
 بغداد /  
ــيعت  ــة االنباء التي اش ــيد حقيق ــن القاضي رؤوف رش ــف مقرب م كش
بشأن وفاته.ونفى «رجن رؤوف» وهو جنل القاضي رؤوف رشيد في تصريحات 
ــفيات  ــده في احدى مستش ــن وفاة وال ــي حتدثت ع ــاء الت ــة، االنب اعالمي
ــابه على فيس بوك، ان والده يتمتع بصحة  ــليمانية، واكد عبر حس الس
ــدة التقطت صباح  ــدة ) ، على صورة جدي ــة اجلدي ــت ( البين جيدة.وحصل

امس االول اجلمعة في منزل القاضي رؤوف رشيد.

َّـ الهدف

ــي ام اخلير .. هي  ــراق االقتصادية وه ــرة رئة الع البص
ــت والزالت  ــدم التاريخ وكان ــة قدمية ق ــة عراقي مدين
ــي ورغم ما  ــراق نحو اخلليج العرب ــكل بوابة الع تش
ــروب املاضيات  ــبب احل ــا من ويالت وخراب بس اصابه
والسيما في عقد الثمانينات والتسعينات من القرن 
املاضي اال ان هذه املدينة ظلت متمسكة بعراقيتها 
وطيبة اهلها االصالء..البصرة اليوم تنهض بعنفوان 
وان اخلير آتٍ ..آتٍ وهذا ما اعلن عنه صراحة  محافظها 
ــعد العيداني من خالل انطالق املشاريع  املهندس اس
اجلديدة اخلاصة بخطة احملافظة للعام احلالي (٢٠١٩) 
ــان محافظة  ــة الواثق واملقتدر ب ــال العيداني بلغ وق
البصرة هيأت االعداد االولية من خطة املشاريع والتي 
ــركات املقاوالت بعد  اعلنت بالفعل قبل فترة امام ش
ــل مايزيدنا  ــط عليها ولع ــت وزارة التخطي ان صادق
ــعبنا البصري  ــوب  ابناء ش ــزازا ويثلج قل فخرا واعت
ــت (٢١٦)  ــاريع تضمن ــة لهذه املش ــداد االولي ان االع
ــاع التربية  ــع (١٠٠) منها لقط ــروعا موزعة بواق مش
ــة اجمالية بلغت (٤٦)  ــاع الكهرباء بقيم و(١٢) لقط
ــاريع تابعة للطرق  ــار و(٢٢٢) مليون دينار و(٤) مش ملي
ــور و(٥) للمجاري وليس هذا فحسب بل كانت  واجلس
ــاريع تتضمن فرز اكثر من (٤٠)  حصة البلدية (٦) مش
الف قطعة سكنية ستشيد على شكل مجمعات 
ــم العالي  ــروع للتعلي ــكنية متطورة وهناك مش س
واخر لالوقاف و(١٠) مشاريع لالمن والعدالة . ان قراءة 
ــاريع يجعلك  ــذه االرقام الكبيرة من املش متأنية له
ــؤولني  ــاك جهودا كبيرة تبذل من املس ــد بان هن تتاك
ــيد احملافظ  ــهم الس في محافظة البصرة وعلى رأس
ــي مجلس احملافظة  ــي وكل االخوة ف ــعد العيدان اس
ودوائرها كافة .. بوركت اجلهود واعان اهللا اجلميع وتبا 
ــة لغايات  ــهام احلقد الطائش ــن يطلقون س لكل م

دفينة في نفوسهم املريضة .

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار* 
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ــار  التي ــم  زعي ــم  باس ــدث  املتح ــذر  ح
الصدري (مقتدى الصدر)، امس السبت، 
حكومة رئيس الوزراء (عادل عبد املهدي) 
ــي حال لم  ــتكون على احملك ف ــا س بأنه
ــد  ــر الديواني اخلاص باحلش ــق األم يُطب
ــعبي، فيما أشار قائالً يبدو ان بعض  الش
ــكل  ــتجيبة بش الفصائل لم تكن مس
ــالح العبيدي ، إن  ــي لألمر. وقال ص ايجاب
ــال لم يطبق البيان (االمر الديواني  في ح
ــأن احلشد  لرئيس الوزراء عبد املهدي بش
ــعبي)، ممكن ان يكون هو احملك الذي  الش
ــى او ال تبقى حكومة  ــه تبق على اساس
(عادل عبد املهدي)، مستبعداً أن يتحول 
ــارع العراقي. وأضاف  ــوع الى الش املوض
ــر الديواني هو  ــور االم ــدي، أن مح العبي
ــن يبدو ان  ــراق، لك ــتعادة هيبة الع الس
ــتجيبة  ــم تكن مس ــض الفصائل ل بع
ــذا املوضوع  ــي، وعليه ه ــكل ايجاب بش
ــه من خالل اللجان  متوقف على تطبيق
ــس الوزراء، على  ــي وضعها الجله رئي الت
ــار ان املوضوع يطبق من خالل جلان،  اعتب
ــف على ما  ــى أن كل ذلك متوق ــا ال الفت
ــأن  ــتطبق. وبش ــراءات التي س هي االج
ــع  ــن قاط ــالم م ــرايا الس ــحاب س انس
ــم الصدر،  ــار املتحدث باس سامراء، أش
ــحاب منه  ــع ال يتم االنس ــى أن القاط ال
ــحب،  ــك ثغرة امنية اذا ما انس ألن هنال
مؤكدا أن اكثر من (٩٠٪) من هذه املقرات 

ــابقة قبل نحو  ــا وفق اوامر س مت اغالقه
سبعة اشهر، واملتبقي مقران في بعض 

احملافظات او اكثر من ذلك.
ــب رئيس  ــة قال نائ ــياق ذي صل ــي س وف
ــمركة اللواء (قارمان كمال  اركان البيش
ــى اعادة تنظيم  ــن) اننا ال نحتاج ال الدي
ــوزراء (عادل عبد  ــس مجلس ال وقرار رئي
ــأن تنظيم احلشد الشعبي  املهدي) بش
ــمركة  ــملنا باعتبار ان البيش النه اليش

قوة موجودة ضمن الدستور العراقي.
ــار احلكمة  ــر دعا رئيس تي ــأن آخ وفي ش
ــح واعتقال  ــى فض ــم)، إل ــار احلكي (عم
املتنفذين الذين أشارت إليهم املرجعية 
بالوقوف وراء رواج اخملدرات. وقال احلكيم 
في تغريدة على موقعه في تويتر إن حتذير 
ــار آفة  املرجعية الدينية العليا من انتش
ــباب ميثل جرس  اخملدرات بني صفوف الش
ــات املعنية على  ــرع لينبه اجله انذار يُق
ــف، ففي الوقت الذي نثمن  خطورة املوق
فيه دعوتها املباركة لتشريع قانون رادع 

لتعاطي اخملدرات واملتجارة بها.
من جانبه عد األمني العام حلركة عصائب 
أهل احلق الشيخ (قيس اخلزعلي)، احلفاظ 
ــوزراء (عادل عبد  ــة رئيس ال على حكوم
ــار إلى  املهدي) ”ضرورة وطنية“، فيما اش
ــات السعودية ”فشلت“ في  أن السياس
ــعى إلى  العراق. واضاف، ان هناك من يس
إسقاطها“، مبينا أن ”سياسة احلكومة 
ــا“.  جيرانه ــف  مختل ــى  عل ــاح  االنفت
ــون رئيس من  ــعبي مك ــد الش وان احلش

ــة العسكرية/ االمنية  مكونات املؤسس
وملتزم بقرارات احلكومة االحتادية.

ــدت النائبة عن  ــورات ايضاً أك وفي التط
ــاكر جودت)، امس  ائتالف النصر (ندى ش
ــا باملعارضة التقوميية  ان مضي ائتالفه
ــومي واصالح نظام  هي خطوة مهمة لتق
ــار،  ــدد باالنهي ــد امله ــات بالبل املؤسس
ــات  ــى أن نظام دولة املؤسس ــيرة ال مش
ــار وبحاجة  ــن االنهي ــرب م ــراق اقت بالع
ــن جانبه رأى عضو  ــى تقومي واصالح.م ال
مجلس النواب السابق (محمد سعدون 
ــروع الدرجات اخلاصة  الصيهود)، ان مش
تخريبي ملؤسسات الدولة وبداية مرحلة 
ــم احملاصصة  ــيخ مفاهي ــدة لترس جدي
ــة الضيقة.  ــة والطائفية والفئوي احلزبي

ــاف ان ”إبعاد الكفاءات يعني توقف  واض
ــار والتقدم ليصبح  ــة البناء واإلعم حرك
ــاء فقط اي  ــال ابداع وال بن ــراق بلدا ب الع
ــر منتج  ــتهلكا غي ــدا مس ــيكون بل س
ــيء من اخلارج“.وفي  ــتوردا لكل ش ومس
التطورات االمنية كشف مصدر امني في 
االنبار، امس السبت، عن وصول تعزيزات 
عسكرية امريكية الى قاعدة عني االسد 
ــدر ، ان تعزيزات  ــي احملافظة. وقال املص ف
ــس، الى  ــة وصلت ام ــكرية امريكي عس
ــد في محافظة االنبار،  قاعدة عني االس
مبينا ان اجلنود وصلوا الى عني االسد عن 
ــكرية التابعة  طريق اجلو واآلليات العس
ــن احدهما  ــالل منفذي ــن خ ــرا م لهم ب
ــدد العجالت التي  ــل. واضاف ان ع طريبي

