
إن كن��ت ال ت��دري، فق��د عق��د اجمللس 
االعلى ملكافحة الفساد امس االربعاء 
جلس��ته ال�)14( برئاسة رئيس الوزراء 
)عادل عبد املهدي( وفيما اش��ار الى ان 
)265( مس��ؤوالً لم يقدم��وا بياناتهم 
وج��ه وزارة الداخلية بتزوي��ده بجدول 
زمني حول اجراءات مكافحة اخملدرات 
وكان اجملل��س قد اس��تعرض عدداً من 
امللفات املعروض��ة امامه حيث ناقش 
اج��راءات  بانهاء  اخلاص��ة  االج��راءات 
املكافح��ة ف��ي ملف تهري��ب النفط 
واطلع على تقري��ر هيئة النزاهة فيما 

يخ��ص موض��وع تدقي��ق عم��ل دوائر 
التس��جيل العقاري وحاالت التالعب 
في امالك املواطنني والدولة ومايتعرض 
له املواطن من ابتزاز واتخذ عدة قرارات 

بهذا الصدد.
وفي ش��أن آخر اعلن مجل��س الوزراء ، 
اق��رار عدة توصي��ات بتحديد نس��بة 
معّينة من اجناز املش��اريع الس��كنية 
قبل متليك االراضي الى املس��تثمرين، 
فيما اقر اتفاقية قرض مشروع تطوير 
وحتس��ني اخلدم��ات الكهربائي��ة ب��ني 
العراق والبنك الدولي لإلعمار والتنمية. 
وب��ني املكتب، أنه في قطاع الس��كن 
مت إق��رار توصي��ات محض��ر االجتماع 

التش��اوري اخملت��ص بتحدي��د نس��بة 
معّينة من اجناز املش��اريع الس��كنية 
قب��ل متليك االراضي الى املس��تثمرين 
ومب��ا يضمن جدية املس��تثمر في اجناز 

املشروع على عاتقه .
عل��ى صعي��د ذي صل��ة أك��د عض��و 
االقتص��ادي  اجملل��س  إدارة  مجل��س 
العراق��ي )باق��ر املش��اط(، ان البطالة 
ليست مشكلة بسيطة ميكن حلها 
ب��ني ليل��ة وضحاها. وقال املش��اط إن 
عدد العاطلني ف��ي العراق يزداد مبقدار 
نصف مليون س��نوياً، مش��يراً إلى أن 
البطال��ة الميك��ن حله��ا باإلج��راءات 
الترقيعي��ة م��ن خ��الل تعي��ني بعض 

العاطلني. واضاف تستطيع الدولة ان 
حتقق عملي��ة تنموية إقتصادية قادرة 
على النهوض بإقتصاد البلد وتنويعه 
م��وارده املالي��ة بهذا س��يتم القضاء 

على البطالة بنسبة ٧5٪.
وفي الشأن السياسي دعا النائب عن 
كتلة تيار احلكمة )اسعد املرشدي(، ، 
رئي��س الوزراء )عادل عب��د املهدي( الى 
»مكاشفة« الشعب عن اجلهات التي 
كان��ت الس��بب في اخفاقه بحس��م 
مل��ف ال��وكاالت والدرج��ات اخلاص��ة 
باملوع��د احملدد في املوازنة، فيما اش��ار 
ال��ى ان هذا املل��ف يحت��وي »ضبابية 
كبي��رة«. وق��ال املرش��دي ، إن »مل��ف 

الدرجات اخلاصة في��ه ضبابية كبيرة 
وعدم شفافية.

م��ن جانب��ه اعتب��ر القيادي ف��ي تيار 
احلكمة املع��ارض، )محم��د اللكاش( 
ام��س االربع��اء، أن احلكوم��ة والقوى 
الطرش��ه  األذن  تعط��ي  السياس��ية 
املرجعي��ة  وارش��ادات  لتوجيه��ات 
الديني��ة العليا، مش��يرا ال��ى أن تلك 
القوى التش��عر بخطورة احملاصصة اال 

بعد سحلهم في الشوارع.
وف��ي الش��أن االمن��ي أعلن��ت خلي��ة 
اإلع��الم األمن��ي، ام��س األربع��اء، عن 
قت��ل )4( إرهابيني كانوا داخل نفق في 
نينوى. وقالت اخللية ، إنه خالل عملية 
اس��تباقية، قتلت قوة مش��تركة من 
األلوي��ة )40، 53 ، 92( حش��د ش��عبي 
والعاملة ضمن قاط��ع قيادة عمليات 
نينوى، )4( إرهابي��ني، كانوا داخل نفق 

في سلسلة جبال شيخ إبراهيم.
م��ن جان��ب آخ��ر اعل��ن مدير ش��ركة 
خط��وط الس��كك احلدي��د اإليراني��ة 
)س��عید رس��ولي(، إن��ه س��يتم ربط 
مين��اء اإلم��ام اخلمين��ي الواق��ع على 
اجلان��ب اإليران��ي من مي��اه اخلليج مع 

مين��اء الالذقي��ة الس��وري ف��ي البحر 
األبيض املتوس��ط. وقال رسولي خالل 
اجتماع في طهران مع مديري كل من 
الشركتني السورية والعراقية خلطوط 
الس��كك احلديدي��ة، إن مش��روع ربط 
مدينتي ش��لمجة اإليراني��ة والبصرة 
العراقية بطول 32 كيلومترا، س��يبدأ 
بعد نحو ثالثة أشهر بتنفيذ ومتويل من 
إيران. وأشار إلى أن أهمية هذا املشروع 
ستكتمل بربط شلمجة مبيناء اإلمام 
اخلميني وربط البصرة مبيناء الالذقية. 
الش��ركة  مدي��ر  أك��د  جانب��ه،  م��ن 
الس��ورية خلط��وط س��كك احلدي��د، 
)جنيب الفارس(، خالل االجتماع، على 
ض��رورة القي��ام بخط��وات حقيقي��ة 
لربط مدينتي شلمجة والبصرة، ومن 
ث��م مبين��اء الالذقية، واصفا املش��روع 

بالكبير جدا.
وعل��ى صعي��د آخر دع��ا النائ��ب عن 
ائتالف دولة القانون )عمار الش��بلي(، 
ام��س االربع��اء، رئي��س ال��وزراء )عادل 
عب��د امله��دي( إلى تقدمي أس��ماء أكثر 
السياس��ية  الكت��ل  م��ن  مقبولي��ة 
حلقيب��ة وزارة التربية قب��ل اجمليء بها 

الى مجل��س الن��واب. وقال الش��بلي 
، إن وزارة التربي��ة تعتب��ر م��ن الوزارات 
املهم��ة وذات احلساس��ية الرتباطه��ا 
بش��ريحة كبيرة جداً وتهتم بالتربية 

والتعليم لالجيال املستقبلية، مبيناً 
انه من املعيب ان تبقى تلك الوزارة بال 
وزي��ر باالصالة حتى اللحظة بس��بب 

اخلالفات السياسية.

بغداد /                / عبد الزهرة البياتي
قال وزير الداخلية الفريق الدكتور )ياس��ني طاهر الياسري( ان محبة الناس غايتنا وخدمتهم 
هدفن��ا ومح��ور حرصنا.واضاف خالل اس��تقباله امس في مق��ر الوزارة لوفد جري��دة »البينة 
اجلدي��دة« ال��ذي حض��ر خصيصاً لتقدمي باقة ورد ملناس��بة تس��نمه حقيب��ة الداخلية انني 
ش��خصياً وكاف��ة اخوتي في وزارة الداخلي��ة وضعنا نصب اعيننا ان نق��دم اخلدمة ونحرص 
عل��ى ان ينجزوا معامالته��م للمواطنني للدوائر العائدة لوزارتنا بسالس��ة يحدونا امل كبير 
برؤية ابناء ش��عبنا وهم راضون عن اداء الداخلية اجليد.واكد الياس��ري اننا نرفض بش��دة ان 
يهان او يذل املواطن او تتأخر معاملته بس��بب س��وء اخالق موظف ما او نتيجة تلكؤه.واشار 
الياس��ري انك تس��تطيع ان جتعل املواط��ن ناقما عليك وقد جتعله مرتاح��اً وعليه فإننا نريد 
تغيير املفاهيم نحو االفضل وااليجابي مؤكداً انه س��بق ان عمل في مديرية اجلنس��ية على 
مدى )30( س��نة متاماً ولهذا فإننا على متاس مع املواطنني.. ماذا يريد وماذا يحتاج لذا نحرص 
ان يخرج من الدائرة مسروراً بعد اجناز معاملته وان توجيهاتنا مستمرة وانا اتابع دقائق االمور 
لي��ل نهار وان ش��اء اهلل نن��ال محبة الناس واملنا باهلل وبثقة ش��عبنا ونح��ن نعرف جيداً ان 

العراقيني مبدعون وهدفنا خدمة الناس.

“التقاعد” تباشر بدفع رواتب املتقاعدين املدنيني والعسكريني لشهر حزيران 2019

وزير الداخلية لـ)                                  (: حمبة الناس غايتنا وخدمتهم هدفنا ونرفض اذالل املواطن خالل مراجعته لدوائرنا

نائب: ملف الوكاالت ضبابي وفيه مماطلة وعلى رئيس احلكومة مكاشفة الشعب.. واحلكمة: احلكومة والقوى السياسية تعطي االذن الطرشه لـ)املرجعية(
جملس الوزراء يقر توصيات ختص قطاع السكن.. وخبري اقتصادي: البطالة حباجة اىل )5( سنوات للقضاء عليها.. استلم اغاتي

إدعموا وزير الزراعة.. فالعراق مقبل على اكتفاء ذاتي والزراعة نفط دائم

الشبلي يدعو عبد املهدي لطرح امساء اكثر مقبولية لـ”الرتبية” قبل اجمليء بها اىل الربملان
قوات مشرتكة تقتل )5( ارهابيني يف )نفق(.. ومشروع كبري يربط بني ايران وسوريا عرب العراق

)24( صفحة ــــ السعر 500 دينار NO.3218 .              4  . JUL . 2019THUالخميسالسنة الرابعة عشرة العدد )3218 (               4  / 7 / 2019 جريدة يومية سياسية مستقلة عامة تصدر عن مؤسسة البينة الجديدة 

3
2

3
إن كنت ال تدري.. مجلس مكافحة الفساد: )265( مسؤواًل لم يقدموا بياناتهم ويوجه »الداخلية« بتزويده بجدول زمني حول إجراءات مكافحة المخدرات

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

يف 9 / 11/ 2005 

نامي جياع الشعب نامي.. نائب : حجم الديون العراقية يبلغ اكثر من 133 مليار دوالر!

كتب املحرر السياسي
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القبض على شخص ابتز فتاة بعد تصويرها يف بغداد3

نائب حيذر من مصيبة كبرية على الشارع العراقي.. ماهي؟
دد أعمار قبول الطلبة يف املدارس النهارية للعام الدراسي 2019 – 2020 الرتبية تحُ
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رئيس تحرير البينة الجديدة يقدم باقة ورد لوزير الداخلية بمناسبة تسنمه منصبه 

ألننا نعرف جيداً مهنيتك وصدقك وعدالتك ووقوفك 
الصلب مع احلق فقد جئنا لطرق بابك يانائب رئيس 
الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط يا)ثامر الغضبان( 

وأملنا بأن تنتصر لنا وإليك قصة مانحن بصدده:
1- اعلنت ش��ركة نفط البصرة ))شركة عامة(( عن 
مناقص��ة برق��م 25/ ب/ 2019 لنش��ر اعالناته��ا في 

الصحف احمللية اليومية.
2- اطلع��ت جري��دة »البينة اجلديدة « على ش��روط 
مايتعل��ق بجوانبه��ا  املناقص��ة وضوابطه��ا وكل 
القانوني��ة وفي ض��وء ذلك مت ارس��ال كل متطلبات 
ش��روط املناقصة وه��ي )اعتماد اجلريدة ف��ي نقابة 
الصحفي��ني العراقي��ني ودف��ع ص��ك مص��دق مببلغ 
قدره )18( مليوناً و )525( الف دينار معنون للش��ركة 

املذكورة.
3- واستبشرنا خيراً حني رست املناقصة بتاريخ 2/ 6/ 
2019 على ث��الث صحف هي )الصياد اجلديد والبينة 
اجلديدة والدستور(    النها مستوفية الشروط ولكننا 
فوجئن��ا بأن هناك مح��اوالت محمومة بذلت إلعادة 
نش��ر اعالن املناقصة م��رة ثانية علم��اً ان هناك )5( 
صحف محلية قّدمت وفق الضوابط على املناقصة 
ورست على ثالث منها وهي: )الصياد اجلديد والبينة 

اجلديدة والدستور  (.
4- ان ش��ركة نفط البصرة )ش��ركة عام��ة( اختارت 
الصح��ف التي قّدمت اوطأ االس��عار وه��ي )الصياد 
اجلدي��د والبين��ة اجلديدة والدس��تور( ولك��ن يبدو ان 
الري��اح جتري مبا ال تش��تهي الس��فن وهن��اك اصابع 

خبيث��ة حتركت حل��رف القطار عن مس��ار الس��كة 
وظلت االمور ضبابي��ة وان التأخير الذي حصل ليس 
له ما يبرره س��وى افس��اح اجملال للمتالعبني بهدف 
االس��تحواذ على االعالنات مع مالحظة ان االسعار 
الت��ي فرضته��ا ه��ذه الصح��ف مرتفعة ج��داً وهي 
ضع��ف االس��عار الت��ي تقدمت به��ا الصحف التي 
رست عليها املناقصة وهي ) الصياد اجلديد – البينة 

اجلديدة _ الدستور ( .
5- ان جريدتنا تناشدكم يانائب رئيس الوزراء لشؤون 
الطاق��ة وزير النف��ط )ثامر الغضب��ان( لفتح حتقيق 
عاج��ل للوق��وف عل��ى خفاي��ا وأس��رار مايجري في 
الغرف املظلمة ووضع النق��اط على احلروف واعطاء 

كل ذي حق حقه.

امام انظار السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط
افتح تقيقًا ملعرفة خفايا ماجيري يف كواليس شركة نفط البصرة)شركة عامة(

بغداد / البينة اجلديدة
أف��اد مص��در امن��ي، ام��س االربع��اء، بارتف��اع 
حصيلة القتلى في منطقة الفضيلية ش��رقي 
بغ��داد نتيجة النزاع العش��ائري الى خمس��ة 

اشخاص.
الن��زاع  قتل��ى  »حصيل��ة  إن   ، املص��در  وق��ال 
العش��ائري ف��ي منطقة الفضيلي��ة ارتفع الى 

خمسة اشخاص بينهم امرأة«.
وأوضح املصدر الذي فضل عدم ذكر اس��مه، أن 
م��ن ضمن القتلى اخلمس��ة جنل وجنل ش��قيق 
مدي��ر الدفاع املدن��ي كاظم بوه��ان«، الفتا الى 
أن »املصابني هم س��بعة اشخاص اثنان منهم 

بحالة خطرة«.

)5( قتلى و)7( مصابني 
حصيلة النزاع العشائري 

بغداد / البينة اجلديدةيف الفضيلية
• العراق ش��هد زي��ارة مهمة 
ألعضاء مجلس االمن الدولي، 
بإنطباع��ات  خ��رج  والوف��د 

مهمة وجيدة عن العراق.
• مجل��س االم��ن الدولي يرى 
ناهض��اً  بل��داً  اآلن  الع��راق 
ويخ��رج م��ن األزم��ة ويتقدم 
ويحق��ق جناح��ات عل��ى عدة 

مستويات.
• املكاملة الهاتفية التي جرت 
مع خادم احلرمني الش��ريفني 
امللك س��لمان بن عبد العزيز 
ه��ي لالتف��اق واخل��روج برؤية 

مش��تركة ملواجه��ة تطورات 
الس��وق النفطي��ة واحلف��اظ 
مت  الت��ي  االج��راءات  عل��ى 
اتخاذه��ا بهذا الص��دد، وهذا 
أم��ر مه��م بالنس��بة للدول 

املصّدرة واملنتجة للنفط.
القائ��د  بصفتن��ا  اصدرن��ا   •
املس��لحة  للق��وات  الع��ام 
االم��ر الديوان��ي املرق��م 23٧، 
بخص��وص تنظي��م اوض��اع 
مقاتلي احلشد الشعبي، وهو 
ام��ر مهم للغاية الن احلش��د 
الشعبي من الفعاليات التي 
حقق��ت نصرا كبي��را للعراق 

واس��هم  داع��ش  مبواجه��ة 
األوان  وآن  االم��ن،  بتحقي��ق 
لتنظيم وضع فصائل احلشد 
قانون��ي  بش��كل  الش��عبي 

ونظامي .
• تلقين��ا م��ن ق��ادة احلش��د 
الشعبي الكثير من الرسائل 
ترحيبا بق��رار تنظيم اوضاع 

احلشد الشعبي .
• قرار تنظيم اوضاع احلش��د 
ابناء  الشعبي يضمن حقوق 
وينظ��م  وفصائل��ه  احلش��د 

االوضاع االمنية في البلد،

تتمة ص3

)                                     ( تنشر ملخص املؤمتر الصحفي االسبوعي 
لرئيس جملس الوزراء السيد عادل عبد املهدي  2 متوز 2019
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مرجع ديين حيّمل القائمني على العملية السياسية مسؤولية كل ما جيري يف العراق

NO.3218.THU.4.JUL.2019

بغداد / البينة الجديدة
أعلن البنك املركزي العراقي، امس األربعاء، عن موافقة دائرة تسجيل الشركات على 
تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع. وقال البنك إنه انطالقاً من واجبات البنك 
املنصوص عليها في قانونه وبهدف ضمان استقرار القطاع املصرفي وزيادة الثقة به، 
نعلن عن موافقة دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة تأسيس الشركة العراقية 
لضمان الودائع مساهمة مختلطة استناداً ألحكام املادة 19 من قانون الشركات رقم 
21 لس��نة 1997 املعدل. وأضاف البنك أن الشركة العراقية لضمان الودائع تأسست 
مبساهمة 42 مصرفاً، منها 6 مصارف حكومية و21 مصرفاً خاصاً عراقياً، و15 مصرفاً 
عربي��اً وأجنبياً، فضالً عن ش��ركة التأم��ن الوطنّية وهيئة التقاع��د العامة صندوق 

تقاعد موظفي الدولة، مبيناً أن رأسمال الشركة يبلغ 100 مليار دينار.

بغداد / البينة الجديدة 
حّم��ل املرجع الديني قاس��م الطائي، امس االربع��اء، القائمن 
على العملية السياس��ية مس��ؤولية كل ما يجري في العراق، 
فيم��ا وصف احملاصص��ة ب�اللعين��ة. وقال الطائي ان الش��عب 
العراق��ي يتع��رض من ش��دة وضيق بس��بب األوض��اع املتردية 
والظروف القاس��ية التي خلفتها أكثر من علة من علل التردي 
والتقهق��ر، كاالحت��الل، واألزم��ة السياس��ية احلالي��ة، وكثرة 
املشاكل وتعقيدها، وفوضوية العمل، وارجتال املشاريع غير ذي 
اجلدوى االقتصادية واخلدمية، وخامتة عللها احملاصصة اللعينة.
واضاف، ان ما يتعرض له الشعب العراقي يعد خارج عن املألوف 
واملتعارف في أفقر دول األرض قاطبة، وحتمل وصبر على قس��اوة 
الظروف، مش��يرا الى، ان صبر الشعب على ما يجري في البلد، 
ال يعن��ي باملرة رضاه مبا يقع عليه من ظل��م واضطهاد.وتابع ان 
الصبر عل��ى تردي اخلدمات وانعدام االس��تقرار، وضياع احلقوق 
املدنية وم��ا كفله الدس��تور العراقي للمواطن يعتبر ش��عوراً 
بالرضا باملقس��وم مع ترديه وضحالته، وشيمة العراقين تأبى 
ذل��ك، ب��ل وترفض��ه إال أن رفضها ل��ه يأخذ ص��ورا متعددة من 
االمتع��اض تارة، واالعتراض أخرى، واخلروج ثالثة كما حصل في 
ملحمة الكهرباء السابقة التي أجلأت املسؤولن على اإلنصات 
لطلب��ات اجلمهور وحتقيق ش��يء من حتس��ن الوض��ع اخلدمي 
الكهربائي، والذي اس��تقر حلن ثم اخذ اآلن بالتقهقر والرجوع 
ال��ى وضعه الس��ابق، وكأن الدرس لم يهض��م، واخلروج لم يأت 
أُكله، محمال القائمن على العملية السياس��ية، مس��ؤولية 
كل م��ا يج��ري في العراق من مظالم وفس��اد وضي��اع للثروات 
واخلي��رات. ووصف الطائي احملاصصة ب� اللعينة، متهما البعض 
ب��� إلباس��ها ثوب ما يس��ميه البعض الذي أفل��س من املقاعد 

البرملانية الى حد بعيد بالشراكة الوطنية.

البنك املركزي: موافقة دائرة تسجيل الشركات على تأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع

وزير الثقافة: اليونسكو قدم لنا تطمينات بشأن التصويت على ملف آثار بابل

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
وجه��ت وزارة التعلي��م العال��ي 
والبحث العلمي، امس األربعاء، 
إن��ذاراً لكلي��ة الت��راث بس��بب 
تخ��ص  ضواب��ط  مخالفته��ا 
وع��دم  االمتحاني��ة  اللج��ان 
الالزم��ة  اإلج��راءات  مراعاته��ا 
لسير االمتحانات العامة، فيما 
قررت إعفاء عدد من التدريسين 
في الكلية. وقالت دائرة التعليم 
اجلامعي األهلي إن وزير التعليم 

العال��ي قصي الس��هيل، صادق 
على قرارات اللجنة التحقيقية 
إل��ى  إن��ذار  بتوجي��ه  املتمثل��ة 
اجلامع��ة مبوجب  الت��راث  كلية 
أح��كام الفق��رة أوالً م��ن امل��ادة 
38 من قان��ون التعلي��م األهلي 
رق��م 25 لس��نة 2016 خملالفتها 
الضواب��ط الص��ادرة م��ن جهاز 
اإلشراف والتقومي العلمي اخلاص 
وع��دم  االمتحاني��ة  باللج��ان 
الالزم��ة  اإلج��راءات  مراعاته��ا 

لسير االمتحانات العامة، وذلك 
ترصين��اً للعملي��ة التعليمي��ة 
وحفاظاً عل��ى القيم االخالقية 
العالي،  التعليم  ف��ي  والتربويه 
فضال عن توجيه املعاون اإلداري 
واملكلف بتس��يير أم��ور الكلية 
كاظم احمد جواد, مبراعاة الدقة 
في إدارة الكلية واتخاذ اإلجراءات 
قرارات وضوابط  لتنفيذ  الالزمة 
باللج��ان  واملتعلق��ة  ال��وزارة 
اإلمتحاني��ة. وأض��اف البيان، أن 

اللجن��ة التحقيقية املش��كلة 
ف��ي الوزارة أنه��ت تكليف مدير 
التدريس��ي  العمي��د  مكت��ب 
محمد زهير طالب، وحرمانه من 
التدريس في الكلية ملدة سنتن, 
وإنه��اء تكلي��ف رئي��س قس��م 
علوم احلاس��وب حي��در محمود 
س��لمان وحرمانه م��ن التدريس 
مل��دة خم��س س��نوات، وإنه��اء 
تكليف مقرر قسم ادارة األعمال 
خلي��ل  إبراهي��م  التدريس��ي 
التدريس  م��ن  وحرمانه  إبراهيم 
ملدة خمس س��نوات، إضافة إلى 
حرمان التدريس��ين في قس��م 
ادارة األعمال فهد ياسر سلمان, 
التدريس  إبراهي��م م��ن  ومعت��ز 
في الكلية ملدة خمس س��نوات 
استنادا لنص املادة 39 من قانون 
التعليم األهلي رقم 25 لس��نة 
2016 الرتكابه��م أعماالً تتنافى 
مع القي��م العلمي��ة والتربوية.

وزارة  أن  إل��ى  البي��ان،  وأش��ار 
التعلي��م العال��ي ألزم��ت كلية 
الت��راث اجلامعة مبراع��اة العمل 
الصادرة  واالعمامات  بالضوابط 
م��ن جه��از اإلش��راف والتق��ومي 
باللج��ان  املتعلق��ة  العلم��ي 

االمتحانية وإجراءات سيرها.

البينة الجديدة / قاسم حوشي
باش��رت هي��أة التقاع��د الوطني��ة بدف��ع 
روات��ب املتقاعدين املدنين والعس��كرين 
لش��هر متوز 2019  مع دف��ع فروقات رواتب 

املتقاعدين من أس��ر الش��هداء وفق قانون 
مؤسس��ة الش��هداء )املعدوم��ن على يد 
النظام الس��ابق( الذين ظهرت اسمائهم 
في التقرير ، وصرف فروقات أسر الشهداء 

واملصابن م��ن ضحايا االره��اب للوجبات 
املتبقي��ة، مع ص��رف الدفع��ة الرابعة من 
فروقات السجناء السياسين واملعتقلن 
السياس��ين واحملتجزين، م��ع دفع مكافأة 

نهاية اخلدمة ملنتس��بي اجلي��ش العراقي 
اجلديد  احملالن على التقاعد  وكذلك صرف 
مكافئ��ة نهاية اخلدمة ملنتس��بي اجليش 
العراقي السابق الذين لم تظهر اسماؤهم 

في الوجبات الس��ابقة وقدموا اعتراضات 
وقبلت اعتراضاته��م وبإمكان املتقاعدين 
حاملي بطاقات الدفع اإللكتروني مراجعة 

مراكز الدفع الستالم مستحقاتهم.

مكتب عبد املهدي: سيكون العمل بفتح طريق مطار بغداد تدرجييًا
بغداد / البينة الجديدة

اعل��ن مكت��ب رئيس ال��وزراء ع��ادل عبد 
امله��دي، ان العم��ل بفت��ح طري��ق مطار 
بغ��داد الدولي ام��ام املواطنن س��يكون 
بش��كل تدريج��ي. وقال س��كرتير رئيس 
ال��وزراء الفريق الرك��ن محم��د البياتي، 
إن افتت��اح طري��ق مط��ار بغ��داد الدولي 
س��يكون تدريجيا، مشيرا الى ان العمل 
بهذا الش��أن س��يبدأ االح��د املقبل من 
مخرج منطق��ة احلارثية غربي العاصمة 
ال��ى صال��ة الش��رف باملطار. يش��ار الى 
ان البياتي اش��ار في وقت س��ابق الى ان 
الفت��رة املقبلة ستش��هد افتتاح مطار 
بغ��داد لتس��هيل حركة املس��افرين إلى 

صالة املطار. يذكر ان مواطنن وناشطن 
على مواقع التواصل االجتماعي اطلقوا 
مناش��دة الى رئي��س الوزراء تدع��وه الى 

اعادة فتح طريق مطار بغداد اسوة بباقي 
مط��ارات العال��م، بع��د حتس��ن الوضع 

االمني بشكل كبير في العاصمة.

بغداد / البينة الجديدة
اعلن��ت وزارة الداخلية، ام��س االربعاء، القبض 
عل��ى ش��خص اق��دم عل��ى ابت��زاز فت��اة بع��د 
تصويره��ا وتهديده��ا بدفع مبلغ مالي وس��ط 
العاصمة بغ��داد. وقال املتحدث باس��م الوزارة 
اللواء سعد معن، إن مفارز مديرية استخبارات 

بغ��داد العامل��ة ضمن وكال��ة االس��تخبارات 
ف��ي وزارة الداخلي��ة الق��ت القب��ض على احد 
املتهم��ن، اقدم على ابتزاز فت��اة بعد تصويرها 
وتهديدها بدفع مبلغ مالي مقابل االمتناع عن 
التشهير بها على مواقع التواصل االجتماعي، 
حي��ث الق��ي القبض علي��ه وس��ط العاصمة 

بغ��داد بعد اس��تدراجه ونص��ب كمن محكم 
له باجلرم املش��هود، كما ضبط بحوزته مقاطع 
الفيدي��و في جهاز املوبايل. وأوضح معن أن هذه 
العملية جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص 
باالش��تراك مع مركز شرطة الس��عدون، وقد مت 
احالته للقضاء بعد اكمال اوراقه التحقيقية.

القبض على شخص ابتز فتاة بعد تصويرها يف بغداد

»التقاعد« تباشر بدفع رواتب املتقاعدين املدنيني والعسكريني لشهر حزيران 2019

أخبار موجزة
توتر .. أكد السيناتور اإليطالي، ماركو سيكالري، 
أن العالق��ة ب��ن إيطالي��ا واالحتاد األوروبي س��اءت 
أكثر بعد حادثة س��فينة »س��ي ووتش« في ميناء 
المبيدوزا. وقال س��يكالري في حديث إنه »ال ميكن 
الس��ماح ألحد بتح��دي إيطاليا عبر كس��ر هيبة 
القانون، وال ميكن ضمان حقوق اإلنسان »بطريقة 
خاص��ة«، وعبر تنصيب نفس��ه بدال م��ن »عدالة 
القان��ون«. وق��ال تعليق��ا على حادثة المبي��دوزا إنه يج��ب أن تأخذ 

العدالة مجراها من دون استغالل أو إصدار أحكام سياسية.
اس��تضافة .. أعلن الرئيس الروس��ي، فالدميير بوتن، عن خطط بالده 
الس��تضافة عدد من القمم الكبيرة في املستقبل 
القري��ب. وق��ال بوتن في مراس��م اس��تالم وثائق 
االعتماد من سفراء دول أجنبية في موسكو، امس 
األربعاء: »س��تجري لدينا في املس��تقبل القريب 
سلس��لة من الفعاليات الدولي��ة الكبيرة«. وذكر 
أن روس��يا بدأت رئاس��تها في منظمة ش��نغهاي 

للتعاون.

اس��تعداد .. أعلنت إس��رائيل أنها تستعد لتدخل 
عس��كري محتم��ل ف��ي ح��ال وق��وع أي تصعيد 
بن الوالي��ات املتحدة وإيران ف��ي منطقة اخلليج، 
مشددة على ضرورة التصدي ملا تصفه بالتهديدات 
اإليرانية. واعتبر وزير اخلارجية اإلسرائيلي، إسرائل 
كات��ز، في كلم��ة ألقاها ام��س االول الثالثاء خالل 
مؤمتر أمني عاملي، أن إيران قد تس��يء تقدير األمور، 

مما ميكن أن يؤدي حلدوث مواجهة مباشرة مع الواليات املتحدة.
موافق��ة .. وافق��ت »قوى احلري��ة والتغيير« في الس��ودان امس على 
إج��راء مفاوضات مباش��رة مع اجمللس العس��كري االنتقالي، بعد أن 
أكدت في وقت سابق رفضها ألي حوار مباشر معه 
دون تطبيق عدة شروط. وتأتي خطوة »قوى احلرية 
والتغيير« املفاجئة في ظل زيادة دعوات احلوار التي 
أطلقتها العديد من اجلهات اإلقليمية، حيث وصل 
الي��وم إلى اخلرطوم وفد من األمانة العامة جلامعة 
الدول العربية لتش��جيع األطراف السودانية على 

استئناف احلوار الهادف.

تش��غيل .. ذك��ر مص��در عس��كري س��وري رفي��ع 
املس��توى أن ق��وات الدفاع اجلوي الس��ورية قامت 
بتشغيل منظومة »إس-300« للصواريخ ووضعتها 
في حالة التأه��ب، للتدخل في التصدي للهجوم 
اإلسرائيلي لكنها لم تستخدمها.وأوضح املصدر، 
ف��ي حديث لوكالة »س��بوتنيك« الروس��ية، امس 
االول الثالث��اء، أنه مت تش��غيل بطاريات »إس-300« 
م��ن أجل التص��دي ألهداف معادي��ة قادمة من ع��رض البحر، كانت 

تتجه نحو مدينة حمص السورية، 
اس��تئناف .. أعل��ن وزير اخلارجية الروس��ي، س��يرغي الف��روف، امس 
األربع��اء، أن��ه م��ن الضروري اس��تئناف احل��وار بن 
ال��دول العربي��ة وإي��ران. وق��ال الف��روف ف��ي مؤمتر 
صحفي مش��ترك م��ع أمن عام منظم��ة التعاون 
اإلس��المي، يوسف العثيمن في موسكو: »أكدنا 
بقلق االنعدام املس��تمر لتس��وية النزاعات، وفي 
بعض األح��وال تصعيد التوتر في ع��دد من الدول 

اإلسالمية«.

بغداد / البينة الجديدة 
أك��د وزي��ر الثقاف��ة عبد االمي��ر احلمدان��ي  ان اليونس��كو قّدم 
تطمينات بش��أن التصويت على مل��ف آثار محافظة بابل. وقال 
احلمدان��ي في تصريح صحف��ي، إن االجتماع بش��أن التصويت 
على ملف آثار بابل س��يعقد في اخلامس من ش��هر متوز من قبل 
اليوس��نكو ومن قبل جلنة التراث العامل��ي. وأضاف أن ملف بابل 
اكتمل متاماً، وما بقي اال ان نحشد اجلهد االعالمي والدبلوماسي 
من اجل التفاوض والتباحث مع الدول التي ستصوت على امللف 
وعدده��ا 21 دولة، مبيناً أن كل االمور تبش��ر بخير حيث حصلنا 
على تطمينات من اليونسكو اوصى بدرج املدينة على الالئحة.

وكان س��فير العراق ف��ي جمهورية آذربيجان فاضل الش��ويلي، 
ق��د أعلن، االثنن، إن منظمة اليونس��كو الت��ي إفتتحت اعمال 
مؤمترها ال�43 في العاصمة اآلذرية باكو، س��تدرج آثار بابل على 
الئح��ة التراث العاملي للتصويت خالل املؤمتر الذي تش��ارك فيه 

اغلب دول العالم.

بغداد / البينة الجديدة
أعل��ن النائ��ب عن حتالف احمل��ور مقدام اجلميلي، ام��س األربعاء، 
إرسال كتاب إلى رئيس الوزراء عادل عبد املهدي يتضمن الرفض 
القاطع لنقل النفايات املش��عة وطمره��ا في محافظة صالح، 
مش��يراً إلى أنه يعت��زم جمع تواقي��ع نيابية لرف��ض ذلك. وقال 
اجلميلي، إنه أرس��ل كتاباً إل��ى رئيس الوزراء ع��ادل عبد املهدي 
يتضم��ن الرفض القاطع لنق��ل النفايات املش��عة وطمرها في 
محافظ��ة صالح الدين، مبينا أننا س��نعمل عل��ى جمع تواقيع 
نيابية لرفض هذا املش��روع. وق��ال اجلميل��ي، إن جميع املواثيق 
الدولية املتعلقة بالنفايات املش��عة ترفض طمرها في املناطق 
املكتظة بالس��كان وذلك خلطرها املباش��ر على حياة املواطنن 
والبيئة لتس��ببها بكارث��ة إذا لم تعالج بالص��ورة الصحيحة.

وأك��د، أن اإلجراءات الت��ي تقوم بها جمي��ع دول العالم املهتمة 
بحياة ش��عوبها تعمل على تش��كيل جلان مختصة من جميع 
القطاعات الختيار املواقع املدروس��ة لطمر تلك املواد ونحن في 
الع��راق يوجد لدينا الكثير من األراضي الصحراوية الشاس��عة 
البعيدة عن املناطق الس��كنية ملعاجلة هذه القضية، معرباً عن 
أسفه لوجود إجراءات خفية تعمل على نقل تلك املواد املشعة 

إلى محافظة صالح الدين متهيداً لطمرها.

بالوثيقة .. نائب يرسل كتابًا إىل عبد املهدي 
بشأن نقل نفايات مشعة لصالح الدين

بغداد / البينة الجديدة 
اعلنت مديرية املرور العامة، وصول الوجبة الثانية من اللوحات 
املرورية، مشيرة الى توزيعها على مواقع التسجيل بعد 10 ايام.
وقال الرائد فادي عماد من اعالم املديرية، إن اللوحات املرورية من 
الوجب��ة الثانية من العقد املبرم مع الش��ركة اجملهزة لنا وصلت 
اليوم بجهود ومتابعة مدير املرور العام، ومت ارس��ال النماذج الى 
جه��از التقيي��س والس��يطرة النوعية وخالل فت��رة 10 ايام يتم 
توزيعها الى كافة مواقع التسجيل عموم العراق. واضاف عماد، 
ان اللوحات تضم مركبات احلمل واخلصوصي، وستس��د حاجة 
كافة املواقع، مستدركا أن التأخير كان بسبب اجراءات التعاقد 

وليس بسبب املرور العامة.

بغداد / البينة الجديدة 
أكد الس��فير الروس��ي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، امس 
األربع��اء، لرئيس حتال��ف الفتح هادي العام��ري أن بالده مهتمة 
باجمل��ال النفطي وتطوير الطاق��ة في العراق. وذك��ر بيان ملكتب 
العام��ري ان رئيس حتالف الفتح اس��تقبل ف��ي مكتبه ببغداد، 
الس��فير الروس��ي ماكس��يم ماكس��يموف ونائبه ماكس��يم 
ليتفينوف. وأش��ار ماكس��يموف، خ��الل اللقاء، إلى أن روس��يا 
تس��عى للتع��اون مع الع��راق في مج��ال التصنيع العس��كري 
والتجهي��ز، كما انها تهتم باجملال النفط��ي وتطوير الطاقة في 
الع��راق. وأض��اف أن دور الع��راق مهم ومحوري ف��ي جهود احلوار 
حلف��ظ االم��ن االقليمي في املنطق��ة. من جانبه، عب��ر العامري 
عن ترحيبه بالش��ركات الروس��ية للعمل في العراق، داعياً الى 
تعزيز التعاون في مجال التجهيز والتصنيع العسكري الروسي 

وكذلك في مجال النفط والطاقة.

السفير الروسي للعامري: 

موسكو تهتم باجملال النفطي 
وتطوير الطاقة يف العراق

املرور تعلن وصول الوجبة 
الثانية من اللوحات املرورية



نامي جياع الشعب نامي.. نائب : حجم الديون العراقية
 يبلغ اكثر من 133 مليار دوالر

إدعموا وزير الزراعة.. فالعراق مقبل على اكتفاء ذاتي 
والزراعة نفط دائم

بغداد / البينة اجلديدة 
اعتب��رت عضو جلن��ة النزاهة النيابي��ة عالية نصيف، ام��س األربعاء، 
الصورة بش��أن قضية جنل ش��قيقها املتهم البريء بدأت تتضح أكثر 
وأكثر، أن احلق س��يظهر عاجالً أم آجالً، لكنها أبدت خش��يتها من زج 
أدلة وهمية من بعض األطراف ل�عرقلة إجراءات إطالق الس��راح.وقالت 
نصيف ندعو القضاء ألن ال يرضخ ألية ضغوط ميارسها بعض األطراف 
حلرف التحقيقات بشأن قضية ابن أخي محمد جعفر نصيف والتهم 
امللفق��ة علي��ه، وأن ميضي مبا ع��زم عليه في إنصافه ض��د من ظلموه 
وش��وهوا س��معته وعرضوا حياته للخطر.وأش��ارت نصي��ف، إلى أن 
الصورة بدأت تتضح أكثر وأكثر، واحلق سيظهر عاجالً أم آجالً وسيكون 
القض��اء العراقي وكما عودنا دائماً ه��و الناصر األول واألخير للمواطن 
البريء والقصاص من الظالم والفاس��د واجملرم.وأضافت، أن قضية ابن 
أخي املتهم البريء محمد جعفر نصيف بدأت تتضح مالمح التلفيق 
فيها، واألس��ماء التى قام��ت بتكليفها الس��تدراجه، لكن مرة أخرى 
جاءت ضغوط من جهات جعلت من نفس��ها طرفا بالقضية وسعت 

إليقاف أمر اإلفراج بشتى الطرق.

بغداد / البينة اجلديدة
أصدرت وزارة التربية، امس األربعاء، التعليمات اخلاصة بأعمار الطلبة الذين س��يتم قبولهم في الدراس��ة 
بالنسبة للمدارس النهارية للعام الدراسي 2019 – 2020. وقال املكتب اإلعالمي للوزارة ، إن املديرية العامة 
للتعلي��م الع��ام واألهلي واألجنبي وجهت املديري��ات العامة للتربية في احملافظات كافة أقس��ام التعليم 
الع��ام وامل��الك بقبول الطالب في الص��ف األول املتوس��ط إذا كان من تولد 2004 بالنس��بة للذكور و2002 
لإلن��اث، وكذلك احلال في الصف الثاني املتوس��ط فيتم قبول الطالب من موالي��د 2003 من جنس الذكور 
و 2001 بالنس��بة لإلناث، وتش��ير التعليمات الوزارية إلى أن الطالب الذي يكون من مواليد 2002 يكون في 
الصف الثالث املتوس��ط، اما االناث فش��رط ان تكون ق��د وصلت الى 2000.وأضاف البي��ان، أنه يحق قبول 
الطالب الذكر في الصف الرابع االعدادي من مواليد 1999 وبالنسبة لإلناث من تولد 1997، عالوة على ذلك 
يسجل الطالب في الصف اخلامس للمرحلة االعدادية من مواليد 1998 اذا كان ذكراً، ويحق لإلناث القبول 
م��ن كان��ت مواليدها 1996 ، وأخي��را من وصل الى مواليد 1997 بالنس��بة للذكور فيت��م قبولُه في الصف 
السادس لذات املرحلة واإلناث شرط ان تكون من مواليد 1995، مشيراً إلى وجود شرط بقبول الطلبة لتلك 

املراحل ولكال اجلنسني في حال عدم تركهم او رسوبهم لسنتني في صفوفهم.
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عواد حيذر احلكومة من جتاهل تظاهرات البصرة ويدعو الربملان لعقد جلسة طارئة

نصيف تبدي خشيتها من زج أدلة وهمية لعرقلة إطالق سراح جنل شقيقها املتهم الربيء
نائب مسيحي: تصرف »كنا« خبصوص الكوتا فردي ومستعجل وغري مدروس

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

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

بغداد / البينة اجلديدة
وصف النائب عن املكون املس��يحي 
هوشيار قرداغ، امس األربعاء، تصرف 
النائ��ب يون��ادم كن��ا بش��أن الكوتا 
ب�الفردي واملستعجل وغير املدروس، 
مؤك��داً عل��ى أهمية احترام رؤس��اء 
طوائ��ف ورج��ال الكنيس��ة والن��أي 
السياس��ية  الس��جاالت  بهم ع��ن 
الضيقة.وقال  احلزبي��ة  والصراع��ات 
الت��ي  االدع��اءات  إن جمي��ع  ق��رداغ 
طالته ه��و ونواب املكون املس��يحي 
من قبل النائ��ب الصدفة يونادم كنا 
بخصوص الكوتا باطلة، مضيفاً أنه 
يحترم ويق��در رأي رؤس��اء الطوائف 
ورج��ال الكنيس��ة به��ذا اخلصوص 
مع ع��دم إطالعه وه��ؤالء النواب في 
البرمل��ان ع��دا كنا عل��ى الورقة التي 
قدم��ت للجن��ة القانوني��ة من قبل 
لويس ساكو، إال بعد نشرها من قبل 
النائ��ب املذكور في وس��ائل اإلعالم.

