوزات  التج
اخملصصة لألبنية املدرسية في 

احملافظة.
ــداد ، ان  ــان حملافظة بغ ــر بي وذك
ــالح اجلزائري  ــظ بغداد ف محاف
ــعاً  ــس، اجتماعاً موس عقد ام
ــي املتقدم  ــكادر اخلدم ــم ال ض

ــة املشروع  في احملافظة ملناقش
الوطني اخلاص ببناء املدارس.

ــالل االجتماع،  ــاف أنه مت خ وأض
ــي  ــب الفن ــره النائ ــذي حض ال
ــداد وممثل عن مكتب  حملافظ بغ
رئيس الوزراء، مناقشة املشروع 
ــدارس والذي  ــاء امل ــي لبن الوطن
سيسهم في فك ازدواج الدوام 
ــة  باالبني ــل  احلاص ــص  والنق

املدرسية.

بغداد /  
ــب عن حتالف الفتح  اتهم النائ
ــد،  األح ــس  ام ــوي،  علي ــرمي  ك
ــة  األميركي ــدة  املتح ــات  الوالي
ــي  ف ــرخ  ش ــداث  اح ــة  مبحاول
والسعودية  العراق  العالقة بني 
ــأن  ــر ادعاءاتها املتكررة بش عب
ــة  اليمني ــرات  الطائ ــالق  إنط
ــراق للهجوم  ــن الع ــيرة م املس

على ضد السعودية.

ــاودة  ”مع إن   ، ــوي  علي ــال  وق
ــة  األميركي ــتخبارات  االس
ــط  ــار النف ــرب اب ــا ض باتهامه
ــالق  ــن انط ــاء ع ــعودية ج الس
ــي  االراض ــل  داخ ــن  م ــرة  طائ
ــد رئيس  ــة في حني اك العراقي
ــادل عبد املهدي بأن  احلكومة ع
ــتخبارات  االس ــر  تقاري ــع  جمي
العراقية تنفي ان تكون الطائرة 

انطلقت من اراضينا“.

@paãÎbvn€a@Ú€aãhi@ÈuÏÌ@ÖaÜÃi@≈œb™
ÚÓçâÜΩa@ÚÓ‰iˇ€@ÚññÇΩa@Ôôaâ˛a@Û‹«

Ñäë@taÜya@fiÎb§@b◊7flc@Z@kˆb„
@ÚÌÖÏ»é€a@ÚÓ”aä»€a@pb”˝»€a@ø@

بغداد / ا
ــاد اجلنابي، امس األحد،  ــن محافظة بغداد زي أعلن النائب ع
ــد احتياجات  ــؤي اخلطيب على س ــر الكهرباء ل ــة وزي موافق
ــال اجلنابي ،  ــكل كامل.وق ــة بش ــن الطاق ــن م ــاء املدائ قض
ــكرنا لوزير الكهرباء على مساعدته بحل مشاكل  نقدم ش
ــز دائرة الكهرباء  ــاء املدائن من خالل جتهي ــاء في قض الكهرب
في القضاء باالحتياجات الضرورية لفك االختناق في شبكة 
ــدد من احملوالت واملغذيات  ــع الكهرباء وجتهيز القضاء بع توزي
ــكلة». وأضاف  ــاعد في حل هذه املش ــة التي تس الكهربائي
اجلنابي، أن «الوزير وافق مشكورا على جتهيز مختلف املغذيات 

واحملوالت من محطة سلمان باك الى محطة املدائن».

ıbiäËÿ€a@äÌãÎ@Ú‘œaÏfl@Â‹»Ì@Ôib‰¶a
›flbÿ€bi@ÂˆaÜΩa@ıbö”@pbubÓnya@Üç@Û‹«@

اليوم يبدأ العمل باالشارات املرورية في بغداد .. فهل يتحقق ذلك فعال ؟ 

NO.3215 .               1 . JUL . 2019MONاالثننيالسنة الرابعة عشرة العدد (٣٢١٥ )                ١ / ٧ / ٢٠١٩

بغداد / البينة اجلديدة
ــؤون االطفال  ــام دار ش ــال مدير ع ق
ــي لتيار  ــب السياس ــو املكت – عض
ــل أبو رغيف)  ــة الدكتور (نوف احلكم
ــات  ــم االدبي ــي فه ــف ف ــا نختل انن
ــا  اليه ــب  يذه ــي  الت ــات  والواجب
ــية  ــض جتاه املعارضة السياس البع
ــات  ــمها على مقاس ــن يودون رس مم
ــي  ــاف ف ــم. واض ــة بتصوراته خاص

ــدة»: ليس  لـ»البينة اجلدي ــح  تصري
ــرط واجب او ضرورة ملزمة  هناك ش
ــا لدودا  ــون املعارضة خصم ــأن تك ب
ــكناتها، امنا يجب  في حركاتها وس
ــروعها وتكريسه  عليها عرض مش

مادامت تنشد املصلحة العامة.
ــاحة كافية وقوة  وعندما تتوفر مس
ــاب فعندها  ــط مكتملة النص ضغ
ــع  ــر املتوق ــن االث ــث ع ــن احلدي ميك

ــا يوازي  ــية مب ــة السياس للمعارض
ــي  ــية الت ــات السياس ادوار املعارض
ــي الدول  ــر ف ــواطا اكب ــت اش قطع
ــني تكون  ــا. وح ــة دميقراطي املتقدم
املساحة معلومة احلدود وفي بدايات 
تشكلها فعلى املعارضة ان تتصرف 
ــا للوقائع  ــا وقراءته ــم تأثيره بحج

والتداعيات، ال بحجم ما تتمناه.
ــن  ــا ندش ــى انن ــه ال ننس ــد ان واك

ــاحةً بكراً في املشهد العراقي  مس
مما يستلزم التعامل بواقعية شديدة 
ــر  التأثي ــة  المكاني ــلٍ  كام وادراكٍ 
ادبيات  ــعي النضاج  والس تصاعدياً 

املعارضة ووسائلها باجتاه التغيير.
ــن تقف  ــة ل ــة العام ــي املصلح وف
املعارضة موقف الرافض او املتقاطع 
ــير بخط مواز يختلف في  فهي تس
ــرؤى لكنه يلتقي  االدوار واالدوات وال

عند املصلحة العامة للدولة.
ــق احلكومي ليس من  وان دعم الفري
ــم بناء  ــن دع ــة ولك ــام املعارض مه
ــى هدفا  ــاتها يبق ــة ومؤسس الدول
ــة  ــه املعارض ــعى الي ــودا تس منش
ــواء، والسيما  واحلكومة على حد س
ــريكاً  ش ــة  املعارض ــون  تك ــني  ح
اساسياً في بناء النظام السياسي 

ومعامله الرئيسة.
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اربيل / البينة الجديدة 
ــف عضو باحلزب الدميقراطي الكردستاني ريبوار عبد الرحيم، امس االحد،  كش
ــم الكابينة الوزارية في حكومة اقليم كردستان. وقال  ــبب تأجيل حس عن س
ــي حكومة اقليم  ــة الوزارية ف ــم الكابين ــبب تأجيل حس عبد الرحيم، ان س
ــحيه للحقائب الوزارية. ــدمي االحتاد الوطني مرش ــتان، يعود الى عدم تق كردس

ــب الوزارية.من جانبه اكد  ــحيها للحقائ واضاف ان كتلة التغيير قدمت مرش
عضو االحتاد الوطني لقمان وردي ان حسم شخصية منصب محافظ كركوك 
شرط اساسي لتقدمي مرشحي االحتاد الى احلقائب الوزارية.وصوت برملان إقليم 
ــتان، امس األحد، على متديد فصله التشريعي احلالي ملدة أسبوعني، من  كردس
ــرور البارزاني  ــتان مس ــكيل حكومة كردس أجل إتاحة الفرصة للمكلف بتش

تقدمي حكومته أمام برملان اإلقليم في األيام املقبلة.

بغداد / البينة الجديدة
ــاد، في وزارة  دعت النائبة عالية نصيف، اليقاف مترير صفقة فس
الكهرباء بأكثر من مليار دوالر وبعمولة ٤٠ مليون دوالر مت توزيعها 
ــدين. وقالت نصيف امس االحد، إن هناك  كحصص على الفاس
ــروع محطة الشمال احلرارية  عملية سرقة جديدة بإحالة مش
ــتناداً إلى احالة  ــة وال دعوة اس ــركة صينية بدون منافس إلى ش
سابقة باطلة قانوناً كونها ملوازنة سابقة وبسعر مرتفع قياسا 
ــون دوالر ) وبعمولة ٤٠ مليون دوالر. ــعار اليوم ( فرق ٣٠٠ ملي بأس

ــت، أن العمولة تتضمن حصة (أ.ك) و حصة (ص.خ) الذي  وأوضح
ــف محضراً متت املصادقة عليه من قبل الوزير ثم إحالته إلى  أوق
القانونية من اجل كسب وقت للمساومة ووضع الشروط، حتى 
ــيد (ص، خ) تشاجر مع الوزير ألنه وقع احملضر قبل االتفاق  ان الس
ــة. وأضافت  ــادة النظر باملصادق ــاه إلى اع ــبة، مما دع على النس
ــيد (م.ح) و(ر.ق) و(ر.ح)  ــة للس ــن العمول ــف هناك حصة م نصي
ــر (ص.خ) ، باالضافة  ــام التي تأمتر بأم ــرة أحد األقس و(ل.ط) ومدي
ــذا العقد في  ــية ه ــوف يقوم الوزير بتمش الى حصة (أ.ط)، وس
ــب  ــود القادمة بعد ان مت االتفاق على جميع النس ــة العق جلس
ــوز أن تنقل إلى  ــة أو دعوة ال يج ــت أن أي مناقص ــاله. وأوضح أع
ــنة التالية القادمة أو بعدها ألن كل موازنة لها ضوابطها،  الس
ــعار عام  ــوم تختلف عن اس ــعار الي ــة ثانية فإن األس ــن جه وم
ــيتم متريرها  ــي فإن هذه الصفقة غير قانونية وس ٢٠١٢، وبالتال
من قبل األشخاص الذين قبضوا عموالت.وناشدت، رئيس الوزراء 
ــرقة ومنع الفاسدين من حتويل  للتدخل الفوري وإيقاف هذه الس
ــاد تفوح عفونتها إلى الدول اجملاورة  عقود الكهرباء إلى بؤرة فس
ــبق له مثيل في أي دورة وحكومة سابقة، علماً  وبشكل لم يس
ان جميع االشخاص الذين نوهنا اليهم أسماؤهم موجودة لدينا 

وسيتم احالتها الى هيئة النزاهة.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
ــة برهم صالح، امس  اكد رئيس اجلمهوري
ــرورة االهتمام باملوروث احلضاري،  االحد، ض
ــوزارة  ــالزم ل ــم ال ــر الدع ــى توفي ــا ال داعي
الثقافة وتذليل الصعوبات امامها. وقالت 
ــس اجلمهورية  ــة، إن رئي ــة اجلمهوري رئاس

ــس االحد، في  ــتقبل، ام ــم صالح اس بره
ــر الثقافة عبد  ــداد، وزي ــالم ب بغ قصر الس
ــان أن اللقاء  ــر احلمداني.وأوضح البي األمي
ــام ادراج موقع  ــود املبذولة المت ــاول اجله تن
ــراث العاملي. ــة الت ــي الئح ــل األثري ف باب
ــده ضرورة  ــح تأكي ــان عن صال ــل البي ونق

االهتمام باملوروث احلضاري، واهمية توفير 
ــل الصعوبات  ــوزارة وتذلي ــم الالزم لل الدع
امامها.بدوره، قدم الوزير شكره الى رئيس 
ــه املتواصل للواقع  ــة، على دعم اجلمهوري
ــوزارة لالرتقاء  ــعي ال ــي ، مجدداً س الثقاف

بعملها.

بغداد / البينة الجديدة
ــاد مصدر برملاني، امس االحد، بأن مجلس  اف
ــب االزدواج  ــى اتفاقية جتن ــواب صوت عل الن
ــدر، إن  ــال املص ــارات. وق ــع االم ــي م الضريب

ــروع قانون  ــواب صوت على مش مجلس الن
ــب االزدواج الضريبي  ــة جتن ــق اتفاقي تصدي
ــص بالضريبة على  ــا يخت ــع التهرب مب ومن
ــة جمهورية  ــال بني حكوم ــل ورأس امل الدخ

ــارات العربية  ــة االم ــة دول ــراق وحكوم الع
املتحدة. وعقد مجلس النواب، امس االحد، 
جلسته التاسعة والعشرين برئاسة محمد 

احللبوسي وحضور ٢٢٨ نائباً.

بغداد / البينة الجديدة
ــد،  ــس االح ــة، ام ــأة النزاه ــت هي اعلن
تفاصيل قرار احلكم اجلديد الصادر بحقِّ 
املدير العامِّ للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ 
ــرراً عمدياً  ــه ض ــةً إحداث بيِّن ــابقاً، مُ س
ــى (٤٠) مليار دينارٍ. باملال العامِّ يصل إل
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت إلى 

ــغل منصب  ــدام املُدان الذي كان يش إق
املدير العامِّ للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ 
د باملال العامِّ؛  ــرر املُتعمَّ على إحلاق الض
ــي ارتكبها مبنحه  نتيجة اخملالفات الت
ــاً قدرُهُ  ــركات األهليَّة قرض ــدى الش إح
ــيرةً إلى عدم  ش ــارٍ، مُ ــون مليار دين أربع
ــروع  ــةٍ للمش ــدوى اقتصاديـَّ ــود ج وج

ــرض، إضافةً إلى  ــوح من أجله الق املمن
، بالرغم  ــةٍ ــاتٍ عقاريـَّ ــدم توفر ضمان ع
ــرض. وأضافت  ــغ الق ــن ضخامة مبل م
ة بقضايا  تصَّ ــات اخملُ إنَّ محكمة اجلناي
ة  ــة التامَّ ــى القناع ــة وصلت إل النزاه
ــد اطالعها على  ــة املُتَّهم بع مبقصريـَّ
ــة التي  ــي القضيَّ لة ف ــة املُتحصَّ األدل

ــا إلى  ــأة وأحالته ــا الهي ــت فيه ق حقَّ
ــق اإلداريِّ  ــة بالتحقي ــاء، املُتمثِّل القض
ــذي أجراه مكتب املُفتِّش العامِّ لوزارة  ال
املاليَّة وأقوال املُمثِّلني القانونيّنيِ لوزارة 
املالية واملصرف الزراعيِّ والبنك املركزي 
ــكوى بحقِّ  ، الذين طلبوا الش ــيِّ العراق
ــر التحقيق  ــالً عن محض ــم، فض املُتَّه

ــة هروبه عن وجه العدالة،  اإلداريِّ وقرين
ــه  بحقِّ ــا  حكمه ــة  احملكم ــدرت  وأص
استناداً إلى أحكام املادَّة ٣٤٠ من قانون 
ــرار احلكم الغيابيِّ  العقوبات.وأعطى ق
ــبع  ة س ــدَّ ــدان مُ ــجن املُ ــي بس القاض
، احلقَّ للجهة املُتضرِّرة بطلب  ــنواتٍ س

التعويض أمام احملاكم املدنيَّة.
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بغداد / البينة الجديدة
ــس مركز  ــي رئي ــد الطالقان ــيد زي ــى الس التق
الرافدين للحوار RCD والوفد املرافق له الشيخ 
ليث اخلزعلي «ابو سجاد» املعاون اجلهادي حلركة 
عصائب اهل احلق والشيخ عدنان فيحان رئيس 
ــون النيابية مبكتبه في بغداد، وبنيَ  كتلة صادق
السيد الطالقاني في اللقاء اهم وابرز االجنازات 
ــادة الجل  ــاعي اجل ــا املركز واملس ــي حققه الت
ــات  ــر العالقات مع كافة املراكز واملؤسس تطوي

احلكومية واملستقلة في داخل البالد وخارجه، 
ــتعدادات إلقامة ملتقى  ــتعرضاً آخر اإلس مس
الرافدين لألمن واالقتصاد ٢٠١٩ املزمع عقده في 
شهر ايلول القادم في فندق بابل في العاصمة 
ــعى لتحقيقها من  ــداف التي يس ــداد وااله بغ
ــخصيات امنية واقتصادية  ــراكه لش خالل اش
عراقية واقليمية وعاملية باإلضافة الى الباحثني 
ــة والعربية  ــن اجلامعات العراقي واالكادمييني م
ــة واإلقليمية  ــز البحثية احمللي والدولية واملراك

ــة  الدولي ــات  املنظم ــن  م ــراء  وخب ــة،  والدولي
ــيخ  الش ــار  احلكومية.وأش ــر  وغي ــة  احلكومي
ــترك  ــة التواصل والتعاون املش اخلزعلي الهمي
ــيق اجلهود من اجل النهوض بواقع البلد  وتنس
مبا يخدم ابناء الشعب العراقي، فضالً عن الدور 
ــوار RCD في تعزيز  ــز الرافدين للح الكبير ملرك
ــراق وتقدمي الرؤى  ــة الدميقراطية في الع التجرب
ــؤون  ــتراتيجية التي تخص الش والبحوث االس

الشرق اوسطية.
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تفاوض .. أعلن الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، أن 
ــمالية اتفقتا على إنشاء فريقي  بالده وكوريا الش
ــات املقبلة،  ــل احملادث ــيق تفاصي ــاوض لتنس التف
ــبوعني  ــيتم خالل أس مضيفا أن لقاء الفريقني س
أو ٣ أسابيع. وأكد ترامب بعد اختتام محادثاته مع 
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، التي جرت 
ــون جاي إن، في  ــس كوريا اجلنوبية، م بحضور رئي

املنطقة منزوعة السالح بني الكوريتني.
ــردي، الذي  ــوري، إيالن ك ــراد من عائلة الطفل الس رفــض .. رفض أف
ــنة ٢٠١٥،  ــا ألزمة الهجرة نحو أوروبا س ــت صورته رمزا عاملي أصبح
تصوير فيلم حول مالبسات غرقه املأساوي. وقالت 
عمة إيالن، تيما كردي، املقيمة في مدينة فانكوفر 
ــي بي سي» إن «قلبها مفطور  الكندية لقناة «س
ــة»، مضيفة أن العائلة  ــذه الفكرة مرفوض (...) وه
لم تُستشر حول الفيلم. وأكدت عمة إيالن أن والد 
ــراق، عبد اهللا كردي، هو من  الطفل املقيم في الع

أخبرها مبوضوع الفيلم.

ــرائيلية، فجر يوم  اعتقــال .. اعتقلت القوات اإلس
ــلطة الوطنية  ــر القدس في الس ــس األحد، وزي ام
ــطينية، فادي الهدمي، فيما شنت حملة  الفلس
ــوية في ضواحي مدينة  اعتقاالت في بلدة العيس
ــؤول العالقات  القدس. وأوضح، عوض عوض، مس
ــوات  ــدس أن الق ــي وزارة الق ــالم ف ــة واإلع العام
ــراد من اخملابرات،  ــرائيلية اقتحمت، برفقة أف اإلس
ــزل وزير القدس في حي الصوانة مبدينة القدس، وقامت باعتقاله  من

واقتياده ملركز املسكوبية.
ــن منبر قمة  ــي، رجب طيب أردوغان، م ــن الرئيس الترك هجــوم .. ش
ــدا على  ــا جدي ــا الذع ــان، هجوم ــي الياب «G٢٠» ف
ــد الفتاح  ــالد، عب ــس الب ــة ورئي ــلطة املصري الس
ــي، على خلفية وفاة رئيس مصر األسبق،  السيس
محمد مرسي. وشدد أردوغان، خالل مؤمتر صحفي 
ــي إطار  ــة ف ــاكا الياباني ــة أوس ــي مدين ــده ف عق
ــاركته في قمة مجموعة «G٢٠»، على ضرورة  مش

التحقيق في مقتل مرسي.

ــتهدفت القوات التابعة جلماعة  اســتهداف .. اس
ــار اهللا» احلوثية مطاري جازان وأبها الدوليني  «أنص
ــن التحالف العربي  ــعودية، فيما أعل جنوب الس
ــذا بطائرتني  ــة إحباط هجومني نف بقيادة اململك
ــوات احلوثيني،  ــم ق ــيرتني. وقال املتحدث باس مس
ــالح  ــريع، في بيان صحفي س ــى س ــد يحي العمي
ــير نفذ عملية واسعة استهدفت مطار  اجلو املس
جازان بعدة هجمات بطائرة قاصف k٢ استهدفت مرابض الطائرات 

احلربية وأهدافا عسكرية أخرى».
ــس األمريكي، دونالد  ــب، طليقة الرئي انفصــال .. أعلنت إيفانا ترام
ــابق،  ــب، انفصالها عن صديقها وزوجها الس ترام
ــا تريد أن  ــت إيفانا إنه ــدي. وقال ــانو روبيكون روس
تكون امرأة حرة لديها الكثير من النقود، وأضافت: 
ــي أن يكون لدي أصدقاء، ولدي الكثير من  «يعجبن
ــاء  ــن يأخذونني لتناول الغداء والعش الرجال الذي
ــور الفعاليات اخليرية. لكنني ال أريد أن أكون  وحض

مرتبطة».

بغداد / البينة الجديدة
ــوي، عن تقدمي رئيس  ــف النائب عن حتالف الفتح كرمي علي كش
ــوزارة التربية الى  ــحة جديدة ل ــد املهدي مرش ــوزراء عادل عب ال
ــع رئيس  ــد املهدي اتفق م ــى ان عب ــيرا ال ــان، مش ــة البرمل رئاس
ــني املقبلني. وقال  ــى إنهاء امللف خالل اليوم ــس النواب عل مجل
ــل  ــوزراء عادل عبد املهدي أرس ــس االحد، إن رئيس ال ــوي ام علي
ــحة جديدة لوزارة التربية ليلة األمس الى  ــيرة الذاتية ملرش الس
ــتاذة جامعية من أهالي املوصل. وأضاف  رئاسة البرملان وهي أس
ــد املهدي ورئيس  ــني رئيس الوزراء عادل عب ــيا ب أن اتفاقا سياس
ــي على إكمال الكابينة الوزارية  مجلس النواب محمد احللبوس
خالل األسبوع اجلاري كحد أقصى. وأوضح عليوي، أن املباحثات 
ــحة خالل  ــم املرش ــنية على تقدمي اس ــني الكتل الس ــة ب جاري
جلسة اليوم االثنني وفي حال وجود خالف فان اخلميس سيكون 

هو املوعد النهائي.

بغداد / البينة الجديدة 
ــراق ملوجة حارة  ــة، تعرض الع ــوي صادق عطي ــع املتنبئ اجل توق
ــبوع احلالي. وقال عطية، في منشور على  ابتداء من نهاية االس
ــمالية الغربية  ــموم الش ــبوك، إن ”رياح الس صفحته بالفيس
سيستمر هبوبها في مدن البالد خالل هذا االسبوع، مع نشاط 
ــي اجلنوب وبعض مدن الفرات  ــاعات الظهيرة ف خفيف خالل س
ــتبدأ اخلميس  ــدة حارة س ــة جدي ــاف، أن ”موج ــط“. وأض االوس
ــى درجة حرارة ، امس  ــجلت محافظة البصرة، أعل املقبل“. وس

االول السبت، على مستوى العراق، إذ بلغت ٥٠ درجة مئوية.

بغداد / البينة الجديدة 
ــارات  ــس االحد، العمل باالش ــرور العامة، ام ــت مديرية امل اعلن
ــائقني الى  ــن اليوم االثنني، داعية الس ــة في بغداد بدءاً م املروري
ــات وااللتزام  ــف عند التقاطع ــرعة والتوق االنتباه وتقليل الس
ــارة املرورية. وقال مدير شعبة االعالم في املديرية  الطوعي باإلش
ــر املرور العام  ــب امر وتوجيه مدي ــد فادي اخلزعلي، إنه حس الرائ
ــواء عامر خضير العزاوي، مت اإليعاز الى كافة مفارزنا العاملة  الل
جانبي الكرخ والرصافة بتنبيه السائقني لاللتزام بالعمل على 
ــارة املرورية ضمن التقاطعات التي مت االنتهاء من صيانتها  االش
ــا بعد متابعة حثيثة من مدير املرور  والتي بدأت بالعمل تدريجي
ــة الطرق وشعبة اإلشارات  ــم هندس العام مع امانة بغداد قس
ــدة بضرورة إرجاعها  ــادة تأهيلها بعد مطالبات عدي املرورية إلع
ــى كل اخواننا  ــب التنويه ال ــي، لذا وج ــل. واضاف اخلزعل للعم
ــرعة والتوقف  ــائقي املركبات في بغداد االنتباه وتقليل الس س
ــارة املرورية، الفتا الى  ــات وااللتزام الطوعي باإلش عند التقاطع
ــي ٣٠ الف دينار وفق  ــارة املرورية ه ان عقوبة عدم االمتثال لإلش

قانون املرور ٨٦ لسنة ٢٠٠٤.
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بغداد / البينة الجديدة
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، امس األحد، ضرورة 
التزام اجلامعات بعدم السماح ملنتسبيها بالتقرب من القاعات 
ــتثناء اخملولني. وقال  االمتحانية الوزارية للمرحلة اإلعدادية باس
ــم محمد، إن  ــث العلمي فؤاد قاس ــؤون البح ــل الوزارة لش وكي
”الوزارة حترص على ضمان سير وانسيابية العملية االمتحانية 
لطلبة املرحلة املنتهية في الدراسة اإلعدادية داخل اجلامعات“.

ــي ماضية باجتاه تعزيز أواصر  ــاف محمد، أن ”التعليم العال واض
التعاون املشترك مع وزارة التربية مبا يحقق التكامل في العمل 

بني الوزارتني».

كربالء / البينة الجديدة
ــوي،  ــوي وعباس املوس ــدم عضوا مجلس كربالء محمد املوس ق
ــتقالتيهما من عضوية اجمللس. وقال مراسل إن  امس األحد، اس
ــوي وعباس املوسوي  العضوين في مجلس كربالء محمد املوس
ــتقالتيهما من عضوية اجمللس إلى الرئاسة، دون  قدما طلبي اس
ــندس  ــباب. وكانت عضوة مجلس محافظة كربالء س ذكر األس
ــابق من يوم امس األحد، األنباء التي  الطريحي نفت، في وقت س

حتدثت عن استقالتها من عضوية اجمللس.
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كاريكاتير
4مداراتاآلراء ال تمثل سوى وجهات نظر أصحابها والجريدة غري مسؤولة عنها
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ــن االوُّـالحلقة ع ــتنجم  س ــي  الت ــة  النتيج أن 
ــا حلالة زعزعة  ــتكون تعميقً ذلك س
االستقرار التي ال ميكن تصور عواقبها 
في الشرق األوسط، عالوة على حروبٍ 
كلِّفةً على  ــنوات، مُ ــتمر لس قد تس
األرجح تريليونات الدوالرات.أن اإلدارة 
ــا أن تتراجع خطوةً  األمريكية عليه
ــد التفكير في ما  إلى الوراء، وأن تعي
ــي إيران أم في  ــواء أكان ف تقوم به س
منطقة الشرق األوسط بشكلٍ عام. 
فقد ارتكبت الواليات املتحدة، خالل 
ــرب من عقدين من هجمات ١١  ما يق
ــبتمبر (أيلول) اإلرهابية، سلسلةً  س
ــم  ــي ل ــة الت ــاء الفادح ــن األخط م
ــب،  ف من دميقراطيتها فحس تُضعِ
ــا القيادية  ــن صورته ــت م بل زعزع
للعالم.لذا فإن على الواليات املتحدة 
ــز  ــة تُركِّ ــةً خارجي ــى سياس أن تتبنَّ
على املصالح األمريكية األساسية، 
الدميقراطية  ــم  التزامها بقي ــنيِّ  وتُب

في الداخل واخلارج، وتعطي األولوية 
ــكلٍ  بش ــل  والعم ــية  للدبلوماس
ــي مع احللفاء ملواجهة اخملاوف  جماع

األمنية املشتركة.
ما بعد الحرب على اإلرهاب

ــبتمبر  اعود إلى مرحلة ما بعد ١١ س
ــزت  ــدة غ ــات املتح ــول إن الوالي ليق
ــوأ هجوم  ــى أس ــتان ردًا عل أفغانس
ــي تاريخها،  ــه ف ــت ل ــي تعرَّضَ إرهاب
د: هو  ــدَّ ح ــدفٍ مُ ــك له ــت بذل وقام
طوا  ــك الذين خطَّ القصاص من أولئ
ــن دعموهم،  ــك الهجمات والذي لتل

ــك االعتداء  ــن أن مثل ذل ــد م والتأكُّ
ــرى. إال أن اجليش  ــرةً أخ ــرَّر م لن يتك
ــتان  ــزال في أفغانس ــي ما ي األمريك
ا.إنه  ــد ما يقارب ١٨ عامً حتى اآلن بع
ــن التركيز على الذين هاجموا  بدالً ع
إدارة  ــارت  اخت ــدة،  املتح ــات  الوالي
ــالن خوض  ــورج بوش إع ــس ج الرئي
«حرب عاملية على اإلرهاب» لتسويغ 
ــراق في ٢٠٠٣، رغم أنها دولة  غزو الع
ــات ١١  ــا عالقة بهجم ــن له لم يك
لَت احلرب  ــا حتوَّ ــبتمبر.ومن حينه س
ــاب إلى حربٍ ال نهاية لها،  على اإلره
ــيكون  لدرجة أن الواليات املتحدة س
لديها قريبًا في أفغانستان جنود لم 
يكونوا حتى قد وُلِدوا إبان الهجمات 
في ١١ سبتمبر ٢٠٠١. إذ يبدو كما لو 
ــا بأن يخوض  ــر لم يكن كافيً أن األم
اآلباء األمريكيون جوالتٍ وجوالتٍ من 
ــكرية هناك، بل يجب  اخلدمة العس
أن يتبعهم أبناؤهم وبناتهم كذلك. 

ومن ثمّ يرى ساندرز أن االنسحاب من 
ــتان قد أصبح أمرًا ال مناص  أفغانس
ــة، فإن  منه.في حال ان اتولى الرئاس
ــي لن تتخذ القرارات احلرجة في  إدارت
ــة اخلارجية من  ــص السياس ما يخ

ــر» كما  ــداتٍ على «تويت ــالل تغري خ
ــاحرص  ــس احلالي، وس ــل الرئي يفع
على العمل بشكلٍ وثيق مع شركاء 
ــا على  ــدة وحلفائه ــات املتح الوالي
ــية  ــتراتيجية دبلوماس تصميم إس

وسياسية جادة لتحقيق االستقرار 
في املنطقة، وتعزيز وجود أمناط حكم 
ــبة،  ا للمحاس أكثر فعالية وخضوعً
ــك التهديدات  ــاود تل ــان أال تع لضم
الظهور بعد خروج الواليات املتحدة 
من املنطقة.رغم ذلك فإن مجرد إنهاء 

الواليات املتحدة وجودها العسكري 
ــا. إذ إن  ــك املناطق ليس كافيً في تل
ــى إعادة  ــدة حتتاج إل ــات املتح الوالي
التفكير في نهجها العسكري الذي 
ا  ــة، دافعً ــلطتها األخالقي ــوَّض س ق
حلفاءها إلى التشكيك في جدارتها 
ــتنزاف  اس ــى  عل ــالوة  ع ــادة،  بالقي
ــا  عمَّ ــالً  فض ــة،  الضريبي ــا  خزائنه
ــبَّب فيه هذا النهج من إضعاف  تس
ــة  ــات الدميقراطي ــم واملؤسس للقي
ــى الواليات املتحدة  األمريكية.أن عل
ــات  ــرةً أخرى في ممارس ــرط م أال تنخ
تعذيب أو احتجازٍ ألجلٍ غير مسمى، 
ــتخدام الطائرات  وينبغي تقييد اس
ــؤدي ضرباتها في  ــار التي ت بدون طيَّ
كثير من األحيان إلى أعدادٍ كبيرة من 
بذلك  مةً  ــاهِ س مُ املدنيني،  الضحايا 
في دعم املنظمات اإلرهابية نفسها 
ــدة إلى  ــدف الواليات املتح ــي ته الت
القضاء عليها. باإلضافة إلى أنه من 

ــب بيرني ساندرز، أن  الضروري، بحس
تعيد الواليات املتحدة االستثمار في 
الدبلوماسية واملساعدات التنموية، 
ــات اإلدارة احلالية  اللتني أدَّت سياس
ــن االضمحالل. ــد م ــى املزي ــا إل بهم

ــى معاجلة  ــج الذي يقوم عل إن النه
قضايا مثل التوتر بني املدني والديني، 
ــاد، ونقص فرص العمل، قبل  والفس

ــتفحالها إلى صراعات، ميكن أن  اس
ــى التعامل  ــى احلاجة إل ــي عل يقض
ــتقبل.انا  ــكريًا في املس ــا عس معه

ا  ــاب تهديدً ــون اإلره ــي ك ــازع ف ال ان
ــب  يتطلَّ ــورة  اخلط ــغ  بال ــا  حقيقيً
ــة وتعاونًا  ــية قوي ــودًا دبلوماس جه
ــتخباراتيًا مع احللفاء والشركاء،  اس
ــكريًا في بعض  وبالطبع تدخالً عس

ــا إطارًا  ــه باتخاذه ــان. غير  أن األحي
ــة  العاملي ــرب  ــت احل ــا، كان تنظيميً
ــى البالد. أن  ــاب كارثةً عل ــى اإلره عل
ــن القومي  ــتراتيجية األم متحور إس
ــة اإلرهاب، قد  األمريكية حول قضي
ــن املتطرفني  ــع آالف م ــمح لبض س
ــة  السياس م في  بالتحكُّ العنيفني 
اخلارجية ألقوى دولة على وجه األرض. 
ــات املتحدة  نتهم الوالي ــك مكَّ وبذل
بسياساتها من حتقيق األهداف التي 
ــة.أن احلرب  ــعوا إليها منذ البداي س
ا مذهالً  على اإلرهاب قد شهدت تبديدً
ــة  ــنة املالي ــة الس ــوارد. فبنهاي للم
ــك احلرب قد  ــوف تكون تل احلالية س
ــة قام بها  ا ألحدث دراس كلَّفت وفقً
«مشروع تكاليف احلرب» في جامعة 
ــي الضرائب  ــة دافع ــراون األمريكي ب
األمريكيني أكثر من ٤٫٩ تريليون دوالر.
وبحساب تكاليف الرعاية الصحية 
املستقبلية لقدامى اجلنود املصابني، 
ترتفع فاتورة التكاليف إلى ما يقارب 
ستة تريليونات من الدوالرات. ويشير 
ــوأ هو أنه حتى  ــاندرز إلى أن األس س
ــات الهائلة، لم  ــد كل تلك النفق بع
ــني في العالم  ــح أعداد اإلرهابي تصب
ــا ملركز  ــل أكثر.فوفقً ــل، ب ــوم أق الي
والدولية،  ــتراتيجية  اإلس الدراسات 
ــالميني  اإلس ــني  املقاتل ــداد  أع زادت 
ــطون في أنحاء  ــنَّة الذين ينش السُ
ــرين  ــم في تش ــن العال ــة م مختلف
الثاني ٢٠١٨، مبقدار أربعة مرات عنها 
ــب  ــبتمبر ٢٠٠١. وبحس ــي ١١ س ف
، إذ يرى  ساندرز، ليست هذه مصادفةً
ــي أدارت بها الواليات  أن الطريقة الت
ــك احلرب قد  ــركاؤها تل املتحدة وش
ــبَّبَت في تعزيز مشاعر االستياء  تس
والغضب؛ مما ساعد هؤالء اإلرهابيني 
ــاع.إن  ــن األتب ــدٍ م ــد مزي ــى جتني عل
مثل  ــدة،  املتح ــات  الوالي ــي  منافس
ــتغلوا التورُّط  ــني، اس ــيا والص روس
األمريكي في حروبٍ ال تنتهي، لتوسيع 
نفوذهم االقتصادي والسياسي  في 
ــم. ففي الصني،  ــاء العال جميع أنح
ــادة  ــة بقي ــرة الداخلي ــت الدائ نَ متكَّ
ــي جني بينغ من  الرئيس الصيني ش
ــلطة، قامعةً  ــام الس ــاك بزم اإلمس
روِّجةً  ومُ داخليًا،  السياسية  احلريات 
ــختها  ــه لنس بقوة في الوقت نفس
ــي  ــلطوية ف ــمالية الس ــن الرأس م
ــابه، يعمل  ــياقٍ مش اخلارج».وفي س
ــي فالدميير بوتني على  الرئيس الروس
ــتعادة  ــه املهيبة في اس حتقيق رؤيت
أمجاد قوة موسكو التي حظيت بها 
في احلقبة السوفيتية، ورغم إدراكه 
صعوبة ذلك فإن ما يستطيع فعله، 
ــه، هو تقويض  ــا يحاول القيام ب أو م
ــات الليبرالية في  حتالف الدميقراطي
أوروبا وأمريكا الشمالية، الذي يقف 

عقبةً في طريق بعث روسيا.

يتبع....

* اِّـرشح الرئاسي األمريكي

على امريكا أن 
تتبنى سياسةً 
خارجية تركِّز على 
مصالحها األساسية 
وتبين التزامها بقيم 
الديمقراطية َّـ 
الداخل والخارج

ارتكبت امريكا خالل ما يقرب من عقدين من هجمات ١١ أيلول اإلرهابية سلسلة من األخطاء 
الفادحة التي لم تضعف من ديمقراطيتها فحسب بل زعزعت من صورتها القيادية للعالم

ترامب

بوتني

شي جني

    ال اجد ان الساعة الدائرية او البيضوية او اي من اشكالها 
ذات قيمة داللية فقط من الناحية اجلمالية تكون اكثر رونقا 
وبهجة املهم هو الوقت الذي يقتله بعض الساسة والناس 
ــمية االذرع الداخلية بالعقارب  فيها وال اعرف ملاذا متت تس
فمن احملتمل ان يكون املعنى العقرب الذي يلسع كما الوقت 
الذي يباغتنا فبكلتا احلالتني نحن مقتولون ومسروقون من 
هذا الزمن الذي حطموا كل ساعاته وأوقاته . من منا يبالي 
ــا يحترم الوقت وداللته  ــيف ومن من بالوقت الذي هو كالس
ــية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية ومن منا  النفس
ــكاكينها وتقطع من  ــرق قليال لتأمل االيام وهي حتد س يط
حلظاتنا اعمارا لن ترجع وموتى غيبهم التراب ملاذا التعطيل 
ــكيل احلكومة وملصلحة من هذا النزيف من الوقت  في تش
والدماء وما دخل بيضة القبان السابقة التي ثبت فسادها 

وافسادها هل نحتاج 
الى بيض وكما احتارت 
ــع  ــي جم ــم ف املعاج
ــان كأقبنة  ــة قب كلم
ــات  وقبان ــي  وقبان
ــة  بيض ــي  ف ــا  احترن
ــا لتتم عملية  نضعه
ــي  االفتراض ــوازن  الت
ــا  ــاذا قمن ــم مل وال نعل
ــن البيضة  بالبحث ع
ــا  قبان ــك  منتل ــم  ول
ــل نحن  ــا وه يجمعه
ــاج الى  ــل نحت بالفع
ــاج لوجود  ــض ودج بي

ــاعات كبيرة داخل  ــرورة لوجود س ــا ؟ ال ارى ض ــان يلمه قب
ــر فاملوظف واملتقاعد  ــان وال على حيطان اغلب الدوائ البرمل
ــرز) الوقتي لغرض  ــا للقيام بالعد و(الف ــب اولى به والكاس
استالم راتبه الشهري منتهي الصالحية فمن واجب بعض 
ــة حتطيم بيضهم وقباناتهم وساعاتهم والهروب  الساس
ــمس فحتما  من احلر الى دول اجلوار والى دول ال تصلها الش
سيطبخ العراقيون على اشعة الشمس كالبيض املسلوق 
ــاعة الضيق .  ــان رمبا ال ينفعهم في س ــة الى قب دون احلاج
ــاعة بيك بن؟ ألنهم  ــل تعلمون ملاذا العرب معجبون بس ه
ــة وثمن  ــدهم وتهديهم الى قيم ــاعة ترش ــون س ال ميتلك
ــان وبريطانيا او ألية  ــرا والياب ــت فيذهبون الى سويس الوق
دولة ليقتنوا ساعة ال تتوقف حتى لو صببت عليها املاء او 

رميتها في عني الشمس.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

يذهب البعض اُّـ 
سويسرا واليابان 
وبريطانيا او ألية دولة 
ليقتنوا ساعة ال تتوقف 
حتى لو صببت عليها اِّـاء 
او رميتها َّـ عني الشمس

ترامب يقود أمريكا إلى الحرب األسوأ في تاريخها

è�‡��í�€a@Â��Ó«

الواليات املتحدة كانت 
وما زالت في حالة حربٍ 
منذ زمن طويل. حتى 
أنها اليوم تبدو في طور 
االستعداد خلوض حرب 
جديدة مع إيران هذه املرة، 
حرب قد تكون األسوأ 
حتى اآلن. ففي وقتٍ 
سابق من هذا الشهر 
أمر الرئيس دونالد ترامب 
بتوجيه آالف من اجلنود 
األمريكيني اإلضافيني إلى 
منطقة الشرق األوسط 
لردع إيران ووكالئها. ثم 
انتشرت األخبار مؤخرًا، 
م إلى  عن أن البنتاجون قدَّ
ا  البيت األبيض خططً
ن إرسال عشرات  تتضمَّ
اآلالف من اجلنود اآلخرين.
انا قلق وبعمق من أن 
حترُّكات إدارة ترامب ضد 
، سواء  إيران من جهةٍ
كانت عن عمد أو غير 
عمد، وردود إيران من جهةٍ 
أخرى، قد تقود الطرفني 
إلى حالة صراع مباشر.
أن أيَّ حربٍ على إيران 
ستكون أسوأ بكثير 
من احلرب على العراق 
ر منه القادة  وهو ما حذَّ
العسكريون األمريكيون 
وخبراء األمن، إذ أن إيران 
بإمكانها، في حالة 
ت لهجومٍ أمريكي،  تعرَّضَ
استخدام وكالئها للردِّ 
على القوات األمريكية 
وحلفائها في العراق 
وسوريا وإسرائيل 
ومنطقة اخلليج.

* بريني ساندرز 

NO.3215.MON.1.JUL.2019 العدد (٣٢١٥) االثنين ٧/١/ ٢٠١٩ 



بغداد / البينة الجديدة
ــؤون الطاقة  اكد نائب رئيس الوزراء لش
ووزارة  ــة  ــرص احلكوم ــط ح النف ــر  وزي
ــار احملافظات  ــادة اعم ــى اع ــط عل النف
ــرب على  ــا احل ــي خلفته ــررة الت املتض
ــة ، والعمل  ــش االرهابي ــات داع عصاب
 ، ــة  النفطي ــة  الصناع ــر  تطوي ــى  عل
ــتثمار فيها .وقال وزير  ــجيع االس وتش
ــان  اثناء  ــاس الغضب ــر عب ــط ثام النف
ــراق  ــط الع ــر نف ــي مؤمت ــاركته ف مش
ــة البريطانية  ــد في العاصم الذي  عق
ــن ٢٧- ٢٨ حزيران ٢٠١٩،  ــدن للفترة م لن
ــي اعادة  ــباقة ف ــت الس ــه كان أن  وزارت
ــتودعات   اعمار احلقول واملصافي واملس
ــود  الوق ــة  ــات تعبئ ــة ومحط النفطي
ــائل  في  ــاحات الغاز الس ومعامل وس
محافظات نينوى وصالح الدين واالنبار 
ــان    ــاف الغضب ــوك .وأض ــى وكرك وديال

ــة  الالزم ــط  اخلط ــت  وضع ــه  وزارت ان 
ــوض بالصناعة النفطية في هذه  للنه
ــد الوطني  ــالل اجله ــن خ ــات م احملافظ

ــتثمارية  ــركات االس وبالتعاون مع الش
ــة ، وانه يرحب بجميع  احمللية واخلارجي
ــتثمار في هذه  اجلهود اخمللصة في االس

احملافظات والعمل على تطوير الصناعة 
ــل للثروة  ــتثمار االمث ــة واالس النقطي
الوطنية،وأن االستثمار هو احلل االمثل 

ــاد  ــز االقتص ــليم لتعزي ــق الس والطري
الوطني  . وعن أسثتمار الغاز قال نائب 
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط 
ــتثمار جميع  ان الوزارة  تعمل على أس
ــالل التعاقد مع  ــاز املصاحب من خ الغ
الشركات العاملية املتخصصة ، معبرا 
ــى اتفاقات  ــل ال ــي التوص ــن امله ف ع
ــركات  ــدد من الش ــود مع ع ــرام عق واب
ــاوض معها ، ونامل في ايقاف  التي نتف
ــرق الغاز في غضون فترة وجيزة .وعن  ح
ــذ التصديرية قال الغضبان  تعدد املناف
ــز صادراته  ــعى الى تعزي ــراق يس ان الع
ــاريع  ــالل تنفيذ مش ــن خ ــة م النفطي
ــة –العقبة وخط  ــط الرميلة –حديث خ
ــي فضال عن  ــان الترك ــوك – جيه كرك
زيادة الطاقة التصديرية الى اكثرمن (٦) 
ــوم للمنفذ اجلنوبي  ــون برميل بالي ملي

املطل على اخلليج.
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بغداد / البينة الجديدة

ــاء الدكتور لؤي  ــيد وزير الكهرب نيابة عن الس
ــظ صالح  ــيد محاف ــور الس ــب، وبحض اخلطي
ــن القادة  ــر، وعدد م ــتاذ عمار جب ــن االس الدي
ــؤولني، افتتح السيد مدير عام  األمنيني واملس
ــة الكهربائية  ــل الطاق ــركة العامة لنق الش
ــد غزاي،  ــدس خال ــمالية، املهن ــة الش املنطق
ــد  ــة، جه ــي التحويلي ــة بيج ــرا محط مؤخ
ــة الكهربائية  ــل الطاق ــط نق (٤٠٠ ك.ف)، وخ
ــي - كركوك) (٤٠٠ ك.ف)،  الضغط الفائق(بيج
ــة صالح الدين.وتعد  في قضاء بيجي مبحافظ
ــزة االولى على  ــاريع املنج هذه احملطة من املش
ــد العراق، كون العمل قد مت بجهود ذاتية  صعي
ــاء، والذي كان  ــالكات وزارة الكهرب ــل م من قب
حكرا على الشركات االجنبية، ومت اكمال هذا 
ــرة في اخملازن  ــواد االولية املتوف ــروع من امل املش
ــات املدمرة. ــة لبعض احملط ــواد االحتياطي وامل
وقال السيد املدير العام، في حديثه عن اهمية 
ــط (بيجي -  ــة، وخ ــي التحويلي ــة بيج محط
كركوك)، الذي دمر جراء العمليات العسكرية، 
ان مالكاتنا باشرت بهمة عالية وبجهود ذاتية 
واستثنائية رغم معوقات العمل من قلة املواد 
والتخصيصات املالية بأعادة تأهيل خط نقل 
ــط الفائق(بيجي -  ــة الكهربائية الضغ الطاق
ــول (١٢٠) كم، وبعدد  كركوك)(٤٠٠ ك.ف)، وبط

ــبه تام،  ــكل ش ــد تدميره بش ــاً، بع (١٩٨) برج
ولكون املناطق نائية كانت اجلهود استثنائية 
ــاز العمل بوقت  ــرة من قبل مالكاتنا الجن وكبي
قياسي .وذكر املهندس خالد غزاي، ان مالكاتنا 
ــود ذاتية،  ــت بجه ــة متكن ــية والفني الهندس
ــارا وفي ايام العطل  ــل متواصل ليال ونه وبعم
ــن اجناز  ــارك م ــان املب ــهر رمض ــمية وش الرس
مشروع نصب محطة بيجي التحويلية (٤٠٠ 
ك.ف) وبسعة (٢٥٠ MVA)، في قضاء بيجي رغم 
ــات، ومعوقات العمل االخرى،  قلة التخصيص
ــروع فريدا من نوعه في  كما و يعتبر هذا املش

ــة التخطيط  ــه مبتكرا من مرحل ــراق كون الع
ــهم بعد ربطه  ــذ واالجناز والذي سيس والتنفي
ــاعات  ــادة س ــوك)، بزي ــي - كرك ــط (بيج بخ
التجهيز في محافظة صالح الدين، فضال عن 
زيادة الوثوقية واالستقرار ، وتوفير مصدر بديل 
ــة الكهربائية حملافظتي صالح  لتجهيز الطاق
ــق مدينة تكريت  ــوى، وجتهيز مناط الدين ونين
ــرقاط وناحية احلجاج، بالطاقة  وبيجي والش
ــذه املناطق،  ــاكني ه ــة خدمة لس الكهربائي
ــكاني  ــتقرار الس ــى دميومة االس ــة ال باالضاف

واالمني فيها.