ــيرا  ــت تبلغ نحو (١٠٠) عجلة، مش وصل
ــراض  ــي الغ ــزات ه ــذه التعزي ــى ان ه ال
ــة  الصحراوي ــق  املناط ــم  ودع ــب  التدري
الرخوة في احملافظة.وفي سياق ذي صلة 
ــتركة امس  ــادة العمليات املش نفت قي
ــكرية امريكية الى  ــول تعزيزات عس وص
ــم  ــد وقال الناطق باس قاعدة عني االس
ــول) ان ما مت  ــادة العميد (يحيى رس القي
ــالم بخصوص  ــائل االع ــه عبر وس تناقل
ــكرية امريكية الى  ــول تعزيزات عس وص
ــد عار عن الصحة.وفي  قاعدة عني االس
ــادة عمليات  ــر اعلنت قي ــأن امني آخ ش
بغداد، امس السبت، عن احباط محاولة 
ــة. وقالت  ــاري في العاصم تفجير انتح
القيادة ان قوة مشتركة من استخبارات 

لواء املشاة (٢٤) وجهاز اخملابرات الوطني 
ــاري كان يرتدي  ــت من اعتقال انتح متكن
ــهيد  ــيطرة الش ــفاً في س ــاً ناس حزام
ــي غريب  ــي منطقة أب ــر املاجدي ف ظاه
ــورات ايضاً  ــي التط ــي العاصمة.وف غرب
ــائرون (رياض  اعتبر النائب عن حتالف س
ــبت، عدم وجود  ــعودي)، امس الس املس
ــالح  ــي االص ــاء حتالف ــن بق ــدوى م اي ج
ــيرا  ــكيل احلكومة، مش والبناء بعد تش
ــني انتفت  ــن التحالف ــة م ــى أن احلاج إل
ــكيل احلكومة. وقال املسعودي  بعد تش
ــات  ــار التحالف ــن انهي ــث ع ، إن ”احلدي
ــكيل  تش ــي  ف ــروع  والش ــية  السياس
ــي العمل  ــى جدية ف ــة ال ــرى بحاج اخ
ــي“، مبينا انه ”ال يوجد اهمية  السياس
ــاء بعد   ــي االصالح والبن ــاء حتالف من بق
ــكيل  ــة اليهما عقب تش ــاء احلاج انتف
احلكومة“.وعلى صعيد آخر صدر مرسوم 
جمهوري يقضي بتعيني القيادي في تيار 
ــدي) مديراً  ــداهللا فليح الزي ــة (عب احلكم
ــة  عاماً للدائرة القانونية في ديوان رئاس
ــوم الذي يحمل  اجلمهورية. وصدر املرس
ــة اجلمهورية  ــوان رئاس ــع رئيس دي توقي
(نصير العاني) بتعيني الزيدي في املنصب 
ــة رئيس اجلمهورية  املذكور بعد مصادق
ــار الى ان تيار احلكمة  (برهم صالح). يش
ــد اعلن مؤخراً  ــة (عمار احلكيم) ق بزعام
عن جلوئه الى خيار املعارضة السياسية 
ــها رئيس  للحكومة االحتادية التي يرأس

مجلس الوزراء (عادل عبد املهدي).
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المتحدث باسم الصدر: الحكومة ستكون على المحك ان لم يطبق األمر الديواني بخصوص الحشد.. والبيشمركة: القرار اليشملنا كوننا قوة موجودة دستورياً

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 

A‚ÏÓ€a@NNŒä–nΩa@¥»Ωa@kmaâ@’‹�m@\›‡»€a\Î@pb˜œ@H4I�€@ıaÜËí€a@äçc@pb”Îäœ@“äï@Â‹»m@\Ü«b‘n€a^

كتب اِّـحرر السياسي
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بغداد / البينة اجلديدة
ــيالً من  ــاعات املاضية س ــالل الس ــة اجلديدة» وخ ــت «البين تلق
ــة التقاعد  ــدون هيئ ــن متقاعدين يناش ــة م ــاالت الهاتفي االتص
ــتقطاع التوقيفات التقاعدية مرتني  ــباب اس الوطنية لبيان اس
ــني تقدمي معاملة  ــرة اثناء خدمته الوظيفية وح ــن املتقاعد.. م م

التقاعد ثم تستقطع ثانية من مكافأة نهاية اخلدمة.
ويقول املتقاعدون انهم يعانون من هذه االستقطاعات غير املبررة 
ــد باصدار بيان اليضاح ما  ــي باتت ترهقهم ويطالبون التقاع والت
ــالً ضماناً حلقوق هذه  ــب املتقاعدين املتدنية اص يحصل في روات
ــالل زيادة  ــم حكومي كبير من خ ــاج الى دع ــريحة التي حتت الش
الرواتب التقاعدية وعدم استقطاع دينار واحد حتت أي ذريعة من 

الذرائع السيما مايتعلق بالتوقيفات التقاعدية.

وصول تعزيزات عسكرية امريكية اُّـ قاعدة عني االسد

ÈmbœÎ@Ô–‰Ì@È‹¨Î@ÈnÓi@ø@ÜÓëâ@“Î˙â@Ôôb‘€a@NNÒâÏñ€bi
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 بغداد / 
 كشف عضو املكتب السياسي لتيار احلكمة الوطني 
املعارض نوفل أبو رغيف، عن وجود افتراءات مكشوفة 

على فريق املعارضة إلفراغ الساحة والتفرد بالدولة.
وقال أبو رغيف في تصريح صحفي لـ»البينة اجلديدة» 
ــق املعارضة  ــوفة على فري ــراءات مكش ــاك افت ان هن
ــاحة والتفرد،  ــراغ الس ــألوراق، إلف ــود ل ــط مقص وخل

بحجة مقاسات خاصة يريد البعض ترويجها عبثاً.
ــم يحضر ممثل عنها  ــاف ان احلكمة لم جتتمع ول وأض
ــية  ــي احلكومة الى ماقبل اعالن املعارضة السياس ف
ــبوع كامل، منوهاً ان من يقول خالف هذا الكالم  بأس

كاذب ويحاول تضليل الراي العام. 
ــماء قبل الذهاب  ــاذا طلبت اس ــح أبو رغيف «ف وأوض
ــوءة تعمل منذ  ــخصيات كف الى املعارضة فهناك ش
ــنني طويلة ولديها خبرة ٣٠ عاماً، وألنه ينتمي الى  س
ــن احلكومة! هذا  ــرده م ــة ينبغي ط ــة املعارض احلكم
ــتفزازا ودعوة إلخراج  ــاداً إياه اس ــر معقول، ع كالم غي
منظومة التيار لكي تستفرد بعض القوى السياسية 
ــمح به مطلقاً.واختتم بالقول  بالدولة وهذا ما ال نس
ــى غرفة القرار  ــية معارضة عل ــة السياس ان املعارض
ــى منظومة  ــت عل ــي وفريق احلكومة وليس السياس

الدولة.

@Úôâb»Ωa@’Ìäœ@Û‹«@ÚœÏíÿfl@paıa6œa@⁄b‰Á@Z@—ÓÀâÏia
Öä–n€aÎ@Úybé€a@Œaäœ�

ــوا مصرف  ــدون راجع ــول متقاع يق
ــي محافظة  ــيد رقم (٥١١) ف الرش
ــلف  كربالء بغية احلصول على الس
ــوا بعقبة  ــررة لكنهم اصطدم املق
ــن وان  ــي انهم كبار الس غريبة وه
ــترد  ــف يس ــى كي ــرف يخش املص
ــمح اهللا..  ــه حني ميوتون ال س اموال
فهل من حل يامصرف الرشيد لهذه 
ــكلة اثابكم اهللا ونحن نعرف  املش

نخوتكم وجهودكم الكبيرة.

برقية الى مصرف الرشيد

@ÂÌÜ«b‘nΩa@aÏ–‹ç
�ıbuâ@Âé€a@âbj◊

بغداد / 
ــي،  ــزي العراق ــك املرك ــن البن اعل
ــى ان  ــار عل ــار دين ــص ملي تخصي
ــاء مبتطلبات  االيف ــى  ــرف عل تص
ــل على الئحة التراث  ادراج اثار باب
ــك ، انطالقاً من  العاملي.وقال البن

ــار بابل على الئحة  أهمية إدراج آث
ــعوراً منه بإن  ــراث العاملي، وش الت
ــؤولية وطنية  هذا احلدث ميثِّل مس
ــات  ــا مؤسس ــارك بتحمله تتش
ــي، يعلن  ــكل تضامن ــة بش الدول
ــن  ع ــي  العراق ــزي  املرك ــك  البن

ــغ مليار دينار   من  تخصيصه مبل
حساب مبادرة متكني، تصرف على 
االدراج. ــذا  ه ــات  مبتطلب ــاء  االيف

واضاف البنك، على أن يحدد الحقا 
ــاور  ــاهمة بعد التش ــكل املس ش
والتنسيق مع وزارة الثقافة واآلثار 

ــة اجلهات  ــل وبقيَّ ــة باب ومحافظ
املعنيَّة.

ــوت أعضاء جلنة اآلثار العاملية  وص
ــكو، اجلمعة  اليونس في منظمة 
ــة بابل  ــى إدراج مدين ــة عل املاضي

على الئحة التراث العاملي.

ÔΩb»€a@ta6€a@Úzˆ¸@Û‹«@›ibi@xaâÖa@pbj‹�n∂@ıb–Ì˝€@âb‰ÌÖ@âbÓ‹fl@óÓñ•Zå◊äΩa@Ÿ‰j€a

اربيل / 
ــبت،  ــل عبد اهللا لعيبي، امس الس ــن وزير النق  اعل
ــتكمال كافة االستعدادات لتفويج احلجاج  عن اس
الى الديار املقدسة.وقال لعيبي على هامش تفقده 

ــي  ــل الوطن ــة الناق ــي، ان حرك ــل الدول ــار اربي مط
ــير بانسيابية عالية.  واحلركة اجلوية للطائرات تس
واضاف انه مت استكمال كافة االستعدادات لتفويج 

حجاج بيت اهللا احلرام للموسم احلالي.