وأض��اف، أن كن��ا ق��ام به��ذا اإلجراء 
املس��تعجل والفردي وغي��ر املدروس 
ألغ��راض إعالمية بحتة من ش��أنها 
استغالل موقف كنيستنا املقدسة 

ألغراض حزبي��ة ضيقة من قبله، 
يف��احت  أن  ب��ه  حري��اً  كان  ال��ذي 
أعضاء مجلس النواب من املكون 
املس��يحي قبل أن يقدم املقترح 
بهذه الطريقة، معتبراً أن الغرض 
منه��ا ه��و حتقي��ق إظه��ار إجناز 
أكثر.وأعرب  ال  إعالمي  ش��خصي 
قرداغ عن التزامه بكل التعليمات 
والتوجيه��ات األخالقية والدينية 
أن  إل��ى  مش��يراً  للكنيس��ة، 
الشؤون السياسية والتشريعية 
هي من صلب عمل ووظيفة نواب 
املك��ون  وقانوني��ي  وسياس��يي 
املس��يحي بالتش��اور طبع��ا مع 
األكادمييني املسيحيني.وأكد على 
أهمية ترسيخ وتعزيز حق الكوتا 

القوم��ي والديني في الع��راق وإقليم 
كردس��تان س��عياً لتمثيل ش��عبنا 
في مجل��س النواب االحت��ادي وبرملان 
إقليم كردستان ومجالس احملافظات 
والنواحي كأحد االستحقاقات التي 
حتقق للش��عب بع��د االنتفاضة في 
كردستان عام 1991 وبعد االستفتاء 
على الدس��تور العراقي الدائم سنة 

2005 م��ع االحت��رام الكام��ل حلرية 
االقتراع واالنتخاب جلميع العراقيني 
دون التفرق��ة عل��ى أس��اس الدين أو 
الع��رق أو القومي��ة والت��ي تضمن��ه 
تضمين��ه  ومت  الدولي��ة  املعاه��دات 
كحق دستوري في الدستور العراقي 
برئي��س  اتص��ل  أن��ه  الدائم.وتاب��ع، 
مجل��س  ف��ي  القانوني��ة  اللجن��ة 

الن��واب ريبوار هادي، ال��ذي أكد على 
مخاطبة املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات ومفاحتتها حول موضوع 
الطل��ب ال��ذي قدم��ه النائ��ب كن��ا 
ش��خصياً وال��ذي يتم دراس��ته من 
قب��ل املعنيني ف��ي املفوضي��ة، نافياً 
االدعاءات التي نشرت من قبل النائب 

كنا بهذا الصدد في اإلعالم.

دد أعمار قبول الطلبة يف املدارس النهارية للعام الدراسي 2019 – 2020 الرتبية تحُ

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة
الزراعة  وزي��ر  برعاي��ة الس��يد 
احلس��ني(  )صال��ح  الدكت��ور 
البحوث  دائ��رة  باش��رت كوادر 
الزراعي��ة بتنفيذ برنامج اكثار 
بذور الرت��ب العليا حملصول الرز 
والبالغ��ة   )2019( للموس��م 
)300( دومن وبواق��ع )4( محطات 

بحثية.
وقال مراقب��ون ان وزارة الزراعة 
تنهض بواجبه��ا كما يرام في 
ظل وج��ود وزير هو ف��ي الواقع 
اب��ن القط��اع الزراع��ي ويعرف 

تفاصيله كاملة.
واش��ار املراقب��ون ب��أن الع��راق 
مقب��ل عل��ى مرحل��ة اكتفاء 

صعي��د  عل��ى  س��واء  ذات��ي 
الس��تراتيجية  احملاصي��ل 
)احلنط��ة والش��عير( او غيرها 
من احملاصي��ل ولم يعد بحاجة 
الى االس��تيراد م��ن اخلارج وهو 
س��اع للوصول الى سلة غذاء 
عراقي��ة وم��ن دون احلاجة الى 

االستيراد.

ومتنى املراقب��ون على احلكومة 
ووزيره��ا  الزراع��ة  وزارة  دع��م 
احلس��ني(  )صال��ح  الدكت��ور 
وتوفي��ر كل مس��تلزمات هذه 
الوزارة مبا يخدم العراق وشعبه 
ولنرف��ع ش��عار »الزراعة نفط 

دائم«.

بغداد / البينة اجلديدة
امس  الكعبي،  النائب محمود   كشف 
االربعاء، ان حجم الديون العراقية يبلغ 
اكثر من 133 مليار دوالر، مبينا ان العراق 
الكعبي  دينار.وقال  ترليون   10.8 يسدد 
البرملانية بينت  ان تقرير اللجنة املالية 
العراق  بذمة  املترتبة  الديون  حجم  ان 
بلغت 133 مليار و700 مليون دوالر، مبينا 
ان اعداد املوازنة بينت بان العراق يسدد 
وبفائدة  الديون  جراء  دينار  ترليون   10.8

تبلغ 4.5 ترليون دينار جراء هذه الديون.
دائرة  من  طلبنا  اننا  الكعبي  واضاف 

سداد  آلية  املالية  بوزارة  العام  الدين 
هذه الديون وجدولتها والفوائد املترتبة 
عليها وحجم الدين الداخلي واخلارجي 
انه  مبينا  ذلك،  عن  متتنع  الدائرة  ان  اال 
ذلك  بشان  املالية  وزارة  مفاحتة  سيتم 

ونتظر الرد على كافة تساؤالتنا.
شبهات  هناك  ان  الى  الكعبي  واشار 
باملوضوع،  التحقيق  الى  تستدعينا 
مؤكدا انه سنطلع الشعب على جميع 

النتائج سواء أكانت سلبا او ايجابا.
ما  إلى  بلغت  العراق  مديونية  ان  يذكر 
يقارب 120 مليار دوالر في عام 2003، قبل 

البلدان  الدين مع بعض  تتم تسوية  أن 
أي  دون  الدين فقط  دفع أصل  من خالل 
املتحدة  األمم  مع  بالتعاون  وذلك  فوائد، 

وصندوق النقد الدولي.
أزمة  إلى  العراق  وفي عام 2014، تعرض 
عن  مساحته  ثلث  خروج  مع  مالية 
سيطرة احلكومة، باإلضافة إلى ارتفاع 
يلجأ  جعله  مما  التشغيلية،  النفقات 
لسد  والداخلي،  اخلارجي  االقتراض  إلى 
وتغطية  املالية  موازنته  في  العجز 

تكاليف احلرب.

األمن املصري خيلي سبيل
 ابنة القرضاوي

وكاالت / البينة اجلديدة
كش��فت مص��ادر قانونية عن 
قي��ام األم��ن املص��ري بإخ��الء 
س��بيل ع��ال القرض��اوي ابن��ة 
بتدابي��ر  القرض��اوي،  يوس��ف 
احترازي��ة بع��د تخط��ي م��دة 
القانونية.وأش��ارت  احلب��س 
الروس��ي،   RT ملوق��ع  املص��ادر 
التحقي��ق  أجه��زة  أن  إل��ى 
س��تقوم باإلف��راج الفعلي عن 
ابن��ة القرضاوي بع��د مراجعة 
األمنية.وكان��ت  األجه��زة 
األجه��زة األمني��ة ف��ي مص��ر 
ق��د ألق��ت القبض عل��ى ابنة 
القرضاوي وزوجه��ا، عام 2017 

عل��ى ذم��ة التحقي��ق، بتهمة 
االنضم��ام ل�جماع��ة إرهابية.

وتش��مل ه��ذه القضي��ة عددا 
م��ن قي��ادات جماع��ة اإلخوان 
املس��لمني احملظ��ورة في مصر، 
وعلى رأس��هم محمد مرسى، 
الرئي��س املصري املتوفي، حيث 
باملش��اركة  تهم��ا  واجه��وا 
ف��ي تنفي��ذ عملي��ات إرهابية 
تستهدف قوات األمن وتعطيل 
العمل مبؤسسات الدولة. يذكر 
أن يوس��ف القرض��اوي، البالغ 
90 عام��ا، يعتبر زعيم��ا روحيا 
جلماع��ة اإلخ��وان املس��لمني، 

ويقيم في قطر.

بغداد / البينة اجلديدة
حذر النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، امس االربعاء، احلكومة 
االحتادي��ة من جتاهل مطالب تظاهرات البصرة، داعيا مجلس النواب 
ال��ى عقد جلس��ة طارئ��ة في البص��رة الص��دار الق��رارات املنصفة 
للمحافظة.وقال ع��واد ان اهالي محافظة البصرة يعانون بش��كل 
كبي��ر من انعدام كاف��ة اخلدمات وحت��ى االولية منه��ا، موضحا ان 
ابناء البصرة حتملوا كثيرا طيلة السنوات املاضية من انعدام تقدمي 
اخلدم��ات والتعينات، بل وصل االمر الى وف��اة ابنائها نتيجة انعدام 
اخلدمات.وتاب��ع ان محافظ��ة البص��رة وصل��ت الى مرحل��ة الميكن 
الس��كوت، نتيجة انعدام الكهرب��اء وتراكمات الس��نوات املاضية 
من الفش��ل والتقصير، داعيا جميع املديريات اخلدمية في احملافظة 
واحلكومتني احمللي��ة واالحتادية الى حتمل مس��ؤولياتها اجتاه ابنائها 
ومعاجلة اخطائها بش��كل س��ريع.وطالب ع��واد احلكومة االحتادية 
ب�اغاثة اهالي البصرة بش��كل عاجل وليس اطالق الشعارات فقط، 
مش��ددا عل��ى ض��رورة ان يعقد مجل��س النواب جلس��ة طارئة في 
البص��رة التخاذ القرارات الس��ريعة النقاذ احملافظ��ة واهلها.وبني ان 
بدء انطالق التظاهرات في محافظة البصرة ينذر الى ش��رارة الميكن 
اطفائه��ا وقد تش��عل الع��راق باكمل��ه، محذرا في الوقت نفس��ه 
احلكوم��ة ومجلس الن��واب من جتاهل مطال��ب املتظاهرين التي قد 

تؤدي الى حرق االخضر واليابس.
يذكر ان محافظة البصرة تش��هد وبش��كل ش��به يومي تظاهرات 
تطال��ب بتوفير اخلدمات وفرص عم��ل للعاطلني اضافة الى القضاء 

على الفساد ومحاسبة الفاسدين.

ليكون كل شيء ضمن اطار القوات املسلحة 
العراقية، وال سالح خارج اطار الدولة .

• مس��تمرون بالعم��ل عل��ى إنه��اء مس��ألة 
املناصب بالوكالة ، فعلى مدى خمسة عشر 
عاما اس��تمر التعيني بالوكالة، ومنذ مجيء 
احلكومة احلالية بدأت بالعمل على إنهاء هذا 

االمر وفق ممارسات اصولية وقانونية .
• سنستمر بالعمل حتى إنهاء كافة املناصب 

بالوكالة، وسنعنينّ باالصالة ال بالوكالة .
• جمي��ع الش��ركات االجنبي��ة العامل��ة في 
العراق متارس عملها بشكل آمن، ولم يحصل 

انتهاك امني حقيقي الي مؤسسة عراقية .
• هنالك مقاتلون في احلشد الشعبي لديهم 

ش��هادات من الكليات العسكرية العراقية ، 
وقس��م كبير منهم ضباط سابقون ولديهم 
رتب عس��كرية ومعت��رف بها، ولدى احلش��د 
الش��عبي مؤسس��ات كامل��ة فيم��ا يخص 
إعط��اء الرتب احلالي��ة، واملوضوع س��يعالج 

بتعليمات الحقة. 
• لن يكون هنالك انتقال من فصائل احلش��د 
الش��عبي الى الرتب العس��كرية اال اذا كانت 
معاِدل��ة وكان اصحابه��ا ق��د تخرج��وا م��ن 
كليات عس��كرية عراقي��ة او كليات تعتبرها 
القوات املس��لحة من الكلي��ات املعترف بها 
،وهذا املوضوع معالج بش��كل دقيق ونظامي 

وال يشكل اي خرق بالنسبة لدينا.

• التوج��د لدى احلكومة سياس��ات لتغييرات 
دميوغرافي��ة ف��ي امل��دن العراقي��ة، ب��ل على 
العك��س فقد جتاوزنا الرؤي��ة الطائفية ونحن 

نعزز مفهوم املواطنة.
• وضعن��ا معايير إلختي��ار املناصب للدرجات 
اخلاص��ة، والتوجد معايير مذهبية او طائفية، 
وال توج��د ضغوط��ات سياس��ية بخص��وص 
تعي��ني املديرين العام��ني، فهي من صالحيات 

مجلس الوزراء وهو من يصونّت عليها .
• االنتقال من وزارة الى وزارة يتم وفق سياقات 
وضوابط ، خصوصا وزارتي الدفاع والداخلية، 
وهن��اك س��ياقات وضوابط معت��رف بها من 
قبل القوات املس��لحة العراقي��ة للعمل بها 

بشكل اصولي . 
• مت اعتق��ال اربع��ة وخمس��ني ش��خصا ممن 
تظاهروا امام الس��فارة البحرينية في بغداد، 
والقض��اء يحق��ق بذل��ك ، وكل ش��يء يجري 
اصوليا وفق القانون، واليوجد لدينا اآلن جهة 
محددة قامت بهذا العمل، فالشبهات شيء 
والتحقيق الذي يقوم على البرهان شيء آخر.
• لدينا مش��اريع مع االردن واخلليج بخصوص 
ربط الطاقة، ولم يحس��م ه��ذا االمر بعد الن 
فيه جوانب مالية ومدنّ شبكات، لكن البحث 
مس��تمر ف��ي ذلك، والع��راق يج��ب ان يرتبط 
بش��بكات الطاقة مع دول اجل��وار، وهذا يوفر 

أمنا للطاقة الكهربائية.

)                                     ( تنشر ملخص املؤمتر الصحفي االسبوعي لرئيس جملس الوزراء السيد عادل عبد املهدي يف 2 متوز 2019

بغداد / البينة اجلديدة
كاظم  املستقل  النائب  اكد 
أن  االربعاء،  امس  الصيادي، 
قرارات احملكمة االحتادية ملزمة 
مصيبة  من  محذرا  دستوريا، 
العراقي  الشارع  على  كبيرة 
القرارات  تلك  خضعت  بحال 
املكونات  ومتثيل  للمحاصصة 

واالحزاب.

إن هناك مادة   ، وقال الصيادي 
الى  تشير  واضحة  دستورية 
االحتادية  احملكمة  قرارات  ان 
قابلة  وغير  وباتة  ملزمة 
بحاجة  مايجعلنا  للنقض، 
واحلذر  الشديد  احلرص  الى 
قانونها  تشريع  في  الكبير 
مبينا  اعضائها،  واختيار 
لتشريع  يسعى  البعض  ان 

فيها  جتعل  بطريقة  القانون 
داخلها  وصاد  لسني  ممثل 
واالحزاب  املكونات  من 

والشخصيات وغيرها.
بحال  انه  الصيادي،  واضاف 
رغبة بعض  وفق  االمور  مضت 
فان  السياسية،  الكتل 
مصيبة كبيرة ستحصل على 
احملكمة  الن  العراقي،  الشارع 

االحتادية ينبغي ان تضم خبراء 
كل  بعيدين  قانونني  وفقهاء 
احلزبية  احملاصصة  عن  البعد 

واملكوناتية.
وكان مجلس النواب استكمل 
بجلسته التي عقدت االحد 30 
ومناقشة  تقرير   2019 حزيران 
مسودة مشروع قانون احملكمة 

االحتادية.

نائب حيذر من مصيبة كبرية على الشارع العراقي.. ماهي؟

البصرة / البينة اجلديدة
االربعاء،  البصرة، امس  العراقني في  نقابة الصحفيني  اعرب فرع 
االعالمي  بتوقيف  العمليات  قائد  بتصريح  ملا جاء  استغرابه  عن 
االجراء  هذا  عاداً  التظاهرات،  لتغطية  يحضر  الذي  والصحفي 
بالوقت   ، الفرع  االعالمي.وقال  العمل  ملواثيق  وخرقاً  انتهاكا 
الذي عملت وحرصت نقابة الصحفيني العراقيني على املشاركة 
الفعاليات  وتغطية  للعراقيني  واإلنسانية  الوطنية  باألنشطة 

استقرار  على  حلرصها  عالية  ومبهنية  األمنية  ومنها  العامة 
فانها  الشرائح،  وإجناحه مع كافة  به  واملساهمة  البلد  امني في 
بتوقيف  البصرة  عمليات  قائد  بتصريح  ماجاء  وترفض  تستغرب 
التظاهرات  لتغطية  يحضر  الذي  والصحفي  االعالمي  وسجن 
وتعده انتهاكاً للحريات الصحفية وخرقاً ملواثيق العمل االعالمي 
الشفاف الذي أقرته اللوائح واملنظمات الدولية وأكد عليه قانون 
سنوات. ثمان  قبل  العراقي  البرملان  اقره  الذي  الصحفيني  حقوق 

هذا  مبوقفها  النظر  العادة  البصرة،  عمليات  قيادة  الفرع،  ودعا 
والعمل على احترام العمل الصحفي وعدم التضييق على احلريات 
لتداول املعلومة ونقل احلدثوبكل اشكاله وصوره، مثمنًة، موقف 
السابقة  التغطيات  ضغط  حتملوا  الذي  البصريني  الصحفيني 
األمنية  قواتنا  احراج  خشية  عليها  وترفعوا  فيها  واملضايقات 
وعدم  التأني  الى  وندعوهم  عناصرها،  لبعض  خاطيء  اداء  من 

االحتكاك مع اي من العناصر األمنية وخاصة غير امللتزمة.

فرع نقابة الصحفيني: تصريح قائد عمليات البصرة 
بشأن التظاهرات انتهاك ملواثيق العمل اإلعالمي



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

فرضية االصالح العمودي باتت اكثر جدوى واسرع حلني 
متاثلنا للشفاء الكامل 

االخريةالحلقة

لش��رعنة  محاول��ة  كل  إنَّ  طبًع��ا 
نظاٍم له تِبعات��ه على “الفرد” وعلى 
“الكل” وعلى “األن��ا” و”النحن” ألن 
الوظيفة الرئيس��ية للس��لطة هي 
تسيير العالقة بني أفراد اجملتمع وفي 
اآلٍن نفس��ه؛ احلفاظ على املس��افة 
إن  واحملكوم��ني”،  “احلاكم��ني  ب��ني 
ال��ذي يزعج في األمر ه��و أن يخوض 
األفراد صراعاٍت ليس��ت صراعاتهم، 
ويدخلون في حروٍب ليست حروبهم 
ب��ل إنَّ األخط��ر ه��و أن يتغافلوا عن 
مش��اكلهم األساس��ية ويتحول��وا 
إل��ى “فرد مؤدلج احيان��ا يكون رغما 
عن��ه ” كّل م��ا يُِهّمه ه��و “االعتقاد 
بش��رعية الس��لطة”.كانها وسيلة 
تبري��ر ضعفه امام جبروت الس��لط 
االن(.وبالتال��ي باتت لي قناعة من ان 
الشرعية االجتماعية الي بلد متنعم 
بالسلم االهلي هي شرعية يجب ان 
نق��ف عندها باجالل واحت��رام النها 
نتاج تراكم معرفي عال لسلوك تلك 
اجلماع��ات وانها ت��كاد تكون اقدس 

م��ن اي ايدلوجب��ة حت��اول جرها الى 
صراعات مع االخر اخملتلف عنها. البد 
من القول ان الكثير من االيدلوجيات 
تنش��ا وتكبر بظل سياس��ات هادئة 
ومساملة الن مستوى احلرية بها متاح 
ما ان تس��يطر هذه االيدلوجية حتى 
تهيمن على الفضاء العام للحريات 
مم��ا يصع��ب عن��ده والدة ايدلوجيات 

جديدة.
انتهاء زمن الحروب الهمجية

)كّل ي��وم نس��تيقظ عل��ى فاجع��ٍة 
جديدة من قتٍل، وانتحار، واغتصاب، 
لل��ذات  وتفجي��ر  عن��ٍف  وأح��داث 
البش��رية، وتقطي��ٍع وح��رٍق وه��روٍب 
وانزواٍء واكتئاب، كلها أش��كاٌل تعّبر 
ع��ن ه��ذا اجلن��ون املتعل��ق بالُهوية 

والت��ي ال ميكن أن جند طريقًة لوصِفه 
إال بكوِنن��ا ش��هوَد عي��ان، أو مؤّولني 
لألحداث من خالل فحصها وحتليلها( 
هك��ذا تكل��م ريك��ور وتعقيبا على 
كالمه اضيف: رمبا يكون زمُن احلروِب 
الهمجّي��ة والغ��ارات البربري��ة ق��د 
انتهى، ولكننا دائًما ما جند وسائلنا 
اخلاصة لالستمرار في احلرب وبالتالي 
ان مفاهيم  احل��رب الناعمة واحلروب 
الصلب��ة وانواع احلص��ار االقتصادي 
واجيال احلروب واخرها وليس اخيرها 
اجلي��ل الرابع من احلروب خير ش��اهد 
وان هذه الصراع��ات تنتج في مراكز 
وتاخ��ذ  املس��توى  عالي��ة  ابح��اث 
بالبعد السايكلوجي واالنثربولوجي 
للش��عوب كمس��لمات لعم��ل نوع 
املثيرات املراد استحصال استجابات 
صراعي��ة لها...مما جع��ل نظرياتهم 
الصراعية داخل مدننا وشوارعنا وقد 
تكون ستراتيجيات املواجهة صعبة 
مب��كان الن ادوات الصراع نحن بينما 
االش��د خطورة ان يتحول��وا لبيضة 

قبان وقد ش��خص ريكورد الفرد على 
مستوى العالم بقوله:� )الفرد اليوم 
صار هذا الكائن “الش��خصّي جًدا” 
واملنكم��ُش عل��ى ذاِته؛ ال��ذي يعاني 
مك والقامتة اخلشبّية  حالًة من السُّ
التي ال تس��مح بالرؤية أو حتى مبرور 
الضوء.نحن الي��وم أصبحنا كائناٍت 
تعاني من عدم الشفافية؛ لذلك جند 
ريكور يتس��اَءل على الّنح��و التالي 

“هل يجب إذن أن تكون ُهويتنا هّشة 
مختلفة عن طرقنا لعيش حياتهم 
وللتفاه��م في ما بينهم وتس��جيل 
ُهويتهم اخلاصة في مس��ار العيش 
مًعا؟.إنَّ كلَّ ما تريده كّل س��لطٍة هو 
أن جتعلنا نسًخا ش��بيهًة بَبعِضها 
االخت��الف  ق��ّل  فكّلم��ا  البع��ض، 

ازدادت حظوُظ الس��لطِة في بسِط 
س��يطرِتها على اجلماع��ة، وهذا ما 
يس��عى لتكريِس��ه الّنظام الواحد؛ 
كائنات منغلقة “ش��خصّية جًدا”.
وهذا ماكنا نعانيه ايام احلصار حيث 
ان فلس��فة احلص��ار اراه��ا ان تهدم 
وبالتالي  املعرفية لالف��راد  املنظومة 
ش��ل العق��ل اجلمع��ي ان تتمرك��ز 
الش��خصية عل��ى ذاته��ا وتعي��ش 

لتلبية احلاج��ة فقط وبالتالي غياب 
الروح العامة للبلد وعزل الش��عوب 
عن صناع قرارها نتاج هذا االنسحاب 

اجملتمعي عن الوضع الدولي.
الروح العامة للبلد

هن��ا البد م��ن الوقوف عل��ى مفهوم 
طامل��ا آمنت به وه��و ال��روح العامة 
للبل��د قد تش��كل هذه ال��روح ثابتا 
الوطني��ة  ال��روح  يس��اير  ارتكازي��ا 
فان��ا ارى العدي��د م��ن الس��لوكيات 
الصانعة لالزمة هي تش��ظي الروح 
العام��ة للبل��د وان محورية الصراع 
تكون حول مفه��وم الهوية املوحدة  
فكم م��ن صراع حتت نف��س الهوية 
ولكن ال��ذي اثار الص��راع عدم وجود 
روح عامة لتل��ك اجملاميع جامعا لها 
وقد تتش��كل ال��روح العامة بصورة 
واضح��ة عن��د اجلماع��ات ل��ذا نرى 
اجلماع��ة لديه��ا روح عام��ة تضبط 
سلوكها اجلمعي حتت نفس ايقونة 
الهوي��ة الكلية للجماع��ات وتتعدد 
اجلماع��ات حت��ت ظ��ل هوي��ة واحدة 
صانع��ة ثقافة صانع��ة لالزمة ولذا 
ن��رى كم جماع��ة حتت ظ��ل الهوية 
االس��المية او ك��م جماعة حتت ظل 

الهوية العربية ...واالمثلة كثيرة.
حالة اجملتمع الواحد

الرواية ش��هيرة “ليفغيني زامياتني” 
تُرجمت مؤخ��ًرا للعربية حتت عنوان 
“نحن“، التي تصّور لنا حالة اجملتمع 
الواحد حيُث يغيب االختالف ويحُضر 
التناغم والعم��ل، يتحّول األفراد إلى 
أرقاٍم لها وظائف كلها خلدمة الدولة 
املوحدة أو خلدمة “صانع القرار” الذي 
يعبر عن أقصى درجات الكمال، كماٌل 
خاٍل من املش��اعر ال يستحقُّ لديٍن أو 
لشعٍر أو لفلس��فة إاّل عرًضا، كماٌل 
يوّجه تهمَة الهمجية والبربرية إلى 
كل من تخوِّل له نفس��ه احلديَث عن 
“حال��ة احلرية”.ما يهّمن��ا طبًعا من 
ه��ذه التجربة األدبية هو هشاش��ة 
مفه��وم الف��رد وغياب��ه داخ��ل هذا 
ال��كّل الواحد املتجان��س املتناغم،(

وقد نتحول الى مش��اريع استشهاد 
دائما انا مثال طاملا ش��عرت نفس��ي 
متمل��كا وس��يليا للس��لطة حيث 
انا كنت رقم��ا بحروبها وفي مصانع 
انتاجه��ا املش��كلة تل��ك املس��ايرة 
املضط��رة لتل��ك االنظم��ة وكانه��ا 
عملي��ات تبري��ر منقطع��ة النظي��ر 
لس��لوكياتنا مع االقتناع ان هنالك 
الكثي��ر م��ن االنح��راف ..مم��ا ادخلنا 
في تناش��ز معرفي بني مانعتقد وما 
نس��لك ولله��روب لنوع م��ن التوازن 
النفس��ي اثرنا املس��ايرة مع نس��ق 
النظ��ام التس��لطي للحف��اظ على 

النفس قدر املس��تطاع وهنا ظهرت 
ان��واع من النف��اق االجتماعي داخل 
عل��ى  للبق��اء  اجملتمع��ي  الس��قف 

احلياة حيث ان منظومة االنا املثالية 
احملقق��ة لذاتنا كس��رت حت��ت وطأت 
ايدلوجياتنا احلاكمة وقسوتها وهي 
تعلم ان تكلمت عن احلرية او اخلالص 

فان مصيرها قد يكون العدم.
النسيان املجتمعي

كيف ميكننا العودة لكينونتنا االولى 
الت��ي بنت هذه احلض��ارات العمالقة 
باملناس��بة املس��الة ال متس بلد دون 

العال��م مي��ر بفت��رات  ان  ارى  االخ��ر 
انفالت عقلي ال مثيل له حيث شدة 
االجتماعية  واملش��اكل  الصراع��ات 
وصع��ود التيارات املتش��ددة واليمني 
املتط��رف واحيان��ا اقص��ى اليم��ني 
وه��ذا اجلن��ون الهوياتي  م��ن اقصاء 
.وله��ذا  تكفي��ره  ح��د  ال��ى  االخ��ر 
ارى الغ��رب اهت��م كثي��را بذكري��ات 
حروبه وجراحهم حيث ش��رعنوا له 
مجموعة م��ن القوانني حتت معادات 
ف��ي  التش��كيك  وع��دم  الس��امية 
احملرق��ة وعمليات االحتف��ال واخرها 
في فرنس��ا لق��ادة العال��م بالذكرى  
)75( الن��زال النورماندي.االيدلوجيات 
واحلريات..اش��ار توكفيل ف��ي كتابه 
الدميوقراطي��ة ف��ي امي��ركا) إن أكثر 
ما لف��ت نظري ال��روح الدينية لهذه 
الدول��ة، فكلم��ا مض��ى ب��ي الزم��ن 
أدرك��ت أكث��ر النتائ��ج السياس��ية 
املترتبة على هذا األمر، ففي فرنس��ا 
رأي��ت روح الدين تس��ير عكس اجتاه 
روح احلرية، ولك��ن في أميركا وجدت 
الروحني متحدتني بقوة، وحكما معاً 
هذه الدولة«. ثم يس��تطرد بالقول: » 
إن الدي��ن في أميركا يج��ب أن ينظر 
إليه عل��ى اعتباره أهم املؤسس��ات 
السياس��ية... فه��و ال يعي��ق طعم 
احلرية ولكنه يس��اعد عليها... فهم 
ي��رون الدي��ن أداة حيوي��ة للحفاظ 
ثم  السياسية«.  املؤسس��ات  على 
يأخذ الرجل فكره إلى مرحلة أبعد، 
بالتأكيد على أن الروح املس��يحية 
ه��ي منب��ت أو منب��ع األخالقي��ات، 
بالتال��ي فهي حتكم م��ن دون معوق 
جملت��ه  يض��ع  ث��م  ع��ام،  بإق��رار 
إن  فيه��ا،  يق��ول  الت��ي  العبقري��ة 
»الدين ه��و الضمانة لألخالق وخير 
أمان للقانون وأفضل إلزام للحرية«، 
»األميركي��ون  مبقولت��ه:  ويخت��م 
يجمعون بني مفهومي املس��يحية 
واحلرية بكل قوة ف��ي عقولهم إلى 
احلد الذي يجعل من املس��تحيل أن 
يدرك أحدهم أم��راً دون اآلخر«...ومن 
هذا اس��تنتج مثلما للدي��ن الياته 
الضخم��ة حلماية اجملتم��ع ومثلما 
الدولة لها الياتها الضخمة الدارته 
ارى ان االيدلوجيات االخرى وان كانت 
سياسية ان كانت تس��اير احلريات 
فانه��ا بالتال��ي تس��ير بخطابه��ا 
خلط��اب دول��ة وتبن��ي روح��ا عامة 
للمجتم��ع تع��زز ب��ه روح املواطنة.

اخلالصة ارى ان سلوكيات التسلط 
ال��ذي مررنا بها ق��د اضعفت الروح 
العام��ة لنا ف��ي فترة م��ن الفترات 
وحدث القليل من االذى للهوية وان 
فرضية االصالح العمودي باتت اكثر 
جدوى واس��رع حلني متاثلنا للشفاء 
ش��وطا  قطعن��ا  ونح��ن  الكام��ل 
كبيرا حي��ث ان حلظات الوعي باتت 
كبيرة لش��بابنا وكتلنا السياسية 
وفعالياتن��ا االجتماعي��ة ف��ي ظل 
فضاء احلرية الواسع الذي نتمتع به 

حاليا.

املسألة ال تمس بلد 
دون االخر ارى ان 
العالم يمر بفرتات 
انفالت عقلي المثيل 
له حيث شدة 
الصراعات واملشاكل 
االجتماعية

الشرعية االجتماعية الي بلد متنعم بالسلم االهلي هي شرعية 
يجب ان نقف عندها باجالل واحرتام النها نتاج تراكم معريف عال

توكوفيل

روسو

ريكور

   ش��مس متوز تفوح منها رائحة الغضب وش��مس القلوب 
العراقية تتأج��ج من فرط الوي��الت املتأرجحة بني املطالب 
وع��دم نيلها والناس حائ��رون كأن على رؤوس��هم حمامات 
من غضب يس��تبيح كل ش��يء . مطالب بسيطة كهرباء ، 
م��اء ، وظائف ، خدمات ، بعد خمس��ة عش��ر عاما من ريادة 
الدميقراطي��ة نقع ف��ي هذه املطب��ات أليس م��ن املعيب ان 
حت��دث مثل ه��ذه االمور في ه��ذا الق��رن الدميقراطي؟  يجب 
على املس��ؤول ان يتحمل ما هو ملقى على عاتقه من مهام 
ولكن هل بلغ السيل الزبى؟ هل يتحول مسير االحداث الى 
ما ال حتمد عقباه؟ على املس��ؤول تدارك ما يجري باسرع ما 
يك��ون فتوفير الكهرباء ليس باملعجزة او هو من االمور التي 
ال ميكن حتقيقها وهذا الش��أن ينس��حب الى بقية اخلدمات 
االخ��رى التي رماه��ا البعض برأس التقش��ف ال��ذي اوصل 

االمور الى هذه الدرجة 
 . من الغلي��ان والتذمر 
تداعي ازمة االنتخابات 
علين��ا  جرت��ه  وم��ا 
وخيب��ات  م��آس  م��ن 
يري��د  ال  فالبع��ض 
لهذا البلد االس��تقرار 
املتتالي��ة  فاحل��روب 
وازمات الفساد وداعش 
مس��الك  والتفجيرات 
وعناية  بدقة  مدروسة 
ك��ي يح��دث الطوفان 
اجلميع  يض��رب  ال��ذي 
ان  احلكوم��ة  عل��ى   .

تس��ارع الى انقاذ الش��عب مبا تس��تطيع وهي إن جئنا الى 
احلقيق��ة تس��تطيع ان تفع��ل فلي��س اي دولة ف��ي العالم 
اس��تطاعت ان حتل مش��اكلها ببعيدة عن رؤي��ة القائمني 
على قيادة البلد . الناس تعبت وماتت من اجلوع ومن االماني 
السرابية التي اطلقها البعض ولهذا فليس من احلكمة ان 
يس��كت الش��عب على اخلروقات التي حتدث منذ أمد بعيد 
وابسط ش��يء ان تتم معاجلة الكهرباء وازمة املاء فهي من 
اهون االمور فالش��عب ال يطالب بش��يء خ��ارج عن مقدرة 
احلكومة ونحن قد حذرنا في مقاالت سابقة عن هذه احلالة 
التي من املتيس��ر حلها وبس��رعة فال اح��د يرغب في عودة 
االم��ور الى العن��ف او اخلروقات التي س��تحدث فالش��عب 

يطالب بحقه فسارعوا الى احللول فهي موجودة وممكنة.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

الشعب ال يطالب 
بشيء خارج عن 
مقدرة الحكومة 
ونحن قد حذرنا عن 
هذه الحالة التي من 
املتيسر حلها وبسرعة

  ايها املعارضون الجدد 
لقد مألتم قلوبنا 
قيحا ومالتم جيوبكم 
من الذهب والفضة 
والقصور ماذا اعطيتم 
الشعب غري الوعود؟

إيـه ايـتـهـا الشـمـس

هنالك  من يتهم 
اجملتمع بالتكاسل 
او البعد عن اخذ 
حقوقه بالقوة 
او بادوات عنيفة 
كالثورات او االنقالبات 
كما يحصل في 
العديد من البلدان 
ذات النسيج 
االجتماعي املتمتع 
بفترات حكم بعيدة 
عن التسلط القاسي 
واملؤدلج املمنهج 
لصناع قرارهم 
وحكوماتهم والذي 
نراه له كلمته وسط 
االنحراف وقد يغير 
العديد من املسارات.
او احلكومات.ولنا 
في اجملتمع املصري 
او التونسي مثاال  
لنناقش املسألة وفق  
التساؤل التالي : هل 
مازلنا متوجسني 
من السلطة  أواننا 
نتخوف من التغيير 
وان من سماتنا  هي 
ثقافة النأي بالنفس 
)الشعليه(.

طه الخزرجي

تشظي الهوية تحت ظل العنف المؤسس
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البصرة / البينة اجلديدة
عرقنة  خطة  وضمن  البصرة  نفط  شركة  من  مببادرة 
املالكات العاملة في احلقول النفطية العراقية أجرت 
شركة )أنتون أويل( الصينية اختباراً للطلبة املتفوقني 
مؤخرا  البصرة،  بجامعة  الهندسة  كلية  خريجي  من 
تطوير  قسم  مدير  وكيل  الهندسة.وقال  كلية  في 
املهندس حامت عبداإلمام: »ضمن  القرنة/2  حقل غرب 
في  العاملة  العراقية  املالكات  وزيادة  عرقنة  خطوة 
احلقول النفطية التي وجه بها السيد وزير النفط ثامر 
إحسان  البصرة  نفط  شركة  مدير  والسيد  الغضبان 
عبداجلبار ألجل االستفادة من الكفاءات العلمية لدى 

الشباب اخلريجني، أجرت شركة )أنتون أويل( الصينية 
املتفوقني  الهندسة  كلية  طلبة  من  لعدد  اختباراً 
البصرة، وقد أجري اإلختبار بشكل سلس  بجامعة 
وبآلية ناجحة وضعها ممثلون من الشركة الصينية 
وشركة نفط البصرة وجامعة البصرة، وعند اختيار 
في  وإشراكهم  تشغيلهم  سيتم  املؤهلني  الطلبة 
وجتدر   . والتشغيل«  واالستصالح  الصيانة  عمليات 
اإلشارة إلى أن شركة )انتون أويل( تسعى إلى تطوير 
العراقية للعمل معها في عقودها املبرمة  املالكات 

ضمن جوالت التراخيص في حقول عديدة .

ضمن خطة عرقنة املالكات.. شركة انتون أويل ختترب املتفوقني من كلية اهلندسة

بغداد / البينة اجلديدة
الصناع��ة  وزارة  اعلن��ت    
واملع��ادن عن تنفيذ 99% من 
وف��ق  االجمالي��ة  خطته��ا 
.وأوضح  احلكومي  البرنامج 
وكيل وزارة الصناعة واملعادن 
للتخطيط املهندس محمد 
ف��ي  الهيت��ي  ذي��اب  عل��ي 
تصري��ح  ان وزارة الصناع��ة 

واملعادن متكن��ت من حتقيق 
نس��بة اجن��از بلغ��ت %100 
ولسبعة  الس��ريعة  للمدة 
مش��اريع منج��زة بالكامل 
فيما حققت نسبة تتجاوز 
االخ��رى  للم��دد   %)96 ال���) 
مبين��ا بأن ع��دد املش��اريع 
الت��ي مت اجنازه��ا بالكام��ل 
بلغت سبعة مش��اريع من 

اجمال��ي مش��اريع ال��وزارة 
)57( مشروعا  البالغ عددها 
مبينا بأنه مت تنفيذ عدد من 
بأسلوب  املنجزة  املش��اريع 
قان��ون  وف��ق  املش��اركة 
الش��ركات رقم 22 لس��نة 
1997 ومشاريع اخرى ضمن 
املشاريع االستثمارية املقرة 
للوزارة مش��يرا ال��ى ان عدد 

املش��اريع الت��ي اس��توفت 
مخططاته��ا للنصف االول 
للبرنامج  االول  الع��ام  م��ن 
احلكوم��ي ه���������ي ) 48( 
مشروعا فيما حققت نسب 
اجناز عالية ملشروعني اخرين 
ولم تستوف كامل خطتها 
التخصيصات  اطالق  لتأخر 
اج��راءات  وتأخ��ر  املالي��ة 

املش��اركة و ه��ي بانتظ��ار 
االلي��ات  اق��رار  اس��تكمال 
 336 الق��رار  وف��ق  للعم��ل 
لس��نة 2018 .واكد الهيتي 
الصناع��ة  وزارة  ان  عل��ى 
االهتم��ام  تول��ي  واملع��ادن 
خطتها  الستكمال  الكبير 
احلكوم��ي  البرنام��ج  وف��ق 
وتذلي��ل الصعوب��ات الت��ي 

تواج��ه تنفيذه��ا لتحقيق 
نس��ب عالي��ة خ��الل املدد 
البرنام��ج  وف��ق  احمل��ددة 
احلكومي  الذي تعمل عليه 
الوزير  لتوجيه��ات  تنفي��ذا 
اجلبوري واهتمامه بأن تكون 
الوزارة س��باقة في احلصول 
على التقييم العالي مقارنة 

بالوزارات االخرى .

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
لعيبي  عبداهلل   املهندس  النقل  وزير  بتوجيه   
املوارد  لتعظيم  تسويقية  منافذ  بإيجاد  باهض 
الرابحة   الشركات  من  وجعلها  للسكك  املالية 
جواد  طالب  األستاذ  السكك  عام  مدير  ومبتابعة 
التحميل  منقوالت  حلجم  احلسيني  كاظم 
للسكك  العامة  الشركة  استنفرت  والتفريغ، 
النقل(  وزارة  تشكيالت  )احدى  العراقية  احلديد 
مادة  وتسفير   بتحميل  املتاحة   طاقاتها  كل   ،
البصرة  في  الشعيبة  مصفى  من  الغاز  زيت 
األحواض  بواسطة  احللة  نفط  مستودعات  الى 
املنقولة   األحواض  .ليكون عدد   KZB التخصصية 
على  جار  2019/4/21والعمل  منذ  560حوضا 
والفنية  الهندسية  الكوادر  بجهود  وساق    قدم 
البصرة  منطقة  مدير  وبإشراف  والتشغيلية 
النقل  قسم  مع  بالتنسيق  احللة  منطقة  ومدير 
املركزية في  السيطرة  وغرفة عمليات  والتشغيل 
من مصافي  املادة  لتتابع  عملية حتميل  الشركة 

الشعيبة   وتفريغها في مستودعات نفط احللة  
بني  العقد  بنود  حسب  يوميا  احواض   )10( بواقع 
الشركة العامة للسكك وشركة توزيع املنتجات 
النفطية  وبواسطة جلان مشرفة من الطرفني على 
عملية التفريغ والتحميل لضمان عملية التكييل 

وإيصال املادة باوقاتها احملددة..

وزارة الصناعة واملعادن تنجز 99% من خطتها وفق الربنامج احلكومي

السكك  تنقل )560(حوضا من زيت الغاز من مصفى 
الشعيبة اىل مستودعات نفط احللة  

بغداد / البينة اجلديدة / اخالص حسن
 يقيم املنتدى النسوي مع مجموعة من 
منظمات  وجلنة  والناشطات  الناشطني 
ملدينة  البلدي  اجمللس  في  املدني  اجملتمع 
يوم  وذلك  بالدم  للتبرع  حملة  الصدر 
في   2019/7/9 املوافق  املقبل  الثالثاء 
معظم  الباب  في  الوطني  الدم  مصرف 
احلضور  او  صباحا  العاشرة  الساعة 
الساعة   55 املديرية في ساحة  الى مقر 
التاسعة صباحا ملن يرغب بالتبرع بالدم 
ملرضى  بغداد  محافظة  من  دعما  وذلك 

الثالسيميا.