متابعة / البينة اجلديدة
ــكان  واالس ــار  االعم وزارة  ــلمت  تس
ــرة  العامة/دائ ــغال  واالش ــات  والبلدی
ــك  بن ــن  م ــاً  قرض ــور  واجلس ــرق  الط
ــار  ــن إط ــي KFW ضم ــة االملان التنمی
«تسهیالت االعتماد االملاني ملساعدة 
النازحین على العودة الى مناطقهم» 
في العراقGCFI .یشمل القرض اعادة 
ــور في محافظة نینوى،   تأهیل ٣جس
ــن أعمال اعادة التأهیل لعدد  واملزید م
من اجلسور في محافظة نینوى واجلزء 
ــداد- موصل  ــق بغ ــن طری ــي م اجلنوب
ــن  ضم ــاً  ایض ــة  للمناقص ــتعلن  س
«املشاریع املتسارعة للطرق واجلسور». 
ــكان  واالس ــار  االعم وزارة  ــو  وتدع

ــة/ دائرة  ــغال العام ــات واالش والبلدی
املؤهلین  املناقصین  ــور  واجلس الطرق 
لتقدیم عطاءاتهم في ظروف مغلقة 
ــال التأهیل. ــذ أعم ــة لتنفی ومختوم

اجلسور الثالثة مدمرة جزئیاً وتتطلب 
ــي  ــم تفصیل ــح وتصمی ــال مس أعم
اضافة الى اإلصالح والتنظیف وأعمال 
ــرور علیها.  ــادة حركة امل ــل إلع التأهی
ــل أعمال التأهیل خالل  على أن تكتم
مدة ٦ أشهر بضمنها األعمال اآلتیة:

ــروع في  ــي : یقع املش ــر مرع ١ .جس
ــل بالقیارة.  ــي ویربط املوص وادي املرع
ــع  ــع املقاط ــك ورف ــیر وتفكی - تكس
ــر مع تكسیر  احلدیدیة اخلاصة باجلس
األكتاف واألساسات.  وتتضمن: - رفع 

ــاض خارج  ــن ونقل األنق ــال الدف أعم
موقع العمل.

ــر كونكریتي بطول ٤٨  ــاء جس - إنش
ــول الفضاء  ــن ط ــع فضاءی ــر بواق مت
الواحد ٢٤م (اجملموع ٤٨م)، وصب ركائز 
ــدة واألكتاف.- فرش  ــة جدی كونكریتی
ــر واملقتربات.-  ــفلت للجس طبقة أس
نصب السیاج وأعمدة اإلنارة والكلیات 

وأعمال التخطیط.
ــروع في  ــع املش ــود : یق ــر احل ٢ .جس
ــب قرب ناحية احلود، یربط  وادي القص
ــا األعمال  ــارة بضمنه ــل بالقی املوص
ــوق  ــن ف الدف ــال  ــع أعم - رف ــة:  اآلتی
ــع الفضاء  ــررة.- رف ــاءات املتض الفض
ــیره ونقله مع تنظیف  املتضرر وتكس

حوض النهر.- نقل اخمللفات واألنقاض 
ــل.- صیانة األضرار  ــارج موقع العم خ
ــدة وقبعة األعمدة  احلاصلة في األعم
ــر.-  ــاند والروافد للجس ــد املس وقواع
ــاند املتضررة ونصب مساند  رفع املس
ــر  اجلس ــطحة  س ــب  ص ــدة.-  جدی
واملماشي والواجهات ونصب مفاصل 
ــیاج احلدیدي  ــب الس ــة ونص مطاطی
الوقائي.والكلیات.- تبلیط  ــیاج  والس

كامل اجلسر.
ــر  ــى االول : یقع اجلس ــر املثن ٣ -جس
ــر ویربط منطقة حي  على نهر اخلوص
ــي املثنى في مدینة املوصل  اجلزائر وح

واعمال
ــرر .  ــاء املتض ــع الفض ــیر ورف - تكس

ــهر وتتضمن :-  ــدة (٥ ) اش التاهیل مب
ــارج موقع  ــل اخمللفات واالنقاض خ نق

العمل .
- صیانة االضرار احلاصلة في االعمدة 
ــاند  املس ــد  وقواع ــدة  االعم ــة  وقبع
ــتبدال  ــر.- اس والروافد اخلاصة باجلس
اعادة  ــررة.-  املتض املطاطیة  ــاند  املس
ــد الكونكریتیة  ــب الرواف ــل وص تاهی
ــطحة  ــاء االول .- اعادة صب س للفض
اجلسر واملماشي والواجهات اجلانبیة.- 
ــیاج  ــب املفاصل املطاطیة والس نص
ــي واعمدة  ــیاج الوقائ ــدي والس احلدی
ــارة ومنظومة التصریف للمقاطع  االن
املتضررة في اجلسر.- صیانة املقتربات 

وتبلیط كامل اجلسر.

البينة الجديدة / عبد الستار محسن
ــكك األستاذ طالب جواد   تفقد مدير عام الس
كاظم احلسيني  محطة بغداداملركزية  يرافقة  
ــكك  ــركة وامر حماية الس ــام الش مدراء أقس
ــافرين والتقى  ــل  عربات املس ــول داخ حيث جت
ــتماع إلى آرائهم ومقترحاتكم  املواطنني لالس
ــة   الرائع ــة  التاريخي ــادرة  املب ــذه  ــني  ه مثمن
وشكرهم وتقديرهم العالي لراعي املبادرة التي 
ــل املهندس عبد اهللا  ــا معالي وزير النق اطلقه
ــذا املنجز الكبير الى  لعيبي باهض ليضاف  ه
ــركة . التي القت  ــازات املتحققة في الش اإلجن

ــافرين للتوجه  ــل  املس ــدا  من قب ــاال متزاي اقب
ملنافذ احلجز بكل فروعها في بغداد واحملافظات  
ــى  ــالع عل ــه لالط ــام بجولت ــر الع ــام املدي وق
ــهيالت واخلدمة   ــركة بتقدمي التس مبادرة الش
باستقبال املسافرين عند صعودهم بإماكنهم 
ــاء جمالية عبارة  ــي العربات اخملصصة واضف ف
عن (قواعد مذهبة و كاربت) تدل على الترحيب 
ــذا القطار  ــافرين على ه ــر  لكل املس والتقدي
ــر العام وجه  ــريع .. يذكر ان املدي ــوبر الس الس
العاملني في الشركة   باستنفار كل الطاقات 
ــكك  ــاءة  خطوط الس ــى رفع كف ــة عل املتاح

ومراقبة جميع بوابات التعابر في محيط بغداد  
ــير  ــرطة لتامني س بتواجد البوابني ومفارز الش
ــك املعابر   ــريع من خالل تل ــوبر الس قطار الس
ــزة النوعية الرائعة  ــز  هذه املبادرة  والقف لتعزي
ــل  ليختصر  ــي وزير النق ــا  معال ــي أطلقه الت
ــداد إلى البصرة  ــاعات من بغ الرحلة الى (٦)س
ــية   ــس مرورا باملناطق اجلنوبية الرئيس وبالعك
ــماوة-الديوانية-احللة).  وذلك  ــة -الس (الناصري
ــير القطارات  وتامني سفر ممتع  ــيابية س النس

وراحة وامان خدمة  للمسافر الكرمي.

@ÂÌäœbéΩbi@Ô‘n‹ÌÎ@˝Ó€@@ÚÌå◊äΩa@ÖaÜÃi@Ú�™@ø@…Ìäé€a@äiÏé€a@âb�”@Ü‘–nÌ@Ÿÿé€a@‚b«@äÌÜfl

÷aä»€a@ø@C·Ë‘üb‰fl@µa@ÒÖÏ»€a@Û‹«@¥yãb‰€a@ÒÜ«béΩ@Ô„bΩ˛a@Öb‡n«¸aD@ Îäífl

bËÓœ@âb‡rnç¸a@·vy@ÒÖbÌãÎ@ÚÓ�–‰€a@Ú«b‰ñ€aäÌÏ�mÎ@ÒâäönΩa@ÊÜΩaâb‡«g@ÒÖb«g@Û‹«@ÊÏñÌäyZ¡–‰€a@äÌãÎ
5 محليات

بغداد / البينة الجديدة
ــاء مجلس النواب احملترمني  ردا على تصريح بعض اعض
والذي تضمن وجود خروقات وهدر للمال العام في شركة 
ــركتي كار  ــومو) بخصوص عقود ش ــويق النفط (س تس
وقيوان ، تود شركة تسويق النفط ان تنوه بعدم وجود اي 
التزامات بخصوص عقدي التصفية والكهرباء مع هاتني 
ــويق النفط  هي املسؤولة  الشركتني لكون  شركة تس
ــتقات  ــام والغاز واملش ــط اخل ــويق النف ــام  تس عن مه
ــركتنا تاخذ على  ــراق ، حيث ان ش ــة خارج الع النفطي
ــويق وبيع  ــرادات الدولة من خالل تس ــا حتقيق اي عاتقه
كافة الكميات املتاحة للنفط اخلام العراقي واملنتجات 
ــركات العاملية  النفطية وفق عقود رصينة تبرم مع الش
ــي الوقت الذي نقدر  ــة لتعظيم موارد البلد ، وف الرصين
ــاد من قبل  ــل محاربة الفس ــي تبذل من اج ــود الت اجله
ــس النواب املوقر،  ــات الرقابية وفي مقدمتها مجل اجله
نهيب بكافة اعضاء مجلس النواب بتقصي احلقائق عن 
ــرها اعالمياً  املعلومات من قبل اجلهات اخملتصة قبل نش
ــمعة  ــط يضر بس ــويق النف ــركة تس ــام لش وان اي اته
ــركة التي لها مكانة مرموقة في االسواق العاملية  الش
ــاد العراقي، وان  ــاس لالقتص ــي تعتبر العصب االس والت
ــام جميع  ــط مفتوحة ام ــويق النف ــركة تس ــواب ش اب
ــات االعالمية احمللية  ــالً عن اجله ــات  الرقابية فض اجله
ــوم بعمل برامج او  ــة والتي بني احلني واالخر تق واالجنبي
ــاملة  ــات صحفية من اجل ايصال املعلومة الش حتقيق

عن عمل هذه الشركة.

@|ôÏm@@¡–‰€a@’ÌÏém@Ú◊äë@
@òÏñ¢@pbflaån€a@a@ÖÏuÎ@‚Ü«

ıbiäËÿ€aÎ@ÚÓ–ñn€a@Ü‘«

بغداد / البينة الجديدة
ــلطة الطيران املدني العراقي علي خليل  ــتقبل مدير عام س اس
ــب االقليمي  ــن خبراء املكت ــتوى م ــا عالي املس ــم،  فريق ابراهي
ــي  ــة (ايكاو) مع وفد من مفتش ــران املدني الدولي ــة الطي ملنظم
الهيئة العامة للطيران املدني االماراتية ضمن خطة ( عدم ترك 
ــلطة الطيران   ــف الركب)، اخلاصة بتقدمي الدعم لس اي بلد خل
استعداداً للتدقيق املزمع تنفيذه نهاية هذا العام.وقال ابراهيم 
ــة ورش عمل  ــت اقام ــرة ايّام مت ــر من عش ــى مدى اكث ــه   عل ان
ــالمة اجلوية عبر مراجعة  ــتفيضة مع مفتشي قسم الس مس
ــالمة  ــكاو العاملي لتدقيق ومراقبة الس ــيات برنامج االي اساس
اجلوية في مجاالت العمليات ، تراخيص املطارات ، املالحة اجلوية 
ــكل  ــة الطائرات ، االجازات .واضاف  ان الوفد أطلع بش ، صالحي
مفصل على منظومة اجلهاز التنظيمي لسلطة الطيران املدني 
العراقي ، خصوصاً ذات الصلة بالتشريع الوطني للطيران املدني 

واللوائح التنظيمية والهيكل التنظيمي للسلطة والتدريب.

البينة الجديدة / محمد الفيصل
ــبت ولغرض  ــوم امس االول الس ــرة من ليلة ي ــاعة متأخ  في س
الوقوف على عمل املنفذ،  زار مدير عام املنافذ احلدودية الدكتور 
ــارة إيران حيث  ــيب احلدودي مع اجل ــم العقابي منفذ الش - كاظ
ــاك للوقوف على  ــدراء الدوائر العاملة هن ــع فور وصوله مب اجتم
ــل وايجاد احللول  ــير العم ــاكل واملعوقات التي تعترض س املش
ــرافي  ــل الرقابي واإلش ــيابية العم ــا لضمان انس ــة له الناجع
ــى تعزيز مفهوم  ــة. مؤكداً عل ــى املنافذ احلدودي ــيطرة عل والس
العمل اجلماعي مبا يحقق األهداف املرجوة في األداء املهني،يذكر 
ــديد الرقابة على  ــتالم مهامها بتش ــعت منذ اس ــأة س ان الهي
ــذ مبا يضمن  ــودة في املناف ــر املوج ــمية  للدوائ ــه الرس املنظوم
حسن األداء وحماية املنتج احمللي باألضافة الى مراقبة عمليات 

التهريب التي قد حتصل بني احلني واآلخر هناك.

 البينة الجديدة / قاسم حوشي
ــائية احدى  ــركة حمورابي العامة للمقاوالت االنش   تواصل ش
ــات العامة بتأهيل  ــكان والبلدي ــكيالت وزارة االعمار واالس تش
ــرة بتاريخ  ــت املباش ــث مت ــة حي ــة املكرم ــق مك ــط طري وتبلي
٢٠١٩/٦/١٢ بقلع طبقة التبليط القدمي للممر االمين (ممر الذهاب )

ومبساحة قدرها ٢٠,٧٥٠م٢ اضافة الى قلع احلصى اخلابط القدمي 
وبكمية (٢٢,٦٥٠)م٢ونقلها خارج حدود البلدية اضافة الى قلع 
ــاحته   (٤٨٠٠)م٢  ــف االمين وتقدر مس ــتايكر) القدمي للكت (الش
ــايد الثاني  ــتالم الس ونقلها خارج حدود البلدية ومن املؤمل اس
بعد اجناز االول لوجود ازدحامات مرورية ولكون املشروع في مركز 
ــن بالرش واحلدل  ــتمرة لتهيئة املمر االمي احملافظة واالعمال مس
ــيد املدير العام املهندس  ــوية.هذا ما اوضحه الس واعمال التس
سعد الدين محمد امني  مضيفا انه بجهود استثنائية متميزة 
سوف تعد كوادرنا العدة العمال عدد من املشاريع التي تنفذ من 
ــعبنا  قبل كوادرنا في بغداد وعدد من احملافظات ونعاهد ابناء ش
ــام اجلمع  ــن الليل واي ــات متأخرة م ــة عالية والوق ــل بهم العم
ــا خدمة البناء  ــا املكلفني به ــمية الجناز اعمالن ــل الرس والعط
ــوزارة االعمار من  ــة التابعة ل ــركة حمورابي العام ــعبنا و ش ش
ــركات الرائدة التي لها باع طويل في تنفيذ مشاريع الطرق  الش
ــور باالعتماد على امكانيتها الذاتية ومالكاتها املنتشرة  واجلس
في اغلب احملافظات وان الشركة لديها من اخلبرات واالمكانيات 
ــات عالية  ــرق مبواصف ــاريع الط ــرية لتنفيذ مش ــة والبش املادي
ــركة مع كوادرها  اجلودة في بغداد واحملافظات وتتواصل ادارة الش
ــني متطلبات العمل  ــارات امليدانية وتأم ــذة من خالل الزي املتنف
وبصورة يومية من خالل التوجيهات املستمرة للسيد مدير عام 

الشركة والسيد املعاون والسادة اعضاء مجلس االدارة.

@ Îäífl@ø@›‡»€a@›ïaÏm@ÔiaâÏª@Ú◊äë
“äë¸a@—v‰€a@ø@ÚfläÿΩa@Úÿfl@’Ìäü
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بغداد / البينة الجديدة

ــمي لوزارة الصحة   صرح املتحدث الرس
ــي  خريج ــني  بتعي ــت  قام ــوزارة  ال ان 
ــة والصحية  ــة الطبي ــات التقني الكلي
ــد  ــي املعه ــض وخريج ــات التمري وكلي
الطبي التقني (صحة مجتمع – متريض 
ــالت مرضية – تخدير –  – صيدلة – حتلي
ــض (قبالة  ــعة – فحص بصر – متري أش
وتوليد)- إطراف ومساند – عالج طبيعي 
ــة ذوي االحتياجات  ــك –رعاي – إلكتروني

اخلاصة – وقاية أسنان – صناعة أسنان 
– إدارة صحية  - أدلة جنائية ) وخريجي 
ــض واعداديات القبالة  اعداديات التمري
ــور واإلناث على مالك  والتوليد من الذك
ــم على دوائر الصحة  الوزارة ومت توزيعه
ــيرا الى ان  ــات. مش ــداد واحملافظ في بغ
ــد النقص احلاصل في  الوزارة  تقوم بس
ــي والتمريضي  ــا الطبي والصح مالكه
ــدد من  ــني اخلريجني اجل ــالل تعي ــن خ م
ــة  الطبي ــد  واملعاه ــات  الكلي ــة  طلب

ــرة  ــام دائ ــر ع ــح مدي ــة. واوض والصحي
ــي الوزارة  ــة املوارد ف ــط وتنمي التخطي
ــف احلجامي أن  ــب لطي ــور جاس الدكت
ــالكات الطبية والصحية لهذه  توزيع امل
ــنة على الدوائر الصحية كان على  الس
ــار  ــاج واالختي ــدل واالحتي ــاس املع أس
ــنوات  الس ــس  عك ــى   عل ــكن  والس
ــع  ــي التوزي ــد ف ــابقة اذ كان يعتم الس
على االختيار التسلسلي للمتخرج في 

استمارة التوزيع.

البينة الجديدة / علي شريف
اعلنت مديرية زراعة محافظة بابل 
قسم الذرة الصفراء وبالتنسيق مع 
الشعب الزراعية عن ارسال (٧٠٧٨) 
عينة من بذور التوفير الذاتي حملصول 
ــى مركز فحص  ــراء ال ــذرة الصف ال
وتصديق البذور في ابي غرق لغرض 
فحصها وبيان نسب االنبات فيها 
ــة٠ واكد  ــدى صالحيتها للزراع وم
الزراعي  ــدس  ــم املهن رئيس القس

ــدر محمد جواد ان الغرض  علي حي
ــص  للفح ــات  العين ــال  ارس ــن  م
اخملتبري لضمان استخدام املزارعني 
ــا  ــات٠ داعي ــة االنب ــذور مضمون لب
ــي احملافظة الى  ــع املزارعني ف جمي
االسراع بتسليم عينات بذور الذرة 
الزراعية  ــعب  الش ــى  ال ــراء  الصف
لغرض ارسالها وفحصها٠ مشددا 
ــليم عينة بذور التوفير  ان عدم تس
ــيحرم املزارع من ادراجه  الذاتي س

ــم  ــتزراع للموس ــة االس ــي خط ف
وزارة  ــات  ــب توجيه ــي وحس احلال
ــياق ذي صلة قام  ــي س الزراعة٠وف
ــاد التابع ملديرية زراعة  قسم االرش
بابل بحضور رئيس الشعبة عباس 
ــتراك مع دائرة  ــلطاني وباالش الس
ــي باجراء  ــزه الغرب ــي احلم ــري ف ال
ــة ١١/  ــي مقاطع ــادية ف ندوه ارش
ــة احملاصيل  زراع ــيه حول  اخلميس
ــم ومن ضمن  الصيفية لهذا املوس

ــذه احملاصيل الذرة الصفراء حيث  ه
ــة في  ــات املهم ــن النبات ــر  م تعتب
مجال صناعة الزيوت ومادة النشأ 
ــة الذرة  ــى املزارعني زراع ويجب عل
ــيتم اعطائهم حصة  الصفراء وس
ــذا احملصول  ــري ه ــة ل ــة كافي مائي
ــب توجيهات  ــم حس ــذا املوس له
ــي ناحية احلمزة  ــر دائرة الري ف مدي

الغربي.
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ــن االوُّـالحلقة ع ــتنجم  س ــي  الت ــة  النتيج أن 
ــا حلالة زعزعة  ــتكون تعميقً ذلك س
االستقرار التي ال ميكن تصور عواقبها 
في الشرق األوسط، عالوة على حروبٍ 
كلِّفةً على  ــنوات، مُ ــتمر لس قد تس
األرجح تريليونات الدوالرات.أن اإلدارة 
ــا أن تتراجع خطوةً  األمريكية عليه
ــد التفكير في ما  إلى الوراء، وأن تعي
ــي إيران أم في  ــواء أكان ف تقوم به س
منطقة الشرق األوسط بشكلٍ عام. 
فقد ارتكبت الواليات املتحدة، خالل 
ــرب من عقدين من هجمات ١١  ما يق
ــبتمبر (أيلول) اإلرهابية، سلسلةً  س
ــم  ــي ل ــة الت ــاء الفادح ــن األخط م
ــب،  ف من دميقراطيتها فحس تُضعِ
ــا القيادية  ــن صورته ــت م بل زعزع
للعالم.لذا فإن على الواليات املتحدة 
ــز  ــة تُركِّ ــةً خارجي ــى سياس أن تتبنَّ
على املصالح األمريكية األساسية، 
الدميقراطية  ــم  التزامها بقي ــنيِّ  وتُب

في الداخل واخلارج، وتعطي األولوية 
ــكلٍ  بش ــل  والعم ــية  للدبلوماس
ــي مع احللفاء ملواجهة اخملاوف  جماع

األمنية املشتركة.
ما بعد الحرب على اإلرهاب

ــبتمبر  اعود إلى مرحلة ما بعد ١١ س
ــزت  ــدة غ ــات املتح ــول إن الوالي ليق
ــوأ هجوم  ــى أس ــتان ردًا عل أفغانس
ــي تاريخها،  ــه ف ــت ل ــي تعرَّضَ إرهاب
د: هو  ــدَّ ح ــدفٍ مُ ــك له ــت بذل وقام
طوا  ــك الذين خطَّ القصاص من أولئ
ــن دعموهم،  ــك الهجمات والذي لتل

ــك االعتداء  ــن أن مثل ذل ــد م والتأكُّ
ــرى. إال أن اجليش  ــرةً أخ ــرَّر م لن يتك
ــتان  ــزال في أفغانس ــي ما ي األمريك
ا.إنه  ــد ما يقارب ١٨ عامً حتى اآلن بع
ــن التركيز على الذين هاجموا  بدالً ع
إدارة  ــارت  اخت ــدة،  املتح ــات  الوالي
ــالن خوض  ــورج بوش إع ــس ج الرئي
«حرب عاملية على اإلرهاب» لتسويغ 
ــراق في ٢٠٠٣، رغم أنها دولة  غزو الع
ــات ١١  ــا عالقة بهجم ــن له لم يك
لَت احلرب  ــا حتوَّ ــبتمبر.ومن حينه س
ــاب إلى حربٍ ال نهاية لها،  على اإلره
ــيكون  لدرجة أن الواليات املتحدة س
لديها قريبًا في أفغانستان جنود لم 
يكونوا حتى قد وُلِدوا إبان الهجمات 
في ١١ سبتمبر ٢٠٠١. إذ يبدو كما لو 
ــا بأن يخوض  ــر لم يكن كافيً أن األم
اآلباء األمريكيون جوالتٍ وجوالتٍ من 
ــكرية هناك، بل يجب  اخلدمة العس
أن يتبعهم أبناؤهم وبناتهم كذلك. 

ومن ثمّ يرى ساندرز أن االنسحاب من 
ــتان قد أصبح أمرًا ال مناص  أفغانس
ــة، فإن  منه.في حال ان اتولى الرئاس
ــي لن تتخذ القرارات احلرجة في  إدارت
ــة اخلارجية من  ــص السياس ما يخ

ــر» كما  ــداتٍ على «تويت ــالل تغري خ
ــاحرص  ــس احلالي، وس ــل الرئي يفع
على العمل بشكلٍ وثيق مع شركاء 
ــا على  ــدة وحلفائه ــات املتح الوالي
ــية  ــتراتيجية دبلوماس تصميم إس

وسياسية جادة لتحقيق االستقرار 
في املنطقة، وتعزيز وجود أمناط حكم 
ــبة،  ا للمحاس أكثر فعالية وخضوعً
ــك التهديدات  ــاود تل ــان أال تع لضم
الظهور بعد خروج الواليات املتحدة 
من املنطقة.رغم ذلك فإن مجرد إنهاء 

الواليات املتحدة وجودها العسكري 
ــا. إذ إن  ــك املناطق ليس كافيً في تل
ــى إعادة  ــدة حتتاج إل ــات املتح الوالي
التفكير في نهجها العسكري الذي 
ا  ــة، دافعً ــلطتها األخالقي ــوَّض س ق
حلفاءها إلى التشكيك في جدارتها 
ــتنزاف  اس ــى  عل ــالوة  ع ــادة،  بالقي
ــا  عمَّ ــالً  فض ــة،  الضريبي ــا  خزائنه
ــبَّب فيه هذا النهج من إضعاف  تس
ــة  ــات الدميقراطي ــم واملؤسس للقي
ــى الواليات املتحدة  األمريكية.أن عل
ــات  ــرةً أخرى في ممارس ــرط م أال تنخ
تعذيب أو احتجازٍ ألجلٍ غير مسمى، 
ــتخدام الطائرات  وينبغي تقييد اس
ــؤدي ضرباتها في  ــار التي ت بدون طيَّ
كثير من األحيان إلى أعدادٍ كبيرة من 
بذلك  مةً  ــاهِ س مُ املدنيني،  الضحايا 
في دعم املنظمات اإلرهابية نفسها 
ــدة إلى  ــدف الواليات املتح ــي ته الت
القضاء عليها. باإلضافة إلى أنه من 

ــب بيرني ساندرز، أن  الضروري، بحس
تعيد الواليات املتحدة االستثمار في 
الدبلوماسية واملساعدات التنموية، 
ــات اإلدارة احلالية  اللتني أدَّت سياس
ــن االضمحالل. ــد م ــى املزي ــا إل بهم

ــى معاجلة  ــج الذي يقوم عل إن النه
قضايا مثل التوتر بني املدني والديني، 
ــاد، ونقص فرص العمل، قبل  والفس

ــتفحالها إلى صراعات، ميكن أن  اس
ــى التعامل  ــى احلاجة إل ــي عل يقض
ــتقبل.انا  ــكريًا في املس ــا عس معه

ا  ــاب تهديدً ــون اإلره ــي ك ــازع ف ال ان
ــب  يتطلَّ ــورة  اخلط ــغ  بال ــا  حقيقيً
ــة وتعاونًا  ــية قوي ــودًا دبلوماس جه
ــتخباراتيًا مع احللفاء والشركاء،  اس
ــكريًا في بعض  وبالطبع تدخالً عس

ــا إطارًا  ــه باتخاذه ــان. غير  أن األحي
ــة  العاملي ــرب  ــت احل ــا، كان تنظيميً
ــى البالد. أن  ــاب كارثةً عل ــى اإلره عل
ــن القومي  ــتراتيجية األم متحور إس
ــة اإلرهاب، قد  األمريكية حول قضي
ــن املتطرفني  ــع آالف م ــمح لبض س
ــة  السياس م في  بالتحكُّ العنيفني 
اخلارجية ألقوى دولة على وجه األرض. 
ــات املتحدة  نتهم الوالي ــك مكَّ وبذل
بسياساتها من حتقيق األهداف التي 
ــة.أن احلرب  ــعوا إليها منذ البداي س
ا مذهالً  على اإلرهاب قد شهدت تبديدً
ــة  ــنة املالي ــة الس ــوارد. فبنهاي للم
ــك احلرب قد  ــوف تكون تل احلالية س
ــة قام بها  ا ألحدث دراس كلَّفت وفقً
«مشروع تكاليف احلرب» في جامعة 
ــي الضرائب  ــة دافع ــراون األمريكي ب
األمريكيني أكثر من ٤٫٩ تريليون دوالر.

وبحساب تكاليف الرعاية الصحية 
املستقبلية لقدامى اجلنود املصابني، 
ترتفع فاتورة التكاليف إلى ما يقارب 
ستة تريليونات من الدوالرات. ويشير 
ــوأ هو أنه حتى  ــاندرز إلى أن األس س
ــات الهائلة، لم  ــد كل تلك النفق بع
ــني في العالم  ــح أعداد اإلرهابي تصب
ــا ملركز  ــل أكثر.فوفقً ــل، ب ــوم أق الي
والدولية،  ــتراتيجية  اإلس الدراسات 
ــالميني  اإلس ــني  املقاتل ــداد  أع زادت 
ــطون في أنحاء  ــنَّة الذين ينش السُ
ــرين  ــم في تش ــن العال ــة م مختلف
الثاني ٢٠١٨، مبقدار أربعة مرات عنها 
ــب  ــبتمبر ٢٠٠١. وبحس ــي ١١ س ف
، إذ يرى  ساندرز، ليست هذه مصادفةً
ــي أدارت بها الواليات  أن الطريقة الت
ــك احلرب قد  ــركاؤها تل املتحدة وش
ــبَّبَت في تعزيز مشاعر االستياء  تس
والغضب؛ مما ساعد هؤالء اإلرهابيني 
ــاع.إن  ــن األتب ــدٍ م ــد مزي ــى جتني عل
مثل  ــدة،  املتح ــات  الوالي ــي  منافس
ــتغلوا التورُّط  ــني، اس ــيا والص روس
األمريكي في حروبٍ ال تنتهي، لتوسيع 
نفوذهم االقتصادي والسياسي  في 
ــم. ففي الصني،  ــاء العال جميع أنح
ــادة  ــة بقي ــرة الداخلي ــت الدائ نَ متكَّ
ــي جني بينغ من  الرئيس الصيني ش
ــلطة، قامعةً  ــام الس ــاك بزم اإلمس
روِّجةً  ومُ داخليًا،  السياسية  احلريات 
ــختها  ــه لنس بقوة في الوقت نفس
ــي  ــلطوية ف ــمالية الس ــن الرأس م
ــابه، يعمل  ــياقٍ مش اخلارج».وفي س
ــي فالدميير بوتني على  الرئيس الروس
ــتعادة  ــه املهيبة في اس حتقيق رؤيت
أمجاد قوة موسكو التي حظيت بها 
في احلقبة السوفيتية، ورغم إدراكه 
صعوبة ذلك فإن ما يستطيع فعله، 
ــه، هو تقويض  ــا يحاول القيام ب أو م
ــات الليبرالية في  حتالف الدميقراطي
أوروبا وأمريكا الشمالية، الذي يقف 

عقبةً في طريق بعث روسيا.

يتبع....

* اِّـرشح الرئاسي األمريكي

على امريكا أن 
تتبنى سياسةً 
خارجية تركِّز على 
مصالحها األساسية 
وتبين التزامها بقيم 
الديمقراطية َّـ 
الداخل والخارج

ارتكبت امريكا خالل ما يقرب من عقدين من هجمات ١١ أيلول اإلرهابية سلسلة من األخطاء 
الفادحة التي لم تضعف من ديمقراطيتها فحسب بل زعزعت من صورتها القيادية للعالم

ترامب

بوتني

شي جني

    ال اجد ان الساعة الدائرية او البيضوية او اي من اشكالها 
ذات قيمة داللية فقط من الناحية اجلمالية تكون اكثر رونقا 
وبهجة املهم هو الوقت الذي يقتله بعض الساسة والناس 
ــمية االذرع الداخلية بالعقارب  فيها وال اعرف ملاذا متت تس
فمن احملتمل ان يكون املعنى العقرب الذي يلسع كما الوقت 
الذي يباغتنا فبكلتا احلالتني نحن مقتولون ومسروقون من 
هذا الزمن الذي حطموا كل ساعاته وأوقاته . من منا يبالي 
ــا يحترم الوقت وداللته  ــيف ومن من بالوقت الذي هو كالس
ــية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية ومن منا  النفس
ــكاكينها وتقطع من  ــرق قليال لتأمل االيام وهي حتد س يط
حلظاتنا اعمارا لن ترجع وموتى غيبهم التراب ملاذا التعطيل 
ــكيل احلكومة وملصلحة من هذا النزيف من الوقت  في تش
والدماء وما دخل بيضة القبان السابقة التي ثبت فسادها 

وافسادها هل نحتاج 
الى بيض وكما احتارت 
ــع  ــي جم ــم ف املعاج
ــان كأقبنة  ــة قب كلم
ــات  وقبان ــي  وقبان
ــة  بيض ــي  ف ــا  احترن
ــا لتتم عملية  نضعه
ــي  االفتراض ــوازن  الت
ــا  ــاذا قمن ــم مل وال نعل
ــن البيضة  بالبحث ع
ــا  قبان ــك  منتل ــم  ول
ــل نحن  ــا وه يجمعه
ــاج الى  ــل نحت بالفع
ــاج لوجود  ــض ودج بي

ــاعات كبيرة داخل  ــرورة لوجود س ــا ؟ ال ارى ض ــان يلمه قب
ــر فاملوظف واملتقاعد  ــان وال على حيطان اغلب الدوائ البرمل
ــرز) الوقتي لغرض  ــا للقيام بالعد و(الف ــب اولى به والكاس
استالم راتبه الشهري منتهي الصالحية فمن واجب بعض 
ــة حتطيم بيضهم وقباناتهم وساعاتهم والهروب  الساس
ــمس فحتما  من احلر الى دول اجلوار والى دول ال تصلها الش
سيطبخ العراقيون على اشعة الشمس كالبيض املسلوق 
ــاعة الضيق .  ــان رمبا ال ينفعهم في س ــة الى قب دون احلاج
ــاعة بيك بن؟ ألنهم  ــل تعلمون ملاذا العرب معجبون بس ه
ــة وثمن  ــدهم وتهديهم الى قيم ــاعة ترش ــون س ال ميتلك
ــان وبريطانيا او ألية  ــرا والياب ــت فيذهبون الى سويس الوق
دولة ليقتنوا ساعة ال تتوقف حتى لو صببت عليها املاء او 

رميتها في عني الشمس.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

يذهب البعض اُّـ 
سويسرا واليابان 
وبريطانيا او ألية دولة 
ليقتنوا ساعة ال تتوقف 
حتى لو صببت عليها اِّـاء 
او رميتها َّـ عني الشمس

ترامب يقود أمريكا إلى الحرب األسوأ في تاريخها
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الواليات املتحدة كانت 
وما زالت في حالة حربٍ 
منذ زمن طويل. حتى 
أنها اليوم تبدو في طور 
االستعداد خلوض حرب 
جديدة مع إيران هذه املرة، 
حرب قد تكون األسوأ 
حتى اآلن. ففي وقتٍ 
سابق من هذا الشهر 
أمر الرئيس دونالد ترامب 
بتوجيه آالف من اجلنود 
األمريكيني اإلضافيني إلى 
منطقة الشرق األوسط 
لردع إيران ووكالئها. ثم 
انتشرت األخبار مؤخرًا، 
م إلى  عن أن البنتاجون قدَّ
ا  البيت األبيض خططً
ن إرسال عشرات  تتضمَّ
اآلالف من اجلنود اآلخرين.

انا قلق وبعمق من أن 
حترُّكات إدارة ترامب ضد 
، سواء  إيران من جهةٍ
كانت عن عمد أو غير 
عمد، وردود إيران من جهةٍ 
أخرى، قد تقود الطرفني 
إلى حالة صراع مباشر.

أن أيَّ حربٍ على إيران 
ستكون أسوأ بكثير 
من احلرب على العراق 
ر منه القادة  وهو ما حذَّ
العسكريون األمريكيون 
وخبراء األمن، إذ أن إيران 
بإمكانها، في حالة 
ت لهجومٍ أمريكي،  تعرَّضَ
استخدام وكالئها للردِّ 
على القوات األمريكية 
وحلفائها في العراق 
وسوريا وإسرائيل 
ومنطقة اخلليج.

* بريني ساندرز 
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ــيطرة رجب طيب  ــة النهاية لس ــن أمام بداي هل نح
أردوغان على السياسة التركية منذ ثالثة عقود؟ رمبا، 
ــية وإعالمية كثيرة ترجح هذا، إال أن  فمصادر سياس
ــن هزمية حزبه (العدالة  ــان يعرف كيف يخرج م أردوغ

والتنمية) في انتخاب رئيس بلدية في إسطنبول.
ــراق، وقد نعى  ــراد في تركيا والع ــان يحارب األك أردوغ
ــي واعتبره  ــد مرس ــابق محم ــري الس ــس املص الرئي
شهيداً، وهو عقد صفقة صواريخ مع روسيا أوقعته 
ــة تركيا في  ــات املتحدة، حليف ــع الوالي ــي خالف م ف

حلف الناتو.
ــطنبول لن تقصم ظهر حزب العدالة  الهزمية في إس
ــح  ــأة كبيرة فمرش ــت مفاج ــا كان ــة إال أنه والتنمي
املعارضة أكرم إمام أوغلو فاز برئاسة بلدية أكبر مدن 
ــجالً زيادة بألوف  ــي االنتخابات األخيرة، مس تركيا ف

األصوات على مرشح الرئيس.
ــن مخالفات ونصب  ــزب العدالة والتنمية حتدث ع ح
ــة البلدية  واحتيال وتقرر إعادة إجراء انتخابات رئاس
ــية من أصوات  ــبة قياس فكان أن فاز إمام أوغلو بنس
الناخبني، فهي األعلى في تركيا منذ ٣٥ سنة. هو فاز 
ــب املدينة قرب اجلامع األزرق، وهي  مبنطقة فاحت، أو قل
ــر بن  ــح حزب العدالة والتنمية اخلاس منطقة مرش
علي يلدرمي، وأيضاً مبنطقة إسكودار حيث كان يقيم 

أردوغان، وهو رئيس بلدية سابق إلسطنبول.
ــة التركية  ــس الكلم ــواب لي ــذا؟ اجل ــف حدث ه كي
ــارض الفائز.  ــح املع ــعار املرش «اوموت»، أو األمل، ش
ــيئة إال  ــم يترك صفة س ــة والتنمية ل ــزب العدال ح
ــه إرهابي، ومؤيد  ــو، فوصفه بأن ــا بإمام أوغل ولصقه
ــال، ويوناني، ومن  ــا، ومحت ــالب في تركي ــة االنق حملاول
ــي. إمام  ــاح السيس ــري عبدالفت ــوع الرئيس املص ن
ــامة، ويقول إنه  ــو كان يرد على كل تهمة بابتس أوغل
ــيتعامل مع ممثلي خصومه في االنتخابات، ويدعو  س
إلى تركيا جلميع أبنائها. هو حكم إسطنبول ١٨ يوماً 
ــة املدينة، ثم تقرر أن  ــة بلدي بعد فوزه األول في رئاس
تعاد االنتخابات ففاز بنسبة أعلى كثيراً مما حقق في 

املرة األولى.
ــأل مرة أخرى: هل نحن أمام بداية النهاية لرجب  أس
طيب أردوغان؟ املعارضة تشعر بأنها على طريق الفوز 

وتستعد من اليوم لالنتخابات النيابية سنة ٢٠٢٣.
قرأت أن الصقور حتوم حول أردوغان، ورئيس جمهورية 
ــزب العدالة  ــة ح ــكيل حزب ملنافس ــبق بدأ تش أس
والتنمية وكذلك فعل رئيس وزراء سابق. مع ذلك أقول 
إن أردوغان له شعبية كبيرة في األناضول وسيحافظ 

عليها في أي انتخابات مقبلة.

جهاد الخازن 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــس  الرئي ــات  تصريح ــد  بع
األمريكي، دونالد ترامب بشأن 
ــكرية  العس الضربة  ــه  إلغائ
ــات  اللحظ ــي  ف ــران  إي ــى  عل
ــى قيام طهران  األخيرة ردا عل
ــيرة  مس ــرة  طائ ــقاط  بإس
ــفت صحيفة  ــة كش أمريكي
ــة  ــز» البريطاني ــدي تامي «صان
ــات املتحدة  ــارات الوالي أن خي
وحلفائها في منطقة اخلليج 
ــران النووي  ــروع اي ــال مش حي
ــرة في بحر  ــات األخي والهجم
ــي تركيع  ــح ف ــان لم تفل عم

إيران.
ــد  ــة أن بع ــارت الصحيف وأش
أسابيع من التهديد بشن حرب 
على إيران، تراجعت أميركا إلى 
الوراء، ويبدو أنها قررت اللجوء 
إلى العمليات االستخباراتية، 
ــرا هجوما عبر  ــنت مؤخ إذ ش
ــران ردا منها  ــت على إي االنترن
على هجوم إيران على ناقالت 
ــدث عام ٢٠١٠  النفط كما ح
عندما سبب هجوم إلكتروني 
برنامج  ــي  ف ــيمة  أضرار جس

إيران النووي».
ــن نائب  ــت الصحيفة ع ونقل
ــي  األمريك ــة  اخلارجي ــر  وزي
ــذي  ــز، وال ــل بيرن ــابق بي الس
ــنني في  ــرات الس ــى عش قض
التعامل مع إيران قوله: «هناك 
ــدى اإلدارة األمريكية  ل قناعة 
أن العقوبات وحدها ال تكفي» 
ــة الضغط  ــاف أن «ممارس وأض
سبب تصلبا أكبر في مواقف 

آية اهللا خامنئي ومن حوله».
أن  ــى  ال ــة  الصحيف ــت  ولفت
املتحدة  ــات  الوالي ــة  «سياس
بالهجمات عن طريق  اخلاصة 
ــو من اخملاطر،  االنترنت ال تخل
ــني لديهم القدرة  إذ أن اإليراني
على استخدام ذات الهجمات 
ــدا من  ــبب تصعي ــا قد يس مم

اجلانبني».
ــة  قائل ــة  الصحيف ــت  وختم
ــتخدام  اس ــتبعد  تس ــم  «ل
ــة إذ نُقل  ــلحة التقليدي األس
ــني  ــيني أميركي ــن دبلوماس ع
ــة  احلاج ــت  دع إذا  ــم،  قوله
ــكرية على  ــى عمليات عس إل
ــتعتمد  األرض، فإن أمريكا س

ــرائيل،  إس ــا  حليفته ــى  عل
ــا ردت بالقول إن  ــي بدوره والت
ــة على  ــارات مطروح كل اخلي
الطاولة مبا في ذلك الهجمات 

اإللكترونية».
الى ذلك جددت إيران، تعهدها 
بالبقاء في االتفاق النووي، في 
ــدول األوروبية  ــال التزمت ال ح
ــة  وكال ــت  ونقل ــا.  بتعهداته
«فارس» اإليرانية عن املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية اإليرانية، 
«إذا  ــه  قول ــوي،  ــاس موس عب
ــة  األوروبي ــدول  ال ــت  التزم

بتعهداتها املدرجة في االتفاق 
ــتبقى إيران  النووي، عندها س
ــذا االتفاق». وأضاف «أما  في ه
ــدم حصولنا على  في حالة ع
االطمئنان الالزم في هذا األمر، 
ــن االتفاق  ــحاب م ــإن االنس ف
ــوات  اخلط ــاذ  اتخ أو  ــووي  الن
االلتزامات)  ــض  (خلف ــة  التالي
ــتكون من بني خيارات إيران  س
ــوي،  موس ــع  وتاب ــة».  القادم
اللجنة  ــاع  اجتم انتهاء  قبل 
ــتركة لالتفاق النووي في  املش
ــاوية فيينا،  النمس العاصمة 

ــي  ف ــم  يت أن  ــع  نتوق ــن  «نح
ــاذ القرار  ــاع اتخ ــذا االجتم ه
ــتقبل  مس ــأن  بش ــي  النهائ
ــاء إيران  ــووي، وبق ــاق الن االتف
ــيتوقف  في االتفاق النووي س
ــذا االجتماع».  ــى نتائج ه عل
ــد أعلنت، قبل  ــت إيران ق وكان
ــوف تزيد إنتاجها  أيام، أنها س
ــوم اخملصب بأكثر  اليوراني من 
ــدث  املتح ــر  وذك  .٪٣٫٦٧ ــن  م
باسم منظمة الطاقة الذرية 
كمالوندي:  ــروز  به ــة،  اإليراني
ــي إلنتاج ٣٠٠  ــد العكس «الع

ــن اليورانيوم اخملصب  ــم م كغ
ــون ١٠ أيام». ــيبدأ في غض س

ــا  «إنتاجن ــدث:  املتح ــع  وتاب
ــض  منخف ــوم  اليوراني ــن  م
ــرعة  ــيزداد بس التخصيب س
ــا:  مضيف ــو»،  يوني  ٢٧ ــد  بع
ــة الثانية  ــول إيران املرحل «دخ
ــض التزاماتها في االتفاق  خلف
التزام  ــى  ــد عل ــووي يعتم الن
ــدول األوروبية». وأضاف: «قد  ال
ــل وهذا لن  ــاء الثقي ــدر امل نص
ميثل انتهاكا لالتفاق النووي».