بغداد / 
ــل  ــة عقي ــوزارة الداخلي ــدم ل ــل االق ــت الوكي  اعلن
ــبت، عن بحث الوزارة وضع آليات  اخلزعلي، امس الس
العادة املفسوخة عقودهم الى اخلدمة وحتويل حملة 
الشهادات من املالك العسكري الى املدني من حملة 

الشهادات العليا . وقال اخلزعلي انه ”ترأس اجتماعاً 
ــر في الوكالة  ــره مدراء الدوائ ــالم حض في قاعة الس
ــى توجيهات  ــيادته عل ــة، وقد أكد س ــة واملالي االداري

الوزير ومراجعة اخلطط والبرامج وآليات العمل“.

تتمة ص٣

@paÖaÜ»nç¸a@Úœb◊@fib‡ÿnça@Z@›Óiâa@âb�fl@Âfl@›‘‰€a@äÌãÎ
Ô€bßa@·çÏ‡‹€@xbvßa@wÌÏ–n€

كربالء املقدسة / 
دعا وكيل املرجعية الدينية العليا، امس االول اجلمعة، 
ــدرات، مجددا حتذيره  ــريع قانون رادع لترويج اخمل الى تش
ــا الى أن  ــباب، منوه ــريحة الش ــارها بني ش ــن انتش م
ــي بطرق «ماكرة وخادعة» وعبر  تنامي هذه الظاهرة يأت
ــل الدماغ، في حني اشار الى أن «متنفذين  وسيلة غس

ــيخ عبد  ــدرات. وقال الش ــة» يحمون جتار اخمل ــي الدول ف
ــة صالة اجلمعة بكربالء،  املهدي الكربالئي خالل خطب
ــي الوقت احلاضر هي  ــاكل االجتماعية ف إن «اكثر املش
ــكل سريع، ما يدعو  ــار اخملدرات بش تنامي ظاهرة انتش
ــر  ــذه الظاهرة تنتش ــوص ه ــق البالغ وخص ــى القل ال
ــه «الحظنا ان هذه  ــابات»، مبينا ان ــباب والش بني الش

ــرة بطريقة  ــتخدم في الفترة االخي ــرة بدأت تس الظاه
ــائل متعددة لغسيل عقول الشباب  ماكرة وهناك وس
ــي اخملدرات بل  ــوان الواضح لتعاط ــث ال يأتي بالعن حي
بحجة ان هذه احلبوب تؤدي الى التهدئة وتعالج حالته 
النفسية  وبعنوان اقل رفضا وحينما يقع بالفخ ويتأثر 

الشاب والشابة يتم جره الى حبوب اكثر تأثيرا».

paâÜÇΩa@âb£@ÊÏ‡∞@Ú€ÎÜ€a@ø@ÊÎà–‰nfl@ZÚÓ»uäΩa@›Ó◊Î@NNâÜm@¸@o‰◊@Êg·ÁÖÏ‘«@ÚÅÏé–Ωa@ÒÖb«a@pbÓ€e@ì”b‰m@ÚÓ‹ÅaÜ€a
Ô„ÜΩa@µa@äÿé»€a@⁄˝Ωa@›ÌÏ§Î@
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بغداد / البينة الجديدة
ــبت، موافقته على مناقلة أموال من  ــن وزير التخطيط نوري الدليمي، أمس الس أعل
ــة، فيما أكد عدم وجود  ــاريع املهمة باحملافظ ــاريع املتلكئة في كربالء إلى املش املش
معوقات بشأن إجراء التعداد السكاني العام املقبل. وقال الدليمي في مؤمتر صحافي 
ــده في كربالء بحضور احملافظ نصيف اخلطابي ورئيس اجمللس علي املالكي، نحن  عق
ــار الدليمي، إلى موافقته على مناقلة أموال  داعمون للحكومة احمللية اجلديدة. وأش
ــروع) املبنى  ــيتم إيقاف (مش ــاريع املهمة، مبيناً س ــاريع املتلكئة إلى املش من املش
احلكومي، وتتحول األموال إلى بناء مدارس ومستشفيات مببلغ ١٥ ملياراً. وفي سياق 
ــكان العراق في العام املقبل،  ــوف جنري التعداد العام لس منفصل، قال الدليمي س
وال توجد معوقات بشأن ذلك حتى اآلن.وكان الدليمي أعلن، االثنني (٦ أيار ٢٠١٩)، عن 

مباشرتها باإلجراءات الفنية للتعداد السكاني املزمع إجراؤه خالل عام ٢٠٢٠.

بغداد / البينة الجديدة
ــتثمار  ــروع اس ــتثمار، ان مش ــدت الهيئة الوطنية لالس اك
ــى أراضي الدولة،  ــينفذ عل ــي احمليطة مبطار بغداد س األراض
ــة وطنية عامة لالستثمار  مؤكدة على انها تنتهج سياس
ــر االعتبار  ــتثمارية تأخذ بنظ ــاريع اس ــى تنفيذ مش وتتبن
مصلحة الدولة واملواطن على حد سواء. وقالت الهيئة، بغية 
ــح احلقائق للمواطنني الكرام حول األراضي اخملصصة  توضي
للمشروع االستثماري ضمن املنطقة احمليطة ب مطار بغداد 
ــتثمار على إن املشروع  الدولي، تؤكد الهيئة الوطنية لالس
ــينفذ على األراضي العائدة للدولة حصرا والواقعة  أعاله س
ضمن منطقة القصور الرئاسية واملواقع العسكرية (حسب 
ــروع وحدوده) وال توجد  ــط املرفق الذي يبني موقع املش اخملط
ــوق تصرفية أو عقود زراعية  ــا أي حقوق ملكية أو حق عليه
للمواطنني. واضافت ان الهيئة الوطنية لالستثمار في ضوء 
قرار مجلس الوزراء املرقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٩ قامت بتشكيل 
جلنة قانونية فنية مشتركة مع اجلهة املالكة لهذه املواقع 
ــروع بغية عدم  ــذا املش ــة) لتثبيت حدود ه ــارات الدول (عق
ــتثمار وأراضي وحقوق  التداخل بني األراضي اخملصصة لالس
ــار، وقامت اللجنة املكلفة بجرد  املواطنني القريبة من املط
ــليم شركة دايكو (البريطانية  األراضي وتثبيت احلدود بتس
اجلنسية) املستثمرة مساحة ال تتجاوز ٣٠٠ دومن فقط والتي 
تقع على قطع األراضي املرقمة (١١٧) وجزء من قطعة األرض 
ــاحة احملددة بقرار مجلس الوزراء،  املرقمة (١٣) من أصل املس
ومت استبعاد األراضي التي تعود إلى املواطنني، كما مت اإليعاز 
ــن لديهم  ــات املواطنني مم ــتالم طلب ــى اللجنة أعاله باس إل
ــندات ملكية أو عقود زراعية أو حقوق تصرفية على هذه  س

األراضي للنظر بها وفق القانون.

›j‘Ωa@‚b»€a@Ô„bÿé€a@ÖaÜ»n€a@ıaäu�@pb”Ï»fl@ÜuÏm@¸@Zı˝iä◊@Âfl@¡Ó�Çn€a@äÌãÎ

÷aä»€a@ıb‰ic@Âfl@ÂÌ7®a@›◊@ÖÏËu@›»–i@ÔΩb»€a@ta6€a@Úzˆ¸@Û‹«@›ibi@xaâÖhi@¯‰ËÌ@ÚÌâÏË‡¶a@èÓˆâ

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
ــد املهدي،  ــوزراء عادل عب وجه رئيس ال
ــر  ــى الدوائ ــالة ال ــبت، رس ــس الس ام
ــة  ــالم مديري ــب اع ــة. وبحس احلكومي

ــالة عبد املهدي  ــة فإن رس ــرور العام امل
ــتوزع  ــتات وس متت طباعتها على بوس
في شوارع بغداد. وخاطب عبد املهدي 
ــر احلكومية بالقول  ــالته الدوائ في رس

ــر  املباش ــم  اهتمامك ــداً  ج ــي  يهمن
بتطبيق علمي ومدروس لنظام املرور في 
مدن والطرق اخلارجية وتنظيم املداخل 

وتخطيط الشوارع وتأثيثها.

البصرة / البينة الجديدة
جدد محافظ البصرة اسعد عبد االمير 
العيداني، تأكيده دعم االسرة الصحفية 
ــل الصحفي،  ــي احملافظة حلرية العم ف
مشيراً الى انه يدعم السلطة الرابعة 
ــي الوقت  ــة رافضاً ف ــة املهن في مزاول
ــن اي  ــال م ــداء او اعتق ــه اي اعت نفس
ــرض للصحفيني. ــت قد تتع جهة كان

ــال العيداني ان ”احلكومة احمللية في  وق
ــمح الي جهة بالتجاوز  البصرة لن تس
ــة  ــي مهني اثناء ممارس على اي صحف

ــة“، الفتاً الى انه  دوره في نقل احلقيقي
”يعتذر الى كافة ابناء السلطة الرابعة 
ــات البصرة الذي  ــن قائد عملي نيابة ع
صدر منه التصريح بحق الصحفيني“.
ــيء رسمي  واوضح انه ”لم يصل اي ش
ــرع نقابة  ــل رئيس ف ــن قب ــوب م ومكت
ــوص  ــرة بخص ــي البص ــني ف الصحفي
االعتداءات او االنتهاكات التي سجلها 
ــة في البصرة  مرصد احلريات الصحفي
ــرة املاضية  ــي الفت ــى اي صحفي ف عل
ــع الصحفيني من  ــي يتم الوقوف م لك

ابناء املدينة  في املطالبة بحقوقهم“، 
ــة األمنية  ــس اللجن ــه كرئي ــداً ان مؤك
ــاي  ب ــل  يقب ال  ــة  احملافظ ــي  ف ــا  العلي
ــل احلقائق  ــى اي صحفي ينق ــاوز عل جت
العيداني  ودقيق“.وذكر  ــكل مهني  بش
ــل على دعم  ــة احمللية تعم ان ”احلكوم
ــم  ــاً اياه ــة“، مطالب ــرة الصحفي االس
”بالتعاون مع احلكومة احمللية في اظهار 
اجلانب املشرق من املدينة“، مشيراً الى 
ــابقة كان هناك  ــرة الس ــه ”في الفت ان
ــرع نقابة الصحفيني  لقاء مع رئيس ف

ــذه  له ــي  االراض ــع  قط ــص  لتخصي
ــاك تباحث مع  ــريحة، حيث ان هن الش
وكيل وزير االسكان والبلديات واالشغال 
العامة لتجاوز موضوع أسعار اخلدمات 
ــي متنح  ــي الت ــع االراض ــة لقط العالي
ــرائح  ــتفيدين من مختلف الش للمس
ــم الصحفيني  ــن بينه ــرة م ــي البص ف
وهناك كتاب سيرسل للوزارة لغرض ان 
تتحمل احلكومة احمللية سعر اخلدمات 
ــعار رمزية لكل  ــون بأس ــي وتك لألراض

شرائح اجملتمع“.