حتت شعار خدمة بغداد شرف لنا .. حمافظة بغداد تقدم الدعم ملرضى الثالسيميا

كركوك / البينة اجلديدة
برعاية صندوق إعادة اإلعمار / مشروع قرض 
التنمية الطارئ )EODP( انهى فريق التواصل 
)رصد  حول  التدريبية  ورشته  الصندوق  في 
في  معها  التعامل  وآليات  العنف  مظاهر 
املدارس في فترة ما بعد داعش(، في محافظة 
مدراء  مبشاركة  احلويجة  قضاء  كركوك 
مدارس القضاء وبالتعاون مع جامعة كركوك 
مت  الورشة  يومي  وخالل  التربية.  ومديرية 
التشارك باخلبرات واملعارف وتبادل املعلومات 

وفي ختام الورشة قام رئيس جامعة كركوك 
الدكتور عباس حسن تقي بتقدمي الشهادات 
أساتذة  من  املشاركني  على  التقديرية 
اجلامعة كما قدم معاون مدير تربية كركوك 
الشهادات الى 20 مشاركا من مدراء املدارس 
في احلويجة. واعرب املشاركون عن شكرهم  
لصندوق إعادة اإلعمار لالهتمام الذي يبديه 
خالل  من  البشرية  والتنمية  االنسان  لبناء 

انشطة التواصل في احملافظات املتضررة.

فريق التواصل ينهي اعمال ورشة رصد مظاهر العنف يف حمافظة كركوك

بغداد / البينة اجلديدة
استنادا لتوجيهات وزير النقل املهندس عبداهلل 
لعيبي تفقد السيد مدير عام الشركة العامة 
مرأب  اجلابري  كرمي  السيد  اخلاص  النقل  إلدارة 
أمس  صباح  بغداد  في   املقدسة  الكاظمية 

.والتقى  عمله  حيثيات  على  ميدانياً  لإلطالع 
اجلابري إدارة املرأب وبحث معهم سبل اإلرتقاء 
النفقات  وتقليل  اإليرادات  وزيادة  بالعمل 
السيد  ،وأكد  والقوانني  باألنظمة  واإللتزام 
املشترك  التعاون  تفعيل  ضرورة  على  اجلابري 
مع كافة األجهزة األمنية واخلدمية واإلدارية في 
العمل  لتفعيل  التنسيق  أجل  من  العاصمة 
املشترك وتوحيد اجلهود وتقدمي أفضل اخلدمات 
للزائرين الكرام خصوصاً وأن مدينة الكاظمية 
تتمتع بخصوصية كبيرة ألهميتها الدينية ،من 
الكرمية  الزيارة  املرأب هذه  إدارة  ثمّنت  جانبهم 
عجلة  دفع  في  إيجابية  خطوة  إياها  معتبرين 
العمل ورفع الروح املعنوية لهم وللعاملني في 
على  إيجاباً  ينعكس  مبا  اخلاص  النقل  قطاع 

أدائهم وعملهم .

اجلابري يتفقد مرأب الكاظمية املقدسة 
ميدانيًا ويلتقي إداراته

بغداد / البينة اجلديدة
زار وزير الكهرباء الدكتور لؤي اخلطيب مؤخرا محافظة 
املثنى، وكان باستقباله محافظها احمد منفي، ورئيس 
وأعضاء  الياسري  حاكم  الدكتور  احملافظة  مجلس 
اجمللس. واطلع على املشاكل التي تعاني منها احملافظة، 
منظومة  مجمل  لها  تتعرض  التي  الطارئة  واحلاالت 
الطاقة فيها، واشار  الوزير اخلطيب، باننا وضعنا في 
على  للوقوف  العراق  محافظات  زيارة  عملنا  برنامج 
معوقات ومشاكل كل محافظة فيما يخص الطاقة 
الكهربائية، مؤكداً، ان مشكلة الكهرباء هي مشكلة 
وطن بأكمله، فدخول داعش اإلرهابي، وتدميره للبنية 
بيده  امنياً  سقطت  التي  للمحافظات  التحتية 
مؤكدا  البالد،  محافظات  جميع  على  سلباً  انعكس 
فضالً  املثنى  محافظة  ملعاناة  املستمرة  متابعته 
حلوال  لوضع  الوزارة  وخطة  االخرى،  احملافظات  عن 
بأن  مشدداً،  الصيف،  هذا  خالل  لها  معجلة  انية 
تنفذها  التي  املركبة  السماوة  وتشغيل محطة  إجناز 
احلل  هي  ستكون  االمريكية،  الكتريك  جنرال  شركة 
للمحافظة،  الكهربائية  الطاقة  بتوفير  األسرع 
والتي ستدخل اخلدمة في شهر تشرين االول املقبل، 
ودخولها سيحسن وضع احملافظة وسيكون جتهيزها 
مع  وبالتوازي  بانه  موضحاً،  يومياً،  ساعة   20 بحدود 
استقرار  وعدم  انخفاض  معاجلة  نحاول  العمل  هذا 
في  الكهربائية  الطاقة  منها  تعاني  التي  الذبذبات 
الربع  في  ستدخل  مشاريع  إجناز  خالل  من  احملافظة، 
زيارة سيادته حملافظة  العام.ومبستهل  االخير من هذا 

املثنى، تفقد مشروع محطة السماوة املركبة، واطلع 
مبدير  والتقى  االجناز،  ونسب  العمل  مجريات  على 
املشروع وفريق عمله،  واستمع الى احتياجاتهم، وما 
ميكن تقدميه الجناز املشروع وفق املدة املتفق عليها مع 
شركة جنرال الكتريك، موعزاً بتنفيذ جميع الطلبات 
االجناز،  دميومة  على  حفاظا  واالحتاجات  وتلبية 
مضيفاً،  الشركة،  مع  عليه  املتفق  بالوقت  وااللتزام 
بان اي معرقالت مع جهات حكومية سيتم حلها من 
محطة  ان  الطاقة..يذكر  وجلنة  الوزراء  مجلس  خالل 
كل  غازية،  وحدات  اربع  من  تتكون  املركبة،  السماوة 
وحدة بطاقة )125( ميكاواط، وبطاقة اجمالية غازية 
كل  طاقة  مركبتني،  ووحدتني  ميكاواط،   )500( قدرها 
وحدة )125( ميكاواط، وبطاقة اجمالية مركبة قدرها 
 )750( اإلجمالية  احملطة  قدرة  لتكون  ميكاواط،   )250(

ميكاواط.

وزير الكهرباء يزور حمافظة املثنى وجيري جولة 
ميدانية يف مشروع حمطة السماوة املركبة

بغداد / البينة اجلديدة
،امس  املهندس عبد اهلل لعيبي  النقل  وزير  اعلن 
العامة  ، مباشرة مالكات الشركة  الثالثاء  االول  
اربعة  من  ثقيلة  معدات  بتفريغ  العراق  ملوانئ 
احلمولة  تفريغ  مت   : سيادته  كبيرة.واوضح  بواخر 
بعد وصول 103 قطع من املعدات الثقيلة اخلاصة 
التابعة   االستثمارية  الهارثة  كهرباء  مبحطة 
ام  ميناء  الى  االماراتية  انيريجي  بيركوال  لشركة 

ان   : الشركة  بينت  جانبها  من  الشمالي  قصر 
وصلت  التي  الهارثة  لكهرباء  التابعة  املعدات 
يتطلب  التي  الثقيلة  املعدات  من  تعد  امليناء 
نقلها وتفريغها  خبرة وجتربة في هذا اجملال.يذكر 
االصولية  السياقات  وفق  متت  التفريغ  عملية  ان 

املعتبرة ونقل البضاعة بانسيابية وأمان .

  تفريغ معدات ثقيلة يف املوانئ العراقية  لكهرباء اهلارثة  

بغداد / البينة اجلديدة
الدين  عالء  الدكتور  والبيئة  الصحة  وزير  اطلع 
مركز  في  املسؤولني  من  مجموعة  يرافقه  العلوان 
الوزارة على سير العمل واخلدمات الصحية املقدمة 
خالل  ذلك  جاء  ببغداد  الكندي  مستشفى  في 
االثنني  مساء  املفاجئة  املسائية  امليدانية  زيارته 
املستشفى  ردهات  العلوان  تفقد  حيث   . املاضي 
الصحية  احلالة  على  مطلعا  والديلزة  والطوارئ 
والتقى   ، لهم  املقدمة  الصحية  واخلدمات  للمرضى 
التي  املعوقات  اهم  ملعرفة  والصحي  الطبي  بالكادر 

تواجههم لتذليلها وكذلك االحتياجات واملقترحات 
املقدمة  الصحية  اخلدمات  بتحسني  تسهم  التي 
تسهيل  على  الوزير  السيد  واكد   ، املستشفى  في 
اجراءات الصيانة وتوفير االدوية واملستلزمات الطبية 
الالزمة لتحسني اخلدمة الصحية املقدمة للمرضى  
مستمرة  الوزير  لسيادة  امليدانية  الزيارات  ان  يذكر 
واحملافظات  بغداد  في  الصحية  املؤسسات  لعموم 
التي  املعوقات  كافة  وتذليل  االداء  حتسني  بهدف 

تواجه املؤسسات الصحية في عموم البالد .

وزير الصحة والبيئة يطلع بزيارة ميدانية  
على سري اخلدمات الصحية املقدمة للمواطنني

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
العدلي  التخطيط  دائرة  أعلنت 
تنظيم  عن  العدل  لوزارة  التابعة 
دورة خاصة بتطوير الكوادر اإلدارية/ 
وأثره  الدولة  انضمام موظفي  قانون 
العدلية. للدوائر  املوظفني  على 
وقالت مدير عام الدائرة الست منى 
متي بيثون: ان هذه الدورة تأتي ضمن 
اخلاصة  السنوية  التدريبية  اخلطة 
حيث   الدائرة،  في  التدريب  بقسم 
 2019/6/30 املوافق  االحد  يوم  بدأت  
)31( موظفا. ايام مبشاركة   )5( وملدة 
شاركت  انه  العام  املدير  وأضافت 
حيث  االدارية  الكوادر  بالدورة 
شملت، املبادئ األساسية في قانون 
موظفي  وانضباط  املدنية  اخلدمة 
الدولة وأثره على الوظيفة، املالكات، 
النقل  الترفيع،  إجراءات  التعيينات، 

والتنسيب.

دائرة التخطيط العدلي 
تقيم دورة خاصة بتطوير 

الكوادر اإلدارية

العزي��ز  ل��أخ  اب��ارك 
حس��ني  االس��تاذ 
جواد كاظم االس��دي 
لفندق  املفوض  املدير 

ميلي��ا  املنص��ور  
حصول��ه  ملناس��بة 
ش��هادة  عل��ى 
الدكتوراه من جامعة 
وكذل��ك  القاه��رة 
س��فيرا  اختي��اره 
الف  احلسنة.  للنوايا 
متمنني  مب��ارك  الف 
ل��ه النج��اح الدائ��م 

واملوفقية .
االعالمي حيدر الشمري

تهنئة 
االمتنان  ووافر  الشكر  بجزيل  اتقدم 
وكيل  كمبش  سعد  الدكتور  الى 
ملتابعاته  السني  الوقف  ديوان  رئيس 
إلكمال  املتواصل  ودعمه  املستمرة 
كافة احتياجات جامع )عرفات( وهذا 
دليل واضح على سعيه الدؤوب إلظهار 
بيوت اهلل بأبهى صورة وتهيئة اجواء 

اميانية للمصلني من رواد اجلامع.

الشيخ الدكتور حيدر هادي الطائي
امام وخطيب جامع عرفات

شكر وتقدير

وزارة النفط
شركة توزيع املنتجات النفطية 

)شركة عامة(
هيأة توزيع بغداد 

انذار
صادر مبقتضى املادة الثالثة من قانون حتصيل الديون احلكومية رقم 56 لسنة 1977

الى/ املدين )جمال عبد علي تايه( صاحب مولدة / مجهول االقامة
حيث انك لم تسدد املبلغ وقدره )2,686,450( مليونان وستمائة وستة وثمانون الف واربعمائة 
وخمسون دينار الصادر استنادا الى االمر االداري املرقم 12205 في 2016/4/25 لذلك ندعوك 
بهذا الى تسديده خالل )10( ايام من تاريخ تبليغك باالنذار واال سوف نتخذ قرار بحجز اموالك 

املنقولة وفقا للمادة اخلامسة من قانون حتصيل الديون احلكومية املرقم 56 لسنة 1977 
املوظف اخملول 
صباح حسن حافظ
مدير هيأة توزيع بغداد 
تبلغت باالنذار املرقم 16144 واملؤرخ في 2019/5/29 الصادر مبقتضى املادة الثالثة من قانون 

حتصيل الديون رقم 56 لسنة 1977.
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مافائدة
 اجليوش العربية ؟

فيم��ا اجلي��وش الس��ودانية واجلزائرية والليبي��ة تبحث بني 
العس��كر عن عس��كريني جدد يتولون األحكام ويحطمون 
انتفاض��ة ش��عوبهم، كان��ت مركب��ة فضائية إس��رائيلية 
تهب��ط - ولو محطمة - على س��طح القمر. ف��ارق كبير بني 
حتطيم احلجر وحتطيم البش��ر، إال إذا كان العالم العربي ما 
يزال في العصر احلجري. وفارق كبير بني ش��عوب وصلت إلى 
القمر وأخرى ما لبثت في عهد الثكنات، إال إذا كانت األخيرة 
م��ا فتئت بعيدة عن الدميقراطية مس��افة األرض عن القمر. 
بني اجلزائر وليبيا والس��ودان تتنقل الش��عوب من ثكنة إلى 
أخرى. تغتس��ل بامل��اء ذاته فال تنظف. تخش��ى أن تغير ماء 
العس��كر فتقع في دماء الثورة. اغتيال »الربيع العربي« في 
تونس ومصر وليبيا وس��وريا والعراق واليمن جّفل الشعوب 
العربي��ة األخرى فخاف��ت أن تصيبه��ا املآس��ي ذاتها، فلم 
تكم��ل فصل »الربيع العربي« احلقيقي . وأصال، من دون دعم 
خارج��ي ال تذهب الش��عوب العربية أبعد م��ن التظاهر، وإال 
واجه��ت القمع حتى القت��ل اجلماع��ي. وإذا حظيت بدعم، 
فليس��ت تعرف نيته وجديته وصدق��ه وهدفه النهائي. منذ 
سقوط الس��لطنة العثمانية، جتارب الشعوب العربية مع 
الدعم اخلارجي، غربيا كان أو ش��رقيا، ال تش��جع على طلب 
املزي��د. وإذا ص��ادف أن أخلصت اليوم دول��ة أجنبية في دعم 
حركة حترير عربية، تسارع إسرائيل إلى حرفه نحو مسارات 
أخرى. مع أحداث اجلزائر وليبيا والسودان تبدأ اجلولة الثانية 
في مس��ار التغيي��ر اجلامد ف��ي العالم العربي/اإلس��المي. 
اجلول��ة األولى انطلقت أواخ��ر 2010 وبداية 2011 بعد حروب 
وثورات مدمرة في لبنان وإيران والعراق وفلسطني بني سنتي 
1975 و2003. وإذا كان باكرا التنبؤ حول مصير اجلولة الثانية 

وحتى مصير األولى، نورد خمس مالحظات عامة:
1( اجلولت��ان األولى والثانية بدأتا من املغرب العربي/األفريقي 
بينما املس��تهدفان كيانيا هما املشرق واخلليج. 2( انفجرت 
اجلول��ة األولى في ظ��ل أحادي��ة أميركية واندلع��ت الثانية 
وس��ط منافسة أميركية/روسية. 3( انطلقت اجلولة الثانية 
فيما اجلولة األولى لم تنته بعد عس��كريا وال سياس��يا، ما 
يؤكد وجود تصميم دولي على تعميم الفوضى املتزامنة في 
كل العالم العربي. 4( لم تؤد حتوالت اجلولة األولى إلى إحداث 
تغيير إيجابي كنش��ر الدميقراطية وتقرير مصير الش��عوب 
املضطهدة، ال بل انتش��ر اإلرهاب وزاد القمع. وال شيء يشير 
إل��ى أن نتائ��ج اجلول��ة الثانية س��تكون أفضل، م��ع أن أحد 
أهداف التغيير في الس��ودان هو احلؤول دون متركز »القاعدة« 
و«داع��ش« هن��اك وفي الق��رن األفريقي عل��ى جوانب البحر 
األحمر. 5( أس��فرت أحداث اجلولة األولى عن نزوح الشعوب 
املش��رقية في إطار عملية نقل س��كاني )ترانسفير(، بينما 
ش��عوب املغ��رب العرب��ي - أقل��ه حت��ى اآلن - حافظت على 

وجودها ولم تتعرض للتهجير.

سجعان قزي

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
يع��د النائب اإليطالي ديفيد 
ساس��ولي، املنتم��ي لتي��ار 
يسار الوسط، املرشح األوفر 
حظ��ا لتول��ي منصب رئيس 
البرملان األوربي، في انتخابات 
مته��د الطريق أم��ام موافقة 
اجملل��س عل��ى اختي��ار وزيرة 
الدفاع األملانية أورسوال فون 
دي��ر الين لرئاس��ة املفوضية 
األوربية. ومن املقرر أن ينتخب 
للفت��رة  رئيس��ه  البرمل��ان 
املقبلة التي تس��تمر عامني 
العام، مس��تكمال  ونص��ف 
جول��ة تعيين��ات املناص��ب 
اخلمس��ة العليا ف��ي االحتاد 
األوربي والتي شهدت، اختيار 
الدولي  النقد  مديرة صندوق 
كريس��تني الج��ارد لرئاس��ة 
البنك املرك��زي األوربي وفون 
دي��ر الين لرئاس��ة املفوضية 
األوربية.وس��تحتاج فون دير 
الي��ن إل��ى موافق��ة أغلبية 
مطلقة ف��ي البرملان األوربي 
املؤلف من 751 نائبا لتأكيد 
تعيينه��ا ف��ي املنصب. ومن 

املق��رر إج��راء التصويت في 
أس��بوعني.وقال  غض��ون 
مسؤول في مجموعة حزب 
الش��عب األورب��ي املنتمي��ة 
ليمني الوس��ط، وه��ي أكبر 
إن  البرمل��ان،  ف��ي  فصي��ل 
الوزيرة ستذهب إلى البرملان، 
مدينة ستراس��بورج  ومقره 
للمش��اركة  الفرنس��ية، 
ورفض��ت  اجللس��ة  ف��ي 
االش��تراكيني،  مجموع��ة 
ثاني أكبر تكتل في البرملان، 
التعيينات التي وافق عليها 
زعماء االحت��اد األوروبي أمس 
وكال��ة  بحس��ب  وذل��ك   ،
»رويترز«. لكن مسؤولني في 
إن انتخ��اب  البرمل��ان قال��وا 
للبرملان  رئيس��ا  ساس��ولي 
قد يخفف م��ن معارضتهم 
لتعيني ف��ون دير الي��ن.وكان 
زعماء االحت��اد األوربي دفعوا 
البلغ��اري  انتخ��اب  باجت��اه 
ستانيش��يف  س��يرجي 
لك��ن  للبرمل��ان،  رئيس��ا 
ترش��يحه قوبل بالرفض من 
االشتراكيني  النواب  غالبية 

واحملافظني. وقال مس��ؤولون 
ش��خصية  انتخ��اب  إن 
اختاره��ا البرمل��ان ميك��ن أن 
يس��هم في تقريب وجهات 
االش��تراكيني  ب��ني  النظ��ر 

األوروب��ي. االحت��اد  وزعم��اء 
ونظري��ا، ينبغ��ي أن يحظى 
ساس��ولي بدع��م معظ��م 
واحملافظ��ني  االش��تراكيني 
والليبراليني، وهم أكبر ثالث 

البرمل��ان،  ف��ي  مجموع��ات 
ومما ميك��ن أن يضمن أغلبية 
لك��ن  النتخاب��ه،  مريح��ة 
االقتراع س��ري وق��د يفضل 
التصوي��ت  الن��واب  بع��ض 

ملرش��حي بلدانهم. ويفضل 
ش��رق  م��ن  االش��تراكيون 
أوربا بوجه خاص مرش��حني 
آخرين، ولي��س واضحا ما إذا 
كانوا سيدعمون ساسولي.
عل��ى  احلف��اظ  مت  وبينم��ا 
الت��وازن بني اجلنس��ني عند 
العليا في  اختيار املناص��ب 
االحت��اد األورب��ي، م��ع اختيار 
أربع��ة  ب��ني  م��ن  امرأت��ني 
ترشيحات، مت إهمال التوازن 
بني الش��رق والغرب ولم يجر 
اختيار أي سياسي من شرق 
لتولي منص��ب كبير. أورب��ا 
وتنقسم رئاسة برملان االحتاد 
األوربي إل��ى فترتني مدة كل 
ونص��ف  س��نتني  منهم��ا 
االتف��اق  ومبوج��ب  الس��نة. 
ال��ذي توص��ل إلي��ه زعم��اء 
االحتاد األوربي في بروكس��ل، 
وبدعم م��ن احملافظ��ني، فإن 
رئاس��ة البرملان ستكون من 
نصيب تيار ميني الوسط في 
الدورة  الثاني م��ن  النص��ف 
الت��ي متتد خلمس  البرملانية 

سنوات.

وكاالت / البينة الجديدة
الروس��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  أعل��ن 
س��يرغي الف��روف ام��س األربع��اء 
أن العناص��ر األولي��ة ل��� »صفق��ة 
القرن« األمريكية بش��أن تس��وية 
الشرق األوسط تتناقض مع قرارات 

مجلس األمن الدولي.
وق��دم مستش��ار رئي��س الواليات 
املتح��دة ، جاري��د كوش��نر، في 25 
يوني��و املرحل��ة األول��ى م��ن خطة 
الش��رق  ف��ي  اجلدي��دة  التس��وية 
الواليات  التي وضعته��ا  األوس��ط 
والتي وصفتها وس��ائل  املتح��دة، 
اإلع��الم العربي��ة بأنه��ا »صفق��ة 
الق��رن«. وفًق��ا له��ذه اخلط��ة، من 
املقرر اس��تثمار 50 مليار دوالر على 
مدار عق��د من الزمن ف��ي التنمية 
االقتصادية لألراضي الفلسطينية 
وال��دول العربي��ة اجمل��اورة، وكذلك 
ف��ي تكاملها.ف��ي ه��ذا الص��دد ، 

أش��ار الفروف ، ف��ي مؤمتر صحفي 
ف��ي موس��كو م��ع األم��ني الع��ام 
ملنظمة التعاون اإلسالمي، يوسف 
العيثيم��ني، إلى أن أح��داً لم ير ما 

يسمى بصفقة القرن.
وق��ال الفروف: »ف��ي اخلطة األولية، 
س��أقول إن هذا اجل��زء االقتصادي، 
كما ذك��رت من قبل، يقترح حوالي 
50 ملي��ار دوالر مس��تثمرة: حوالي 
نص��ف ه��ذا املبلغ في فلس��طني، 
والبقية 25 مليار دوالر لالس��تثمار 
في البني��ة التحتية لل��دول حيث 
يتواج��د من��ذ س��نوات الالجئ��ني 

الفلسطينيني«.
وأضاف الفروف: »إذا  كان هذا يهدف 
إل��ى ضمان بق��اء ه��ؤالء الالجئني 
هناك إلى األبد، ولهذا تتلقى الدول 
املعني��ة بع��ض األموال، ف��إن هذا 
يتناقض مع ق��رارات مجلس األمن 

التابع لألمم املتحدة«.

ساسولي يتصدر الرتشيحات لرئاسة الربملان األوربي

الفروف: اخلطة األمريكية االقتصادية بشأن التسوية الفلسطينية 
تتعارض مع قرارات جملس األمن

وكاالت / البينة الجديدة
أكد مسؤول ليبي استمرار تركيا 
وقطر في التدخل بالشأن الليبي 
من خالل دعم امليليش��يات في 
طرابل��س باألس��لحة واخلب��راء 

العسكريني.
واتهم املتحدث الرسمي باسم 
اجلي��ش الوطن��ي الليبي أحمد 
املسماري، تركيا وقطر بالتدخل 
بش��كل مباش��ر ف��ي معرك��ة 
طرابل��س، م��ن خ��الل توفيرها 
غطاء ج��وي بطائرات مس��ّيرة 
خالل اقتح��ام مدينة غريان من 

قبل امليليشيات.
وقال املس��ماري في تصريحات 
تل��ك  عل��ى  »بن��اء  صحفي��ة، 
املعطي��ات تقرر اس��تهداف أي 
أه��داف تركي��ة عل��ى األراضي 

وأن  الليبي��ة كأه��داف معادية 
باس��تهداف  ص��درت  األوام��ر 
املي��اه  ف��ي  التركي��ة  الس��فن 
وأضاف:  الليبي��ة«.  اإلقليمي��ة 
»هناك أوامر أيضا بحظر رحالت 
الطيران م��ن أي مطار ليبي إلى 

وأن اجليش سيستهدف  تركيا، 
أي نقط��ة عل��ى األرض تتعامل 
مع تركيا«، مؤكدا أن هناك أوامر 
بالقب��ض عل��ى جمي��ع األتراك 
ف��ي ليبيا، كما هدد املس��ماري 
باس��تهداف أي نقطة تتعامل 

م��ع األت��راك. وكش��ف مص��در 
اس��تخباراتي ليبي عن هويات 
لفريق خبراء عس��كريني أتراك، 
يعمل��ون ف��ي غرف��ة عملي��ات 
لصالح  طرابل��س  بالعاصم��ة 
حكوم��ة الوفاق. وأك��د املصدر 

أن ضمن هذا الفريق عسكريني 
مختصني في تسيير الطائرات 
التي ش��نت  املس��يرة  التركية 
غ��ارات مكثف��ة عل��ى مواق��ع 
اجلي��ش الليب��ي. وأش��ار إلى أن 
16 خبي��را تركيا، بينهم جنرال 
الفري��ق  ه��و  املس��توى  رفي��ع 
عرفان أوزس��يرت، الذي ش��غل 
األكادميية  ف��وج  قائ��د  منصب 
كم��ا  التركي��ة  العس��كرية 
ش��غل منص��ب املس��ؤول عن 
القط��اع العس��كري ملنطق��ة 
غ��ازي عنت��اب، وتب��وأ مناصب 
في االس��تخبارات العسكرية.

ولفت إل��ى أن خس��ارة الرئيس 
احمللي��ة  لالنتخاب��ات  أردوغ��ان 
البلدي��ة في إس��طنبول كانت 
عام��الً ف��ي اس��تفزازه، »ف��أراد 

ان يحق��ق النص��ر ف��ي اخلارج 
وذلك عن طريق دعم املش��روع 
اإلس��المي السياس��ي س��واًء 
كان ف��ي ليبي��ا او غي��ر ليبيا«.

بدوره، اعتبر الباحث السياسي 
الليبي عب��د احلكي��م معتوق، 
اللهجة التي حتدث بها الناطق 
باس��م اجليش الليبي تشير مبا 
ال ي��دع مج��ال للش��ك إلى أن 
غرفة العمليات يقودها ضباط 
قطريون، »وما حصل في مدينة 
غري��ان كان مبثابة كس��ر لظهر 
اجلي��ش الليبي وكان��ت مؤامرة 
يقف وراءها كل من تركيا وقطر، 
كم��ا أن ه��ذا التصعي��د يعني 
وب��ال ش��ك ان احل��رب أصبحت 
مفتوح��ة ب��ني اجلي��ش الليبي 

واجليش التركي«.

مصر وفرنسا تنفذان تدريبًا حبريًا 
جويًا مشرتكًا يف املتوسط

أوامر بالقبض على مجيع األتراك يف ليبيا

وكاالت / البينة الجديدة
أعلنت الشرطة االندونيسية 
جماع��ة  زعي��م  اعتق��ال 
اس��المية متطرفة مرتبطة 
»القاع��دة«  تنظي��م  ف��ي 
متورطة ف��ي تفجيرات بالي 
والتي أس��فرت  ع��ام 2002، 
ع��ن مقت��ل اكث��ر م��ن 200 

شخص.
وقال الناطق باسم الشرطة 
إن شرطة  براس��يتيو،  ديدي 
اعتقلت  اإلره��اب  مكافحة 
ب��ارا ويجاينات��و م��ع زوجته 
السبت املاضي في فندق في 

مدينة بيكاسي القريبة من 
جاكرتا.

ووفق الشرطة فإن ويجايانتو 
طوي��ل  وق��ت  من��ذ  تزّع��م 
اجلماعة اإلسالمية التي تعد 
واح��دة من أق��دم اجلماعات 
إندونيس��يا  ف��ي  اإلرهابي��ة 
م��ن  سلس��لة  وراء  وتق��ف 
ف��ي  الدامي��ة  الهجم��ات 
الدول��ة التي تضم أكبر عدد 

من املسلمني في العالم.
وقال براسيتيو إن ويجايانتو 
يش��تبه أيضا بإرساله ما ال 
يقل ع��ن س��تة مجموعات 

للقتال  اإلندونيس��يني  م��ن 
في سورية، كما قدم الدعم 
للمس��لحني ف��ي منطق��ة 
بوس��و املضطربة في جزيرة 

سوالويسي .
اجلماع��ة  وتأسس��ت 
املرتبط��ة  اإلس��المية 
بالقاع��دة عل��ى ي��د حفنة 
من املقاتل��ني في املنفى في 
ماليزيا اب��ان الثمانينات، ثم 
توس��عت لتض��م خاليا في 

أنحاء جنوب شرق آسيا.
وكان��ت اجملموعة مس��ؤولة 
عن تفجيرات بالي عام 2002 

التي قتل فيها مواطنون من 
21 دول��ة عل��ى األق��ل وتعد 
أس��وأ هج��وم تعرض��ت له 

البالد على اإلطالق.
اجملموع��ة  حتمي��ل  مت  كم��ا 
مس��ؤولية تفجي��ر س��يارة 
ع��ام 2003 ف��ي فن��دق جي 
دبلي��و ماري��وت ف��ي جاكرتا 
أدت ال��ى مقت��ل اكث��ر م��ن 
ال��ى  12 ش��خصا، اضاف��ة 
انتحاري بسيارة في  تفجير 
العام التالي خارج السفارة 
األسترالية أسفر عن مقتل 

10 أشخاص .

اندونيسيا تعتقل زعيم مجاعة متطرفة مرتبطة يف »القاعدة«

وكاالت / البينة الجديدة

انطلق��ت فعالي��ات تدريب 
ج��وي  بح��ري  مش��ترك 
مصري - فرنسي حتت شعار 
مبشاركة   »2019 »رمسيس 
عناصر من القوات البحرية 
واجلوي��ة والق��وات اخلاص��ة 
م��ن مصر  ل��كل  البحري��ة 
وفرنسا، والذى يستمر أليام 
في املياه اإلقليمية املصرية 

في البحر املتوسط.
وقال الناطق باس��م اجليش 
العقي��د أركان ح��رب تام��ر 
إن  بي��ان،  ف��ي  الرفاع��ي، 
التدري��ب تش��ارك في��ه من 
حاملة  الفرنس��ي  اجلان��ب 
املروحيات الفرنسية )شارل 
القتالية  واجملموعة  ديجول( 
املصاحبة له��ا وعناصر من 
الق��وات اخلاص��ة البحري��ة 
الفرنس��ية، باإلضاف��ة إلى 
عدد من الطائ��رات املقاتلة 
طراز )رافال( والهل املسلح، 
املص��ري  اجلان��ب  وم��ن 
بح��ري  تش��كيل  يش��ارك 
م��ن الفرقاط��ات ولنش��ات 
وعناصر  احلديثة  الصواريخ 
من القوات اخلاصة البحرية 
املصرية، باإلضافة إلى عدد 

من الطائ��رات املقاتلة طراز 
)إف – 16( املتع��ددة امله��ام 
والطائ��رات املقاتل��ة ط��راز 

)رافال(.
عل��ى  التدري��ب  ويش��تمل 
تنفيذ العديد من األنشطة 
الت��ي تس��هم ف��ى توحيد 
العملياتي��ة  املفاهي��م 
والق��درة على قي��ام القوات 
بتخطيط وإدارة أعمال قتال 
مش��تركة،  وجوية  بحري��ة 
كم��ا يه��دف التدري��ب إلى 
صقل مهارات أطقم القوات 
البحرية - اجلوية املشاركني 
وتب��ادل اخلب��رات القتالي��ة 
واالس��تعداد  وامليداني��ة 
لتنفيذ أي مهام مش��تركة 

حتت مختلف الظروف.
ويأت��ي التدري��ب ف��ي ضوء 
تنام��ي عالق��ات الش��راكة 
والتع��اون العس��كري ب��ني 
املصرية  املس��لحة  القوات 
والفرنسية وإظهار ماوصلت 
املش��اركة من  القوات  إليه 
قدرة قتالية عالية ومستوى 
التدري��ب ملواجهة  راٍق م��ن 
التحديات التي تواجه األمن 
البح��ري باملنطق��ة وتأمني 
األه��داف احليوي��ة بالبح��ر 

املتوسط.



7هموم الناس

)البين��ة اجلدي��دة( رس��الة  تلق��ت     
معطره��ة بطي��ب التحايا والس��ام 
م��ن مدين��ة النجف االش��رف.. مدينة 
اس��د اهلل الغالب االمام عل��ي بن ابي 
طالب )ع( بعثها الى رئاس��ة التحرير 
االخ الدكت��ور )الس��يد جعف��ر حيدر 
علي شرف الدين املوسوي( ناشد عبر 
سطورها معالي وزير التعليم العالي 
قص��ي  الدكت��ور  العلم��ي  والبح��ث 
الس��هيل احملت��رم بانص��اف الدكت��ور 

)محمد كشمش خشان( ومساعدته 
وهو اس��تاذ قدير ومعروف في النجف 
االش��رف من خ��ال نقله م��ن التربية 
ال��ى اح��دى اجلامع��ات ف��ي الكوف��ة 
ليم��ارس اختصاص��ه كون��ه اس��تاذا 
قديرا ولديه عدة بحوث ودراس��ات وهو 
يحمل شهادة الدكتوراه بامتياز لكن 
م��ا يؤس��ف له حق��ا انه ي��درس مادة 
الرياضة في مدارس ابتدائية بعيدا عن 
اختصاصه العلمي وتش��ير الرس��الة 

بانه س��بق ان متت مفاحتة السيد وزير 
التعليم العالي قصي السهيل بعدة 
رسائل بخصوص هذه القضية ومنها 
الرس��الة املرقم��ة 83 ف��ي 2019/5/25 
ورس��الة خاص��ة م��ن الس��يد النائب 
)عب��اس علي��وي كاظ��م( اضاف��ة الى 
ان��ه مت توجي��ه الكتاب املرق��م 13478 
ف��ي 2019/6/23 والكت��اب املرقم 117 
ف��ي 2019/3/6 ال��ى جامعة القاس��م 
اخلضراء بقبوله فيه��ا لكن الكتابني 

مت رفضهما. )البين��ة اجلديدة( اذ تضع 
هذه الرس��الة بني ناظري الس��يد وزير 
التعلي��م العال��ي والبح��ث العلم��ي 
فانه��ا على ثقة اكي��دة بانه لن يألوا 
الس��ريعة  االس��تجابة  ف��ي  جه��دا 

ملظلوم اطلق صرخته.
د.السيد جعفر حيدر علي 

شرف الدين املوسوي
موبايل 07814963114 

07709719039

   املواطن��ة )رن��د عب��د الزهرة 
بضم��ور  املصاب��ة  مش��تت( 
الدماغ الوالدي مع شلل رباعي 
سجلت وفق االصول في دائرة 
الرعاي��ة االجتماعي��ة للمرأة 
وص��درت لها الهوي��ة املرقمة 

)250158( في 2007/7/27 ورقم 
رقم   )114295900( الش��بكة 
محافظة   )6690( االس��تمارة 
بغ��داد وحصلت بالفعل على 
راتب الرعاية االجتماعية لكن 
ب��دأ الرات��ب يتع��رض للقطع 

بدعوى عبارة فوق خط الفقر 
ث��م يع��اد ثاني��ة ث��م ينقطع 
نهائيا.علما ام منطوق احدى 
فقرات القان��ون تنص على ان 
راتب املع��اق حق بغض النظر 
ع��ن اي اعتب��ارات خصوص��ا 

عندما يكون املس��تفيد امرأة 
ومتطلبات  احتياجاته��ا  لها 
خاص��ة..  صحي��ة  ورعاي��ة 
))البين��ة اجلدي��دة(( اذ تض��ع 
انظار  امام  املواطنة  ش��كوى 
الس��يد وزير العمل والشؤون 

االجتماعي��ة من اج��ل ايجاد 
حل ملشكلتها فانها مقتنعة 
بان الس��يد الوزير احملترم بابه 
مفتوح وان اجلانب االنس��اني 
حاض��ر ف��ي صمي��م عمل��ه 

الوظيفي.

معاقة قطع راتبها .. تناشدكــــــم إلعادته 

امام انظار وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

امام انظار السيد وزير العمل والشؤون االجتماعية 

الرمحة يا اصحاب دكتوراه بالرياضيات يدّرس مادة الرياضة يف املدارس االبتدائية 
املولدات االهلية 

من النافذة

   من��ذ اكثر م��ن )16( عام��ا يعاني العراقي��ون من قلة 
التجهي��ز في التيار الكهربائي , والذي تس��بب بعطب 
وعط��ل اغل��ب االجه��زة الكهربائية وهذا م��ا دفعهم 
ال��ى االعتماد عل��ى التزوي��د بالطاق��ة الكهربائية من 
خ��ال املول��دات االهلية )خاص��ة( الت��ي مت وضعها في 
االزق��ة واخذت تغ��ذي املن��ازل واحملال التجاري��ة مقابل 
مبل��غ مالي, وبني الفينة واالخ��رى اصبح اصحاب هذه 
املولدات يتحكمون بتجديد سعر االمبير بحيث اصبح 
احلال مزاجيا لهم في رفع س��عره وخصوصا في فصل 
الصيف القائض ورمب��ا يصل رفع املبلغ الى الضعف مما 
يثقل كاهل املواطن البس��يط صاح��ب الدخل احملدود, 
كما ان اصحاب هذه املولدات قاموا بتعليق تش��غيلها 
لس��اعات متحججني اما بعطل املول��دة او بقلة مادة 
الكاز التي يحصلون عليها من الوقود املدعوم ويقولون 
انهم يشترونها من السوق السوداء وبأسعار باهظة الن 
اجلهات املسؤولة عن جتهيزهم بهذه املادة ال يسلمونها 
له��م كاملة. املعاناة تزداد واصب��ح املواطن حتت رحمة 
وس��طوة صاحب املولدة وبخاصة عندم��ا ينقطع تيار 
الكهرباء الوطنية, فنرى االطفال وكبار الس��ن يعانون 

من احلر الش��ديد بحيث 
اصب��ح احل��ال ال يط��اق 
فترى اليافعني والشباب 
املس��ابح  الى  يذهب��ون 
او  القريبة من سكنهم 
الترع كي يتخلصوا من 

ارتفاع درجات احلرارة.
اخ��رى  جه��ة  م��ن 
وزارة  ف��ي  املس��ؤولني 
الكهرب��اء حاولوا ايجاد 
ناجع��ة من اجل  حلول 
تأمني كهرباء مس��تقرة 
ش��رعوا بالتقاع��د م��ع 

ش��ركات خلصخصة وتوزيع الكهرب��اء واحلفاظ عليها 
من الهدر نتيجة العش��وائيات التي حصلت والتجاوز 
عل��ى اعمدة الكهرباء وعدم ترش��يد االس��تهاك كي 
تتمك��ن ال��وزارة بتأم��ني التي��ار الكهربائ��ي للجميع, 
واضاف��وا ان هناك عائق��ا يتمثل بعدم تع��اون املواطن 
في مجال دفع رس��وم الكهرباء الش��هرية املستحقة 
وه��ذا ما تس��بب باإلرباك ف��ي عملهم. نح��ن ال نلقي 
باملس��ؤولية والائمة على اجلهات املسؤولة عن توفير 
الطاقة الكهربائية ولكن!! املواطن يتحمل اجلزء االخر 
اذ انه ال يلتزم بالترش��يد وه��ذا واضح للعيان من خال 
معارض الس��يارات واملطاعم الفارهة اضافة الى الدور 
الس��كنية التي ال تكتفي باإلنارة الضرورية وامنا جندها 
تس��رق كثي��را. ويج��ب على املواط��ن ان يعي ب��ان اليد 
الواحدة ال تصفق وال ميكنها ان تنجز شيئا دون اسناد, 
فان مت التكاتف والتعاضد بني املسؤول في هذا القطاع 
واملواط��ن حتما س��نجد تغي��را وانفراجا له��ذه االزمة 
ونتخلص من جش��ع اصحاب املول��دات االهلية الذين 

مصوا دماءنا وتاعبوا مبصائرنا. 

املعاناة تزداد واصبح 
املواطن تحت رحمة 
وسطوة صاحب 
املولدة وبخاصة 
عندما ينقطع تيار 
الكهرباء الوطنية

أحمد البياتي

   لفيف من املواطنني من س��كنة 
منطقة السيدية/ شارع الضيافة 
املتفرع من شارع اخليزران / محلة 
)827( ذك��روا بان��ه توج��د محولة 
ونتيج��ة لكثرة التج��اوزات عليها 
غي��ر  اس��اك  مي��د  البع��ض  م��ن 

وقد تس��ببت  انفج��رت  نظامي��ة 
بحرق مركز تسوق )هبي هوم( الذي 
يقع اس��فلها , وعن��د مراجعتهم 
للصيانة مت اس��تبدالها ولكن بعد 
فترة مرور )10( ايام انفجرت الثانية 
مما اس��تدعاهم للذهاب مرة اخرى 

الى الصيانة لغرض اصاحها ولكن 
لاسف العاملني في هذه الصيانة 
املس��ؤولة عن االص��اح اخبروهم 
ان هنالك قبلهم يت��م اصاحها.. 
بك��م  ويس��تنجدون  يناش��دوكم 
وخصوص��ا  اس��تبدالها  بس��رعة 

نح��ن في فص��ل الصي��ف الاهب 
وارتف��اع درجات احلرارة بش��كل ال 
يصدق وان لديه��م مرضى واطفال 
رضع ال يطيقون هذه احلرارة وافادوا 
بان اصحاب املولدات نتيجة لعطل 
احملول��ة قام��وا برفع س��عر االمبير 

بشكل غير مقبول )جشع( النهم 
اخبروهم بتزويدهم بالكهرباء ملدة 
)20( س��اعة يوميا.علي��ه امله��م 
كبير بكم بان تتدخلوا ش��خصيا 
حلل هذه االشكالية التي ارهقتهم 

وارقتهم.

الــداخـلــيــــــــــــة تــــــــرد على »                     « 

الــداخـلــيــــــــــــة تــــــــرد على »                     « 

الــداخـلــيــــــــــــة تــــــــرد على »                     « 

الــداخـلــيــــــــــــة تــــــــرد على »                     « 

   ردت وزارة الداخلية/ دائرة العاقات واالعام 
بكتابه��ا ذي الع��دد )3220( ف��ي 2019/6/30 
عل��ى م��ا نش��رته جريدتن��ا بعدده��ا املرقم 
عل��ى   2019/4/15 بتاري��خ  الص��ادر   )3164(
مناش��دة املواط��ن / عب��اس ك��رمي العلياوي 
حتت عنوان )الس��يد املدير الع��ام ملرور بغداد 

الرصاف��ة( حيث بينت مديري��ة املرور العامة 
باتخ��اذ االج��راءات الازمة بص��دد اخملالفات 
لس��ائقي املركبات م��ن قبل املف��ارز املرورية 
العام��ة ضمن مديرية مرور بغ��داد/ الرصافة 
قاطع مرور االعظمية وذلك بتكثيف اجلهود 
واالس��تمرار بتنظي��م حركة الس��ير واملرور 

وف��ض االختناق��ات املروري��ة واتخ��اذ كاف��ة 
االج��راءات للحد من ظاه��رة وقوف املركبات 
خارج مرأب الباب املعظم.ش��كرا لكم ايها 
االش��اوس عل��ى متابعتاك��م امليداني��ة مل��ا 
ننشره واالجابة عليها بوركتم وسدد الباري 

خطاكم خلدمة العراق وشعبه.