ــا ذكر املتحدث أنه «ال يزال  كم
هناك وقت أمام الدول األوروبية 
ــة إيران  ــاعدة في حماي للمس
ــكا لكنها  ــات أمري ــن عقوب م
ــرك ال الكالم». ــة للتح بحاج
ــي ١٥ مايو/ ــران، ف ــت إي وأعلن
ــج  برنام ــا  تعزيزه ــن  ع ــار،  أي
ــوم ردا على  تخصيب اليوراني
ــدة العام  ــرار الواليات املتح ق
ــن  م ــحاب  باالنس ــي  املاض
االتفاق النووي وفرض عقوبات 
ــد إيران  ــة ض ــة ثقيل اقتصادي
ــراف التي تقيم  ــدول واألط وال

جتارة معها.

وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت مصادر إعالمية أن املفاوضات 
بني حكومة الرئيس نيكوالس مادورو 
ــة الفنزويلية خوان  ــم املعارض وزعي
ــا، وذلك  ــتأنف قريب ــدو قد تس غواي
ــهدها  للتوصل حلل األزمة التي تش

البالد منذ فترة.
وذكرت وكالة «رويترز» أن كال اجلانبني 
ــيجري  ــا إذا كان س ــم يقرر بعد م ل
ــث عقدت  ــلو حي ــات في أوس احملادث

احملادثات السابقة أم في باربادوس.
ــة  النرويجي ــة  احلكوم ــجعت  وش
ــلو  الطرفني على االجتماع في أوس
ــم يتمكنا  ــار ولكنهم ل في مايو أي
ــل األزمة  ــل ألي اتفاق حل من التوص
السياسية واالقتصادية التي أجبرت 
ــن أربعة ماليني فنزويلي على  أكثر م

الهروب للخارج.
ــة  ــة اقتصادي ــال أزم ــهد فنزوي وتش
ــر  ــت إث ــة تفاقم ــية خانق وسياس
ــني مؤيدين  ــام في اجملتمع ب االنقس
ــرعي نيكوالس مادورو،  للرئيس الش
ــان املعارض،  ــن لرئيس البرمل ومؤيدي
ــه  ــدو، الذي نصب نفس خوان غواي

ــون الثاني/يناير املاضي،  يوم ٢٣ كان
رئيسا مؤقتا للبالد.

ــي،  الفنزويل ــس  الرئي ــن  اعل ــا  كم
ــلطات بالده،  نيكوالس مادورو، أن س
ــى املتورطني في  ــض عل ــت القب ألق
ــي  ــرة الت ــالب األخي ــة االنق محاول

وقعت في البالد.
ــر التليفزيون  ــى أثي ــال مادورو عل وق
ودمرنا  ــفنا  ــد كش «لق ــي:  احلكوم
إرهابية  ــية  واحتجزنا عصابة فاش
ــة اجملتمع  ــط ملهاجم ــت تخط كان
الفنزويلي والدميقراطية الفنزويلية. 
لقد ألقي القبض عليهم، وهم وراء 
ــة كاملة من  القضبان مع مجموع

األدلة.
وأضاف: «على مدار ١٤ شهرا راقبنا 
ــة اإلجرامية  ــذه اجملموع ــركات ه حت

والفاشية». 
ــس الفنزويلي، نيكوالس  وكان الرئي
مادورو، اتهم مؤخرا كل من الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب ومستشاره 
ــالب  االنق ــة  مبحاول ــون  بولت ــون  ج

الفاشلة األخيرة. 
ــالل كلمة  ــادورو خ ــام م ــاء اته وج

ــاركته في فعالية  ألقاها خالل مش
لالحتفال باليوم العاملي للعمال في 
العاصمة كاراكاس، حيث توجه إلى 
املواطنني قائال «قادر على التضحية 
ــة وطني  ــل حماي ــن أج ــي م بنفس
والثورة ضد من حاولوا االنقالب على 
الرئيس هوغو تشافيز من قبل، ولم 
ــون الكرة  ــم يحاول ــوا، وها ه يفلح

مجددًا معي ولم يفلحوا».
ــة  ــة اقتصادي ــال أزم ــهد فنزوي وتش

ــر  ــت إث ــة تفاقم ــية خانق وسياس
ــني مؤيدين  ــام في اجملتمع ب االنقس
ــرعي نيكوالس مادورو،  للرئيس الش
ــان املعارض،  ــن لرئيس البرمل ومؤيدي
ــه  ــدو، الذي نصب نفس خوان غواي
ــون الثاني/يناير املاضي،  يوم ٢٣ كان

رئيسا مؤقتا للبالد.
ــس  ــارع الرئي ــة، س ــدالع األزم وبان
ــب، لالعتراف  ــي دونالد ترام األمريك
انتقاليا،  ــا  رئيس ــة  املعارض بزعيم 

وحذت حذوه في ذلك دول «مجموعة 
ــيك)  املكس ــتثناء  (باس ــا»  ليم
ومنظمة الدول األمريكية وعدد من 

دول أوروبا.
وحتدث الرئيس الفنزويلي، نيكوالس 
ــة االنقالب في  ــن محاول ــادورو، ع م
ــه دمية  ــدو بأن ــا غواي ــالده، واصف ب
ــدة. وأكدت دول عدة،  للواليات املتح
ــيا وإيران والصني وسوريا  منها روس

وتركيا، دعمها ملادورو.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــوزراء الياباني  وعد رئيس ال
ــي  ــرا ول ــي، مؤخ ــينزو آب ش
ــر  ــعودي األمي ــد الس العه
ــأن  ــلمان ب ــن س ــد ب محم
ــاعد اليابان السعودية  تس

في خطة إصالح شاملة.
ــينزو آبي بجهود  ــاد ش وأش
ــن  م ــد  للح ــعودية  الس
اعتمادها على النفط، وقال 
آبي لألمير محمد في بداية 
اجتماع ثنائي بعد اجتماع 
ــرين  ــة مجموعة العش قم
إن  ــاكا  أوس ــة  مدين ــي  ف
 ٢٠٣٠ ــعودية  الس ــة  «رؤي
عملية إصالح رئيسية غير 
ــبوقة تهدف إلى وقف  مس
ــى النفط وإلى  االعتماد عل

تنويع الصناعة وفقا ملبادرة 
جاللتكم»، بحسب رويترز.

وأضاف أن «اليابان ستواصل 
ــد من قبل  ــذل أقصى جه ب
اخلاص  ــاع  والقط احلكومة 
ــي جناحها».  ــاعدة ف للمس
من جانبه قال األمير محمد 
ــالل مترجم إن  ــن خ ألبي م
السعودية تريد بذل قصارى 
شراكتها  ملواصلة  جهدها 
القوية مع اليابان.في سياق 
الطاقة  وزير  ــاد  متصل، أش
الفالح،  ــد  خال ــعودي  الس
ــيا على  ــاق بالده وروس باتف
ــض إنتاج  ــد اتفاق خف متدي
ــة  ــاء منظم ــط ألعض النف
ــط  للنف ــدرة  املص ــدول  ال
ــارج املنظمة،  والدول من خ

ــدا أن االتفاق  (أوبك +)، مؤك
ــوق. الس ــوازن  لت ــيؤدي  س
ــى  عل ــح،  الفال ــب  وكت
ــبت ٢٩  ــوم الس ــر»، ي «تويت
ــران: «في لقاء  ــو / حزي يوني
ــش قمة  ــى هام ــي عل ثنائ
ــس  ــق الرئي ــرين، اتف العش
ــني  بوت ــر  فالدميي ــي  الروس
ــد محمد بن  ــع ولي العه م
ــلمان، على متديد االتفاق  س
ــي خلفض اإلنتاج لدول  احلال
ــن يوليو /  ــدءا م ــك +)، ب (أوب
ــيمهد إلى  متوز ٢٠١٩، مما س
ــات العاملية،  ــض اخملزون خف
ــواق،  ــوازن األس ــي ت وبالتال
االستثمار  وتعافي معدالت 
الطاقة  ــدادات  إم ــان  لضم

املستقبلية».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــكري  العس ــس  اجملل ــن  أعل
أن  ــودان  الس ــي  ف ــم  احلاك
الفترة  ــأن  اجلديد بش االقتراح 
ــه  قدمت ــذي  ال ــة  االنتقالي
ــاطة االثيوبية االفريقية  الوس
ــكل  ــن أن يش ــتركة ميك املش
ــتئناف املفاوضات  ــدة الس قاع
ــة االحتجاجية التي  مع احلرك
تطالبه بتسليم السلطة الى 

املدنيني.
د املفاوضات بني  ويُفترض أن حتدّ
ــكري  ــني واجمللس العس احملتج
الذي يحكم السودان منذ عزل 

ــير، طبيعة  الرئيس عمر البش
الفترة االنتقالية بعد ٣٠ سنة 
من حكم عمر البشير. توقفت 
ــو)  (ماي ــار  أي ــي  ف ــات  املفاوض

ــت تؤدّي إثيوبيا  املاضي، في وق
ــاطة إلحيائها. وكان  دور الوس
ــكري طلب من  ــس العس اجملل
ــا مراجعة اقتراحها  أديس أباب

ــة  «وثيق ــة  وصياغ ــي  األول
مشتركة» مع االحتاد األفريقي.

ــم اجمللس  ــق باس ــال الناط  وق
ــكري الفريق أول شمس  العس
ــي في كلمة عبر  الدين كباش
«تسلمنا  الرسمي:  التلفزيون 
ــاطة  االقتراح املقدم من الوس
ــتركة بني االحتاد االفريقي  املش
وجمهورية اثيوبيا وبرزت حوله 
ــن املالحظات، إال أنه في  عدد م
ــر اقتراحاً صاحلاً  مجمله يعتب
ــول  للوص ــه  حول ــاوض  للتف
ــي يفضي إلى  ــاق نهائ الى اتف
ــم  ــات احلك ــكيل مؤسس تش

ــاف: «اجمللس  ــي». وأض االنتقال
ــع لالنطالق  ــكري يتطل العس

الفوري لتفاوض جاد وصادق».
والتغيير»  وكان «حتالف احلرية 
ــن  ــات أعل ــم لالحتجاج املنظّ
ــودة  يه «مس ــن أمس تلقّ أول م
ــا  مته قدّ ــي  الت ــاق»  االتف
اإلفريقية.  اإلثيوبية  الوساطة 
وأضاف: «نراجع حالياً االقتراح 

قبل اتخاذ قرار بشأنه».
الذي  ن االقتراح اجلديد  ويتضمّ
ــة «فرانس برس»  حصلت وكال
ــكيل  ــخة منه، تش ــى نس عل
ــة  ــن ثماني ــة م ــة انتقالي هيئ

ــكريني  ــبعة عس ــني وس مدني
حتكم البالد ملدة ٣ سنوات.

ــة  احلري ــف  «حتال ــيكون  وس
ــى  عل ــالً  ممثّ ــر»  والتغيي
ــل  أص ــن  م ــبعة  ــح بس األرج
ــي حني  ــة، ف ــني الثماني املدني
ــة  الثامن ــخصية  الش أنّ 
ــاً.  مع ــان  الطرف ــيختارها  س
االنتقالية  ــة  الهيئ ــيرأس  وس
ــكريني في النصف  أحد العس
ــرة االنتقالية أي  األول من الفت
ــهراً األولى، على  خالل الـ١٨ ش
ــد املدنيني  ــلّ مكانه أح أن يح

في النصف الثاني.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــي  اللبنان ــة  الصناع ــر  وزي ــد  أك
ــور أن «العالقة بني  ــو فاع وائل أب
ــتراكي  اإلش ــي  التقدم ــزب  احل
ــرت في ما  ــتقبل قد م وتيار املس
ــف» في  ــحابة صي ــميه «س أس
األيام املاضية، وإن األيام القليلة 
ــهد عودة العالقة  املقبلة ستش
ــوخها وثباتها بني رئيس  إلى رس
ــري ورئيس  ــعد احلري احلكومة س
ــتراكي  اإلش ــي  التقدم ــزب  احل
ــرص  ــع احل ــالط، بداف ــد جنب ولي
ــذه العالقة»،  ــى ه ــترك عل املش
ــول  ح ــاش  «النق أن  ــراً  معتب
ــس  لي ــات  واالختالف ــات  التباين
ــول إلى  ــاش، بل للوص ــرد النق جمل
خالصات مشتركة»، مشيراً إلى 
أن اليد اخليرة يد يعسوب الوحدة 
الوطنية الرئيس «نبيه بري» أيضاً 
اللمسة السحرية  ستكون لها 
في رأب الصدع بني احلليفني وبني 
الصديقني وثالثهما الرئيس نبيه 
ــذه العالقة  ــداً «أن ه ــري»، مؤك ب
ــى  ــة عل ــة ومبني ــخة وثابت راس
ــاس صلب أساسه الشهادة  أس
وحرية لبنان واستقالله وسيادته 
ــو  ــه». كالم أب ــة في والدميوقراطي
ــالل رعايته «اللقاء  فاعور جاء خ
االختصاصات  ــول  ح التوجيهي 
ــدة  واجلدي ــرة  املتواف ــة  اجلامعي
ــوق العمل»،  ــي س ــا ف واهميته
ــة اللبنانية،  ــن اجلامع ــوة م بدع
ــة  االقتصادي ــوم  العل ــة  كلي

ــة الصحة  ــال، وكلي وإدارة األعم
ــد العالي للعلوم  العامة، واملعه
 Cnam ــة واإلقتصادية التطبيقي
ــة العلوم  ــة كلي ــي قاع ــم ف أقي
اإلقتصادية في راشيا. حضره إلى 
ــور، كل من عضو  ــب أبو فاع جان
«كتلة املستقبل» النائب محمد 
القرعاوي، النائبني السابقني أمني 
وهبي وناصر نصراهللا، وحشد من 
الفاعليات السياسية والتربوية. 
ــد النائب القرعاوي  من جهته أك
ــي  الت ــة  املتين ــة  العالق ــى  «عل
ــتقبل « بـاحلزب  ــار املس تربط تي
ــتراكي»، الفتا إلى  التقدمي اإلش
ــأت من  أن «هذه العالقة التي نش
ــهادة وهي  ــخ ومعاني الش التاري
ــاني وأخالقي،  رابط مبدئي وإنس
فاملعلم الشهيد كمال جنبالط 
ــة  ــة عصري ــاء دول ــه بن كان هدف
ــات،  واملؤسس ــون  القان ــة  دول
ــة مرحلية  ــاد معركة إصالحي وق
ــاع  ــاع واإلقط ــه اإلقط ــي وج ف
ــل  ألج ــض  وانتف ــي،  السياس
العدالة اإلجتماعية وحرية الرأي 
ــر الزاوية  ــكل حج في لبنان، وش
ملشروع بناء الدولة العادلة التي 
ــاء الوطن،  ــل وتخدم كل أبن تعم
ــكاله،  ــاد بكل أش وحتارب الفس
حتى دفع حياته ودمه ثمناً لهذه 
ــهيد  الش والرئيس  ــات...  القناع
ــذي حمل على  ــري ال ــق احلري رفي
ــة  ــرب األهلي ــج احل ــه نتائ أكتاف

البغيضة.



7هموم الناس
مصعب احمد

ــاعر   ــدت فيه املش ــن جتم ــي زم ف
والعواطف حتى أصبحت القلوب 
ــت  فمات ــارة،  احلج ــن  م ــى  أقس
الضمائر و تالشى النبض اإلنساني  
ــة املصالح  ــت كف ارتفع ــا  بعدم
املزعج في  الشخصية بصخبها 
كافة مجاالت احلياة، ال سيما في 
مجال الطب، هذه املهنة التي هي 
 . ــن قاطبةً ــمى امله ــن أنبل وأس م
ــس الرحمة  ألنها قائمة على أس
النفس..   ــع  م والصدق  ــم  والتراح
لكن نلمس اليوم انقسام األطباء 
ــه  الى فئتني: منهم من نذر نفس
ــاس مقابل أجور رمزية،  خلدمة الن
وأخرى مجانية للفقراء والنازحني 
ــذه الثلة  ــهداء. فه ــل الش وعوائ
النادرة جداً تستحق كل االحترام 
ــة  الصادق ــوات  والدع ــر  والتقدي
ــرة بكل آيات  بالتوفيق، وهي جدي
الثناء ورياحني الشكر.. أما الفئة 
الثانية التي أصابتها آفة اجلشع، 
ــش واخلديعة  ــة الطمع والغ ولعن
ــاع الناس، فيفكر  واملتاجرة بأوج
أتباعها بعقلية التاجر االنتهازية.  
ــني العطف واحلنوّ  ــرون بع وال ينظ

ــاس  اإلحس ألن  ــن،  اآلخري ــى  عل
ــاني انعدم عندهم بشكل  اإلنس
ــن  م ــردوا  جت ــا  بعدم ــوس  ملم
ــن املعايير  ــم املهنية وم واجباته
واالعتبارات اإلنسانية و األخالقية، 
ــل األموال  ــح ديدنهم حتصي وأصب
ــبة ممكنة..  ــن املرضى بأكبر نس م
وفي ظل انتشار االوبئة واالمراض 

ــة الصحية.. حيث  ــاب العناي وغي
ــن األطباء  ــال بالكثير م وصل احل
ــف الطبي،  ــع أجور الكش الى رف
والتعامل اجلاف مع املراجع وكأنه 
ــب املعاينة  ــتجدي من الطبي يس
ــفير  ــة إلى تش ــام، اضاف واالهتم
الوصفة الدوائية برموز وبعالمات 
ــن قراءتها  ــن م ــة، ال يتمك خاص

ــوى الصيدالني اخلاص صاحب  س
ــبق مع الطبيب على  االتفاق املس
ــار املريض  ــة، وإجب ــرف الوصف ص
على شراء األدوية من املكان الذي 
ــعر باهظ.  ــب، وبس ــدده الطبي ح
ــال املريض املسكني  ومن ثم إرس
إلى اخملتبر اخلاص الطبيب نفسه  
ــة  ــالت طبي ــة حتلي ــراء قائم إلج

يكون املصاب غالباً ليس بحاجة 
ــا يُجريها فقط من أجل  لها، و إمن
ــل احملدود   ــرج صاحب الدخ أن يخ
ــك  ــورة تقصم ظهره.. وال ش بفات
ــها  ــال التي متارس ــذه األفع أن ه
ــة واملتعلمة،  ــة املثقف ــذه الفئ ه
ــتوى  هي أفعال حمقاء تبلغ مس
ــان  ــف حياة إنس ــة، إذ تتوق اجلرمي
ــة طبية أو على  ــى أجور معاين عل
ــلوب  ــم طرده بأس ــن دواء، ويت ثم
ــك أجر املعاينة  أحمق ألنه ال ميتل
والدواء، وميضي ليله يصرخ وجعاً، 
ــتكي من األلم.. وميوت قهراً..  ويش
ــاء.. فهل  ــلوك األطب ــن قبح س م
ــة  ــاء مالئك ــرة األطب ــم حض أنت
ــة تتربعون على  ــة أم أبالس رحم
ــد أن كفرمت  ــتغالل بع ــرم االس ه
بكل القيم وتعاليتم على الناس 
ــر؟!.. وفي  ــم من كوكب آخ وكأنك
ــذا االنفالت القيمي البريء  ظل ه
ــاص، البد أن  ــرف االختص ــن ش م
ــة دور رقابي  ــوزارة الصح ــون ل يك
ــذه املهزلة،  حقيقي في إيقاف ه
ــوفات  ــة الكش ــي حتديد قيم وف
ــة وكذلك  ــة مببالغ معقول الطبي

صرف الدواء في الصيدليات.

_ıbjü˛a@ �äˆb‡ô@ombfl@›Á@NN@=�€a@ b�‘€a@ø@Öbé–€a@äÁaÏ√@Âfl@Üz‹€
@ÚÓçbçc@ÒåÓ◊â@lbjí€a
pb»‡n1a@ıb‰j€

من النافذة

ــالل موقعه التاريخي واجلغرافي, كان وال زال     العراق من خ
مفصال مهما وعلى كل األصعدة: السياسية, االقتصادية 
نظرا ملا يحويه من خيرات وما ميلكه من عمق فكري. لألسف 
الشديد الشيء الذي لم يتم التركيز عليه هو احتواؤه على 
ــى التأقلم مع  ــال, وقابلية عل ــرية تتميز بذكاء ع ــروة بش ث
ــكل يحقق لها التطور. كلنا يعلم  الظروف, وتوظيفها بش
أن الثروة البشرية ألي بلد من البلدان, ترتكز وبشكل أساس 
ــباب, وما ميكن لهذا البلد أيضا  على ما متلكه من فئة الش
ــاب أن  ــتطيع الش من تقدميه لها, من حوافز وإمكانات, يس
ــور. وعلى الرغم مما  ــن خاللها, كأحد عوامل التط ينهض م
ــة, توصف كل عام باالنفجارية؛ إال  ميلكه العراق من ميزاني
ــؤولني قد أداروا ظهورهم  ــف, نرى بعض املس أننا ومع األس
ــري,  ــكل كامل عن هذه الفئة, والتي متثل البترول البش بش
ــن ال نعاني  ــوض بأي بلد. نح ــن من خاللهم النه الذي ميك
ــتطيع أن  ــوءة, التي تس ــول الكف ــن قلة العق ــي بلدنا م ف
ــكلتنا هو  ــل اإلداري فيه؛ ولكن مش ــارات العم ــدل مس تع
ــحرية  ــد ابتلي دوما باناس ميتلكون احللول الس أن هذا البل
ــب قناعاتهم األعلم باملصلحة العامة، املنحة  ألنهم حس
ــة للطلبة كانت مبادرة رائعة وتعتبر من أولى خطوات  املالي

ــور؛  ــي والتط ــلوك الرق س
ــروع أو  والتي كانت كمش
ــا من  ــكار, مت تنضيجه أف
قبل من شعر باملسؤولية 
ــص  ــم اذ ان تخصي جتاهه
ــابة من  رواتب للفئة الش
والكليات  ــدارس  امل طلبة 
رائدة النها   ــوة  تعتبر خط
ــاب  الش ــة  عقلي ــد  مته
لتتقبل فكرة حب الوطن, 
ــة  الصحيح ــة  التربي ان 
ــدأ  ــب أن تب ــن يج للمواط
ــا  م ــذا  ه ــر.  الصغ ــن  م

نفتقده وبكل صراحة في بلدنا؛ نفتقر للتربية السياسية 
ــتخلق نوعا من  ــة ورواتبهم, س ــة, منحة الطلب الصحيح
ــذب وثقة, ما بني  ــتكون كعامل ج ــرى الوثيقة, التي س الع
ــة العراقية؛  ــة, وما بني العائل ــا التعليمي ــة وأجهزته الدول
ــراق, أن تكون على  ــودت وعلى مدى التأريخ في الع التي تع
ــبب  ــع, مع كل ما ميت للروح الوطنية من صلة؛ والس تقاط
ــا أراده العراقيون  ــم, م ــخصة. نع ــكلة مش معروف, واملش
ــعر  ــا وما افتقدوا له, هو ان تكون هنالك عقول تستش دوم
ــن, وقبله  ــاء وط ــاعد على بن ــي تس ــاليب الت ــة االس ماهي
ــعى اليها من  ــون النتاجات التي يس ــاء املواطن.. قد تك بن
ــأن تقوي عرى  ــؤوليتهم جتاه املواطنني ب ــعرون مبس هم يش
العالقة بني املواطن واملسؤول وهذا ما نحن بحاجة اليه في 
الظرف الراهن، إلى هزة وجدانية قوية, في وجدان املنظومة 
ــعر باملواطن العراقي.  برمتها التي جمدها من ال يحب ويش
ــدة ونحتاج من جميع  ــا ونحن على اعتاب مرحلة جدي وهن
ــكل  ــمياتهم ان ينتبهوا بش ــؤولني على اختالف مس املس
ــن العراقي اصبح  ــاء بلدهم. ألن املواط ــد الى حقوق أبن جي

منوذجا للفرد املغيب.

  لألسف الشديد نشرنا العديد من املناشدات بخصوص مطبات 
ــببت به من  الطرق اخلارجية املوجودة على جانبي الطريق وما تس
ــخاص  ــذاء للمواطنني حيث راحت ضحيتها ارواح ازهقت واش اي
ــؤولة عن ذلك؟ وملاذا ال جتد  اصابهم العوق الدائم. فما اجلهة املس
ــاس؟ علما انه ميكن  ــة حفاظا على ارواح الن ــا احللول الناجع له
ــتعاضة عنها مبطبات بالستيكية مع وضع اشارات حتذيرية  االس

على بعد مسافة منها كي يتم االنتباه اليها.

fiÏË©@›mb”@ÚÓuâb®a@÷ä�€a@pbj�fl
   مجموعة من املتقاعدين العسكريني من اجليش العراقي السابق 
هاتفونا وذكروا انهم ليس لديهم قاعدة بيانات وان عددهم يصل 
ــكالية وايجاد  ــدونكم حل هذه االش ــخص يناش ــى (٤٠٠٠) ش ال

قاعدة بياناتهم.
عنهم / رسول الحمداني ٠٧٨٢١٨٥٢٥٠٤

äÿé»€a@Ü«b‘n€a@äÌÜfl@âbƒ„c@‚bflc
ــد جبار) وذكر انه متزوج  ــر الى مقر جريدتنا املواطن (زمن رع حض
ــكن في  ــه فقير احلال ويس ــن العمل وان ــل وعاطل ع ــه طف ولدي
ــار وليس لديه اي مورد  ــتأجر وال ميكنه تأمني مبلغ االيج بيت مس
ــدكم باسم االنسانية  ــد به رمقه ورمق عائلته.. يناش مالي يس
ــملوه برعايتكم االبوية وعطفكم بتخصيص راتب رعاية  ان تش

اجتماعية له كي يتمكن من مواصلة حياته وتأمني معيشته.
بغداد / الزعفرانية / م ٥٥٩ دار ١٢

موبايل / ٠٧٧١٣٥٩٧١٣٠

@ÚÓ«b‡nu¸a@ÊÎ˚í€aÎ@›‡»€a@äÌãÎ@âbƒ„c@‚bflc

نحن على أعتاب مرحلة 
جديدة ونحتاج من 
جميع اِّـسؤولني على 
اختالف مسمياتهم أن 
ينتبهوا بشكل جيد إُّـ 
حقوق أبناء بلدهم..

أحمد البياتي

ــم أن أغلب املدارس األهلية  الكل يعل
ــرة، واملالك ال  ــوت مؤج ــي بي ــم ف تقي
يوافق على إضافة بناء وتغيير خريطة 
ــتأجر  املس ــر  يضط ــك  لذل ــار،  العق
ــندويج بنل  ــتعمال مادة الس الى إس
ــض  ــوزارة ترف ــص.. ال ــال النواق إلكم
ــل مفقود حتى  ــد  اإلجازة!! واحل جتدي
ــن الضريبة تفرض على  اآلن. نوعان م

املدارس لنفس العنوان (وهو الطالب) 
ــوزارة  ل ــس  املؤس ــا  يدفعه ــة  ضريب
التربية واألخرى لوزارة املالية!!.. فأين 

القانون؟ 
ــاري (١٠ أضعاف  ــاء والكهرباء جت - امل

قيمة السكني).
- رسوم املهنة والنفايات واإلعالن. 

ــة بوجوب أخذ اجازة  - مطالبة األمان

ــون  ــم ك ــة رغ ــح املدرس ــا لفت منه
املدرسة مجازة من قبل وزارة التربية!

ــذه  ــة ه ــون حلماي ــود قان ــدم وج - ع
ــال الكليات  ــا هو ح ــات كم املؤسس

األهلية. 
- تهديدات أمانة بغداد الدائمة وابتزاز 

اجلباة للمؤسس. 
- معاناة جتديد منح اإلجازة والطلبات 

املتغيرة في كل عام.  
ــدارس  ــم أن امل ــد أن يفه ــد يري ال أح
ــة  خدمي ــات  مؤسس ــي  ه ــة  األهلي
ــة والتعليم،  ــاندة التربي هدفها مس
وتشغيل األيدي العاملة للخالص من 
ــي يعاني منها  ــكلة البطالة الت مش

عراقنا الصابر. 
ــة وكالةً  ــر التربي ــي وزي ــد معال نناش

ــهيل إيجاد حلول  الدكتور قصي الس
ــات التربوية ملا  ناجعة لهذه املؤسس
ــناه من روحه الوطنية وإخالصه  ملس

خدمة للصالح العام.
 إنعام العوادي

النائب األول لـ(تجمع مدارسنا لدعم 
NGO (الرتبية والتعليم
موبايل / ٠٧٧١١٠٣٤٨٣٥

pb»‡n1a@ø@�bj‹ç@äq˚m@ÚÌâböy@7À@ÒäÁb√@fiÏén€a

متابعة / البينة اجلديدة
ــؤون  والش ــل  العم وزارة  ــوم  تق
ــع اجلهات  ــة بالتعاون م االجتماعي
ــول  ــة مبكافحة ظاهرة التس املعني

ــالل تفعيل  ــن خ ــك م ــرد وذل والتش
ــار  ــون العقوبات للحد من انتش قان
ــر احلضارية والتي  ــذه الظاهرة غي ه
ــاء اجملتمعات  ــى بن ــلبا عل ــر س تؤث

ــريحة االطفال بصورة  ــيما ش والس
ــرورة  ض ــى  عل ــددا  مش ــة،  خاص
ــية  ــة هذه الظاهرة املتفش مكافح
ــص دور وزارة  ــا. ويتلخ في مجتمعن
العمل في مخاطبة مجلس القضاء 
االعلى لتفعيل املواد القانونية (٣٩٠ 
ــات  ــون العقوب ــن قان , ٣٩١ , ٣٩٢ ) م
رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وكذلك املادة 
(٢٢) من قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٣ 
ــة ملكافحة  ــخاص ذوي االعاق لالش
ــرة، فضال عن مخاطبات  هذه الظاه
ــمية بهذا اخلصوص الى اللجان  رس
ــول  ــة للحد من ظاهرة التس املركزي
والتشرد في بغداد وباقي احملافظات. 
كما ان دائرة رعاية ذوي االحتياجات 
اخلاصة في وزارة العمل استحدثت 
ــماً جديداً في العام ٢٠١٦ حتت  قس
ــم مكافحة التسول  ــمى (قس مس
ــرد) مهمته تقسيم البرامج  والتش
ــات جلميع اللجان  ــم السياس ورس
ــرة  الظاه ــذه  ه ــف  لألس ــة.  املعني

ــلبا على  اصبحت متنامية وتؤثر س
ــا ان اجلماعات  ــي كم ــن الوطن االم
االرهابية تتستر حتت مظلة التسول 
ــال اجرامية، ويجب ان  للقيام بأعم

ــائل االعالم مهما جدا  يكون دور وس
ــا وكذلك  ــة للحد منه ــي التوعي ف
تفعيل قانون التعليم االلزامي ومنع 

تسرب االطفال من املدارس.

@_kÓjßa@b„Ü‹i@ø@ÚÌÏi6€a@ÚÓ‹‡»‹€@ �ÚflÜÅ@b‰çâaÜfl@äÌÏ�n€@o–n‹„@ÛnflÎ@_Ô„b»„@Ûnfl@µg
أمام أنظار وزير التربية وكالةً

NO.3215.MON.1.JUL.2019 العدد (٣٢١٥) االثنين ٧/١/ ٢٠١٩ 

ــكنة محلة (٥٠٨) زقاق (٤٤) في شارع  فلسطني     لفيف من س
هاتفونا وذكروا أن احملولة (١٠٧) (البلر) في الزقاق املذكور يحصل 
ــتصرفونكم  ــا انقطاع دائم بالفيوزات نتيجة رداءتها ويس فيه
لتبديل الكيبالت في البلر. وافادوا «سبق وان مت تبديل الكيبالت 
ــا» وانهم بقوا  ــي تعطلت نتيجة لرداءته ــي اليوم التال ولكن ف
ــم تعلمون اننا في  ــنوات وانت على هذه احلالة الكثر من ثالث س
فصل الصيف الالهب والذي ارتفعت فيه درجات احلرارة بشكل 
ــع هذا االمر امام انظاركم تأمل  ــاق. (البينة اجلديدة) اذ تض ال يط
ــوا لهم مطلبهم وتنقذوهم من  ان تولوه االهتمام الالزم وحتقق

الوضع البائس الذي هم فيه. 
عنهم / فيصل مشتت //// موبايل / ٠٧٩٠١٦٩١٣٢٢

هاتفتنا املواطنة (جناة عجمي كشكوش) من محافظة النجف 
ــا (٩) اطفال ليس  ــد هجرها ولديه ــرف وذكرت ان زوجها ق االش
ــورد مالي لها.  ــن فقر مدقع لعدم وجود م ــم معيل وتعاني م له
ــملوها برعايتكم األبوية  ــانية أن تش ــم االنس ــدكم باس تناش
ــن من مواصلة  ــة اجتماعية لتتمك ــوا لها راتب رعاي وتخصص

معيشتها وأطفالها.
موبايل  ٠٧٨١٨٥٨٧٦٣٩

هاتفنا املواطن (زين العابدين كرمي شهيد) من محافظة النجف 
ــي من الفقر نتيجة  ــرف وذكر انه فقير احلال ومتزوج ويعان االش
ــدكم  ــته وعائلته ويناش ــورد مالي يؤمن معيش ــدم وجود م لع
ــب رعاية له كي  ــة وتخصيص رات ــملوه برعايتكم االبوي ان تش

يستطيع مواصلة حياته. 
موبايل ٠٧٨٠٨٩١٦٧١٨

راتب رعاية اجتماعية

راتب رعاية اجتماعية
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وقــفــــــة

ــك  ــم أنه املوت الذي نخافه ونحاول جاهدين التمس     نع
ــن باب جديد  ــه، ولكنه يدخل م ــاة هروباً من ــوط احلي بخي
ــبابنا ويهدد مستقبلهم الذي  ــمه اخملدرات يفتك بش اس
ــاركت بضياعه البطالة وقلة الوعي ومحاولة التقليد  ش
ــوات الفضائية التي  ــا القن ــتورده لن ــى لكل ما تس األعم
ــار الدم واحلروب  ــال فقط كما صار هم جت ــب امل همها كس
من قبلهم وجتار املوت اجلدد باإلرهاب اجلديد (اخملدرات) التي 
ــرقة والقتل  ــى االدمان الذي يقوده للس ــع املتعاطي ال تدف
ــن دور هؤالء  ــك، ولكن اي ــا الى ذل ــات وم ــم العصاب وتنظي
(األسرة، املدرسني، املثقفني، رجال الدين) في التوعية ضد 
هذه اآلفة التي بدأت تفتك باجملتمع وجتر شبابنا الى اجلرمية 
ــراط بالتنظيمات  ــات او االنخ ــن العصاب ــة بتكوي املنظم
اإلرهابية او اجلرمية غير املنظمة كاالغتصاب والقتل حتى 
ل  ــم مع جُ ــف. ان دور ما ذكرناه ــة لألس ــس العائل ــن نف م
ــؤولية االجتماعية  ــدور املس ــرام ضعيف وال يصل ل االحت
ــانية، واين دور املؤسسات اإلعالمية بنشر  والدينية واإلنس
ثقافة التعايش السلمي ومحاربة ارهاب اخملدرات باحلمالت 
ــات ألحزابها؟  ــالت االنتخاب ــل بحم ــا تفع ــعة كم الواس
ــة مبكافحة  ــون التغطية اإلعالمي ــق ان تك ــب احل فالواج
ــليط الضوء  ــالت االنتخابات وتس ــن حم ــاب اكبر م االٍره
ــع. وأخيراً واالهم اين الدور  ــول مخاطرها وضررها باجملتم ح
ــاتها األمنية في هذا اجلانب؟  الرقابي للحكومة ومؤسس
ــل وحده دون  ــتطيع العم ــاز مكافحة االٍرهاب ال يس فجه
ــات وتفعيل قوانني رادعة  ــاندة من قبل باقي املؤسس مس
ــلطة الكاملة لهذه املؤسسات إلجراء الالزم  وإعطاء الس
دون اخلضوع للشخوص مهما علت مناصبهم ومراكزهم 

وتفعيل هذه احلملة.

علي أبو غدير*

* عضو اِّـركز العراقي للثقافة واآلداب
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ــيطرة رجب طيب  ــة النهاية لس ــن أمام بداي هل نح
أردوغان على السياسة التركية منذ ثالثة عقود؟ رمبا، 
ــية وإعالمية كثيرة ترجح هذا، إال أن  فمصادر سياس
ــن هزمية حزبه (العدالة  ــان يعرف كيف يخرج م أردوغ

والتنمية) في انتخاب رئيس بلدية في إسطنبول.
ــراق، وقد نعى  ــراد في تركيا والع ــان يحارب األك أردوغ
ــي واعتبره  ــد مرس ــابق محم ــري الس ــس املص الرئي
شهيداً، وهو عقد صفقة صواريخ مع روسيا أوقعته 
ــة تركيا في  ــات املتحدة، حليف ــع الوالي ــي خالف م ف

حلف الناتو.
ــطنبول لن تقصم ظهر حزب العدالة  الهزمية في إس
ــح  ــأة كبيرة فمرش ــت مفاج ــا كان ــة إال أنه والتنمي
املعارضة أكرم إمام أوغلو فاز برئاسة بلدية أكبر مدن 
ــجالً زيادة بألوف  ــي االنتخابات األخيرة، مس تركيا ف

األصوات على مرشح الرئيس.
ــن مخالفات ونصب  ــزب العدالة والتنمية حتدث ع ح
ــة البلدية  واحتيال وتقرر إعادة إجراء انتخابات رئاس
ــية من أصوات  ــبة قياس فكان أن فاز إمام أوغلو بنس
الناخبني، فهي األعلى في تركيا منذ ٣٥ سنة. هو فاز 
ــب املدينة قرب اجلامع األزرق، وهي  مبنطقة فاحت، أو قل
ــر بن  ــح حزب العدالة والتنمية اخلاس منطقة مرش
علي يلدرمي، وأيضاً مبنطقة إسكودار حيث كان يقيم 

أردوغان، وهو رئيس بلدية سابق إلسطنبول.
ــة التركية  ــس الكلم ــواب لي ــذا؟ اجل ــف حدث ه كي
ــارض الفائز.  ــح املع ــعار املرش «اوموت»، أو األمل، ش
ــيئة إال  ــم يترك صفة س ــة والتنمية ل ــزب العدال ح
ــه إرهابي، ومؤيد  ــو، فوصفه بأن ــا بإمام أوغل ولصقه
ــال، ويوناني، ومن  ــا، ومحت ــالب في تركي ــة االنق حملاول
ــي. إمام  ــاح السيس ــري عبدالفت ــوع الرئيس املص ن
ــامة، ويقول إنه  ــو كان يرد على كل تهمة بابتس أوغل
ــيتعامل مع ممثلي خصومه في االنتخابات، ويدعو  س
إلى تركيا جلميع أبنائها. هو حكم إسطنبول ١٨ يوماً 
ــة املدينة، ثم تقرر أن  ــة بلدي بعد فوزه األول في رئاس
تعاد االنتخابات ففاز بنسبة أعلى كثيراً مما حقق في 

املرة األولى.
ــأل مرة أخرى: هل نحن أمام بداية النهاية لرجب  أس
طيب أردوغان؟ املعارضة تشعر بأنها على طريق الفوز 

وتستعد من اليوم لالنتخابات النيابية سنة ٢٠٢٣.
قرأت أن الصقور حتوم حول أردوغان، ورئيس جمهورية 
ــزب العدالة  ــة ح ــكيل حزب ملنافس ــبق بدأ تش أس
والتنمية وكذلك فعل رئيس وزراء سابق. مع ذلك أقول 
إن أردوغان له شعبية كبيرة في األناضول وسيحافظ 

عليها في أي انتخابات مقبلة.

جهاد الخازن 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــس  الرئي ــات  تصريح ــد  بع
األمريكي، دونالد ترامب بشأن 
ــكرية  العس الضربة  ــه  إلغائ
ــات  اللحظ ــي  ف ــران  إي ــى  عل
ــى قيام طهران  األخيرة ردا عل
ــيرة  مس ــرة  طائ ــقاط  بإس
ــفت صحيفة  ــة كش أمريكي
ــة  ــز» البريطاني ــدي تامي «صان
ــات املتحدة  ــارات الوالي أن خي
وحلفائها في منطقة اخلليج 
ــران النووي  ــروع اي ــال مش حي
ــرة في بحر  ــات األخي والهجم
ــي تركيع  ــح ف ــان لم تفل عم

إيران.
ــد  ــة أن بع ــارت الصحيف وأش
أسابيع من التهديد بشن حرب 
على إيران، تراجعت أميركا إلى 
الوراء، ويبدو أنها قررت اللجوء 
إلى العمليات االستخباراتية، 
ــرا هجوما عبر  ــنت مؤخ إذ ش
ــران ردا منها  ــت على إي االنترن
على هجوم إيران على ناقالت 
ــدث عام ٢٠١٠  النفط كما ح
عندما سبب هجوم إلكتروني 
برنامج  ــي  ف ــيمة  أضرار جس

إيران النووي».
ــن نائب  ــت الصحيفة ع ونقل
ــي  األمريك ــة  اخلارجي ــر  وزي
ــذي  ــز، وال ــل بيرن ــابق بي الس
ــنني في  ــرات الس ــى عش قض
التعامل مع إيران قوله: «هناك 
ــدى اإلدارة األمريكية  ل قناعة 
أن العقوبات وحدها ال تكفي» 
ــة الضغط  ــاف أن «ممارس وأض
سبب تصلبا أكبر في مواقف 

آية اهللا خامنئي ومن حوله».
أن  ــى  ال ــة  الصحيف ــت  ولفت
املتحدة  ــات  الوالي ــة  «سياس
بالهجمات عن طريق  اخلاصة 
ــو من اخملاطر،  االنترنت ال تخل
ــني لديهم القدرة  إذ أن اإليراني
على استخدام ذات الهجمات 
ــدا من  ــبب تصعي ــا قد يس مم

اجلانبني».
ــة  قائل ــة  الصحيف ــت  وختم
ــتخدام  اس ــتبعد  تس ــم  «ل
ــة إذ نُقل  ــلحة التقليدي األس
ــني  ــيني أميركي ــن دبلوماس ع
ــة  احلاج ــت  دع إذا  ــم،  قوله
ــكرية على  ــى عمليات عس إل
ــتعتمد  األرض، فإن أمريكا س

ــرائيل،  إس ــا  حليفته ــى  عل
ــا ردت بالقول إن  ــي بدوره والت
ــة على  ــارات مطروح كل اخلي
الطاولة مبا في ذلك الهجمات 

اإللكترونية».
الى ذلك جددت إيران، تعهدها 
بالبقاء في االتفاق النووي، في 
ــدول األوروبية  ــال التزمت ال ح
ــة  وكال ــت  ونقل ــا.  بتعهداته
«فارس» اإليرانية عن املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية اإليرانية، 
«إذا  ــه  قول ــوي،  ــاس موس عب
ــة  األوروبي ــدول  ال ــت  التزم

بتعهداتها املدرجة في االتفاق 
ــتبقى إيران  النووي، عندها س
ــذا االتفاق». وأضاف «أما  في ه
ــدم حصولنا على  في حالة ع
االطمئنان الالزم في هذا األمر، 
ــن االتفاق  ــحاب م ــإن االنس ف
ــوات  اخلط ــاذ  اتخ أو  ــووي  الن
االلتزامات)  ــض  (خلف ــة  التالي
ــتكون من بني خيارات إيران  س
ــوي،  موس ــع  وتاب ــة».  القادم
اللجنة  ــاع  اجتم انتهاء  قبل 
ــتركة لالتفاق النووي في  املش
ــاوية فيينا،  النمس العاصمة 

ــي  ف ــم  يت أن  ــع  نتوق ــن  «نح
ــاذ القرار  ــاع اتخ ــذا االجتم ه
ــتقبل  مس ــأن  بش ــي  النهائ
ــاء إيران  ــووي، وبق ــاق الن االتف
ــيتوقف  في االتفاق النووي س
ــذا االجتماع».  ــى نتائج ه عل
ــد أعلنت، قبل  ــت إيران ق وكان
ــوف تزيد إنتاجها  أيام، أنها س
ــوم اخملصب بأكثر  اليوراني من 
ــدث  املتح ــر  وذك  .٪٣٫٦٧ ــن  م
باسم منظمة الطاقة الذرية 
كمالوندي:  ــروز  به ــة،  اإليراني
ــي إلنتاج ٣٠٠  ــد العكس «الع

ــن اليورانيوم اخملصب  ــم م كغ
ــون ١٠ أيام». ــيبدأ في غض س
ــا  «إنتاجن ــدث:  املتح ــع  وتاب
ــض  منخف ــوم  اليوراني ــن  م
ــرعة  ــيزداد بس التخصيب س
ــا:  مضيف ــو»،  يوني  ٢٧ ــد  بع
ــة الثانية  ــول إيران املرحل «دخ
ــض التزاماتها في االتفاق  خلف
التزام  ــى  ــد عل ــووي يعتم الن
ــدول األوروبية». وأضاف: «قد  ال
ــل وهذا لن  ــاء الثقي ــدر امل نص
ميثل انتهاكا لالتفاق النووي».
ــا ذكر املتحدث أنه «ال يزال  كم
هناك وقت أمام الدول األوروبية 
ــة إيران  ــاعدة في حماي للمس
ــكا لكنها  ــات أمري ــن عقوب م
ــرك ال الكالم». ــة للتح بحاج
ــي ١٥ مايو/ ــران، ف ــت إي وأعلن
ــج  برنام ــا  تعزيزه ــن  ع ــار،  أي
ــوم ردا على  تخصيب اليوراني
ــدة العام  ــرار الواليات املتح ق
ــن  م ــحاب  باالنس ــي  املاض
االتفاق النووي وفرض عقوبات 
ــد إيران  ــة ض ــة ثقيل اقتصادي
ــراف التي تقيم  ــدول واألط وال

جتارة معها.

وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت مصادر إعالمية أن املفاوضات 
بني حكومة الرئيس نيكوالس مادورو 
ــة الفنزويلية خوان  ــم املعارض وزعي
ــا، وذلك  ــتأنف قريب ــدو قد تس غواي
ــهدها  للتوصل حلل األزمة التي تش

البالد منذ فترة.
وذكرت وكالة «رويترز» أن كال اجلانبني 
ــيجري  ــا إذا كان س ــم يقرر بعد م ل
ــث عقدت  ــلو حي ــات في أوس احملادث

احملادثات السابقة أم في باربادوس.
ــة  النرويجي ــة  احلكوم ــجعت  وش
ــلو  الطرفني على االجتماع في أوس
ــم يتمكنا  ــار ولكنهم ل في مايو أي
ــل األزمة  ــل ألي اتفاق حل من التوص
السياسية واالقتصادية التي أجبرت 
ــن أربعة ماليني فنزويلي على  أكثر م

الهروب للخارج.
ــة  ــة اقتصادي ــال أزم ــهد فنزوي وتش
ــر  ــت إث ــة تفاقم ــية خانق وسياس
ــني مؤيدين  ــام في اجملتمع ب االنقس
ــرعي نيكوالس مادورو،  للرئيس الش
ــان املعارض،  ــن لرئيس البرمل ومؤيدي
ــه  ــدو، الذي نصب نفس خوان غواي

ــون الثاني/يناير املاضي،  يوم ٢٣ كان
رئيسا مؤقتا للبالد.

ــي،  الفنزويل ــس  الرئي ــن  اعل ــا  كم
ــلطات بالده،  نيكوالس مادورو، أن س
ــى املتورطني في  ــض عل ــت القب ألق
ــي  ــرة الت ــالب األخي ــة االنق محاول

وقعت في البالد.
ــر التليفزيون  ــى أثي ــال مادورو عل وق
ودمرنا  ــفنا  ــد كش «لق ــي:  احلكوم
إرهابية  ــية  واحتجزنا عصابة فاش
ــة اجملتمع  ــط ملهاجم ــت تخط كان
الفنزويلي والدميقراطية الفنزويلية. 
لقد ألقي القبض عليهم، وهم وراء 
ــة كاملة من  القضبان مع مجموع

األدلة.
وأضاف: «على مدار ١٤ شهرا راقبنا 
ــة اإلجرامية  ــذه اجملموع ــركات ه حت

والفاشية». 
ــس الفنزويلي، نيكوالس  وكان الرئي
مادورو، اتهم مؤخرا كل من الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب ومستشاره 
ــالب  االنق ــة  مبحاول ــون  بولت ــون  ج

الفاشلة األخيرة. 
ــالل كلمة  ــادورو خ ــام م ــاء اته وج

ــاركته في فعالية  ألقاها خالل مش
لالحتفال باليوم العاملي للعمال في 
العاصمة كاراكاس، حيث توجه إلى 
املواطنني قائال «قادر على التضحية 
ــة وطني  ــل حماي ــن أج ــي م بنفس
والثورة ضد من حاولوا االنقالب على 
الرئيس هوغو تشافيز من قبل، ولم 
ــون الكرة  ــم يحاول ــوا، وها ه يفلح

مجددًا معي ولم يفلحوا».
ــة  ــة اقتصادي ــال أزم ــهد فنزوي وتش

ــر  ــت إث ــة تفاقم ــية خانق وسياس
ــني مؤيدين  ــام في اجملتمع ب االنقس
ــرعي نيكوالس مادورو،  للرئيس الش
ــان املعارض،  ــن لرئيس البرمل ومؤيدي
ــه  ــدو، الذي نصب نفس خوان غواي
ــون الثاني/يناير املاضي،  يوم ٢٣ كان

رئيسا مؤقتا للبالد.
ــس  ــارع الرئي ــة، س ــدالع األزم وبان
ــب، لالعتراف  ــي دونالد ترام األمريك
انتقاليا،  ــا  رئيس ــة  املعارض بزعيم 

وحذت حذوه في ذلك دول «مجموعة 
ــيك)  املكس ــتثناء  (باس ــا»  ليم
ومنظمة الدول األمريكية وعدد من 

دول أوروبا.
وحتدث الرئيس الفنزويلي، نيكوالس 
ــة االنقالب في  ــن محاول ــادورو، ع م
ــه دمية  ــدو بأن ــا غواي ــالده، واصف ب
ــدة. وأكدت دول عدة،  للواليات املتح
ــيا وإيران والصني وسوريا  منها روس

وتركيا، دعمها ملادورو.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــوزراء الياباني  وعد رئيس ال
ــي  ــرا ول ــي، مؤخ ــينزو آب ش
ــر  ــعودي األمي ــد الس العه
ــأن  ــلمان ب ــن س ــد ب محم
ــاعد اليابان السعودية  تس

في خطة إصالح شاملة.
ــينزو آبي بجهود  ــاد ش وأش
ــن  م ــد  للح ــعودية  الس
اعتمادها على النفط، وقال 
آبي لألمير محمد في بداية 
اجتماع ثنائي بعد اجتماع 
ــرين  ــة مجموعة العش قم
إن  ــاكا  أوس ــة  مدين ــي  ف
 ٢٠٣٠ ــعودية  الس ــة  «رؤي
عملية إصالح رئيسية غير 
ــبوقة تهدف إلى وقف  مس
ــى النفط وإلى  االعتماد عل

تنويع الصناعة وفقا ملبادرة 
جاللتكم»، بحسب رويترز.

وأضاف أن «اليابان ستواصل 
ــد من قبل  ــذل أقصى جه ب
اخلاص  ــاع  والقط احلكومة 
ــي جناحها».  ــاعدة ف للمس
من جانبه قال األمير محمد 
ــالل مترجم إن  ــن خ ألبي م
السعودية تريد بذل قصارى 
شراكتها  ملواصلة  جهدها 
القوية مع اليابان.في سياق 
الطاقة  وزير  ــاد  متصل، أش
الفالح،  ــد  خال ــعودي  الس
ــيا على  ــاق بالده وروس باتف
ــض إنتاج  ــد اتفاق خف متدي
ــة  ــاء منظم ــط ألعض النف
ــط  للنف ــدرة  املص ــدول  ال
ــارج املنظمة،  والدول من خ

ــدا أن االتفاق  (أوبك +)، مؤك
ــوق. الس ــوازن  لت ــيؤدي  س
ــى  عل ــح،  الفال ــب  وكت
ــبت ٢٩  ــوم الس ــر»، ي «تويت
ــران: «في لقاء  ــو / حزي يوني
ــش قمة  ــى هام ــي عل ثنائ
ــس  ــق الرئي ــرين، اتف العش
ــني  بوت ــر  فالدميي ــي  الروس
ــد محمد بن  ــع ولي العه م
ــلمان، على متديد االتفاق  س
ــي خلفض اإلنتاج لدول  احلال
ــن يوليو /  ــدءا م ــك +)، ب (أوب
ــيمهد إلى  متوز ٢٠١٩، مما س
ــات العاملية،  ــض اخملزون خف
ــواق،  ــوازن األس ــي ت وبالتال
االستثمار  وتعافي معدالت 
الطاقة  ــدادات  إم ــان  لضم

املستقبلية».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــكري  العس ــس  اجملل ــن  أعل
أن  ــودان  الس ــي  ف ــم  احلاك
الفترة  ــأن  اجلديد بش االقتراح 
ــه  قدمت ــذي  ال ــة  االنتقالي
ــاطة االثيوبية االفريقية  الوس
ــكل  ــن أن يش ــتركة ميك املش
ــتئناف املفاوضات  ــدة الس قاع
ــة االحتجاجية التي  مع احلرك
تطالبه بتسليم السلطة الى 

املدنيني.
د املفاوضات بني  ويُفترض أن حتدّ
ــكري  ــني واجمللس العس احملتج
الذي يحكم السودان منذ عزل 

ــير، طبيعة  الرئيس عمر البش
الفترة االنتقالية بعد ٣٠ سنة 
من حكم عمر البشير. توقفت 
ــو)  (ماي ــار  أي ــي  ف ــات  املفاوض

ــت تؤدّي إثيوبيا  املاضي، في وق
ــاطة إلحيائها. وكان  دور الوس
ــكري طلب من  ــس العس اجملل
ــا مراجعة اقتراحها  أديس أباب

ــة  «وثيق ــة  وصياغ ــي  األول
مشتركة» مع االحتاد األفريقي.

ــم اجمللس  ــق باس ــال الناط  وق
ــكري الفريق أول شمس  العس
ــي في كلمة عبر  الدين كباش
«تسلمنا  الرسمي:  التلفزيون 
ــاطة  االقتراح املقدم من الوس
ــتركة بني االحتاد االفريقي  املش
وجمهورية اثيوبيا وبرزت حوله 
ــن املالحظات، إال أنه في  عدد م
ــر اقتراحاً صاحلاً  مجمله يعتب
ــول  للوص ــه  حول ــاوض  للتف
ــي يفضي إلى  ــاق نهائ الى اتف
ــم  ــات احلك ــكيل مؤسس تش

ــاف: «اجمللس  ــي». وأض االنتقال
ــع لالنطالق  ــكري يتطل العس

الفوري لتفاوض جاد وصادق».
والتغيير»  وكان «حتالف احلرية 
ــن  ــات أعل ــم لالحتجاج املنظّ
ــودة  يه «مس ــن أمس تلقّ أول م
ــا  مته قدّ ــي  الت ــاق»  االتف
اإلفريقية.  اإلثيوبية  الوساطة 
وأضاف: «نراجع حالياً االقتراح 

قبل اتخاذ قرار بشأنه».
الذي  ن االقتراح اجلديد  ويتضمّ
ــة «فرانس برس»  حصلت وكال
ــكيل  ــخة منه، تش ــى نس عل
ــة  ــن ثماني ــة م ــة انتقالي هيئ

ــكريني  ــبعة عس ــني وس مدني
حتكم البالد ملدة ٣ سنوات.

ــة  احلري ــف  «حتال ــيكون  وس
ــى  عل ــالً  ممثّ ــر»  والتغيي
ــل  أص ــن  م ــبعة  ــح بس األرج
ــي حني  ــة، ف ــني الثماني املدني
ــة  الثامن ــخصية  الش أنّ 
ــاً.  مع ــان  الطرف ــيختارها  س
االنتقالية  ــة  الهيئ ــيرأس  وس
ــكريني في النصف  أحد العس
ــرة االنتقالية أي  األول من الفت
ــهراً األولى، على  خالل الـ١٨ ش
ــد املدنيني  ــلّ مكانه أح أن يح

في النصف الثاني.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــي  اللبنان ــة  الصناع ــر  وزي ــد  أك
ــور أن «العالقة بني  ــو فاع وائل أب
ــتراكي  اإلش ــي  التقدم ــزب  احل
ــرت في ما  ــتقبل قد م وتيار املس
ــف» في  ــحابة صي ــميه «س أس
األيام املاضية، وإن األيام القليلة 
ــهد عودة العالقة  املقبلة ستش
ــوخها وثباتها بني رئيس  إلى رس
ــري ورئيس  ــعد احلري احلكومة س
ــتراكي  اإلش ــي  التقدم ــزب  احل
ــرص  ــع احل ــالط، بداف ــد جنب ولي
ــذه العالقة»،  ــى ه ــترك عل املش
ــول  ح ــاش  «النق أن  ــراً  معتب
ــس  لي ــات  واالختالف ــات  التباين
ــول إلى  ــاش، بل للوص ــرد النق جمل
خالصات مشتركة»، مشيراً إلى 
أن اليد اخليرة يد يعسوب الوحدة 
الوطنية الرئيس «نبيه بري» أيضاً 
اللمسة السحرية  ستكون لها 
في رأب الصدع بني احلليفني وبني 
الصديقني وثالثهما الرئيس نبيه 
ــذه العالقة  ــداً «أن ه ــري»، مؤك ب
ــى  ــة عل ــة ومبني ــخة وثابت راس
ــاس صلب أساسه الشهادة  أس
وحرية لبنان واستقالله وسيادته 
ــو  ــه». كالم أب ــة في والدميوقراطي
ــالل رعايته «اللقاء  فاعور جاء خ
االختصاصات  ــول  ح التوجيهي 
ــدة  واجلدي ــرة  املتواف ــة  اجلامعي
ــوق العمل»،  ــي س ــا ف واهميته
ــة اللبنانية،  ــن اجلامع ــوة م بدع
ــة  االقتصادي ــوم  العل ــة  كلي

ــة الصحة  ــال، وكلي وإدارة األعم
ــد العالي للعلوم  العامة، واملعه
 Cnam ــة واإلقتصادية التطبيقي
ــة العلوم  ــة كلي ــي قاع ــم ف أقي
اإلقتصادية في راشيا. حضره إلى 
ــور، كل من عضو  ــب أبو فاع جان
«كتلة املستقبل» النائب محمد 
القرعاوي، النائبني السابقني أمني 
وهبي وناصر نصراهللا، وحشد من 
الفاعليات السياسية والتربوية. 
ــد النائب القرعاوي  من جهته أك
ــي  الت ــة  املتين ــة  العالق ــى  «عل
ــتقبل « بـاحلزب  ــار املس تربط تي
ــتراكي»، الفتا إلى  التقدمي اإلش
ــأت من  أن «هذه العالقة التي نش
ــهادة وهي  ــخ ومعاني الش التاري
ــاني وأخالقي،  رابط مبدئي وإنس
فاملعلم الشهيد كمال جنبالط 
ــة  ــة عصري ــاء دول ــه بن كان هدف
ــات،  واملؤسس ــون  القان ــة  دول
ــة مرحلية  ــاد معركة إصالحي وق
ــاع  ــاع واإلقط ــه اإلقط ــي وج ف
ــل  ألج ــض  وانتف ــي،  السياس
العدالة اإلجتماعية وحرية الرأي 
ــر الزاوية  ــكل حج في لبنان، وش
ملشروع بناء الدولة العادلة التي 
ــاء الوطن،  ــل وتخدم كل أبن تعم
ــكاله،  ــاد بكل أش وحتارب الفس
حتى دفع حياته ودمه ثمناً لهذه 
ــهيد  الش والرئيس  ــات...  القناع
ــذي حمل على  ــري ال ــق احلري رفي
ــة  ــرب األهلي ــج احل ــه نتائ أكتاف

البغيضة.



ارتفاع منسوب االعتداءات ضد مسلمي 
ــالموفوبيا، بات  أملانيا، أو ما يعرف باإلس
يطرح مخاوف جمة وقلقا كبيرا يعرقل 

احلياة اليومية لهؤالء املسلمني.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية األملانية، 
ــوع ١٣٢ جرمية ضد  ــجيل وق فقد مت تس
ــهري يناير/ ــلمني في الفترة بني ش املس

كانون الثاني ومارس/آذار ٢٠١٩.
ــم املذكور قد  ــارت إلى أن الرق الوزارة أش
ــاالت الفعلية،  ــدد احل ــل من ع ــون أق يك
ــدم التبليغ عن البعض  نظرا الحتمال ع
ــع أن يرتفع الرقم  ــن املتوق منها، كما م
ــم التي وقعت بالفترة  عند إضافة اجلرائ
ــان  أبريل/نيس ــهري  ش ــني  ب ــة  الفاصل

املاضي ويونيو/حزيران احلالي.

 ”تسونامي“ العنف
ــى أن األرقام  ــراء أمنيون يجمعون عل خب
ــس حقيقة األمر على  ــمية ال تعك الرس

ــبب  ــي أملانيا، وذلك بس ــع ف أرض الواق
ــم  ــن اجلرائ ــد م ــجيل العدي ــدم تس ع
ــمية، معربني عن  ــجالت الرس في الس
ــام الفعلية أعلى  ــأن األرق ــم ب قناعته

بكثير من تلك املعلنة.
ــالن وزارة الداخلية بعد  ــدم إع ورغم ع
عن عدد اجلرائم التي وقعت بني شهري 
ــران  ــي ويونيو/حزي ــان املاض أبريل/نيس
ــير إلى  اجلاري، إال أن تقارير إعالمية تش
ــي تعرضت لها  ــدد االعتداءات الت أن ع
ــاجد واجلمعيات التابعة لألتراك،  املس
ــالل الفترة  ــداء خ ــى ١٥ اعت ــت إل وصل

املذكورة.
وفي ٦ يناير/كانون الثاني املاضي، تعرض 
مركز ”دورمتوند“ التعليمي التركي إلى 
ــداء، أعقبه في اليوم التالي اعتداء  اعت
ــنان  آخر على جمعية جامع املعمار س
ــايكينجن“ التابع  ــاد س ــي مدينة ”ب ف

ــؤون  للش ــي  الترك ــالمي  اإلس ــاد  لالحت
الدينية (ديتيب).

ــه، بتوجيه  كما قام منفذ االعتداء نفس
ــتهدف  ــتائم تس ــيئة وش ــارات مس عب

ــالم والقائمني على جمعية جامع  اإلس
الفاحت مبدينة ”بادن“ األملانية.

احملامية سدا باشاي ذات األصول التركية 
ــورت،  فرانكف ــة  مدين ــي  ف ــة  والقاطن
ــي  الثان ــون  يناير/كان ــي ١٤  ــت ف تعرض
املاضي، إلى تهديدات من قبل مجموعة 
ــرطة األملانية،  متطرفة في صفوف الش
ــن تهديدات  ــالة تتضم ت رس حيث تلقّ

وعبارات مسيئة ألفراد أسرتها.
وفي مارس/آذار املاضي، شهدت الساحة 
املتاحة للعامة عند مدخل جامع االحتاد 
ــؤون الدينية في  اإلسالمي التركي للش
مدينة ”دانستاد“، كتابة عبارات مسيئة 

باللغة األملانية.
ــع االحتاد  ــروج املصلني من جام ــد خ وعن
ــؤون الدينية في  اإلسالمي التركي للش
ــارس/آذار  ــوم ٢٢ م ــغ“، ي ــة ”باكنان مدين
ــي بإلقاء  ــخص أربعين ــام ش املاضي، ق
ــم توجيه  ــم، ومن ث ــر عليه ــالم هتل س
العبارات املسيئة والعنصرية والشتائم 

للمصلني.
ــي يكثر  ــة كولن الت ــهدت مدين كما ش
فيها األتراك، يوم ٧ يونيو/حزيران اجلاري، 
ــى  ــوة إل ــن دع ــورات تتضم ــع منش توزي
ممارسة العنف ضد املسلمني، إضافة إلى 

ــوم للصليب املعكوف (رمز النازية)،  رس
ــورات ضمن ظروف  ــت املنش حيث وضع
ــكان  ــي صناديق البريد لس مت وضعها ف

املدينة.
ــداءات  ــغ عدد االعت ــام ٢٠١٨، بل ــي ع وف
ــلمني في أملانيا، ٨٢٤  املستهدفة للمس

اعتداء، أصيب خاللها ٣٣ شخصاً.

بانتظار حترك أملاني أكثر حزما
ــالم  ــاليب جديدة بات املعادون لإلس أس
ــداءات التي  ــا مؤخرا، في االعت يتوخونه

ــلمني بأملانيا، تشير إلى  تستهدف املس
انتقال معاداة اإلسالم إلى أبعاد أخرى.

ــابقاً  ــي الوقت الذي كان يتم فيه س فف
ــدران  ــى ج ــوف عل ــب معك ــم صلي رس
ــي  ــر ف ــوم خنازي ــي حل أو رم ــاجد،  املس
ــاجد وأمام أبوابها، حتول  ــاحات املس س
تكتيك املعتدين إلى رمي أبواب املساجد 
ــر  ــا عب ــرر به ــاق الض أو إحل ــاص  بالرص

تخريبها.
ويطرح تصاعد االعتداءات ضد املسلمني 
ــاجد في أملانيا، إلى درجة الدخول  واملس
ــاؤالت عما  ــاجد وتخريبها، تس إلى املس
ــي البالد،  ــلطات األمنية ف ــره الس تنتظ
ــذه  ــرار ه ــول دون تك ــر حت ــاذ تدابي التخ

احلوادث.

ــالمية في  ــاء اجلمعيات اإلس ويرى رؤس
ــيني  ــه يتوجب على السياس ــا، أن أملاني

التحرك ملنع وقوع هذه احلوادث.

ــد برهان  ــول، انتق ــث لألناض ــي حدي وف
ــيجي، رئيس اجمللس اإلسالمي في  كس
ــني إزاء  ــة احمللي ــف الساس ــا، موق أملاني
ــلمني  ــتهدف املس االعتداءات التي تس

في البالد وأماكن العبادة التابعة لهم.
ــات  خطاب أن  ــيجي“  ”كس ــر  واعتب
ــب دوراً كبيراً في  ــان تلع ــة األمل الساس
تصعيد االعتداءات والعداء جتاه اإلسالم 
واملسلمني هناك، داعياً السياسيني إلى 

توخي احلذر في خطاباتهم.
وأشار إلى شعور املسلمني بالقلق نتيجة 
ــابيع  ــالل األس ــدة خ ــداءات املتزاي االعت
ــاءاجلمعيات  رؤس أن  ــاً  مبين ــرة،  األخي
ــون معهم  ــلمة في أملانيا يتواصل املس
للتشاور في كيفية توفير األمن واحلماية 
ــلمني، ومرافقتهم للتصدي ملثل  للمس

هذه االعتداءات.
أن  ــرورة  ض ــى  عل ــيجي“  ”كس ــدد  وش
تساهم السلطات األمنية األملانية، في 
تأمني شعور املسلمني في البالد باألمن 

واالستقرار.
ــة األملان،  ــول توقعاتهم من الساس وح
ــيجي“ إنهم ينتظرون منهم  قال ”كس
إجراء زيارات إلى املساجد، وتبادل األفكار 
ــر األمنية الالزمة  ــأن التدابي معهم بش
ــلمني من  ــبل حماية املس اتخاذها، وس

االعتداءات التي تستهدفهم.
ــدى  ــؤولني ل ــن املس ــر م ــع: ”ننتظ وتاب
ــديدا  ش ــادا  انتق ــة  األملاني ــة  احلكوم
ــلمني  ــتهدف املس لالعتداءات التي تس
ــي البالد، وتأكيدهم  وأماكن عبادتهم ف
ــي من  ــزء أساس ــلمني ج ــى أن املس عل

اجملتمع األملاني.“
ــك، رئيس  ــف أمين مازي ــه، وص من جانب
مجلس املسلمني املركزي، األعمال التي 
ــويه املصاحف،  ــق وتش ــتهدف متزي تس
ــاد  ــورة جديدة من صور الفس بأنها ”ص

واإلفساد.“
وشدد على أن االعتداءات التي تستهدف 
ــي  الداخل ــالم  بالس ــر  تض ــلمني،  املس

األملاني وبالدميقراطية في البالد.
ودعا، في ختام حديثه، الشرطة األملانية 
إلى حماية املساجد وتوفير األمن فيها.

ــاً أن أي حتضيرات  ــتدرك الحق واس
ــي  ــرت ف ــالً: "فكّ ــل، قائ ــم حتص ل
ــه أعلن  ــاح". لكن ــك هذا الصب ذل
استعداده لعبور احلدود نحو كوريا 
ــم في  ــى كي ــمالية، إذا التق الش
ــالح، قائالً:  املنطقة املنزوعة الس
ــعر  وسأش ــأفعل.  س ــد  "بالتأكي
بارتياح لفعل ذلك. لن تكون هناك 

." أي مشكلة لديّ
وبعد ساعات على تغريداته، وصل 
ــان جنوب  ــى قاعدة أوس ترامب ال
ــيراً الى أن كيم يتابع  سيول، مش
حسابه على "تويتر" وتواصل معه 

"بسرعة" بعد اقتراحه العفوي.
ــغ أن العرض  ــغ يان ــرت بيون واعتب
ــتدركة  "مثير لالهتمام جداً"، مس
ــمية بذلك.  أنها لم تتلقَ دعوة رس
ــر اخلارجية الكوري  ــال نائب وزي وق

ــون هوي إن عقد  الشمالي شو س
قمة في املنطقة املنزوعة السالح 
"فرصة جديدة مهمة  ــكل  سيش
ــخصية  ــات الش ــق العالق لتعمي
ــر العالقات  ــني وتطوي ــني الزعيم ب

الثنائية".

ــيول بأن ترامب استغلّ  وأفادت س
ــاً مقتضباً مع الرئيس  لقاءً جانبي
الكوري اجلنوبي مون جاي إن خالل 

ــل قرأ  ــؤاله ه ــاكا، لس ــة أوس قم
تغريدته.

وخالل العقود الثالثة األخيرة، باتت 
ــالح  ــة املنزوعة الس ــارة املنطق زي
ــبة الى  ــرا متعارفا عليه بالنس أم
ــذ زارها  ــني، من ــاء األميركي الرؤس
ــده  ــام ١٩٨٣. وح ــان ع ــد ريغ رونال

جورج بوش األب لم يزرها.
ــم مون في  ــام ٢٠١٨ التقى كي وع

ــي تلك املنطقة،  قرية بامنوجنوم ف
ــى اخلط الفاصل بني  وتصافحا عل

الكوريتني.

ــة العازلة على  ــذه املنطق ــع ه تق
الكيلومترات شمال  بعد عشرات 
سيول، ويبلغ عرضها ٤ كيلومترات 
ــر  ومتتدّ على ٢٤٨ كيلومتراً. وتنتش
ــة وحقول  ــز مكهرب ــا حواج فيه

ألغام وجدران مضادة للدبابات.
ــذا الصدد، تطرّق ترامب إلى  وفي ه
ــييد جدار على احلدود  خطته لتش
مع املكسيك، ملنع دخول مهاجرين 

ــات املتحدة.  ــرعيني الوالي ــر ش غي
ــة  ــى املنطق ــارة إل ــي إش ــال ف وق
ــني الكوريتني:  ــالح ب املنزوعة الس

ــن جدار، عندما  "عندما نتحدث ع
يه  نتحدث عن حدود، هذا ما نسمّ

حدوداً. إن أحداً ال يعبرها".
ــارة تلك املنطقة،  وحاول ترامب زي
ــام ٢٠١٧.  ــيول ع ــه س ــاء زيارت أثن
لكنه لم يستطع نتيجة الظروف 

املناخية.
ــل أعرب الرئيس  وفي صعيد متص
ــب أردوغان عن  ــب طي ــي رج الترك

ــدة لن  ــات املتح ــأن الوالي ــه ب ثقت
تفرض عقوبات على بالده، نتيجة 
شرائها منظومة صواريخ روسية.

ــي في  ــر صحف ــالل مؤمت ــال خ وق
ــة، حيث  ــاكا الياباني ــة أوس مدين
ــي دونالد  ــس األميرك ــى الرئي التق
ترامب على هامش قمة مجموعة 
ــه أنه لن  ــمعنا من ــرين: "س العش
ــيء مشابه"، في إشارة  يحصل ش

إلى العقوبات.
ــنطن  ــدد أردوغان على أن واش وش
ــتراتيجيان"،  ــريكان اس وأنقرة "ش
ــتدرك: "ال أحد لديه السلطة  واس

للتدخل في السيادة تركية".
ــرّر أن "الصفقة متت"، مؤكداً أن  وك
ــلّم أنقرة صواريخ  موسكو ستس
ــف األول من  ــي النص "أس-٤٠٠" ف
متوز (يوليو) املقبل. وأضاف أن بالده 
ــع إدارة الرئيس  ــرت محادثات م أج
ــاراك أوباما،  ــابق ب ــي الس األميرك
للحصول على صواريخ "باتريوت"، 
ــم  ل ــرس  الكونغ أن  ــتدركاً  مس

يسمح باملضيّ في الصفقة.
ــان خالل  ــغ أردوغ ــن ترامب أبل لك
ــخ  الصواري ــة  صفق أن  ــا  لقائهم

ــكلة"،  "مش ل  ــكّ تش ــية  الروس
ــك. إنه  ــي ذل ــك ف ــاً: "ال ش مضيف
ــتدرك أن تركيا  أمر غير جيد". واس
ــريك  ــت صديقة لنا. نحن ش "كان
ــا)،  إليه ــبة  (بالنس ــر  ــاري كبي جت

وسنصبح أكبر".
ــى  ــرة حت ــنطن أنق ــت واش وأمهل
ــدول عن الصفقة،  نهاية متوز للع
مهددة بطرد طيارين أتراك يتدرّبون 

ــى قيادة  ــات املتحدة عل في الوالي
ــددت  ه ــا  كم "أف-٣٥".  ــالت  مقات
ــركات  ــود ممنوحة لش ــاء عق بإلغ
تركية، لصنع قطع لتلك املقاتالت، 

ــي  ف ــراك  األت ــني  املوظف ــدال  وبإب
اجملموعة الدولية املصنّعة لها.

ــي  ــن الرئيس الروس ــى ذلك أعل ال
ــكو  موس أن  ــني  بوت ــر  فالدميي
ــران محادثات  ــنطن ستباش وواش
ــلحة  ــدّ من األس ــف احل ــول مل ح
ــد  متدي أن  ــتدركاً  مس ــة،  النووي
معاهدة «ستارت ٣» لنزع السالح 

النووي ليس أكيداً. 
ــة مجموعة  ــام قم ــال في خت وق
ــاكا  ــة أوس ــي مدين ــرين ف العش
اليابانية: «كلّفنا وزيرَينا للشؤون 
ــاورات في هذا  ــة بدء مش اخلارجي
ــول  ــا الق ــن ال ميكنن ــدد، ولك الص
ــى متديد»  ــيؤدي إل ــد إن ذلك س بع
الرئيس  ــاءه  ــدة. ووصف لق املعاه
ــب اجلمعة  ــي دونالد ترام األميرك
ــد وعمليّ جداً».ويُفترض  بأنه «جي
ــتارت ٣»، التي تعثرت  ــلّ «س أن حت
املفاوضات في شأنها قبل سنوات 
ــكو، مكان  ــنطن وموس ــني واش ب
ــابقة للحدّ من عدد  معاهدات س

الصواريخ النووية لدى اجلانبني.

اآلن مبعاهدة  ــان  مرتبط ــدان  والبل
ــة عام  ــدة»، املُبرم ــتارت اجلدي «س
٢٠١٠، والتي تبقي ترسانتَي الرؤوس 
ــية واألميركية دون  الروس النووية 
ــرب الباردة.  ــتواهما خالل احل مس
ــام ٢٠٢١،  ــا تنتهي ع ــن مدته لك
ــني مرات الواليات املتحدة  ودعا بوت
راً من أن  ــذّ ــة متديدها، مح ملناقش
ل  ــكّ ــك سيش ــن ذل ــا ع امتناعه
خطراً على ملف ضبط األسلحة.

ــكو وواشنطن هذه  وأوقفت موس
السنة مشاركتهما في «معاهدة 
ــخ النووية  ــاء على الصواري القض
املتوسطة املدى» (بني ٥٠٠ و٥٥٠٠ 
ــات  اتهام ــل  ظ ــي  ف ــر)،  كيلومت

متبادلة بانتهاكها.
ــار جلب بوتني  على صعيد آخر، أث
ــاي اخلاص به إلى مأدبة  كوب الش
ــاء  مس ــت  أُقيم ــي  الت ــاء  العش
اجلمعة لقادة الدول املشاركة في 
القمة، تساؤالت استدعت رداً من 
ــني دميتري  الكرمل ــم  الناطق باس

بيسكوف.
ــالل  خ ــي  الروس ــس  الرئي ر  ــوّ وصُ
ــن كوبه  ــرب م ــو يش ــاء وه العش
ــض حافظ  ــو كوب أبي اخلاص، وه
ــتخدم الزعماء  للحرارة، فيما اس

حوله فناجني كالسيكية.
مواقع  ــى  ــم عل ــاءل بعضه وتس
للتواصل االجتماعي إن كان بوتني 

يخشى تسميمه.
ــت األولى،  لكن هذه الصورة ليس
ــض الذي يحمل  إذ إن الكوب األبي
ــعار اجليش الروسي يشبه ذاك  ش
ــبوع  ــتعمله بوتني األس الذي اس
ــنوية  ــالل حلقته الس ــي خ املاض
ــى التلفزيون  ــر» عل ــطّ مباش «خ
الروسي. وقال بيسكوف إن الرئيس 
ــرب الشاي باستمرار من هذا  «يش

الكوب احلافظ للحرارة» .

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

شهدت مدينة كولن 
التي يكثر فيها األتراك 
توزيع منشورات 
تتضمن دعوة إُّـ 
ممارسة العنف ضد 
اِّـسلمني

ترامب في سيول يغري كيم بلقاء على حدود الكوريتين

@’Ó‡»n€@Ú‡Ëfl@ÒÜÌÜu@Úïäœ@›ÿíÓç@Ä˝é€a@Ú«Îå‰Ωa@Ú‘�‰Ωa@ø@Ú‡”@Ü‘«
ÚÓˆb‰r€a@pb”˝»€a@äÌÏ�mÎ@¥‡Ó«å€a@¥i@ÚÓñÇí€a@pb”˝»€a

ÒÜznΩa@pbÌ¸Ï‹€@¥Ó«äë@7À@ÂÌäubËfl@fiÏÅÖ@…‰Ω@ŸÓéÿΩa@…fl@ÖÎÜßa@Û‹«@âaÜu@ÜÓÓín€@Èn�Å@µg@kflaäm@÷�ä�m

اقترح الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي وصل الى سيول السبت، على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لقاءه في املنطقة املنزوعة السالح الفاصلة بني الكوريتني، معلناً 
ــلحة النووية  ــل قمة هانوي التي جمعت الزعيمني، خلالف حول ملف نزع األس ــهر على فش ــتالينية. ويأتي هذا اإلعالن املفاجئ بعد ٤ أش ــتعداده لدخول أراضي الدولة الس اس

ــرين: "بعد اجتماعات مهمة، مبا في  ــارك في قمة مجموعة العش ــاكا اليابانية حيث ش ــبه اجلزيرة الكورية. وكتب ترامب على "تويتر" من مدينة أوس في ش
ذلك لقائي الرئيس الصيني شي (جينبينغ)، سأغادر اليابان متجهاً إلى كوريا اجلنوبية". وأضاف: "أثناء وجودي هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية كيم هذه 

الرسالة، ميكنني أن أقابله على احلدود/املنطقة املنزوعة السالح، جملرد مصافحة يده والقول مرحباً(؟)!".

اردوغان

شي جينغ

وزير الداخلية االِّـانيمريكل

مازيك

8ما وراء الحدث 

@ÚÌÎÏ‰€a@Úz‹ç˛a@Âfl@ �Üßa@—‹fl@fiÏy@pbqÖb™@Êaäëbjnç@Â�‰ëaÎÎ@ÏÿçÏfl@Êc@Â‹»Ì@¥mÏi
�aÜÓ◊c@èÓ€@ÎÏ‰€a@Ä˝é€a@ å‰€@CS@pâbnçD@ÒÜÁb»fl@ÜÌÜ∑@Êc@�b◊âÜnéfl

بوتني

اإلسالموفوبيا“ في ألمانيا.. ”تسونامي“ من العنف ترتفع أمواجها يوما بعد يوم
ıaÜn«a@QU@µg@o‹ïÎ@pbÓ»‡¶aÎ@ÜubéΩa@b:@oôä»m@>€a@paıaÜn«¸a@ÖÜ«@Êc@µg@7ím@ÚÓfl˝«g@äÌâb‘m
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متابعة البينة اجلديدة
ــرية  ــة لوزان السويس ــد في مدين عق
ــم وفداً من  ــاع ثالثي ض ــرا اجتم مؤخ
ــة  العراقي ــة  والرياض ــباب  الش وزارة 
ــة االوملبية الوطنية  الى جانب اللجن
ــث  ــة، لبح ــة الدولي ــة االوملبي واللجن
التداعيات االخيرة بشأن تقاطع عمل 

وزارة الشباب مع اللجنة االوملبية.
ــباب والرياضة احمد  ــرأس وزير الش وت
ــه االعضاء:  ــوزارة ومع ــد ال ــاض، وف ري
حسن احلسناوي اكرم نعيم العطواني 
ــرأس رعد  ــا ت ــي، فيم ــاح الكنان وصب
حمودي وفد اللجنة االوملبية ومعه كل 

من سرمد عبداالله وحيدر اجلميلي.
ــاً تواجد عضو  ــهد ايض االجتماع ش
ــباب والرياضة النيابية، ديار  جلنة الش
ــي، فضم كل  ــا الوفد الدول برواري، أم
من  جيروم فالكو و حيدر فرمان واملدير 

التنفيذي لالوملبية الدولية.
ومتخض عن االجتماع ما يلي:

ــاب باسم  ــتخدام اي حس ١- عدم اس
العراقية  ــة  الوطني ــة االوملبية  اللجن
ــرف االموال لالحتادات من  وامكانية ص
حساب اخر اذا كانت العملية قانونية 
ــم وختم  ــتخدم اس في العراق واليس
ــاب  اللجنة االوملبية في الصك وحس

املصرف.
ــتمر بعمله  ٢ --املكتب التنفيذي مس

لغاية ٢٠٢٣.
ــة يجب ان  ــة االوملبي ــون اللجن ٣-قان
ــي ويوضع  ــاق االوملب ــع امليث ــق م يتواف
ــل في صالحيات  ــار عام وال يتدخ كاط
ــن  ع ــد  يزب وال  ــة  العمومي ــة  اجلمعي

صفحتني.

ــاس هو من صالحيات  ٤-النظام االس
اجلمعية العمومية للجنة االوملبية.

٥-سحب الشكوى املقدمة من الوزير 
لدى التميز.

٦-عدم التدخل في عمليات طرح الثقة 
باالحتادات الرياضية وستتخذ اجراءات 

صارمة في حال ثبوت التدخل. 
ــة  الفرعي ــان  للج ــماح  الس ــدم  ٧-ع
ــذ قرار  ــل جلنة تنفي ــكلة من قب املش
ــل وواجبات  ــم ١٤٠ ان تاخذ من عم رق

اللجنة االوملبية.
ــتراقب  الدولية س االوملبية  ٨-اللجنة 

ــي املرحلة القادمة  الوضع عن كثب ف
اليقاف اي مشكلة ممكن حتدث نتيجة 

عدم تنفيذ االتفاق.
ــل اللجنة االوملبية الدولية   ٩-سترس
ــاط املتفق  ــاع والنق ــر لالجتم محض

عليها.
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@âÎÜi@ÈmbÌâbjfl@äÅe@ø@Êb„Ü«@Ô‹«@‚b”âc
Ô◊7fl˛a @MLS

بغداد / البينة اجلديدة  
ــان، آخر  ــي، علي عدن ــب الوطن ــم املنتخ خاض جن
ــر وايتكابس  ــه الكندي فانكوف ــه مع فريق مباريات
ــر ١-٠ في  ــي انتهت بفوز االخي ــياتيل والت ــام س أم
ــف األول للدوري األميركي  اجلولة األخيرة من النص

.MLS بكرة القدم

ــع فانكوفر امس  ــي عقد إعارة علي عدنان م وانته
األحد املوافق ٣٠ حزيران ٢٠١٩، حيث سيعود الالعب 
ــم مستقبله. إلى صفوف اودينيزي اإليطالي حلس

ــياً في املباراة وقدم اداءً جيداً  وشارك عدنان اساس
في املباراة وحصل على تقييم ٦٫٨ من ١٠.

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

äÅe@lbéy@Âfl@paÖb§˝€@fiaÏfl¸a@“äï@ÚÓ„bÿflaÎ@ÚÓ”aä»€a@ÚÓ‰üÏ€a@ÚÓjΩÎ¸a@Ú‰v‹€a@·çbi@lbéy@a@‚aÜÇnça@‚Ü«
تفاصيل اجتماع لوزان بين وزارة الشباب واالولمبيتين العراقية والدولية

وكاالت / البينة اجلديدة
ا مع جاره األرجنتيني،  ضرب املنتخب البرازيلي موعدً
نهائي  نصف  منافسات  ضمن  املقبل،  األربعاء  فجر 

بطولة كوبا أمريكا.
اإلسبانية،  ديبورتيفو»  «موندو  صحيفة  وبحسب 
ليونيل  سيتقابل  املواجهة  هذه  هامش  على  فإنه 
ميسي قائد األرجنتني، مع زميله السابق في برشلونة 
نيمار جنم السيلساو، والذي يرافق منتخب بالده في 
املباريات حيث لم يُشارك نظرًا لإلصابة التي تعرض 

لها قبل انطالق البطولة.
اليمنى  القدم  وتعرض نيمار إلصابة قوية في كاحل 
خالل مباراة ودية ضد قطر يوم ٥ يونيو / حزيران اجلاري، 
مما تسبب في استبعاده من قائمة منتخب البرازيل 

لبطولة كوبا أمريكا.
وال  مقربان،  صديقان  ونيمار  «ميسي  ان  وأضافت 
اعترف  حيث  اإلعالم،  عن  عالقتهما  ا  أبدً يخفيان 

أنه هناك مجموعة على تطبيق  األرجنتيني مؤخرًا، 
(واتساب) جتمعه مع نيمار ولويس سواريز».

ا  فيدً وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا اللقاء قد يكون مُ
في ظل وجود رغبة لدى نيمار للعودة لصفوف البارسا 
ناديه  االستمرار ضمن صفوف  ورفضه  الصيف،  هذا 

باريس سان جيرمان. كما تتواصل التقارير الصحفية، 
التي تتحدث عن رغبة البرازيلي نيمار دا سيلفا، جنم 

باريس سان جيرمان، في العودة إلى برشلونة.
فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو»  «موندو  لصحيفة  ا  ووفقً
نيمار رغب في العودة إلى برشلونة، بعد أن دخل في 

أزمات مع العبني وأعضاء اجلهاز الفني وجماهير سان 
جيرمان.

الفريق  إلى  االنتقال  بعد  تأثر  نيمار  أن  إلى  وأشارت 
مسيرته  وفي  الشخصي  املستوى  على  الباريسي 
االحترافية، حيث أنه لم يعد ينافس على لقب دوري 

أبطال أوروبا وكذلك على الكرة الذهبية.
نو»  «كامب  إلى  للعودة  سعيه  في  نيمار  يدعم  وما 
أنه يتمتع بثقة غرف املالبس في برشلونة، ال سيما 

جيرارد بيكيه وليونيل ميسي ولويس سواريز.
لم  نيمار  عائلة  أن  اإلسبانية  الصحيفة  وأوضحت 
ولذلك فهي  باريس،  العيش في مدينة  تتكيف على 

تريد العودة إلى برشلونة مرة أخرى.
ا ريال مدريد كخيار أول  وأفادت بأن نيمار لم يضع أبدً
له في امليركاتو، إال أنه كان يرى ارتداء قميص امليرجني 
كاحتمال أقل ضررا، إذا لم يحقق أمله في العودة إلى 

صفوف برشلونة.