بغداد / البينة الجديدة
ــس  ام ــة،  العراقي ــة  اخلارجي وزارة  ــدت  اك
ــرائيل.  ــبت، التزام بغداد مبقاطعة اس الس
ــنطن فريد  ــفير العراقي في واش وكان الس
ياسني صرح لوسائل اعالم غربية بأن هناك 
ــى تطوير  ــد تدعو إل ــة ق ــباباً موضوعي أس
العالقات مع اسرائيل لوجود جالية عراقية 
ــم وزارة اخلارجيَّة  كبيرة. وقال املتحدث باس
ــائل  اف في بيان ”تناقلت وس ــد الصحَّ أحم
اإلعالم تصريحات غير مناسبة على لسان 
ــفير العراقي في واشنطن. ويهم وزارة  الس
اخلارجية أن توضح أنّ الدول ووسائل اإلعالم 
تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية، 
ــياً في  ــل محوراً أساس ــي غالباً ما متث والت
ــي يحضرها ممثلونا  ــرات واللقاءات الت املؤمت

ــي اخلارج. ويحصل أحياناً اجتزاء،  ووفودنا ف
ه  ــوّ ــه البعض يُش ــر يقع في ــص تعبي أو نق

“.وتابع البيان ”لذلك  ــراق املبدئيّ موقف الع
ــدِّد التأكيد أنَّ موقف العراق إزاء القضية  جنُ
ــه املوقف املبدئيُّ  ــطينية هو نفس الفلس
ــرائيلي،  ــض االحتالل اإلس ــيُّ برف والتاريخ
يم أيَّة  ــا ال نُقِ ــه ألرض عربيّة، وإنَّن واغتصاب
لتزِمون مببدأ  ــالل، ومُ عالقات مع دولة االحت
ــه ”لطاملا كان العراق  املقاطعة“.واضاف ان
في جميع احملافل اإلقليميّة والدوليّة، وعلى 
طول التاريخ داعماً للقضيّة الفلسطينيّة، 
وللشعب الفلسطينيَّ في نضاله، والدفاع 
ــداً عن  ــلَّ يوماً واح ــه، ولم يتخ ــن حقوق ع
ــكال التطبيع  ــكلِّ أش ــه، الرافض ل موقف
ــألرض والذي  ــب ل ــان الغاص ــذا الكي مع ه
ــان ظلماً  ــل، ويهجر، ويدمر حياة اإلنس يقت

وعدواناً“.
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بغداد / البينة الجديدة
ــبة  ــعب العراقي مبناس هنأ رئيس اجلمهورية برهم صالح، الش
ــي. وقال صالح في  ــة بابل ضمن الئحة التراث العامل إدراج مدين
ــرته رئاسة اجلمهورية إن مدينة بابل ادرجت اليوم على  بيان نش
ــود كل اخليرين من أبناء العراق  ــة التراث العاملي بفعل جه الئح
واملؤيدين من األصدقاء واألشقاء، بعد أن غيبت بفعل سياسات 
ــذا اإلرث احلضاري العظيم. ــابقني، الذين أهملوا ه احلكام الس

ــت إال إن  ــاء العراق أب ــن أبن ــني م ــح، أن إرادة اخمللص ــاف صال واض
ــوا الليل بالنهار  ــتحقها، فواصل تعيد ل بابل مكانتها التي تس
ــق التي تؤيد موقع  ــود وهم يعرضون الوثائ ــتثمروا كل اجله واس
بابل وأرثها وتاريخها، والتي تكللت بنصر جديد لتضم بابل الى 
ــع صالح، نبارك  ــري. وتاب ــة التراث العاملي بعد تغييب قس الئح
ــد، فباألمس انضمت االهوار  ــكل ابناء العراق هذا النصر اجلدي ل
ــيتم  ــى الئحة التراث العاملي، واليوم تلتحق بابل بها وغداً س ال
ــتعيد  ــة االخرى بإذن اهللا بهذه الالئحة ليس ــع االثري ادراج املواق

العراق مكانته التي يستحقها.

بغداد / البينة الجديدة
ــبت، أن  ــة علي، امس الس ــس النواب خديج ــت مقرر مجل أعلن
ــهر احلالي من أجل إجناز  ــاته خالل الش البرملان قرر تكثيف جلس
ــات مهمة وضرورية بينها تعديل قانون املوازنة. وقالت  ثالثة ملف
ــهر تكثيف جلساته  علي  إن مجلس النواب قرر وخالل هذا الش
ــني واخلميس وبينهما  ــبوع ليومي االثن ــتني كل اس بواقع جلس
ــات  ــة أن تكثيف اجللس ــان البرملانية، مبين ــل اللج ــني لعم يوم
البرملانية خالل هذا الشهر جاء بغية حسم ثالثة ملفات مهمة 
ــم تعديل  ــة. وأوضحت علي، أن امللف األول يتعلق بحس وضروري
ــاء القانوني لتمديد  ــة إعطاء الغط ــروع قانون املوازنة بغي مش
ــم احلكومة  ــات اخلاصة وصوالً إلى حس ــوكاالت والدرج عمل ال
لهذا امللف املهم واحليوي، مضيفةً أن امللف اآلخر يتعلق بحسم 
مرشح وزارة التربية كونها وزارة مهمة وترتبط بشريحة واسعة 
ــارت علي، إلى أن امللف  ــريحة الطلبة.وأش من العراقيني وهي ش
ــابقني، وهو ملف القوانني  ــث ال يقل أهمية عن امللفني الس الثال
ــني املرتبطة بعمل الدولة العراقية ومنها قانون  اخلدمية والقوان
ــة االحتادية وعدد من القوانني األخرى التي حتتاج إلى عمل  احملكم
الستكمالها. وكان من املقرر أن تبدأ العطلة التشريعية للبرملان 
ــة مجلس النواب قررت، متديد الفصل  األربعاء املاضي، لكن رئاس
التشريعي الثاني ملدة شهر واحد من أجل إجناز القوانني املهمة.

بغداد / البينة الجديدة
ــبت،  ــعبي، امس الس ــد الش ــذت قوة من اللواء ٢٢ في احلش نف
ــش“ اإلجرامي غرب  ــول تنظيم ” داع ــة ملالحقة فل ــة أمني عملي
ــات التابعة للتنظيم .وقال  ــوك، فيما دمرت عدد من املضاف كرك
ــعبي عبداهللا عطية الشغانبي، إنه  ــد الش آمر اللواء ٢٢ باحلش
ــواء الثاني  ــذت قوة من الل ــتخبارية نف ــتنادا ملعلومات اس ”اس
ــرين للمهمات اخلاصة التابعة للحشد الشعبي عملية  والعش
ــرى الكرحة_وادي ابو خناجر  ــة ملالحقة فلول داعش في ق نوعي
ــناد  ــة متت بإس ــغانبي، أن ”العملي ــاف الش ــرب كركوك“.وأض غ
ــرطة االحتادية وطيران  ــة للش قطعات اللواء ٢٠ الفرقة اخلامس
ــش“، مؤكدا أنه ”مت تدمير عدد من املضافات التابعة لداعش  اجلي

وتفجير عبوتني ناسفتني“.

بغداد / البينة الجديدة
ــن توزيع رواتب عدد من  ــبت، ع أعلن مصرف الرافدين، امس الس
ــع االلكتروني. ــن طريق أدوات الدف ــات الدولة ع وزارات ومؤسس
ــع رواتب موظفي  ــرف إنه ”مت توزي ــال املكتب االعالمي للمص وق
ــني رواتبهم  ــة من الذين مت توط ــات الدول ــض وزارات ومؤسس بع
ــتر كارد“.  ــن حاملي البطاقة االلكترونية املاس لدى املصرف وم
وأضاف البيان، أن ”املصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات 

ومواعيد محددة.
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وكاالت / البينة الجديدة

ــي األميركية تقريرًا  ــرت مجلة فورين بوليس نش
حذرت فيه من عودة تنظيم داعش بشكل أقوى، 
بحال انسحبت القوات األميركية من سوريا ولم 
ــط. ويأتي هذا التقرير  تدخل دول جديدة على اخل
ــوريا  ــالن املبعوث األميركي اخلاص إلى س بعد إع
ــرار الرئيس األميركي دونالد  جيمس جيفري أنّ ق
ا. ــحب قواته من سوريا ال يزال مطروحً ترامب بس
ــنطن  ــوات حليفة لواش ــن أي ق ــم تعل ــا ل وفيم
ــتخلفه أميركا،  التزامها بتعبئة الفراغ الذي س
ــن جديد، وفي هذا  ــراء أن يبرز داعش م يتوقع خب
ــات  ــي مركز الدراس ــة ف ــت احمللل ــياق علّق الس
ــا دالتون بالقول  االستراتيجية والدولية ميليس
ــوا على هكذا خطوة من دون  إنّ احللفاء لن يقدم
ــواء كان سياسيًا أو عبر تقدمي  التزام أميركي، س