   ردت وزارة الداخلية / دائرة العاقات واالعام 
بكتابها ذي العدد )3222( في 2019/6/30 على 
ما نش��رته جريدتن��ا بعددها املرق��م )3191( 
الصادر بتاريخ 2019/5/23 بخصوص تصحيح 
لق��ب املواطن )طال��ب علي كاظم حس��ني 

احملي��اوي( من )احلياوي( ال��ى )احملياوي( وطلبت 
تبليغ املواطن م��دار البحث مبراجعة مديرية 
ش��ؤون االح��وال املدنية / قس��م الواقعات / 
الكائ��ن في ش��ارع الرش��يد / الس��نك قرب 
دائ��رة عق��ارات الدولة للنظر ف��ي طلبه وفق 

احكام القان��ون.. ونحن اس��رة حترير اجلريدة 
بدورنا نثمن ونشد على ايدي منتسبي دائرة 
العاقات واالعام على مواكبتهم ملا ننشره 
م��ن قضايا له��ا مس��اس بحي��اة املواطن.. 

بوركت جهودكم ايها النشامى.

 ردت وزارة الداخلي��ة / دائ��رة العاقات واالعام 
بكتابها ذي الع��دد )3221( في 2019/6/30 على 
م��ا نش��رته جريدتن��ا بعدده��ا املرق��م )3193( 
الصادر بتاريخ 2019/5/27 بخصوص مناش��دة 
الزمي��ل )حم��د العطران��ي( احملرر ف��ي جريدتنا 

بتبديل اس��م ولده من )اس��امة ( الى )يوسف( 
حيث طلب��ت تبليغه مبراجعة مديرية ش��ؤون 
االح��وال املدنية / قس��م الواقعات/ الكائن في 
ش��ارع الرش��يد/ الس��نك قرب عقارات الدولة 
للنظ��ر في طلبه وفق احكام القانون.. مت تبليغ 

املوما اليه من قبلنا وتتقدم اسرة حترير اجلريدة 
بالش��كر واالمتنان الى فرس��ان دائرة العاقات 
واالعام ملتابعتهم ما ننشره من قضايا وهموم 
تخص املواطنني بوركت جهودكم وسدد الباري 

خطاكم ملا فيه خير الباد والعباد.

   ردت وزارة الداخلي��ة / دائرة العاقات واالعام 
  2019/6/30 ف��ي   )3219( الع��دد  ذي  بكتابه��ا 
بخصوص ما نش��رته جريدتن��ا بعددها املرقم 
)3184( ف��ي 2019/5/14 عل��ى الصفحة االولى 
والذي جاء حتت عنوان )برقية الى وزارة الداخلية: 
هل من حل ملش��كلة العقود املرورية ؟( وبينت 
ان مديري��ة امل��رور العام��ة ق��د ش��كلت جلنة 
مش��تركة من مكت��ب املفتش الع��ام ومديرية 

امل��رور ومطبع��ة ش��هداء الش��رطة مهمتها 
االش��راف على تزويد الش��ركات بتسلس��ات 
جدي��دة للعق��ود املروري��ة ومراقب��ة بيعها الى 
اصحاب املعارض اجملازة اصوليا بذات االس��عار 
احملددة من اجل عدم استغال حاجة املواطنني 
للعقود املرورية وبيعها باس��عار مرتفعة على 
ان يت��م العم��ل بالعقد املروري لفت��رة اقصاها 
2019/7/10 اس��تنادا الى قرار هيئ��ة رأي الوزارة 

رق��م )4( لس��نة 2019.)البينة اجلدي��دة( تقدم 
شكرها وامتنانها للعاملني في دائرة العاقات 
واالع��ام على متابعتهم املس��تمرة ما ينش��ر 
ف��ي جريدتنا من قضايا ته��م املواطن العراقي 
وتتمن��ى لكم كل التوفيق ف��ي اداء مهماتكم 
وتأمل مستقبا ان تشيروا في ردودكم الى رقم 
الصفحة التي يتم نش��ر اخلبر فيها ليتس��نى 

لنا اتخاذ الازم.

امــــــام انــــــظـــــــار الـمـــــــديـــــر الــــعـــام لـكـهـربــاء الــكــــــرخ 

   زميلنا س��كرتير التحرير في جريدتنا )واثق اجللبي(  في محنة 
حقيقية وان راتبه الش��هري ال يكفي لس��داد متطلبات االيجار 
الش��هري وااليفاء باحتياجات البيت واالس��رة وه��و يتطلع الى 
الس��يدة الدكتورة خولة االس��دي مدير عام املصرف وكالة الى 
إلتفاتة تنتش��له مما هو فيه من مأزق .. البينة اجلديدة اذ تنش��ر 
املناش��دة فهي واثقة إن ش��اء اهلل بان الرد س��يأتي سريعا مثل 

سرعة البرق واهلل املوفق واملسدد.

 نحن اهالي حي الصاحلية بغداد محلة 222 / شارع 22 / محاذي 
الى شبكة االعام العراقي مقابل مسرح الرشيد للمره الثانية 
نناشد مدير املرور بان يضع حا لوقوف السيارات  غير الصحيح 
وحس��ب علمنا انه مبوجب املناشدة االولى مت التوجيه بتكليف 
رجل مرور لهذا الش��ارع ولم يتم االلتزام بهذا التوجيه من قبل 
اجلهة اخملتصة حيث طبق  لعدة  ايام فقط ثم تاش��ى تدريجيا 
نناشدكم بايجاد حل كامل الننا نعاني من مشاكل وتهديدات 
م��ن قبل اصحاب الس��يارات الت��ي تركن امام دورنا مع الش��كر 

والتقدير.
اهالي الصالحية / محلة 222

م/ راتب العاطلين عن العمل
ان��ي املواطن مصعب س��عد فخ��ري ارجو ش��مولي بعطفكم 
االب��وي بتخصيص راتب لي كوني عاطا عن العمل وال يوجد لي 
مورد مالي اس��د به حاجتي حيث انني املعيل لعائلتي  ونسكن 
ف��ي بيت لايجار ويصع��ب علينا تامني مبل��غ االيجار علما اني 
خريج كلية الهندس��ة قسم تقنيات احلاسبات  منذ عام 2016 
وال��ى االن لم احصل على فرصة للتعيني في احدى  دوائر الدولة 

وال املك موردا ماليا.
موبايل :07707982662

كن��ا قد نش��رنا بعددينا املرقم��ني 3134 ف��ي 2019/2/25 و3188 
في 2019/5/20 مناش��دة املواطن )حس��ني عذاف��ة بدر علي( من 
محافظة ميس��ان يروم اضافة لقب )البياتي( له والفراد عائلته   
ولم جتب الداخلية حلد االن.. عس��ى هذه امل��رة ان يفلح املواطن 
ويثل��ج صدره بقرار م��ن معالي الس��يد وزير الداخلي��ة احملترم . 
1.حس��ن عذافه بدر عل��ي / 2.حليمة عطية بدر/ 3.ندى حس��ن 
عذافه / 4.احمد حس��ن عذافه/ 5.س��ارة حس��ن عذاف��ه / 6.نور 
الهدى حس��ن عذافه / 7.بش��رى حس��ن عذافه / 8.علي حسن 

عذافه/ 9.حسن احمد حسن
املواطن حسن عذافه بدر علي / محافظة ميسان / حي الكفاءات

احوال العمارة موبايل/07727085938

   راجع املواطن )ن ض د/4 اداري( رش��اد عبد الزهرة ياسني النوري 
املنس��وب الى ك د ب/7 مل��ش /36 فق مع 9 يرج��و فيها املوافقة 
على تغيير اس��م ابنته )عزيزة( الى )رهف( بحسب رغبتها وهي 
من مواليد 2005/1/2 وفقا للضوابط والقوانني املعمول بها علما 
انه من س��كنة محافظة بغداد/ الغزالية / محلة /673 زقاق/62 

رقم الدار /36.
موبايل/07812731384

امام انظار السيد الوكيل االقدم لوزارة الداخلية 

للمرة الثالثة  

 امام انظار السيد وزير الداخلية ياسني طاهر 
الياسري  /مناشدة

مناشدة اىل مدير مرور بغداد 

امام انظار وزير العمل والشؤون االجتماعية 

يا مصرف الرافدين زميلنا واثق 
اغيثوه بقرض الـ )100( راتب

  تقدمت عائلة الطفل املعاق )حس��ني قاسم حوشي( برجاء الى 
معالي وزير العمل والش��ؤون االجتماعية من اجل شمول والدته 
براتب املعني املتفرغ كونها من تتولى رعايته وتس��هر على تأمني 

احتياجاته كونه مصابا بالشلل الرباعي التام. واهلل املوفق. 
موبايل/07700636642

نح��ن أهال��ي مدين��ة الصدر نهاي��ة ش��ارع الداخل مالن��ا اال ان 
نناش��دكم من خال جريدة »البينة اجلديدة« الغراء لس��ان حال 
الفقراء واملعدم��ني أن تقومي بزيارة منطقتن��ا  لَتطلعي ميدانياٌ 
عل��ٰى حجم اإلهم��ال والامب��االة فيما يخص اخلدم��ات البلدية 
والي��وم أصبحنا كأننا نعيش ف��ي احدٰى املناط��ق النائية وليس 
داخ��ل حدود مدينة بغداد احلبيبة وف��ي منتصف العام 2019 من 
القرن احلادي والعش��رين وحبذاٌ لو يكون بَرفقتك السيد الوكيل 

البلدي ألمانة بغداد.  ومن اهلل التوفيق.
شفيع حسني / عن األهالي

علي ابو غدير
هذا م��ا تعاني منه الش��ريحة األكبر من موظف��ي وزارة الصحة 
التي جتاوزت كل خطوط العدالة واملس��اواة بني املوظفني فبينما 
يتنع��م األطباء وذوي املهن الصحي��ة مبخصصات اخلطورة يحرم 
منه��ا اإلداريون واحلرفيون والفنيون وكأمن��ا هم معزولون في بروج 
مش��يدة ال ميس��هم خطر الع��دوى او خطر العم��ل كما يحدث 
بني احلني واآلخر لس��ائقي اإلس��عاف او األقسام الهندسية التي 
بتماس مباشر مع كل ماهو مميت ، فأوجه سؤالي ألصحاب القرار 
ف��ي وزارة الصحة .. هل يس��تطيع األطباء ادارة املستش��فى با 
ادارة؟ هل يستطيع الطبيب ان يعالج املريض او يجري العمليات 
با كهرباء او ماء معقم ؟ اكيد ال يس��تطيع إذن فالكل متساوون 
باملسؤولية والواجبات وعليه فيجب ان يكونوا متساوين باحلقوق 
أيضا ولعل صبر هذه الشريحة على قرارات الوزارة وعدم االعتصام 
او اإلض��راب ع��ن العمل ليس خوفاً وإمنا هو الواعز اإلنس��اني  في 
قلوب ه��ؤالء املوظفني يدعوهم الى دع��م دوائرهم ووزارتهم رغم 
إجحافها حلقوقهم رفقاً باملرضى أوالً وحباً لعملهم ثانيا ، وأخيرا 

أقول ألصحاب القرار اتقوا اهلل مبوظفيكم فهم سندكم.
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زياد الدريس

ف��ي املنه��ج العلم��ي، يلزمن��ا عند 
دراس��ة تأثي��ر عام��ل خارج��ي على 
شيء ما، أن يتم وضع عنصر آخر من 
الشيء ذاته، في مكان الفحص ذاته 
وحتت الظروف ذاتها، لتسهل مقارنة 
التغييرات الت��ي حدثت في العنصر 
املعّرض للعامل اخلارجي عن العنصر 
غي��ر املعّرض )احملايد(. ال ميكن مثالً أن 
تع��رف تأثي��ر الرطوبة عل��ى التفاح 
باختبار تفاحة وبرتقالة، بل باختبار 
للرطوبة  تتعرض  إحداهما  تفاحتني 

وأخرى ال.
ع��ن  االجتماعي��ة  الدراس��ات  ف��ي 
أكث��ر  املس��ألة  تصب��ح  اإلنس��ان، 
تعقيداً، فأنت إن اس��تطعت أن توفر 
أجواء متماثلة في بيئة الفحص، لن 
تس��تطع أن جتد شخصني متماثلني 
كالتفاحت��ني. وإذا كان احل��ال كذلك 
في ش��أن األفراد، كيف يتس��ّنى لنا 
املقارن��ة ب��ني دولتني أو ش��عبني في 

إحدى الصفات أو اخلصائص؟
اس��تخدمت ه��ذه اللّف��ة )املقدمة( 
انف��رادي  ��ل  تأمُّ أثن��اء  الطويل��ة 
انغمست فيه بحثاً عن تأثير اخلطاب 
األيديولوجي على الدولة وش��عبها. 
حاولت املقارنة مثالً بني إيران وتركيا، 
أنهم��ا كالتفاح��ة  لكن��ي وج��دت 
والبرتقالة، جّرب��ت املقارنة بني كوبا 
واملكس��يك، فأحسست أن املقارنة 

باتت كالتفاحة والفاصوليا!
وح��ني ك��دت أستس��لم م��ن وجود 
النماذج املالئم��ة للفحص صرخت: 

وجدته!.
الكوريت��ان، الش��مالية واجلنوبي��ة، 
تفاحتان انقس��متا عن شبه اجلزيرة 
الكوري��ة: الش��عب واح��د، اللغ��ة 
واح��دة والدي��ن واح��د، التضاري��س 

واملناخ واملوارد الطبيعية واحدة.
لن ننش��غل كيف انقس��مت كوريا 
الواح��دة إل��ى اثنتني، س��واء بفعل 
تقاس��م القوت��ني العظمي��ني تركة 
احلرب العاملية الثانية في عام 1945 
أم بس��بب نش��وب احل��رب الكورية 
أن  يج��ب  م��ا   .1950 ف��ي  األهلي��ة 
يشغلنا اآلن هو املآل الذي وصل إليه 
ش��طرا اجلزيرة الكورية بعد مرور 70 

عاماً على انقسامها!؟
املأل��وف ف��ي التقس��يمات اجلي��و - 
اقتصادية احلديثة، أن دول الش��مال 
تعن��ي الدول املتقدم��ة ودول اجلنوب 
هي الدول النامية. الكوريون عكسوا 
املفهوم الس��ائد، فكوري��ا اجلنوبية 
ه��ي الدول��ة املتقدمة، بينم��ا ترزح 

الشمالية حتت حلاف التخلف.
كوري��ا اجلنوبي��ة توقفت ع��ن احلرب 
كوري��ا  زال��ت  م��ا  الت��ي  الوهمي��ة 
الش��مالية متارس��ها عب��ر إعالمها 
عام��اً.   70 من��ذ  امللته��ب  احلرب��ي 
خلع��وا  اجلنوبي��ة  كوري��ا  رؤس��اء 
البدل��ة العس��كرية ودخلوا  عنهم 
املتطورة  واملصانع  املتقدمة  املدارس 
»يحارب��ون« فيها اجله��ل والتخلف، 
كل  ف��ي  أعض��اء  أصبح��وا  حت��ى 
الكب��رى.  االقتصادي��ة  التحالف��ات 
رؤساء الش��مالية استمروا يتوارثون 
واخلطاب��ات  العس��كرية  »الب��ّزات« 
الثوري��ة والش��عب هن��اك ال يهتف 
لرفعة بل��ده بل حلياة الزعيم األبدي، 

حتى بعد موته!
توارثت كوريا الشمالية األيديولوجيا 
االحت��اد  وس��قط  الس��وفيتية، 
الس��وفيتي و«الزعي��م األب��دي« لم 
يس��قط. متس��كت بأه��داب املاوية 
الصيني��ة، ث��م حتول��ت الص��ني إلى 
اش��تراكي،   – رأس��مالي  اقتص��اد 
وانطلقت تغزو أسواق العالم وتهدد 
الق��وة العظم��ى، بينم��ا »الزعي��م 
األبدي« م��ا زال منش��غالً باملناورات 
العسكرية وتهديد العالم بالتجارب 
النووية، حتى مت إدراج كوريا الشمالية 
في ما يسمى »محور الشر« الثالثي. 
أم��ا اجلنوبي��ة، فانش��غلت مبح��ور 
»الك��ّر« الثالثي أيضاً، عبر مطاردتها 
بج��وال »سامس��وجن« للمنافس��ني 
األميرك��ي  ف��ون«  »آي  الكبيري��ن: 

و«هواوي« الصيني.
من املهم التذكير بأن كوريا اجلنوبية 
لم تتخّل عن قيمها وهويّتها لكنها 
لم حتّولها إلى شعارات استهالكية 
وإذاللّي��ة  للجم��وع،  وتهييجّي��ة 

خنوعية للفرد.
العالم كله يعرف اسم رئيس كوريا 
الش��مالية، وال يع��رف اس��م رئيس 
كوري��ا اجلنوبية، لكن��ه يعرف كوريا 

اجلنوبية .

 

محمد سيد رصاص 

ف��ي اخلامس عش��ر من كان��ون األول )ديس��مبر( 
ب��ني  الدبلوماس��ية  العالق��ات  أعي��دت   ،1978
الصني الش��عبية والواليات املتح��دة األميركية 
بعد أن ظلت واش��نطن في حال اعتراف بالصني 
الوطنية )تايوان(، كممثل للجمهورية الصينية، 
بعدم��ا هرب إليه��ا أفراد حزب ال��� »كيومنتانغ« 
بعد هزميتهم أمام الش��يوعيني في البر الصيني 
في عام 1949. في الش��هر املذك��ور ذاته، أعلنت 
اللجن��ة املركزي��ة للح��زب الش��يوعي الصيني 
بدء خطة اإلصالح االقتص��ادي )تطبيق اقتصاد 
الس��وق في القط��اع الزراعي، مع إع��الن أربعة 
مرافئ صينية كمناطق للتجارة احلرة مع اخلارج( 
التي بدأ تطبيقها الش��هر التالي، لتشكل في 
الفت��رة املمتدة ب��ني األع��وام 1979و 2018، أكبر 
قفزة اقتصادية رأسمالية من حيث تأثيرها على 
بني��ة االقتصاد العامل��ي منذ الث��ورة الصناعية 
البريطاني��ة في القرن الثامن عش��ر. في ش��هر 
كانون الثان��ي )يناي��ر( 1979، زار مهندس اخلطة 
الصينية دينغ س��ياو بينغ واشنطن. واتضح من 
تلك الزيارة أن الصني مس��تعدة أن تقايض فتح 
الوالي��ات املتحدة أب��واب التكنولوجي��ا احلديثة 
أم��ام الصينيني، مقاب��ل انحن��اءات صينية في 
السياس��ة اخلارجية في ذروة احل��رب الباردة بني 
واشنطن وموس��كو.لم يكن صدفة أن يكشف 
دين��غ للرئي��س األميركي جيمي كارت��ر في تلك 
الزي��ارة، اخلط��ة الصيني��ة املتعلق��ة بالهجوم 
العس��كري الصين��ي ضد الفيتنامي��ني، حلفاء 
موس��كو، في ش��هر ش��باط )فبراير(، كرد على 
الغزو الفيتنام��ي لكمبوديا والذي أطاح بحكم 
جماعة »اخلمير احلمر« املوالني لبكني، وتنصيب 
حكوم��ة كمبودي��ة موالي��ة للفيتنامي��ني في 
الثام��ن من كانون الثان��ي 1979. هكذا، لم تكن 
زي��ارة وزي��ر اخلارجية األميركي هنري كيس��نجر 
الس��رية إل��ى بكني في مت��وز )يولي��و( 1971، هي 
وحدها التي دش��نت املس��ار اجلدي��د للعالقات 
األميركي��ة - الصيني��ة، خ��ارج إط��ار الهاجس 
الس��وفيتي عن��د األميركيني، إذ أراد كيس��نجر 
استخدام ورقة التقارب مع الصني، املتخاصمة 
م��ع الس��وفيت من��ذ الع��ام 1960، كوس��يلة 
للضغ��ط على الكرملني م��ن أجل تليني موقفه 
في املفاوضات حول معاهدة احلد من األس��لحة 
االس��تراتيجية )س��الت 1( التي مت توقيعها في 
شهر أيار )مايو( 1972، ومن أجل ضغط سوفيتي 
على الفيتناميني ف��ي محادثات باريس من أجل 

ايجاد تس��وية للحرب الفيتنامية.في عام 1979 
اس��تخدم دينغ لعبة كيسنجر ذاتها، ولكن من 
أجل االقتصاد الصيني، وهو ما مت تس��هيله من 
قبل كارتر الذي كان يرى املكاس��ب السوفيتية 
في أنغ��وال )1976( وإثيوبيا )1977( وأفغانس��تان 
)1978( وخس��ارة اس��تراتيجية أميركي��ة كبرى 
ف��ي إي��ران الت��ي كان نظام الش��اه فيه��ا على 
وش��ك الس��قوط.وفي أواخر الثمانينات، أكمل 
الش��يوعيون الصينيون اخلطة االقتصادية عبر 
فت��ح األبواب أم��ام االس��تثمارات األجنبية، مع 
فت��ح قطاعات االقتصاد كاف��ة أمامها. وعملياً، 
فإن النمو االقتصادي الصيني بني األعوام 1979-

2000، اعتمد أساساً على االستثمارات اخلارجية 
وعلى استيراد التكنولوجيا الغربية.بدأت القفزة 
الصينية االقتصادية تتضح أخيراً، اعتماداً على 
قوة الدفع الذاتية لالقتصاد الصيني، إذ تخطت 
الصني من خ��الل معيار الناجت احملل��ي اإلجمالي، 
إيطاليا في عام 2000، وفرنسا )2005(، وبريطانيا 
)2006(، وأملانيا )2007(، لتتخطى اليابان في عام 
2010، وتصب��ح ثاني أق��وى اقتص��اد عاملي بعد 
الواليات املتحدة.وبع��د وصول الرئيس األميركي 
الس��ابق باراك أوباما إلى البيت األبيض في عام 
2009، اتض��ح انق��الب النظ��رة األميركي��ة إلى 
الصني قياس��اً إلى ما كان عليه الوضع في زمن 
نيكسون – كيس��نجر وكارتر. ففي عهد أوباما، 
وعب��ر إدراك أميرك��ي جدي��د للتح��دي الصيني 
القائم أمام القطبية األميركية األحادية للعالم، 
مت تبني »سياسة االنزياح األميركي نحو التركيز 
على الش��رق األقصى«، وهو ما اتضح بجالء في 
خطاب أوباما أمام البرملان األسترالي في تشرين 
األول )نوفمب��ر( 2011، الذي أعل��ن تعزيز التعاون 
العس��كري مع اليابان وكوريا اجلنوبية والتقارب 
األميركي مع الهند، وإنش��اء قواعد عس��كرية 
أميركية في أس��تراليا والفيليبني وفيتنام، وهي 
خط��وات تدخل كلها في إطار هذه السياس��ة.
ق��ام أوباما بتثني��ة االقتصاد مع العس��كرة من 
خ��الل »اتفاقية الش��راكة عبر احملي��ط الهادئ« 
الت��ي وقع��ت في ع��ام 2015 ، وهدف��ت إلى ربط 
اقتص��ادات ش��اطئي احمليط اله��ادي باالقتصاد 
األميرك��ي بعيداً من الص��ني. صحيح أن الرئيس 
دونال��د ترام��ب، ألغ��ى ف��ي الي��وم األول لتوليه 
الرئاس��ة في العش��رين من كانون الثاني )يناير( 
2017 التوقيع األميرك��ي على تلك االتفاقية، إال 
أن��ه كان متفقاً مع أوباما عل��ى أولوية مجابهة 
التح��دي الصيني، إمنا بوس��ائل أخرى تدخل في 
إطار األيديولوجيا اليمينية للرئيس احلالي، التي 
م��ن أهم ركائزه��ا مبدأ »القومي��ة االقتصادية« 
التي تعني احلماي��ة الكمركية ورفض االقتصاد 
املعول��م ورفض فت��ح األس��واق األميركية أمام 
إل��ى  والس��عي  املنافس��ة،  األجنبي��ة  الس��لع 
استعادة الشركات األميركية لتعمل في الداخل 
ب��دالً من اخل��ارج. ولتوضيح هذه الص��ورة، ميكن 
تق��دمي األرقام التالية: بني األع��وام 1998 و2010، 

س��ّجل حجم الوظائ��ف األميركي��ة انخفاضاً 
بنسبة 34%، بسبب املنافسة الصينية للسلع 
األميركية، ونتيجة هجرة الش��ركات األميركية 
إلى اخلارج حي��ث األجور منخفض��ة والضرائب 
األق��ل وليون��ة القي��ود املتعلقة باحلف��اظ على 
البيئ��ة. وفي ع��ام 2018، وصل العج��ز التجاري 
األميركي مع الصني إلى 419 بليون دوالر، وضمن 
ه��ذا املبلغ، توجد ص��ادرات صينية في منتجات 
الكومبيوتر مببلغ77 بلي��ون دوالر، و70 بليوناً في 
منتجات ومس��تلزمات الهاتف اخلليوي، إضافة 
إل��ى 54 بليوناً ف��ي مجالي األلبس��ة واألحذية.

معظ��م ه��ذه الس��لع الت��ي تأت��ي م��ن الصني 
كصادرات إلى األس��واق األميركي��ة، هي نتيجة 
جتمي��ع صين��ي ملكون��ات س��لعية منتجة في 
ش��ركات أميركية موجودة في الواليات املتحدة 
وفي دول خارجية مبا فيها الصني، علماً أن %41،7 
من الصادرات الصينية في عام 2018، سّجلتها 

مشاريع لش��ركات أجنبية موجودة في الصني، 
كم��ا أن 43،7 من الواردات الصينية، كان لصالح 
هذه الش��ركات.أمام هذا الوض��ع، جلأ ترامب إلى 
س��الح احلرب احلمائية التجارية، إذ فرض تعرفة 
جمركية بنسبة 25 في املئة على واردات الفوالذ 
الصيني و1% على األلومنيوم، وشملت إجراءاته 
احلمائية في ش��هر متوز )يوليو( 2018، ما قيمته 
34 بلي��ون دوالر من ال��واردات الصينية. وفي عام 
2019 قف��زت ح��رب ترامب التجاري��ة مع الصني 
لتصل إلى شركة االتصاالت الصينية العمالقة 
»هواوي«،الت��ي تعن��ي لألميركي��ني خطر وصول 
الصني إل��ى املنافس��ة في حق��ل التكنولوجيا 
املتقدم��ة والتجدي��دات احلديثة، بع��د أن كانت 
املنافس��ة الصينية تقتصر على سلع تقليدية 
رخيص��ة التكاليف أو ف��ي مج��ال التطبيقات 
التكنولوجية التي هي أساس��اً جتميع ملكونات 
منتجة ومط��ورة في الغرب األميرك��ي - األوربي.
يلعب ترام��ب هنا على نقاط ضع��ف االقتصاد 
الصين��ي، ال��ذي يعتم��د نصف��ه تقريب��اً عل��ى 
اس��تثمارات أجنبي��ة ولم يصل بع��د إلى مملكة 
ال�»ه��اي تكني��ك«. وه��و يع��رف أن الصيني��ني 
يدركون ذلك. لذا، أطلقوا في عام 2015 ما سموه 

خط��ة »صنع ف��ي الصني 2025« جلع��ل 70% من 
مواد السلع املصنعة لديهم بحلول هذا التاريخ 
محلية.يريد ترامب هجرة معاكس��ة للشركات 
األميركية من الص��ني إلى الواليات املتحدة، وهو 
يحاول في إطار مجابهته االقتصادية مع الصني، 
إجبار األخيرة على رفع قيمة عملتها )ال� »يوان«(، 
جلعل الس��لعة الصينية أقل تنافسية. كما أنه 
يستغل كون الصني هي املشتري األول لسندات 
اخلزينة األميركي��ة )1,1 تريليون دوالر أرقام إبريل 
2019(، كما أنها املالك األول عاملياً للدوالر الورقي 
ف��ي محفظتها من النقد األجنبي. لذلك، يعرف 
اجلانب��ان )ترام��ب والص��ني( أن رك��وداً اقتصادياً 
أميركي��اً لن يك��ون في صال��ح بك��ني، وأن هذه 
النقط��ة وتلك م��ن نقاط ضع��ف الصني وليس 
العكس، وهو ما يجعل الصني ضحية تداعيات 
أي ركود اقتصادي أميركي. وهذا ما ميكن تلمسه 
من انخفاض مع��دل منو الناجت احمللي الصيني إثر 
أزم��ة العام 2008 املالية - االقتصادية التي بدأت 
أميركياً ثم انتشرت عاملياً، وهو ما قامت الصني 
بتعويض��ه عب��ر حتوي��ل محفظته��ا الضخمة 
م��ن النق��د األجنب��ي إل��ى اس��تثمارات صينية 
في اخل��ارج. وحتاول الصني تف��ادي نقطة ضعف 
كب��رى أخرى، وهي أن مضي��ق ماالقا، الذي يصل 
ب��ني احمليطني اله��ادي والهندي، مس��يطر عليه 
م��ن قبل األميركي��ني عبر قاعدة عس��كرية في 
س��نغافورة، لذلك اجتهوا نحو استئجار مرفأين 
في باكستان وميامنار مع ربطهما بالبر الصيني 
بأتوس��ترادات وس��كك حديد لتقلي��ل املرور من 
ذل��ك املضي��ق أو تفادي��ه حالي��اً، أو لتعويض��ه 
واستبداله في حال مجابهة أميركية - صينية، 
كالت��ي حتص��ل اآلن بني واش��نطن وطه��ران، إذ 
أن وق��وع إي��ران في قل��ب طريق احلري��ر الصيني 
اجلديد املس��مى »حزام واحد، طريق واحد«، التي 
أطلقته��ا الصني في ع��ام 2013 للربط مع غرب 
آسيا وأوربا وإفريقيا، يجعل احتواء إيران أمريكياً، 
وبالذات مع س��يطرة أمريكية على أفغانس��تان 
والع��راق، ض��رورة لواش��نطن من أجل تفش��يل 
االمتداد الصيني غرباً، وعلى األرجح كان هذا هو 
اله��دف البعيد ألوباما من اتف��اق 2015 مع إيران 
حول البرنام��ج النووي، فيما يه��دف ترامب إلى 
احتواء إيران بش��روط أميركية أفضل ومكاسب 
إيرانية أقل .يشبه التحدي الصيني لألميركيني 
م��ا كان عليه من��و أملانيا االقتص��ادي بعد وحدة 
العام 1871 بالنس��بة إلى السيطرة البريطانية 
العاملي��ة. ق��اد التعملق االقتص��ادي األملاني إلى 
تعمل��ق تكنولوج��ي، وأس��هما معاً في نش��وء 
نزعة توس��عية سياس��ية - عس��كرية أنتجت 
حرب��ني عامليتني. ي��رى األميركيون ف��ي التحدي 
الصيني خطراً موازياً خلطر التحدي الس��وفيتي 
ب��ني األع��وام 1947 و1989 إن لم يكن يفوقه. من 
هنا، تص��ب كل اخلطط األميركي��ة احلالية جتاه 
الصني في إطار منع تك��رار التجربة األملانية مع 

لندن بني األعوام1871 و1945.

مستشار االمم املتحدة يقف بكل إجالل و خشوع .. ماهو السبب ؟

د . صاحب جواد الحكيم

مستشار األمم املتحدة إلى العراق السيد 
ك��رمي أحمد خان ، و رئي��س الفريق اخلاص 
عن التحقيق في جرائم داعش في العراق 
، يقف بكل إجالل و خشوع أمام اللوحة 
اجلدارية التي تضم تقرير األمم املتحدة عن 
اإلمام علي عليه الس��الم ، التي عرضها 
علي��ه القائم��ون ف��ي العتب��ة العلوي��ة 
املقدس��ة ، خ��الل زيارت��ه مرق��د اإلم��ام 
العظيم في النجف األشرف ، بتاريخ 23-

. 2019-1
و ق��د س��بق أن ق��دم الدكت��ور صاح��ب 
احلكيم ) 3 ( ثالث لوحات جدارية عن هذا 
التقرير األمم��������ي ، إلى العتبة العلوية 

املقدسة خالل عامي 2018 و 2019 ..
نص التقرير : اإلمام علي و اجملتمع الدولي 

.. هو مثال لتش��جيع املعرفة وتأس��يس 
الدولة على مبادئ العدالة .. اإلمم املتحدة.. 
إعداد و ترجمة الدكتور صاحب احلكيم ، 
لندن. حيث دعت األمم املتحدة في تقريرها 
الس��نوي لعام 2002م الصادر عن برنامج 
األمم املتح��دة اإلمنائ��ي اخل��اص بحق��وق 
اإلنس��ان ، وحتس��ني البيئ��ة واملعيش��ة 
 United Nations Development والتعليم
Program UNDP الدول العربية  إلى اتخاذ 
اإلمام  علي بن ابي طالب مثاالً لتشجيع  
املعرف��ة  وتأس��يِس الدولة  عل��ى مبادئ  

العدالة.
وقد احتوى التقرير املذكور  الذي اشتمل 
على اكثر  من 160 مئة وس��تني صفحة ، 
على ست  نقاط  رئيسة أوصى بها اإلمام 
أمير املؤمن��ني قبل أكثر م��ن )1000( عام 
مثلت العدالة واملعرفة وحقوق اإلنس�ان. 
واش��تملت تل��ك التعاليم عل��ى ضرورة 
املش��ورة ب��ني احلاكم واحملك��وم ومحاربة 
الفساد اإلداري واملالي والقضايا السيئة 
ن��ح العدالة جلميع الناس  األخ��رى ، وأن متمُ

وحتقيق اإلصالحات الداخلية. 
وق��د ج��اء ف��ي التقري��ر مقتطف��ات من 
وصاية اإلمام أمير املؤمنني اخلاصة برئيس 

الدولة: 

» أن من نصب للناس نفسه إماماً فليبدأ 
بتعليم نفس��ه قبل تعليم غيره. وليكن 
تأديب��ه بس��يرته قب��ل تأديبه بلس��انه. 

فمعلم نفسه ومؤدبها أحق باإلجالل من 
معلم الناس ومؤدبهم«. 

واس��تصالح  الضرائ��ب  يخ��ص  وفيم��ا 

األراضي وض��رورة التنمية ومحاربة الفقر 
نقل تقرير املؤسس��ة الدولي��ة جانباً من 

خطب اإلمام : 
»وليك��ن نظرك في عمارة األرض أبلغ من 
نظرك في اس��تجالب اخل��راج ألن ذلك ال 
يدرك إالّ بالعمارة ، ومن طلب اخلراج بغير 
عم��ارة أخرب البالد وأهل��ك العباد«. وأما 
عن التعليم فق��د أورد التقرير بضميمة 

اإلمام إلى ممثله : 
» وأكث��ر مدارس��ة العلم��اء ومناقش��ة 
احلكماء ف��ي تثبيت ما صل��ح عليه أمر 
ب��الدك وإقام��ة م��ا اس��تقام ب��ه للناس 

قلبك«. 
وج��اء ف��ي التقرير أيضاً عن ض��رورة قول 

احلق وعدم السكوت عن الباطل : 
» وال خير في الصمت عن احلكم كما انه 

ال خير في القول باجلهل«. 
وأما عن الصاحلني وتواضع احلكام والنهي 
عن اإلس��راف في ص��رف امل��وارد وضرورة 
تبيان احلقائق للش��عب فقد ذكر التقرير 
وصية اإلمام التي قال ف���يها: » املتقون 
فيه��ا م��ن أه��ل الفضائ��ل. منطقه��م 
الصواب، وملبسهم االقتصاد، ومشيهم 
التواضع ال يرضون م��ن أعمالهم القليل 

وال يستكثرون الكثير«. 

وأهم ما جاء في التقرير هو كيفية تعيني 
احل��كام واحملافظ��ني واملدراء ف��ي الدولة ، 
وكيفية ان يكونوا عدوالً مع الشعب ، بل 
وحتمل املعارضة ، فيذكر التقرير إرشادات 
اإلمام لرئيس الدولة منوذجاً في الطريقة 

املثلى حيث ذكر التقرير: 
» إخت��ر للحكم بني الناس افضل رعيتك 
في نفس��ك مم��ن ال تضيق به األم��ور ، وال 
حتكم��ه اخلص��وم ، وال يتمادى ف��ي الزلة, 

وال يحصر م��ن املضيء إلى احلق إذا عرفه. 
وال تشرف نفس��ه على طمع. وال يكتفي 
بأدن��ى فه��م دون أقص��اه ، وأوقفهم في 
الثب��وت ، وأقلهم تبرماً مبراجعة اخلصم ، 
وأصبرهم على تكشف األمور، وأحرمهم 
عند اتضاح احلك��م ، ممن ال يزدهيه إطراء 
وال يستمليه إغراء وأولئك قل��������يل«. 

ويذك��ر ان التقري��ر ق��د وجه انتق��اداً إلى 
الدول العربية حيث جاء فيه: 

)ان ال��دول العربية ال تزال بعيدة عن عالم 
الدميقراطية ومنح متثيل السكان، وعدم 
مشاركة املرأة في ش��ؤون احلياة، وبعيدة 
ع��ن التطور وأس��اليب املعرف��ة ..(. وحث 
ه��ذه ال��دول على االس��تفادة م��ن وصايا 
القائد اإلس��المي اإلم��ام علي ف��ي إدارة 
وتطوير الدول العربية« إنتهى . مع حتيات 

معد التقرير ، و مترجمه 

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

احتوى التقرير املذكور  
الذي اشتمل على اكثر  من 
160 صفحة على ست  نقاط  
رئيسة أوصى بها اإلمام 
أمري املؤمنني قبل أكثر من 
)1000( عام مثلت العدالة 
واملعرفة وحقوق اإلنسـان

بدأت القفزة الصينية 
االقتصادية تتضح أخريًا 
اعتمادًا على قوة الدفع 
الذاتية لالقتصاد الصيني 
إذ تخطت الصني من 
خالل معيار الناتج املحلي 
اإلجمالي
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الراكوبــة الســودانية: ما هــي تبعات 
“املظاهرة املليونية” 

التزال الصحف العربية تناقش املظاهرات 
احلاش��دة التي خرجت في السودان ودعت 
إليه��ا ق��وى احلري��ة والتغيي��ر، وه��ي أكبر 
مظاهرات منذ فض اعتصام املتظاهرين من 
أمام مقر القيادة العامة للقوات املسلحة 

في اخلرطوم منذ ما يقرب من شهر.
ويرى بعض الكتاب أن قوى احلرية والتغيير 
ليس أمامها سوى “مسار واحد” وهو إعالن 
حكومته��م املدني��ة. بينما وص��ف آخرون 
استمرار املعارضة في استعمال اجلماهير 
من أجل الضغط على اجمللس العسكري ب� 

“اخلطأ الفادح”.
تقول إمي��ان أمير في صحيف��ة “الراكوبة” 
الس��ودانية إن “الثورة الس��ودانية جنحت 
ش��عبيا جناحا باهرا أصبح محل تندر لكل 

الش��عوب باخلروج علي طواغيتها وثورتنا 
الش��عبية أصبح��ت مض��رب املث��ل لكل 
الث��ورات ماضيها وحاضره��ا لقد أصبحت 
ش��بحا يخيف الدكتاتوريات ل��دول اجلوار 

املتفرعنة” .
وتقول أمي��ر: “أمام ق��وى احلري��ة والتغيير 
مسار واحد، وهو إعالن حكومتهم وسوف 
يباركه��ا العالم أجمع خاص��ة الدول التي 
تنته��ج الدميقراطية الليبرالية كوس��يلة 
للحكم املدني مثل أوربا وأمريكا وأستراليا 
وش��مال أمريكا )كندا( ومتوق��ع اال تعترف 
به��ا بع��ض ال��دول اجمل��اورة واملتعاونة مع 
العس��كر وحكم اإلس��الميني مم��ا يفضح 
تآمرها معه��م وما تبقي من الفكر الديني 
ال��ذي يتاج��ر بالدي��ن والش��عارات ورعاية 

مصاحله الذاتية واحلزبية”.

القــدس العربــي : رســالة جديدة من 
عمق افريقيا

تق��ول “الق��دس العربي” ف��ي افتتاحيتها 
إن “حتال��ف )ق��وى إع��الن احلري��ة والتغيير( 
الس��وداني جنح في توجيه رس��الة جديدة 
قوي��ة إل��ى اجملل��س العس��كري وخاص��ة 
اجلنراالت املتش��ددين من أعضائه ، مفادها 
أن انتفاض��ة الش��عب الس��وداني ماضية 
بعزمي��ة ال تكل نح��و حتقي��ق أهدافها في 
نقل الس��لطة إلى حكوم��ة مدنية، وإجناز 
خط��وات اإلصالح السياس��ي واالقتصادي 
واإلداري اخملتلفة، والتأسيس املتدرج لنظام 
دميقراطي س��ليم، والوصول بالسودان إلى 

بر األمان”.
وتضي��ف الصحيفة: “رغ��م قطع خدمات 
اإلنترن��ت وفرض أش��كال احلص��ار اخملتلفة 
املواطن��ني،  ب��ني  التواص��ل  عل��ى طرائ��ق 
فقد متكن التحالف الش��عبي من حش��د 
عش��رات اآلالف في مختلف املدن والبلدات 
في السودان حتت شعار )مواكب القصاص 

للش��هداء وتسليم الس��لطة للمدنيني(. 
وهذا عن��وان يجمع بني مطلب محاس��بة 
املس��ؤولني عن مجازر ف��ض االعتصام في 
3 حزي��ران )يوني��و( املنص��رم، والت��ي ذهب 
ضحيته��ا قراب��ة 128 من أبناء الس��ودان، 
ويحتف��ظ في اآلن ذاته باله��دف االنتقالي 
األهم في هذه املرحلة وهو رضوخ اجلنراالت 
لإلرادة الشعبية ونقل السلطة إلى هيئات 

مدنية”.