˘âaÏ�€a@lbi@ø@ÜÌâÜfl@fibÌâ@…öÌ@7Å¸aÎ@âb‡Ó„Î@ÔéÓfl@¥‘ÌÜñ€a@ıb‘€@ÖÜ �Ø@?Óm˝€a@ÏÿÓç˝ÿ€a

بغداد / البينة اجلديدة
ــل املنتخب الوطني  ــت أزمة بط اقترب
ــم،  ــلوان جاس للعبة رفع األثقال، س
ــباب  من النهاية بعدما أعلن وزير الش
ــاض، التدخل من  ــد ري ــة أحم والرياض

أجل حلها.
ــة منذ أربعة  ــم يعاني من إصاب جاس
ــة  اللجن ــى  إل ــاً  طلب ــدم  وق ــهر،  أش
ــباب والرياضة من  األوملبية ووزارة الش
ــالج إصابته في  ــاعدته لع ــل مس أج
ــي العاصمة  ــبيتار ف ــفى اس مستش

القطرية الدوحة.
ــباب  ــر الش ــد وزي ــدد، أك ــذا الص وبه
ــوزارة  ــاض، أن «ال ــد ري ــة أحم والرياض
ــيوي  اآلس ــل  البط ــة  حلال ــة  متابع
ــم  ــلوان جاس برياضة رفع األثقال س

ــذي جرى معه في  ــذ اللقاء األول ال من
ــابيع عدة واإلجراءات  مكتبه، قبل أس
ــتقدم الوزارة  وصلت إلى نهايتها، وس

ــه كونه  ــة لعالج ــهيالت الالزم التس
ــن رفعوا راية العراق  أحد األبطال الذي
قي احملافل الدولية، ونال مؤخراً فضية 

ــي  ف  ٢٠١٨ ــيوية  اآلس ــاب  األلع دورة 
اندونيسيا».

ــتقبل البطل  ــه «اس ــاض، ان ــني ري وب
ــاد  ــر االحت ــني س ــة أم ــيوي برفق اآلس
العراقي لرفع األثقال مصطفى صالح 
ــوزارة لبحث  ــر ال ــس األحد في مق ام
خطوات دعم البطل اآلسيوي وعالجه 
في مستشفى اسبيتار في العاصمة 
ــتحصال  ــة، بعد اس ــة الدوح القطري

سمة الدخول».
ــب الوطني  ــف العب املنتخ كما كش
ــم،  ــلوان جاس للعبة رفع االثقال، س
انه يعاني من اصابة منذ اربعة اشهر، 
مبيناً انه يعاني االهمال من قبل وزارة 
االوملبية  واللجنة  والرياضة  ــباب  الش

العراقية.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة، احمد  ــادي الديواني ــب ن ــد الع اك
ــوا  ــق خاض الفري ــي  ان العب ــان،  عدن
ــدوري املمتاز على  مباراة الكرخ في ال
ــي  ــان ف ــال عدن ــابهم اخلاص.وق حس
ــي إن ”وفد الفريق، جاء  تصريح صحف
ــى  بغداد وهو ال يحمل ديناراً واحداً،  ال
فال توجد تخصيصات مالية للفريق“.

واوضح ”أننا الكادر التدريبي والالعبني، 
ــة القاهرة وقررنا  حتدينا الظروف املالي
ــابنا  ــى بغداد على حس ــافر ال ان نس
ــن حظنا عدنا بالعالمة  اخلاص وحلس
ــة، تغلب  ــر ان الديواني الكاملة“.يذك
ــدف دون رد في املباراة  ــى الكرخ به عل
التي اقيمت على ملعب الكرخ ضمن 

ــن املرحلة الثانية للدوري  اجلولة ١٥ م
املمتاز، .هذا وخسر فريق الكرخ بكرة 

ــبت املاضي امام الديوانية   القدم الس
ــاح اجلولة ٣٤  ــات افتت ــن منافس ضم

ــوط االول لم  بدوري الكرة املمتاز.الش
ــن الفريقني ولم يرتقي  يكن مقنعا م
حتى للوسط وخلت احداثه من متعة 
التهديد على املرميني لينتهي سلبيا 
ــتمر االداء العقيم الى  بالنتيجة.واس
الشوط الثاني مع افضلية للديوانية 
امام صاحب الضيافة ، ليعلن الضيف 
ــي الدقيقة ٨٠  ــدم ف ــدف التق ــن ه ع
وانهاء املباراة بالهدف الوحيد لصالح 
ــارة جتمد رصيد  الديوانية.وبهذه اخلس
الكرخ عند النقطة ٥٦ واملركز الرابع، 
ــس النقاط  ــث بنف ــزوراء الثال ــد ال بع
وبفارق هدف واحد، فيما قفز الديوانية 

من املركز ١٤ الى ١٢ بـ ٤٠ نقطة.

ÚÌbË‰€a@Âfl@l6‘m@Ô”aä»€a@fib‘q˛a@›�i@Úflãc

òb®a@b‰ibéy@Û‹«@Ñäÿ€a@b‰ËuaÎ@ZÊb„Ü«@ÜªaNNÑäÿ€a@Û‹«@ÚÓ„aÏÌÜ€a@@ãÏœ@@Ü»i

متابعة البينة اجلديدة
املنتخب  جناح  جنح 
ونادي  العراقي  الوطني 
األميركي،  يونايتد  اتالنتا 
بخطف  ميرام،  جسنت 
فريقه  قاد  بعدما  األضواء 
 ٢-١ بنتيجة  مهم  لفوز 
اجلولة  في  مونتريال  على 
األول  النصف  من  األخيرة 
لكرة  األميركي  للدوري 

.MLS القدم
يقدم  أن  ميرام  واستطاع 
املباراة،  خالل  رائعاً  أداء 
فريقه  ثنائية  حيث سجل 
في الدقيقتني ٣٥ و٨٣، ليتم 
 ٨٧ الدقيقة  في  استبداله 

من عمر املباراة.
أفضل  لقب  ميرام  وخطف 
حصد  إذ  املباراة،  في  العب 
املباراة  في  تقييم  أعلى 

والذي بلغ ٨٫٢ من ١٠.
في  ميرام  أرقام  يلي  وفيما 

املباراة:
التسديدات: ٢.

األهداف: ٢.
االستحواذ: ٢٫٢ ٪.

نسبة التمريرات الناجحة: 
.٪٨٦

املراوغات الناجحة: ١.
دقائق اللعب: ٨٧.

التقييم االجمالي: ٨٫٢/ ١٠

بغداد / البينة اجلديدة
ــام  االجس بناء  ــق  فري توج 
امانة  ــادي  لن ــني  للمتقدم
ــداد، بلقب بطولة اندية  بغ
ــد حصوله على  العراق بع
ــل  ــا ح ــة فيم «١٣٧» نقط
فريق املصافي باملركز الثاني 
ــد ان جمع «١٣٠» نقظة  بع
والتي اختتمت منافساتها 
ــة  مبحافظ ــس  ام ــاء  مس
ــتمرت  واس ــليمانية  الس

على مدى يومني .
ــس الهيئة  ــال نائب رئي وق
ــة  امان ــادي  لن ــة  االداري
ــد فرحان في  ــداد، محم بغ
ــه ماضية  ــان    إن «ادارت بي

ــه  وضعت ــذي  ال ــا  بنهجه
ــام عملها  ــذ توليها مه من
الفردية  ــات  الفعالي بدعم 
ــادي، اذ ال  ــرق الن ــع ف جلمي
يتقصر اهتمامها على كرة 
القدم التي تشكل العمود 
ــاز  االجن ــة  لرياض ــري  الفق

العالي».
ــه  نادي ادارة  ــان  فرح ــأ  وهن
ــام  االجس ــاء  بن ــي  والعب
ومالكهم التدريبي على ما 
قدموه من جهد كبير خالل 
متمنياً  ــني  املاض ــني  اليوم
ــم دوام النجاح والتفوق  له

في قادم البطوالت.
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وكاالت / البينة اجلديدة
ــن  الدي ــن  زي ــي  الفرنس ــاد  أش
ــي لريال مدريد،  زيدان املدير الفن
ــيدات، رغم  ــب بالده للس مبنتخ
ــن دور الثمانية لكأس  ــروج م اخل
ــارة أمام الواليات  العالم، باخلس
املتحدة األمريكية بنتيجة ١-٢.

وقال زيدان في تصريحات أبرزتها 
صحيفة ليكيب الفرنسية «أنا 
ــكان  ــع، كان بإم ــط بالطب محب
ــق  ــيدات أن يحق ــب الس منتخ

شيئا ما».
ان  ــي  الفرنس ــدرب  امل ــاف  وأض

ــا قدمن  «العبات منتخب فرنس
مباراة جيدة للغاية، خاصة على 

املستوى الهجومي».
ــب  ــن إذا احتس ــتدرك «لك واس
ــرت  ــزاء لتغي ــة اجل ــم ركل احلك
ــى ٢-٢، وكان اللقاء  ــة إل النتيج

اتخذ مسارا آخر».
ــدان بهذه  ــن زي ــن الدي ــى زي وأدل
التصريحات خالل مشاركته في 
ــرة الصاالت،  ــة خيرية لك بطول
ــطورة  ــرمي أس ــش تك ــى هام عل
ــية الراحل، هنري  الكرة الفرنس

ميشيل.

وكاالت / البينة اجلديدة
ــة لدورة  ــت اللجنة املنظم أعلن
ــي  الت ــة  الباراملبي ــيا  آس ــرب  غ
ــتضيفها األردن، خالل الفترة  تس
ــبتمبر/أيلول  ــى ٢٢ س من ١٥ وحت
ــاركة  املقبل، عن هوية الدول املش
ــات . وستشهد الدورة،  في املنافس
ــة  ــب والعب ــني ٧٠٠ الع ــة ب منافس
ــيا، وهي  ــة دول غرب أس ميثلون كاف
السعودية، الكويت، عمان، اإلمارات، 
قطر، البحرين، العراق، اليمن، سوريا، 
لبنان، فلسطني باإلضافة إلى األردن.

وسيتنافس املشاركون في مسابقات 
كرة السلة للكراسي املتحركة، 
جلوس،  الطائرة  الكرة 

كرة الطاولة، كرة الهدف للمكفوفني، 
رفع األثقال وبوتشيا.

ــي، األمني العام  ــا البرغوث وقامت مه
ــة، بتفقد  ــة األردني ــة الباراملبي للجن
وامليادين  والصاالت  واملالعب  املنشآت 
التي ستحتضن دورة غرب آسيا، وهي 
ــر حمزة،  ــة وصالة األمي ــر الرياض قص
ــهيد راشد الزيود (األرينا)،  وصالة الش
ــة إلى  ــمية إضاف ــرة س ــة األمي وصال

صالة وملعب اجلامعة األردنية.
ــة  الباراملبي ــة  اللجن ــس  رئي ــاد  وأش
األردنية، حسني أبو الرز، بجهود أمانة 
ــكال  عمان الكبرى، لتقدميها كل أش
ــاح دورة ألعاب  ــاندة إلجن الدعم واملس

غرب آسيا.
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ارتفاع منسوب االعتداءات ضد مسلمي 
ــالموفوبيا، بات  أملانيا، أو ما يعرف باإلس
يطرح مخاوف جمة وقلقا كبيرا يعرقل 

احلياة اليومية لهؤالء املسلمني.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية األملانية، 
ــوع ١٣٢ جرمية ضد  ــجيل وق فقد مت تس
ــهري يناير/ ــلمني في الفترة بني ش املس

كانون الثاني ومارس/آذار ٢٠١٩.
ــم املذكور قد  ــارت إلى أن الرق الوزارة أش
ــاالت الفعلية،  ــدد احل ــل من ع ــون أق يك
ــدم التبليغ عن البعض  نظرا الحتمال ع
ــع أن يرتفع الرقم  ــن املتوق منها، كما م
ــم التي وقعت بالفترة  عند إضافة اجلرائ
ــان  أبريل/نيس ــهري  ش ــني  ب ــة  الفاصل

املاضي ويونيو/حزيران احلالي.

 ”تسونامي“ العنف
ــى أن األرقام  ــراء أمنيون يجمعون عل خب
ــس حقيقة األمر على  ــمية ال تعك الرس

ــبب  ــي أملانيا، وذلك بس ــع ف أرض الواق
ــم  ــن اجلرائ ــد م ــجيل العدي ــدم تس ع
ــمية، معربني عن  ــجالت الرس في الس
ــام الفعلية أعلى  ــأن األرق ــم ب قناعته

بكثير من تلك املعلنة.
ــالن وزارة الداخلية بعد  ــدم إع ورغم ع
عن عدد اجلرائم التي وقعت بني شهري 
ــران  ــي ويونيو/حزي ــان املاض أبريل/نيس
ــير إلى  اجلاري، إال أن تقارير إعالمية تش
ــي تعرضت لها  ــدد االعتداءات الت أن ع
ــاجد واجلمعيات التابعة لألتراك،  املس
ــالل الفترة  ــداء خ ــى ١٥ اعت ــت إل وصل

املذكورة.
وفي ٦ يناير/كانون الثاني املاضي، تعرض 
مركز ”دورمتوند“ التعليمي التركي إلى 
ــداء، أعقبه في اليوم التالي اعتداء  اعت
ــنان  آخر على جمعية جامع املعمار س
ــايكينجن“ التابع  ــاد س ــي مدينة ”ب ف

ــؤون  للش ــي  الترك ــالمي  اإلس ــاد  لالحت
الدينية (ديتيب).

ــه، بتوجيه  كما قام منفذ االعتداء نفس
ــتهدف  ــتائم تس ــيئة وش ــارات مس عب

ــالم والقائمني على جمعية جامع  اإلس
الفاحت مبدينة ”بادن“ األملانية.

احملامية سدا باشاي ذات األصول التركية 
ــورت،  فرانكف ــة  مدين ــي  ف ــة  والقاطن
ــي  الثان ــون  يناير/كان ــي ١٤  ــت ف تعرض
املاضي، إلى تهديدات من قبل مجموعة 
ــرطة األملانية،  متطرفة في صفوف الش
ــن تهديدات  ــالة تتضم ت رس حيث تلقّ

وعبارات مسيئة ألفراد أسرتها.
وفي مارس/آذار املاضي، شهدت الساحة 
املتاحة للعامة عند مدخل جامع االحتاد 
ــؤون الدينية في  اإلسالمي التركي للش
مدينة ”دانستاد“، كتابة عبارات مسيئة 

باللغة األملانية.
ــع االحتاد  ــروج املصلني من جام ــد خ وعن
ــؤون الدينية في  اإلسالمي التركي للش
ــارس/آذار  ــوم ٢٢ م ــغ“، ي ــة ”باكنان مدين
ــي بإلقاء  ــخص أربعين ــام ش املاضي، ق
ــم توجيه  ــم، ومن ث ــر عليه ــالم هتل س
العبارات املسيئة والعنصرية والشتائم 

للمصلني.
ــي يكثر  ــة كولن الت ــهدت مدين كما ش
فيها األتراك، يوم ٧ يونيو/حزيران اجلاري، 
ــى  ــوة إل ــن دع ــورات تتضم ــع منش توزي
ممارسة العنف ضد املسلمني، إضافة إلى 

ــوم للصليب املعكوف (رمز النازية)،  رس
ــورات ضمن ظروف  ــت املنش حيث وضع
ــكان  ــي صناديق البريد لس مت وضعها ف

املدينة.
ــداءات  ــغ عدد االعت ــام ٢٠١٨، بل ــي ع وف
ــلمني في أملانيا، ٨٢٤  املستهدفة للمس

اعتداء، أصيب خاللها ٣٣ شخصاً.

بانتظار حترك أملاني أكثر حزما
ــالم  ــاليب جديدة بات املعادون لإلس أس
ــداءات التي  ــا مؤخرا، في االعت يتوخونه

ــلمني بأملانيا، تشير إلى  تستهدف املس
انتقال معاداة اإلسالم إلى أبعاد أخرى.

ــابقاً  ــي الوقت الذي كان يتم فيه س فف
ــدران  ــى ج ــوف عل ــب معك ــم صلي رس
ــي  ــر ف ــوم خنازي ــي حل أو رم ــاجد،  املس
ــاجد وأمام أبوابها، حتول  ــاحات املس س
تكتيك املعتدين إلى رمي أبواب املساجد 
ــر  ــا عب ــرر به ــاق الض أو إحل ــاص  بالرص

تخريبها.
ويطرح تصاعد االعتداءات ضد املسلمني 
ــاجد في أملانيا، إلى درجة الدخول  واملس
ــاؤالت عما  ــاجد وتخريبها، تس إلى املس
ــي البالد،  ــلطات األمنية ف ــره الس تنتظ
ــذه  ــرار ه ــول دون تك ــر حت ــاذ تدابي التخ

احلوادث.

ــالمية في  ــاء اجلمعيات اإلس ويرى رؤس
ــيني  ــه يتوجب على السياس ــا، أن أملاني

التحرك ملنع وقوع هذه احلوادث.

ــد برهان  ــول، انتق ــث لألناض ــي حدي وف
ــيجي، رئيس اجمللس اإلسالمي في  كس
ــني إزاء  ــة احمللي ــف الساس ــا، موق أملاني
ــلمني  ــتهدف املس االعتداءات التي تس

في البالد وأماكن العبادة التابعة لهم.
ــات  خطاب أن  ــيجي“  ”كس ــر  واعتب
ــب دوراً كبيراً في  ــان تلع ــة األمل الساس
تصعيد االعتداءات والعداء جتاه اإلسالم 
واملسلمني هناك، داعياً السياسيني إلى 

توخي احلذر في خطاباتهم.
وأشار إلى شعور املسلمني بالقلق نتيجة 
ــابيع  ــالل األس ــدة خ ــداءات املتزاي االعت
ــاءاجلمعيات  رؤس أن  ــاً  مبين ــرة،  األخي
ــون معهم  ــلمة في أملانيا يتواصل املس
للتشاور في كيفية توفير األمن واحلماية 
ــلمني، ومرافقتهم للتصدي ملثل  للمس

هذه االعتداءات.
أن  ــرورة  ض ــى  عل ــيجي“  ”كس ــدد  وش
تساهم السلطات األمنية األملانية، في 
تأمني شعور املسلمني في البالد باألمن 

واالستقرار.
ــة األملان،  ــول توقعاتهم من الساس وح
ــيجي“ إنهم ينتظرون منهم  قال ”كس
إجراء زيارات إلى املساجد، وتبادل األفكار 
ــر األمنية الالزمة  ــأن التدابي معهم بش
ــلمني من  ــبل حماية املس اتخاذها، وس

االعتداءات التي تستهدفهم.
ــدى  ــؤولني ل ــن املس ــر م ــع: ”ننتظ وتاب
ــديدا  ش ــادا  انتق ــة  األملاني ــة  احلكوم
ــلمني  ــتهدف املس لالعتداءات التي تس
ــي البالد، وتأكيدهم  وأماكن عبادتهم ف
ــي من  ــزء أساس ــلمني ج ــى أن املس عل

اجملتمع األملاني.“
ــك، رئيس  ــف أمين مازي ــه، وص من جانب
مجلس املسلمني املركزي، األعمال التي 
ــويه املصاحف،  ــق وتش ــتهدف متزي تس
ــاد  ــورة جديدة من صور الفس بأنها ”ص

واإلفساد.“
وشدد على أن االعتداءات التي تستهدف 
ــي  الداخل ــالم  بالس ــر  تض ــلمني،  املس

األملاني وبالدميقراطية في البالد.
ودعا، في ختام حديثه، الشرطة األملانية 
إلى حماية املساجد وتوفير األمن فيها.

ــاً أن أي حتضيرات  ــتدرك الحق واس
ــي  ــرت ف ــالً: "فكّ ــل، قائ ــم حتص ل
ــه أعلن  ــاح". لكن ــك هذا الصب ذل
استعداده لعبور احلدود نحو كوريا 
ــم في  ــى كي ــمالية، إذا التق الش
ــالح، قائالً:  املنطقة املنزوعة الس
ــعر  وسأش ــأفعل.  س ــد  "بالتأكي
بارتياح لفعل ذلك. لن تكون هناك 

." أي مشكلة لديّ
وبعد ساعات على تغريداته، وصل 
ــان جنوب  ــى قاعدة أوس ترامب ال
ــيراً الى أن كيم يتابع  سيول، مش
حسابه على "تويتر" وتواصل معه 

"بسرعة" بعد اقتراحه العفوي.
ــغ أن العرض  ــغ يان ــرت بيون واعتب
ــتدركة  "مثير لالهتمام جداً"، مس
ــمية بذلك.  أنها لم تتلقَ دعوة رس
ــر اخلارجية الكوري  ــال نائب وزي وق

ــون هوي إن عقد  الشمالي شو س
قمة في املنطقة املنزوعة السالح 
"فرصة جديدة مهمة  ــكل  سيش
ــخصية  ــات الش ــق العالق لتعمي
ــر العالقات  ــني وتطوي ــني الزعيم ب

الثنائية".

ــيول بأن ترامب استغلّ  وأفادت س
ــاً مقتضباً مع الرئيس  لقاءً جانبي
الكوري اجلنوبي مون جاي إن خالل 

ــل قرأ  ــؤاله ه ــاكا، لس ــة أوس قم
تغريدته.

وخالل العقود الثالثة األخيرة، باتت 
ــالح  ــة املنزوعة الس ــارة املنطق زي
ــبة الى  ــرا متعارفا عليه بالنس أم
ــذ زارها  ــني، من ــاء األميركي الرؤس
ــده  ــام ١٩٨٣. وح ــان ع ــد ريغ رونال

جورج بوش األب لم يزرها.
ــم مون في  ــام ٢٠١٨ التقى كي وع

ــي تلك املنطقة،  قرية بامنوجنوم ف
ــى اخلط الفاصل بني  وتصافحا عل

الكوريتني.

ــة العازلة على  ــذه املنطق ــع ه تق
الكيلومترات شمال  بعد عشرات 
سيول، ويبلغ عرضها ٤ كيلومترات 
ــر  ومتتدّ على ٢٤٨ كيلومتراً. وتنتش
ــة وحقول  ــز مكهرب ــا حواج فيه

ألغام وجدران مضادة للدبابات.
ــذا الصدد، تطرّق ترامب إلى  وفي ه
ــييد جدار على احلدود  خطته لتش
مع املكسيك، ملنع دخول مهاجرين 

ــات املتحدة.  ــرعيني الوالي ــر ش غي
ــة  ــى املنطق ــارة إل ــي إش ــال ف وق
ــني الكوريتني:  ــالح ب املنزوعة الس

ــن جدار، عندما  "عندما نتحدث ع
يه  نتحدث عن حدود، هذا ما نسمّ

حدوداً. إن أحداً ال يعبرها".
ــارة تلك املنطقة،  وحاول ترامب زي
ــام ٢٠١٧.  ــيول ع ــه س ــاء زيارت أثن
لكنه لم يستطع نتيجة الظروف 

املناخية.
ــل أعرب الرئيس  وفي صعيد متص
ــب أردوغان عن  ــب طي ــي رج الترك

ــدة لن  ــات املتح ــأن الوالي ــه ب ثقت
تفرض عقوبات على بالده، نتيجة 
شرائها منظومة صواريخ روسية.

ــي في  ــر صحف ــالل مؤمت ــال خ وق
ــة، حيث  ــاكا الياباني ــة أوس مدين
ــي دونالد  ــس األميرك ــى الرئي التق
ترامب على هامش قمة مجموعة 
ــه أنه لن  ــمعنا من ــرين: "س العش
ــيء مشابه"، في إشارة  يحصل ش

إلى العقوبات.
ــنطن  ــدد أردوغان على أن واش وش
ــتراتيجيان"،  ــريكان اس وأنقرة "ش
ــتدرك: "ال أحد لديه السلطة  واس

للتدخل في السيادة تركية".
ــرّر أن "الصفقة متت"، مؤكداً أن  وك
ــلّم أنقرة صواريخ  موسكو ستس
ــف األول من  ــي النص "أس-٤٠٠" ف
متوز (يوليو) املقبل. وأضاف أن بالده 
ــع إدارة الرئيس  ــرت محادثات م أج
ــاراك أوباما،  ــابق ب ــي الس األميرك
للحصول على صواريخ "باتريوت"، 
ــم  ل ــرس  الكونغ أن  ــتدركاً  مس

يسمح باملضيّ في الصفقة.
ــان خالل  ــغ أردوغ ــن ترامب أبل لك
ــخ  الصواري ــة  صفق أن  ــا  لقائهم

ــكلة"،  "مش ل  ــكّ تش ــية  الروس
ــك. إنه  ــي ذل ــك ف ــاً: "ال ش مضيف
ــتدرك أن تركيا  أمر غير جيد". واس
ــريك  ــت صديقة لنا. نحن ش "كان
ــا)،  إليه ــبة  (بالنس ــر  ــاري كبي جت

وسنصبح أكبر".
ــى  ــرة حت ــنطن أنق ــت واش وأمهل
ــدول عن الصفقة،  نهاية متوز للع
مهددة بطرد طيارين أتراك يتدرّبون 

ــى قيادة  ــات املتحدة عل في الوالي
ــددت  ه ــا  كم "أف-٣٥".  ــالت  مقات
ــركات  ــود ممنوحة لش ــاء عق بإلغ
تركية، لصنع قطع لتلك املقاتالت، 

ــي  ف ــراك  األت ــني  املوظف ــدال  وبإب
اجملموعة الدولية املصنّعة لها.

ــي  ــن الرئيس الروس ــى ذلك أعل ال
ــكو  موس أن  ــني  بوت ــر  فالدميي
ــران محادثات  ــنطن ستباش وواش
ــلحة  ــدّ من األس ــف احل ــول مل ح
ــد  متدي أن  ــتدركاً  مس ــة،  النووي
معاهدة «ستارت ٣» لنزع السالح 

النووي ليس أكيداً. 
ــة مجموعة  ــام قم ــال في خت وق
ــاكا  ــة أوس ــي مدين ــرين ف العش
اليابانية: «كلّفنا وزيرَينا للشؤون 
ــاورات في هذا  ــة بدء مش اخلارجي
ــول  ــا الق ــن ال ميكنن ــدد، ولك الص
ــى متديد»  ــيؤدي إل ــد إن ذلك س بع
الرئيس  ــاءه  ــدة. ووصف لق املعاه
ــب اجلمعة  ــي دونالد ترام األميرك
ــد وعمليّ جداً».ويُفترض  بأنه «جي
ــتارت ٣»، التي تعثرت  ــلّ «س أن حت
املفاوضات في شأنها قبل سنوات 
ــكو، مكان  ــنطن وموس ــني واش ب
ــابقة للحدّ من عدد  معاهدات س

الصواريخ النووية لدى اجلانبني.

اآلن مبعاهدة  ــان  مرتبط ــدان  والبل
ــة عام  ــدة»، املُبرم ــتارت اجلدي «س
٢٠١٠، والتي تبقي ترسانتَي الرؤوس 
ــية واألميركية دون  الروس النووية 
ــرب الباردة.  ــتواهما خالل احل مس
ــام ٢٠٢١،  ــا تنتهي ع ــن مدته لك
ــني مرات الواليات املتحدة  ودعا بوت
راً من أن  ــذّ ــة متديدها، مح ملناقش
ل  ــكّ ــك سيش ــن ذل ــا ع امتناعه
خطراً على ملف ضبط األسلحة.

ــكو وواشنطن هذه  وأوقفت موس
السنة مشاركتهما في «معاهدة 
ــخ النووية  ــاء على الصواري القض
املتوسطة املدى» (بني ٥٠٠ و٥٥٠٠ 
ــات  اتهام ــل  ظ ــي  ف ــر)،  كيلومت

متبادلة بانتهاكها.
ــار جلب بوتني  على صعيد آخر، أث
ــاي اخلاص به إلى مأدبة  كوب الش
ــاء  مس ــت  أُقيم ــي  الت ــاء  العش
اجلمعة لقادة الدول املشاركة في 
القمة، تساؤالت استدعت رداً من 
ــني دميتري  الكرمل ــم  الناطق باس

بيسكوف.
ــالل  خ ــي  الروس ــس  الرئي ر  ــوّ وصُ
ــن كوبه  ــرب م ــو يش ــاء وه العش
ــض حافظ  ــو كوب أبي اخلاص، وه
ــتخدم الزعماء  للحرارة، فيما اس

حوله فناجني كالسيكية.
مواقع  ــى  ــم عل ــاءل بعضه وتس
للتواصل االجتماعي إن كان بوتني 

يخشى تسميمه.
ــت األولى،  لكن هذه الصورة ليس
ــض الذي يحمل  إذ إن الكوب األبي
ــعار اجليش الروسي يشبه ذاك  ش
ــبوع  ــتعمله بوتني األس الذي اس
ــنوية  ــالل حلقته الس ــي خ املاض
ــى التلفزيون  ــر» عل ــطّ مباش «خ
الروسي. وقال بيسكوف إن الرئيس 
ــرب الشاي باستمرار من هذا  «يش

الكوب احلافظ للحرارة» .

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

شهدت مدينة كولن 
التي يكثر فيها األتراك 
توزيع منشورات 
تتضمن دعوة إُّـ 
ممارسة العنف ضد 
اِّـسلمني

ترامب في سيول يغري كيم بلقاء على حدود الكوريتين

@’Ó‡»n€@Ú‡Ëfl@ÒÜÌÜu@Úïäœ@›ÿíÓç@Ä˝é€a@Ú«Îå‰Ωa@Ú‘�‰Ωa@ø@Ú‡”@Ü‘«
ÚÓˆb‰r€a@pb”˝»€a@äÌÏ�mÎ@¥‡Ó«å€a@¥i@ÚÓñÇí€a@pb”˝»€a

ÒÜznΩa@pbÌ¸Ï‹€@¥Ó«äë@7À@ÂÌäubËfl@fiÏÅÖ@…‰Ω@ŸÓéÿΩa@…fl@ÖÎÜßa@Û‹«@âaÜu@ÜÓÓín€@Èn�Å@µg@kflaäm@÷�ä�m

اقترح الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي وصل الى سيول السبت، على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لقاءه في املنطقة املنزوعة السالح الفاصلة بني الكوريتني، معلناً 
ــلحة النووية  ــل قمة هانوي التي جمعت الزعيمني، خلالف حول ملف نزع األس ــهر على فش ــتالينية. ويأتي هذا اإلعالن املفاجئ بعد ٤ أش ــتعداده لدخول أراضي الدولة الس اس

ــرين: "بعد اجتماعات مهمة، مبا في  ــارك في قمة مجموعة العش ــاكا اليابانية حيث ش ــبه اجلزيرة الكورية. وكتب ترامب على "تويتر" من مدينة أوس في ش
ذلك لقائي الرئيس الصيني شي (جينبينغ)، سأغادر اليابان متجهاً إلى كوريا اجلنوبية". وأضاف: "أثناء وجودي هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية كيم هذه 

الرسالة، ميكنني أن أقابله على احلدود/املنطقة املنزوعة السالح، جملرد مصافحة يده والقول مرحباً(؟)!".

اردوغان

شي جينغ

وزير الداخلية االِّـانيمريكل

مازيك

8ما وراء الحدث 

@ÚÌÎÏ‰€a@Úz‹ç˛a@Âfl@ �Üßa@—‹fl@fiÏy@pbqÖb™@Êaäëbjnç@Â�‰ëaÎÎ@ÏÿçÏfl@Êc@Â‹»Ì@¥mÏi
�aÜÓ◊c@èÓ€@ÎÏ‰€a@Ä˝é€a@ å‰€@CS@pâbnçD@ÒÜÁb»fl@ÜÌÜ∑@Êc@�b◊âÜnéfl

بوتني

اإلسالموفوبيا“ في ألمانيا.. ”تسونامي“ من العنف ترتفع أمواجها يوما بعد يوم
ıaÜn«a@QU@µg@o‹ïÎ@pbÓ»‡¶aÎ@ÜubéΩa@b:@oôä»m@>€a@paıaÜn«¸a@ÖÜ«@Êc@µg@7ím@ÚÓfl˝«g@äÌâb‘m
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متابعة / البينة الجديدة
ــيقارة،  ــاعرة، واملوس ــمية الش جرت تس
واملؤلفة جوي هارجو (٦٨ عاماً) وهي واحدة 
ــركا املعاصرين،  ــعراء أمي ــل ش من أفض
ــاعرة األمة األميركية»، وبذلك تكون  «ش
ــكان  الس ــن  م ــة  أميركي ــة  مواطن أول 
األصليني حتصل على هذا اللقب.وتعليقاً 
على منحها هذا اللقب الرفيع، الشبيه 
ــالط البريطاني»، قالت  ــاعر الب مبركز «ش
جوي هارجو، كما نقلت جريدة «الغارديان 
ــفيرة الشعر  البريطانية»: «لقد كنت س
ــنوات املاضية،  ــمية طيلة الس غير الرس
ــاعرة الوحيدة أو الشاعرة  كما كنت الش
ــاهدها وقابلها  األصلية الوحيدة التي ش

ــد قدمت  ــرون. ولق ــا الكثي ــمع عنه وس
ــعراء األصلني للجماهير  العديد من الش
ــعرنا».أما  الذين ال يعرفون الكثير عن ش
أمينة مكتبة الكونغرس األميركي، كارال 
هايدن، فقد قالت في بيانها الذي أعلنت 
ــاعرة  ــوي هارجو أن «الش ــه تتويج ج في
ــة  ــد القدمي ــرد التقالي ــي س ــاعدت ف س
ــا»ال تتجاوز مدة  افظ عليه املفقودة واحملُ
ــد عاما واحدا، على عكس  املنصب اجلدي
ــي»،  البريطان ــالط  الب ــاعر  ــب «ش منص
ــنوات. وخلفت  ــر س ــتمر عش ــذي يس ال
ــي سميث  ــاعرة تريس جوي هارجو الش
والتي شغلته لفترتني متتاليتني.وسوف 

تضطلع هارجو.

حسن اِّـوسوي 

حلظات عمر اختبأ منها اخليال
حواجز الروح ارهقني رعبها

حتت نبض اجلليد
احالم حبيسة

وموتي بال طقوس
متى يذوب جليد الزمان !!

  ******
في مخاض األرض

زِقَت حنجرته صوتٌ مُ
حروفه نثرت على هرم

متى يستيقظ ذاك الطفل
من جنونه املكبوت

ليقتل اغنية األمل
  **************

سنابل تعيش غيبوبة
حطمت تيجان الزيف

علمتها كيف متيل للنسيم !
حروفي هذيان صمتي

برغبة مجنونة..
اداعب نوارس البحر
في عالم االسطورة

  *************
تباعدت خطاي

عني املساء تتساقط منها
نيران نيازك الوجع

متى تزهر شقائق النعمان
في دروب اقماري ؟

  **********
كطفلٍ بريء باحثاُ عن اشالئه

يارياح املوت .. اغسلي روحي
املتناثرة في اآلفاق

مازلتُ اتوجع

  **********
صمتٌ سومري

استلقى على صدري
ليقيمَ مراسم موتٍ جديد

  ********
وجهٌ لمْ آلفه

نيران النيازك احرقته
تباعدت خطاه

حني اعلنت اقواس السحب
والدة املساء

  **********
خلف قضبان التمرّد

وجعٌ يلتحف اجراس الشوق
سنابل اوجاعي

قادتني لفضاءات الغربة
  ********

مخاض األرض
مزّق حناجر الليالي

رسم مع الريح 
جسر احالم الهذيان

على جتاويف قلب مترّنح
  ************

همسات تناثرت في االفاق
ياويح شمسي طالها احلد

كؤوس هرمة التعرف الهدوء
في غياهب احلزن

ياتوأم الروح
اعيدي لي مسلتي املسلوبة

  ************
صخور جرداء على حافاتها

جنون يسابق السراب
التحف وسادة الظمأ

ــس  ــي فواني ــالم يناج ــر اح وجس
الليل

  ************
ليل متزقه العيون

القلب لم يعد يعنيني
ووحشة تلوي ذراعي

اصارع اجلفاف وزحام العطش
ارهقني استحضار طيفها

  **********
في غياهب الصدى 

صرخاتنا زاحمتها الرياح
في سكك الضياع

نعزف احلان قيثارة احلزن
  ***********

آملني هجرك ..
فتوقفت الرى ظلي

  *******
ها انا ابحر صوبك

ابحر مع الهمس
بسفر جميل الى ضياء قمرك

لن اغني احلاني دونك
امتألت الروح بالتأوهات

ابحث عني فيك
  ***********

بيني وبني السعادة ... ثوانٍ
لن اقبل التحدي بعد اآلن ؟
مازلت اتوجع كطفلٍ بريء

اعتاد الهدوء
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اصدارات

قصيدة

ــاء  ــد ان احلياة دوما متجددة، فهناك مس نحن جن
ــار.. اذاً هناك  ــاح ونه ــالج صب ــاك انب ــل، وهن ولي
ــو االدب مغمور  ــتمرة، كذلك ه حاالت جتديد مس
ة من  ــرورة ملحّ ــد والتجريب كض ــة التجدي بحال
ــارعة بتدفق،  ــات متس ــاة، وانطالق ــرورات احلي ض
ــر التمرد  ــد مظهراً من مظاه ــار التجدي حيث ص
ــراف القدمية في األدب، وحتول  على التقاليد، واألع
ــتغالل مادة  ــب على اس ــثُّ األدي ــى هاجس يح إل
ــا يثير  ــود أمامه م ــة وذات صم ــدة، ومجهول جدي
ــه بالتجريب، ماضيا في  فضوله، وانفعاله ويغري
ــس البحث  ــرد، حامال هاج ــض والتم ــالح الرف س
ــف الباحثون في أن  ــن اجلمال واحلرية، فال يختل ع
ــر كل العصور، هو  ــم كان دائما وعب ــن العظي الف
ــي من مألوف  ــل خرقا للعادي اليوم ــذي ميث ذاك ال
القيم، واألشكال اجلمالية املضمونية، أواللغوية، 
ــب إلى اخلرق للمألوف، واملستقر  بل ميكن أن تنس
ــمل  من القيم كل التطورات واإلبداعات، التي تش
حقول الثقافة واألدب والفنون والعلوم، (وكان من 
ــة النقدية، الوعي بتداخل  ــني إجنازات هذه احلرك ب
ل  ــواع األدبية، فتوصَّ ــاس، و املناداة مبوت األن األجن
ــد احلديث إلى إن الكتابة: ((نص قبل أن تكون  النق
ــا أدبيا محدداً، و أنَّ كل نص يعد جيولوجيا  جنس
كتابات، أي انه يتكون من مجموعة من النصوص 
ــة))، حتى  ــا بكيفيات مختلف ــت فيما بينه التق
ــوص تتفاعل  ــتيفا: إن النص ــت جوليا كريس قال
ــكيلة  ــا، فالنص عندها عبارة عن تش فيما بينه
فسيفسائية ممتصة، أو متحولة تنقل النص من 
ــي جديد، وقيل ان  ــام داللي قدمي إلى نظام دالل نظ
ــدة، وكالهما  ــعر وجهان لعملة واح ــر والش ( النث
يعمل على إيصال األفكار، وكالهما يكتب بطريقة 
جميلة) .. من هذا نتعرض ملفهوم النص املفتوح، 
ــخصية السارد  الذي يحتاج إلى قدر كبير من ش
ــعري يتخذ من  ــي واملعرفي، (انه جنس ش امللحم
ــف بوجه متون  ــعرياً مغامراً يق ــة فعالً ش الكتاب
ــرد والدراما واملعرفة احلديثة منافساً لها قدر  الس
انطالقه من ارض الشعر، انه مصاحلة الشعر مع 
ــعر.)  املتون ثم تطويقها اوتفخيخها بنيران الش
ــل املاجدي،  ــر خزع ــه الباحث الكبي ــا قال ــذا م ه
واضاف: (في االدب العاملي ظهر املفتوح من تطور 
ــراقية، التي حررت نفسها من  قصيدة النثر اإلش
الزمن واستطالت أن تكون لها فضاءً سردياً درامياً 
ــعر يغذيه بنسغه الصاعد ابداً  معرفياً، ظل الش
ــد طبقاتها في  ــة وجديدة جتد ابع ــن جذور قدمي م
ــا ال نبالغ اذا قلنا  ــعر امللحمي القدمي. ولعلن الش
ان (أناشيد مالدرورو) للشاعر الفرنسي لوتريامون 
ــم ان لوتريامون  ــص مفتوح محكم، رغ هي أول ن
ــا عربيا هي  ــميه، وعراقي ــم يكن يعرف ماذا يس ل
نصوص الدكتور خزعل املاجدي، كما في نصوص 
ــور، حمام  ــة ودرج، خيط العب ــكازة رامبو، حي (ع
ــاء في كركو، فلم طويل جداً)، وهي نصوص  النس

مفتوحة كتبت على فترات متباينة..

ــاف نصر  ــاعرة عف ــي الش ــن ه *   م
احلسن؟

ــطني  ــمال فلس ــن الناصرة/ ش ـ  م
ــي لبنان /  ــت ف ــدت وعش ــة ول احملتل
ــل ونكبة  ــبب هجرة االه بيروت بس
ــاة ولدت  ــطني. من رحم املعان فلس
ــوق وغربة البالد .فثار  ــاعر الش مش
احلزن وااللم اطلقت اشعاري وحنني 
ــقطجه  ــفير وس ــغل منصب س ش

الغاصب احملتل
ــعر وكيف يتم  ــني الش ــاذا تعرف *  مب

صقل موهبة الشاعر؟
ــاظ  ــر بااللف ــو التعبي ــعر ه ـ  الش
ــاعر  مش ــن  .ع ــاة  واملقف ــة  املوزون
ــان وما يعانيه جتاه ما مر به م  االنس

معاناة وأحداث خاصة
ــن أدبي  ــعرا. وهو ف ــر عنها ش ويعب
ــة  ــاع والعاطف ــى االيق ــد عل يعتم
واخليال. والشاعر يصور بيئته وواقعه 
والشعر من رحم االدب ، ويتم صقل 
ــتمرة  ــاعر بالقراءة املس موهبة الش
ــعراء كثر وفي جميع املواضيع  ولش
ــل مع  ــة والتواص ــة ، والثقافي االدبي
ــني ، وحضور ندوات  ــاب واملبدع الكت
ــالع على ادب  ــة واالط ــة وادبي ثقافي
ــي  كاملتنب ــهورين  املش ــعراء  الش
ــش  ــود دروي ــوقي ومحم ــد ش واحم

وغيرهم.

ــد حاليا نقد  ــل يوج ــادك ه *   باعق
حقيقي للشعر؟

ــد حقيقي على ان  ــم يوجد نق ـ   نع
يكون نقدا بناءً ومن شعراء مبدعني 
ومخلصني ذوي ثقة ولهم باع طويل 

في مجال
ــعر والتذوق  ــة في االدب والش املعرف

ــى الدعم وزرع الثقة  وان يعملوا عل
بالكاتب .

ــني  ب ــك  نفس ــني  تضع ــن  اي    *
الشعراء؟

ــاة واالطالع على  ــم املعان ــن رح ـ  م
ــعاري  االدب احمللي والعاملي ولدت اش

وكتاباتي وشدت كل من تتوق نفسه 
للتحرر

ــدا  رصي ــت  فكون  . ــالل  االحت ــن  م
ــن  ــني والذي ــاء واملتابع ــن االصدق م
ــن يقيموني  ــادي هم وانتم م باعتق
ويضعوني في قافلة الشعراء ، فرمبا 
اكون في البداية او في اواسطهم او 
ــع والقارئ هو من يقيم  اكثر، فاملتاب

ويضعني في املكان املناسب .
*  برأيك من هو الشاعر املبدع؟

ـ  هناك شعراء كثر ممن ابدعوا وأثروا 
والتي  باجنازاتهم  واملكتبات  املتلقي 
ــا ونعود  ــش فينا ومعن ــا زالت تعي م
ــى ان يكون  ــا لننهل منها ، عل اليه
الشعر موزونا ومقفى وذا معنى غزير 
ــه  ــاعر ونفس ويعبر عن مكنون الش

وما يحيط به وان يؤثر 
باملتلقي .

ــاعرة ، ماذا وددت  *   لو لم تكوني ش
ان تصبحي؟

ــوددت ان  ــاعرة ل ــن ش ــم اك ــو ل ـ   ل

ــال متاحا  ــون اعالمية ليكون اجمل اك
للتحدث في مجاالت عدة سياسية 

واجتماعية وادبية
ــم  العال ــات  ثقاف ــى  عل ــالع  واالط
وامورهم وايضا للتحدث في قضيتي 
ــة  ــا العربي ــطني وقضايان االم فلس

وايضا لنشر كتاباتي واشعاري على 
وجه اوسع .

   ملن حتبني ان تقرأي ؟
ــع اجملاالت  ــرأ في جمي ــب ان اق ـ   اح
ــية  والسياس ــة  االدبي ــب  والكت
ــدمي واحلديث  ــي الق ــعر اجلاهل والش
والنثر واالطالع على كل ما هو جديد 
ــة وجميع  ــعر والقص في عالم الش
ــي  ــق املتنب ــة ، اعش ــون االدبي الفن
ــوقي  ش ــد  احم ــش  دروي ــود  ومحم

ابراهيم طوقان
ــان واجلاحظ وابو العالء  وفدوى طوق
ــي زيدان وجبران خليل  املعري وجرج

جبران وغيرهم .. تاثرت مبحمود
درويش وسميح القاسم واملتنبي .