ــى أهمية  ــددت دالتون عل ــل للعمليات. وش متوي
ــوريا  ــراك وقوات س ــاق بني األت ــى إتف ــل ال التوص
الدميقراطية لتأمني احلدود، األمر الذي قد يشجع 
بريطانيا وفرنسا على تقدمي دعم إضافي، كذلك 
ــنطن  ــش التوتر بني أنقرة وواش ــتغل داع قد يس
ــراء أنظمة صاروخية من  ــبب قرار تركيا بش بس
ــى أراض كما  ــيطرة عل ــيا، ويعمل على الس روس
ــؤول  ــام ٢٠١٤. من جانبه، قال مس ــل في الع فع
ــبيل  ــيني على س ــة إنّ الفرنس ــي للمجل بريطان
ــاركوا في احلملة  املثال، كانوا واضحني بأنهم ش
على سوريا بهدف مكافحة اإلرهاب ولن يعملوا 
ــة إلى أنّ داعش  ــارت اجملل كمراقبني للحدود. وأش
ا  كان يضمّ ٣٠ ألف مقاتل في العراق وسوريا وفقً
ر تقرير جديد  إلحصاء أجري في آب ٢٠١٨، وقد حذّ
ــن خطر عودة  ــات احلرب م صادر عن معهد دراس

التنظيم الذي ميتلك أسلحة ولديه شبكة دعم 
ــن إطالق معركة  ــه أعلن مؤخرًا ع ــة، كما أنّ مالي
ــادة بناء قدراته  ــتنزاف، بعدما عمل على إع االس
ــيمكنه من أن يصبح  ــي أواخر عام ٢٠١٨، ما س ف
ــب  ــهر املقبلة.وبحس ــر عدوانية خالل األش أكث
التقرير اجلديد، يستفيد داعش من وضع األراضي 
التي خسرها في العراق وسوريا ألنها ما تزال غير 
ــتهدف التنظيم مسؤولني حكوميني  آمنة، ويس
ــل إضعاف  ــي القرى من أج ــؤولني آخرين ف ومس
ــار. من جهته،  ــم وإعاقة جهود إعادة اإلعم احلك
ــاعد وزير الدفاع األميركي لشؤون  قال نائب مس
الشرق األوسط مايكل مولروي إن ضمان الهزمية 
ــة أميركية  ــش يعدّ مصلحة أمني ــة لداع الدائم
ــة اخلالفة  ــم من هزمي ــى الرغ ــن عل ــة، ولك حيوي

ا كبيرًا. فالتنظيم ميثل تهديدً
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بغداد / البينة اجلديدة
من  عددا  اعتقلت  االنبار  محافظة  شرطة  ان  الداخلية،  وزارة  اعلنت 
مت  فيديو  مقطع  في  ظهورا  الذين  املعلم  منزل  على  باالعتداء  املتورطني 
تداوله على مواقع التواصل االجتماعي، مؤكدة ان القوات االمنية مازالت 

تبحث عن عدد آخر منهم.
الذي  الكبير  واملقام  العليا  االعتبارية  للقيمة  نظرا  إنه   ، الوزارة  وقالت 
وصاحبي  االجيال  مربي  باعتبارهم  الكرام  العراق  معلمي  به  يحظى 
التواصل  مواقع  تناقلته  ما  على  وبناءً  جميعا  علينا  االول  الفضل 
االجتماعي من حادثة اعتداء على مدرس في مدينة هيت غرب محافظة 
االنبار من قبل مجموعة اشخاص ومبتابعة دقيقة من قبل ورزير الداخلية 
بالقاء  القاضية  االنبار  شرطة  الى  وتوجيهاته  الياسري  طاهر  ياسني 
ذلك  على  وبناء  القضاء  الى  واحالتهم  بالقضية  املتهمني  على  القبض 
متكنت شرطة االنبار من القاء القبض على عدد منهم.واضافت الوزارة، أن 
البحث مازال جاريا عن االخرين من قبل قوات شرطة سوات في احملافظة 
متهيدا اللقاء القبض عليهم وتسليمهم للقضاء لينالوا جزائم العادل.
ايقاف   ، املاضية  اجلمعة  االنبار  مبحافظة  هيت  قضاء  شرطة  واعلنت 
التواصل  مواقع  تداوله على  مت  فيديو  اربعة اشخاص ظهروا في مقطع 
املعلم  ان  مبينة  القضاء،  في  االسر  احد  على  يعتدون  وهم  االجتماعي 
وزوجته املعتدى عليهم اضطرا في السابق ملبايعة تنظيم داعش بحكم 

إرتباط اقاربهم بقيادات التنظيم.

بغداد / البينة اجلديدة

ــان احلمامي ، أن  ــم فنج ــات النيابية كاظ ــو جلنة اخلدم ــد عض أك

ــابيع  ــيرى النور خالل األس ــة العراقية س ــون البحري ــروع قان مش

املقبلة.وقال احلمامي إن ”مشروع قانون البحرية العراقية سيمرر 

ــة العراقية  ــو متعلق بالبحري ــات البرملان املقبلة وه ــالل جلس خ

ويهم مستقبل العراق“، مشيرا أن ”تخصيصات البحرية ال حتتاج 

ــة الدولة“.وأضاف، أن  ــن منحها من موازن ــى تضمني قانون وميك إل

ــس الوزراء مخول بإصدار قرار منح كافة االموال األزمة التي  ”مجل

ــار الى ان القوة البحرية العراقية  حتتاجها البحرية العراقية“.يش

ــا حاليا.  ــري بناؤه ــش العراقي يج ــن مكونات اجلي ــدة م هي واح

ــية هي حماية السواحل العراقية واألصول  ومسؤولياتها الرئيس

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

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

بغداد / البينة اجلديدة 
ــعبي،  ــد الش أكد رئيس هيئة احلش
ــر الديواني  ــاض ، أن االم ــح الفي فال
ــس الوزراء،  ــدره رئيس مجل الذي اص
القائد العام للقوات املسلحة، عادل 
ــد  ــاص بدمج احلش ــدي، اخل عبدامله
ــع  م ــجم  منس ــة  االمني ــوات  بالق
ــعبي.وقال  ــد الش قانون هيئة احلش
ــاة اجلزيرة،  ــي حوار مع قن الفياض ف
ــجما  ــي جاء منس ــر الديوان ، إن األم
ــد الشعبي  بالكامل مع قانون احلش
ــكيال مرتبطا  ــد تش بان يكون احلش
بالقائد العام للقوات املسلحة وفك 
االرتباط بكل املسميات السياسية 
ــة والدينية وهذا ما دأبنا  واالجتماعي
ــدي،  ــل تصاع ــه بعم ــل علي بالعم
مبينا أن الظرف أصبح افضل حاليا 
ــاف  التعليمات.وأض ــذه  ه ــق  بتطبي
ــم األمر الديواني  الفياض، نحن ندع
باملطلق ألنه ميثل مصلحة حقيقية 
لألمن واالستقرار في العراق واحلشد 

ــع االمر  ــجما م ــه منس ــد نفس يج
الديواني، مشيرا إلى وجود مشاورات 
ــادل عبد املهدي  ــس الوزراء ع مع رئي
الستكمال الهيكلية التي تنسجم 
ــعر باالرتياح  مع األمر الديواني ونش
ــعاها حلفظ  ــاه احلكومة في مس جت

ــهدائه وجرحاه  ــة ش ــه ورعاي حقوق
ــد  احلش أن  ــد،  حقوقه.وأك ــان  وضم
ــدأ يأخذ  ــات وب ــع املكون ــه جمي في
ــكري، مبينا  العس الرسمي  الطابع 
ــد الشعبي  ــكيل احلش أن اصل تش
ــن الدولة وعدم االلتزام  هو للدفاع ع

ــأن  املهمة.وبش ــذه  ه ــالف  خ ــو  ه
التحفظات الدولية واإلقليمية حول 
ــح الفياض،  ــعبي اوض ــد الش احلش
ــدة  ــات املتح ــع الوالي ــة م أن العالق
ــارات ال تتطلب ان  ــعودية واالم والس
ــنا مثل ما يريد االخوة  نصوغ أنفس
واالصدقاء فنحن لنا رؤانا، مؤكدا أنه 
لم نسمع موقفا رسميا من االمارات 
ــعودية بحل احلشد الشعبي. والس
وبخصوص مستقبل تنظيم داعش 
ــتقبل  ــي، قال الفياض ال مس اإلرهاب
لتنظيم داعش اإلرهابي بعد الضربة 
ــد  ــى ي ــا عل ــي تلقاه ــة الت القاصم
ــعبي،  ــد الش القوات األمنية واحلش
مبينا انه ال ينغص على العراق نصره 
ــوريا. ــوى ما يجري في س ــيء س ش
وتابع نحن نواجه جيوب وبقايا كيان 
ــنكرس هزميته بالكامل،  منهزم وس
ــي املناطق احملررة  ــيرا إلى أن اهال مش
ــة والضمانة لعدم  ــوا احلصان أصبح

عودة داعش.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــة النزاهة، عن تورط  أكدت هيئ
ــاء مجلس  ــن اعض ــة م خمس
ــاد ثقيلة  ــات فس ــواب مبلف الن
ــع احلصانة  ــدا، مطالبة برف ج
ــة  ــدت احال ــا أك ــم، فيم عنه
ــة تطال  ــن ٢٦٠٠ قضي ــر م أكث
ــؤولني من درجة مدير عام  مس