الدســتور األردنية : البــد من تقديم 
التضحيات

كما يق��ول عريب الرنتاوي في “الدس��تور” 
األردنية : “نفض السودانيون عن أنفسهم 
غبار الكسل والس��كينة واخلنوع، وفّجروا 
كل ما في دواخلهم م��ن وعي وإرادة ورغبة 
في االس��تلحاق بركب العص��ر. باتت لهم 
قضي��ة توحده��م وتخرجه��م للش��وارع 
وامليادي��ن، وحتفّزه��م عل��ى تق��دمي مواكب 

الشهداء وتقدمي ما يلزم من تضحيات”.
ويضي��ف الكاتب أن “معركة )االنتقال( في 
الس��ودان، كما في جميع ال��دول العربية، 
م��ا زال��ت صعب��ة وطويلة ومكلف��ة، لكن 
الس��ودانيني يظهرون من العزم والتصميم 
والوعي والدراية، ما يجعل الثقة مبستقبل 
ثورتهم أكب��ر من أي وقت مضى، وأعلى من 

أي جتربة عربية مماثلة”.
ويقول فاروق يوسف في “العرب” اللندنية 
إن��ه “بالرغم من وقوع بع��ض احلوادث هنا 
وهناك، فإن األوضاع األمنية في الس��ودان 
ما ت��زال حتت الس��يطرة. وهو ما يحس��ب 
للمجلس العس��كري وقوى املعارضة معا. 
ذلك ألن الطرفني بذال كل ما في وس��عهما 
لتف��ادي الص��دام، ومن ثم الوق��وع في فخ 
ص��راع س��تكون نتائج��ه وخيم��ة عل��ى 

الشعب السوداني”.
تث��ق  أن “املعارض��ة ال  الكات��ب  ويضي��ف 

بالعس��كر. ذلك أمر مع��روف. غير أنه صار 
عل��ى تل��ك املعارض��ة أن تث��ق بتفاهمات 
تتم ف��ي إطار دول��ي. فال ميك��ن ألثيوبيا أن 
تتحرك من غير ضوء أخضر من قبل االحتاد 
األفريقي املعني بش��كل مباشر باستقرار 
األوضاع في الس��ودان. س��يكون من اخلطأ 
الفادح أن تس��تمر املعارضة في استعمال 
اجلماهي��ر من أجل اس��تمرار الضغط على 
العسكر الذين كشفوا حتى هذه اللحظة 
عن ق��درة عالية على ضب��ط النفس إميانا 
منه��م بدوره��م الوطني. بصري��ح العبارة 
ميكنني القول إن الس��ودانيني محظوظون 
بعس��كرهم، غير أنهم ل��م يكونوا كذلك 

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

عنها .

التحدي الصيين أمام األمريكيني

الصحافـة األجنبيــة

ترســــم خارطــة املتغريات السياسيــة يف املنطقـــة العربيـــــة و الشرق األوســـط

كوريا واختبار 
األدجلة



محا منتخب البرازيل كابوس خسارته التاريخية 
أمام أملانيا 1-7 في نصف نهائي مونديال 2014 على 
أرضه، ببلوغه املباراة النهائية لكوبا اميركا التي 
نظيره  التقليدي  غرميه  على  بفوزه  يستضيفها 

االرجنتيني 2-صفر في بيلو هوريزونتي.
وسجل غابريال جيزوس )19( وروبرتو فيرمينيو )71( 
ألقسى  تعرض  البرازيلي  املنتخب  الهدفني.وكان 
خسارة له على أرضه على امللعب ذاته أمام أملانيا 
1-7 قبل خمس سنوات في الدور ذاته في نهائيات 

كاس العالم.
لقبها  احراز  الى  تسعى  التي  البرازيل  وتلتقي 
املقبل  االحد  النهائية  املباراة  في  التاسع،  القاري 
الفائز في نصف النهائي اآلخر بني تشيلي والبيرو.

فشل جديد مليسي
في املقابل، شكلت البطولة القارية فشال جديدا 
ينجح  لم  الذي  ميسي  ليونيل  األرجنتني  لنجم 
في قيادة منتخب بالده الى أي لقب حتى اآلن في 
مسيرته علما بان منتخب التانغو كان يبحث عن 
البطولة منذ تتويجه األخير عام  أول له في  لقب 

.1993
النسختني  نهائي  بلغ  االرجنتيني  املنتخب  وكان 
االخيرتني من كوبا اميركا وخسرهما امام تشيلي 
الفيش  داني  البرازيل  قائد  الترجيح.وقال  بركالت 
»انها خطوة اضافية نحو الهدف املنشود. كثيرون 
ثمار  حصد  الى  طريقنا  في  لكننا  بنا  شككوا 
سكالوني  ليونيل  به«.واختار  قمنا  الذي  العمل 
التشكيلة ذاتها التي تغلبت على فنزويال في ربع 
ميسي  الهجوم  ثالثي  على  االعتماد  مع  النهائي 
والوتارو مارتينيز وسيرخيو اغويرو.في املقابل، أجرى 
كاسيميرو  بعودة  تغييرين  تيتي  البرازيل  مدرب 
الى التشكيلة االساسية بعد ان غاب عن مباراة 
البارغواي بداعي االيقاف وزج بأليكس ساندرو بدال 
األيسر.وحاول  الظهير  مركز  في  لويز  فيليبي  من 
املباراة  البرازيلي فرض ايقاعه في مطلع  املنتخب 

وعلى الرغم من نسبة استحواذ كبيرة على الكرة 
فرانكو  االرجنتيني  احلارس  مرمى  يهدد  لم  فانه 
ارماني.وفي غمرة السيطرة البرازيلية اطلق لياندرو 
باريديس كرة قوية خطيرة من 35 مترا علت عارضة 
احلارس اليسون بيكر )12(.وجنح املنتخب البرازيلي 
داني  قائدها  انتزع  ان  بعد  التسجيل  افتتاح  في 
من  وتخلص  امللعب  منتصف  في  الكرة  الفيش 
مدافعني ببراعة ومرر كرة ماكرة على اجلهة اليمنى 
باجتاه فيرمينيو الذي تابعها عرضية باجتاه غابريال 
في  االخير  فسددها  املرمى  امام  املتربص  جيزوس 
سقف الشبكة )19(.وكادت االرجنتني تدرك التعادل 
مباشرة  حرة  ركلة  من  كرة  ميسي  رفع  عندما 
تخطت  برأسه  اغويرو  لها  تطاول  املنطقة  داخل 
مبعدة  تدخلت  البرازيلية  العارضة  لكن  بيكر 
وسار  رائع  فردي  مبجهود  ميسي  )30(.وقام  الكرة 
الكرة داخل  ان يغمز  بالكرة مسافة 50 مترا قبل 
املنطقة باجتاه اغويرو لكن تياغو سيلفا تدخل في 
اللحظة االخيرة مبعدا تسديدة االرجنتيني )36(.
واحتسب احلكم ركلة حرة مباشرة على مشارف 
سيطر  بيكر  لكن  ميسي  لها  انبرى  املنطقة 
الثاني  الشوط  مطلع  )42(.وفي  بسهولة  عليها 
من  بدال  ويليان  االنكليزي  تشلسي  جناح  حل 

ايفرتون غير املوفق. واستهل املنتخب االرجنتيني 
الشوط الثاني بتسديدة على الطاير من مارتينيز 
لكن بيكر كان لها باملرصاد )50(. واضاع املنتخب 
لعبة  بعد  الثاني  الهدف  اضافة  فرصة  البرازيلي 
الذي مرر كرة  الفيش وجيزوس  داني  مشتركة بني 
بينية باجتاه كوتينيو فتوغل االخير داخل املنطقة 
واطلق كرة عالية )56(. ومن هجمة مرتدة سريعة 
وصلت الكرة الى ميسي داخل املنطقة فاطلقها 
اليه  عادت  ثم   )58( األمين  بالقائم  ارتطمت  بقوة 

مررها امام باب املرمى من دون ان جتد من يتابعها.
سان  باريس  بجناح  االرجنتيني  مدرب  وزج 
جرمان الفرنسي انخل دي ماريا بدال من اكونا 
لتفعيل اجلبهة الهجومية. واحتسب احلكم 
املنطقة  مشارف  على  مباشرة  حرة  ركلة 

انبرى لها ميسي لكن بيكر سيطر عليها 
بسهولة )65(.
هدف احلسم

النتيجة   البرازيلي  املنتخب  وحسم 
لصاحله عندما قاد جيزوس هجمة مرتدة 
كرة  ميرر  ان  قبل  مدافعني  وراوغ  سريعة 

في  األخير  ليتابعها  لفيرمينيو  متقنة 
الشباك اخلالية من مسافة قريبة )71(.

الدقائق  ثقله في  االرجنتيني بكل  املنتخب  ورمى 
النتيجة،  لتعديل  محاول  في  االخيرة  العشرين 
لكن املنتخب البرازيلي الذي لم يدخل شباكه اي 
هدف في البطولة حتى االن جنح في ابعاد اخلطورة 
عن مرماه.وكان لقاء بيلو هوريزونتي الرقم 33 في 
زالت  وال  اميركا  كوبا  في  املنتخبني  لقاءات  تاريخ 
في  للبرازيل   9 مقابل  فوزا  ب15  تتفوق  االرجنتني 
حني تعادال 10 مرات. اما عموما، فالتقيا 106 مرات 
وتتفوق البرازيل ب43 انتصارا مقابل 38 لالرجنتني 
املنتخب  جانب  الى  التاريخ  مرة.ويقف   25 وتعادال 
البرازيلي في التتويج باللقب النه في املرات االربع 
القارية  البطولة  فيها  استضاف  التي  السابقة 

اعوام 1919 و1922 و1949 و1989 احرز لقبها.

خط��ف النف��ط نقط��ة ثمين��ة من 
الكهرب��اء، بعد تع��ادل مثي��ر بثالثة 
أه��داف لكل فري��ق في املب��اراة التي 
أقيمت مساء امس االول على ملعب 
نادي التاجي حلس��اب اجلولة الرابعة 

والثالثني من الدوري.
وف��ي مب��اراة أخ��رى حقق الش��رطة 
العالم��ة الكامل��ة بع��د أن تأخر في 
الش��وط األول، ليحقق ع��ودة مهمة 
بالش��وط الثان��ي ويخرج فائ��ًزا على 
أمان��ة بغ��داد بهدفني مقاب��ل هدف، 

ضمن منافسات ذات اجلولة.
مباراة مثيرة

قدم فريق الكهرباء شوًطا استثنائًيا 
أحرج من خالل��ه ضيفه النفط وتوج 
ه��ذا األداء بهدف في الدقيقة 30 عبر 
العب��ه املميز م��راد محم��د، وبعد 10 
دقائق عاد مراد محمد ليضع كرة في 
ش��باك النفط مح��رزًا الهدف الثاني 
ف��ي وقت افتق��دت هجم��ات النفط 
للدق��ة والتركيز رغ��م بعض احملاوالت 
من محم��د داود ووليد ك��رمي لينتهي 
الشوك األول بتقدم الكهرباء بهدفني 

دون رد.
في الش��وط الثاني حق��ق الكهرباء 
بداي��ة صادم��ة للنف��ط وبع��د م��رور 
دقيقت��ني فقط أحرز عالء محيس��ن 
هدف الكهرباء الثالث، ليكون مبثابة 
الصدم��ة الت��ي صحى عل��ى وقعها 
فريق النفط الذي اس��تعاد أنفاس��ه 
ونظ��م خطوطه ومتكن م��ن تقليص 
النتيجة س��ريعا بتس��جيله الهدف 
األول عب��ر الالعب محمد داد. وضغط 
النفط بق��وة فيما تراج��ع الكهرباء 

للخل��ف واعتم��د عل��ى الهج��وم 
املرتد، ما مكن النفط من تس��جيل 
الهدف الثاني ف��ي الدقيقة 79 عبر 
الالعب الشاب بس��ام قابل ليمنح 
النف��ط أم��ل الع��ودة إلى املب��اراة، 
واستمر الضغط الكبير على مرمى 
الكهرباء ليخطف محمد داود هدف 
التع��ادل للنف��ط ف��ي الدقيقة 85 
بالتع��ادل اإليجابي  املباراة  لتنتهي 

بثالثة أهداف لكال الفريقني.
ورف��ع النف��ط رصيده إل��ى النقطة 
53 ف��ي املرك��ز اخلام��س، فيما رفع 
الكهرباء رصيده إلى النقطة 42 في 

املركز العاشر.
املتصدر ميضي

وواصل الفريق الش��رطة انتصاراته 
وزحف��ه نحو اللقب، حيث س��جل 
ع��ودة مهمة بعد تأخ��ره أمام أمانة 
بغ��داد به��دف ف��ي الش��وط األول 
ليقلب النتيجة إلى انتصار بهدفني 

مقاب��ل هدف واحد ف��ي نهاية املباراة 
الت��ي أقيم��ت في اس��تاد الش��عب 

حلساب ذات اجلولة.
أمان��ة بغداد دخل املباراة متماس��ًكا 
وحاف��ظ عل��ى إيق��اع لعبه بت��وازن 
خطوط��ه ولعب بروح عالية ليتمكن 
من حتقي��ق هدف التقدم في الدقيقة 
20 عبر الالعب س��تار ياس��ني، ورغم 
اندفاع الش��رطة ومحاوالته املستمر 
على مرمى أمانة بغداد لكنه فش��ل 
في فك اجلدار الدفاعي املنظم ألمانة 

بغداد وينتهي الشوط بهدف ستار.
ف��ي الش��وط الثاني ظهر الش��رطة 
بشكل مميز وبدأ املباراة بضغط كبير 
أسفر عن هدف س��ريع أحرزه احملترف 

النيجيري معروف يوسف في الدقيقة 
56 من املباراة، الهدف أنعش الشرطة 
وحفز العبي��ه ملزيد من اجلهد وكاد أن 
يضاعف ع��الء عبد الزه��رة النتيجة 

لوال أن رأسيته علت العارضة.
وحاول مهند ميمي لكن حارس بغداد 
متكن من إحباط احملاولة، وصمد دفاع 
أمانة بغداد رغم الضغط، لكن احلظ 
حال��ف الش��رطة ف��ي الدقيق��ة 82 
ليتمكن الالعب أمجد عطوان من هز 
الش��باك، بينما عج��ز مهاجم أمانة 
بغداد سجاد حسني من إعادة الفريق 
لنقطة التعادل ليخرج الشرطة فائًزا 

بهدفني مقابل هدف واحد.
ورفع الش��رطة رصيده إل��ى النقطة 

85 في املرك��ز األول، فيما جتمد رصيد 
أمانة بغداد عند النقطة 47 في املركز 

السابع.
م��ن جانبه أب��دى أحمد عب��د اجلبار، 
الكهربائي��ة،  الصناع��ات  م��درب 
س��عادته بالفوز على فري��ق الطلبة 
بنتيج��ة )3-2(، ام��س االول الثالث��اء، 
ضمن اجلولة ال�34 من الدوري العراقي، 
مؤكًدا أن الفوز حس��م بق��اء الفريق 

رسميا للبقاء في املمتاز.

وقال عبد اجلبار  ان »فريقنا اس��تحق 
الف��وز بعد مباراة كبي��رة وقدم جهًدا 

مضاعًفا حلسم النقاط الثالث«.
وأضاف »رغم ع��ودة الطلبة بنتيجة 

التع��ادل إال أن العبين��ا قاتل��وا م��ن 
أجل الفوز وحس��م البقاء في الدوري 
واالبتعاد عن الضغوطات التي كانت 

ترافقهم في كل مباراة«.
أن��ه يطم��ح  اجلب��ار،  وأوض��ح عب��د 
ملواصلة النتائ��ج اإليجابية رغم أننا 
حس��منا البقاء في املمت��از، ونطمح 
للتقدم بالالئحة خصوًصا أن الفريق 
ابتعد عن الضغوطات وسيلعب بكل 

أريحية.
يش��ار إلى أن الصناعات الكهربائية 
بعد الف��وز رفع رصيده إل��ى النقطة 
35 ليحت��ل املرك��ز ال���17 ف��ي الئحة 

الترتيب.
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املسابقات تعلن موعد مباراة كالسيكو الصقور والنوارس

العراقي  االحتاد  في  املسابقات  أعلنت جلنة 
لكرة القدم، امس األربعاء، عن موعد مباراة 
الكالسيكو بني القوة اجلوية والزوراء ضمن 
االسبوع السادس عشر من املرحلة الثانية 

للدوري العراقي املمتاز.
املسابقات،  »جلنة  أن  بيان   في  االحتاد  وذكر 
تقرر إقامة مباراة القوة اجلوية والزوراء ضمن 
السادسة  اجلولة  حلساب  املمتاز  الدوري 

عشرة في ملعب الشعب يوم الثالثاء املقبل 
عند الساعة الثامنة مساًء«.

جتدر االشارة إلى أن هذا اللقاء هو الثالث بني 
الفريقني هذا املوسم، حيث التقى الفريقان 
وانتهت  الكأس  بطولة  نهائي  بنصف 
لصالح النوارس 4-1، فيما انتهت مواجهة 

الذهاب ب الدوري املمتاز بفوز الصقور 0-1.

 بغداد / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com الر ياضــــة

عرض��ْت علّي ش��خصية عامة ومعروفة ، ألس��باب اس��تثمارية بحتة ، فكرة 
إص��دار صحيفة رياضية يومي��ة ، أو ثالث مرات في األس��بوع على أقل تقدير، 
وذل��ك بروحية جديدة ونس��ق مختلف وط��راز هو األكثر حداث��ة ، وأن أكون أنا 
رئيس��ا لتحريره��ا بصالحيات مطلق��ة ، ف��كان ردي هو االعت��ذار الفوري مع 
االحتف��اظ بكامل االمتنان والتقدير لصاحب الفك��رة وداعهما بال حدود كما 
كان يؤكد. وعندي ثالثة أس��باب رئيسة لالعتذار كاشفت بها صاحب العرض 

املغري ، من مطلق الصدق مع الذات ومعه ، وهي :
أوال : إنني ومنذ مدة ليست بالقصيرة أكتب وأعيد الكتابة عن انزواء الصحافة 
الورقي��ة يوما بعد يوم في زاوية ضيقة ليس ف��ي العراق وحده وإمنا في العالم 
بأس��ره ، وه��ذه حقيقة نتجّرعها وال ب��ّد أن نتعامل معه��ا وإن كان لها طعم 
احلنظل .. وكثيرا ما ُس�ئلت عن سر قناعتي هذه ، ويكون ردي للسائل : قْل لي 
كم صحيفة تقرأ في اليوم الواحد ؟ هل ما زلت مواظبا على شراء الصحف أو 
حتى على أن تس��تعيرها كما كان أهلنا يفعلون قبل خمسني أو ستني سنة؟ 
ق��ْل لي: هل اش��تريت صحيفة اليوم ومتى كانت املرة األخيرة التي دسس��ت 
فيه��ا يدك في جيبك لتدفع ثمن صحيفة كنت ذات يوم تهواها وتطاردها مع 

اخليوط األولى للصبح؟!
* * *

ثانيا: وهو س��بب يرتبط – بالضرورة – بالس��بب األول .. قبل )14( س��نة كتبت 
مق��اال في صحيف��ة )األهرام( املصرية ، قلت في��ه )إن الكارثة في الطريق ، وإن 
نص��ف جرائد الدنيا س��يتوقف عن الصدور بالطبع��ة الورقية عند حلول عام 
2025 ، وأن العال��م لن يش��هد بحلول عام 2030 إال صمود عش���رة بامل�ائة من 

الصحف التي تصدر اآلن(!
كان��ت ردود األفع��ال على مقال��ي رافضة ، أو س��اخطة ، أو تق��ول : )ف�ال اهلل 
وال ف�ال���ك( . وكتب ع��دد من الزمالء الصحفيني العرب ي��رّدون علّي باإلنكار أو 

االستنكار!
وكانت قناعتي ، أو قراءتي راس��خة ، إذ لم يك��ن ما كتبته تخمينا قائما على 
ف��راغ ، ما دام الزح��ف اإللكتروني يكبر ، ويتعملق ، ويتغ��ّول ، وال تتبقى لدينا 
في خامتة األمر إال عاطفة االرتباط باملاضي .. إذ سيكون تصفح جريدة خارجة 
من بط��ون دوّي املكائن تزهو بالعناوين والصور واألحبار ، مثل مش��اهدة فيلم 
باألبيض واألس��ود ، يعود بنا إلى أيام س��ليم البصري وجنيب الريحاني وروبرت 

ميتشم وأدوار صالح عبد احلي وأغاني السيدة أم كلثوم!
* * *

ثالثا: أي خطاب ميكن أن تتبناه هذه الصحيفة في ظل وضعنا الرياضي املمزق 
املنفل��ت احلالي الذي ال يس��ر صديقا ورمبا سُيس��ر كل ع��دو حقيقي يتربص 

السوء بالرياضة العراقية؟!
فف��ي ظل تداخل اخلن��ادق ، ودوي املدافع الكالمية ، وح��روب املصالح الضيقة 
و)الواسعة( أيضا ، ماذا ميكن أن تسمع ؟ أنا ال أرى إال أن كلمة احلق تضيع عند 
تخوم هذه اجلبهة وال تكاد تصل إلى أسماعنا ، وبالنتيجة فإن القارئ لن يجد 

ما يقرأه سوى غثاء السيل!
* * *

قل��ت لصاحب املش��روع الطم��وح والذي قرأت كثي��را من اجلدي��ة في عرضه 
الس��خي إن الدنيا ق��د تغّيرت ومن عليها .. لم تعد لغ��ة الصحافة الرياضية 
قب��ل ثالثني أو أربعني س��نة ه��ي النمط ال��ذي يبحث عنه األغل��ب األعم من 

املهتمني بالرياضة واإلعالم الرياضي ..
القضية لم تعد ممارس��ة رياضية قابلة للنقد ، أو حتى النقض . لم يعد احلوار 
وس��يلة أو غاية . لقد تقطعت بيننا الس��بل . حوارنا أش��به بجمل جتري على 
ألسنة الطرشان .. وفي قلب كل منا صورة منسوخة .. فكل منا يّدعي لنفسه 

املعرفة املطلقة للحقيقة وأن في نفسه جوهرا مصونا ينبغي أال مُيس!

عـشــاق الـــورق .. 
وضـحايـاه 

علي رياح

الشرطة يواصل انتصاراته والنفط حيقق رميونتادا أمام الكهرباء 
وعبد اجلبار: الفوز على الطلبة حسم بقاء الصناعات باملمتاز

الجولة الـ34 من الدوري العراقي الممتاز 

بغداد / 

وكاالت / 

بغداد / 

نبض الشارع

رواد الزوراء ورواد منطقة الدورة يلتقون يف مبارة الوفاء  
اإلستذكارية للمشجع الكروي إمساعيل أبو حممد

أثار مدافع املنتخب الوطني 
وايتكابس  فانكوف��ر  ونادي 
عدن��ان،  عل��ي  الكن��دي، 
التكهنات حول مستقبله 
م��ع فريق��ه الكن��دي بعد 
بش��كل  عق��ده  نهاي��ة 

رسمي.
وظهر عدنان خالل تدريبات 

االول  أم��س  وايتكاب��س، 
الثالثاء، وهو يركب الدراجة 
الثابت��ة مع زمالئ��ه بالرغم 
م��ن انته��اء عق��ده نهاية 

حزيران املاضي.
وانته��ى عقد عل��ي عدنان 
مع فانكوفر وايتكابس، في 
ال���30 من حزي��ران املاضي، 
بعدم��ا ج��اء إل��ى الفري��ق 

قادماً من اودينيزي اإليطالي 
بصفق��ة إع��ارة مل��دة ثالثة 

أشهر.
الفن��ي  املدي��ر  وق��ال 
دوس  م��ارك  لوايتكاب��س 
تصري��ح  ف��ي  س��انتوس 
لعدد من الصحفيني خالل 
موقع  بحس��ب  التدريبات، 
»مونتري��ال جازيتي«، »نعم 

، لن أجيب )حول مستقبل 
عدنان(«.

أن��ا  »انظ��روا،  وأوض��ح: 
أحترمكم يا رفاق، وأنا أعلم 
بعملكم،  تقوم��ون  أنك��م 
اآلن  مزع��ج  األم��ر  لك��ن 
بالنس��بة ل��ي، ملدة ش��هر 
واحد، يسألني اجلميع دائماً 
)عن ذلك(، ولكن عندما يتم 

تأكيد مس��ألة مستقبله، 
ميكننا التحدث حينها«.

وكش��فت تقارير صحفية، 
أن اندي��ة ايطالي��ة وتركية 
وسعودية أبدت رغبتها في 
الرافدين  ضم العب أس��ود 
الصيفية  االنتق��االت  ف��ي 

اجلارية.

علي عدنان يثري التكهنات حول مستقبله ومدربه يبدي انزعاجه

البينة الجديدة /حمودي الحديدي
)احلاج  اخللوق  والرياضي  الكروي  للمشجع  وفاء 
من  يعد  والذي  اهلل  أبو محمد(رحمه  إسماعيل 
أشهر املشجعني للعبة كرة القدم ولنادي الزوراء 
الرياضي نظمت اللجنة الرياضية مبنطقة الدورة 
محمد  املعروف  الرياضي  من  مباشرة  وبرعاية 
وعرفاناً  له  تكرمياً  ودية  مباراة  بإقامة  امللكي 
كثيرة  اسهامات  من  منطقته  ألبناء  قدمه  ملا 
في مجال لعبة كرة التي أحبها وعشقها ولم 
ينقطع عنها في أحلك الظروف حتى مماته وقد 
لبى فريق رواد الزوراء هذه املبادرة ليخوض اللقاء 
والتي  الدورة  منطقة  في  الكرة  رواد  مع  الودي 
مقابل  أهداف  بسبعة  الزورائيني  بفوز  أنتهت 
خمسة وقد أستمتع اجلمهور الغفير الذي حضر 
مبكراً ملشاهدة املباراة السيما وانها ضمت  جنوم 
الهداف  الكابنت  يتقدمهم  زمان  أيام  النوارس 
صاحب  والهداف  الفريق  مدرب  صدام  كرمي 
وحسام  جاسم  محمد  واملهاجمني  عباس 
عبد الكرمي وياسر عبد اللطيف ومهند ناصر 
وأمنار سالم وأزهار طاهر وسنان فوزي فيما ذاد 

ولعب  رشيد  سرمد  االمني  احلارس  مرماهم  عن 
للدورة جنومه البارزين الكابنت رياض نوري وهيثم 
توزيع  في  وشارك  إسماعيل  ومحمد  متعب 
اجلوائز على الفريقني  النائب السابق فوزي اكرم 
عدنان  واإلعالمي  الدلوي  حيدر  والدكتور  ترزي 
واإلعالميني  الرياضيني  القريشي ومنح عدد من 
في  ملساهتمهم  تقديرية  شهادات  والفنانني 
على  املبارة  املناسبة..وجرت  بهذه  املشاركة 

ملعب الشرطة مساء  أمس  االول الثالثاء.

الربازيل يثأر من األرجنتني بطريقة مثالية ..وميسي يفشل جمددا



ردت احملكم��ة االحتادية، دع��وى اقامها رئيس 
مجل��س القض��اء االعلى اضاف��ة لوظيفته 
باعت��راض الغير على ق��رار احملكمة االحتادية 
العلي��ا املتضم��ن احلك��م بعدم دس��تورية 
املادة )3( من قانونها رقم )30( لس��نة 2005.

وق��ال املتحدث الرس��مي للمحكم��ة إياس 
الساموك إن احملكمة االحتادية العليا عقدت 
جلس��تها برئاس��ة القاضي مدحت احملمود 
وحضور القضاة االعضاء كافة ونظرت دعوى 
اعتراض الغير اقامها رئيس مجلس القضاء 

االعلى اضافة لوظيفته.
واضاف الساموك، أن املعترض اعتراض الغير 
يطع��ن باحلكم الصادر عن احملكمة االحتادية 
العلي��ا بتاريخ 2019/5/21 بالعدد )38 احتادية 
2019( بطريق اعتراض الغير باعتباره ماس��اً 
بحق��وق مجل��س القض��اء االعل��ى كون��ه 
مرجعية القض��اة في القضاء االحتادي وذلك 

باعتبار أن ذلك احلكم معدوماً.
واشار، إلى ان املدعي ذكر أن الدعوى موضوع 
احلك��م مح��ل الطعن ق��د أقيمت م��ن غير 
ذي مصلح��ة حالة ومؤثرة ف��ي مركزه املالي 
او القانون��ي او االجتماع��ي وبالتال��ي تكون 

اخلصومة غير موجهة في تلك الدعوى.
وبني، أن احملكم��ة االحتادية العليا رجعت إلى 
احلك��م املوصوف محل الطع��ن، ووجدت أنه 
قضى بع��دم دس��تورية املادة )3( م��ن قانون 
احملكمة االحتادية العليا رقم )30( لسنة 2005 
واملتضمنة ترش��يح مجلس القضاء االعلى 
لرئي��س واعض��اء احملكم��ة االحتادي��ة العليا 
اس��تناداً لصالحيت��ه الت��ي كان منصوص��ا 
عليه��ا ف��ي الفقرة )ه���( من امل��ادة )الرابعة 
واالربعني( م��ن قانون ادارة الدول��ة للمرحلة 

االنتقالية )الدستور املؤقت( امللغي.
وتابع الساموك، أن احملكمة وجدت أن احلكم 
موضوع الطعن في قضائه بعدم دس��تورية 
املادة )3( املذكورة اس��تند الى احكام املادتني 
)91 ثانياً( و )92( من دستور جمهورية العراق 

لسنة 2005، وقضى باشعار مجلس النواب 
لتش��ريع م��ادة بديل��ة ف��ي قان��ون احملكمة 
االحتادي��ة العلي��ا املنظ��ور مش��روعها ف��ي 
مجل��س النواب، وذلك اعماالً لنص املادة )92 

ثانياً( من الدستور.
وأوض��ح الس��اموك، أن احملكم��ة االحتادي��ة 
العليا وجدت ابتداء أن )اعتراض الغير( طريق 
من طرق الطعن غير االعتيادية شرع للطعن 
في االحكام الصادرة م��ن احملاكم االبتدائية 

الت��ي ورد ذكرها حصراً في امل��ادة )2241( من 
قان��ون املرافع��ات املدني��ة رقم )83( لس��نة 

1969 وهي محاكم البداءة ومحاكم االحوال 
الشخصية ومحاكم االس��تئناف بصفتها 

محكمة املوضوع.
ولفت إلى أن احملكم��ة االحتادية العليا ذكرت 
أن القان��ون ل��م يجّوز س��لوك ه��ذا الطعن 

لألح��كام الص��ادرة م��ن محكم��ة التمييز 
االحتادية

، حت��ى وأن فصل��ت ف��ي الدع��وى املنظورة 
امامها باعتبارها محكمة موضوع استناداً 
ال��ى صالحيتها املنصوص عليه��ا في املادة 
)214( م��ن قان��ون املرافع��ات املدني��ة نظ��راً 
لصراح��ة حك��م الفقرة )1( من امل��ادة )224( 
من قانون املرافعات املدنية وهذا ما اس��تقر 
عليه القضاء والفق��ه في العراق وفي الدول 

االخرى.
ويواص��ل الس��اموك، أن احملكم��ة أك��دت أن 

احملكم��ة االحتادية العليا الت��ي متثل القضاء 
الدس��توري في العراق ليس��ت م��ن احملاكم 
االبتدائية التي عددتها املادة )224( من قانون 

املرافعات املدنية حصراً من جانب.
واس��تطرد، ان احملكم��ة قال��ت أن االح��كام 

وملزم��ة  بات��ة  تصدره��ا  الت��ي  والق��رارات 
للس��لطات كافة اس��تناداً الى احكام املادة 
)94( من الدستور واملادة )5 ثانياً( من قانونها 
هذا من الناحية الشكلية بالنسبة لدعوى 
اعتراض الغي��ر التي اقامه��ا املدعي اضافة 

لوظيفته.
ويواصل الساموك، أن من الناحية املوضوعية 
ف��أن احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا وج��دت ان 
دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قد رفع 
صالحي��ة مجلس القضاء االعلى بترش��يح 
رئيس واعض��اء احملكمة االحتادية العليا بدءا 
من تاري��خ نف��اذه وكما هو ثاب��ت من حكم 
املادة )61 خامس��اً أ( منه، وه��ذه الصالحية 
كان مجل��س القض��اء االعل��ى يس��تمدها 
من اح��كام الفقرة )ه���( من امل��ادة )الرابعة 
واالربعني( م��ن قانون ادارة الدول��ة للمرحلة 
االنتقالي��ة امللغى، وي��وم كان رئيس احملكمة 
االحتادي��ة العلي��ا ف��ي ظلها رئيس��اً جمللس 
القض��اء االعل��ى قبل صدور قان��ون مجلس 

القضاء االعلى رقم )45( لسنة 2017.
وق��ال ايض��اً، إن احملكم��ة ذكرت أن��ه وحيث 
أن قان��ون ادارة الدول��ة للمرحل��ة االنتقالية 
ق��د الغي بصدور دس��تور جمهوري��ة العراق 
ونف��اذه بتأري��خ 28كان��ون االول2005 وحيث 
ان صالحي��ات مجل��س القض��اء االعلى قد 
حددها الدس��تور في امل��ادة )91( منه حصراً 
وه��ي ادارة ش��ؤون القض��اء واالش��راف على 
القض��اء االحتادي وترش��يح رئي��س واعضاء 
محكم��ة التميي��ز االحتادية ورئي��س االدعاء 
الع��ام ورئي��س هيئ��ة االش��راف القضائ��ي 
وعرضه��ا على مجل��س الن��واب للموافقة 
على تعيينهم ف��ي تلك املناصب القضائية 
استناداً الى صالحيته املنصوص عليها في 
املادة )61خامس��اًأ( من الدستور والتي جاءت 
اس��تثناء من مب��دأ الفصل بني الس��لطات 
الذي نص��ت عليه امل��ادة )47( من الدس��تور 
والت��ي ال جتّوز توس��يع ه��ذه الصالحية الى 

عناوين قضائية اخرى غير ما ذكر حصراً.
وأورد، أن احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا أكدت أن 

االس��تثناء من نص دس��توري وهو نص املادة 

)91( ون��ص امل��ادة )88( ونص امل��ادة )92( التي 
تقض��ي باس��تقالل القضاء كس��لطة الى 

والتنفيذية،  التش��ريعية  جانب السلطتني 
كم��ا هو ن��ص امل��ادة )47( م��ن الدس��تور ال 
يق��اس عليه واضافة ال��ى صالحية مجلس 
القض��اء االعل��ى املذكورة آنف��اً فقد خولته 
املادة )91ثالثاً( من الدستور باقتراح مشروع 
القضائي��ة  للس��لطة  الس��نوية  املوازن��ة 
االحتادي��ة وعرضه��ا عل��ى مجل��س الن��واب 

للموافقة عليها.
وذكر الس��اموك، أن احملكمة االحتادية العليا 
أكدت أن ه��ذه الصالحية ال تش��مل اقتراح 

املوازن��ة الس��نوية للمحكم��ة االحتادي��ة 
العليا اس��تناداً الى احكام الفقرة )اوالً( من 
امل��ادة )92( من الدس��تور ونصه��ا ))احملكمة 
االحتادي��ة العلي��ا هيئة قضائية مس��تقلة 
مالياً وادارياً (( وايراد هذا النص بعد نص املادة 
)91( م��ن الدس��تور يأتي ضماناً الس��تقالل 
القض��اء الدس��توري ال��ذي متثل��ه احملكم��ة 
االحتادية العلي��ا عن مجلس القضاء االعلى 
وه��و اح��د مكون��ات الس��لطة القضائي��ة 
االحتادي��ة املنصوص عليها في املادة )89( من 
الدس��تور والنص الالحق فقه��اً يقيد النص 

السابق.
وأردف أن احملكمة أك��دت أن هذا ما قضت به 
احملكم��ة االحتادي��ة العليا في احلك��م الذي 
اصدرت��ه بالع��دد )19احتادي��ة2017( بتاري��خ 
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ويسترس��ل أن احملكمة وجدت أن وجود املادة 
)3( م��ن قانون احملكمة االحتادي��ة العليا التي 
كان��ت تعط��ي الصالحي��ة جملل��س القضاء 
االعل��ى بترش��يح رئي��س واعض��اء احملكمة 
االحتادية العليا التي شرعت في ظل احكام 
قان��ون ادارة الدولة للمرحل��ة االنتقالية قد 
اصبح��ت مخالفة ألح��كام الدس��تور بعد 
نف��اذه والذي لم يخول، كم��ا تقدم، مجلس 
القضاء االعلى هذه الصالحية، وامنا قصّرها 
على عناوين قضائية معينة ليس من بينها 
عنوان رئيس واعضاء احملكمة االحتادية العليا، 
حي��ث اوكل ذلك كم��ا تقدم ذك��ره في هذا 
احلكم الى القانون الذي سيش��رعه مجلس 
النواب تطبيقاً ألحكام امل��ادة )92ثانياً( منه 
فه��و ال��ذي يحدد كيفي��ة ترش��يح وتعيني 

رئيس وأعضاء احملكمة االحتادية العليا.
وذك��ر الس��اموك، أن احملكم��ة ذك��رت أنه��ا 
قضت بعدم دس��تورية املادة )3( من قانونها 
في احلكم الذي أصدرت��ه بالعدد )38 احتادية 
2019( وتاري��خ 2019/5/21 موض��وع الطع��ن 
بطريقة اعتراض الغير وس��بقه حكم صدر 
عنها بالع��دد )19احتادية2017( في 1142017 
قضى بعدم دستورية املادة )3ثالثاً( من قانون 

مجلس القض��اء االعلى وف��ي الدعوى التي 
اقيم��ت م��ن مجل��س القض��اء االعلى وهي 
بنفس مضمون امل��ادة )3( من قانون احملكمة 

االحتادية العليا.
واضاف، أن احملكمة ش��ددت عل��ى أن أحكام 
احملكمة االحتادية العليا كما تنص املادة )94( 
واملادة )5( من قانونها باتة وملزمة للسلطات 
كاف��ة بصرف النظر عمن أقام الدعوى بعدم 
الدس��تورية ألن املطالب��ة بع��دم دس��تورية 
قانون ما من القوانني او احد النصوص فيها 
حق ميارسه املواطن بالنسبة للقوانني معبراً 
عن رأيه كحق ضمنه الدستور له في )38أوالً( 

منه وبكل الوسائل القانونية. 
ومضى الساموك إلى أنه بناء عليه واستناداً 
ال��ى ما تقدم قرر احلكم برد دعوى املدعي من 
واملوضوعية وحتميله  الش��كلية  الناحيتني 

املصاريف أضاف��ة لوظيفته واتعاب محاماة 
وكالء املدع��ي عليه��م ومقداره��ا مئة الف 
دينار ت��وزع بينهم وفق القانون، صدر احلكم 
باالتفاق باتاً اس��تنادا ال��ى احكام املادة )94( 
من الدس��تور وامل��ادة )5( من قان��ون احملكمة 
االحتادي��ة العلي��ا وتلي قرار احلك��م علناً في 
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ل��م تكت��ف اململكة املُتح��دة بتوفير األس��لحة 
للقت��ال في اليم��ن، بل وصل بها األم��ر إلى توفير 
األفراد واخلبرات الالزمة الستمرار حرب اليمن؛ لذا 
أع��دَّ آرون مي��رات، الصحفي املُس��تقل والباحث 
اًل  ��ص في الش��أن اإليراني، حتقيًق��ا ُمطوَّ املُتخصِّ
يكش��ف خالل��ه دور بريطانيا احلقيق��ي في تلك 

احلرب املُميتة.
البريطاني��ة  »اجلاردي��ان«  صحيف��ة  ونش��رت 
التقرير لإلجابة عن التس��اؤل ح��ول ما إذا كانت 
احلكومة البريطانية تنته��ك القانون بتحويلها 
عنه��ا  تغي��ب  ال  كان��ت  الت��ي  »اإلمبراطوري��ة 

الشمس« إلى طرٍف في النزاع.
أوض��ح ميرات ف��ي ُمس��تهلِّ تقري��ره أنَّ الغارات 
اجلوية السعودية الوحشية قصفت اليمن على 
مدار أكثر من أربع س��نوات فأودت بحياة عشرات 
دت املاليني؛ ما  اآلالف، وأصابت مئات اآلالف، وش��رَّ
أدَّى إلى خلق أكبر أزمٍة إنسانيٍة في العالم. وتُؤدِّي 
األس��لحة البريطاني��ة دورًا كبي��ًرا ف��ي عمليات 
ا للقصف بالقنابل  القت��ل، إذ تتعرَّض اليمن يوميًّ
البريطانية، التي تُسِقطها الطائرات البريطانية، 
وا تدريبهم في بريطانيا،  والتي يقودها طيَّارون تلقُّ
ويعُكف آالف املقاولني البريطانيني على صيانتها 

وإعدادها داخل اململكة السعودية.
أورد تقري��ر »اجلاردي��ان« أنَّ التحال��ف العس��كري 
الذي تقوده الس��عودية، ويشمل اإلمارات العربية 

»اس��تهدف  والكويت،  والبحرين،  املتحدة، 
املدني��ني.. عل��ى نط��اٍق واس��ع وُمنه��ج«، 
بحسب األمم املتحدة، إذ أسقطوا قنابلهم 
على املُستش��فيات، وامل��دارس، واألعراس، 
النازح��ني  ُمخيَّم��ات  وحت��ى  واجلن��ازات، 
ِّين من القصف.احلقيقة أنَّ السعودية  الفار
تعاقدت بالفعل مع أمري��كا وبريطانيا من 
أج��ل االضطالع بأجزاٍء حيوي��ة من حربها 
ض��د حركة احلوثي��ني في اليمن، بحس��ب 
بتوفي��ر  بريطاني��ا  تكتف��ي  وال  التقري��ر. 
األس��لحة الالزم��ة لهذه احل��رب فقط، بل 
تُوفِّر أيًض��ا األفراد واخلب��رات الالزمة إلبقاء 

الصراع ُمستمًرا.
إذ نش��رت احلكومة البريطانية أفراد س��الح اجلو 
امللك��ي لش��غل وظائ��ف املُهندس��ني، وتدري��ب 
الطيَّاري��ن واملُس��تهِدفني الس��عوديني. ف��ي حني 
تُؤدِّي شركة »بي أيه إي سيستمز«، أكبر شركات 

الس��الح البريطانية، دورًا أكبر ف��ي تلك احلرب. إذ 
تعاق��دت معها احلكوم��ة البريطانية من الباطن 
لتوفي��ر األس��لحة والصيانة واملُهندس��ني داخل 

اململكة.
وق��ال ج��ون ديفيري��ل، املوظ��ف الكبير الس��ابق 

ف��ي وزارة الدف��اع، وملح��ق الدفاع إل��ى اململكة 
العربية السعودية واليمن، مليرات: »يعتمد القادة 
الس��عوديون على ش��ركة )بي أيه إي سيس��تمز( 
اعتم��اًدا كاماًل. وال يس��تطيعون فعل ش��يٍء دون 
ُمس��اعدتنا«. وقاله��ا أح��د ُموظفي »ب��ي أيه إي 
سيستمز« صراحًة في برنامج »ديسباتشز« على 
»القن��اة الرابعة« البريطاني��ة: »في حال خروجنا 
م��ن املعادل��ة، لن تكون هن��اك طائ��رٌة واحدٌة في 

السماء خالل أسبوعني على األكثر«.
وأوضح ميرات أنَّ إنت��اج القنابل البريطانية التي 
مُتطر اليمن يجري داخل ثالث بلدات: جلينروثز في 
أسكتلندا، وهارلو وستيفيناج في جنوب شرقّي 
إجنلت��را. وتنطل��ق القناب��ل م��ن خط��وط اإلنتاج 

اململوك��ة لفرع ش��ركة »رايثيون« ف��ي بريطانيا 
و»بي أيه إي سيستمز«.