ــي  ــزك االبداع ــن منج ــا ع  *  حدثين
ــاريعك  ومش ــك  واصدارات

املستقبلية؟
ــع  ــت الطب ــعر حت ــوان ش ــي دي  ـ  ل
ــعاري ولقطات  ويتضمن معظم اش
ــي وكتابات نثرية  من ندواتي ولقاءات
وخواطر ادبية وهناك مؤمتر ساشارك 
ــهر حزيران وسالقي  به في نهاية ش
كلمة حول اجملتمع االردني ، سلبياته 
وايجابياته ، اما مشاريعي االستمرار 
ــاركة في الندوات  في الكتابة واملش
ــباب وبث  ــة وااللتقاء بالش الثقافي
ــم  ــة  توعيته ــال والكتاب روح النض
وخاصة في القرى واالماكن البعيدة 
وتزودهم بالكتب لزرع روح املطالعة 

والتقدم.
ــباب  ــعراء الش ــني الش *   مب تنصح

الذين ظهروا  مؤخرا؟
ــباب  الش ــعراء  الش ــح  انص ـ  
ــتمرة واالطالع على  باملطالعة املس
ادب الشعراء املتميزين وعدم التقيد 
ــعر النثري النهم اصبحوا من  بالش
ــعر  ــه وابتعدوا عن الش رواده  وكتاب
ــة الندوات  ــى ومتابع ــوزون واملقف امل
الثقافية واخذ اخلبرات من الشعراء 

املبدعني .
ــة اخيرة تقولينها لـ« البينة  *   كلم

اجلديدة» ومتابعيك؟
ــدة  ــل جلري ــكر اجلزي ــدم بالش ـ   اتق
«البينة اجلديدة» لدعمها لشريحة 
ــعراء  ــعة من املبدعني من الش واس
ــي اخلاص  ــكري وامتنان ــاء وش واالدب
ــرة التحرير فهي جريدة ثقافية  الس
ــدة ادبية  ــاالت ع ــي مج ــة ف متنوع

وثقافية وسياسية
ــا وإلهاما  ــارئ وتزيده وعي ــد الق تش
ــكر القائمني  للكتابة والتطور . واش
عليها واخص بالذكر االستاذ احمد 
البياتي لنشاطه وابداعه والتواصل 
معنا. دامت جريدتكم محببة للقراء 
ــال. وامتنى عليكم  ــتوى ع على مس
ــل مع االصدقاء الكتاب  دوام التواص
ــة  واحملب ــة  االلف ــدوم  لت ــعراء  والش

ولنطلع على كل جديد لديكم .
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وجدان عبدالعزيز
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عفاف نصر احلسن شاعرة من شمال فلسطني اطلقت اشعارها حنينا لبلدها ، امتلكت لغة 
عالية من حيث االلفاظ واالوزان ، اهتمت باالدب وقرأت العديد من املوضوعات  االدبية في الشعر 
والقصة الدباء كبار .. ولدت هذه الشاعرة من رحم املعاناة وتقول عن الشعر انه فن ادبي يعتمد 
القاسم  وسميح  درويش  مبحمود  تأثرت   .. اجملاالت  جميع  في  متنوعة  قراءاتها   ، االيقاع  على 

واملتنبي ، والجل التعرف اكثر على هذه الشاعرة كان لنا معها هذا احلوار :

حاورها / احمد البياتي 

صدر مؤخراً كتاب (مشكلة 
ــا)    وحله ــراق  الع ــاه  مي
ــي  هادي  والصحف للكاتب 
محمد جواد  وهو من القطع 
ـــ(١٢٥)  ب ــاء  ج ــط  املتوس
ــن املفاصل  ــة وتضم صفح

التالية.
١. ترجمة

ــه  ت عا ا ختر ا : حث لبا ا
ومؤلفاته.

٢. زبدة البحث.
٣.خلفية السدود احلديثة.

٤. مياه الرافدين تاريخيا.
ــرة  اجلزي ــي  ف ــا  ٥.مياهن

العربية.
٦. توصيات الباحث.

ــه  ــارة   الي ــدر االش ــا جت ومم
ــه العديد من  ــرت ل انه نش

املقاالت والدراسات ومنها:
ــن ذات/ ــوخ يبحث ع ١.ممس
استقراء مذكرات السادات-

دار الطليعة بيروت.
احتاد  ــرة-  معاص ــات  ٢.خراف

الكتاب العرب- دمشق. 

٣. الطوابع هواية واستثمار– 
الهيئة العامة للكتاب وزارة 

الثقافة صنعاء.

ــرة  ــاء على س ــش حن ٤. نق
صنعا- مركز عبادي صنعاء.

٥. ذوو الرؤس السود- بحوث 
ــادي  عب ــز  مرك ــة-  خالقي

صنعاء.
ــى  ــمارية عل ــوش مس ٦.نق
بوابة بغداد- دارسيف بن ذي 

يزن صنعاء .
ــريع  تش ــاء  صنع ــون  ٧.قان

االمام القاسم بن احلسن.
دوريات  في  ٨.مقاالت عديدة 

شتى.

bË‹yÎ@÷aä»€a@ÍbÓfl@Ú‹ÿífl
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ــر والتوزيع  عن دار ديوان العرب للنش
ــعيد ، صدرت اجملموعة  – مصر-بورس
ــعرية (الضوء يتوهج في مكان  الش
ــزي وهي  من  ــر الغ ــاعر نص ما) للش
ـــ( ١٠٢ ) ــاءت ب ــر ج ــع الصغي القط

صفحة وتضمنت عدداً من القصائد 
ــوي   اللغ ــق  التدقي وكان   ، ــة  النثري
ــا  ام ــرطاوي  الس ــم  العال ــاح  لنج

تصميم الغالف فكان حملمد وجيه .
في مقدمة الكتاب يقول:

أنا
ذلك الضوء

املنكسر
على جسد العتمة

ميوت بصمت 

 رغم ضجيج املدينة
كلما حاولت ان اجدك 

اتسلق  سلم احللم
الوسائد الفارغة

ميلؤها
الضجيج

متابعة / البينة الجديدة
ــي  ــود واجلالغ ــام الع ــى أنغ عل
ــف  املتح ــح  افتت ــدادي،  البغ
املاضي   ــة  ــوم اجلمع ي العراقي 
ــه أمام الزوار  ٢٨ / ٦ / ٢٠١٩، أبواب
ــمي  ــات الدوام الرس ــارج أوق خ
ــه،  ــى منذ تأسيس ــرة األول للم
ــن دولة رئيس  ــك بتوجيه م وذل
الوزراء عادل عبد املهدي وسعي 
ومتابعة وزير الثقافة والسياحة 
ــر  األمي ــد  ــور عب الدكت ــار  واآلث
ــاس  للن ــنى  ليتس ــي،  احلمدان
ــذي  ــت ال ــف بالوق ــارة املتح زي
ــك ضمن  ــي ذل ــبهم. ويأت يناس
ــوزارة الثقافة  ــاعٍ حثيثة ل مس
ــجيع الناس  ــل على تش للعم
ــف والتعرف  ــارة املتح ــى زي عل
على التراث والتاريخ العراقي، إذ 
ــر الديواني لرئيس  مت تنفيذ األم

الوزراء ومبتابعة من وزير الثقافة 
بسرعة قياسية. وتخلل حفل 
ــره رئيس  ــذي حض ــاح ال االفتت
ــة الثقافة واإلعالم النيابية  جلن
ــالب  الغ ــميعة  س ــب  النائ
ــف  املتاح ــرة  دائ ــام  ع ــر  ومدي
ــرة  ــام دائ ــر ع ــاس ومدي ــى ي مل
ــة الدكتور علي  ــون العام الفن
ــخصيات  ــد وعدد من الش عوي
ــع  ــات اجملتم ــة ومنظم الثقافي

ــرات متنوعة حيث  ــي، فق املدن
ــامي نسيم   املوسيقار س قدم 
ــيقية  وفرقته مقطوعات موس
ــود، وعزفت فرقة  ــة الع على آل
ــدادي مجموعة  البغ ــي  اجلالغ
من األحلان التراثية الفلكلورية، 
ــان  ــل عروس ــر احلف ــا حض كم
ــا بالتقاط صور  توجت زيارتهم
تذكارية مع أقدم احلضارات في 

العالم.
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متابعة / البينة الجديدة
ــيقارة،  ــاعرة، واملوس ــمية الش جرت تس
واملؤلفة جوي هارجو (٦٨ عاماً) وهي واحدة 
ــركا املعاصرين،  ــعراء أمي ــل ش من أفض
ــاعرة األمة األميركية»، وبذلك تكون  «ش
ــكان  الس ــن  م ــة  أميركي ــة  مواطن أول 
األصليني حتصل على هذا اللقب.وتعليقاً 
على منحها هذا اللقب الرفيع، الشبيه 
ــالط البريطاني»، قالت  ــاعر الب مبركز «ش
جوي هارجو، كما نقلت جريدة «الغارديان 
ــفيرة الشعر  البريطانية»: «لقد كنت س
ــنوات املاضية،  ــمية طيلة الس غير الرس
ــاعرة الوحيدة أو الشاعرة  كما كنت الش
ــاهدها وقابلها  األصلية الوحيدة التي ش

ــد قدمت  ــرون. ولق ــا الكثي ــمع عنه وس
ــعراء األصلني للجماهير  العديد من الش
ــعرنا».أما  الذين ال يعرفون الكثير عن ش
أمينة مكتبة الكونغرس األميركي، كارال 
هايدن، فقد قالت في بيانها الذي أعلنت 
ــاعرة  ــوي هارجو أن «الش ــه تتويج ج في
ــة  ــد القدمي ــرد التقالي ــي س ــاعدت ف س
ــا»ال تتجاوز مدة  افظ عليه املفقودة واحملُ
ــد عاما واحدا، على عكس  املنصب اجلدي
ــي»،  البريطان ــالط  الب ــاعر  ــب «ش منص
ــنوات. وخلفت  ــر س ــتمر عش ــذي يس ال
ــي سميث  ــاعرة تريس جوي هارجو الش
والتي شغلته لفترتني متتاليتني.وسوف 

تضطلع هارجو.

حسن اِّـوسوي 

حلظات عمر اختبأ منها اخليال
حواجز الروح ارهقني رعبها

حتت نبض اجلليد
احالم حبيسة

وموتي بال طقوس
متى يذوب جليد الزمان !!

  ******
في مخاض األرض

زِقَت حنجرته صوتٌ مُ
حروفه نثرت على هرم

متى يستيقظ ذاك الطفل
من جنونه املكبوت

ليقتل اغنية األمل
  **************

سنابل تعيش غيبوبة
حطمت تيجان الزيف

علمتها كيف متيل للنسيم !
حروفي هذيان صمتي

برغبة مجنونة..
اداعب نوارس البحر
في عالم االسطورة

  *************
تباعدت خطاي

عني املساء تتساقط منها
نيران نيازك الوجع

متى تزهر شقائق النعمان
في دروب اقماري ؟

  **********
كطفلٍ بريء باحثاُ عن اشالئه

يارياح املوت .. اغسلي روحي
املتناثرة في اآلفاق

مازلتُ اتوجع

  **********
صمتٌ سومري

استلقى على صدري
ليقيمَ مراسم موتٍ جديد

  ********
وجهٌ لمْ آلفه

نيران النيازك احرقته
تباعدت خطاه

حني اعلنت اقواس السحب
والدة املساء

  **********
خلف قضبان التمرّد

وجعٌ يلتحف اجراس الشوق
سنابل اوجاعي

قادتني لفضاءات الغربة
  ********

مخاض األرض
مزّق حناجر الليالي

رسم مع الريح 
جسر احالم الهذيان

على جتاويف قلب مترّنح
  ************

همسات تناثرت في االفاق
ياويح شمسي طالها احلد

كؤوس هرمة التعرف الهدوء
في غياهب احلزن

ياتوأم الروح
اعيدي لي مسلتي املسلوبة

  ************
صخور جرداء على حافاتها

جنون يسابق السراب
التحف وسادة الظمأ

ــس  ــي فواني ــالم يناج ــر اح وجس
الليل

  ************
ليل متزقه العيون

القلب لم يعد يعنيني
ووحشة تلوي ذراعي

اصارع اجلفاف وزحام العطش
ارهقني استحضار طيفها

  **********
في غياهب الصدى 

صرخاتنا زاحمتها الرياح
في سكك الضياع

نعزف احلان قيثارة احلزن
  ***********

آملني هجرك ..
فتوقفت الرى ظلي

  *******
ها انا ابحر صوبك

ابحر مع الهمس
بسفر جميل الى ضياء قمرك

لن اغني احلاني دونك
امتألت الروح بالتأوهات

ابحث عني فيك
  ***********

بيني وبني السعادة ... ثوانٍ
لن اقبل التحدي بعد اآلن ؟
مازلت اتوجع كطفلٍ بريء

اعتاد الهدوء
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اصدارات

قصيدة

ــاء  ــد ان احلياة دوما متجددة، فهناك مس نحن جن
ــار.. اذاً هناك  ــاح ونه ــالج صب ــاك انب ــل، وهن ولي
ــو االدب مغمور  ــتمرة، كذلك ه حاالت جتديد مس
ة من  ــرورة ملحّ ــد والتجريب كض ــة التجدي بحال
ــارعة بتدفق،  ــات متس ــاة، وانطالق ــرورات احلي ض
ــر التمرد  ــد مظهراً من مظاه ــار التجدي حيث ص
ــراف القدمية في األدب، وحتول  على التقاليد، واألع
ــتغالل مادة  ــب على اس ــثُّ األدي ــى هاجس يح إل
ــا يثير  ــود أمامه م ــة وذات صم ــدة، ومجهول جدي
ــه بالتجريب، ماضيا في  فضوله، وانفعاله ويغري
ــس البحث  ــرد، حامال هاج ــض والتم ــالح الرف س
ــف الباحثون في أن  ــن اجلمال واحلرية، فال يختل ع
ــر كل العصور، هو  ــم كان دائما وعب ــن العظي الف
ــي من مألوف  ــل خرقا للعادي اليوم ــذي ميث ذاك ال
القيم، واألشكال اجلمالية املضمونية، أواللغوية، 
ــب إلى اخلرق للمألوف، واملستقر  بل ميكن أن تنس
ــمل  من القيم كل التطورات واإلبداعات، التي تش
حقول الثقافة واألدب والفنون والعلوم، (وكان من 
ــة النقدية، الوعي بتداخل  ــني إجنازات هذه احلرك ب
ل  ــواع األدبية، فتوصَّ ــاس، و املناداة مبوت األن األجن
ــد احلديث إلى إن الكتابة: ((نص قبل أن تكون  النق
ــا أدبيا محدداً، و أنَّ كل نص يعد جيولوجيا  جنس
كتابات، أي انه يتكون من مجموعة من النصوص 
ــة))، حتى  ــا بكيفيات مختلف ــت فيما بينه التق
ــوص تتفاعل  ــتيفا: إن النص ــت جوليا كريس قال
ــكيلة  ــا، فالنص عندها عبارة عن تش فيما بينه
فسيفسائية ممتصة، أو متحولة تنقل النص من 
ــي جديد، وقيل ان  ــام داللي قدمي إلى نظام دالل نظ
ــدة، وكالهما  ــعر وجهان لعملة واح ــر والش ( النث
يعمل على إيصال األفكار، وكالهما يكتب بطريقة 
جميلة) .. من هذا نتعرض ملفهوم النص املفتوح، 
ــخصية السارد  الذي يحتاج إلى قدر كبير من ش
ــعري يتخذ من  ــي واملعرفي، (انه جنس ش امللحم
ــف بوجه متون  ــعرياً مغامراً يق ــة فعالً ش الكتاب
ــرد والدراما واملعرفة احلديثة منافساً لها قدر  الس
انطالقه من ارض الشعر، انه مصاحلة الشعر مع 
ــعر.)  املتون ثم تطويقها اوتفخيخها بنيران الش
ــل املاجدي،  ــر خزع ــه الباحث الكبي ــا قال ــذا م ه
واضاف: (في االدب العاملي ظهر املفتوح من تطور 
ــراقية، التي حررت نفسها من  قصيدة النثر اإلش
الزمن واستطالت أن تكون لها فضاءً سردياً درامياً 
ــعر يغذيه بنسغه الصاعد ابداً  معرفياً، ظل الش
ــد طبقاتها في  ــة وجديدة جتد ابع ــن جذور قدمي م
ــا ال نبالغ اذا قلنا  ــعر امللحمي القدمي. ولعلن الش
ان (أناشيد مالدرورو) للشاعر الفرنسي لوتريامون 
ــم ان لوتريامون  ــص مفتوح محكم، رغ هي أول ن
ــا عربيا هي  ــميه، وعراقي ــم يكن يعرف ماذا يس ل
نصوص الدكتور خزعل املاجدي، كما في نصوص 
ــور، حمام  ــة ودرج، خيط العب ــكازة رامبو، حي (ع
ــاء في كركو، فلم طويل جداً)، وهي نصوص  النس

مفتوحة كتبت على فترات متباينة..

ــاف نصر  ــاعرة عف ــي الش ــن ه *   م
احلسن؟

ــطني  ــمال فلس ــن الناصرة/ ش ـ  م
ــي لبنان /  ــت ف ــدت وعش ــة ول احملتل
ــل ونكبة  ــبب هجرة االه بيروت بس
ــاة ولدت  ــطني. من رحم املعان فلس
ــوق وغربة البالد .فثار  ــاعر الش مش
احلزن وااللم اطلقت اشعاري وحنني 
ــقطجه  ــفير وس ــغل منصب س ش

الغاصب احملتل
ــعر وكيف يتم  ــني الش ــاذا تعرف *  مب

صقل موهبة الشاعر؟
ــاظ  ــر بااللف ــو التعبي ــعر ه ـ  الش
ــاعر  مش ــن  .ع ــاة  واملقف ــة  املوزون
ــان وما يعانيه جتاه ما مر به م  االنس

معاناة وأحداث خاصة
ــن أدبي  ــعرا. وهو ف ــر عنها ش ويعب
ــة  ــاع والعاطف ــى االيق ــد عل يعتم
واخليال. والشاعر يصور بيئته وواقعه 
والشعر من رحم االدب ، ويتم صقل 
ــتمرة  ــاعر بالقراءة املس موهبة الش
ــعراء كثر وفي جميع املواضيع  ولش
ــل مع  ــة والتواص ــة ، والثقافي االدبي
ــني ، وحضور ندوات  ــاب واملبدع الكت
ــالع على ادب  ــة واالط ــة وادبي ثقافي
ــي  كاملتنب ــهورين  املش ــعراء  الش
ــش  ــود دروي ــوقي ومحم ــد ش واحم

وغيرهم.

ــد حاليا نقد  ــل يوج ــادك ه *   باعق
حقيقي للشعر؟

ــد حقيقي على ان  ــم يوجد نق ـ   نع
يكون نقدا بناءً ومن شعراء مبدعني 
ومخلصني ذوي ثقة ولهم باع طويل 

في مجال
ــعر والتذوق  ــة في االدب والش املعرف

ــى الدعم وزرع الثقة  وان يعملوا عل
بالكاتب .

ــني  ب ــك  نفس ــني  تضع ــن  اي    *
الشعراء؟

ــاة واالطالع على  ــم املعان ــن رح ـ  م
ــعاري  االدب احمللي والعاملي ولدت اش

وكتاباتي وشدت كل من تتوق نفسه 
للتحرر

ــدا  رصي ــت  فكون  . ــالل  االحت ــن  م
ــن  ــني والذي ــاء واملتابع ــن االصدق م
ــن يقيموني  ــادي هم وانتم م باعتق
ويضعوني في قافلة الشعراء ، فرمبا 
اكون في البداية او في اواسطهم او 
ــع والقارئ هو من يقيم  اكثر، فاملتاب

ويضعني في املكان املناسب .
*  برأيك من هو الشاعر املبدع؟

ـ  هناك شعراء كثر ممن ابدعوا وأثروا 
والتي  باجنازاتهم  واملكتبات  املتلقي 
ــا ونعود  ــش فينا ومعن ــا زالت تعي م
ــى ان يكون  ــا لننهل منها ، عل اليه
الشعر موزونا ومقفى وذا معنى غزير 
ــه  ــاعر ونفس ويعبر عن مكنون الش

وما يحيط به وان يؤثر 
باملتلقي .

ــاعرة ، ماذا وددت  *   لو لم تكوني ش
ان تصبحي؟

ــوددت ان  ــاعرة ل ــن ش ــم اك ــو ل ـ   ل

ــال متاحا  ــون اعالمية ليكون اجمل اك
للتحدث في مجاالت عدة سياسية 

واجتماعية وادبية
ــم  العال ــات  ثقاف ــى  عل ــالع  واالط
وامورهم وايضا للتحدث في قضيتي 
ــة  ــا العربي ــطني وقضايان االم فلس

وايضا لنشر كتاباتي واشعاري على 
وجه اوسع .

   ملن حتبني ان تقرأي ؟
ــع اجملاالت  ــرأ في جمي ــب ان اق ـ   اح
ــية  والسياس ــة  االدبي ــب  والكت
ــدمي واحلديث  ــي الق ــعر اجلاهل والش
والنثر واالطالع على كل ما هو جديد 
ــة وجميع  ــعر والقص في عالم الش
ــي  ــق املتنب ــة ، اعش ــون االدبي الفن
ــوقي  ش ــد  احم ــش  دروي ــود  ومحم

ابراهيم طوقان
ــان واجلاحظ وابو العالء  وفدوى طوق
ــي زيدان وجبران خليل  املعري وجرج

جبران وغيرهم .. تاثرت مبحمود
درويش وسميح القاسم واملتنبي .

ــي  ــزك االبداع ــن منج ــا ع  *  حدثين
ــاريعك  ومش ــك  واصدارات

املستقبلية؟
ــع  ــت الطب ــعر حت ــوان ش ــي دي  ـ  ل
ــعاري ولقطات  ويتضمن معظم اش
ــي وكتابات نثرية  من ندواتي ولقاءات
وخواطر ادبية وهناك مؤمتر ساشارك 
ــهر حزيران وسالقي  به في نهاية ش
كلمة حول اجملتمع االردني ، سلبياته 
وايجابياته ، اما مشاريعي االستمرار 
ــاركة في الندوات  في الكتابة واملش
ــباب وبث  ــة وااللتقاء بالش الثقافي
ــم  ــة  توعيته ــال والكتاب روح النض
وخاصة في القرى واالماكن البعيدة 
وتزودهم بالكتب لزرع روح املطالعة 

والتقدم.
ــباب  ــعراء الش ــني الش *   مب تنصح

الذين ظهروا  مؤخرا؟
ــباب  الش ــعراء  الش ــح  انص ـ  
ــتمرة واالطالع على  باملطالعة املس
ادب الشعراء املتميزين وعدم التقيد 
ــعر النثري النهم اصبحوا من  بالش
ــعر  ــه وابتعدوا عن الش رواده  وكتاب
ــة الندوات  ــى ومتابع ــوزون واملقف امل
الثقافية واخذ اخلبرات من الشعراء 

املبدعني .
ــة اخيرة تقولينها لـ« البينة  *   كلم

اجلديدة» ومتابعيك؟
ــدة  ــل جلري ــكر اجلزي ــدم بالش ـ   اتق
«البينة اجلديدة» لدعمها لشريحة 
ــعراء  ــعة من املبدعني من الش واس
ــي اخلاص  ــكري وامتنان ــاء وش واالدب
ــرة التحرير فهي جريدة ثقافية  الس
ــدة ادبية  ــاالت ع ــي مج ــة ف متنوع

وثقافية وسياسية
ــا وإلهاما  ــارئ وتزيده وعي ــد الق تش
ــكر القائمني  للكتابة والتطور . واش
عليها واخص بالذكر االستاذ احمد 
البياتي لنشاطه وابداعه والتواصل 
معنا. دامت جريدتكم محببة للقراء 
ــال. وامتنى عليكم  ــتوى ع على مس
ــل مع االصدقاء الكتاب  دوام التواص
ــة  واحملب ــة  االلف ــدوم  لت ــعراء  والش

ولنطلع على كل جديد لديكم .
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فنارات

وجدان عبدالعزيز
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عفاف نصر احلسن شاعرة من شمال فلسطني اطلقت اشعارها حنينا لبلدها ، امتلكت لغة 
عالية من حيث االلفاظ واالوزان ، اهتمت باالدب وقرأت العديد من املوضوعات  االدبية في الشعر 
والقصة الدباء كبار .. ولدت هذه الشاعرة من رحم املعاناة وتقول عن الشعر انه فن ادبي يعتمد 
القاسم  وسميح  درويش  مبحمود  تأثرت   .. اجملاالت  جميع  في  متنوعة  قراءاتها   ، االيقاع  على 

واملتنبي ، والجل التعرف اكثر على هذه الشاعرة كان لنا معها هذا احلوار :

حاورها / احمد البياتي 

صدر مؤخراً كتاب (مشكلة 
ــا)    وحله ــراق  الع ــاه  مي
ــي  هادي  والصحف للكاتب 
محمد جواد  وهو من القطع 
ـــ(١٢٥)  ب ــاء  ج ــط  املتوس
ــن املفاصل  ــة وتضم صفح

التالية.
١. ترجمة

ــه  ت عا ا ختر ا : حث لبا ا
ومؤلفاته.

٢. زبدة البحث.
٣.خلفية السدود احلديثة.

٤. مياه الرافدين تاريخيا.
ــرة  اجلزي ــي  ف ــا  ٥.مياهن

العربية.
٦. توصيات الباحث.

ــه  ــارة   الي ــدر االش ــا جت ومم
ــه العديد من  ــرت ل انه نش

املقاالت والدراسات ومنها:
ــن ذات/ ــوخ يبحث ع ١.ممس
استقراء مذكرات السادات-

دار الطليعة بيروت.
احتاد  ــرة-  معاص ــات  ٢.خراف

الكتاب العرب- دمشق. 

٣. الطوابع هواية واستثمار– 
الهيئة العامة للكتاب وزارة 

الثقافة صنعاء.

ــرة  ــاء على س ــش حن ٤. نق
صنعا- مركز عبادي صنعاء.

٥. ذوو الرؤس السود- بحوث 
ــادي  عب ــز  مرك ــة-  خالقي

صنعاء.
ــى  ــمارية عل ــوش مس ٦.نق
بوابة بغداد- دارسيف بن ذي 

يزن صنعاء .
ــريع  تش ــاء  صنع ــون  ٧.قان

االمام القاسم بن احلسن.
دوريات  في  ٨.مقاالت عديدة 

شتى.

bË‹yÎ@÷aä»€a@ÍbÓfl@Ú‹ÿífl
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ــر والتوزيع  عن دار ديوان العرب للنش
ــعيد ، صدرت اجملموعة  – مصر-بورس
ــعرية (الضوء يتوهج في مكان  الش
ــزي وهي  من  ــر الغ ــاعر نص ما) للش
ـــ( ١٠٢ ) ــاءت ب ــر ج ــع الصغي القط

صفحة وتضمنت عدداً من القصائد 
ــوي   اللغ ــق  التدقي وكان   ، ــة  النثري
ــا  ام ــرطاوي  الس ــم  العال ــاح  لنج

تصميم الغالف فكان حملمد وجيه .
في مقدمة الكتاب يقول:

أنا
ذلك الضوء

املنكسر
على جسد العتمة

ميوت بصمت 

 رغم ضجيج املدينة
كلما حاولت ان اجدك 

اتسلق  سلم احللم
الوسائد الفارغة

ميلؤها
الضجيج

متابعة / البينة الجديدة
ــي  ــود واجلالغ ــام الع ــى أنغ عل
ــف  املتح ــح  افتت ــدادي،  البغ
املاضي   ــة  ــوم اجلمع ي العراقي 
ــه أمام الزوار  ٢٨ / ٦ / ٢٠١٩، أبواب
ــمي  ــات الدوام الرس ــارج أوق خ
ــه،  ــى منذ تأسيس ــرة األول للم
ــن دولة رئيس  ــك بتوجيه م وذل
الوزراء عادل عبد املهدي وسعي 
ومتابعة وزير الثقافة والسياحة 
ــر  األمي ــد  ــور عب الدكت ــار  واآلث
ــاس  للن ــنى  ليتس ــي،  احلمدان
ــذي  ــت ال ــف بالوق ــارة املتح زي
ــك ضمن  ــي ذل ــبهم. ويأت يناس
ــوزارة الثقافة  ــاعٍ حثيثة ل مس
ــجيع الناس  ــل على تش للعم
ــف والتعرف  ــارة املتح ــى زي عل
على التراث والتاريخ العراقي، إذ 
ــر الديواني لرئيس  مت تنفيذ األم

الوزراء ومبتابعة من وزير الثقافة 
بسرعة قياسية. وتخلل حفل 
ــره رئيس  ــذي حض ــاح ال االفتت
ــة الثقافة واإلعالم النيابية  جلن
ــالب  الغ ــميعة  س ــب  النائ
ــف  املتاح ــرة  دائ ــام  ع ــر  ومدي
ــرة  ــام دائ ــر ع ــاس ومدي ــى ي مل
ــة الدكتور علي  ــون العام الفن
ــخصيات  ــد وعدد من الش عوي
ــع  ــات اجملتم ــة ومنظم الثقافي

ــرات متنوعة حيث  ــي، فق املدن
ــامي نسيم   املوسيقار س قدم 
ــيقية  وفرقته مقطوعات موس
ــود، وعزفت فرقة  ــة الع على آل
ــدادي مجموعة  البغ ــي  اجلالغ
من األحلان التراثية الفلكلورية، 
ــان  ــل عروس ــر احلف ــا حض كم
ــا بالتقاط صور  توجت زيارتهم
تذكارية مع أقدم احلضارات في 

العالم.
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12إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcemen

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦١٣ َّـ ٢٠١٩/٦/١٧) .
يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) 

مشروع (تجهيز ونصب وتشغيل وصيانة أجهزة ثرم وتعقيم النفايات الطبية عدد ٥ مختلفة االحجام)
 - وبكلفة تخمينية قدرها (٢,٨٩٥,٠٠٠,٠٠٠) ملياران وثمانمائة وخمسة وتسعون مليون دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التجهيز ( ١٨٠  يوم ) .

 -( بعرض فني )
 - الدرجة والصنف اِّـطلوب / السادسة    والصنف / كهرباء –ميكانيك –كيماوي/  شركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال   

 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات تنفيذ العقود 
الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، ومفــــتوح لجــميع اِّـتناقصني.

ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية/ 
شعبة اعالن اِّـشاريع) وذلك من الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة

  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات اِّـشرتي ) ما يلي:
القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــب قانوني معتمد وَّـ حالة  ــنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــابات الختامية معدل ربح آلخر س ١- الحس
ــنتني التي تسبق عام ٢٠١٤  ــاباتها الختامية للس ــنتني فيتم تقديم حس ــابات ختامية آلخر س ــركة حس عدم امتالك الش
ــود ذي العدد  ــم اِّـناقصات والعق ــود الحكومية العامة قس ــاب وزارة التخطيط /دائرة العق ــا جاء بكت ــتنادا اُّـ م ــك اس وذل

١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .
ــنوات يجب ان ال يقل عن (٨٦٨,٥٠٠,٠٠٠) ثمانمائة وثمانية وستون  ــنوي على مدى آخر سبع س ٢-معدل اإليراد الس

مليون وخمسمائة الف دينار عراقي  
ــيولة النقدية بمبلغ ال  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ٣-متطلبات الس

يقل قدره عن (٨٦٨,٥٠٠,٠٠٠) ثمانمائة وثمانية وستون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي 
٢-الخربة والقدرة الفنية:

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:
ــبع السابقة وبمبلغ ال يقل عن  ــنوات (٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش

(٨٦٨,٥٠٠,٠٠٠) ثمانمائة وثمانية وستون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي .
لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح  بالكامل. ويعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب 

والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
ــعبة بيع الوثائق  ــل اِّـناقصني الراغبني من ش ــة باللغة العربية من قب ــق العطاء الكامل ــراء مجموعة وثائ ــاً- يمكن ش رابع

ــرتد  ١٥٠,٠٠٠مائة  ــم غري مس ــرة / جمهورية العراق. ودفع رس ــود الحكومية / محافظة البص ــم العق ــية  / قس القياس
وخمسون  الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ 

خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:
١- رسالة العطاء وملحق العطاء.

ــعرة  ــية وجداول الكميات اِّـس ــم الرابع من الوثيقة القياس ــة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــة اِّـطلوب ــداول الكامل ٢- الج
وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات.

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
ــتمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق  ٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس
ــذي تم قبول عطائه.  ــع للتحقق من اهلية مقدم العطاء ال ــم الراب ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس التأهيل الالحق بموجب االس

وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ــرة  ــاعة العاش ــة َّـ يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الس ــان الفتح واإلحال ــد مؤتمر َّـ قاعة لج ــيتم عق ــاً:- س سادس

صباحاً
ــب التوقيت  ــاعة ١:٠٠ ظهرا  حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤. الس ــابعاً  - يجب تس س
اِّـحلي ِّـدينة البصرة وعلى العنوان: البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 
سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:  

     الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤.

     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ــعمائة  ــرون مليون وتس ــان العطاء بقيمة (٢٨,٩٥٠,٠٠٠) ثمانية وعش ــق بجميع العطاءات ضم ــاً- يجب أن يراف ثامن
ــد تاريخ نفاذية  ــدة ٢٨ يوم بع ــاب ضمان نافذ ِّـ ــفتجة او خط ــكل صك مصدق او س ــف دينارعراقي على ش ــون ال وخمس

العطاءات.
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

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

اثنا عشر- للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحسب مقتضيات 
اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

. basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

تجهيز ونصب وتشغيل وصيانة أجهزة ثرم وتعقيم النفايات الطبية
 عدد ٥ مختلفة األحجام مناقصة (١/ صحة / ٢٠١٩)

العدد: ٣١٨٤                                                              (مناقصة عامة – اعالن اول)                                      التاريخ: ٢٠١٩/٦/٢٧

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦١٣ َّـ ٢٠١٩/٦/١٧) .
يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) 

مشروع (انشاء معامل اوكسجني عدد (٤) وحسب الكشوفات الفنية م القرنة، م.اِّـدينة، م.البصرة، م.الشفاء)
 - وبكلفة  تخمينية قدرها ( ٢,٥٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  ملياران وخمسمائة  مليون  دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التجهيز ( ١٨٠  يوم ) .

 - ( بعرض فني )
 - الدرجة  والصنف اِّـطلوب / السادسة    والصنف / كهرباء –ميكانيك –كيماوي/  شركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال  

أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات تنفيذ    العقود 
الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع   اِّـتناقصني.

ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية/ 
شعبة اعالن اِّـشاريع) وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة

ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات اِّـشرتي) ما يلي :
القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــب قانوني معتمد وَّـ حالة  ــنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــابات الختامية معدل ربح آلخر س ١- الحس
ــنتني التي تسبق عام ٢٠١٤  ــنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للس ــابات ختامية آلخر س ــركة حس عدم امتالك الش
ــات والعقود ذي العدد  ــم اِّـناقص ــاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة قس ــتنادا اُّـ ما جاء بكت ــك اس وذل

١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩.
٢-معدل اإليراد السنوي على مدى آخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون مليون 

دينار عراقي 
٣-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية بمبلغ ال 

يقل قدره  عن (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون مليون دينار عراقي 
ــة متطلبات الخربة الفنية  ــدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يق ــربة والق ٢- الخ

اِّـدرجة أدناه:
ــبع السابقة وبمبلغ ال يقل عن  ــنوات (٧) الس ــاركة بصفة مقاول، أو ادارة عقود، او كمقاول ثانوي َّـ (١) عقد وللس اِّـش

(٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون مليون دينار عراقي .
ــاليب  لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل. ويعنى باِّـماثلة حجم العمل، تعقيداته، األس

والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل).
ــعبة بيع الوثائق  ــن قبل اِّـناقصني الراغبني من ش ــاء الكاملة باللغة العربية م ــراء مجموعة وثائق العط ــاً- يمكن ش رابع

ــرتد  ١٥٠,٠٠٠ مائة  ــم غري مس ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس ــية  / قس القياس
وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ 

خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:
١- رسالة العطاء وملحق العطاء.

ــعرة  ــية وجداول الكميات اِّـس ــم الرابع من الوثيقة القياس ــة اِّـطلوبة والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــداول الكامل ٢- الج
وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات.

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق 
ــدم العطاء الذي تم قبول عطائه.  ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس التأهيل الالحق بموجب االس

وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
ــرة  ــاعة العاش ــح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الس ــة لجان الفت ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاع ــاً:- س سادس

صباحاً
سابعاً  - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤. الساعة ١:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت اِّـحلي 

ِّـدينة البصرة وعلى العنوان  : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:  
الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة.

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــرون مليون دينار عراقي  ــة  وعش ثامناً - يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعاً-  مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشراً - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

اِّـصلحة العامة وال يحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 
. basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

إنشاء معمل أوكسجني عدد (٤) وحسب الكشوفات الفنية م القرنة، م.اِّـدينة، 
م.البصرة، م.الشفاء مناقصة (٢/ صحة ٢٠١٩)

العدد :٣١٩٠                                                    (مناقصة عامــــة-إعـــــالن اول)                                      التاريخ:٢٠١٩/٦/٢٧

NO.3215.MON.1.JUL.2019 العدد (٣٢١٥) االثنين ٧/١/ ٢٠١٩ 



13إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٥٥٦ َّـ ٢٠١٩/٦/١٦) .
يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) 

مشروع (صيانة وتاهيل مجمعات الهارثة )
     - وبكلفة  تخمينية قدرها ( ٠٠٠ ,٤٩٨،٩٥٣)  اربعمائة وثمانية وتسعون مليون وتسعمائة وثالثة وخمسون الف 

دينار عراقي
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

 - مدة التنفيذ ( ٢١٠  يوم ) .
 -موقع اِّـشروع ( الهارثة ) 

- ( بعرض فني )
الدرجة  والصنف اِّـطلوبة / العاشرة  والصنف / ;كهرباء –ميكانيك- كيمياوي/  شركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال   

 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات تنفيذ    العقود 
الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع   اِّـتناقصني.

ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية/ 
شعبة اعالن اِّـشاريع) وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة

  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات اِّـشرتي ) ما يلي:
القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة  ــابات الختامية معدل ربح آلخر س ١- الحس
ــنتني التي تسبق عام ٢٠١٤  ــنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للس ــابات ختامية آلخر س ــركة حس عدم امتالك الش
ــات والعقود ذي العدد  ــم اِّـناقص ــط /دائرة العقود الحكومية العامة قس ــاء بكتاب وزارة التخطي ــتنادا اُّـ ما ج ــك اس وذل

١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩.
ــعة واربعون  ــنوات يجب ان ال يقل عن (١٤٩,٦٨٥,٩٠٠) مائة وتس ــبع س ــنوي على مدى آخر س ٢-معدل اإليراد الس

مليون وستمائة وخمسة وثمانون الف وتسعمائة دينار عراقي.
ــيولة النقدية بمبلغ  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ٣-متطلبات الس
ــة وثمانون الف وتسعمائة  دينار  ــتمائة وخمس ــعة واربعون مليون وس اليقل  قدره  عن (١٤٩,٦٨٥,٩٠٠) مائة وتس

عراقي .
٢-الخربة والقدرة الفنية:

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:
ــنوات ( ٧) السبع السابقة وبمبلغ ال يقل عن  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش

(١٤٩,٦٨٥,٩٠٠) مائة وتسعة واربعون مليون وستمائة وخمسة وثمانون الف وتسعمائة دينار عراقي .
لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح  بالكامل. ويعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب 

والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل).

ــعبة بيع الوثائق  ــة من قبل اِّـناقصني الراغبني من ش ــق العطاء الكاملة باللغة العربي ــراء مجموعة وثائ ــاً- يمكن ش رابع
القياسية  / قسم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  ١٠٠,٠٠٠ مائة الف 

دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ 
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

١- رسالة العطاء وملحق العطاء.
ــعرة  ــية وجداول الكميات اِّـس ــم الرابع من الوثيقة القياس ــة اِّـطلوبة والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــداول الكامل ٢- الج

وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات.
٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.

٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق 
ــم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه .  ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس التأهيل الالحق بموجب االس

وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ــرة  ــاعة العاش ــح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الس ــر َّـ قاعة لجان الفت ــيتم عقد مؤتم ــاً:- س سادس

صباحاً
  سابعاً - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤. الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي 

ِّـدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:  
     الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامناً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٤,٩٨٩,٥٣٠ ) اربعة مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون 
ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ  ــكل صك مصدق او س ــمائة وثالثون دينار عراقي على ش الف وخمس

نفاذية العطاءات .
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

عاشراً  - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــذي يلي يوم  ــمي ال ــد الغلق َّـ يوم الدوام  الرس ــمية يكون  موع ــوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــادف ي ــر - اذا ص ــد عش اح

العطلة.
ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــن مراحلها وقب ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة م ــرة الحق َّـ الغ ــر - للدائ ــا عش اثن

مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 
. basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(صيانة وتأهيل مجمعات الهارثة مناقصة (١٠/ ماء / ٢٠١٩)
العدد: ٣١٨٦                                       (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                                 التاريخ :٢٠١٩/٦/٢٧

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٥٥٦ َّـ ٢٠١٩/٦/١٦) .
ــر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة)    يس

مشروع (صيانة وتأهيل مشروع ماء كرمة/٢ مع اعمال ربط للخطوط الناقلة)
 - وبكلفة  تخمينية قدرها ( ٠٠٠ ,٦٣٥،٠٧٨)  ستمائة وخمسة وثالثون مليون وثمانية وسبعون الف دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٢١٠  يوم ) .

 -موقع اِّـشروع( اِّـركز )
- (بعرض فني )

ــركات متخصصة َّـ هذا  ــف /  كهرباء-ميكانيك-كيمياوي/ش ــرة   والصن ــة / العاش ــة : الدرج ــف اِّـطلوب ــة والصن   - الدرج
اِّـجال.

ــــــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات تنفيذ العقود  ــيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافس  أوالً-  س
الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، ومفــــتوح لجــميع اِّـتناقصني.

ـــــــم العـــــــقود الحكومية/  ــاً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس ثاني
شعبة اعالن اِّـشاريع) وذلك من الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة

  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات اِّـشرتي ) ما يلي :
١-القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــابات الختامية معدل ربح آلخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم  ١- الحس
امتالك الشركة حسابات ختامية آلخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام ٢٠١٤ وذلك استنادا 
ــود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ  ــم اِّـناقصات والعق ــاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس ــا ج اُّـ م

.٢٠١٧/٨/٢٩
٢-معدل اإليراد السنوي على مدى آخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن (١٩٠,٥٢٣,٤٠٠) مائة وتسعون مليون وخمسمائة 

وثالثة وعشرون الف واربعمائة دينارعراقي
٣-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية بمبلغ ال يقل  

قدره عن (١٩٠,٥٢٣,٤٠٠) مائة وتسعون مليون وخمسمائة وثالثة وعشرون الف واربعمائة دينار عراقي.
-الخربة والقدرة الفنية:

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:
ــابقة وبمبلغ ال يقل عن  ــبع الس ــنوات ( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ (١) عقد وللس اِّـش

(١٩٠,٥٢٣,٤٠٠) مائة وتسعون مليون وخمسمائة وثالثة وعشرون الف واربعمائة دينار عراقي.
ــاليب  ــاح بالكامل. ويعنى باِّـماثلة حجم العمل، تعقيداته ، األس ــة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنج ــذ عقود مماثل لتنفي

والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل).
رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق القياسية/ 
ــرتد  ١٠٠,٠٠٠ مائة الف دينار عراقي   ــم غري مس ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس قس

اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ 
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

١- رسالة العطاء وملحق العطاء.
٢- الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب 

اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات.
٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.

ــتمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق  ــن الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس ــق اِّـصادق عليها م ٤- الوثائ
التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه 

سيتم استبعاد العطاء.
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة العاشرة صباحاً

ــابعاً - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤. الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي   س
ِّـدينة البصرة وعلى العنوان: البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 
سيتم فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:  

     الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤.

     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامناً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٦,٣٥٠,٧٨٠ ) ستة مليون وثالثمائة وخمسون الف وسبعمائة 

وثمانون دينار عراقي  على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

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

اثنى عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحسب مقتضيات 
اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

. basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

صيانة وتأهيل مشروع ماء كرمة/٢ مع أعمال ربط للخطوط الناقلة
مناقصة (١١/ ماء ٢٠١٩)

العدد:٣١٨٨                                                        (مناقصة عامــــة-إعـــــالن اول)                                   التاريخ/٢٠١٩/٦/٢٧

NO.3215.MON.1.JUL.2019 العدد (٣٢١٥) االثنين ٧/١/ ٢٠١٩  12إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcemen

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦١٣ َّـ ٢٠١٩/٦/١٧) .
يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) 

مشروع (تجهيز ونصب وتشغيل وصيانة أجهزة ثرم وتعقيم النفايات الطبية عدد ٥ مختلفة االحجام)
 - وبكلفة تخمينية قدرها (٢,٨٩٥,٠٠٠,٠٠٠) ملياران وثمانمائة وخمسة وتسعون مليون دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التجهيز ( ١٨٠  يوم ) .

 -( بعرض فني )
 - الدرجة والصنف اِّـطلوب / السادسة    والصنف / كهرباء –ميكانيك –كيماوي/  شركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال   

 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات تنفيذ العقود 
الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، ومفــــتوح لجــميع اِّـتناقصني.

ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية/ 
شعبة اعالن اِّـشاريع) وذلك من الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة

  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات اِّـشرتي ) ما يلي:
القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــب قانوني معتمد وَّـ حالة  ــنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــابات الختامية معدل ربح آلخر س ١- الحس
ــنتني التي تسبق عام ٢٠١٤  ــاباتها الختامية للس ــنتني فيتم تقديم حس ــابات ختامية آلخر س ــركة حس عدم امتالك الش
ــود ذي العدد  ــم اِّـناقصات والعق ــود الحكومية العامة قس ــاب وزارة التخطيط /دائرة العق ــا جاء بكت ــتنادا اُّـ م ــك اس وذل

١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .
ــنوات يجب ان ال يقل عن (٨٦٨,٥٠٠,٠٠٠) ثمانمائة وثمانية وستون  ــنوي على مدى آخر سبع س ٢-معدل اإليراد الس

مليون وخمسمائة الف دينار عراقي  
ــيولة النقدية بمبلغ ال  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ٣-متطلبات الس

يقل قدره عن (٨٦٨,٥٠٠,٠٠٠) ثمانمائة وثمانية وستون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي 
٢-الخربة والقدرة الفنية:

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:
ــبع السابقة وبمبلغ ال يقل عن  ــنوات (٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش

(٨٦٨,٥٠٠,٠٠٠) ثمانمائة وثمانية وستون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي .
لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح  بالكامل. ويعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب 

والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
ــعبة بيع الوثائق  ــل اِّـناقصني الراغبني من ش ــة باللغة العربية من قب ــق العطاء الكامل ــراء مجموعة وثائ ــاً- يمكن ش رابع

ــرتد  ١٥٠,٠٠٠مائة  ــم غري مس ــرة / جمهورية العراق. ودفع رس ــود الحكومية / محافظة البص ــم العق ــية  / قس القياس
وخمسون  الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ 

خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:
١- رسالة العطاء وملحق العطاء.