فما فوق على القضاء.
ــة  النزاه ــة  هيئ ــس  رئي ــال  وق
ــي  ف ــوري  ن ــالح  ص ــة  بالوكال
ــة  ــي، إن الهيئ ــح صحف تصري
ــددا من القضايا التي  احالت ع
تطال املسؤولني من درجة مدير 
ــى القضاء، اذ  عام فما فوق عل
ــي مجلس  ــتها ف ــت مناقش مت
ــلمت  ــاد، وس ــة الفس مكافح
ــل للقضاء مع حفظ  بالتفصي
ــماء الن  ــة في رفع االس احليادي
ــت بها من قبل  القضايا لم يب
القضاء والكشف عنها سيتم 
ــس مكافحة  ــالل مجل ــن خ م

الفساد.
ــت  احال ــة  الهيئ ان  ــاف،  واض
ــال  ــا تط ــاء ٢٦٠٧ قضاي للقض

ــؤولني من درجة مدير  كبار املس
ــع كل  ــوق وذكر م ــا ف ــام فم ع
ــغ“، منوها  ــة حجم املبال قضي
بأن ”الهيئة طلبت من القضاء 
ــس مكافحة  ــالل مجل ــن خ م
الفساد االعالن عنها عن طريق 
ــداد القضايا  ــر اع ــس وذك اجملل
ــم فيها والتي تخص  التي حك
ــم قضية  ــؤولني وك ــار املس كب
ــة االدلة  ــدم كفاي ــت لع اغلق
وكم بقيت منها متعلقة بامور 

خارجية الطالع اجلمهور.
ــاء ابلغ الهيئة  وتابع، ان القض
ــير الى ان  ــم تش ان احصاءاته
لديهم ما يقارب الـ ٢١٠٠ قضية 
ــة جمللس  ــط ومت خالل جلس فق

مكافحة الفساد التأكيد على 
ــرعة اجنازها واالعالن عنها،  س
ــة  ــس مكافح ــدا ان مجل مؤك
ــه دور كبير في  ــاد كان ل الفس
تذليل الكثير من العقبات التي 
ــات  كانت تواجه عمل املؤسس
ــاد  الفس ــة  مبكافح ــة  املعني
ــيق  وأضحى من املمكن التنس
ــيما االدعاء  املباشر بينها الس
ــدا  متعه ــاء،  والقض ــام  الع
ــم امللفات املوجودة لديه  بحس

بالسرعة املمكنة.
ــات  ملف ــاز  اجن ــن  ع ــف  وكش
ــة من  ــال اربعة الى خمس تط
ــواب وهي  ــس الن ــاء مجل اعض
ــدا، متمنيا  ــة ج ــا ثقيل قضاي

ــس القضاء االعلى  على ”مجل
ــه مع الهيئة  الذي كثف تعاون
ــس مكافحة  ــالل مجل ــن خ م
ــع احلصانة  ــاد مؤخرا، رف الفس
ــم ملفاتهم  عنهم ليتم حس

لينالوا جزاءهم العادل.
ــة  النزاه ــة  ــس هيئ رئي ــد  واك
ــا  القضاي ــدد  ع ان  ــة،  وكال
ــة  ــة النزاه ــي هيئ ــة ف املتبقي
ــا يبلغ  ــل إلجنازه ــري العم ويج
ــة االف و١١٤ قضية تطال  اربع
كبار املسؤولني، اذ متت مفاحتة 
ــي الهيئة  ــرة التحقيقات ف دائ
ــباب عدم اجنازها حتى  عن اس
ــباب  ــت االجابة ألس االن، وكان
ــدة، منها ان ٨١٩ قضية وهي  ع
ــبة االكبر، بانتظار نتائج  النس
ــن مكاتب  ــق االداري م التحقي
العموميني، اضافة  ــني  املفتش
الى ١٩ قضية تنتظر تقرير ديوان 
ــبب  املالية، واخرى بس الرقابة 
ــهود، وعليه متت  ــتقدام ش اس
العموميني  ــني  املفتش مفاحتة 
ــة والتأكيد على  ــوان الرقاب ودي

ضرورة سرعة اإلجناز.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــاح  ــاع جن الدف ــر  وزي ــر  ام
ــمري  بتشكيل جلنة  الش
ــور  ظه ــد  بع ــة  حتقيقي
مقطع صوتي نسب لقائد 
عمليات االنبار.وقالت وزارة 
ــاع  ــر الدف ــاع ، إن وزي الدف
امر مؤخرا بتشكيل جلنة 
ــة احلقائق  حتقيقية ملعرف
ــجيل  تس ــور  ظه ــد  بع
ــي في إحدى القنوات  صوت

الفضائية، ينسب حسب 
ــي  ــر اإلعالم ــاء التقري ادع
ــار  االنب ــات  عملي ــد  لقائ
ــود  محم ــن  الرك ــواء  الل
الفالحي. واضافت الوزارة، 
ــذا يأتي  ــراء الوزير ه أن إج
للتعاطي مع ما يتم نشره 
في وسائل اإلعالم وتدقيق 
املعلومات خدمة للصالح 
ــق  احلقائ ــار  وإظه ــام  الع

للحفاظ على امن البلد.

بغداد / البينة اجلديدة
ــزي العراقي، ارتفاع اجمالي االحتياطيات األجنبية  اعلن البنك املرك
ــة  ــن السياس ــة ع ــادة ناجت ــذه الزي ــا ان ه ــار دوالر، مبين ــى ٧٢ ملي ال
ــتعمال ادوات  ــن تنويعها بأس ــي يتَّبعها البنك وع ــتثمارية الت االس
آمنة.وقال مصدر مخول في البنك املركزي ،   ان اجمالي االحتياطيات 
ــار دوالر امريكي، في ضوء بيانات النصف  ــة ارتفع الى ٧٢ ملي األجنبي
ــنة ٢٠١٩، مؤكداً على إمكانية أرتفاع هذه االحتياطيات  االول من س
ــتفادة  ــدود الـ ٨٦ مليار دوالر فيما لو قامت وزارة املاليَّة، وباالس الى ح
من ارتفاع عوائد تصدير النفط، بتسديد الـ ١٤ مليار دوالر الى البنك 
ــا البنك اثناء فترة  ــي متثل حواالت اخلزينة التي خصمه املركزي، والت
ــتقرار املالي آنذاك.واضاف  ــعياً منه إلى حتقيق االس االزمة املالية، س
ــتثمارية التي يتَّبعها البنك  ــة االس أن هذه الزيادة ناجتة عن السياس
وعن تنويعها بإستعمال ادوات آمنة، االمر الذي يعزز املوقف االئتماني 
ــود املبذولة  ــي أطار اجله ــاد العراقي، فِ ــة باالقتص ــا، ويعزز الثق دولي
ــعر الصرف  ــرات س ــتقرار النقدي، وهو ما تؤكده مؤش لتحقيق االس
التي بقيت بحالة من االستقرار املتوازن على مدى السنتني املاضيتني.

وتابع املصدر أن حتقق هذه الزيادة جاء في ظل استمرار البنك مببادراته 
ــاريع االستثمارية، ومنها مبادرة متويل الـ٥  التمويلية الداعمة للمش
ــاريع قطاعات اإلسكان والزراعة والصناعة،  ترليون دينار عراقي، ملش
ــطة، مبا  ــاريع الصغيرة واملتوس إضافة الى مبلغ الترليون دينار للمش

يساهم في تقليل نسب البطالة.

واضاف ان “ االجتماع اكد على االسبقيات التي تتطلب متابعة 
ــمها  ــى كافة مجرياتها بهدف حس ــتمرة واطالع الوزير عل مس
وإجنازها ضمن السقوف الزمنية احملددة ومن بني اهم التوجيهات، 
ــوة  ــاد والرش ــة ونزاهة ومحاربة كل مظاهر الفس ــل مبهني العم
ــاد مالي او  ــد العقوبات بحق من يثبت تورطة باي فس ــزال اش وإن
ــاواة في التعامل بني منسوبي  اداري، فضال عن التاكيد على املس
ــكاله وتكرمي املتميزين في  الدوائر وعدم احملاباة واالنحياز بكل اش

الدوائر بكتب الشكر والتقدير من السادة الوكالء واملدراء العامني 
ــتوجب منح القدم قبل رفعها  وبيان االعمال البطولية التي تس
ــدراء بالزيارات  ــه ”وجه امل ــح اخلزعلي ان ــع العليا“.واوض للمراج
ــوبيهم ومتابعة  ــتمرة مع منس ــد اللقاءات املس ــة وعق امليداني
ــن املعاضل ومعوقات  ــارة على ان تتضم ــر ورفع تقارير الزي الدوائ
ــث أيضاً مدراء الدوائر على البحث  العمل واملقترحات حللها، وح
ــتوى  ــي األفكار واألعمال التي تطور عمل الدوائر وترفع من مس ف
ــناد املناصب والتأكيد  ــر وااللتزام بدليل اس ــق املعايي االداء تطبي

على التخصص الدقيق في العمل.
ــر بتنظيم  ــدراء الدوائ ــى ”م ــب البيان عل ــي بحس ــد اخلزعل واك
ــناد املناصب في الوكالة االدارية وانهاء العمل  حملة الكمال إس
ــرة ، ومتابعة ملف  ــاز اخلاصة بكل دائ ــف واكمال اإليج بالتكلي
ــهادات من املالك  ــة وحتويل حملة الش ــادة املفصولني للخدم اع
العسكري الى املدني من حملة الشهادات العليا بالتنسيق مع 

وزارة املالية حلسم تلك املواضيع باسرع وقت ممكن“.