وتعاق��دت احلكومة مع تلك الش��ركات لتصنيع 
ه��ة باللي��زر )27,897 دوالرًا  قناب��ل بيف��واي املُوجَّ
��ا للقنبلة الواحدة(، وصواريخ برميس��تون  أمريكيًّ
اجل��و- أرضي��ة )133,148 دوالرًا للص��اروخ الواحد(، 
الة )1,001,783 دوالرًا  وصواريخ ستورم ش��ادو اجلوَّ
للصاروخ الواحد(، وبيعها للقوات اجلوية امللكية 
الس��عودية. وتقوم ش��ركة »بي أيه إي« بتجميع 
الطائرات التي تُسِقُط تلك القنابل، مبوجب عقٍد 
حكومي، داخ��ل حظائر الطائرات على مش��ارف 

قرية وارتون في مدينة النكشاير.
وال ينتهي الدور الذي تُؤدِّيه بريطانيا مبجرَّد وصول 
تلك األس��لحة إلى الس��عودية، بحسب التقرير؛ 
إذ يفتق��ر اجليش الس��عودي إلى اخلب��رات الالزمة 
الس��تخدام هذه األس��لحة، وخوض ح��رٍب جويٍة 
ُمتواصلة، لذا تُوفِّر ش��ركة »ب��ي أيه إي« ما يُعرف 
باس��م »اخلدمات داخل الدول«، مبوجب تعاقٍد آخر 

مع حكومة اململكة املتحدة.
��ا أنَّ هناك قراب��ة 6300 ُمقاول  وه��ذا يعني عمليًّ
العملي��ات  قواع��د  داخ��ل  يتمرك��ز  بريطان��ي 
ِّبون الطيارين  األمامية في السعودية. وُهناك يُدر
الس��عوديني، ويُجرون أعمال الصيانة األساسية 
لياًل ونه��ارًا على الطائرات التي أنهكها الطيران 
آلالف األمي��ال ف��وق الصح��راء الس��عودية ف��ي 
الطري��ق إل��ى أهدافها داخ��ل اليمن. ويُش��رفون 
كذل��ك عل��ى اجلن��ود الس��عوديني أثن��اء حتميل 

القناب��ل على الطائ��رات، ويضبط��ون صماماتها 
حتى تصل إلى أهدافها املنشودة.

أورد التقرير الذي نشرته »اجلارديان« أنَّ هناك أيًضا 
قرابة 80 من أفراد س��الح اجل��و امللكي البريطاني 
أحيانً��ا  يعمل��ون  الس��عودية،  اململك��ة  داخ��ل 

ملس��اعدة »بي أي��ه إي« في جتهي��ز الطائرات 
واحلف��اظ عليها، وأحيانًا أخرى يش��غلون دور 
املُراقب��ني لضم��ان وفاء »بي أيه إي« بش��روط 
تعاقداتها مع وزارة الدفاع. إلى جانب »ضبَّاط 
االتصال« التابعني لسالح اجلو امللكي، والذين 
م الذي  يعمل��ون في مرك��ز القي��ادة والتحكُّ

يُحدِّد األهداف داخل اليمن.
واستجابًة ملُتطلبات الواقع؛ قرَّرت السعودية 
إن��زال أع��داٍد ال بأس به��ا من الق��وات البرية 
بطول احلدود العام املاضي، وهي املهمة التي 
لم يتخلَّف عنها البريطانيون أيًضا؛ إذ أُرِسَل 
عدٌد غي��ر معلوم من اجلن��ود البريطانيني إلى 
اليمن في مايو )أيار( عام 2018، من أجل ُمساعدة 
قوات املُش��اة الس��عودية. ومنذ ذلك احلني، بدأت 
العديد من الُصحف نش��ر تقارير عن إصابة أفراٍد 
م��ن الق��وات اخلاص��ة البريطانية خ��الل معارٍك 
باألس��لحة داخ��ل األراض��ي اخلاضعة لس��يطرة 

احلوثيني.
أوض��ح ميرات في تقري��ره أنَّ القانون البريطاني ال 
ص تصدير األسلحة في حال كان من املُمكن  يُرخِّ
اس��تخدامها عم��ًدا أو بتهوٍر ض��د املدنيني -أو مبا 
ينتهك القانون الدولي اإلنساني، بعبارٍة قانونية. 
وُهناك أدلٌة دامغة على أنَّ الس��عوديني ينتهكون 
ذلك القان��ون انتهاًكا صارًخ��ا، ولكن حني يطَرح 
البرملان األس��ئلة حول الدور الذي تُؤدِّيه بريطانيا 
في اجلرائ��م املُرتكبة داخل اليم��ن، يقصر الوزراء 

احمُلافظني إجاباتهم على ثالثة ردوٍد ُمبتذلة.
أواًل، يزعم��ون أنَّ بريطاني��ا تُدير »واح��ًدا من أقوى 
أنظم��ة تصدير األس��لحة ف��ي العال��م«. وثانًيا، 
يقول��ون إنَّ بريطانيا تُس��لِّح الس��عودية، لكنَّها 
ال تخت��ار األه��داف في اليم��ن. وثالًث��ا، يقولون إنَّ 
التحالف الذي تقوده الس��عودية يُحقِّق بالفعل 

في انتهاكاته املزعومة للقانون الدولي اإلنساني.
وألغت العديد من الُدول، أو أوقفت، بيع األسلحة 
إل��ى اململكة العربية الس��عودية منذ عام 2016 
-ومنها النمسا وبلجيكا وأملانيا وفنلندا وهولندا 
والنروي��ج والس��ويد وسويس��را. لك��ن بريطانيا 
ل طائراتها املُقاتلة  والواليات املُتحدة، التي تُشكِّ
العمود الفقري لألس��طول القتالي السعودي، ما 

تزال ُمتمسكًة ببيع األسلحة.

ورمبا يُقرِّر القض��اء اآلن عرقلة قدرة بريطانيا على 
احلفاظ على اس��تمرارية احلرب اجلوية السعودية 
املُدمِّرة التي ستنتهي بالفشل، بحسب التقرير. 
ومن احمُلتمل أن تُقرِّر حكومتا بريطانيا والسعودية 
إرسال املزيد من املُساعدات إلغاثة 24 مليون ميني 
ال��ذي يعتم��دون اآلن على صن��دوق اإلغاثة التابع 
ل��ألمم املتحدة، وال��ذي يُعاني نقًصا ف��ي التمويل. 
لكن ذلك ل��ن يُعيد إلى أجيال اليمنيني عائالتهم 

ومنازله��م وتعليمهم وُس��بل معيش��تهم التي 
فقدوها.

وتطرَّق التقري��ر إلى زيارة أندرو ميتش��يل، النائب 
البرملاني احمُلافظ، مدرسة في العاصمة إبان رحلٍة 
إلى اليمن عام 2016. إذ قال إنَّ تلك املدرسة بُِنَيت 
مبس��اعداٍت بريطاني��ة، ولكنَّها ُدمِّ��رت في نهاية 
املطاف باستخدام ُقنبلٍة بريطانية على األرجح.

مبنطق��ة  مكتب��ه  ف��ي  مي��رات  التق��اه  وح��ني 
وستمنس��تر، اس��ترجع ميتش��يل ذكريات تلك 
الزيارة قائاًل: »س��ألت ُمضيفي ع��ن األغنية التي 
يُردِّده��ا األطف��ال، فأجاب��ه ب��أنَّ معناه��ا: امل��وت 
للس��عوديني، املوت لألمريكيني. وأضاف أنَّهم لم 

يُردِّدوا املقطع الثالث اليوم احتراًما لزيارتك«.
ونتيجًة لذلك، ما ي��زال احلجم احلقيقي لبرنامج 
إعادة التس��لُّح البريطاني ط��يَّ الكتمان. وبغض 
النظ��ر عن تلك التجارة الس��رية، ف��إنَّ الصادرات 
العس��كرية البريطاني��ة إلى الري��اض تضاعفت 
35 ضعًف��ا ف��ي غضون عاٍم واح��د، إذ ارتفعت من 
105.144 ملي��ون دوالر أمريكي في ع��ام 2014 إلى 

3.68 مليار دوالر أمريكي في عام 2015.
ل نفقات شراء  تستطيع اململكة السعودية حتمُّ
هذه األس��لحة بصفتها أكبر ُمص��دٍِّر للنفط في 
العالم، لكن تقري��ر »اجلارديان« أوضح أنَّها تفتقر 
��ا إل��ى املهارات والق��وى العامل��ة الالزمة  تقليديًّ
لنش��رها. ومزح مس��ؤول دفاٍع أمريك��ي ُمتقاعد 
قائ��اًل إنَّ اختيار طيَّاري اململكة في الس��ابق كان 
حك��ًرا على أف��راد عائل��ة امللك املُباش��رة فقط؛ 
ألنَّه��م »الوحي��دون الذين مُيكن الثق��ة بهم أن ال 

يُسِقُطوا قنبلًة على قصرهم«.
ا في سدِّ  وأدَّى املوظفون البريطانيون دورًا رئيس��يً
��ذ املقاول��ون احلكومي��ون قرابة  الثغ��رات. إذ يُنفِّ
95% م��ن املهام الالزمة للقتال ف��ي احلرب اجلوية، 

ٌف س��ابق في ش��ركة  بحس��ب ما أف��اد به موظَّ
»ب��ي أيه إي« لبرنامج »ديسباتش��ز« على »القناة 
الت��ي  التقدي��رات  وه��ي  البريطاني��ة،  الرابع��ة« 
دها مس��ؤوٌل بريطاني بارز س��ابق، َعِمَل داخل  أكَّ

السعودية إبان احلرب اجلوية، مليرات.
وُهناك آالف املُقاول��ني البريطانيني الذين يعملون 
داخ��ل قواع��د العملي��ات األمامية الس��عودية، 
بحس��ب ميرات، من أجل احلفاظ على اس��تمرار 
��قُ املُقاولون البريطانيون  حركة آلة احلرب. ويُنسِّ
توزي��ع القنابل وقطع غي��ار الطائ��رات. ويُديرون 
م بدرجة  مستودعات األسلحة التي يتم التحكُّ
حرارته��ا، ويعملون ف��ي نوباٍت م��ن أجل ضمان 
إرس��ال القناب��ل في الوق��ت املناس��ب لتنفيذ 

الغارات اجلوية.
ويعُك��ف املقاول��ون البريطاني��ون عل��ى تدريب 
الطيَّاري��ن الس��عوديني، إلى جانب أفراد س��الح 
اجلو امللك��ي البريطاني، من أج��ل تنفيذ غارات 
القص��ف اجلوي اخلطيرة فوق اجلبال الش��مالية 
الوع��رة واملُ��دن ف��ي اليم��ن. ويُدي��رون أنظم��ة 

إلكتروني��ات الطي��ران وال��رادار لضم��ان وص��ول 
الطائرات السعودية إلى أهدافها وعودتها بسالم، 
ن��وا م��ن تنفي��ذ الصيان��ة العميقة  حت��ى يتمكَّ
للطائ��رات، والالزم��ة إلبقائها حُتلِّق ف��وق اليمن.
أجرى مايكل نايتس، خبير الش��ؤون العس��كرية 
اخلليجية في معهد واش��نطن لسياسة الشرق 
األدن��ى، زيارت��ني منذ ان��دالع احلرب إل��ى القاعدة 
اجلوية السعودية في خميس مشيط بالقرب من 
احلدود مع اليم��ن. وقال نايتس مليرات إنَّ الطائرات 
في ه��ذه القاعدة ش��نَّت »حملة قص��ٍف إرهابي 
جوية، قسرية، ُمتكاملة« على مدينة صعدة في 

عامي 2015 و2016.
وأض��اف: »يس��تحيل أن تض��رب أهداًف��ا مدني��ًة 
أكث��ر م��ن ذل��ك«؛ ألنَّ ق��ادة اجلي��ش الس��عودي 
وا طريقهم بطول قائمٍة م��ن كافة أهداف  »ش��قُّ
البني��ة التحتية الوطني��ة على غرار م��ا فعلناه 
)إبان قص��ف الواليات املتح��دة واململكة املتحدة 
للع��راق في حرب اخلليج( ع��ام 1991… وهذا يعني 
قصف كل ش��يء: الرافعات واجلس��ور والوزارات… 
ومحط��ات ُمعاجل��ة املياه«. وانتق��دت مجموعات 
حقوق اإلنس��ان التحالف الذي تقوده السعودية؛ 
ألنَّه اس��تخدم »الهجم��ات املُزدوج��ة« املزعومة 

-والت��ي يجري خاللها إس��قاط قنبل��ٍة ثانية بعد 
دقائق م��ن إس��قاط األولى- الس��تهداف املدنيني 
واملُس��تجيبني حلاالت الطوارئ الذين اندفعوا إلى 
موق��ع االنفجار األول. وأف��اد التقرير أنَّ إحدى تلك 
الهجم��ات وقعت في الثامن من أكتوبر )تش��رين 
األول( عام 2016، حني أصابت القنابل جنازًة داخل 
صنعاء وراح ضحيتها 155 من املُشيِّعني وأُصيَب 

525 آخرين على األقل.
ا بتواجد القوات اخلاصة  ولم يجر االعتراف رسميًّ
ل إلى س��رٍ  البريطانية داخل اليمن، لكن األمر حتوَّ
معروف وس��ط دوائر الدفاع. إذ صرَّح دبلوماس��ي 
بريطاني بارز، في حديث��ه إلى ميرات، قائاًل إنَّ قرار 
الس��ماح مبُساعدة السعودية عسكريًّا خرج في 
أعقاب لقاٍء بني الوزراء البريطانيني وابن س��لمان 
إبان زيارته الرسمية للمملكة املتحدة في مارس 
رة إعالن  ع��ام 2018، حني ألتقى بامللكة ووقَّع ُمذكِّ
نواي��ا لش��راء 48 طائ��رة إضافي��ة بقيم��ة 12.68 
ملي��ار دوالر، م��ن أجل حتدي��ث أس��طول طائراته 
ال��ذي أنهكته احل��رب. وأصدر بوريس جونس��ون، 
وزي��ر اخلارجي��ة آن��ذاك، بيانًا صي��غ بعناية حول 
تخصيص عدٍد غير معلوم من اجلنود البريطانيني 
لتوفير »املعلومات، واملش��ورة، والدعم«، من أجل 
»تخفي��ف« وط��أة التهديدات الت��ي تتعرَّض لها 
الس��عودية نتيجة الصواري��خ احلوثية. وذلك في 
23 مايو ع��ام 2018، بعد ش��هرين فقط من زيارة 

ولي العهد إلى لندن، بحسب ما أورده التقرير.
ي��د أو نف��ي  وترف��ض احلكوم��ة البريطاني��ة تأكِّ
حقيقة نشرها جلنوٍد داخل اليمن. إذ طالب مارك 
فيل��د، وزير اخلارجي��ة، بفتح حتقيٍق في املس��ألة 
ح��ني ُس��ِئَل أمام البرملان بش��أن االدع��اءات التي 
نش��رتها صحيفة »ميل أون صنداي« البريطانية 
حول قت��ال القوات اخلاصة البريطانية إلى جانب 
اجمُلنَّدي��ن األطف��ال املدعوم��ني م��ن الس��عودية 
ف��ي اليم��ن. ولكن��ه رف��ض ف��ي الوقت نفس��ه 
ي��د صحة خب��ر وجود جن��وٍد بريطانيني داخل  تأكِّ
اليمن م��ن عدمها، وفًقا مليرات.تط��رَّق ميرات في 
تقري��ره إلى احتف��اء جيرميي هان��ت، وزير خارجية 
��ل اململك��ة  بريطاني��ا، بالذك��رى الرابع��ة لتدخُّ
العربية الس��عودية في اليمن بفضل املُساعدات 
مته��ا وزارة الدف��اع البريطانيا  اجلس��ورة التي قدَّ
د  خ��الل الصراع في مارس من الع��ام اجلاري. إذ أكَّ
هان��ت، في تقرير رأي نش��رته مجلة »بوليتيكو«، 
أنَّ التوقُّف عن بيع األسلحة للسعوديني سيكون 
موقًفا »ُمفلًس��ا من الناحي��ة األخالقية«. وتعلَّل 
ة غير املنطقية التي تقول إنَّ س��عي  هانت باحُلجَّ
بريطاني��ا إلحالل الس��الم في اليمن يس��توجب 
من احلكومة مواصلة بيع األس��لحة ألحد أطراف 
ر م��ن أنَّ أي تص��رُّف يُخال��ف ذلك  الص��راع. وح��ذَّ
س��ُيؤدِّي إلى »التضحية بنفوذنا وإقصائنا بعيًدا 

عن مسار األحداث داخل اليمن«.
األس��لحة  مبيع��ات  مي��رات  ي��رى  وباختص��ار، 
البريطاني��ة مبثاب��ة وس��يلٍة لش��راء النفوذ على 
اململك��ة، وهو النف��وذ الذي تس��تطيع بريطانيا 

استغالله الحًقا للُمطالبة بالسالم.

10 قضايا

تـُؤدِّي شركة »بي أيه إي سيستمز« أكرب شركات 
السالح الربيطانية دورًا أكرب يف تلك الحرب إذ 
تعاقدت معها الحكومة الربيطانية من الباطن 

لتوفري األسلحة

املحكمة قالت أن 
االحكام والقرارات التي 
تصدرها باتة وملزمة 
للسلطات كافة استنادًا 
اىل احكام املادة )94( من 
الدستور

الغارات الجوية السعودية 
الوحشية قصفت اليمن 
على مدار أكثر من أربع 
سنوات فأودت بحياة عشرات 
اآلالف وأصابت مئات اآلالف 
وشرَّدت املاليني

الساموك

احملمود
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/ القسم السياسي
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ماهو دور بريطانيا الحقيقي في حرب اليمن؟

السعودية تعاقدت بالفعل مع أمريكا وبريطانيا من أجل االضطالع 
بأجزاٍء حيوية من حربها ضد حركة احلوثيني يف اليمن

جونسون

ابن سلمان

العاهل السعودي

رد دعوى لرئيس مجلس القضاء االعلى بخصوص ترشيح رئيس واعضاء المحكمة االتحادية

الساموك : احملكمة االحتادية العليا ذكرت أن القانون مل جيّوز سلوك 
هذا الطعن لألحكام الصادرة من حمكمة التمييز االحتادية

احملكمة االحتادية العليا رجعت إىل احلكم املوصوف 
حمل الطعن ووجدت أنه قضى بعدم دستورية املادة 

)3( من قانون احملكمة االحتادية العليا



ل��م تك��ن هزمي��ة الل��واء املتقاع��د خليفة 
حفت��ر، في مدينة غري��ان )100 كلم جنوب 
طرابل��س(، اإلخفاق الوحي��د لقائد القوات 
عل��ى  للس��يطرة  الش��رق  م��ن  القادم��ة 
العاصمة الليبية طرابلس، ولكن سبقتها 
ع��دة إخفاقات حرمته من حتقيق هدفه في 
هجم��ات متتالية انكس��رت على أس��وار 

طرابلس، منذ ثالثة أشهر.
لكن هزمي��ة غريان كان��ت القاصمة لقوات 
حفت��ر، بالنظ��ر إل��ى أنه��ا مرك��ز القيادة 
واإلمداد الرئيسي لقواته إلى محاور القتال 
الس��بعة جنوب��ي العاصم��ة، وق��د تكون 
منعطفا ملعرك��ة طرابلس، بعد أن خس��ر 

حفتر كامل القوس الغربي للمعركة.
وفي ما يلي عرض لهذه اإلخفاقات:

1 – الزاوية تصدم قوات حفتر وتغلق محور 
الطريق الساحلي

ل��م مت��ض 24 س��اعة م��ن بداي��ة هج��وم 
ميليش��يات حفت��ر عل��ى طرابل��س في 4 
أبريل/نيسان املاضي، وسيطرتها السريعة 
على عدة مدن بدون قتال من بينها صبراتة 

)70 كلم غرب طرابلس( وصرمان )60 كلم 
غرب طرابلس(، حت��ى زحفت نحو مدينة 
الزاوي��ة )45 كلم غرب طرابل��س(، لكنها 
اصطدم��ت بكتائبه��ا املتمرس��ة عل��ى 
القت��ال، الت��ي أحلقت بها هزمية قاس��ية، 
عندما أسرت العشرات من رجاله وغنمت 

العديد من اآلليات.
لك��ن اآلتي أعظ��م.. حيث قام��ت كتيبة 
من ق��وات حفت��ر )الكتيب��ة 107 التابعة 
لل��واء 106 ال��ذي يقوده أحد أبن��اء حفتر( 
بالسيطرة على حاجز أمني يدعى “بوابة 
27، يق��ع ب��ن الزاوي��ة وطرابل��س، وخالل 
ساعات متكنت كتائب الزاوية من االلتفاف 
على قوات حفتر، وأس��رت 128 من عناصر 
الكتيبة وغنمت 40 آلية مسلحة، بينما 
فّر قادتها من املعركة وتركوا جنودهم في 
مواجهة مصيرهم، لكن حكومة الوفاق، 
املعت��رف بها دولي��ا، نظ��رت إليهم بعن 
الرحم��ة وأطلقت س��راحهم، خاصة وأن 

غالبيتهم شباب يافعن أقل من 18 سنة، 
مت إغراؤهم باملال خلوض معركة خاسرة.

ولم جترؤ بعدها ق��وات حفتر على الهجوم 
على طرابلس من البواب��ة الغربية للطريق 

الساحلي الدولي منذ نكسة الزاوية.
حفت��ر  ق��وات  جت��ر  النائم��ة  اخلالي��ا   –  2

لالستسالم في السواني
لعب حفتر مرة أخرى بورقة اخلاليا النائمة، 

عندما سيطرت األخيرة على حي السواني 
)25 كل��م جنوب غربي طرابل��س(، ووصلها 
الدعم من قوات حفتر املتمركزة في مدينة 
الزهراء، مبنطقة ورش��فانة )35 كلم جنوب 
غربي طرابلس(، لكن الكتيبة 166 التابعة 
لكتائ��ب مصرات��ة، قامت بهج��وم مضاد 
ف��ي 14 أبريل املاضي، قطع��ت خالله خط 

اإلم��داد عن قوات حفتر في حي الس��واني، 
بع��د الس��يطرة على كوب��ري الزه��راء، ثم 
حاصرت حي الس��واني، قبل أن تستسلم 
كتيب��ة حلفت��ر مكون��ة من 25 ف��ردا فقط، 

وتغنم قوات الوفاق 10 آليات.

وتكم��ن أهمي��ة الس��واني، في أنه��ا تقع 
غرب مطار طرابلس الق��دمي، ومنها متكنت 
ق��وات حفتر من الس��يطرة علي��ه، قبل أن 
تستخدم قوات الوفاق احلي كنقطة هجوم 
رئيس��ة عل��ى املط��ار، كما يقع الس��واني 
عل��ى الطريق املؤدي إلى مدينة غريان، ومنه 
انطل��ق الهجوم على غريان ف��ي 26 يونيو/ 
حزيران املاضي )إلى جان��ب محور العزيزية 

الكس��ارات(، لذل��ك خس��ارة حفت��ر حل��ي 
السواني، كان إحدى اإلخفاقات التي غيرت 

مجرى القتال في طرابلس.
3 – طرد قوات حفتر من العزيزية

تع��د مدين��ة العزيزي��ة )45 كل��م جن��وب 
ورش��فانة،  منطق��ة  مرك��ز  طرابل��س( 
واحلاضنة الشعبية ألنصار نظام القذافي، 

املتحالف��ن م��ع حفت��ر، ول��م جت��د قوات 
حفت��ر صعوبة كبيرة في الس��يطرة على 
العزيزي��ة، رغ��م اس��تماتة قوات أس��امة 
اجلويلي، قائد املنطقة العسكرية الغربية 

التابع حلكومة الوفاق، في الدفاع عنها، إال 
أنها س��قطت بعد 4 أيام فقط من انطالق 

الهجوم في 4 أبريل.
لك��ن قوات اجلويلي، اس��تعادت املدينة في 
أقل من أسبوع، واقتحمت مقر اللواء الرابع 
وس��ط املدين��ة، ف��ي 13 أبريل، ومن��ذ ذلك 
التاري��خ ل��م تتمكن قوات حفت��ر، وخاصة 
مقاتلي ورشفانة من استعادة املدينة، رغم 

الهجمات املتتالية عليها.
4 – قوات الوفاق تغلق القوس الغربي

سيطرت قوات الوفاق على حي السواني ثم 

حررت مدينة الزهراء وبقية مدن ورش��فانة 
م��ع  والتحم��ت  والكرميي��ة(،  )الس��اعدية 
كتائب اجلويلي ف��ي العزيزية، في 18 أبريل، 
وطردت ق��وات حفتر من تخومها، وطاردتها 

إلى غاية بلدة القواس��م على تخوم غريان، 
الت��ي انتفض أهلها ضد قوات حفتر، والتي 
كانت قاب قوسن من السقوط، لوال تدخل 
الطي��ران، وإخم��اد قوات الوف��اق النتفاضة 

شباب غريان، فيما تراجعت قوات الوفاق من 

القواس��م إلى غاية معاقلها في العزيزية 
حتت ضغط ناري كثيف لقوات حفتر.

لكن في 26 يونيو املنصرم، وبعد أسابيع من 
هدوء املعارك على مستوى القوس الغربي، 
وتركز املعارك في محور املطار القدمي، قامت 
ق��وات الوف��اق بهج��وم خاط��ف ومفاجئ 
انطل��ق من محورين؛ العزيزية -الكس��ارات 
)كتائب اجلويلي من الزنتان(، وحي السواني 
)الكتيبة 166 ولواء احللبوص من مصراتة(، 
ومتكن��ت ق��وات احمل��ور األول من الس��يطرة 
على منطقة بوشيبة )شمال غرب غريان(، 
فيما س��يطرت قوات احملور الثاني على بلدة 

القواسم )املدخل الشمالي لغريان(.
وسبق هذا الهجوم 8 غارات لطيران الوفاق، 

عل��ى غرفة عمليات قوات حفتر الرئيس��ة 
ف��ي غري��ان، ومتركزاتها العس��كرية، تالها 
اندالع انتفاضة مسلحة من داخل املدينة 
أربكت دفاعات حفتر، ما سهل دخول قوات 

الوفاق من القواسم ش��ماال ومن أبوشيبة 
غربا، والسيطرة على كامل املدينة وخاصة 

غرفة العمليات ومعسكر القوة الثامنة.
وبالسيطرة على غريان، تكون قوات الوفاق 
قد أغلقت القوس الغربي، املمتدة من غريان 
م��رورا بالقواس��م والهيرة وأبو ش��يبة، ثم 
العزيزية ومدن ورشفانة، وصوال إلى الزهراء 
وحي الس��واني جنوبي طرابلس، ومتتد هذه 
املناطق على مس��افة تتج��اوز 80 كلم، ما 
يعني انتصارا اس��تراتيجيا لقوات الوفاق، 
س��يجعلها تركز أكثر على احملور الش��رقي 
املمتد من ترهونة إلى بلدة س��وق اخلميس، 
ومدينة الس��بيعة، ثم حي قصر بن غشير 

جنوبي طرابلس، فمطار طرابلس.
5 – معسكر اليرموك.. هزائم متتالية

يع��د معس��كر اليرم��وك، أكب��ر ثكنة في 
محيط طرابل��س، ويقع ف��ي منطقة خلة 
الفرجان، ش��مال املط��ار الق��دمي، وحاولت 
ق��وات حفتر مرار الس��يطرة عليه، ودخلت 
م��رارا لكنه��ا في كل م��رة كان��ت تضطر 
لالنس��حاب منه، أولها في 10 أبريل أعلنت 
ق��وات حفت��ر الس��يطرة على املعس��كر، 
وبعده��ا بس��اعات مت طردها من��ه، وصمود 
القوات املتحصنة مبعس��كر اليرموك، كان 
إحدى العالمات الفارقة في انكس��ار قوات 
حفت��ر وعدم متكنه��ا من اخت��راق دفاعات 

الوفاق حول وسط العاصمة.
وبسبب عجز قوات حفتر تثبيت سيطرتها 

على أهم معسكر في العاصمة، والذي يقع 
على الطري��ق املؤدية إلى وس��ط طرابلس، 
قامت السبت املاضي، بقصف جوي عنيف 
عل��ى املعس��كر م��ا أدى إلى مقت��ل 23 من 

مقاتلي مصراتة.
6 – فش��ل هجوم ش��امل القتحام وس��ط 

طرابلس
بعد ثب��ات جبهات القتال خالل األس��ابيع 
األولى من مايو/أيار املاضي، املصادف لشهر 
رمضان، قامت قوات حفتر بهجوم على عدة 
محاور مع التركيز على محور طريق املطار، 
امل��ؤدي إلى وس��ط العاصمة، ف��ي 26 مايو 
املصادف ل�20 رمضان، ورغم جناحها نسبيا 
في السيطرة على معسكر النقلية، الذي 
يع��د أحد أهم املعس��كرات ف��ي طرابلس، 
وتقدمه��ا إل��ى غاي��ة محور ص��الح الدين، 
األق��رب إل��ى وس��ط طرابل��س، إال أن قوات 
الوفاق متكنت م��ن صد الهجوم ووقفه، ثم 
استعادة معس��كر النقلية، وسقط خالل 
ه��ذه املواجهة أكثر م��ن 20 قتيال من رجال 

حفتر.
وف��ي يونيو املاضي، وبعد هدوء نس��بي في 
اجلبهات، انتقلت ق��وات الوفاق من الدفاع 
إلى الهجوم، من خ��الل تكثيف الهجمات 
على محور طريق املط��ار، ثم الهجوم على 
املط��ار الق��دمي نفس��ه عب��ر ث��الث محاور 
)طريق املطار والرملة والطويشة(، ومتكنت 
م��ن دخوله من بوابت��ه اجلنوبية عبر محور 
الطويش��ة، وتوغلت في املطار وس��يطرت 
على أج��زاء كبيرة منه، وبعد أن س��يطرت 
ق��وات حفتر عل��ى املط��ار بش��كل كامل 
ألس��ابيع، حت��ول إل��ى نقطة اش��تباك بن 

الطرفن.
وهذه الهزائم الرئيس��ة كان��ت وراء تخبط 
قوات حفتر ومحاولة إيجاد مبرر إلخفاقاتها 
املتتالية، من خالل اس��تهداف املدنين عبر 
قطع مي��اه النه��ر الصناعي على س��كان 
العاصم��ة، والتضييق على س��كان ش��رق 
ليبي��ا بعد ق��رار وقف رحالت الطي��ران إلى 
تركي��ا، رغ��م أنها م��ن الوجه��ات القليلة 
املفتوح��ة للطي��ران الليب��ي عل��ى اخلارج، 
م��ن أجل التج��ارة أو الس��ياحة أو العالج، 
ناهيك عن التهديد باس��تهداف الشركات 
والعم��ال األت��راك، ف��ي الوقت ال��ذي تتردد 
أغلب الش��ركات العاملية في دخول السوق 

الليبية بسبب الوضع األمني في البالد.

وع��ن انس��حاب الوالي��ات املتحدة من 
االتف��اق، قال روحان��ي "أمريكا من بدأت 
اللع��ب بالن��ار ف��ي املنطق��ة، ويج��ب 
عليه��م الع��ودة إل��ى التزاماته��م في 
االتف��اق الن��ووي، وإذا ع��ادت فجميعنا 

سوف نعمل وفق االتفاق النووي".
ال��ى ذلك ق��ال وزي��ر الدولة الس��عودي 
للشؤون اخلارجية، عادل اجلبير، إن بالده 

ال تريد حربا في املنطقة.
م��ع  مقابل��ة  خ��الل  اجلبي��ر،  وش��دد 
صحيف��ة "تاميز" الياباني��ة، على أنه "ال 
يجب الس��ماح اليران باالس��تمرار في 
سياس��اتها مثل اس��تهداف الس��فن 

الت��ي تنقل النفط واس��تهداف أنابيب 
النف��ط، ألن ه��ذا يعد اس��تهدافا ألمن 
الطاق��ة واالقتصاد العامل��ي"، موضحا 
أن "اس��تمرار النظام اإليران��ي في هذه 

السياس��ات يجعله��م يدفع��ون ثمنا 
باهظا".

وأض��اف أن "لقاءات ول��ي العهد محمد 
بن سلمان، بعدد من قادة دول مجموعة 
ال���20 كان��ت مطول��ة وتناولت س��بل 
تعزيز العالق��ات الثنائية مع هذه الدول 
ودور اململك��ة ف��ي حتقي��ق االس��تقرار 
ف��ي املنطق��ة والعال��م، وتب��ادل اآلراء 

ح��ول عدد م��ن قضاي��ا الس��اعة ومن 
ضمنها سياس��ات ايران في املنطقة"، 
منوه��ا إل��ى أن "اململك��ة تق��وم ب��دور 

كبي��ر في مجموعة ال���20 على صعيد 
مساهماتها في االقتصاد العاملي".

وأش��ار وزير الدولة للش��ؤون اخلارجية، 
إلى أن اللقاءات شكلت فرصة للتأكيد 
عل��ى "دور اململك��ة احملوري والرئيس��ي 
ف��ي توحيد اجله��ود املبذولة ملس��اعدة 
عدد من الدول على مواجهة التحديات 
وتوحيد الصفوف لضمان اس��تقرارها، 

إضافة إل��ى جهود اململك��ة في مجال 
مكافحة اإلرهاب".

وق��ال إن الواليات املتح��دة قد تواصلت 

م��ع ع��دد م��ن ال��دول املتش��ابهة في 
التفكي��ر، مب��ا في ذل��ك الياب��ان، فيما 
يتعلق بخيارات ضمان حرية املالحة في 
اخلليج العربي، مش��يرا إلى أنه يتم في 
الوقت احلالي دراسة اخليارات املناسبة 
ملواجه��ة التهديدات اإليراني��ة، مبا في 
ذلك اإلجراءات العسكرية واالقتصادية 

على حد سواء.

وأضاف اجلبير: أعتق��د أن اليابان لديها 
مصالح كبيرة في الش��رق األوسط، أي 
تهديد حلرية املالحة في اخلليج سيكون 

له تأثير ليس فقط عل��ى اليابان ولكن 
أيضا على االقتصاد العاملي.

الس��عودي  الدول��ة  وزي��ر  وأوض��ح 
العام��ل  ولك��ن  جاري��ة،  "املناقش��ات 
الرئيس��ي يتمثل في أن كل دولة يجب 
أن تساهم بطريقة أو بأخرى، مؤكدا أن 
ل��كل دولة مصاحلها ف��ي احلفاظ على 

مبدأ حرية املالحة".
وتصاعدت التوترات بش��دة بن طهران 
وواش��نطن في األس��ابيع املاضية، بعد 
عام على انسحاب واشنطن من االتفاق 
النووي املوق��ع في ع��ام 2015 بن إيران 
والقوى الكبرى لكبح البرنامج النووي 
اإليران��ي مقابل رف��ع العقوبات الدولية 

املالية عنها.
ودع��ا الرئي��س األمريكي دونال��د ترامب 
إل��ى محادث��ات مع اي��ران "دون ش��روط 
مسبقة"، فيما استبعدت طهران ذلك، 
قائلة إن "على ترامب العودة إلى االتفاق 

إذا كان يريد التفاوض معها".
أعل��ن  اإليران��ي  الث��وري  احل��رس  وكان 
إس��قاط طائ��رة اس��تطالع أمريكي��ة 
حديث��ة بص��اروخ إيران��ي ف��وق مضيق 
هرمز، وأق��ر اجلي��ش األمريكي اخلميس 

املاضي، مبا أعلنه احلرس الثوري.

وقال اجليش األمريكي إن الطائرة التي مت 
إسقاطها كانت حتلق على ارتفاع كبير 
في اجملال اجلوي ف��وق مضيق هرمز على 

بعد 34 كيلومترا تقريبا من اجملال اجلوي 
اإليراني.

الى ذلك قال قائد احلرس الثوري اإليراني، 
إن "طه��ران  الل��واء حس��ن س��المي، 
متكنت من إرس��اء ميزان قوى عسكري 

أجب��ر الوالي��ات املتحدة عل��ى التراجع 
عن مواجهتها" على خلفية برنامجها 
الن��ووي واتهامات باس��تهداف القوات 

األمريكية في منطقة اخلليج.
ونقل��ت وكال��ة "ف��ارس" اإليراني��ة عن 
س��المي قول��ه، خ��الل اجتم��اع امس 
األربع��اء، إلح��دى إدارات احل��رس الثوري 
"أغلقن��ا الطريق عل��ى أمريكا، وفرضنا 

ميزان قوى عكسي جتاههم".
وتاب��ع "الع��دو الي��وم خائف م��ن وقوع 
احل��رب، ويظهر هذا األمر جليا من خالل 
إعالناته��م وتعامله��م"، مضيفا، "هم 
ف��ي النهاية أعلن��وا تراجعهم وأعلنوا 
أنهم ال يريدون املواجهة وانصرفوا، هذا 
األم��ر يعد تراجعا له��م لكي يحفظوا 

ماء وجههم".

وكان قائ��د الدف��اع اجلوي ف��ي اجليش 
اإليران��ي، أمي��ر صباحي، قد ح��ذر ، في 
وق��ت س��ابق، صب��اح الي��وم، الواليات 
املتحدة من أن إيران لديها س��الح سري 

خاص بها وسوف تقاومها به.
ونقلت وكال��ة "تس��نيم" اإليرانية عن 
صباح��ي، ام��س األربعاء، قول��ه "على 
أمريكا أن ال تنسى أبدا، ونحذر دائما بأن 
االستعراض العسكري أمام اجلمهورية 
اإلس��المية ق��د ولى، ألنه لدينا س��الح 
س��ري خاص بنا فقط، وسوف نقاومها 

به".
وأض��اف قائ��د الدف��اع اجل��وي اإليراني 
"وق��وف الق��وات األمريكية عل��ى بعد 
200 ميل في البحر كان بس��بب القدرة 
العسكرية للقوات املسلحة اإليرانية، 
الع��دو يعلم جيدا أن اجلهوزية اإليرانية 
غير قابلة لالمتحان، وأول خطأ يرتكبه 

سيكون آخر خطأ له".
وتابع صباحي "أمري��كا غير موثوق بها 
ألنه��ا تس��تخدم م��ن جهة سياس��ة 
الضغ��ط القص��وى وتك��دس الق��وات 
العسكرية في اخلليج الفارسي وترغب 
في ف��رض نواياه��ا الق��ذرة عل��ى إرادة 
الش��عب اإليران��ي، وتدق م��ن طرف آخر 
طبول احلرب، وتوس��ع نطاق العقوبات، 
وتأت��ي تري��د التفاوض، بع��د كل ذلك ال 

ميكن الوثوق بها في املفاوضات".
وتصاعدت التوترات بش��دة بن طهران 
وواش��نطن في األس��ابيع املاضية، بعد 
عام على انسحاب واشنطن من االتفاق 
النووي املوق��ع في ع��ام 2015 بن إيران 
والقوى الكبرى لكبح البرنامج النووي 
اإليران��ي مقابل رف��ع العقوبات الدولية 

املالية عنها.

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

لم تجرؤ قوات حفرت 
على الهجوم على 
طرابلس من البوابة 
الغربية للطريق 
الساحلي الدولي منذ 
نكسة الزاوية

روحاني: إجراءات إضافية لتقليص التزاماتنا باالتفاق النووي والسعودية تلمح ألول مرة بالتدخل العسكري في إيران

روحاني : العقوبات األمريكية هي استعراض فقط ممكن هلذه اآللية أن تكون عملية 
أكثر إذا  قاموا بنقل أموال نفطنا من خالهلا وقاموا بشراء النفط منا

قائد احلرس الثوري اإليراني حسني سالمي خيرج بتصرحيات مفاجئة بشأن احلرب مع أمريكا

أعلن الرئيس اإليراني، حس��ن روحاني، أن بالده س��تتخذ في 7 يوليو/ متوز، إجراءات إضافية لتقليص التزاماتها باالتفاق النووي مع الدول الكبرى.وقال الرئيس روحاني إن إيران س��تخفض 
املزيد من التزاماتها النووية وتبدأ تخصيب اليورانيوم باملقدار الذي حتتاجه.وأضاف روحاني أن "إيران لن تكتفي بتخصيب اليورانيوم عند مس��توى 3.67% بعد الس��ابع من الش��هر 

اجلاري، بل سترفع مستوى التخصيب بداية من السابع من الشهر اجلاري".كما أعلن أيضا أنه ستتم إعادة تأهيل مفاعل "أراك" للماء الثقيل، استئناف إنتاج 
البلوتوني��وم ف��ي حال لم تنفذ أوروبا التزاماتها.وتابع "إذا لم تف الدول التي ال تزال ضمن االتفاق النووي بوعودها فس��يعود مفاعل آراك بعد 7 يوليو ألنش��طته 
السابقة".وأضاف "إيران ستظل ملتزمة باالتفاق النووي ما دام اجلانب اآلخر ملتزما به".وعن اآللية املالية األوروبية للتعامل مع إيران في ظل العقوبات األمريكية، قال 

روحاني، إنها "حتى اآلن هي استعراض فقط. ممكن لهذه اآللية ن تكون عملية أكثر إذا  قاموا بنقل أموال نفطنا من خاللها وقاموا بشراء النفط منا".