ــعرة  ــية وجداول الكميات اِّـس ــم الرابع من الوثيقة القياس ــة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــة اِّـطلوب ــداول الكامل ٢- الج
وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات.

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
ــتمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق  ٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس
ــذي تم قبول عطائه.  ــع للتحقق من اهلية مقدم العطاء ال ــم الراب ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس التأهيل الالحق بموجب االس

وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ــرة  ــاعة العاش ــة َّـ يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الس ــان الفتح واإلحال ــد مؤتمر َّـ قاعة لج ــيتم عق ــاً:- س سادس

صباحاً
ــب التوقيت  ــاعة ١:٠٠ ظهرا  حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤. الس ــابعاً  - يجب تس س
اِّـحلي ِّـدينة البصرة وعلى العنوان: البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 
سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:  

     الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤.

     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ــعمائة  ــرون مليون وتس ــان العطاء بقيمة (٢٨,٩٥٠,٠٠٠) ثمانية وعش ــق بجميع العطاءات ضم ــاً- يجب أن يراف ثامن
ــد تاريخ نفاذية  ــدة ٢٨ يوم بع ــاب ضمان نافذ ِّـ ــفتجة او خط ــكل صك مصدق او س ــف دينارعراقي على ش ــون ال وخمس

العطاءات.
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

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

اثنا عشر- للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحسب مقتضيات 
اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

. basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

تجهيز ونصب وتشغيل وصيانة أجهزة ثرم وتعقيم النفايات الطبية
 عدد ٥ مختلفة األحجام مناقصة (١/ صحة / ٢٠١٩)

العدد: ٣١٨٤                                                              (مناقصة عامة – اعالن اول)                                      التاريخ: ٢٠١٩/٦/٢٧

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦١٣ َّـ ٢٠١٩/٦/١٧) .
يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) 

مشروع (انشاء معامل اوكسجني عدد (٤) وحسب الكشوفات الفنية م القرنة، م.اِّـدينة، م.البصرة، م.الشفاء)
 - وبكلفة  تخمينية قدرها ( ٢,٥٠٠,٠٠٠،٠٠٠)  ملياران وخمسمائة  مليون  دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التجهيز ( ١٨٠  يوم ) .

 - ( بعرض فني )
 - الدرجة  والصنف اِّـطلوب / السادسة    والصنف / كهرباء –ميكانيك –كيماوي/  شركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال  

أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات تنفيذ    العقود 
الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع   اِّـتناقصني.

ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية/ 
شعبة اعالن اِّـشاريع) وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة

ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات اِّـشرتي) ما يلي :
القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــب قانوني معتمد وَّـ حالة  ــنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــابات الختامية معدل ربح آلخر س ١- الحس
ــنتني التي تسبق عام ٢٠١٤  ــنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للس ــابات ختامية آلخر س ــركة حس عدم امتالك الش
ــات والعقود ذي العدد  ــم اِّـناقص ــاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة قس ــتنادا اُّـ ما جاء بكت ــك اس وذل

١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩.
٢-معدل اإليراد السنوي على مدى آخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون مليون 

دينار عراقي 
٣-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية بمبلغ ال 

يقل قدره  عن (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون مليون دينار عراقي 
ــة متطلبات الخربة الفنية  ــدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يق ــربة والق ٢- الخ

اِّـدرجة أدناه:
ــبع السابقة وبمبلغ ال يقل عن  ــنوات (٧) الس ــاركة بصفة مقاول، أو ادارة عقود، او كمقاول ثانوي َّـ (١) عقد وللس اِّـش

(٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون مليون دينار عراقي .
ــاليب  لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل. ويعنى باِّـماثلة حجم العمل، تعقيداته، األس

والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل).
ــعبة بيع الوثائق  ــن قبل اِّـناقصني الراغبني من ش ــاء الكاملة باللغة العربية م ــراء مجموعة وثائق العط ــاً- يمكن ش رابع

ــرتد  ١٥٠,٠٠٠ مائة  ــم غري مس ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس ــية  / قس القياس
وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ 

خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:
١- رسالة العطاء وملحق العطاء.

ــعرة  ــية وجداول الكميات اِّـس ــم الرابع من الوثيقة القياس ــة اِّـطلوبة والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــداول الكامل ٢- الج
وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات.

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق 
ــدم العطاء الذي تم قبول عطائه.  ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس التأهيل الالحق بموجب االس

وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
ــرة  ــاعة العاش ــح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الس ــة لجان الفت ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاع ــاً:- س سادس

صباحاً
سابعاً  - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤. الساعة ١:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت اِّـحلي 

ِّـدينة البصرة وعلى العنوان  : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:  
الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة.

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــرون مليون دينار عراقي  ــة  وعش ثامناً - يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعاً-  مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشراً - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

اِّـصلحة العامة وال يحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 
. basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

إنشاء معمل أوكسجني عدد (٤) وحسب الكشوفات الفنية م القرنة، م.اِّـدينة، 
م.البصرة، م.الشفاء مناقصة (٢/ صحة ٢٠١٩)

العدد :٣١٩٠                                                    (مناقصة عامــــة-إعـــــالن اول)                                      التاريخ:٢٠١٩/٦/٢٧

NO.3215.MON.1.JUL.2019 العدد (٣٢١٥) االثنين ٧/١/ ٢٠١٩ 
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٥٥١ َّـ ٢٠١٩/٦/١٣) .
ــر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم  يس

(اِّـغلقة) مشروع (تجهيز حاويات جمع النفايات مختلفة االحجام).
     - وبكلفة  تخمينية قدره(٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)  اثنان مليار دينار عراقي .

 - ضمن برنامج تنمية األقاليم لعام ٢٠١٩.
 - مدة التجهيز  ( ١٨٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع (عام)
-الصنف اِّـطلوب  : -  شركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال.

 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات تنفيذ    
ـــــنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع    العقود الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لس

اِّـناقصني.
ـــــــم العـــــــقود  ــى معلومات إضافية من (قس ــة الراغبني الحصول عل ــن للمناقصني ذوي األهـــلي ــاً- يمك ثاني
ــب التوقيت اِّـحلي  ــا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاعة ٨:٠٠ صباح ــاريع) وذلك من  الس ــعبة اعالن اِّـش الحكومية  / ش

ِّـحافظة البصرة.
  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات اِّـشرتي ) ما يلي :

• القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــب قانوني معتمد وَّـ  ــنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــابات الختامية معدل ربح ألخر س ١- الحس
حالة عدم امتالك الشركة حسابات ختامية آلخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام 
ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم اِّـناقصات والعقود  ٢٠١٤ وذلك اس

ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .
٢-معدل اإليراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ستمائة مليون  دينار 

عراقي  .
ــيولة النقدية  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ٣-متطلبات الس

بمبلغ اليقل  قدره  عن ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ستمائة مليون  دينار عراقي  .
٢-الخربة والقدرة الفنية:

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:
اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠)  ستمائة مليون  دينار عراقي  .
ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ،  ــذ عق لتنفي

األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق 
القياسية  / قسم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  ١٥٠,٠٠٠مائة 

وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني     اِّـصادف ١/ ٢٠١٩/٧ .
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة  (١- رس
القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــادق عليها من الجهات  ــى العطاء.٤- الوثائق اِّـص ــاء اِّـخول بالتوقيع عل ــري ِّـمثل مقدم العط ــض تحري  ٣-تفوي
ــل الالحق بموجب  ــاء  او وثائق التأهي ــتمرارية أهلية مقدم العط ــات العطاء التي تؤكد اس ــة بيان ــددة َّـ ورق اِّـح
ــيتم  ــدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالفه س ــع للتحقق من اهلية مق ــم الراب ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس االس

استبعاد العطاء.
ــاعة  ــد   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧   الس ــح واإلحالة َّـ يوم االح ــر َّـ قاعة لجان الفت ــيتم عقد مؤتم ــاً:- س سادس

العاشرة صباحاً.
ــب  ــاعة ١:٠٠ ظهرا   حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤.الس ــابعاً - يجب تس   س
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة 

فتح العطاءات.العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 
سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:-  

     الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤.

     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامناً- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ) عشرون مليون دينار عراقي على 

شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

عاشراً  - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام  الرسمي الذي يلي يوم  ــر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس احد عش

العطلة .
ــب  ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس اثنا عش

مقتضيات اِّـصلحة العامة و ال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .
. basra.gov.iq ثالث عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(تجهيز حاويات جمع النفايات مختلفة االحجام مناقصة (١٢/ بلديات  / ٢٠١٩)
  العدد: ٣١٩٤                                                     (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                                ٢٠١٩/٦/٢٧
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٥٥٦ َّـ ٢٠١٩/٦/١٦) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) 

مشروع (صيانة وتاهيل مشروع ماء الشعيبة ).
ــعمائة وأربعة وعشرون الف   ــعون مليون وتس ــعة وتس ــعمائة وتس  - وبكلفة  تخمينية قدرها ( ٠٠٠ ,٩٩٩،٩٢٤)  تس

الف دينار عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.

 - مدة التنفيذ ( ٢٤٠  يوما ) .
 -موقع اِّـشروع( الزبري).

 -( بعرض فني )
الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / التاسعة   والصنف /كهرباء-ميكانيك-كيمياوي/شركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال  

 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات تنفيذ  العقود 
الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع   اِّـناقصني.

ـــــــم العـــــــقود الحكومية   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني بالحصول على معلومات إضافية من (قس
/ شعبة اعالن اِّـشاريع) وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة

  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات اِّـشرتي ) ما يلي :
• القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــب قانوني معتمد وَّـ حالة  ــنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــابات الختامية معدل ربح آلخر س ١- الحس
ــنتني التي تسبق عام ٢٠١٤  ــنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للس ــابات ختامية آلخر س ــركة حس عدم امتالك الش
ــات والعقود ذي العدد  ــم اِّـناقص ــرة العقود الحكومية العامة قس ــاب وزارة التخطيط /دائ ــتنادا اُّـ ما جاء بكت ــك اس وذل

١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .
ــنوات يجب ان ال يقل عن (٢٩٩,٩٧٧,٢٠٠)مائتان وتسعة وتسعون  ــبع س ــنوي على مدى اخر س أ - معدل اإليراد الس

مليون وتسعمائة وسبعة وسبعون الف ومائتان دينارعراقي.
ــيولة النقدية  ــوارد اِّـالية كالس ــة وتوفري اِّـ ــح اِّـقدرة اِّـالي ــى مقدم العطاء توضي ــة : عل ــيولة النقدي ــات الس ٣ -متطلب
ــبعون الف ومائتان  ــعمائة وسبعة وس ــعون مليون وتس ــعة وتس بمبلغ اليقل  قدره  عن(٢٩٩,٩٧٧,٢٠٠)مائتان وتس

دينارعراقي.
٢-الخربة والقدرة الفنية:

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:
ــبع السابقة وبمبلغ اليقل عن  ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش

((٢٩٩,٩٧٧,٢٠٠)مائتان وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة وسبعة وسبعون الف ومائتان دينارعراقي.
لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب 

والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
ــعبة بيع الوثائق  ــل اِّـناقصني الراغبني من ش ــة باللغة العربية من قب ــراء مجموعة وثائق العطاء الكامل ــن ش ــاً- يمك رابع
ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  ١٠٠,٠٠٠ مائة الف  ــية  / قس القياس

دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني     اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ .
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية 
وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

 ٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ 
ورقة بيانات العطاء التي تؤكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
ــرة  ــاعة العاش ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧   الس ــاً:- س سادس

صباحاً.
  سابعاً - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤.الساعة ١:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت اِّـحلي 

ِّـدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :-
     الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامناً- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٩,٩٩٩,٢٤٠ ) تسعة مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون 
الف ومائتان واربعون دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية 

العطاءات .
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

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

العطلة.
اثن عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحسب مقتضيات 

اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
. basra.gov.iq ثالث عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(صيانة وتأهيل مشروع ماء الشعيبة  مناقصة (١٢/ ماء   ٢٠١٩ )
العدد:٣١٨٧                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ/٢٠١٩/٦/٢٧

NO.3215.MON.1.JUL.2019 العدد (٣٢١٥) االثنين ٧/١/ ٢٠١٩ 



15إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٥٥١ َّـ ٢٠١٩/٦/١٣) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس   يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع (تأهيل وتبليط طرق ضمن حدود بلدية النشوة).
 - وبكلفة  تخمينية قدرها( ٤,٩٦٠,٠٠٠،٠٠٠)  اربعة مليار وتسعمائة وستون مليون دينار عراقي.

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.
 - مدة التنفيذ ( ١٨٠  يوما ) .

 -موقع اِّـشروع( النشوة ).
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الخامسة    والصنف /  انشائية 

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

اِّـناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني بالحصول على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  
/ شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت 

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

ــات اِّـالية  ــى القيام باِّـتطلب ــة موثقة تثبت قدرته عل ــاء أن يقدم أدل ــى مقدم العط ــة: عل ــدرة اِّـالي ١-الق
اآلتية:

أ -متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية 
اليقل عن مبلغ قدره( ١,٤٨٨,٠٠٠,٠٠٠ )مليار واربعمائة وثمانية وثمانون مليون  دينارعراقي. 

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

ــابقة  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢-اِّـش
وبمبلغ اليقل عن (١,٤٨٨,٠٠٠,٠٠٠ ) مليار واربعمائة وثمانية وثمانون مليون  دينارعراقي.

ــة  حجم العمل ،  ــاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثل ــد و تم أنجازها بنج ــود مماثلة ألعمال هذا العق ــذ عق  لتنفي
ــار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل)  ــاليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـش تعقيداته ، األس

.
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) .

ــن قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية م ــاً- يمكن ش رابع
ــم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني   أدناه* ودفع رس

اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١.
ــاً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االحد   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧   الساعة  خامس

العاشرة صباحاً.
 سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب 

التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 
ــخصيا َّـ العنوان  ــاروا الحضور ش ــن اِّـناقصني الذين إخت ــا  وبوجود ممثلني ع ــح العطاءات فعلي ــيتم فت س

التالي:
الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــعة واربعون مليون  ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٤٩,٦٠٠,٠٠٠ ) تس س
وستمائة  الف دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ 

نفاذية العطاءات.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم 

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

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

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

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

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(تأهيل وتبليط طرق ضمن حدود بلدية النشوة مناقصة (١٣/ بلديات   ٢٠١٩)
العدد: ٣١٩٦                                               (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                         التاريخ ٢٠١٩/٦/٢٧

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٥٥١ َّـ ٢٠١٩/٦/١٣) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــود الحكومية ) دع ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس   يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع (توسيع واكساء السايد االيسر لناحية النشوة اِّـدخل الشمالي).
ــتمائة الف دينار  ــون مليون وس ــد واربع ــتمائة و واح ــا( ٦٤١,٦٠٠,٠٠٠)  س ــة قدره ــة  تخميني  - وبكلف

عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

 - مدة التنفيذ ( ١٨٠  يوما ) .
 -موقع اِّـشروع( النشوة ).

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / العاشرة   والصنف /  انشائية 
ــة التي حددتها تعليمات تنفيذ     ــية الوطني ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس   أوالً-  س
العقود الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.

ــم العقود الحكومية     ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني بالحصول على معلومات إضافية من (قس
ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــعبة اعالن اِّـش / ش

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

•القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــيولة  ــدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــى مقدم العطاء توضيح اِّـق ــيولة النقدية : عل ــات الس ١-متطلب
ــة وثمانون الف  ــعون مليون واربعمائ ــدره (١٩٢,٤٨٠,٠٠٠) مائة واثنان وتس ــة اليقل عن مبلغ ق النقدي

دينارعراقي.
٢- الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 

الفنية اِّـدرجة أدناه:
•اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ 

اليقل عن(١٩٢,٤٨٠,٠٠٠) مائة واثنان وتسعون مليون واربعمائة وثمانون الف دينارعراقي .
ــة  حجم العمل ،  ــل. و يعنى باِّـماثل ــا بنجاح  بالكام ــذا العقد و تم أنجازه ــة ألعمال ه ــود مماثل ــذ عق  لتنفي

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

ــني الراغبني َّـ  العنوان  ــة باللغة العربية من قبل اِّـناقص ــراء مجموعة وثائق العطاء الكامل ــاً- يمكن ش رابع
ــارا من يوم االحد  اِّـصادف  ــدرة  ١٠٠,٠٠٠٠مائة الف دينار عراقي اعتب ــرتد  ق ــم غري مس أدناه* ودفع رس

.  ٢٠١٩/٧/١
ــاعة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧   الس ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً.
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــتة مليون واربعمائة  ــاء بقيمة ( ٦,٤١٦,٠٠٠ ) س ــع العطاءات ضمان العط ــب أن يرفق بجمي ــابعاً - يج س
وستة عشر الف دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ 

نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم  عاش

العطلة .
ــة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحال ــر - للدائرة الحق َّـ الغ ــد عش اح

وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
اثنا عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع 

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

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

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(توسيع واكساء السايد االيسر لناحية النشوة اِّـدخل الشمالي 
مناقصة (١٤/ بلديات   ٢٠١٩ )

العدد: ٣١٩٢                                        (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                               التاريخ٢٠١٩/٦/٢٧

NO.3215.MON.1.JUL.2019 العدد (٣٢١٥) االثنين ٧/١/ ٢٠١٩  14إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٥٥١ َّـ ٢٠١٩/٦/١٣) .
ــر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم  يس

(اِّـغلقة) مشروع (تجهيز حاويات جمع النفايات مختلفة االحجام).
     - وبكلفة  تخمينية قدره(٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)  اثنان مليار دينار عراقي .

 - ضمن برنامج تنمية األقاليم لعام ٢٠١٩.
 - مدة التجهيز  ( ١٨٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع (عام)
-الصنف اِّـطلوب  : -  شركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال.

 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات تنفيذ    
ـــــنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع    العقود الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لس

اِّـناقصني.
ـــــــم العـــــــقود  ــى معلومات إضافية من (قس ــة الراغبني الحصول عل ــن للمناقصني ذوي األهـــلي ــاً- يمك ثاني
ــب التوقيت اِّـحلي  ــا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاعة ٨:٠٠ صباح ــاريع) وذلك من  الس ــعبة اعالن اِّـش الحكومية  / ش

ِّـحافظة البصرة.
  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات اِّـشرتي ) ما يلي :

• القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــب قانوني معتمد وَّـ  ــنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــابات الختامية معدل ربح ألخر س ١- الحس
حالة عدم امتالك الشركة حسابات ختامية آلخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام 
ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم اِّـناقصات والعقود  ٢٠١٤ وذلك اس

ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .
٢-معدل اإليراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ستمائة مليون  دينار 

عراقي  .
ــيولة النقدية  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ٣-متطلبات الس

بمبلغ اليقل  قدره  عن ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ستمائة مليون  دينار عراقي  .
٢-الخربة والقدرة الفنية:

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:
اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠)  ستمائة مليون  دينار عراقي  .
ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ،  ــذ عق لتنفي

األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق 
القياسية  / قسم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  ١٥٠,٠٠٠مائة 

وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني     اِّـصادف ١/ ٢٠١٩/٧ .
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة  (١- رس
القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــادق عليها من الجهات  ــى العطاء.٤- الوثائق اِّـص ــاء اِّـخول بالتوقيع عل ــري ِّـمثل مقدم العط ــض تحري  ٣-تفوي
ــل الالحق بموجب  ــاء  او وثائق التأهي ــتمرارية أهلية مقدم العط ــات العطاء التي تؤكد اس ــة بيان ــددة َّـ ورق اِّـح
ــيتم  ــدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالفه س ــع للتحقق من اهلية مق ــم الراب ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس االس

استبعاد العطاء.
ــاعة  ــد   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧   الس ــح واإلحالة َّـ يوم االح ــر َّـ قاعة لجان الفت ــيتم عقد مؤتم ــاً:- س سادس

العاشرة صباحاً.
ــب  ــاعة ١:٠٠ ظهرا   حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤.الس ــابعاً - يجب تس   س
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة 

فتح العطاءات.العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 
سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:-  

     الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤.

     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامناً- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ) عشرون مليون دينار عراقي على 

شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

عاشراً  - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام  الرسمي الذي يلي يوم  ــر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس احد عش

العطلة .
ــب  ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس اثنا عش

مقتضيات اِّـصلحة العامة و ال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .
. basra.gov.iq ثالث عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(تجهيز حاويات جمع النفايات مختلفة االحجام مناقصة (١٢/ بلديات  / ٢٠١٩)
  العدد: ٣١٩٤                                                     (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                                ٢٠١٩/٦/٢٧

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٥٥٦ َّـ ٢٠١٩/٦/١٦) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) 

مشروع (صيانة وتاهيل مشروع ماء الشعيبة ).
ــعمائة وأربعة وعشرون الف   ــعون مليون وتس ــعة وتس ــعمائة وتس  - وبكلفة  تخمينية قدرها ( ٠٠٠ ,٩٩٩،٩٢٤)  تس

الف دينار عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.

 - مدة التنفيذ ( ٢٤٠  يوما ) .
 -موقع اِّـشروع( الزبري).

 -( بعرض فني )
الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / التاسعة   والصنف /كهرباء-ميكانيك-كيمياوي/شركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال  

 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات تنفيذ  العقود 
الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع   اِّـناقصني.

ـــــــم العـــــــقود الحكومية   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني بالحصول على معلومات إضافية من (قس
/ شعبة اعالن اِّـشاريع) وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة

  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات اِّـشرتي ) ما يلي :
• القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــب قانوني معتمد وَّـ حالة  ــنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــابات الختامية معدل ربح آلخر س ١- الحس
ــنتني التي تسبق عام ٢٠١٤  ــنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للس ــابات ختامية آلخر س ــركة حس عدم امتالك الش
ــات والعقود ذي العدد  ــم اِّـناقص ــرة العقود الحكومية العامة قس ــاب وزارة التخطيط /دائ ــتنادا اُّـ ما جاء بكت ــك اس وذل

١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .
ــنوات يجب ان ال يقل عن (٢٩٩,٩٧٧,٢٠٠)مائتان وتسعة وتسعون  ــبع س ــنوي على مدى اخر س أ - معدل اإليراد الس

مليون وتسعمائة وسبعة وسبعون الف ومائتان دينارعراقي.
ــيولة النقدية  ــوارد اِّـالية كالس ــة وتوفري اِّـ ــح اِّـقدرة اِّـالي ــى مقدم العطاء توضي ــة : عل ــيولة النقدي ــات الس ٣ -متطلب
ــبعون الف ومائتان  ــعمائة وسبعة وس ــعون مليون وتس ــعة وتس بمبلغ اليقل  قدره  عن(٢٩٩,٩٧٧,٢٠٠)مائتان وتس

دينارعراقي.
٢-الخربة والقدرة الفنية:

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:
ــبع السابقة وبمبلغ اليقل عن  ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش

((٢٩٩,٩٧٧,٢٠٠)مائتان وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة وسبعة وسبعون الف ومائتان دينارعراقي.
لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب 

والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
ــعبة بيع الوثائق  ــل اِّـناقصني الراغبني من ش ــة باللغة العربية من قب ــراء مجموعة وثائق العطاء الكامل ــن ش ــاً- يمك رابع
ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  ١٠٠,٠٠٠ مائة الف  ــية  / قس القياس

دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني     اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١ .
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية 
وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

 ٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ 
ورقة بيانات العطاء التي تؤكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
ــرة  ــاعة العاش ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧   الس ــاً:- س سادس

صباحاً.
  سابعاً - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤.الساعة ١:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت اِّـحلي 

ِّـدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :-
     الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامناً- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٩,٩٩٩,٢٤٠ ) تسعة مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون 
الف ومائتان واربعون دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية 

العطاءات .
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

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

العطلة.
اثن عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحسب مقتضيات 

اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
. basra.gov.iq ثالث عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(صيانة وتأهيل مشروع ماء الشعيبة  مناقصة (١٢/ ماء   ٢٠١٩ )
العدد:٣١٨٧                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                     التاريخ/٢٠١٩/٦/٢٧

NO.3215.MON.1.JUL.2019 العدد (٣٢١٥) االثنين ٧/١/ ٢٠١٩ 
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٥٩٣ َّـ ٢٠١٩/٦/١٦) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــة ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــم العقود الحكومي ــر (محافظة البصرة / قس   يس
عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع (دفن شوارع بالرتاب والحصى الخابط لحي القاسم (االفرازات الجديدة للبلدية 

والشوارع الرئيسية الرابطة ))
ــون  مليون دينار  ــة وثمان ــمائة واربع ــار وخمس ــا ( ١,٥٨٤,٠٠٠،٠٠٠)  ملي ــة قدره ــة  تخميني  - وبكلف

عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم ) .
 -موقع اِّـشروع (االمام الصادق)

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة: الدرجة / السابعة    والصنف /  انشائية 
ــا تعليمات  ــية الوطنية التي حددته ــاءات التنافس ــراءات العط ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــط، ومفتوح لجميع  ــادرة من وزارة التخطي ــنة ٢٠١٤ والص ــود الحكومية العامة رقم (٢) لس ــذ العق تنفي

اِّـتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية/ 
ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ش

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

• القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــيولة  ــدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــى مقدم العطاء توضيح اِّـق ــيولة النقدية: عل ــات الس أ- متطلب
ــون ومائتا الف دينار  ــبعون ملي ــة وس ــة ال يقل عن مبلغ قدره (٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمس النقدي

عراقي. الخربة والقدرة الفنية:
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب ــاً- يمكن ش رابع
ــم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني   أدناه* ودفع رس

اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١  .
ــاعة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الس ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤ الساعة ١:٠٠ ظهرا  حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:
     الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون  ــة عش ــب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٥,٨٤٠,٠٠٠ ) خمس ــابعاً - يج س
ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم  ــكل صك مصدق او س وثمانمائة واربعون  الف دينار عراقي على ش

بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم 

العطلة.
ــن مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة م ــد عش اح

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

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

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

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(دفن شوارع بالرتاب والحصى الخابط لحي القاسم (االفرازات الجديدة للبلدية 
والشوارع الرئيسية الرابطة) مناقصة (١٨/ بلديات ٢٠١٩)

العدد:٣١٩٧                                              (مناقصة عامــــة – إعـــــالن اول)                                           التاريخ/٢٠١٩/٦/٢٧

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٥٢ َّـ ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــربة لتقديم عطاءاتهم  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــة ) دعوة مقدمي العط ــم العقود الحكومي ــة البصرة / قس ــر (محافظ   يس

(اِّـغلقة) مشروع (افراز ترابية وسبيس على القطعة اِّـرقمة (٣٦/١٢) َّـ قضاء شط العرب)
ــعون مليون وسبعمائة وعشرة   - وبكلفة  تخمينية قدرها (٨,٤٩٨,٧١٠,٠٠٠)  ثمانية مليار واربعمائة وثمانية وتس

آاللف دينار عراقي
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.

 - مدة التنفيذ ( ٥٤٥  يوم ) .
 -موقع اِّـشروع ( شط العرب  )

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الرابعة   والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 

العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع اِّـتناقصني.
ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــت اِّـحلي ِّـحافظة  ــب التوقي ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــوان أدناه وذلك من  الس ــاريع) َّـ العن ــالن اِّـش اع

البصرة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل) ما يلي:

القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــي معتمد وَّـ حالة  ــب قانون ــنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــدل ربح آلخر س ــة مع ــابات الختامي الحس
ــنتني التي تسبق عام ٢٠١٤  ــنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للس ــابات ختامية آلخر س ــركة حس عدم امتالك الش
ــات والعقود ذي العدد  ــم اِّـناقص ــاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة قس ــتنادا اُّـ ما جاء بكت ــك اس وذل

١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .
ــنوات يجب ان ال يقل عن (٦,٣٧٤,٠٣٢,٨٠٠) ستة مليار وثالثمائة  ــبع س ــنوي على مدى آخر س - معدل اإليراد الس

وأربعة وسبعون مليون واثنان وثالثون الف وثمانمائة  دينار عراقي
ــيولة النقدية بمبلغ  ــح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضي ــات الس -متطلب
ــمائة  ــعمائة وثالثة الف وخمس ال يقل  قدره  عن (٢,٨٣٢,٩٠٣,٥٠٠) ملياران وثمانمائة واثنان وثالثون مليون وتس

دينار عراقي 
٢-الخربة والقدرة الفنية:

ــنوات ( ٧) السبع السابقة وبمبلغ ال يقل عن  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش

(٥,٠٩٩,٢٢٦,٢٤٠) خمسة مليار وتسعة وتسعون مليون ومائتان وستة وعشرون الف ومائتان واربعون  دينار عراقي 
لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل. ويعنى باِّـماثلة حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب 

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

ــني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع  ــة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقص ــراء مجموع رابعاً- يمكن ش
رسم غري مسرتد  قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١.

خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة العاشرة صباحاً
ــاعة ١:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥ الس ــاً - يجب تس  سادس
اِّـحلي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  

وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:
الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــعمائة  ــاء بقيمة ( ٨٤,٩٨٧,١٠٤ ) اربعة وثمانون مليون وتس ــب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العط ــابعاً - يج س
ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم  ــكل صك مصدق او س ــبعة وثمانون الف ومائة واربعة  دينار عراقي على ش وس

بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة.

ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقب ــاء اِّـناقص ــر - للدائرة الحق َّـ الغ ــد عش اح
مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

ــم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق  ــار إليه أعاله*: جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر - العنوان اِّـش اثنا عش
القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة  ــركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــر – الزام الش اربعة  عش

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(إفراز ترابية وسبيس على القطعة اِّـرقمة (٣٦/١٢) َّـ قضاء 
شط العرب مناقصة (٢٤/ بلديات ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة – إعـــــالن اول)

NO.3215.MON.1.JUL.2019 العدد (٣٢١٥) االثنين ٧/١/ ٢٠١٩ 
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٩٨ َّـ ٢٠١٩/٦/٢٣) .
ــربة لتقديم  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــوة مقدمي العط ــود الحكومية ) دع ــم العق ــة البصرة / قس ــر (محافظ   يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع (انشاء كراج آليات مع محطة وقود).
 - وبكلفة  تخمينية قدرها (١,٩٣٩,٩٧٥,٠٠٠)  مليار وتسعمائة وتسعة وثالثون مليون وتسعمائة وخمسة 

وسبعون الف دينار عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.

 - مدة التنفيذ ( ٣٠٠  يوما ) .
 -موقع اِّـشروع( السيبة).

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة   والصنف /  انشائية. 
ــا تعليمات تنفيذ     ــية الوطنية التي حددته ــالل إجراءات العطاءات التنافس ــذ العطاء من خ ــيتم تنفي   أوالً-  س

العقود الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.
ــم العقود الحكومية  /    ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قس
شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي 

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

•القدرة اِّـالية:  على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية 
ــمائة وواحد وثمانون مليون وتسعمائة واثنان وتسعون الف  اليقل عن مبلغ قدره( ٥٨١,٩٩٢,٥٠٠ ) خمس

وخمسمائة دينارعراقي .
ــى مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة  ــربة والقدرة الفنية: عل ١-الخ

الفنية اِّـدرجة أدناه:
٢-اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ 
اليقل عن ( ٥٨١,٩٩٢,٥٠٠ ) خمسمائة وواحد وثمانون مليون وتسعمائة واثنان وتسعون الف وخمسمائة 
دينارعراقي  لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل 

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* 
ــرتد  قدرة ١٥٠,٠٠٠  مائة وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  اِّـصادف  ــم غري مس ودفع رس

.٢٠١٩/٧/١
ــاعة  ــح واالحالة َّـ يوم االحد   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧   الس ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفت ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً.
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب 
ــيتم رفضها. سيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٩,٣٩٩,٧٥٠ ) تسعة عشر مليون وثالثمائة 
ــكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان  ــبعمائة وخمسون  دينار عراقي على ش ــعة وتسعون الف وس وتس

نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

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

العطلة.
ــدم اجراء اِّـفاضلة   ــن مراحلها وقبل االحالة وع ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة م ــر - للدائرة الحق َّـ الغ ــد عش اح

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

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

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

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

( انشاء كراج آليات مع محطة وقود مناقصة (٢٩/ بلديات   ٢٠١٩ )
العدد:٣١٩٩                                              (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                         التاريخ/٢٠١٩/٦/٢٧

NO.3215.MON.1.JUL.2019 العدد (٣٢١٥) االثنين ٧/١/ ٢٠١٩ 
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م/ (تـمـديـــــــد)
العدد:٣٢٤٢                                                               التاريخ: ٢٠١٩/٦/٣٠

الحاقا بكتابينا  ذي العددين ( ٢٩٩٣و٢٩٩٤  َّـ  ٢٠١٩/٦/١٩) 
اِّـتضمنني  إعـــــالن اول للمناقصتني 

ــة  ــات اِّـروري ــث التقاطع ــروع (تأثي ــة٢٠١٩ مش ٢/ بلدي  -١
بالعالمات اِّـرورية اِّـجسرة  الخاصة بتسمية الشوارع واِّـناطق).

ــة اِّـرور –  ــروع  (تجهيز مواد لهندس ــة ٢٠١٩ مش ٢-  ٣/ بلدي
ــات – تجهيز مخاريط   ــع اِّـلحق ــتيكية م مطبات اصطناعية بالس
ــادية تحذيرية  ــة ارش ــات – عالمات مروري ــع اِّـلحق ــفورية م فس

متنوعة تعمل على الطاقة الشمسية – اصباغ باردة وحرارية).
ــاله  ليكون  ــق اِّـناقصتني  اع ــد غل ــد  موع ــوه اُّـ تمدي ــود ان نن ن
ــاء  ــوم االربع ــن ي ــدال م ــادف  ٢٠١٩/٧/٩ ب ــاء اِّـص ــوم الثالث ي

.٢٠١٩/٧/٣

اِّـهندس
 أسعد عبد االمري العيداني

محافظ البصرة

صندوق اإلسكان العراقي
إعالن

إُّـ الشريك 
(محمد فوزي محمد جواد) 

ــدوق  صن إُّـ  ــورك  حض ــى  اقتض
َّـ  ــن  الكائ ــي  العراق ــكان  اإلس
(محافظة البصرة :- كوت الحجاج/ 
ــكان   ــع وزارة االعمار واإلس مجم
ــك  ــالة) وذل ــي الرس ــع ح / تقاط
لتثبيت إقرارك باِّـوافقة على قيام 
الشريك (بسام سامي خليل) بالبناء 
ــاعة َّـ القطعة  على حصته اِّـش
ــة (٨١) مقاطعة (الصبخة  اِّـرقم
ــليفه قرض  ــرض تس ــرية) لغ الكب
اإلسكان وخالل مدة أقصاها (١٥) 
ــهراً خارج  يوماً داخل العراق , وش
ــر اإلعالن  ــن تاريخ نش ــراق م الع
ــقط حقك َّـ  ــه سوف يس وبعكس

االعرتاض مستقبالً.

صندوق اإلسكان العراقي
إعالن

إُّـ الشريك
 (غسان عبد الهد مذكور) 

ــدوق  صن إُّـ  ــورك  حض ــى  اقتض
َّـ  ــن  الكائ ــي  العراق ــكان  اإلس
ــة البصرة :- كوت الحجاج/  (محافظ
ــكان /  ــع وزارة االعمار واإلس مجم
ــالة) وذلك لتثبيت  تقاطع حي الرس
إقرارك باِّـوافقة على قيام الشريكة 
ــد) بالبناء على  ــب محم ــاب طال (رح
حصته اِّـشاعة َّـ القطعة اِّـرقمة 
ــة)  (القبل ــة  مقاطع  (٧٣٥/٨٢٧)
ــكان  ــرض اإلس ــليفها ق ــرض تس لغ
ــاً  ــا (١٥) يوم ــدة أقصاه ــالل م وخ
ــهراً خارج العراق  داخل العراق , وش
ــه  ــر اإلعالن وبعكس ــن تأريخ نش م
ــقط حقك َّـ االعرتاض  ــوف يس س

مستقبالً.

إعـــــــــــــالن
 قدم اِّـدعي  (محمد خلف رمضان) طلباً يروم فيه تبديل (اسم ابنته) من (مايا)اُّـ (نهرين) 
ــر  ــة عش فمن لديه اعرتاض على الدعوى مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (خمس
ــون البطاقة الوطنية  ــكام اِّـادة(٢٢) من قان ــوف ينظر بالدعوى وفق اح ــه س يوما) وبعكس

رقم(٣) لسنة٢٠١٦.
اللواءهيثم فاضل الغرباوي
اِّـدير العام / وكالة
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٥٩٣ َّـ ٢٠١٩/٦/١٦) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــة ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــم العقود الحكومي ــر (محافظة البصرة / قس   يس
عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع (دفن شوارع بالرتاب والحصى الخابط لحي القاسم (االفرازات الجديدة للبلدية 

والشوارع الرئيسية الرابطة ))
ــون  مليون دينار  ــة وثمان ــمائة واربع ــار وخمس ــا ( ١,٥٨٤,٠٠٠،٠٠٠)  ملي ــة قدره ــة  تخميني  - وبكلف

عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم ) .
 -موقع اِّـشروع (االمام الصادق)

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة: الدرجة / السابعة    والصنف /  انشائية 
ــا تعليمات  ــية الوطنية التي حددته ــاءات التنافس ــراءات العط ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــط، ومفتوح لجميع  ــادرة من وزارة التخطي ــنة ٢٠١٤ والص ــود الحكومية العامة رقم (٢) لس ــذ العق تنفي

اِّـتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية/ 
ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ش

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

• القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــيولة  ــدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــى مقدم العطاء توضيح اِّـق ــيولة النقدية: عل ــات الس أ- متطلب
ــون ومائتا الف دينار  ــبعون ملي ــة وس ــة ال يقل عن مبلغ قدره (٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمس النقدي

عراقي. الخربة والقدرة الفنية:
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب ــاً- يمكن ش رابع
ــم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني   أدناه* ودفع رس

اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١  .
ــاعة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الس ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤ الساعة ١:٠٠ ظهرا  حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:
     الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٤.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون  ــة عش ــب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٥,٨٤٠,٠٠٠ ) خمس ــابعاً - يج س
ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم  ــكل صك مصدق او س وثمانمائة واربعون  الف دينار عراقي على ش

بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم 

العطلة.
ــن مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة م ــد عش اح

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

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

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

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(دفن شوارع بالرتاب والحصى الخابط لحي القاسم (االفرازات الجديدة للبلدية 
والشوارع الرئيسية الرابطة) مناقصة (١٨/ بلديات ٢٠١٩)

العدد:٣١٩٧                                              (مناقصة عامــــة – إعـــــالن اول)                                           التاريخ/٢٠١٩/٦/٢٧

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٥٢ َّـ ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــربة لتقديم عطاءاتهم  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــة ) دعوة مقدمي العط ــم العقود الحكومي ــة البصرة / قس ــر (محافظ   يس

(اِّـغلقة) مشروع (افراز ترابية وسبيس على القطعة اِّـرقمة (٣٦/١٢) َّـ قضاء شط العرب)
ــعون مليون وسبعمائة وعشرة   - وبكلفة  تخمينية قدرها (٨,٤٩٨,٧١٠,٠٠٠)  ثمانية مليار واربعمائة وثمانية وتس

آاللف دينار عراقي
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.

 - مدة التنفيذ ( ٥٤٥  يوم ) .
 -موقع اِّـشروع ( شط العرب  )

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الرابعة   والصنف /  انشائية 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 

العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع اِّـتناقصني.
ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــت اِّـحلي ِّـحافظة  ــب التوقي ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــوان أدناه وذلك من  الس ــاريع) َّـ العن ــالن اِّـش اع

البصرة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات صاحب العمل) ما يلي:

القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــي معتمد وَّـ حالة  ــب قانون ــنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــدل ربح آلخر س ــة مع ــابات الختامي الحس
ــنتني التي تسبق عام ٢٠١٤  ــنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للس ــابات ختامية آلخر س ــركة حس عدم امتالك الش
ــات والعقود ذي العدد  ــم اِّـناقص ــاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة قس ــتنادا اُّـ ما جاء بكت ــك اس وذل

١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .
ــنوات يجب ان ال يقل عن (٦,٣٧٤,٠٣٢,٨٠٠) ستة مليار وثالثمائة  ــبع س ــنوي على مدى آخر س - معدل اإليراد الس

وأربعة وسبعون مليون واثنان وثالثون الف وثمانمائة  دينار عراقي
ــيولة النقدية بمبلغ  ــح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضي ــات الس -متطلب
ــمائة  ــعمائة وثالثة الف وخمس ال يقل  قدره  عن (٢,٨٣٢,٩٠٣,٥٠٠) ملياران وثمانمائة واثنان وثالثون مليون وتس

دينار عراقي 
٢-الخربة والقدرة الفنية:

ــنوات ( ٧) السبع السابقة وبمبلغ ال يقل عن  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش

(٥,٠٩٩,٢٢٦,٢٤٠) خمسة مليار وتسعة وتسعون مليون ومائتان وستة وعشرون الف ومائتان واربعون  دينار عراقي 
لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل. ويعنى باِّـماثلة حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب 

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

ــني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع  ــة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقص ــراء مجموع رابعاً- يمكن ش
رسم غري مسرتد  قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١.

خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٧ الساعة العاشرة صباحاً
ــاعة ١:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥ الس ــاً - يجب تس  سادس
اِّـحلي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  

وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:
الوقت  : الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــعمائة  ــاء بقيمة ( ٨٤,٩٨٧,١٠٤ ) اربعة وثمانون مليون وتس ــب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العط ــابعاً - يج س
ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم  ــكل صك مصدق او س ــبعة وثمانون الف ومائة واربعة  دينار عراقي على ش وس

بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة.

ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقب ــاء اِّـناقص ــر - للدائرة الحق َّـ الغ ــد عش اح
مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

ــم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق  ــار إليه أعاله*: جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر - العنوان اِّـش اثنا عش
القياسية 

 basra.gov.iq ثالثة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة  ــركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــر – الزام الش اربعة  عش

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(إفراز ترابية وسبيس على القطعة اِّـرقمة (٣٦/١٢) َّـ قضاء 
شط العرب مناقصة (٢٤/ بلديات ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة – إعـــــالن اول)

NO.3215.MON.1.JUL.2019 العدد (٣٢١٥) االثنين ٧/١/ ٢٠١٩ 



الصوت العراقي الشجي يتوهج بمهرجان الزمن الجميل في بيروت

›Óï˛a@ÈqaämÎ@Ô”aä»€a@Â–‹€@·Ìäÿm@ÏÁ@Ôπäÿm@Z7öÅ@›flc

ــة  ــني الفنان ــني املكرم ــن ب وكان م
ــرة (نادية اجلندي) التي كانت   الكبي
ــاز خالص.. ومن  ــة احلفل بامتي جنم
ــرقت  ــا وأناقتها س ــحر ظهوره س
ــتانها  وفس ــا  بحضوره ــواء  األض
ــن عدم   ــم م ــاحر وبالرغ األزرق الس
ــة  الصحفي ــالت  للمقاب ــا  رغبته
ــكالم مع  ــم تبخل في ال ــا ل إال أنه
ــة بأمور  ــائل اإلعالمي ــض الوس بع
ــا.. وخالل كلمتها  بتكرميه تتعلق 
التي حتدثت فيها من منصة احلفل 
ــكر إلدارة املهرجان  ــت بالش توجه
في لبنان قائلة: فعالً أشعر أن لبنان 
هو بلد ذواق للفن اجلميل والهادف 
ــان يعني  ــي هذا املهرج وتكرميي ف
ــر والهدية وجملة  نوعا من التقدي
ــها  «مهرجان الزمن اجلميل» نفس
ــن، واعتراف  ــي وتقدير للف فيها رق
ــن. وأضافت قائلة:  بالفنانني اجلادي
ــن يتحمل  ــة صعبة وم ــن مهن الف
صعوبة هذا املشوار الطويل عليه 
ــن، وأنا بدأت  ــقاً للف أن يكون عاش
ــة صغيرة ووهبت  ــي وأنا طفل حيات
ــه وأعطيته  ــي للفن وأحببت نفس
الكثير، فأعطاني حبا وجمهورا بال 
حدود. واضافت: أمتنى أن أبقى عند 
ــدم كل ما  ــن اجلميع وأق ــن ظ حس
ــالة للمجتمع.. فيما  له قيمة ورس
ــتم  ــة هند رس ــور الراحل كان حض
ــاتينها وضعت  ــة من فس مبجموع
ــل،  احلف ــل  مدخ ــد  عن ــة  معروض
ــلمت الفنانة اللبنانية  وبعدها س
(جاكلني) الدرع التكرميي لـ بسنت 

ــك جنوم  ــتم.. وهنال ــة هند رس ابن
ــروف الصحية   تعثر حضورهم لظ
ــالمة)  ــال س ــان (جم ــم الفن ومنه

وحتدث من شاشة ألكترونية ليقدم 
ــه  ــان لتكرمي ــكره الدارة املهرج ش
ــت) جاء وهو  ــال تاب والفنان (ميش
ــتلم  ــرك واس ــي متح ــى كرس عل
جائزته بنفسه على املسرح، ووقف 
ــان  ــة املهرج ــكر للجن ــدم الش وق

ــيه..وتكرمي الفنان الكبير  ومؤسس
اجلائزة  ــتلمت  واس ياسني  محمود 
ــة  ــر عبر الشاش ــي مص ــه ف زوجت

ــني الصحية،  ــروف ياس ــبب ظ بس
ــعادته وامتنانه  ــن س حيث عبر ع
ــك، كانت لفتة  ــذه اجلائزة. كذل له
ــرمي الراحل جميل راتب  جميلة تك
ـــ عروس  ــر ودرع تكرميي ل ــن مص م
ــد العزيز  ــة بلبنى عب ــل املمثل الني

ــا أيضاً لظروف  التي تعذر حضوره
ــوم آخرين مت  ــماء جن ــة.. وأس صحي
تكرميهم لعام ٢٠١٩: العمالق روميو 
ــميحة أيوب،رينيه الديك،  حلود، س
ــمر،  ــيمون أس ــاح اجلزائري، س صب
مها املصري، محمد مختار، سامي 
ــدور، ومن العراق  خياط، أنطوان غن
ــل أمل خضير.  مطربة الفن االصي
ــل كل من اإلعالميني   ــد أدار احلف وق
ــوري. وفنانة  ــواد وغاييل خ فادي ع
ــي الوحيدة  ــل خضير ه ــراق ام الع
ــن بلدها  ــا ممثلة ع ــي مت تكرميه الت
ــن بني  ــي واحدة م ــام وه ــذا الع ه
أشهر األصوات النسائية العراقية 
ــرين..  التي ظهرت في القرن العش
ــي  ــات االغان ــاب كلم ــة تنس فنان
ــة.. يجمع  ــفتيها بعذوب من بني ش
صوتها الشجي بني األصالة والرقة 

ــتمع.. تأثرت  ــدان املس ويالمس وج
مبطربات الزمن القدمي أمثال وحيدة 
ــلطانة  ــليمة مراد وس ــل وس خلي
ــف وبدرية أنور ومنيرة الهوزوز  يوس
وزكية جورج.. ظهرت في منتصف 
ــاحة  ــيدت الس ــتينيات، وتس الس

ــراق  ــي الع ــائية ف ــة النس الغنائي
خالل مرحلة السبعينات. واملطربة 
ــزال تتواصل مع  ــي الت ــة الت الرائع

الغناء ولم تنقطع عته وتتميز بذات 
ــئ والراقي.. ــن الداف ــوت احلزي الص
وامتازت بالبساطة واإلختيار اجليد 
اجلميلة..وتشير  واألحلان  للكلمات 
انطالقتها احلقيقية عام ١٩٧٣ حني 
ظهرت باسم (آمال حمدي) ببعض 

ــا كاظم عبد  األغنيات التي كتبه
ــع النجوم  ــا لها صان ــار وحلنه اجلب
ــن بني تلك  ــاروق هالل وم ــان ف الفن

االغاني (على ضيك يا كمر) واغنية 
ــا أول أغنية ظهرت  ــركاك) أم (مر ف
لها وانتشرت وعرفها اجلمهور من 
ــتال) من احلان  خاللها فهي (كريس
ــن فرحان.  ــالق الكبير محس العم
ثم توالت األحلان لها فغنت (أحاول 

ــه حبك) و(عيني وبعد عيناك)  أنس
ــا العلمتني الهوى) و(من  واغنية (ي
ــا في  اغنياته ــذ  لتأخ ــباك)..  الش
ــع االحتفاظ  ــد طابعاً آخر م ما بع
ــذي  ــزن ال ــفافية واحل ــع الش بطاب
ــفه  ــت (يا ألف وس ــه فغن متيزت ب
ــدوه- وتعال)  ــدوه ف ــف - وف ــا حي وي
ــه آثاري  ــة) و(يا مي ــن احملب ــه م (واتوب
ــوة)  ــك احلل ــلم بعيون ــواي) و(س ه
ــعاً عند  وهي أغانٍ القت صدى واس
املطربة  ــتطاعت  واس املستمعني. 
ــت أنها مطربة  ــر أن تثب أمل خضي
ــي صاحبة  ــاس الرقيق فه اإلحس
صوت دافئ حنون حافظت به على 
ــتوى الراقي لألغنية العراقية  املس
ــن موجة الهبوط  وبقيت بعيدة ع
ــاحة الغنائية  ــت الس ــي أصاب الت
في العراق.. ومنذ طفولتها تعيش 
ــع الغناء الذي  قصة حب طويلة م
منحته اهتمامها وحاولت أن تقدم 
ــه أوراق اعتمادها كصوت  من خالل
ــن  مميزي ــلوب  وأس ــخصية  ــه ش ل
ــول أحالمها إلى  ــت في أن حت وجنح
ــى أغنيات  ــا إل ــيقى وأفكاره موس
ومستقبلها إلى وصلة غناء طويلة 
بكل ما يحتاج املطرب من قوة في 
األداء وثقة في التعبير وموهبة في 
ــتمعني  املس أذواق  لترضي  الصوت 
وتنضم الى مدرسة الغناء الراقي..
ــل  أم ــة  العراقي ــة  الفنان ــت  وقال
خضير لوسائل االعالم: تكرميي في 
ــرمي للفن العراقي  املهرجان هو تك

وتراثه األصيل.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية

العنـــــوان : بغداد -شارع فلسطني - مقابــل وزارة النقــل - خلف مسبح حي اِّـهندسني

لالستفســـــار واإلعالن االتصـــــــــال باألرقـام التاليــــــة : ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ - ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣

www.albayyna-new.com

Ú��‹�v�fl
العدد (٣٢١٥) االثنين ١ /٧/ ٢٠١٩

البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

في بيروت اجلمال أقيم مؤخراً مهرجان الزمن اجلميل بدورته الرابعة وبدعم شخصي من الدكتور (هراتش ساغبازاريان) جراح التجميل 
ــي لتكرمي عدد من النجوم اللبنانيني والعرب ممن أعطوا الفن الكثير. وكانت الفنانة واملطربة العراقية الكبيرة (أمل خضير) من  العامل
ــائل اإلعالم العربية. ومن  ــينما والتلفزيون وبحضور وس ــط جنوم الفن العربي مبجال الس الذين حظوا بهذا التكرمي وهي متوهجة وس
ــتم ونادية اجلندي وسميحة أيوب  ــيدة الشاشة الصغيرة وكذلك الراحلة هند رس ــعيب التي لقبت بس بني املكرمني أيضاً عفاف ش

وخالد زكي واخملرج محمد مختار..
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اخالص العامري / أسماء إبراهيم
ــة  ثقاف دار  ــتراتيجية  الس ــدا  تأكي
االطفال في تعزيز املفاهيم واألساليب 
التوعوية والتثقيفية الصحيحة لدى 
األطفال وانطالقا من شعارها االشمل 
(ألن الطفولة مستقبلنا) نظمت الدار 
احتفالية توعوية للعوائل النازحة في 
مخيم عامرية الفلوجة في محافظة 
األنبار بإشراف ومتابعة الدكتور نوفل 
ابو رغيف املدير العام للدار. االحتفالية 
ــاون الهادف  ــج التع ــن برام ــي ضم تأت
والبناء بني الدار ومنظمة األمم املتحدة 
للطفولة اليونيسيف من أجل طفولة 
ــة اإللتزام  ــر ثقاف عراقية معافاة ونش
ــات اخلاصة بالطفل  ــدول التلقيح بج
ــي جتعله  ــراض الت ــن األم ــه م حلمايت

ــو أهملت  ــتقبال طفال معتال ل مس
ــات. التلقيح ــدول  ج ــرته  أس

ــن  فات ــورة  الدكت ــت  وأوضح
ــر العام  ــاون املدي اجلراح مع
لدار ثقافة االطفال أن الدار 
ــاركة  ــى املش ــة عل حريص
ــع  م ــاون  والتع ــة  الفاعل
اجلهات التي تخدم الطفولة 

العراقية والسيما في مجال 
الصحة حيث قدمت الدار عمال 

ــوع عنوانه  ــذا املوض ــرحيا به مس

(بيت أبو سعيد) تأليف الكاتب طالب 
ــب الكبار والصغار بلغة  كاظم يخاط
مبسطة وأقرب للكوميديا. وأضافت 
ــيد  ــراح قائلة: جندد دعوات الس اجل
ــور نوفل  ــام للدار الدكت املدير الع
ــيع آفاق  ــرورة توس ــو رغيف بض اب
ــات  ــدار واملؤسس ال ــاون بني  التع
ــات املدنية مبا  ــة واملنظم احلكومي
ــة التي ال  ــة العراقي يخدم الطفول
ــروري للنهوض  ــم الض ــى بالدع حتظ
ــرحي  املس ــل  العم ــدف  بواقعها.ويه

الذي قام بأداء أدواره فناني مسرح 
ــجيع  النوارس في الدار الى تش
العوائل العراقية على اإللتزام 

ــح  لتلقي ــددة  احمل ــد  باملواعي
الطفل من عمر يوم إلى سن 

اخلامسة ورافق هذا العمل 
ــي نفس  ف ــة جميلة  أغني

ــا  ــب كلماته ــوع كت املوض
ــل  جلي ــة  الطفول ــاعر  ش

ــي تلحينها  ــدع ف ــل واب خزع
ــي  ــر عل ــان أمي ــا الفن وغنائه
ــالل االحتفالية  رضا. كما مت خ
إقامة ورشة حرة ألطفال اخمليم 
لتلوين رسومات تتعلق مبوضوع 
ــدمي محاضرة حول  التلقيح وتق
ــب  ــي تصي ــلبية الت ــار الس اآلث

ــال جدول  ــي حال إهم األطفال ف
ــة بهم وفي  ــات اخلاص التلقيح

ــى األطفال  ــت عل ــام وزع اخلت
املشاركني اعداد من مطبوعات 
ــي  وه ــال  االطف ــة  ثقاف دار 
ــلة  مجلتي واملزمار والسلس
ــت  كان ــا  كم ــة  القصصي
ــة األطفال حاضرة من  فرح
الفنية  ــات  الفعالي خالل 
والقصائد الشعرية التي 

قدموها.

متابعة / البينة اجلديدة
ــا ببرنامج  ــالل لقائه ــادة عادل، خ ــة غ ــت الفنان قال
ــة  ــر كرارة على شاش ــذي يقدمه أمي ــهرانني» ال «س
ــل كثيرة في  ــم بتفاصي ــن تهت ــم تك ــا ل «ONE» إنه
ــن على  ــم تك ــة، ول ــنوات املاضي ــالل الس ــاة، خ احلي
ــخاص الذين حولها في كل  ــر مع األش تواصل مباش
ــؤولية  ــكان، نظرا ألنها كانت تلقي بكل هذه املس م
ــدي الهواري. ــرج واملنتج مج ــا وقتها اخمل على زوجه

ــتقبلها  ــت أن طليقها كان يخطط لها مس وأوضح
في الفن، ويختار األدوار التي تقدمها ويتعامل مع كل 
األشخاص الذين حولها. وأكدت أنه بعد انفصالهما 
ــخاص  ــع كل هؤالء األش ــها م ــدأت تتعامل بنفس ب
ــؤولية كاملة وتكتشف أشياء جديدة  وتتحمل املس
ــخاص كثيرة لم  ــرة، وتتعرف على حقيقة أش ألول م
تكن تعلمها. وتابعت: «مجدي كان شايل عني كتير، 
ــكالت  ــت عندما أصطدم ببعض املش حتى إنني كن

ــي هل  ــأل نفس ــد االنفصال أس بع
ــذا موجوداً من قبل ولم  كان كل ه

ــه؟». يذكر أن غادة عادل لم  أعلم
ــارك في املوسم الرمضاني  تش

املاضي وحتضر حاليا  الدرامي 
ــوان  بعن ــد  جدي ــل  ملسلس
ــع الفنانة  ــة إبليس» م «مملك

رانيا يوسف.

_bË‘Ó‹ü@o–ïÎ@aáb∂@NN@÷˝�€a@Ü»i@bËmb„b»fl@Â«@—íÿm@fiÖb«@ÒÖbÀ

بغداد / البينة الجديدة
ــور عبد األمير  ــياحة واآلثار الدكت ــه وزير الثقافة والس وج
ــال النحتية  ــة لألعم ــص قاعة خاص ــي بتخصي احلمدان
للفنان الكبير النحات عبد الرضا كشيش صاحب أشهر 
ــال احلبوبي) وذلك في  ــي في احملافظة (متث نصب ورمز نحت
ــا وجه وزير الثقافة  ــق الثاني ملتحف  الناصرية، كم الطاب
بإنشاء ونصب متثال (اإلناء الفوار) إيقونة احلضارة العراقية 
وسط حديقة املتحف. وخالل زيارته للمتحف وجتواله في 
ــروره  ــيش عن فرحه وس ــه أعرب الفنان الكبير كش أروقت
ــة وتقدم  ــف الناصري ــر الثقافة وملتح ــيد وزي ــادرة الس ملب
ــه واهتمامه  ــر على مبادرت ــيد الوزي ــكر اجلزيل للس بالش

بالفن والفنانني.

البينة الجديدة / مها الحديثي
ــة برهم صالح «عباءة» من نتاج الدار  أهدى رئيس اجلهوري
ــث الثانية،  ــة بريطانيا إليزابي ــى ملك ــة لألزياء إل العراقي
وذلك خالل زيارته لقصر باكنغهام. ويذكر أن العباءة التي 
ــدار قطعة متفردة حملت  ــت وطرزت بايدي فناني ال صمم
ــفير  ــة العراقية كون الزي س ــالة بخصوصية النكه رس
ــتحضر اخلط  ــاءت مطرزة  بإيقونات  تس ــة بلده. وج ثقاف
العربي بقصائد السياب بأدق تفاصيلها، حيث دأبت الدار 
منذ سنني لتكون سفيرة العراق إلى العالم سعيا إلظهار 
ــي اإلبداعي باألزياء  ــه الثقافي من خالل عملها الفن الوج

والذي يعد محل فخر واعتزاز.

@xbn„@Âfl@CÒıbj«D@ÜËÌ@ÚÌâÏË‡¶a@èÓˆâ
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     Email: isthmar@sunniaffairs.gov.iq                                                     Email:  sunninvestment@yahoo.com 

 

 
 

 إعــــــالن

 

 ١٩٦٩لسنة  ٤٥استنادًا لقانون المزايدات و المناقصات الخاصة باالوقاف المرقم 

 

تعلن هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني عن إجراء مزايدة علنية في ديوان الوقف السني / 

ز العزيزية والحو )   ٢٨م١٦٣/٢٥٨٢القاعة المركزية في منطقة السبع ابكار لتأجير العقار (

) محالت ٥تضم محالت بعدد (بأسلوب المساطحه إلنشاء بناية تجارية   الرمادي/  )جامع القاضي(

) سبعة أيام من موعد المزايدة ٧فعلى الراغبين االشتراك بالمزايدة العلنية مراجعة ديوان الهيئة قبل (؛

شروط  المساطحة  لتثبيت موقفهم لدى قسم االستثمار في الهيئة و لغرض الحصول على استمارة

 .الف دينار غير قابل للرد خمسون) ٥٠,٠٠٠قدرة (  لقاء مبلغ

                     .٨/٧/٢٠١٩) الموافق  االثنينيكون موعد المزايدة الساعة الحادية عشر صباحًا من يوم (  

 

 عام المديـر ال                                                                 

 

NO.3215.MON.1.JUL.2019 العدد (٣٢١٥) االثنين ٧/١/ ٢٠١٩ 

فقدان وثيقة مدرسية 
فقدت وثيقة مدرسية باسم (زيد قيس صالح) 
الصناعية  الخوارزمي  إعدادية  من  صادرة 
من  على  الشرطة،  كلية  اُّـ  معنونة  الرائدة 

يعثر عليها تسليمها اُّـ جهة االصدار..
مع التقدير..

فقدان وصوالت 
َّـ  اِّـؤرخ   (١٣٢٨٤٤٣) اِّـرقم  الوصل  فقدت 
٢٠١٨/٤/٩، والوصل اِّـرقم (١٣٢٨٥٩٤) اِّـؤرخ 
َّـ ٢٠١٨/٦/١٠، والوصل اِّـرقم (١٣٢٨٢٧٥) 
مديرية  من  الصادرة   ،٢٠١٨/٢/١٩ َّـ  اِّـؤرخ 
بلدية النصر والسالم، فعلى من يعثر عليها تسليمها 

اُّـ جهة االصدار.

الصوت العراقي الشجي يتوهج بمهرجان الزمن الجميل في بيروت

›Óï˛a@ÈqaämÎ@Ô”aä»€a@Â–‹€@·Ìäÿm@ÏÁ@Ôπäÿm@Z7öÅ@›flc

ــة  ــني الفنان ــني املكرم ــن ب وكان م
ــرة (نادية اجلندي) التي كانت   الكبي
ــاز خالص.. ومن  ــة احلفل بامتي جنم
ــرقت  ــا وأناقتها س ــحر ظهوره س
ــتانها  وفس ــا  بحضوره ــواء  األض
ــن عدم   ــم م ــاحر وبالرغ األزرق الس
ــة  الصحفي ــالت  للمقاب ــا  رغبته
ــكالم مع  ــم تبخل في ال ــا ل إال أنه
ــة بأمور  ــائل اإلعالمي ــض الوس بع
ــا.. وخالل كلمتها  بتكرميه تتعلق 
التي حتدثت فيها من منصة احلفل 
ــكر إلدارة املهرجان  ــت بالش توجه
في لبنان قائلة: فعالً أشعر أن لبنان 
هو بلد ذواق للفن اجلميل والهادف 
ــان يعني  ــي هذا املهرج وتكرميي ف
ــر والهدية وجملة  نوعا من التقدي
ــها  «مهرجان الزمن اجلميل» نفس
ــن، واعتراف  ــي وتقدير للف فيها رق
ــن. وأضافت قائلة:  بالفنانني اجلادي
ــن يتحمل  ــة صعبة وم ــن مهن الف
صعوبة هذا املشوار الطويل عليه 
ــن، وأنا بدأت  ــقاً للف أن يكون عاش
ــة صغيرة ووهبت  ــي وأنا طفل حيات
ــه وأعطيته  ــي للفن وأحببت نفس
الكثير، فأعطاني حبا وجمهورا بال 
حدود. واضافت: أمتنى أن أبقى عند 
ــدم كل ما  ــن اجلميع وأق ــن ظ حس
ــالة للمجتمع.. فيما  له قيمة ورس
ــتم  ــة هند رس ــور الراحل كان حض
ــاتينها وضعت  ــة من فس مبجموع
ــل،  احلف ــل  مدخ ــد  عن ــة  معروض
ــلمت الفنانة اللبنانية  وبعدها س
(جاكلني) الدرع التكرميي لـ بسنت 

ــك جنوم  ــتم.. وهنال ــة هند رس ابن
ــروف الصحية   تعثر حضورهم لظ
ــالمة)  ــال س ــان (جم ــم الفن ومنه

وحتدث من شاشة ألكترونية ليقدم 
ــه  ــان لتكرمي ــكره الدارة املهرج ش
ــت) جاء وهو  ــال تاب والفنان (ميش
ــتلم  ــرك واس ــي متح ــى كرس عل
جائزته بنفسه على املسرح، ووقف 
ــان  ــة املهرج ــكر للجن ــدم الش وق

ــيه..وتكرمي الفنان الكبير  ومؤسس
اجلائزة  ــتلمت  واس ياسني  محمود 
ــة  ــر عبر الشاش ــي مص ــه ف زوجت

ــني الصحية،  ــروف ياس ــبب ظ بس
ــعادته وامتنانه  ــن س حيث عبر ع
ــك، كانت لفتة  ــذه اجلائزة. كذل له
ــرمي الراحل جميل راتب  جميلة تك
ـــ عروس  ــر ودرع تكرميي ل ــن مص م
ــد العزيز  ــة بلبنى عب ــل املمثل الني

ــا أيضاً لظروف  التي تعذر حضوره
ــوم آخرين مت  ــماء جن ــة.. وأس صحي
تكرميهم لعام ٢٠١٩: العمالق روميو 
ــميحة أيوب،رينيه الديك،  حلود، س
ــمر،  ــيمون أس ــاح اجلزائري، س صب
مها املصري، محمد مختار، سامي 
ــدور، ومن العراق  خياط، أنطوان غن
ــل أمل خضير.  مطربة الفن االصي
ــل كل من اإلعالميني   ــد أدار احلف وق
ــوري. وفنانة  ــواد وغاييل خ فادي ع
ــي الوحيدة  ــل خضير ه ــراق ام الع
ــن بلدها  ــا ممثلة ع ــي مت تكرميه الت
ــن بني  ــي واحدة م ــام وه ــذا الع ه
أشهر األصوات النسائية العراقية 
ــرين..  التي ظهرت في القرن العش
ــي  ــات االغان ــاب كلم ــة تنس فنان
ــة.. يجمع  ــفتيها بعذوب من بني ش
صوتها الشجي بني األصالة والرقة 

ــتمع.. تأثرت  ــدان املس ويالمس وج
مبطربات الزمن القدمي أمثال وحيدة 
ــلطانة  ــليمة مراد وس ــل وس خلي
ــف وبدرية أنور ومنيرة الهوزوز  يوس
وزكية جورج.. ظهرت في منتصف 
ــاحة  ــيدت الس ــتينيات، وتس الس

ــراق  ــي الع ــائية ف ــة النس الغنائي
خالل مرحلة السبعينات. واملطربة 
ــزال تتواصل مع  ــي الت ــة الت الرائع

الغناء ولم تنقطع عته وتتميز بذات 
ــئ والراقي.. ــن الداف ــوت احلزي الص
وامتازت بالبساطة واإلختيار اجليد 
اجلميلة..وتشير  واألحلان  للكلمات 
انطالقتها احلقيقية عام ١٩٧٣ حني 
ظهرت باسم (آمال حمدي) ببعض 

ــا كاظم عبد  األغنيات التي كتبه
ــع النجوم  ــا لها صان ــار وحلنه اجلب
ــن بني تلك  ــاروق هالل وم ــان ف الفن

االغاني (على ضيك يا كمر) واغنية 
ــا أول أغنية ظهرت  ــركاك) أم (مر ف
لها وانتشرت وعرفها اجلمهور من 
ــتال) من احلان  خاللها فهي (كريس
ــن فرحان.  ــالق الكبير محس العم
ثم توالت األحلان لها فغنت (أحاول 

ــه حبك) و(عيني وبعد عيناك)  أنس
ــا العلمتني الهوى) و(من  واغنية (ي
ــا في  اغنياته ــذ  لتأخ ــباك)..  الش
ــع االحتفاظ  ــد طابعاً آخر م ما بع
ــذي  ــزن ال ــفافية واحل ــع الش بطاب
ــفه  ــت (يا ألف وس ــه فغن متيزت ب
ــدوه- وتعال)  ــدوه ف ــف - وف ــا حي وي
ــه آثاري  ــة) و(يا مي ــن احملب ــه م (واتوب
ــوة)  ــك احلل ــلم بعيون ــواي) و(س ه
ــعاً عند  وهي أغانٍ القت صدى واس
املطربة  ــتطاعت  واس املستمعني. 
ــت أنها مطربة  ــر أن تثب أمل خضي
ــي صاحبة  ــاس الرقيق فه اإلحس
صوت دافئ حنون حافظت به على 
ــتوى الراقي لألغنية العراقية  املس
ــن موجة الهبوط  وبقيت بعيدة ع
ــاحة الغنائية  ــت الس ــي أصاب الت
في العراق.. ومنذ طفولتها تعيش 
ــع الغناء الذي  قصة حب طويلة م
منحته اهتمامها وحاولت أن تقدم 
ــه أوراق اعتمادها كصوت  من خالل
ــن  مميزي ــلوب  وأس ــخصية  ــه ش ل
ــول أحالمها إلى  ــت في أن حت وجنح
ــى أغنيات  ــا إل ــيقى وأفكاره موس
ومستقبلها إلى وصلة غناء طويلة 
بكل ما يحتاج املطرب من قوة في 
األداء وثقة في التعبير وموهبة في 
ــتمعني  املس أذواق  لترضي  الصوت 
وتنضم الى مدرسة الغناء الراقي..
ــل  أم ــة  العراقي ــة  الفنان ــت  وقال
خضير لوسائل االعالم: تكرميي في 
ــرمي للفن العراقي  املهرجان هو تك

وتراثه األصيل.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

في بيروت اجلمال أقيم مؤخراً مهرجان الزمن اجلميل بدورته الرابعة وبدعم شخصي من الدكتور (هراتش ساغبازاريان) جراح التجميل 
ــي لتكرمي عدد من النجوم اللبنانيني والعرب ممن أعطوا الفن الكثير. وكانت الفنانة واملطربة العراقية الكبيرة (أمل خضير) من  العامل
ــائل اإلعالم العربية. ومن  ــينما والتلفزيون وبحضور وس ــط جنوم الفن العربي مبجال الس الذين حظوا بهذا التكرمي وهي متوهجة وس
ــتم ونادية اجلندي وسميحة أيوب  ــيدة الشاشة الصغيرة وكذلك الراحلة هند رس ــعيب التي لقبت بس بني املكرمني أيضاً عفاف ش

وخالد زكي واخملرج محمد مختار..
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اخالص العامري / أسماء إبراهيم
ــة  ثقاف دار  ــتراتيجية  الس ــدا  تأكي
االطفال في تعزيز املفاهيم واألساليب 
التوعوية والتثقيفية الصحيحة لدى 
األطفال وانطالقا من شعارها االشمل 
(ألن الطفولة مستقبلنا) نظمت الدار 
احتفالية توعوية للعوائل النازحة في 
مخيم عامرية الفلوجة في محافظة 
األنبار بإشراف ومتابعة الدكتور نوفل 
ابو رغيف املدير العام للدار. االحتفالية 
ــاون الهادف  ــج التع ــن برام ــي ضم تأت
والبناء بني الدار ومنظمة األمم املتحدة 
للطفولة اليونيسيف من أجل طفولة 
ــة اإللتزام  ــر ثقاف عراقية معافاة ونش
ــات اخلاصة بالطفل  ــدول التلقيح بج
ــي جتعله  ــراض الت ــن األم ــه م حلمايت

ــو أهملت  ــتقبال طفال معتال ل مس
ــات. التلقيح ــدول  ج ــرته  أس

ــن  فات ــورة  الدكت ــت  وأوضح
ــر العام  ــاون املدي اجلراح مع
لدار ثقافة االطفال أن الدار 
ــاركة  ــى املش ــة عل حريص
ــع  م ــاون  والتع ــة  الفاعل
اجلهات التي تخدم الطفولة 

العراقية والسيما في مجال 
الصحة حيث قدمت الدار عمال 

ــوع عنوانه  ــذا املوض ــرحيا به مس

(بيت أبو سعيد) تأليف الكاتب طالب 
ــب الكبار والصغار بلغة  كاظم يخاط
مبسطة وأقرب للكوميديا. وأضافت 
ــيد  ــراح قائلة: جندد دعوات الس اجل
ــور نوفل  ــام للدار الدكت املدير الع
ــيع آفاق  ــرورة توس ــو رغيف بض اب
ــات  ــدار واملؤسس ال ــاون بني  التع
ــات املدنية مبا  ــة واملنظم احلكومي
ــة التي ال  ــة العراقي يخدم الطفول
ــروري للنهوض  ــم الض ــى بالدع حتظ
ــرحي  املس ــل  العم ــدف  بواقعها.ويه

الذي قام بأداء أدواره فناني مسرح 
ــجيع  النوارس في الدار الى تش
العوائل العراقية على اإللتزام 

ــح  لتلقي ــددة  احمل ــد  باملواعي
الطفل من عمر يوم إلى سن 

اخلامسة ورافق هذا العمل 
ــي نفس  ف ــة جميلة  أغني

ــا  ــب كلماته ــوع كت املوض
ــل  جلي ــة  الطفول ــاعر  ش

ــي تلحينها  ــدع ف ــل واب خزع
ــي  ــر عل ــان أمي ــا الفن وغنائه
ــالل االحتفالية  رضا. كما مت خ
إقامة ورشة حرة ألطفال اخمليم 
لتلوين رسومات تتعلق مبوضوع 
ــدمي محاضرة حول  التلقيح وتق
ــب  ــي تصي ــلبية الت ــار الس اآلث

ــال جدول  ــي حال إهم األطفال ف
ــة بهم وفي  ــات اخلاص التلقيح

ــى األطفال  ــت عل ــام وزع اخلت
املشاركني اعداد من مطبوعات 
ــي  وه ــال  االطف ــة  ثقاف دار 
ــلة  مجلتي واملزمار والسلس
ــت  كان ــا  كم ــة  القصصي
ــة األطفال حاضرة من  فرح
الفنية  ــات  الفعالي خالل 
والقصائد الشعرية التي 

قدموها.

متابعة / البينة اجلديدة
ــا ببرنامج  ــالل لقائه ــادة عادل، خ ــة غ ــت الفنان قال
ــة  ــر كرارة على شاش ــذي يقدمه أمي ــهرانني» ال «س
ــل كثيرة في  ــم بتفاصي ــن تهت ــم تك ــا ل «ONE» إنه
ــن على  ــم تك ــة، ول ــنوات املاضي ــالل الس ــاة، خ احلي
ــخاص الذين حولها في كل  ــر مع األش تواصل مباش
ــؤولية  ــكان، نظرا ألنها كانت تلقي بكل هذه املس م
ــدي الهواري. ــرج واملنتج مج ــا وقتها اخمل على زوجه

ــتقبلها  ــت أن طليقها كان يخطط لها مس وأوضح
في الفن، ويختار األدوار التي تقدمها ويتعامل مع كل 
األشخاص الذين حولها. وأكدت أنه بعد انفصالهما 
ــخاص  ــع كل هؤالء األش ــها م ــدأت تتعامل بنفس ب
ــؤولية كاملة وتكتشف أشياء جديدة  وتتحمل املس
ــخاص كثيرة لم  ــرة، وتتعرف على حقيقة أش ألول م
تكن تعلمها. وتابعت: «مجدي كان شايل عني كتير، 
ــكالت  ــت عندما أصطدم ببعض املش حتى إنني كن

ــي هل  ــأل نفس ــد االنفصال أس بع
ــذا موجوداً من قبل ولم  كان كل ه

ــه؟». يذكر أن غادة عادل لم  أعلم
ــارك في املوسم الرمضاني  تش

املاضي وحتضر حاليا  الدرامي 
ــوان  بعن ــد  جدي ــل  ملسلس
ــع الفنانة  ــة إبليس» م «مملك

رانيا يوسف.

_bË‘Ó‹ü@o–ïÎ@aáb∂@NN@÷˝�€a@Ü»i@bËmb„b»fl@Â«@—íÿm@fiÖb«@ÒÖbÀ

بغداد / البينة الجديدة
ــور عبد األمير  ــياحة واآلثار الدكت ــه وزير الثقافة والس وج
ــال النحتية  ــة لألعم ــص قاعة خاص ــي بتخصي احلمدان
للفنان الكبير النحات عبد الرضا كشيش صاحب أشهر 
ــال احلبوبي) وذلك في  ــي في احملافظة (متث نصب ورمز نحت
ــا وجه وزير الثقافة  ــق الثاني ملتحف  الناصرية، كم الطاب
بإنشاء ونصب متثال (اإلناء الفوار) إيقونة احلضارة العراقية 
وسط حديقة املتحف. وخالل زيارته للمتحف وجتواله في 
ــروره  ــيش عن فرحه وس ــه أعرب الفنان الكبير كش أروقت
ــة وتقدم  ــف الناصري ــر الثقافة وملتح ــيد وزي ــادرة الس ملب
ــه واهتمامه  ــر على مبادرت ــيد الوزي ــكر اجلزيل للس بالش

بالفن والفنانني.

البينة الجديدة / مها الحديثي
ــة برهم صالح «عباءة» من نتاج الدار  أهدى رئيس اجلهوري
ــث الثانية،  ــة بريطانيا إليزابي ــى ملك ــة لألزياء إل العراقي
وذلك خالل زيارته لقصر باكنغهام. ويذكر أن العباءة التي 
ــدار قطعة متفردة حملت  ــت وطرزت بايدي فناني ال صمم
ــفير  ــة العراقية كون الزي س ــالة بخصوصية النكه رس
ــتحضر اخلط  ــاءت مطرزة  بإيقونات  تس ــة بلده. وج ثقاف
العربي بقصائد السياب بأدق تفاصيلها، حيث دأبت الدار 
منذ سنني لتكون سفيرة العراق إلى العالم سعيا إلظهار 
ــي اإلبداعي باألزياء  ــه الثقافي من خالل عملها الفن الوج

والذي يعد محل فخر واعتزاز.

@xbn„@Âfl@CÒıbj«D@ÜËÌ@ÚÌâÏË‡¶a@èÓˆâ
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣٢١٥) - االثنني - ١ - تموز - ٢٠١٩

7mbÿÌâb◊

ــا وانتقل الى قارات أخرى  ــا اجتاح هتلر دول أوروب عندم
بدا العالم مشدوها مستسلما. شخص واحد تصدى 
ــل  ــر والنازية هو القائد العظيم تشرش ــان هتل لطغي
ــي العظيم، وفي  ــعب البريطان ــذي التف حوله الش ال
ــبابها  ــت بريطانيا بش ــي وقف ــار العامل ــى االنهي فوض
ــعوب على  بكبرياء عظيمة ومتكنت من حث األمم والش
ــتبقى  ــل عالمة النصر التي س التصدي، ورفع تشرش

شعاراً ملدى احلياة على الكون. 
ــا كبيرا  ــه تراجع تراجع ــكل ثقل ــوفيتي ب االحتاد الس
ــلم وابتلعت  ــه لم يستس ــوات النازية إال أن ــام الق أم
ــة النازية الغازية، إال أن  ــعة أراضيه اجليوش الهتلري س
ــا، ومن االراضي  ــدي كان بريطاني ــل الصمود والتح أص

البريطانية كانت أعظم عملية انزال في التاريخ. 
ــوات البريطانية  ــى عبرت الق ــرب العاملية األول في احل
ــت من هزمية  ــاو العراقية ومتكن ــار ونزلت في الف البح
القوات العثمانية وحترير العراق وجعله يحكم نفسه 
ــدة، ولم  ــادة منذ قرون عدي ــد أن فقد القي ــه بع بنفس
ــراق خيرات مغرية آنذاك وال وجود للنفط،  تكن في الع
ــا ومؤسسات  ــت بريطانيا للعراق دولة وجيش وأسس
ومواصالت وكل مقومات الدولة من أموالها وخزينتها، 

وتراجعت القوات العثمانية تاركة كل أرض العراق.
اآلن، وبعد ثمانني عاما من رفع عالمة التحدي والنصر، 
ــة خارجية  ــة حلماي ــة ملح ــة بحاج ــزال دول عربي الت
ــلحة  ــم ترليونات الدوالرات وأكداس هائلة من األس رغ

واألعتدة!
ما السبب؟

ألن صلة (معظم) األنظمة بشعوبها ضعيفة. 
ــار دوالر  ــن (٧٥٠) ملي ــر م ــنويا أكث ــرف س ــركا تص أمي
ــا أثر على حياة  ــها بال جدوى حقيقية، م على جيوش
ــي التعليم والرعاية الصحية  مواطنيها وحقوقهم ف
ــب جني أموال  ــلبيا، ويحاول ترام ــة تأثيرا س واملعيش
ــتطع حماية  ــن دول عربية هائلة الثروة ألنها لم تس م

نفسها!
ــاطها بعيدا  ــدول العربية الغنية أن حتصر نش على ال
ــن وأن تترك قصة األمن  ــؤون اآلخري عن التدخل في ش
لِقوا شعوبا وليس شعبا واحدا،  العربي املوحد، فقد خُ
وأن يتركوا أوهاما وتفسيرات وعبارات طائفية ال يجلب 
ــتخدموا لغة التفاهم بدل  تكرارها إال العداوة، وأن يس
لغة حرب ال ميتلكون مقومات النصر والتفوق فيها، وأن 
يستثمروا جزءا من ثرواتهم في دول عربية قليلة املوارد 

بدل اثارة املشاكل.

وجع يومي

*رئيس التحرير التنفيذي

ıb‡«ã@·ƒ«c
sÌÜßa@äñ»€a

عبد الزهرة البياتي* 

متابعة / البينة الجديدة
اليوناني  ــم  التعلي ــر  وزي ــرر  ق
ــة  مبدرس ــم  معل ــل  فص
ــرة رودس من  ابتدائية في جزي
ــام بحبس  ــه بعد أن ق وظيفت
ــف أكثر من  ــي الص ــذ ف تلمي
ــرت صحيفة  ــة. وذك ٢٠ دقيق
ــة  اليوناني ــر)  ريبورت ــك  (جري
ــت أن «هذا احلادث  على اإلنترن
ــي نهاية  ــاد وقع ف ــر املعت غي
ــي عندما طلب  ــوم الدراس الي

ــذ مغادرة  التالمي ــن  م املعلم 
الفور  ــي على  الدراس الفصل 
وهددهم بأن يغلق الباب على 
ــم يتخلف عن  ــد منه أي واح
ــق املدرس  ــره، وبالفعل أغل أم
ــل على طفل واحد  باب الفص
ــنوات)، الذي ظل يصرخ  (٩ س
ــر من  ــاعدة ألكث ــا للمس طلب
ــمعه  ــاعة حتى س الس ثلث 
ــي  ــة ف ــة األملاني ــم اللغ معل

املدرسة».

متابعة / البينة الجديدة
ــاء  الفض ــة  وكال ــط  تخط
ــا إلطالق مهمة  ــة ناس األمريكي
 ١٦  Psyche ــب  كويك ــة  دراس
ــق عليها  ــي يطل ــي، والت الذهب
ــي  ــم Discovery Mission، ف اس
ــن املقرر أن  ــف عام ٢٠٢٢، وم صي
ــام ٢٠٢٦. ــه  بحلول ع ــل إلي تص

ــة فإن  ــراء الوكال ــب خب وبحس
ــدارات  ــع بني م ــب الواق الكويك
ــتري فيه من الذهب  املريخ واملش
ــرد على كوكب  ــا يجعل كل ف م
األرض ثرياً، كما أنه يحتوي على 
البالتني واحلديد والنيكل ومعادن 
ــور، الذي  ــكوت م أخرى. وقال س
 EuroSun Mining ــركة يرأس ش

ــب والنحاس إن  ــة بالذه اخملتص
ــيطرون اآلن  ــرة الذهب يس جباب
ــات من أفضل العقارات  على املئ
املنتجة في جميع أنحاء العالم. 
ولكن ما بني ٤-٥ ماليني أوقية من 
لب إلى السوق كل عام  الذهب جتُ
ــات املتوفرة في  مقارنة بالفتوح

الفضاء.

Akjé€aÎ@NN@ÈnçâÜfl@Âfl@·�‹»fl@›ñœ
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ــي مضامينه وإن  ــع وعميق ف ــر وواس ــوان كبي ــؤولية عن املس
ــة أخالقية وواجب  ــها، وهي أمان ــزام هو جوهرها وأساس االلت
ــجاعة والثبات في املواقف، والتضحية  يتطلب قدراً من الش
واإليثار، وجاء في احلديث النبوي الشريف «كلكم راعٍ وكلكم 

مسؤول عن رعيته»..
ولكن السؤال الكبير واخلطير في ذات الوقت: هل إن كل الذين 
يتصدون للمسؤولية في مفاصل الدولة، من أعلى قمة الهرم 
ــفح، يؤدون ما عليهم من واجبات والتزامات  حتى أسفل الس
ــدر الذي ينبغي أم  ــل هم يخدمون الناس بالق كما يجب؟ وه

إنهم مسؤولون (بس باالسم)؟!
ــأتناول هنا  ــون واضحاً في مقالي هذا أصارحكم بأنني س ألك
ــة بحياة الناس  ــؤولي الدوائر احلكومية ذات الصل بعض مس
ــالل املراجعات  ــي، من خ ــة الذين ثبت ل ــم اليومي وتعامالته
املتكررة لبعض هذه الدوائر، أنهم ليسوا أهالً لها وأن احملاصصة 

ــات  والعالق ــة  احلزبي
األقدار  أو  ــة»  «اإلخواني
هي التي دفعت بهؤالء 
ــدروا أماكنهم  ألن يتص
ــن يدفع  ــط وإن م بالغل
الثمن كاملعتاد بالدرجة 
املواطنون  هم  األساس 

أو املراجعون!
ــع  ــا تراج ــت عندم فأن
ــرى واحداً  ــرة ما ال ت دائ
من هؤالء املسؤولني قد 
قام بجولة تفقدية في 

ــه عناء السؤال واالستفسار من  أروقة دائرته وال يكلف نفس
ــتجلي ما  ــاليب روتينية أو يس ــاد اهللا عما يعانونه من أس عب

يطلبونه!!
هذا النفر من املديرين «الفلتة» عادةً ما جتدهم في صوامعهم 
ــؤول الذي ال  ــني.. املس ــاس غير آبه ــا الن ــني، ولقضاي معتكف
ــه من دون  ــرية داخل دائرت ــدس الكتل البش ــرار تك يعرف أس
ــط»،  ــرعة املمكنة «ذبه بالش إجناز معامالت املراجعني بالس
ــؤول الذي يعشعش الروتني والفساد في مفاصل دائرته  واملس
ــؤول الذي ال يبتكر وال يبتدع أساليب من  «خلّي يولّي»، واملس
شأنها تقنني العمل بهدف حتقيق إجناز ومردود إيجابي لضمان 

انسيابية عالية في األداء ال يستحق أن يجلس في مكانه!!
ــؤول الذي ال يخدم أبناء شعبه بكل  باختصار شديد، إن املس
ــم وال يزيل العراقيل التي  ــة وال يحترم زمنهم وال كرامته أمان
ــعرهم بالذل هو مسؤول «بس باالسم» وإن من  تتعبهم وتش

األجدر واألفضل أن يولّي وينلصم!!

�· �ç�̧ b�i@ �è�i@fi�Î�̊ �é�fl
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من لندن

وفيق السامرائي

اِّـسؤول الذي ال يخدم 
أبناء شعبه بكل أمانة وال 

يحرتم زمنهم وال كرامتهم 
وال يزيل العراقيل التي 

تتعبهم وتشعرهم 
بالذل هو مسؤول «بس 

باالسم»..

ــان ملديرة مصرف  ــار لها بالبن ــود مميزة يش جه
الرافدين فرع الباب الشرقي السيدة الفاضلة 
(أمل محمد عبود)، لتعاونها املثمر مع املواطنني 

والصحافة واإلعالم.. بوركت اجلهود. 

أسرة تحرير البينة الجديدة

وكاالت / البينة اجلديدة
ــل  التواص ــع  مواق ــزا  غ
فيديو  اإلجتماعي مقطع 
ــا  إليس اللبنانية  للفنانة 
ــاء إحيائها حفالً غنائياً  أثن
ــات مهرجان  ــن فعالي ضم
ــرب.  املغ ــي  ف ــن»  «موازي

ــي الفيديو  ــا ف ــر اليس وتظه
ــت  اإلنترن روّاد  ــه  تداول ــذي  الّ
ــوم أمس االحد وهي  بكثافة ي
ــكلة تقنية  ــن مش ــي م تعان
ــد الفنيني يقتحم  جعلت أح
ــماعات  ــت س ــرح لتثبي املس
ــن  ــني كان م ــي ح ــا. وف أذنيه

ــورس  ــذ الك ــرض أن ينق املُفت
ــي  ــون ف ــزم املغنّ ــع، إلت الوض
ــيقيّة الصمت،  الفرقة املوس
ــا  ــو األمر الّذي أزعج إليس وه
ــال عن عدم  بانفع تهم  ووبخّ
ــم بالقول «طيب غنّوا.  غنائه

شو بكن؟».

وكاالت / البينة اجلديدة
ــرا،  ــار، مؤخ آث ــاء  ــن علم أعل
ــى مومياء قدمية  ــم عل عثوره
 ١٥٠٠ ــى  إل ــا  عمره ــل  يص
ــد الكهوف  ــل أح ــنة، داخ س
ــاي اجلبلية  ــة ألت ــي منطق ف
ــا نقل  ــب م مبنغوليا. وبحس
ــز،  تامي ــوش  إب ذا  ــع  موق
ــي  ــا الت ــإن البقاي ف

ــي ثوب من  ــت ملفوفة ف كان
ــى من نوعها  اخليش هي األول
ــيا  آس ــة  منطق ــكان  لس
الوسطى. وأوضح الباحث في 
بي.  ــد مبنغوليا،  متحف خوف

املومياء  إن  شوخباتار، 
ــخص من  ــود لش ال تع
ــح  والراج ــة،  النخب
ــو أن  ــب قوله، ه حس
ــرأة، بالنظر  ــون الم تك
ــود قوس  ــى عدم وج إل
ــل القبر. ــة داخ الرماي

ــة  عملي أن  ــاف  وأض

ــوب عن املومياء جتري  إزالة الث
ــة، ومبجرد انتهاء  بعناية فائق
ــيكون  س ــة،  العملي ــذه  ه
ــن على حتديد  الباحثون قادري

ــدة)، وعلى اجلنس، على نحو أكثر دقة. ــة اجلدي ــر (البين ــرة حتري تتقدم أس
رأسها رئيس التحرير الزميل عبد الوهاب جبار 
الزم، بالتهاني والتبريكات جلميع العاملني في 
ــبة احتفاالتهم  إذاعة جمهورية العراق ملناس
بإيقاد الشمعة الـ٨٣ من عمرها املديد، متمنني 

لها وملستمعيها النجاح الدائم واملوفقية.
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