Ô„ÜΩa@µa@äÿé»€a@⁄˝Ωa@›ÌÏ§Î@·ÁÖÏ‘«@ÚÅÏé–Ωa@ÒÖb«a@pbÓ€e@ì”b‰m@ÚÓ‹ÅaÜ€a

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، صرف 
فروقات اسر الشهداء الربع فئات لعام 
باشرت  انها  الهيئة  وذكرت   .٢٠١٠
املدنيني  املتقاعدين  رواتب  بدفع 
مع   ٢٠١٩ متوز  لشهر  والعسكريني 
من  املتقاعدين  رواتب  فروقات  دفع 
مؤسسة  قانون  وفق  الشهداء  أسر 
الشهداء ( املعدومني على يد النظام 
السابق ) الذين ظهرت اسماؤهم في 

التقرير .
بصرف  ايضا  باشرت  انها  واضافت، 
من  واملصابني  الشهداء  أسر  فروقات 

املتبقية،  للوجبات  االرهاب  ضحايا 
مع صرف الدفعة الرابعة من فروقات 
واملعتقلني  السياسيني  السجناء 
السياسيني واحملتجزين، باالضافة الى 
نهاية اخلدمة ملنتسبي  دفع  مكافأة 
على  احملالني  اجلديد   العراقي  اجليش 
التقاعد  وكذلك صرف مكافأة نهاية 
العراقي  اجليش  ملنتسبي  اخلدمة 
السابق الذين لم تظهر اسماؤهم في 
الوجبات السابقة وقدموا اعتراضات 

وقبلت اعتراضاتهم.
بإمكان  ان  الى  الهيئة  واشارت 
الدفع  بطاقات  حاملي  املتقاعدين 

الدفع  مراكز  مراجعة  اإللكتروني 
الستالم مستحقاتهم.

العمل  وزير  اعلن  آخر  صعيد  على 
الدكتور  االجتماعية  والشؤون 
االجراءات  اكمال  الزمان  عبد  باسم 
اخلاصة بإطالق دفعة جديدة من راتب 
سابقاً  للمستلمني  املتفرغ  املعني 
هذا  من  األولى  للمرة  واملستلمني 
العام في بغداد واحملافظات ابتداء من 
اليوم االحد وبني الوزير ان منح الراتب 
من  للمستفيدين  الكترونياً  سيكون 
محافظة  ضمن  املتفرغ  املعني  راتب 
املاستر  بطاقة  حاملي  من  بغداد 

الرافدين  مصرفي  من  الصادرة  كارد 
لم  الذين  املستفيدون  اما  والرشيد 
كارد  املاستر  بطاقة  لهم  يصدر 
املركز  في  يدوياً  لهم  الصرف  سيتم 
وفق  للوزارة  التابع  الكوري  العراقي 
وفيما  الحقاً  نشرها  سيتم  وجبات 
احملافظات  في  الهيئة  اقسام  يخص 
القسم  يحددها  الية  وفق  سيكون 
ان  الى  مشيراً  محافظة  كل  في 
الراتب هو استحقاق ثالثة أشهر هي 
االف   ٥١٠ بواقع  وحزيران  وايار  نيسان 
دينار لكل مستفيد. وفي ذات السياق 
بني النائب االداري لرئيس الهيئة علي 

جعفر احللو ان  استالم الراتب اليدوي 
املاستر  بطاقة  لهم  تصدر  لم  للذين 
دون  فقط  املعني  بحضور  يتم  كارد 
مستصحباً  املعاق  ملراجعة  احلاجة 
معه املستمسكات األصلية للطرفني 
إعالن  سيتم  واضاف  واملعاق.  املعني 
أسماء املشمولني بالدفع اليدوي على 
االلكتروني  املوقع  عبر  وجبات  شكل 
والصفحات الرسمية للوزارة وصفحة 
احملافظات  باقي  اما  الرسمية  الهيئة 
اسماء  إعالن  قسم  كل  فسيتولى 
لاللية  وفقا  له  التابعني  املستفيدين 

التي تناسبه.

‚ÏÓ€a@NNŒä–nΩa@¥»Ωa@kmaâ@’‹�m@C›‡»€aD@Î@pb˜œ@HTI�€@ıaÜËí€a@äça@pb”Îäœ@“äï@Â‹»m@CÜ«b‘n€aD
بغداد / البينة اجلديدة

شركة  أن  ناون،  سيريل  العراق  لدى  األملاني  السفير  أعلن 
الكهرباء  وزارة  مع  األولى  املرحلة  عقد  ستوقع  سيمنس 
العراقية األسبوع املقبل إلنشاء محطتني بطاقة ٨٠٠ ميغا 

واط.
ستوقع  سيمنس  شركة  إن  متلفز،  حوار  في  ناون  وقال 
األسبوع املقبل عقداً مع وزارة الكهرباء للمرحلة األولى من 
خارطة الطريق لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية، مبيناً أن 
العقد سيتضمن بناء محطتني كهربائيتني بطاقة ٨٠٠ ميغا 

واط.
عملها  خالل  باالرتياح  تشعر  األملانية  الشركات  أن  وأضاف، 
من  كثير  في  تعمل  الشركات  أن  إلى  مشيراً  العراق،  في 
النشاطات سواء أكانت في مجال الطاقة والبنية التحتية 

للطاقة ام املستشفيات وغيرها من املشاريع األخرى.
منحت  االملانية  احلكومة  أن  إلى  ناون  أشار  أخرى،  جهة  من 
١٫٥ مليار يورو إلعمار املدن التي دمرها داعش وتوفير الظروف 
املناسبة إلعادة الالجئني بسرعة وعودة البلد لالستقرار من 
ألف   ٥٠٠ أيضاً  منحت  األملانية  احلكومة  أن  موضحاً  جديد، 

يورو كقرض لهذا الشأن.

@…”Ïnç@è‰‡Óç@ZÔ„bΩ˛a@7–é€a
@µÎ˛a@Ú‹yäΩa@Ü‘«@›j‘Ωa@ Ïjç˛a

ıbiäËÿ€a@ÒâaãÎ@…fl
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بغداد / البينة الجديدة
ــبت، موافقته على مناقلة أموال من  ــن وزير التخطيط نوري الدليمي، أمس الس أعل
ــة، فيما أكد عدم وجود  ــاريع املهمة باحملافظ ــاريع املتلكئة في كربالء إلى املش املش
معوقات بشأن إجراء التعداد السكاني العام املقبل. وقال الدليمي في مؤمتر صحافي 
ــده في كربالء بحضور احملافظ نصيف اخلطابي ورئيس اجمللس علي املالكي، نحن  عق
ــار الدليمي، إلى موافقته على مناقلة أموال  داعمون للحكومة احمللية اجلديدة. وأش
ــروع) املبنى  ــيتم إيقاف (مش ــاريع املهمة، مبيناً س ــاريع املتلكئة إلى املش من املش
احلكومي، وتتحول األموال إلى بناء مدارس ومستشفيات مببلغ ١٥ ملياراً. وفي سياق 
ــكان العراق في العام املقبل،  ــوف جنري التعداد العام لس منفصل، قال الدليمي س
وال توجد معوقات بشأن ذلك حتى اآلن.وكان الدليمي أعلن، االثنني (٦ أيار ٢٠١٩)، عن 

مباشرتها باإلجراءات الفنية للتعداد السكاني املزمع إجراؤه خالل عام ٢٠٢٠.

بغداد / البينة الجديدة
ــتثمار  ــروع اس ــتثمار، ان مش ــدت الهيئة الوطنية لالس اك
ــى أراضي الدولة،  ــينفذ عل ــي احمليطة مبطار بغداد س األراض
ــة وطنية عامة لالستثمار  مؤكدة على انها تنتهج سياس
ــر االعتبار  ــتثمارية تأخذ بنظ ــاريع اس ــى تنفيذ مش وتتبن
مصلحة الدولة واملواطن على حد سواء. وقالت الهيئة، بغية 
ــح احلقائق للمواطنني الكرام حول األراضي اخملصصة  توضي
للمشروع االستثماري ضمن املنطقة احمليطة ب مطار بغداد 
ــتثمار على إن املشروع  الدولي، تؤكد الهيئة الوطنية لالس
ــينفذ على األراضي العائدة للدولة حصرا والواقعة  أعاله س
ضمن منطقة القصور الرئاسية واملواقع العسكرية (حسب 
ــروع وحدوده) وال توجد  ــط املرفق الذي يبني موقع املش اخملط
ــوق تصرفية أو عقود زراعية  ــا أي حقوق ملكية أو حق عليه
للمواطنني. واضافت ان الهيئة الوطنية لالستثمار في ضوء 
قرار مجلس الوزراء املرقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٩ قامت بتشكيل 
جلنة قانونية فنية مشتركة مع اجلهة املالكة لهذه املواقع 
ــروع بغية عدم  ــذا املش ــة) لتثبيت حدود ه ــارات الدول (عق
ــتثمار وأراضي وحقوق  التداخل بني األراضي اخملصصة لالس
ــار، وقامت اللجنة املكلفة بجرد  املواطنني القريبة من املط
ــليم شركة دايكو (البريطانية  األراضي وتثبيت احلدود بتس
اجلنسية) املستثمرة مساحة ال تتجاوز ٣٠٠ دومن فقط والتي 
تقع على قطع األراضي املرقمة (١١٧) وجزء من قطعة األرض 
ــاحة احملددة بقرار مجلس الوزراء،  املرقمة (١٣) من أصل املس
ومت استبعاد األراضي التي تعود إلى املواطنني، كما مت اإليعاز 
ــن لديهم  ــات املواطنني مم ــتالم طلب ــى اللجنة أعاله باس إل
ــندات ملكية أو عقود زراعية أو حقوق تصرفية على هذه  س

األراضي للنظر بها وفق القانون.