حفرت

السراج

الجويلي

سالمي

الجبري
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التوترات تصاعدت بشدة بني طهران وواشنطن يف األسابيع املاضية بعد عام على انسحاب 
واشنطن من االتفاق النووي املوقع يف عام 2015 بني إيران والقوى الكربى 

روحاني

)6( هزائم في معركة طرابلس تحيل حلم حفتر إلى كابوس
لعب حفرت مرة أخرى بورقة اخلاليا النائمة عندما سيطرت األخرية على حي السواني 

ووصلها الدعم من قوات حفرت املتمركزة يف مدينة الزهراء

اهلزائم الرئيسة كانت وراء ختبط قوات حفرت 
وحماولة إجياد مربر إلخفاقاتها املتتالية من 
خالل استهداف املدنيني عرب قطع مياه النهر 

الصناعي على سكان العاصمة



 

حقيق��ة إن��ي أرى ه��ذا البح��ث ينطل��ق من 
الواقع احلالي مبنظور املس��تقبل، ويس��تفيد 
من تألقات التاريخ، ويحاول أن يفهم الرسالة 
اإلنس��انية لإلسالم ومدى ما ميكن أن يقدمه 
من أس��س لبناء )مواط��ن صالح في مجتمع 
صال��ح، مبفه��وم الص��الح الش��امل لطلب 
العم��ل النافع وأداء العم��ل املفيد للمواطن 
وللمجتمع، بل ولإلنس��انية عامة، إْن س��ما 
طموح املواطن إلى ذلك. وفي الوقت نفس��ه، 
فإننا س��نحاول في هذا الكتاب تقدمي شيء 
جدي��د يضاف إلى جهود اآلخرين من العلماء 
والباحث��ن في قضاي��ا بن��اء الّدولة وخطط 
التنمية والتطور، باالس��تفادة مما توصل إليه 
مفكرو العصر احلديث( حسب قول سيادته. 
حيث عرض في أبواب الكتاب األربعة وفصوله 
الثالث��ة عش��ر آلراء فريق منهم باملناقش��ة 

واحلوار ما تطلب املوضوع ذلك.
وإذا كان الكت��اب يش��ير - من حن آلخر - إلى 
الّدول��ة احلديثة بعمومها ف��ي أرجاء العالم، 
فه��و مخت��ص، في مح��اور البح��ث، بالدول 
العربي��ة. وه��ذه ال��دول، بطبيع��ة ميراثه��ا 
وعصرها، وجدت نفسها في حالة تفاعل مع 
اجتاهن ال بّد من تفاعلهما معا لبناء احلاضر 
واملس��تقبل، هم��ا: تألقات الت��راث، والعصر 

احلالي بفروضه والتزاماته.
وي��رى املؤل��ف أن��ه إذا كان��ت دول العالم قد 
اتفق��ت عل��ى مفاهي��م مح��ددة للدولة في 
العص��ر احلديث، ف��ي أعقاب احل��رب العاملية 
تأس��يس  بع��د  وخاص��ة  والثاني��ة،  األول��ى 
األمم املتح��دة مبيثاقه��ا وما تف��رع عنها من 

هياكل ومؤسس��ات، واالتفاق عل��ى القانون 
الدول��ي الذي نظم العالقات ب��ن الدول.. فإن 
رصد تل��ك املفاهيم ووضع خط��ط التنمية 
بن��اء على ذل��ك الرصد، أضحى م��ن بديهات 
الفكر السياس��ي واملمارس��ة السياس��ية 
واالقتصادية واالجتماعي��ة في حتديث الدول 

وتطويرها.
وه��ذا الرأي يدفعني إلى التس��اؤل: هل يتأثر 
اإلس��الم بهذه املتغيرات الدولي��ة؟ أم هو قد 
أس��س دولته في زمن النبي ) ص ( وظلت من 

بعده ماشية على هداه؟
وجهت س��ؤالي ألس��تاذي املؤلف )س��بق أن 
نش��رت مقاال وحوارا مع السيد املؤلف وفيه 
هذا السؤال( فأحالني إلى الكتاب، وحدد لي 
أين أجد اجلواب، وكان األمر كما قال، )وهذا من 
أس��باب كتابتي لهذا املق��ال( إذ وجدته يقرر 
ف��ي مقدمة الكت��اب وخامتته تقري��را علميا 
يرى أن اإلس��الم بريء من اخلرافات واألساطير 
وال يقب��ل أن يجّمد العاملن بإطارات هيكلية 
للدول��ة ثابتة ال تتغير، فإن احتياجات الناس 

متغيرة من مكان آلخر، ومن عصر آلخر.
قال: )اإلس��الم دين س��ماوي ظهر في جزيرة 
العرب قبل خمسة عشر قرنا، مما أتاح لتلك 
القرون أن تضع عليه أثقاال يجب اس��تنقاذه 
منها ليعود كما أراده اهلل رسالة بناء وإعمار 
وتطور وتقدم يتماش��ى مع التطور الطبيعي 
للبش��رية، وهذه الرس��الة هي رسالة األديان 

جميعها، في أصولها وجوهرها(.
ونظرا لتعّرض الكتاب للتراث والعصر احلديث 
ف��إن الباحث وجد نفس��ه أم��ام احلاضر من 
جه��ة وأمام التاريخ من جه��ة أخرى، وفوجد 

أن عليه أن يفكر في ناحيتن اثنتن، هما:
أ- االط��الع بذكاء على البحوث العديدة التي 
ظه��رت في العال��م ح��ول موض��وع الّدولة 
احلديثة، خاصة بعد إعالن ميثاق األمم املتحدة 

والقانون الدولي،
ب – الصبر على الدراسة املتأملة في املؤلفات 
الغزيرة عن اإلسالم، على تفاوت مستوياتها 

ومنطلقاتها وغاياتها.
وبال ش��ك ف��إن هات��ن النقطتن مما س��اعد 

الباح��ث اجلليل على الوص��ول إلى احلقيقة 
التي س��تختلف عن غيره��ا بحكم اختالف 
املنهج والرؤية. والسير في ظالل هذا الكتاب 

يدفعن��ي إل��ى تقري��ر أن احملور والس��عي كان 
لفهم الصي��رورة واملصيرية ف��ي منهج بناء 
الّدول��ة احلديثة ف��ي مجتمع عربي مس��لم 
ل��ه ميراث��ه ويعيش ف��ي عص��ر يختلف عن 
العصور الس��ابقة، ويبدو أنه لهذا الس��بب 
جع��ل عنوان الكت��اب: بناء الّدول��ة احلديثة، 
أثر اإلس��الم وتفاع��ل األزمن��ة. وبالتالي فإن 
ه��ذا البح��ث ال يعنيه االخت��الف واالعتراض 
واالنتق��اص، وال اإلذع��ان ملا هو مب��اح وما هو 
ممنوع، بل على أس��اس احل��وار املوضوعي مع 
الواق��ع من جه��ة، ومع البحوث والدراس��ات 
املعنّي��ة من جهة أخ��رى. وبذلك فإنه منهج 
يلت��زم بالق��راءة العلمية للتاري��خ وللعصر 
احلديث، وباحتياج ال��دول العربية، وهي التي 

تتخ��ذ اإلس��الم دينا جملتمعها وش��عبها، مما 
يستند إلى رؤية تكشف عن تفاعل األزمنة، 
وأثر ذلك التفاعل في بن��اء هذه الدول، وطرق 

تنميتها وتطويرها.
ل��م يتدخل املؤلف ف��ي النص��وص القرآنية 
واألحاديث النبوية ولم يحكم عليها بأفكار 
مس��بقة، بل جعلها تكش��ف عن نفس��ها 
ومعناها، من غير تدّخل مّنه. فمرجع البحث 
كّله إلى النصوص وحتلي��ل األوضاع العربية 
احلالي��ة، وما س��تصير إليه مس��تقبال، وإلى 
منهج التحليل في س��بل التنمية والتطور 
وف��ي ارتباطهم��ا بحاج��ات ال��دول العربية 
املعاص��رة، من أجل فه��م التراب��ط بن بناء 
الّدولة احلديثة، من جهة، واإلس��الم والتراث، 
وحقائ��ق العص��ر احلدي��ث، من جه��ة أخرى. 
)حس��ب مقتضيات حاجات األزمنة احلديثة، 
أو بُعدها عن ذلك كله، أو عن بعضه( حسب 

تعبير األستاذ املؤلف. 
ولق��د وج��دت للكت��اب محوري��ن، لتحقيق 

ذلك:
األول: التع��رف على مفه��وم الّدولة في هذا 
العص��ر، بعد ظه��ور األمم املتح��دة والقانون 
الدول��ي، والش��روط التي وضع��ت لالعتراف 

بدولة من الدول. 
الثان��ي: ضرورة تفهم اإلس��الم، كما يتجلى 
ف��ي آي��ات الق��رآن، بفه��م صحي��ح، وفي ما 
صّحت روايُته من األحاديث النبوية والس��نة 
والس��يرة الش��ريفة. خاص��ة أن الزم��ان قد 

وضع على اإلس��الم أثقاال وعلى الناس قيودا، 
أبعدت بعضه��م عن فهمه فهما س��ليما، 
فاختلطت دعوته إل��ى التطور والتقدم، بآراء 
وأقوال ومناهج أرادت جتميد الزمان في لهيب 

الفنت.
إن خي��ر ما أختم ب��ه هذه الكلم��ة العجلى 
ما ق��رره الدكت��ور الباحث في آخ��ر مقدمته 
للكتاب: )وإذا كان من الس��هولة، إلى حّد ما، 
أن نتفه��م معن��ى الّدولة ودالالتها وش��روط 
قيامه��ا وتطوره��ا، ف��ي الزمن ال��ذي نعيش 
في��ه، وأن نطل��ع عل��ى ميث��اق األمم املتح��دة 
وم��واد القانون الدولي، لتأكي��د ذلك الفهم، 
ف��إن فهم م��ا ميك��ن أن يقدمه لنا اإلس��الم 
لبن��اء دولن��ا احلديث��ة وتنميته��ا وتطويرها، 
فهًما س��ليما، ليس بتلك السهولة، بسبب 
األثقال املضافة إلي��ه عبر القرون، مما يضعنا 
أمام مسؤولية حتتاج إلى صبر وأناة، وتعميق 
تدبّر النوازع النفس��ية للسابقن وظروفهم 
ومواضع��ات عصورهم، كي نس��تبن اخليط 
األبيض من اخليط األس��ود م��ن اختالفاتهم 
ورؤاه��م.  فكان لزاما علّي أن أطيل الّنظر في 
آي��ات القرآن الكرمي وأُتاب��ع معانيها في كتب 
التفس��ير املعَتَبرة ومعاني أصولها اللغوية 
وكيفية فهم املس��لمن األوائ��ل لها. فكان 
هذا الكتاب الرائع الذي هو بحاجة إلى نقله 
إلى واقع التطبيق العملي في الدول العربية 

خاصة واإلسالمية عامة.

* مقيم ويعمل يف ليفربول –
 اململكة املتحدة

البينة الجديدة / علي شريف
دجلة  فعاليات شارع  ضمن 
البي��ت  افتت��ح  الثقاف��ي 
الثقافي الواس��طي معرضا 
للفنون التش��كيلية للفنان 
حسن الرس��ام على حديقة 
احملافظ��ة بحضور ع��دد من 
واألدباء  والش��عراء  املثقفن 
املع��رض  ض��م  والفنان��ن. 
أكثر م��ن ثالثن لوحة ملونة 
وبأحج��ام مختلف��ة رك��زت 
م��ن  ع��دة  مواضي��ع  عل��ى 
أهمه��ا الطبيع��ة العراقية 
وامله��ن التراثية والش��عبية 
إل��ى  باإلضاف��ة  والطفول��ة 
املناطق الس��ياحية واالثرية 
غيره��ا  ع��ن  متي��زت  والت��ي 
بعدده��ا  اللوح��ات  م��ن 
أضافت  الت��ي  ومواضيعه��ا 
للمعرض رونقاً جميالً والقت 
إقب��اال م��ن الزائري��ن الكرام. 

واك��د مدير البي��ت الثقافي 
إقام��ة  ض��رورة  الواس��طي 
مثل هذه املعارض واالهتمام 
الش��بابية  بالطاق��ات 
مواهبه��م  واكتش��اف 
االبداعية إضافة الى جمالية 
اللوحات  م��ا تطرق��ت له��ا 
الفني��ة املمي��زة وخاصة في 
واحلضاري.  التراث��ي  اجلان��ب 
الفن��ان  ق��ال  جانب��ة  م��ن 
التش��كيلي الش��اب حسن 
الرسام: ان املعرض ضم اكثر 

من ثالث��ن لوحة فنية ركزت 
على ع��دة مواضيع والهدف 
من اقام��ة ه��ذا املعرض هو 
تس��ليط الضوء عل��ى الفن 
التش��كيلي حملافظة واسط 
وإيص��ال فك��رة إل��ى اجملتمع 
العراقي بأن محافظة واسط 
حاضن��ة للحرك��ة الفني��ة 
وداعمة للطاقات الش��بابية 
من اجل مواصلة ابداعاتهم 
الثقافي  بالواق��ع  والنهوض 

والفني.

يحيى الرحال
لست راقيا لذلك احلد 

بل قنوع بهذا احلد جًدا 
لم اطمح ذات يوم 

بأن افتح عن اهلل بنص ما 
او اق��وم  بجمع��ه م��ن اف��واه 

املتملقن 
لم ابع صديقاً

او اقدم صديقة جميلة 
من أجل املنصة 

ولم أتبع كبيرا من أجله ظله 
بعدما أدركت 

بأن أغلب القاعات الثقافية 
لم تدخلها الشمس  

وادركت ايضا 
ان العالقات أبلغ من النصوص 

في عالم مثقوب 
تسقط منه الذائقة 

كعملة معدنية قدمية 
لست شاعرا مثلكم 

لكنني مستمع جيد 
لشكوى االرصفة 

من ثقل الفقراء 
وصديق مقرب الغلب 

حيوانات الشارع 
وبسيط جدا 

يكفكف أحالم املوتى
قبل جلوسه على التراب 

لست شاعرا
بل وفي 

ومكتف بكونه 
كلبا يجيد القراءة والكتابة

بغداد / البينة اجلديدة
حتت ش��عار »تنوعنا مص��در قوتنا« 
حضر الوكيل األقدم لوزارة الثقافة 
والس��ياحة واآلث��ار الدكت��ور جاب��ر 
اجلابري املؤمتر الدولي الفكري الثاني 
ع��ن ظاه��رة التط��رف وال��ذي أقيم 
في جامع��ة املوصل كلي��ة العلوم 
اإلسالمية صباح يوم األحد املاضي 
ال��دورة  عن��وان  وج��اء   .2019/6/30
الدول��ي بعن��وان  الثاني��ة للمؤمت��ر 
والتكامل  والقومي  الديني  »التنوع 
اجملتمع��ي«  ألق��ى خالله��ا الوكيل 
األق��دم ل��وزارة الثقافة والس��ياحة 
واآلثار كلمة عبر فيها عن التكامل 
الدين��ي  والتن��وع  االجتماع��ي 

والقوم��ي وم��ا له من اث��ر في وحدة 
التراب��ط ب��ن اجملتمع واملش��تركات 
بن األديان السماوية التي دعت إلى 
واإلرهاب،  التطرف  التسامح ورفض 
مرك��زاً على دور اإلعالم في إش��اعة 
السلمي،  التعايش  ثقافة  وترسيخ 
ومناهضة األف��كار التكفيرية التي 
خلفه��ا اإلره��اب، مؤك��داً على دور 
املثقف في تثقيف اجملتمع وتنقيته 
من مخلفات األفكار اإلرهابية التي 
»الي��وم  خلفه��ا داع��ش. مضيف��اً 
ننطلق وم��ن منبر جامع��ة املوصل 
ال��ذي  اإلرهاب��ي  الفك��ر  ملواجه��ة 
توهم واس��تخف بعقول العراقين 
لبناء دولة اخلرافة في ارض املوصل، 

ولعل التبعات الت��ي أحدثها الفكر 
اإلرهابي إثارة أفكار قاتلة في اجملتمع 
العراقي متخض عنها 30 ألف طفل 
حتولوا إلى جيل جديد من اإلرهابين 
والس��فاحن« وأع��رب اجلاب��ري » إن 
كل املؤامرات هزمت وس��تهزم على 
ي��د العراقين الن هذه املدن هي مدن 
اهلل وحواض��ره واهلل ال يتخل��ى ع��ن 
مدنه واملوصل أميرة املدائن وس��يدة 
رئي��س  املؤمت��ر  وحض��ر  احلواض��ر« 
جامع��ة املوص��ل الدكت��ور قص��ي 
كم��ال الدين وقائ��د عمليات نينوى 
الل��واء الركن نومان ورج��ال دين من 
وااليزيدية مع  املس��يحية  الطائفة 

وفود من الدول العربية.
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قصيدة

عش��ت فقيراً واموت فقيراً هذا ما جنته احلضارة 
علي!! تذكرن��ي تلك املقولة بالش��اعر الكبير ابو 
الع��الء املعري ح��ن اوصى بكتابة تل��ك الكلمات 
عل��ى قب��ره. )هذا م��ا جن��اه اب��ي عل��ي(. الفقراء 
وق��ود مع��ارك وح��روب ادوات مس��تهلكة وعبيد 
تس��تخدمهم السلطة ويس��تفيد منهم القادة 
ليعتل��وا املناصب ويحقق��وا غاياتهم في احكام 
قبضتهم وتس��يدهم. فقراء سحقتهم احلضارة 
حن قيدتهم وطوقتهم  بس��لوكيات خارج نطاق 
الطبيعة البش��رية التي ارغمتهم على ان يكونوا 
ع��وام وخ��ارج نط��اق ال��ذوات او باالح��رى االكابر 
واصح��اب النفوذ الذين نعرف كيف اصبحوا بهذا 
الثراء الفاحش في ليل��ة وضحاها. حيث جتمعت 
لديه��م الث��روة واالم��وال الطائلة، م��ا يؤملني هو 
معاناة الفق��راء من ابناء وطني الذين ضاقت بهم 
الس��بل وص��ارت اخبارهم مواد دس��مة تتلقفها 
وكاالت االخب��ار وقد تصنع منه��ا حكايات حزينة 
حت��ز بالنفس البش��رية ملا لها من مش��اهد وصور 
قاه��رة تبعث لألل��م. فبلدي ليس بل��داً افريقياً او 
منطقة تش��كو م��ن اجلفاف. بلدي ارض الس��واد 
والتاريخ يش��هد ك��م من الغ��زوات واجليوش التي 
وطئ��ت اقدامه��م تل��ك االرض اخلصب��ة الغني��ة 
باخلض��رة واملاء الوفير والطبيعة اخلالبة بعيداً عن 
خزينه��ا الهائل الذي امتلئت بواطنها  من معادن  
وبت��رول غير مكتش��ف في تل��ك االزم��ان الغابرة. 
فقراء حتت س��طوة السلطة واالغنياء مجرد ارقام 
بائس��ة غير محس��وبة تطالب بحقوق بس��يطة 
للغاية على الرغم من غنى الدولة الهائل املتمثلة 
بطبقته��ا السياس��ية التي احكمت س��طوتها 
على كل مفصل تش��م فيها رائحة الدوالر. فقراء 
ال تطم��ح مبس��تقبل وال ببي��وت فاره��ة مقتنعة 
بهوامش احلياة وتكتفي بكسرة خبز وسقوف من 
بقاي��ا اخلردة وبعضاً من جرائ��د النخيل. بحثاً عن 
بقاء وقناعة غير مبررة. هي الهزمية بعينها والرضا 
باملقس��وم وترك املصير بحالته السائبة دون وجه 
ح��ق او انتفاض��ة تقلب املوازين وحت��رر النفس من 
هذا االنكسار واخلنوع والقبول الذي تنفره قوانن 
العدالة، فما قيمة احلياة ان تعيش مذلوالً مندحراً 
تشكو الفقر وانت تعوم على بحيرة من البترول. ما 
قيمتك وانت ترى قاتليك وهم يعترفون بجرائمهم 
املشهودة التي اوصلتك حلالة احلضيض وانت تعيد 
جتاربك مرات ومرات وتعيدهم لواجهة اذاللك. هذه 
مش��اهد حية وغير مفتعل��ة او مفبركة من واقع 
احلال الشاذ الذي يصعب تفسيرها او الوقوف عند 
حالته��ا الغامض��ة، والزلت حائرا ول��م افهم هذا 
امل��رض الذي احاط بنا فهل هي لعنة الس��ماء، ام 
هي الطبيعة واالزداوجية التي رافقت الشخصية 
العراقي��ة التي ول��دت لديه تلك احلي��رة. رحم اهلل 
عال��م االجتم��اع الكبير علي ال��وردي حن وصف 

العراقين بالشعب احلائر..!

فقراء 

a

فنارات

عبد السالم علي السليم 

قراءة يف كتاب )بناء الدولة احلديثة.. أثر اإلسالم وتفاعل األزمنة( لألستاذ الدكتور هادي حسن محودي

هل يتأثر اإلسالم بهذه املتغريات الدولية؟ أم هو قد أسس دولته يف زمن 
النيب )ص( وظلت من بعده ماشية على هداه؟

يقرر مؤلف الكتاب أستاذنا الدكتور هادي حسن حمودي من أول سطور مقدمة كتابه الذي ظهر لألسواق في أواخر عام 2018م 
)Samson Publisher( في لندن، أنه سيركز كتابه على منهج علمي، ال يخضع ملقوالت العلمنة وال الغلو والتعصب  عن دار 
واألدجلة. ولن يتأثر إال بتألقات التراث، حسب تعبيره، وعلى احتياجات العصر احلديث. فالكتاب بعيد عن الالفتات الصاخبة، 
وينظر بعلمية إلى سيرورة التاريخ وصيرورته املعاصرة واملستقبلية، بهدف إنشاء دول عربية حتصل مكانتها الالئقة بها بن 

دول العالم، وتتبنى نهجا علميا في التنمية والتطوير..

*قراءة / د. احمد نعمة آل علي

تهميش
دعاء عادل 

ازدحم��ْت الكلماُت على اجل��دار، تفاخَر 
بانحس��ار البياض في أركان املنزل، قتَل 
ب��ازدراء احلش��رة التي دنس��ْت قدس��ية 
معلقات��ه، حاَن وقت العش��اء، تالطمْت 
األحج��ارُ ف��ي صحن��ه مع صرخ��ة آخر 

صفحة في كتابِه املشنوق.
  ********

ذئاب
جبار القريشي

احت��َدم الِصراع بينُه��م، وقفت النفُس 
خلَف أحدِهم تُؤزُه أزا، فيما وقَف العقُل 
خلَف اآلخر يحثُه على اجلنوِح للس��لِم، 
أجِنلى ُغبار املعركِة؛ أِنتصَر منطِق القوِة.

أرجوان
مريم بغيبغ / الجزائر

ضبط ساعته على دّقاِت األمل... لكّنها 
تعاند قطرات غيمة شحيحة.

يحم��ل االبريق ويهيئ��ه لالمتالء، ترقص 
زهرة قلبه العطشى.. تنتظر االرتواء!

: من يخبرها أن لهيب الَش��وق اليطفئه 
املاء !؟

  *********
تردّ

سمية جمعة / سورية
حّل��ت جدائل الوقت، غطس��ت في املاء 
اآلسن، حاولت ازالة ما تبقى من أدرانها.

أرخت الش��عر املبل��ول؛ داهمها جفاف 
الشوق.

ومضات

الوكيل األقدم لوزارة الثقافة حيضر املؤمتر الدولي الثاني عن ظاهرة التطرف

  

رسول عبد األمري التميمي
1

   وحَشة 
وأنا برفقِة نفسي 

تشربني الوحشة فتياً
بعدما أرضَعتني دنياي

أوجاعها املستفزة.
2  

  لذائذ احلضور
وأنا ما بن الكآبة واحلب 

وألفتي املوزعة
أترقُب لذائذ حضورك    
الذي لم يخرق جلدي بعد

أرسم على األفِق

َشهية ظل 
آلخر بكاء روحّي
وأبتداع ذهني

لم يفسد وجعي
أرسُم قصائد حلم أبيض 

تؤنس دقائق إحساس حبيبتي
بانبذاخ مستريح

يشتهي تثاؤب فمها الرطب 
3  

  دفء الصمت
أنا شاعر متوتر

أجتاهل أمكنتي ومساءها اللذيذ
مثل حبيبن افترقا رغبة 
أتدثُر مبوسقة الشعر  
بن قصائدي املشتعلة 

ورائحة رمادها 
ولكي أوزن مخيلتي 
أذوب بدفء الَصمت 

بتراخ ماتع

فقصيدتِي لن تنحبس بعد
بتورية لفظها 
املثير لذهني  

4  
   راعفاً أغني 

حمقاء تلك األرصفة 
لم تعد متنحني 

بالتمني
مسافة أليفة للرقص

ألغسل رغبتي
بعدما أثملت روحي 
بابتالء عشق صوفي

هي محتوى مجيئي اليومي 
وموئل طقوس جنون

عاملي املؤكد
كي أقرأ شعري 

ما بن رقصي واملطر 
وأغني راعفاً 

حتت شهوة الظالم

َشهية الظل

البيت الواسطي يفتتح معرضًا
للفنون التشكيلية للفنان حسن الرسام

» لسُت شاعًرا «

الدكتور هادي حسن

مل يتدخل املؤلف يف النصوص 
القرآنية واألحاديث النبوية 

ومل حيكم عليها بأفكار 
مسبقة بل جعلها تكشف عن 

نفسها ومعناها



البينة اجلديدة/ حمودي عبد غريب
تقيم مؤسس��ة بغداد للس��ينما والفنون 
غ��داً اجلمعة في متام الس��اعة الس��ابعة 

مس��اًء حف��ل توقيع كت��اب )طال��ب القره 
غولي( للكاتب والباحث املوس��يقي حبيب 
ظاهر العباس الذي س��يتناول س��يرة فنان 
عراق��ي يع��د ظاهرة ل��ن تتكرر ف��ي مجال 
املوس��يقي وما قدمه من ف��ن أصيل مبجال 
األحلان اخلالدة والتي أغنت مس��يرة األغنية 
العراقي��ة عل��ى م��دى )40( عام��ا كان��ت 
ثري��ة بالعط��اء والتأل��ق وإنتش��ارها عربياً 
والتي تغنى بها أش��هر االص��وات الغنائية 
املعروفة.. هذا وسيقام حفل التوقيع لهذا 
املنج��ز الثقاف��ي اإلبداعي الفن��ي في مقر 
املؤسس��ة الواقعة في منطق��ة الوزيرية / 
املدخل الرئيس��ي ويديره الش��اعر الدكتور 

عارف الساعدي.

مازن محمد مصطفى لـ)                          (: عازمون على تفعيل الحراك المسرحي في جميع المحافظات
مشاريع مسرحية طموحة وورشات عمل فنية بالتعاون مع املؤسسات الفنية

واملسرح االحتجاجي سيكون حاضراً لتوثيق سري شهداء العراق و أبطاله

* حدثنا عن بص��ورة موجزة عن املناصب 
التي تقلدتها؟

� ش��غلت مناصب إدارية عديدة في دائرة 
السينما واملس��رح وكلفت مؤخرا بإدارة 

قسم املسارح.
* م��ا طموحاتك املس��تقبلية ف��ي إدارة 

قسم املسارح؟
� اوال اق��دم ش��كري وتقدي��ري لقس��م 
العالق��ات واالعالم ف��ي دائرة الس��ينما 
واملس��رح وكاف��ة املؤسس��ات الفني��ة  
والقنوات الفضائية ملواكبتهم املستمرة 

في متابعة االخبار وتسليط الضوء على 
كل املستجدات.

* من الذي كلفك بادارة قسم املسارح؟
� مت تكليف��ي م��ن قب��ل الدكت��ور احمد 
حسن موسى الدارة قسم املسارح لثقته 
العالية بعملي وطموحي املستمر الجناح 
اي مكان اشغله، مع حبي وتقديري لكل 
الزمالء الذين س��بقوني بهذه املسؤولية 
وسأعمل جاهدا الكمال النجاحات التي 
شرعوا بها وازالة املعوقات التي تواجهنا 
والتي اغلبها معوقات مادية، وبدعم من 

اإلدارة العامة سنعمل على جتاوز االزمات 
وتذليل الصعوبات باالمكانيات املتاحة.

* حدثنا عن آخر االعمال املسرحية التي 
ستقدم في الفترة القادمة؟

� االعمال املسرحية والنشاطات الفنية 
كثي��رة ف��ي ظ��ل االدارة العلي��ا اجلديدة 
اصب��ح هن��اك ح��راك مس��رحي وكأننا 
ف��ي س��باق للماراث��ون فق��د تس��لمت 

لكب��ار  كثي��رة  مس��رحية  نصوص��ا 
اخملرج��ن والش��باب عل��ى حد س��واء 
منهم اخملرج عم��اد محمد واخملرج حامت 
عودة، والدكت��ور مناض��ل داود.. الفنان 
ضياء الدين س��امي، الفن��ان انس عبد 
الصمد، الفنان ع��الء قحطان، والفنان 
باسم الطيب الذي اقام ورشة تأهيلية 
تدريبية لش��باب املسرح. وفيما يخص 
الثاني  فعالي��ات ونش��اطات املوس��م 
للفرقة الوطني��ة للتمثيل والتي تبقى 
منها ستة اشهر س��نكتفي بستة او 
س��بعة اعم��ال والبقية س��تدور على 

نشاطات السنة القادمة.
*  وماذا عن نتاجات احملافظات الفنية؟ 

� اميان��ا م��ن االدارة اجلديدة ب��ان الثقافة 
عراقية وليس��ت بغدادية فقط س��يتم 
تفعيل دور مس��ارح احملافظات من خالل 
مش��اركاتهم املس��رحية والسينمائية 
عل��ى خش��بة املس��رح الوطن��ي بواقع 
عمل��ن ل��كل محافظ��ة عل��ى ان يت��م 

اختي��ار العمل املش��ارك م��ن قبل جلنة 
فني��ة مختصة تعمل عل��ى فرز االعمال 
كالً حس��ب محافظته وسيكون العمل 
املش��ارك معب��را ع��ن احملافظ��ة ذاته��ا 
وستكون هذه املش��اركات بواقع عملن 
ل��كل محافظ��ة.. موعد ه��ذه العروض 
بداية ووسط كل شهر حتت يافطة )ايام 
الفن العراقي( وستحتفي دائرة السينما 

واملس��رح مبخرجي العروض املس��رحية 
واالف��الم وكذلك تكرمي ثالثة من الفنانن 
الفاعلن في هذا اجمل��ال، علما ان الدائرة 
ستتكفل بكل باالقامة والضيافة لكل 
احملافظات املش��اركة في ه��ذا الكرنفال 
املس��رحي الفري��د من نوع��ه. من جانب 
آخر وبالتع��اون مع الس��فارة االمريكية 

واملس��رح  الس��ينما  دائ��رة  س��تعقد 
ورش��ة عمل تدريبي��ة وتأهيلي��ة العداد 
مس��رحين ش��باب من خالل االتفاق مع 
الس��فارة اللقاء محاضرات في الورشة 
اما بصورة مباش��رة او عن طريق اقراص، 
ليواك��ب ش��بابنا املس��رحي التطورات 

والتكنلوجيا العاملية.
* وعل��ى صعي��د املس��رح اجلاد م��ا الذي 

اعددمتوه؟ 
� املس��رح اجل��اد مس��تمر ف��ي عطائ��ه 
ونطمح بالنهوض به ودميومته من خالل 
اعادة ع��رض جميع االعمال املس��رحية 

اجلادة الت��ي مت عرضها هذا العام اعتبارا 
م��ن ش��هر ١٢ م��ن ه��ذا الع��ام وتبقى 
العروض مس��تمرة بغي��ة تفعيل احلراك 
دور  املس��رحي. وللمس��رح االحتجاجي 
آخ��ر ففي القري��ب س��تجري التمرينات 
لعم��ل مس��رحي احتجاج��ي للمؤلف 
واخملرج ماجد درندش ليس��جل من جديد 

بطوالت شهداء العراق جميعا. 
* كلمة اخيرة تود قولها؟

� امتن��ى ان اكون عند حس��ن ظ��ن االدارة 
العليا وجميع الفنانن واملوظفن لتقدمي 

االفضل واسعاد اجلمهور.

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 املهندسني

لالستفســـــار واإلعالن االتصـــــــــال باألرقـام التاليــــــة : 07906318109 - 07702872273

www.albayyna-new.com13

جملة
العدد )3218( الخميس 4 /7/ 2019

حاورته / وسن العبدلي / تصوير/  فالح خريي

املسرح اجلاد مستمر يف 
عطائه ونطمح للنهوض به 
ودميومته من خالل إعادة 

عرض مجيع األعمال 
املسرحية اجلادة اليت مت 

عرضها

الفنان مازن محمد مصطفى ولد في البصرة الفيحاء موطن الشعر والشعراء والفن االصيل ثم انتقل للعيش في 
موطن التاريخ حيث بابل احلضارات.. سطع جنمه في سماء بغداد أم الثقافات والفنون فكان ولم يزل جنما من جنوم 
املسرح والسينما والتلفزيون.. شارك في عدة مهرجانات محلية وعربية ودولية وحصل على عدة جوائز وشهادات 
تقديري��ة منها في مهرجان قرطاج، وايام عمان املس��رحي، ومهرجان القاه��رة التجرييبي واهم اجلوائز التي حصل 

عليها هي جائزة االبداع لعام ٢0١0 من وزارة الثقافة والسياحة واآلثار العراقية..

متابعة / البينة اجلديدة
فاج��أت الفنانة أنغ��ام متابعيها عبر خاصية »س��توريز« 
على تطبيق انستغرام مبنشور عبارة عن حكمة او توصية، 
ولكن ربطها البعض بالش��ائعة التي انتش��رت بقوة حول 
طالقها من زوجها املوزع املوس��يقي أحمد إبراهيم وعودته 
إلى طليقته ياسمن عيس��ى.ورغم محاولتها البقاء على 
احلياد وعدم الرد، ولكن يبدو انها قررت اس��تخدام املنش��ور 
ليكون رس��الة واضحة لكل منتقديها، وكتب في الصورة: 
»حن تكتفي بحسبي اهلل ونعم الوكيل في موضع أنت فيه 
غي��ر قادر على أخذ حق��ك، فانتظر نصرا من اهلل يقر عينك 
ويثلج صدرك«.اعتبر العديد من االشخاص ان أنغام تعاني 
من ضغوط كبي��رة بعد زواجها من إبراهي��م وما رافقه من 
مش��اكل عائلية مع طليقتها، اضافة الى ازمة فارق العمر 
بينهما ومش��كلة اوالده. وكان ابراهيم ق��د اضطر للرد هو 

عنيفة مرة جديدة بعد نش��ر خبر بنفسه برسالة 
ت��ه  د الصحفية عو مهدداً  لطليقته، 

التي نشرت اخلبر باللجوء 
ال��ى القضاء رغم طلب 
أنغ��ام بتجاه��ل االمر 
بش��كل كامل النهاء 
ل  ا جل��د ا

احلاصل.

أنغام خترج عن صمتها
وترد على مطلقي الشائعات

غداً .. حفل توقيع كتاب طالب القره غولي
يف مؤسسة بغداد للسينما والفنون

البينة اجلديدة /  سيف حسن
صرح معاون املدير عماد جاسم قائال: بعد ان 
اعرب وزير الثقافة والس��ياحة واالثار الدكتور 
عب��د االمير احلمداني، عن ارتياحه من تواصل 
برنامجنا العالج��ي وتأكيده اهمية التواصل 
املثم��ر، أخذن��ا عل��ى عاتقنا تنفي��ذ خطط 
البرنامج املتضمنة الزيارات املتكررة وتنظيم 
جلس��ات ع��الج غي��ر تقليدية، مش��يرا الى 
عقد جلس��ات الع��الج مع عدد م��ن املرضى 
مبرافقة الدكتور نعمة الياس��ن، ومصاحبة 
آل��ة الكمان. من جانبه، قال الباحث والعازف 
حس��ن فج��ر )قدم��ت كلم��ة اس��تهاللية 
العراق��ي  الغن��اء  الن��زالء بتاري��خ  لتعري��ف 

وبشكل مبسط، وبعدها قدمنا مبصاحبة فرقة 
نبض بغ��داد اغان��ي تراثية وقطعا موس��يقية 
وتقاس��يم لزرع الفرح بينهم(. الفتا الى اهمية 

هذا التق��دمي الذي اعقبه االجتماع التش��اوري 
مع االطباء واملعلمن العاملن في املستش��فى 
لوضع خطة العمل املطلوبة للعالج النفس��ي 

عبر املوسيقى.

دائرة الفنون املوسيقية تواصل جلسات العالج 
عرب املوسيقى

بغداد / البينة اجلديدة 
 م��ن األعم��ال املس��رحية اجل��ادة الت��ي جتري 
التمرين��ات األولي��ة عليها مس��رحية )ابصم 
بسم اهلل( تأليف الكاتب سعد هدابي واخراج 
الفن��ان عبداألمي��ر الصغير للفرق��ة الوطنية 
للتمثي��ل والتي من املؤم��ل عرضها قريبا على 
خش��بة املسرح الوطني الى جانب العديد من 
األعمال التي تق��وم بإنتاجها دائرة الس��ينما 
واملس��رح هذا الع��ام والعام الق��ادم.. عن هذا 
العمل حدثنا الفنان عبداألمير الصغير قائال: 
العمل من تأليف الكاتب الكبير سعد هدابي 
يتحدث عن معان��اة املهجرين العراقين الذين 
يغادرون البلد ألسبابهم الشخصية من ضيقة 
العي��ش او البطال��ة او م��ن اجل ايج��اد فرص 
للعيش بش��كل أفضل او برفاهية واس��تقرار 
البلد الذي سيس��تقرون في��ه، لكن هناك من 
مير بظروف قاسية جدا خالل هجرته ومعاناته 
املادية والنفسية حلن وصول البلد األوربي الذي 
رمبا س��يرفض اس��تقباله او احتجازه او وحتى 
اعادته للعراق, س��أقوم بتجسيد الشخصية 
الرئيس��ة بالعمل وانا على تواصل مستمر مع 

املؤلف املبدع س��عد هدابي عل��ى التقاطعات 
الت��ي نتف��ق عليها من اج��ل صياغ��ة العمل 
بشكل دراماتيكي يليق مبقام املسرح العراقي 
امللتزم ، تشاركني العمل املمثلة الواعدة نرميان 
القيس��ي التي ستجسد ش��خصية الضابط 
االملاني بالتحقيق مع املهجرين الذين يهجرون 
بلدانه��م  .. نرميان ممثلة مبدع��ة واتوقع لها ان 
تكون جنمة كبيرة في الدراما واملسرح العراقي 

، وان شاء اهلل )سنبصم بسم اهلل( قريبا.

املخرج عبد األمري الصغري: قريبًا )سنبصم بسم اهلل(

متابعة / البينة اجلديدة
مبناس��بة الي��وم العامل��ي لكلم��ة »أحبك«، نش��رت 
املمثل��ة نادين نس��يب جني��م صورة لها عب��ر خاصية 
»الس��توريز« على تطبي��ق »انس��تغرام« ووجهت من 
خالله��ا رس��الة ح��ب ال��ى كل محبي��ه وجمهورها.

وبدت النجم��ة اللبنانية بكامل جمالها وكتبت على 
الص��ورة »اليوم وكل ي��وم أنا بحبك��ن وفخورة فيكن 
قد الدنيا، انتم س��ند اللي مثل ما أنا على طول كنت 
وبعدني بفتش على طريق��ة ادعمكن فيها واني كون 
عل��ى قد املس��ؤولية اجتاهكن«. وأضافت: »مش��وارنا 
سوا بيخليني ابتس��م وانا عم اتذكر التفاصيل النه 
كله وفا ومحبة. ومحبتكن عندي ما بتتعوض«.كذلك 
شاركت النجمة احملبوبة متابعيها مبقطع فيديو لها 
وهي حتمل كاميرا ووّجهت من خالله رسالة للجمهور 
ش��كرتهم فيها على حبه��م لها، وقال��ت: »بعد ١6 

مسلسل وجناحات متتالية بدي قول شكراً جلمهوري 
بتس��ألوني ش��و يلي ربح��ت بهل� ١0 س��نن؟ ربحت 
عالقة وفا بيني وبينكم بتخليني كل س��نة ركز اكتر 
وأعط��ي اكتر من قلبي. الوفا احلى كنز وأعمق عالقة 

بنيتها معكم وصعب اي حدا يخرقا«.

نادين نسيب جنيم
تكشف عن رحبها الوحيد من التمثيل

متابعة / البينة اجلديدة
زار الدكتور أحمد حس��ن موس��ى مدير عام دائرة الس��ينما واملس��رح بصحبة الفن��ان املتألق مازن 
محم��د مصطفى مدير قس��م املس��ارح يوم امس االول الثالث��اء الفنانة املبدعة فائزة جاس��م في 
منزلها لالطمئنان على صحتها.. وتأتي هذه الزيارة ضمن اهتمامات اإلدارة العامة بالفنانن وحتقيق 

التواصل الدائم معهم.

 مدير عام دائرة السينما واملسرح يزور الفنانة  فائزة جاسم 
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15إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2603 يف 2019/6/17( .
يس��ر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 

)املغلقة( مشروع )هدم واعادة بناء اعدادية االتحاد 18 صفا 3 طوابق(
 - وبكلفة تخمينية قدرها ) 1,600,000,000(  مليار وستمائة مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : املركز

  أواًل-  س��يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 
الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع املتناقصني.

  ثاني��ًا- يمك��ن للمناقصني ذوي األهلية الراغب��ني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م العقود الحكومية/ 
ش��عبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي 

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

أ - القدرة املالية:
ب - على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

1- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية ال 
يقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 

2- الخ��ربة والق��درة الفنية: على مقدم العطاء ان يق��دم دليال موثقا يوضح امكانيته عل��ى تلبية متطلبات الخربة 
الفنية املدرجة ادناه:

 املشاركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة وبمبلغ ال يقل 
عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

3- توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابع��ًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب��ل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* 
ودفع رس��م غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة  وخمس��ون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 

.2019/7/4
خامس��ًا- س��يتم عقد مؤتم��ر يف قاعة لجان الفتح واالحال��ة يف يوم الخميس املصادف 2019/7/11 الس��اعة 

العاشرة صباحًا.

  سادس��ًا - يجب تس��ليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 الس��اعة 1:00 ظهرا حس��ب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

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

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

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

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

3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.
4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  
او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس��تمارات املدرجة يف القس��م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم 

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

عاشرًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
احد عش��ر- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرس��مي الذي يلي يوم 

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

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عش��ر -  العنوان املش��ار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس��م العقود الحكومية/ شعبة بيع 

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

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

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 )هدم وإعادة بناء إعدادية االتحاد 18 صفًا 3 طوابق( 
مناقصة )88/ تربية 2019(

)مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2603 يف 2019/6/17( .
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( 

مشروع )هدم واعادة بناء اعدادية االمام الحسني 18 صفا(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها ) 1,600,000,000(  مليار وستمائة مليون دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع )املركز( 

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

  ثاني��ًا- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م العقود الحكومية  / ش��عبة 
اع��الن املش��اريع( يف العن��وان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حس��ب التوقي��ت املحلي ملحافظة 

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

أ- القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة النقدية اليقل عن 

مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 
1- الخ��ربة والق��درة الفنية : على مقدم العط��اء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبي��ة متطلبات الخربة الفنية 

املدرجة ادناه :
2-  املش��اركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللس��نوات )7( الس��بع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
3- توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل )القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابع��ًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائق العط��اء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغب��ني يف  العنوان أدناه* ودفع 
رسم غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 2019/7/4 

.
خامس��ًا- س��يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس املصادف 2019/7/11   الساعة العاشرة 

صباحًا.

  سادس��ًا -يجب تس��ليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت 
املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  

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

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س��ابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( س��تة عش��ر مليون دينار عراقي على 
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

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

2- الج��داول الكامل��ة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من الوثيقة القياس��ية وجداول الكميات املس��عرة 
وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات.

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

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

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

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

ثالثة عش��ر -  العنوان املش��ار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة بيع الوثائق 
القياسية 

 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمس��ة  عشر – الزام الش��ركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 

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

)هدم وإعادة بناء إعدادية اإلمام الحسني 18 صفًا( 
مناقصة )89/ تربية 2019(

)مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(

NO.3218.thu.4.jul.2019 العدد )3218( الخميس 7/4/ 2019 



16إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2603 يف 2019/6/17( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقييود الحكومية ( دعوة مقدمييي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم )املغلقة( مشروع )هدم اعدادية البتول للبنات وبناء مدرسة 18 صفا ثالثة طوابق(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها ) 1,600,000,000(  مليار وستمائة مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : املركز

  أواًل-  سيييتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسييية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ 
العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع املتناقصن.
  ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية/ 
شييعبة اعالن املشيياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السيياعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

 أ- القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- متطلبييات السيييولة النقدية: على مقدم العطاء توضيييح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 

النقدية ال يقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 
2- الخييربة والقدرة الفنييية: على مقدم العطاء ان يقييدم دليال موثقا يوضح امكانيته علييى تلبية متطلبات 

الخربة الفنية املدرجة ادناه:
3- املشيياركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسيينوات )7( السييبع السييابقة 

وبمبلغ ال يقل عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
 توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 

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

املصادف 2019/7/4.
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس املصادف 2019/7/11   الساعة 

العاشرة صباحًا
  سادسييًا -يجب تسييليم العطاءات يف أو قبل يييوم االربعاء املصادف 2019/7/17 السيياعة 1:00 ظهرا     

حسييب التوقيييت املحلي ملدينيية البصرة. العطيياءات اإللكرتونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم 
رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان 

التالي:
     الوقت: الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة.

     التاريخ: يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان: ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

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

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

3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.
4- الوثائييق املصادق عليها ميين الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اسييتمرارية أهلية مقدم 
العطيياء او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسييتمارات املدرجة يف القسييم الرابع للتحقييق من اهلية مقدم 

العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
تاسعًا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

يوم العطلة. 
اثنييا عشيير - للدائرة الحق يف الغيياء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبييل االحالة وعدم اجراء املفاضلة 

وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشاركن يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 
ثالثة عشيير -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة 

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

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

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)هدم إعدادية البتول للبنات وبناء مدرسة 18 صفًا ثالثة طوابق( 
مناقصة )90/ تربية 2019(

)مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2603 يف 2019/6/17(.
يسيير )محافظيية البصرة / قسييم العقود الحكومية ( دعييوة مقدمي العطيياءات املؤهلن وذوي الخييربة لتقديم عطاءاتهم 

)املغلقة( مشروع )هدم مدرسة الساملية للبنن والوحدة العربية وبناء مدرستن ابتدائية 18 صفا(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها ) 3,200,000,000(  ثالثة مليار ومائتان مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : ) املركز (

  أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطاء من خييالل إجراءات العطاءات التنافسييية الوطنية التي حددتها تعليمييات تنفيذ    العقود 
الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصن.

  ثانيييًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسييم العقود الحكومية/ شييعبة 
اعييالن املشيياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السيياعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسييب التوقيييت املحلي ملحافظة 

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

أ- القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- متطلبات السيييولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية ال يقل 

عن مبلغ قدره )960,000,000( تسعمائة وستون مليون دينار عراقي 
2- الخييربة والقدرة الفنية :  على مقدم العطاء ان يقييدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية 

املدرجة ادناه :
3- املشيياركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسيينوات )7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن )960,000,000( تسعمائة وستون مليون دينار عراقي
 توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* ودفع رسم 
غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 2019/7/4.

خامسييًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس املصادف 2019/7/11   الساعة العاشرة 
صباحًا

  سادسييًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت 

املحلييي ملدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم رفضها. سيييتم فتح العطاءات 
فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  :

     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة.
     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.

     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سييابعًا - يجب أن يرفق بجميييع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 32,000,000 ( اثنييان وثالثون مليون دينار عراقي 

على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
ثامنًا  – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي:

1- رسالة العطاء وملحق العطاء.
2- الجييداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القسييم الرابع من الوثيقة القياسييية وجداول الكميات املسييعرة 

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

4- الوثائييق املصييادق عليها من الجهات املحددة يف ورقيية بيانات العطاء التي توكد اسييتمرارية أهلية مقدم العطاء  او 
وثائييق التأهيل الالحق بموجب االسييتمارات املدرجة يف القسييم الرابع للتحقق من اهلية مقييدم العطاء الذي تم قبول 

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

عاشرًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
احييد عشيير- اذا صييادف يوم غلييق املناقصة عطلة رسييمية يكون  موعييد الغلق يف يوم الدوام الرسييمي الييذي يلي يوم 

العطلة 
اثنييا عشيير - للدائييرة الحق يف الغيياء املناقصة يف أي مرحلة ميين مراحلها وقبييل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسييب 

مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشاركن يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عشيير -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة بيع الوثائق 

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

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

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)هدم مدرسة الساملية للبنن والوحدة العربية وبناء مدرستن ابتدائية 18 صفًا( 
مناقصة )91/ تربية 2019(

)مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(
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17إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2603 يف 2019/6/17( .
يسببر )محافظببة البصببرة / قسببم العقببود الحكوميببة ( دعببوة مقدمببي العطبباءات املؤهلببن وذوي الخببرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة مدرسة الشيماء االبتدائية 18 صف ثالثة طوابق(.
 - وبكلفة  تخمينية قدره) 1,600,000,000( مليار وستمائة مليون  دينار عراقي.

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .
  - املوقع : ) املركز (.

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

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

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

أ -القدرة املالية:
ب -على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

1-متطلبات السببيولة النقديببة : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسببيولة النقدية 
اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي .

2- الخببرة والقببدرة الفنية : على مقدم العطاء ان يقببدم دليال موثقا يوضح امكانيته علببى تلبية متطلبات الخرة 
الفنية املدرجة ادناه :

3-  املشبباركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسببنوات )7( السبببع السابقة وبمبلغ 
اليقل عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.

   توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( .
رابعًا- يمكن شببراء مجموعة وثائق العطبباء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصببن الراغبن يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسببم غري مسببرد  قدرة )150,000( مائة  وخمسببون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 

.  2019/7/4
خامسببًا- سببيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتببح واالحالة يف يوم الخميس املصادف 2019/7/11   السبباعة 

العاشرة صباحًا.
  سادسببًا -يجب تسببليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 السبباعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

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

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

ثامنًا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسببية بكافة أقسببامها واملتمثلة بب )1- رسببالة العطاء 
وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسببم الرابع من الوثيقة القياسببية وجداول 

الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اسببتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسببتمارات 

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

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

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

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

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

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

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)هدم واعادة مدرسة الشيماء االبتدائية 18 صف ثالثة طوابق( 
مناقصة )92/ تربية   2019 (

)مناقصة عامببببة - إعبببببالن اول(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2603 يف 2019/6/17( .
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخرة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( 

مشروع )هدم واعادة بناء الشيمة العربية 18 صف ثالثة  طوابق(.
 - وبكلفة  تخمينية قدره) 1,600,000,000( مليار وستمائة مليون  دينار عراقي.

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .
  - املوقع : ) القرنة (

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

  ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية  / شعبة 
اعالن املشبباريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السبباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسببب التوقيت املحلي ملحافظة 

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

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

اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 
• الخببرة والقدرة الفنية : على مقدم العطبباء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات الخرة الفنية 

املدرجة ادناه :
2- املشاركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
   توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( .

رابعببًا- يمكن شببراء مجموعة وثائق العطبباء الكاملة باللغة العربية مببن قبل املناقصن الراغبببن يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسببم غري مسببرد  قدرة )150,000( مائة  وخمسببون الببف دينار عراقي اعتبارا من يببوم الخميس  املصادف 

.  2019/7/4
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس املصادف 2019/7/11   الساعة العاشرة 

صباحًا

  سادسببًا -يجب تسببليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 السبباعة 1:00 ظهرا     حسببب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرونية )ال يسببمح بها(. العطاءات املتأخرة سببيتم رفضها. سببيتم فتح 

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

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

ثامنًا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب
)1- رسببالة العطبباء وملحق العطاء 2-الجببداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسببم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
تفويببض تحريري ملمثل مقدم العطبباء املخول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائببق املصادق عليها من الجهات   -3
املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي تؤكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات 

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

عاشرًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
احببد عشببر- اذا صببادف يوم غلق املناقصة عطلة رسببمية يكون  موعد الغلببق يف يوم الدوام الرسببمي الذي يلي يوم 

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

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

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

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

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 )هدم وإعادة بناء الشيمة العربية 18 صف ثالثة طوابق( 
مناقصة )93/ تربية   2019 (

)مناقصة عامببببة - إعبببببالن اول(

NO.3218.thu.4.jul.2019 العدد )3218( الخميس 7/4/ 2019 



18إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2603 يف 2019/6/17( .
يسببر )محافظببة البصببرة / قسببم العقببود الحكوميببة ( دعببوة مقدمببي العطبباءات املؤهلببن وذوي الخببرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم اعدادية الطالئع للبنن وبناء مدرسة 18 صف ثالثة طوابق(.
 - وبكلفة  تخمينية  قدره) 1,600,000,000( مليار وستمائة مليون  دينار عراقي.

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .
  - املوقع : ) املركز (

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

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

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

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

اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 
• الخرة والقدرة الفنية : على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات الخرة الفنية 

املدرجة ادناه :
2-  املشبباركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسببنوات )7( السبببع السابقة وبمبلغ 

اليقل عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
   توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( .

رابعًا- يمكن شببراء مجموعة وثائق العطبباء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصببن الراغبن يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسببم غري مسببرد  قدرة )150,000( مائة  وخمسببون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 

.  2019/7/4
خامسببًا- سببيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتببح واالحالة يف يوم الخميس املصادف 2019/7/11   السبباعة 

العاشرة صباحًا

  سادسببًا -يجب تسببليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 السبباعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

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

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

ثامنًا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب
)1- رسببالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسببم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورقة بيانات العطاء التي تؤكد اسببتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسببتمارات 

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

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

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

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

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

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

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)هدم اعدادية الطالئع للبنن وبناء مدرسة 18 صف ثالثة  طوابق( 
مناقصة )94/ تربية   2019 (

)مناقصة عامببببة - إعبببببالن اول(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2603 يف 2019/6/17( .
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخرة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( 

مشروع )هدم مدرسة امليثاق وبناء مدرستن 18 صف ثالثة طوابق(.
 - وبكلفة  تخمينية  قدره) 3,200,000,000(  ثالثة مليار ومائتان مليون  دينار عراقي.

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة  والصنف /  انشائية .
  - املوقع : ) املركز (

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

  ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية  / شعبة 
اعالن املشبباريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السبباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسببب التوقيت املحلي ملحافظة 

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

أ -القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية اليقل 

عن مبلغ قدره )960,000,000( تسعمائة وستون مليون دينار عراقي 
•الخببرة والقببدرة الفنية : على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضببح امكانيته على تلبية متطلبات الخرة الفنية 

املدرجة ادناه :
2- املشاركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن )960,000,000( تسعمائة وستون مليون دينار عراقي.
   توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابعببًا- يمكن شببراء مجموعة وثائق العطبباء الكاملة باللغة العربية مببن قبل املناقصن الراغبببن يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسببم غري مسببرد  قدرة )150,000( مائة  وخمسببون الببف دينار عراقي اعتبارا من يببوم الخميس  املصادف 

.  2019/7/4
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس املصادف 2019/7/11   الساعة العاشرة 

صباحًا

  سادسببًا -يجب تسببليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 السبباعة 1:00 ظهرا     حسببب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرونية )ال يسببمح بها(. العطاءات املتأخرة سببيتم رفضها. سببيتم فتح 

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

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سببابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 32,000,000 ( اثنان وثالثون مليون دينار عراقي 
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامنًا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب
)1- رسببالة العطبباء وملحق العطاء 2-الجببداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسببم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعرة وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
تفويببض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقة بيانات العطاء التي تؤكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات املدرجة 

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

عاشرًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
احببد عشببر- اذا صببادف يوم غلق املناقصة عطلة رسببمية يكون  موعد الغلببق يف يوم الدوام الرسببمي الذي يلي يوم 

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

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

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

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

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 )هدم مدرسة امليثاق وبناء مدرستن 18 صف ثالثة طوابق(
 مناقصة )95/ تربية   2019 (

)مناقصة عامببببة – إعبببببالن اول(

NO.3218.thu.4.jul.2019 العدد )3218( الخميس 7/4/ 2019 



19إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2603 يف 2019/6/17( .
يسببر )محافظببة البصببرة / قسببم العقببود الحكوميببة ( دعببوة مقدمببي العطبباءات املؤهلببن وذوي الخببرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة مدرسة النوارس 18 صف ثالثة طوابق(
 - وبكلفة  تخمينية  قدره) 1,600,000,000( مليار وستمائة مليون  دينار عراقي.

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : ) املركز (

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

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

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

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

اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي .
•الخرة والقدرة الفنية : على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات الخرة الفنية 

املدرجة ادناه:ب
2- املشبباركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسببنوات )7( السبببع السابقة وبمبلغ 

اليقل عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
   توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال(.

رابعًا- يمكن شببراء مجموعة وثائق العطبباء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصببن الراغبن يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسببم غري مسببرد  قدرة )150,000( مائة  وخمسببون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 

.2019/7/4
خامسببًا- سببيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتببح واالحالة يف يوم الخميس املصادف 2019/7/11   السبباعة 

العاشرة صباحًا.

  سادسببًا -يجب تسببليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 السبباعة 1:00 ظهرا حسببب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

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

التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

ثامنًا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب
)1- رسببالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسببم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعرة وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورقة بيانات العطاء التي تؤكد اسببتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسببتمارات 

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

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

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

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

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

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

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)هدم واعادة مدرسة النوارس 18 صف ثالثة طوابق( 
مناقصة )96/ تربية   2019 (

)مناقصة عامببببة – إعبببببالن اول(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2603 يف 2019/6/17( .
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخرة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( 

مشروع )هدم واعادة بناء مدرسة الهادي االبتدائية وبناء مدرستن 18 صف ثالثة طوابق(.
 - وبكلفة  تخمينية  قدره) 3,200,000,000( ثالثة مليار ومائتان مليون  دينار عراقي.

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : ) املركز (

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

  ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية  / شعبة 
اعالن املشبباريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السبباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسببب التوقيت املحلي ملحافظة 

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

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

اليقل عن مبلغ قدره )960,000,000( تسعمائة وستون مليون دينار عراقي 
• الخببرة والقدرة الفنية : على مقدم العطبباء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات الخرة الفنية 

املدرجة ادناه :
2-  املشاركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن )960,000,000( تسعمائة وستون مليون دينار عراقي
توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( .

رابعببًا- يمكن شببراء مجموعة وثائق العطبباء الكاملة باللغة العربية مببن قبل املناقصن الراغبببن يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسببم غري مسببرد  قدرة )150,000( مائة  وخمسببون الببف دينار عراقي اعتبارا من يببوم الخميس  املصادف 

.  2019/7/4
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس املصادف 2019/7/11   الساعة العاشرة 

صباحًا

  سادسببًا -يجب تسببليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 السبباعة 1:00 ظهرا     حسببب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرونية )ال يسببمح بها(. العطاءات املتأخرة سببيتم رفضها. سببيتم فتح 

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

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سببابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 32,000,000 ( اثنان وثالثون مليون دينار عراقي 
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

ثامنًا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب
)1- رسببالة العطبباء وملحق العطاء 2-الجببداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسببم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعرة وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورقببة بيانببات العطاء التي توكد اسببتمرارية أهلية مقببدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسببتمارات 

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

عاشرًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
احببد عشببر- اذا صببادف يوم غلق املناقصة عطلة رسببمية يكون  موعد الغلببق يف يوم الدوام الرسببمي الذي يلي يوم 

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

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

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

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

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 )هدم واعادة بناء مدرسة الهادي االبتدائية وبناء مدرستن 18 صف ثالثة طوابق( 
مناقصة )97/ تربية   2019(

)مناقصة عامببببة – إعبببببالن اول(

NO.3218.thu.4.jul.2019 العدد )3218( الخميس 7/4/ 2019 



20إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2603 يف 2019/6/17( .
يسببر )محافظببة البصببرة / قسببم العقببود الحكوميببة ( دعببوة مقدمببي العطبباءات املؤهلببن وذوي الخببرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة بناء مدرسة الهدف 18 صف ثالث طوابق(.
- وبكلفة  تخمينية  قدره) 1,600,000,000( مليار وستمائة مليون  دينار عراقي.

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

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية. 
- املوقع : ) املركز (.

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

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

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

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

اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي .
•الخرة والقدرة الفنية : على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات الخرة الفنية 

املدرجة ادناه:ب
 2-  املشبباركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسببنوات )7( السبع السابقة وبمبلغ 

اليقل عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
 توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( .

رابعًا- يمكن شببراء مجموعة وثائق العطبباء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصببن الراغبن يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسببم غري مسببرد  قدرة )150,000( مائة  وخمسببون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 

.2019/7/4
خامسببًا- سببيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتببح واالحالة يف يوم الخميس املصادف 2019/7/11   السبباعة 

العاشرة صباحًا.

  سادسببًا -يجب تسببليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 السبباعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

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

التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

ثامنًا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب
)1- رسببالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسببم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعرة وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورقة بيانات العطاء التي تؤكد اسببتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسببتمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
تاسعًا - مدة نفاذية العطاء )120( يوما.

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

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

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

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

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

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 )هدم وإعادة بناء مدرسة الهدف 18 صف ثالثة طوابق( 
مناقصة )98/ تربية   2019 (

)مناقصة عامببببة – إعبببببالن اول(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2603 يف 2019/6/17( .
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخرة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( 

مشروع )هدم واعادة بناء مدرسة بركات الزهراء االبتدائية للبنات 18 صف ثالث طوابق(.
 - وبكلفة  تخمينية  قدره) 1,600,000,000( مليار وستمائة مليون  دينار عراقي.

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

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

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

  ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية  / شعبة 
اعالن املشبباريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السبباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسببب التوقيت املحلي ملحافظة 

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

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

اليقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي .
•الخببرة والقدرة الفنيببة :على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته علببى تلبية متطلبات الخرة الفنية 

املدرجة ادناه :
2-  املشاركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
 توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( .

رابعببًا- يمكن شببراء مجموعة وثائق العطبباء الكاملة باللغة العربية مببن قبل املناقصن الراغبببن يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسببم غري مسببرد  قدرة )150,000( مائة  وخمسببون الببف دينار عراقي اعتبارا من يببوم الخميس  املصادف 

.  2019/7/4
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس املصادف 2019/7/11   الساعة العاشرة 

صباحًا.

  سادسببًا -يجب تسببليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 السبباعة 1:00 ظهرا     حسببب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرونية )ال يسببمح بها(. العطاءات املتأخرة سببيتم رفضها. سببيتم فتح 

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

التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( ستة عشر مليون دينار عراقي على 
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
ثامنًا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

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

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

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

عاشرًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
احببد عشببر- اذا صببادف يوم غلق املناقصة عطلة رسببمية يكون  موعد الغلببق يف يوم الدوام الرسببمي الذي يلي يوم 

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

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

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

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

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 )هدم وإعادة بناء مدرسة بركات الزهراء االبتدائية للبنات 18 صف ثالثة طوابق( 
مناقصة )99/ تربية   2019 (

)مناقصة عامببببة – إعبببببالن اول(

NO.3218.thu.4.jul.2019 العدد )3218( الخميس 7/4/ 2019 



21إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
 Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2603 يف 2019/6/17( .
يسيير )محافظيية البصرة / قسييم العقود الحكومييية ( دعوة مقدمي العطيياءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة بناء مدرسة حفصة 18 صف 3 طوابق(
 - وبكلفة تخمينية قدرها ) 1,600,000,000( مليار وستمائة مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : ) عز الدين سليم (

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

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

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

أ- القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- متطلبييات السيييولة النقدية: على مقييدم العطاء توضيح املقييدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 

النقدية ال يقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 
*- الخربة والقدرة الفنية :على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات الخربة 

الفنية املدرجة ادناه:
 2- املشيياركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسيينوات )7( السييبع السييابقة 

وبمبلغ ال يقل عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
   توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل )القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابعًا- يمكن شييراء مجموعيية وثائق العطاء الكاملة باللغيية العربية من قبل املناقصيين الراغبن يف العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدره )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  

املصادف 2019/7/4.
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس املصادف 2019/7/11   الساعة 

العاشرة صباحًا
  سادسييًا -يجب تسييليم العطيياءات يف أو قبل يوم االربعاء املصييادف 2019/7/17 السيياعة 1:00 ظهرا     

حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 
سيييتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شييخصيا يف العنوان التالي  

:
     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة.

     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

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

2- الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسييم الرابع من الوثيقة القياسييية وجداول الكميات 
املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات.

3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.
4- الوثائييق املصييادق عليها من الجهات املحييددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اسييتمرارية أهلية مقدم 
العطيياء  او وثائييق التأهيل الالحق بموجب االسييتمارات املدرجة يف القسييم الرابع للتحقييق من اهلية مقدم 

العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء
تاسعًا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

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

يوم العطلة 
اثنا عشيير - للدائييرة الحق يف الغاء املناقصيية يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعييدم اجراء املفاضلة 

وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشاركن يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة 

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

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

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)هدم وإعادة بناء مدرسة حفصة 18 صفًا 3 طوابق(
 مناقصة )100/ تربية 2019(

)مناقصة عاميييية – إعيييييالن اول(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2603 يف 2019/6/17( .
يسيير )محافظيية البصرة / قسييم العقود الحكومية ( دعييوة مقدمي العطيياءات املؤهلن وذوي الخييربة لتقديم عطاءاتهم 

)املغلقة( مشروع )هدم واعادة بناء متوسطة الشهيد طارق الديري وبناء مدرسة 18 صفا مع بقاء املختربات(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها ) 1,600,000,000( مليار وستمائة مليون دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : ) املركز (

  أواًل-  سيييتم تنفيييذ العطاء من خييالل إجراءات العطاءات التنافسييية الوطنييية التي حددتها تعليمييات تنفيذ العقود 
الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع املتناقصن.

  ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسييم العقود الحكومية / شييعبة 
اعييالن املشيياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السيياعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسييب التوقيييت املحلي ملحافظة 

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

أ- القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية ال يقل 

عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي 
• الخييربة والقييدرة الفنية : على مقدم العطاء ان يقييدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبييية متطلبات الخربة الفنية 

املدرجة ادناه :
2- املشيياركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسيينوات )7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
   توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل )القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* ودفع رسم 
غري مسرتد  قدره )150,000( مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 2019/7/4.

خامسييًا- سيييتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس املصادف 2019/7/11  الساعة العاشرة 
صباحًا

  سادسييًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت 

املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسييمح بها(. العطاءات املتأخرة سيييتم رفضها. سيييتم فتح العطاءات 
فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  :

     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.

     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سييابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( سييتة عشر مليون دينار عراقي على 

شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
ثامنًا  – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بي:

1- رسالة العطاء وملحق العطاء.
2- الجييداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القسييم الرابع من الوثيقة القياسييية وجداول الكميات املسييعرة 

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

4- الوثائييق املصييادق عليها من الجهات املحددة يف ورقيية بيانات العطاء التي توكد اسييتمرارية أهلية مقدم العطاء  او 
وثائييق التأهيل الالحق بموجب االسييتمارات املدرجة يف القسييم الرابع للتحقق من اهلية مقييدم العطاء الذي تم قبول 

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

عاشرًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
احييد عشيير- اذا صييادف يوم غلييق املناقصة عطلة رسييمية يكون  موعييد الغلق يف يوم الدوام الرسييمي الييذي يلي يوم 

العطلة 
اثنييا عشيير - للدائييرة الحق يف الغيياء املناقصة يف أي مرحلة ميين مراحلها وقبييل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسييب 

مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشاركن يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عشيير -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة بيع الوثائق 

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

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

 املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)هدم وإعادة بناء متوسطة الشهيد طارق الديري وبناء مدرسة 18 صفًا 
مع بقاء املختربات( مناقصة )101/ تربية 2019(

)مناقصة عاميييية – إعيييييالن اول(

NO.3218.thu.4.jul.2019 العدد )3218( الخميس 7/4/ 2019 
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

م/ تـنـويــــــــــــه

إلحاقًا بكتابنا ذي العدد 3201 يف 2019/6/27 
والخاص بإعـــــالن أول للمناقصة 27/ بلديات/ 
ــروع )انشاء موقع الطمر الصحي يف  2019 مش
الهارثة على القطعة املرقمة 30/11 م11 طالع 

املعيدي(
ــي( للتقديم  ــوه اىل اضافة )العرض الفن ــود ان نن ن
العطاء لتكون ) بعرض فني ( بدال من )بدون عرض 

فني(.
املهندس أسعد عبد االمري العيداني

محافظ البصرة

العدد:3330                                                         التاريخ: 3 /2019/7

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2603 يف 2019/6/17(.
ــرة لتقديم  ــاءات املؤهلني وذوي الخ ــوة مقدمي العط ــود الحكومية( دع ــم العق ــر )محافظة البصرة / قس يس

عطاءاتهم )املغلقة( مشروع )هدم واعادة مدرسة طلحة االبتدائية 18 صفا 3 طوابق(
- وبكلفة تخمينية قدرها )1,600,000,000( مليار وستمائة مليون دينار عراقي

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

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
- املوقع : ) الزبري (

ــا تعليمات تنفيذ  ــية الوطنية التي حددته ــذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي أواًل-  س
العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع املتناقصني.

  ثانيًا- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية/ 
ــب التوقيت  ــاعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حس ــاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس ــعبة اعالن املش ش

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

أ -القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:ـ
ــيولة  ــدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس ــدم العطاء توضيح املق ــيولة النقدية : على مق ــات الس 1-متطلب

النقدية ال يقل عن مبلغ قدره )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي. 
ــة: على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات الخرة  ــرة والقدرة الفني •الخ

الفنية املدرجة ادناه:ـ
ــابقة  ــبع الس ــنوات )7( الس ــاركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللس 2- املش

وبمبلغ ال يقل عن )480,000,000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
 توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل )القسم الثالث وثيقة االشغال(. 

ــني الراغبني يف  العنوان  ــة باللغة العربية من قبل املناقص ــراء مجموعة وثائق العطاء الكامل ــًا- يمكن ش رابع
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدره )150,000( مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  

املصادف 2019/7/4.
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس املصادف 2019/7/11   الساعة 

العاشرة صباحًا.
سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 الساعة 1:00 ظهرا حسب 

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

الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة.
التاريخ : يوم االربعاء املصادف 2019/7/17.

العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ــر مليون دينار  ــتة عش ــابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16,000,000 ( س س

عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
ثامنًا  – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ:

1- رسالة العطاء وملحق العطاء.
ــية وجداول الكميات  ــم الرابع من الوثيقة القياس 2- الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القس

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

ــتمرارية أهلية مقدم  ــددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس ــادق عليها من الجهات املح ــق املص 4- الوثائ
ــق من اهلية مقدم  ــم الرابع للتحق ــتمارات املدرجة يف القس ــق التأهيل الالحق بموجب االس ــاء  او وثائ العط

العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
تاسعًا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عاشرًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
ــمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي يلي  ــر- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس احد عش

يوم العطلة. 
ــدم اجراء املفاضلة  ــة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وع ــرة الحق يف الغاء املناقص ــر - للدائ اثنا عش

وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشاركني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 
ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  ــر -  العنوان املش ثالثة عش

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

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

املهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

)هدم وإعادة مدرسة طلحة االبتدائية 18 صفًا 3 طوابق( 
مناقصة )102/ تربية 2019(

)مناقصة عامــــة – إعـــــالن اول(



23إعالنات

فقدان هوية موظف
فقدت هوية باس��م )حقي اس��ماعيل الزم محمد( ص��ادرة من وزارة 
التجارة الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية / قسم النقل والشحن، 

على من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
مع التقدير

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة: 1602 / 2019
التاريخ: 2019/7/2

اىل / املنفذ عليه / غسان كريم فرحان

لق��د تحقق لهذه املديرية من جه��ة ذات اختصاص أنك مجهول 
مح��ل اإلقامة وليس ل��ك موطن دائم أو مؤق��ت أو مختار يمكن 
التبلي��غ عليه، واس��تنادًا للمادة )27( من قان��ون التنفيذ تقرر 
تبليغك إعالنًا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس��ة 
عش��ر يوم��ًا تب��دأ من الي��وم التال��ي للنش��ر ملباش��رة املعامالت 
التنفيذي��ة بحض��ورك ويف حالة ع��دم حضورك ستباش��ر هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

اوصاف املحرر:�
ق��رار محكمة ب��داءة  الك��وت بالع��دد 1121/ب /2019 يف 
2019/4/29 ال��زام املدين غس��ان كريم فرح��ان مبلغ قدره 

عشرة ماليني وخمسمائة الف دينار.

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: 1137/ب/2019
التاريخ: 2019/6/9

إع����������الن

اىل املدعى عليه / اياد كاظم خلوهن

اق��ام املدعي )حس��ني محمد هندي( اص��درت محكمة 
بداءة الك��وت الدعوى البدائي��ة املرقمة  1137 /ب/ 
2019 يف 2019/6/9 بحق��ك غيابيا والذي يطلب 
بالزامك مبلغ قدره )ثالثة ماليني دينار عراقي( وبالنظر 
ملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بنش��ر بصحيفتني 
محليت��ني ولك ح��ق االع��راض الدعوى خالل النش��ر 
للقانون وبخالل ويف حالة عدم حضورك س��وف تجري 

املرفعة بحقك غيابيا وفق القانون.
القاضي محمد عبد الرضا مهدي

م/ تنويه من فريق قرض البنك الدولي 
التابع لوزارة الكهرباء

نود أن ننوه لكم بأن رقم املناقصة هو:�
EODP-AF-MOE/D.E/G24 

EODP-AF-MOE/T.E/G24 وليس
لذا اقتضى التنويه
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جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3218( - الخميس - 4 - تموز - 2019

وجع يوميكاريكاتري

*رئيس التحرير التنفيذي

عبد الزهرة البياتي*

الرع��ب،  أف��ام  عال��م  ف��ي 
ع��ادًة ما يبدأ اخل��وف وعنصر 
إلى قلب  بالتسّلل  التشويق 
املشاهد، عندما يعم الهدوء 
غرفة العرض، ويركز املشهد 
على م��كان مهجور وفارغ، ال 

صوت فيه وال حركة.
ولك��ن، ماذا لو ل��م تكن هذه 
األماكن مجرد مشاهد عابرة 

في فيلم رعب؟
وبدأ املصور األمريكي، جوني 
جو، رحلة البحث عن األماكن 
س��حره  أن  بع��د  املهج��ورة 

جم��ال أحد البي��وت القدمية 
والفارغ��ة ف��ي والي��ة أوهايو 
س��يطر  حي��ث  األمريكي��ة، 
وغطت  امل��كان،  العفن على 

الكروم والنباتات املنزل.
املهجور  امل��كان  وذّكره ه��ذا 
بأحد أف��ام الرعب املفضلة 
لدي��ه، ومن��ذ ذلك احل��ن، بدأ 
رحل��ة  األمريك��ي  املص��ور 
بحثه عن األماكن املهجورة، 
اللتق��اط ص��ور خلفاي��ا هذه 
م��ّر عليه��ا  الت��ي  األماك��ن 

الزمن.

ذك��رت تقاري��ر صحفي��ة، أن 
تس��تعد  »غوغ��ل«  ش��ركة 
جتاري��ة  جترب��ة  أول  إلط��اق 
ملنط��اد يوفر خدم��ة اإلنترنت 
في املناطق النائية، وأوضحت 
أن االختب��ار س��يجري مبجرد 
موافق��ة  عل��ى  احلص��ول 

وم��ن  كيني��ا.  ف��ي  نهائي��ة 
املرتقب أن جتري هذه التجربة، 
ف��ي غض��ون أس��ابيع، ألجل 
معرفة م��ا إذا كان املش��روع 
ب�»ل��وم«  يس��مى  ال��ذي 
س��ينجح في إتاحة االتصال 
بش��بكة اإلنترن��ت من اجليل 
الراب��ع ألهالي مناط��ق نائية. 

وس��يجري االختب��ار التقني، 
في إطار الش��راكة مع شركة 
»كيني��ا  احمللي��ة  االتص��االت 
تيليك��وم«، أما هيئة الطيران 
في البل��د اإلفريق��ي، فقالت 
إنها س��تتخذ قرارها بش��أن 
املوافق��ة النهائية، خال متوز 

اجلاري.

حص��ل أمام��ي ذات مرة أثن��اء مراجعتي دائ��رة النفوس قيام 
أحدهم، وهو رجل سبعيني وقور، برمي نفسه على الكاشي 
وأخذ )يتمرغل( ذات اليمن وذات اليسار مطلقاً صراخاً أحدث 
دوياً وجلبة في تلك الدائ��رة، حيث هب املراجعون واملوظفون 

للتحلق حوله وهم في حالة ذهول..
ظ��ل الرج��ل أكثر من ربع س��اعة وهو يول��ول ويطلق كلمات 
أس��ى ولوع��ة وتقيأ ما ف��ي أعماقه م��ن حالة غلي��ان وتذمر 
جراء الروت��ن القاتل الذي حّوله في تل��ك الدائرة إلى )طوبة( 
يتقاذفه��ا املوظف��ون وهم يصدعون رأس��ه بعب��ارات مغرقة 
في لؤمها: »روح«.. »تعال«.. »راجع ش��باك رقم كذا«.. »جيب 
تأييد«.. »وين صحة الصدور؟!«.. »استنسخ هاي ست نسخ«.. 
»روح ادفع رس��م«.. »عمي شغلتك طويلة تعال بعد شهر«.. 
»بع��د ش��هرين«.. »بعد س��نة«!! املهم أن ه��ذا الرجل أغمي 

احلاضرون  وسارع  عليه 
جللب امل��اء ل��ه، وهناك 
من قام ب�)ف��رك( أصابع 
مدي��ر  وج��اء  قدمي��ه، 
الدائرة وبصعوبة أبلغه 
الرج��ل قص��ة معاناته 
فأمر املدي��ر بتخصيص 
موظف��ن اثنن يتابعان 
معاملته حت��ى إجنازها 
ب�)رمشة عن( ومغادرته 
الدائ��رة ومابس��ه ق��د 

علق بها التراب.
إن احت��رام آدمية العراقي ومش��اعره وكرامت��ه هي بالتعامل 
معه بصفت��ه مواطناً له حقوق وعلي��ه واجبات، وإن خدمته 
ليس��ت فضاً أو منة من أحد وإجناز معاملته ليس��ت تصدقاً 
علي��ه بل ه��ي حق على أكب��ر )صماخ(.. وإن احت��رام العراقي 
يس��تدعي أيضاً احت��رام زمن��ه والنظر إليه بوصفه إنس��اناً 

وليس رقماً حسابياً في سجل النفوس!!
ومن هنا أطالب كل املسؤولن بأن يولوا دوائرهم، التي تتعلق 
أعماله��ا حتدي��داً مبعام��ات املواطن��ن، أهمية اس��تثنائية 
وأن يتجول��وا فيه��ا متنكرين أو غير متنكري��ن بن املراجعن 
للوقوف على طبيعة األداء وتأش��ير مواط��ن الضعف والقوة 
وتفح��ص األرض الرخ��وة ونصب كمائن مل��ن أدمنوا على أخذ 
الرش��وة ومكافأة املوظفن اجملدين اخمللصن الذين نكن لهم 

كل االحترام.

ِاْحرَتُِموا َمَشاِعَر النَّاِس.. 
ِاْحرَتُِموا َوْقَتُهم

إن احرتام العراقي 
يستدعي أيضًا احرتام 

زمنه والنظر إليه 
بوصفه إنسانًا وليس 

رقمًا حسابيًا يف سجل 
النفوس!!

يعد قطاع التعليم في العراق، والسيما التعليم العالي، من 
القطاع��ات املهمة واحليوية، وإن ال��دول املتقدمة تنهض من 
خال رقي وتقدم هذا القطاع، وألجل النهوض مبس��توى هذا 
القطاع ال بد من مسؤول مهني يتصدى بشجاعة ويقود هذا 

املفصل بكل اقتدار.
ولع��ل اختي��ار األس��تاذ الدكتور )قص��ي الس��هيل( حلقيبة 
وزارة التعلي��م العال��ي والبحث العلمي خط��وة موفقة في 
هذا االجت��اه، كونه ابن هذه املؤسس��ة العريقة ولديه اطاع 
وتصورات وأفكار عنها، ومن يتابع نش��اطاته واإلجراءات التي 
اتخذها منذ تس��نمه مس��ؤولية الوزارة وحلد اآلن سيتوقف 
أمام جملة من تلك اخلطوات املتمثلة بإجراء تغييرات مهمة 
طالت عدداً من رؤس��اء اجلامعات وعم��داء الكليات اخملتلفة 
وإن مس��عى الوزير في ذلك هو إحداث نقلة نوعية يشار لها 

بالبنان.
أم��ا اخلط��وة الثانية في 
ه��ذا اجملال فه��ي اختيار 
الدكتورة )غيداء كمبش( 
من قبل البرملان رئيس��ًة 
للجن��ة التعليم العالي 
النيابي��ة ملا ُع��رف عنها 
م��ن مهنية ه��ي األخرى 
كونها في األصل أستاذة 
جامعية وتعرف تفاصيل 
دقيقة ع��ن طبيعة هذا 

القطاع احليوي..
تب��وؤ  خ��ال  م��ن  إنن��ا 
األس��تاذ الدكتور )قصي 
الس��هيل( والدكت��ورة )غيداء كمب��ش( نتطلع إل��ى مرحلة 
جديدة ونقلة نوعية من ش��أنها أن ترتق��ي بالتعليم العالي 
نحو األفضل ومبا يضمن أن يكون مبصاف ما هو عليه في دول 
العالم املتقدمة، الس��يما ونحن منتلك ما منتلك من العقول 
واخلبرات واألساتذة الذين يعّول عليهم أن ينهضوا بالتعليم 

وبناء جيل مسلح بالعلم واملعرفة وهم أهل لها..
وم��ا دام احلديث عن التعليم العالي فإننا نناش��د من يعنيه 
األم��ر االلتفات إلى األس��اتذة وعوائلهم فض��اً عن موظفي 
الوزارة من خال بناء مجمعات سكنية أو من خال جمعيات 
تعاونية أو من خال رفع مس��توى معيش��تهم وتأمن كل ما 
يحتاج��ون من أم��ور جتعلهم غير راغبن في مغ��ادرة بلدهم 
العراق وهذا ليس صعباً، ألننا دولة لديها من اإلمكانيات التي 
جتعلها قادرة على تأمن كل ما يحتاجه املواطن العراقي وإن 

اخلير قادم ما دام هناك مخلصون طيبون ومثابرون.

بال مجاملة

صباح الشيخلي*

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

وكاالت / البينة اجلديدة
تقدم زعماء االحتاد األوروبي مبرش��حيهم 
للوظائ��ف العليا ف��ي االحت��اد، ومت للمرة 
األولى ترشيح س��يدة لرئاسة املفوضية 
األوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للتكتل 

األوروبي.وج��اء االختي��ار املفاج��ئ لوزي��رة 
الدف��اع األملاني��ة أورس��وال ف��ون ديرلي��ن 

لتح��ل محل جان-كل��ود يونيكر بعد رفض 
املنص��ب.  عل��ى  الرئيس��ين  املتنافس��ن 

ورُشحت كريس��تن الغارد، مديرة صندوق 
النقد الدولي لرئاس��ة البنك املركزي 

األوروبي، لتكون أول امرأة ترش��ح 
لهذا املنصب. وجاء اإلعان عن 

الترشيحات بعد مفاوضات 
صعب��ة دام��ت ع��دة أيام. 

وإجم��اال، تول��ى زعم��اء 
األوروبي مهمة  االحت��اد 

خمس��ة  ترش��يح 
ش��خصيات لشغل 

الوظائف العليا.

بغداد / البينة الجديدة

أجنزت دائرة املش��اريع في أمانة بغداد مؤخراً 
إكس��اء العدي��د م��ن الش��وارع الرئيس��ة 
واالنفاق في بغداد وخاصة تلك الواقعة على 

طريق قناة اجليش السريع.
وق��ال مواطن��ون ان م��ا ش��اهدوه يثي��ر في 
نفوس��هم الغبطة ويجعلهم اكثر ثقة بأن 

املستقبل مشرق وإن اخلير آت.
واش��اد املواطنون باملس��اعي واجله��ود التي 
تبذلها أمينة بغداد الس��يدة )ذكرى علوش( 
ف��ي إضف��اء ملس��ات جميل��ة، داع��ن له��ا 
بالتوفيق في مسعاها من اجل بغداد انظف 

وأجمل.
وق��ال املواطن��ون إن تل��ك اجلهود ه��ي نتاج 
توجيهات ودعم الس��يد رئيس الوزراء )عادل 
عب��د امله��دي( ال��ذي يس��عى لبن��اء العراق 

وإسعاد شعبه.

متابعة / البينة اجلديدة
الش��بيه  العم��اق،  تويوت��ا  روب��وت  دخ��ل 
باإلنس��ان، وال��ذي يص��وب عبر ش��باك كرة 
الس��لة بكف��اءة فائق��ة، موس��وعة غينيس 
لألرقام القياسية من خال تسجيل 2020 رمية 
ح��رة متتالي��ة بنجاح، وفقا ملا نش��رته صحيفة 
»ديلي ميل« البريطانية. وميكن للروبوت، الذي يبلغ 
طوله 2.1 متر، تسديد رميات من خارج قوس منطقة 
الفري��ق املناف��س ومتتد م��ن أول امللع��ب، وحتى قوس 
الثاثي��ات املقابل ف��ي اخلط، التي حتتس��ب ب�3 نقاط، 
ولكن ال يس��تطيع احلركة أو املراوغ��ة وال حتريك الكاحل. 
ويس��تخدم الروبوت، الذي يدع��ى Cue 3، مجموعة متنوعة 
من أجهزة االستش��عار حلساب زاوية وقوة التصويب الصحيح، 

ويستخدم محركات لتكرار نفس احلركة بدقة في كل مرة.

أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى السادة احملامن 
الب��دري(  و)رواء حس��ن  اخلال��دي(  )أحم��د س��الم 
و)مصطف��ى املعم��ار( و)ماج��د املس��عودي( و)ري��ام 
األعرجي(، جلهودهم املبذولة في متش��ية معاملتي 
بش��كل س��لس وقانوني، داعياً اهلل لهم باملوفقية 

والنجاح في عملهم.

وكاالت/ البينة الجديدة
أُخل��ي العديد من املباني في املقر الرئيس 
لشركة فيس��بوك في مينلو بارك بوالية 
كاليفورني��ا بع��د أن نبهت إح��دى اآلالت 
في منش��أة بري��د الش��ركة املوظفن إلى 
أن الط��رد قد يحت��وي على غاز الس��ارين 
القات��ل. وكش��فت االختب��ارات الروتينية 
لغاز الس��ارين عن وجود املادة في حقيبة 

البري��د ف��ي مكاتب فيس��بوك، مم��ا دفع 
مكتب التحقيق��ات الفيدرالي )FBI( إلى 
املش��اركة ف��ي عمليات اإلج��اء. وجاءت 
التصريحات من مس��ؤول بإدارة مكافحة 
احلرائق ف��ي مينلو بارك )MPFD(، مع وضع 
حقيبة البريد حتت احلجر الصحي، والذي 
ق��ال: إنه م��ن املمكن أن يكون الكش��ف 

إيجابًيا زائًفا.

ترشيح أول امرأة لشغل أرفع 
منصب يف االحتاد األوروبي

روبوت يدخل موسوعة 
غينيس .. والسبب عجيب 

شكر وتقدير

بسبب غاز قاتل..
 إخالء العديد من مباني فيسبوك

                                                  اإلعالمي عادل عبد الرضا السلطاني

نتطلع إىل مرحلة 
جديدة ونقلة نوعية 
من شأنها أن ترتقي 

بالتعليم العالي 
نحو األفضل..

ِهْيل.. َود.َغْيَداء َكْمَبش د.ُقَصّي السِّ
ـــُم ِبـُكـَمـــا َخـيــْــرًا َنـَتـَوسَّ