›j‘Ωa@‚b»€a@Ô„bÿé€a@ÖaÜ»n€a@ıaäu�@pb”Ï»fl@ÜuÏm@¸@Zı˝iä◊@Âfl@¡Ó�Çn€a@äÌãÎ

÷aä»€a@ıb‰ic@Âfl@ÂÌ7®a@›◊@ÖÏËu@›»–i@ÔΩb»€a@ta6€a@Úzˆ¸@Û‹«@›ibi@xaâÖhi@¯‰ËÌ@ÚÌâÏË‡¶a@èÓˆâ

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
ــد املهدي،  ــوزراء عادل عب وجه رئيس ال
ــر  ــى الدوائ ــالة ال ــبت، رس ــس الس ام
ــة  ــالم مديري ــب اع ــة. وبحس احلكومي

ــالة عبد املهدي  ــة فإن رس ــرور العام امل
ــتوزع  ــتات وس متت طباعتها على بوس
في شوارع بغداد. وخاطب عبد املهدي 
ــر احلكومية بالقول  ــالته الدوائ في رس

ــر  املباش ــم  اهتمامك ــداً  ج ــي  يهمن
بتطبيق علمي ومدروس لنظام املرور في 
مدن والطرق اخلارجية وتنظيم املداخل 

وتخطيط الشوارع وتأثيثها.

البصرة / البينة الجديدة
جدد محافظ البصرة اسعد عبد االمير 
العيداني، تأكيده دعم االسرة الصحفية 
ــل الصحفي،  ــي احملافظة حلرية العم ف
مشيراً الى انه يدعم السلطة الرابعة 
ــي الوقت  ــة رافضاً ف ــة املهن في مزاول
ــن اي  ــال م ــداء او اعتق ــه اي اعت نفس
ــرض للصحفيني. ــت قد تتع جهة كان
ــال العيداني ان ”احلكومة احمللية في  وق
ــمح الي جهة بالتجاوز  البصرة لن تس
ــة  ــي مهني اثناء ممارس على اي صحف

ــة“، الفتاً الى انه  دوره في نقل احلقيقي
”يعتذر الى كافة ابناء السلطة الرابعة 
ــات البصرة الذي  ــن قائد عملي نيابة ع
صدر منه التصريح بحق الصحفيني“.
ــيء رسمي  واوضح انه ”لم يصل اي ش
ــرع نقابة  ــل رئيس ف ــن قب ــوب م ومكت
ــوص  ــرة بخص ــي البص ــني ف الصحفي
االعتداءات او االنتهاكات التي سجلها 
ــة في البصرة  مرصد احلريات الصحفي
ــرة املاضية  ــي الفت ــى اي صحفي ف عل
ــع الصحفيني من  ــي يتم الوقوف م لك

ابناء املدينة  في املطالبة بحقوقهم“، 
ــة األمنية  ــس اللجن ــه كرئي ــداً ان مؤك
ــاي  ب ــل  يقب ال  ــة  احملافظ ــي  ف ــا  العلي
ــل احلقائق  ــى اي صحفي ينق ــاوز عل جت
العيداني  ودقيق“.وذكر  ــكل مهني  بش
ــل على دعم  ــة احمللية تعم ان ”احلكوم
ــم  ــاً اياه ــة“، مطالب ــرة الصحفي االس
”بالتعاون مع احلكومة احمللية في اظهار 
اجلانب املشرق من املدينة“، مشيراً الى 
ــابقة كان هناك  ــرة الس ــه ”في الفت ان
ــرع نقابة الصحفيني  لقاء مع رئيس ف

ــذه  له ــي  االراض ــع  قط ــص  لتخصي
ــاك تباحث مع  ــريحة، حيث ان هن الش
وكيل وزير االسكان والبلديات واالشغال 
العامة لتجاوز موضوع أسعار اخلدمات 
ــي متنح  ــي الت ــع االراض ــة لقط العالي
ــرائح  ــتفيدين من مختلف الش للمس
ــم الصحفيني  ــن بينه ــرة م ــي البص ف
وهناك كتاب سيرسل للوزارة لغرض ان 
تتحمل احلكومة احمللية سعر اخلدمات 
ــعار رمزية لكل  ــون بأس ــي وتك لألراض

شرائح اجملتمع“.

بغداد / البينة الجديدة
ــس  ام ــة،  العراقي ــة  اخلارجي وزارة  ــدت  اك
ــرائيل.  ــبت، التزام بغداد مبقاطعة اس الس
ــنطن فريد  ــفير العراقي في واش وكان الس
ياسني صرح لوسائل اعالم غربية بأن هناك 
ــى تطوير  ــد تدعو إل ــة ق ــباباً موضوعي أس
العالقات مع اسرائيل لوجود جالية عراقية 
ــم وزارة اخلارجيَّة  كبيرة. وقال املتحدث باس
ــائل  اف في بيان ”تناقلت وس ــد الصحَّ أحم
اإلعالم تصريحات غير مناسبة على لسان 
ــفير العراقي في واشنطن. ويهم وزارة  الس
اخلارجية أن توضح أنّ الدول ووسائل اإلعالم 
تولي أهمية خاصة للقضية الفلسطينية، 
ــياً في  ــل محوراً أساس ــي غالباً ما متث والت
ــي يحضرها ممثلونا  ــرات واللقاءات الت املؤمت

ــي اخلارج. ويحصل أحياناً اجتزاء،  ووفودنا ف
ه  ــوّ ــه البعض يُش ــر يقع في ــص تعبي أو نق

“.وتابع البيان ”لذلك  ــراق املبدئيّ موقف الع
ــدِّد التأكيد أنَّ موقف العراق إزاء القضية  جنُ
ــه املوقف املبدئيُّ  ــطينية هو نفس الفلس
ــرائيلي،  ــض االحتالل اإلس ــيُّ برف والتاريخ
يم أيَّة  ــا ال نُقِ ــه ألرض عربيّة، وإنَّن واغتصاب
لتزِمون مببدأ  ــالل، ومُ عالقات مع دولة االحت
ــه ”لطاملا كان العراق  املقاطعة“.واضاف ان
في جميع احملافل اإلقليميّة والدوليّة، وعلى 
طول التاريخ داعماً للقضيّة الفلسطينيّة، 
وللشعب الفلسطينيَّ في نضاله، والدفاع 
ــداً عن  ــلَّ يوماً واح ــه، ولم يتخ ــن حقوق ع
ــكال التطبيع  ــكلِّ أش ــه، الرافض ل موقف
ــألرض والذي  ــب ل ــان الغاص ــذا الكي مع ه
ــان ظلماً  ــل، ويهجر، ويدمر حياة اإلنس يقت

وعدواناً“.
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بغداد / البينة الجديدة
ــبة  ــعب العراقي مبناس هنأ رئيس اجلمهورية برهم صالح، الش
ــي. وقال صالح في  ــة بابل ضمن الئحة التراث العامل إدراج مدين
ــرته رئاسة اجلمهورية إن مدينة بابل ادرجت اليوم على  بيان نش
ــود كل اخليرين من أبناء العراق  ــة التراث العاملي بفعل جه الئح
واملؤيدين من األصدقاء واألشقاء، بعد أن غيبت بفعل سياسات 
ــذا اإلرث احلضاري العظيم. ــابقني، الذين أهملوا ه احلكام الس
ــت إال إن  ــاء العراق أب ــن أبن ــني م ــح، أن إرادة اخمللص ــاف صال واض
ــوا الليل بالنهار  ــتحقها، فواصل تعيد ل بابل مكانتها التي تس
ــق التي تؤيد موقع  ــود وهم يعرضون الوثائ ــتثمروا كل اجله واس
بابل وأرثها وتاريخها، والتي تكللت بنصر جديد لتضم بابل الى 
ــع صالح، نبارك  ــري. وتاب ــة التراث العاملي بعد تغييب قس الئح
ــد، فباألمس انضمت االهوار  ــكل ابناء العراق هذا النصر اجلدي ل
ــيتم  ــى الئحة التراث العاملي، واليوم تلتحق بابل بها وغداً س ال
ــتعيد  ــة االخرى بإذن اهللا بهذه الالئحة ليس ــع االثري ادراج املواق

العراق مكانته التي يستحقها.

بغداد / البينة الجديدة
ــبت، أن  ــة علي، امس الس ــس النواب خديج ــت مقرر مجل أعلن
ــهر احلالي من أجل إجناز  ــاته خالل الش البرملان قرر تكثيف جلس
ــات مهمة وضرورية بينها تعديل قانون املوازنة. وقالت  ثالثة ملف
ــهر تكثيف جلساته  علي  إن مجلس النواب قرر وخالل هذا الش
ــني واخلميس وبينهما  ــبوع ليومي االثن ــتني كل اس بواقع جلس
ــات  ــة أن تكثيف اجللس ــان البرملانية، مبين ــل اللج ــني لعم يوم
البرملانية خالل هذا الشهر جاء بغية حسم ثالثة ملفات مهمة 
ــم تعديل  ــة. وأوضحت علي، أن امللف األول يتعلق بحس وضروري
ــاء القانوني لتمديد  ــة إعطاء الغط ــروع قانون املوازنة بغي مش
ــم احلكومة  ــات اخلاصة وصوالً إلى حس ــوكاالت والدرج عمل ال
لهذا امللف املهم واحليوي، مضيفةً أن امللف اآلخر يتعلق بحسم 
مرشح وزارة التربية كونها وزارة مهمة وترتبط بشريحة واسعة 
ــارت علي، إلى أن امللف  ــريحة الطلبة.وأش من العراقيني وهي ش
ــابقني، وهو ملف القوانني  ــث ال يقل أهمية عن امللفني الس الثال
ــني املرتبطة بعمل الدولة العراقية ومنها قانون  اخلدمية والقوان
ــة االحتادية وعدد من القوانني األخرى التي حتتاج إلى عمل  احملكم
الستكمالها. وكان من املقرر أن تبدأ العطلة التشريعية للبرملان 
ــة مجلس النواب قررت، متديد الفصل  األربعاء املاضي، لكن رئاس
التشريعي الثاني ملدة شهر واحد من أجل إجناز القوانني املهمة.

بغداد / البينة الجديدة
ــبت،  ــعبي، امس الس ــد الش ــذت قوة من اللواء ٢٢ في احلش نف
ــش“ اإلجرامي غرب  ــول تنظيم ” داع ــة ملالحقة فل ــة أمني عملي
ــات التابعة للتنظيم .وقال  ــوك، فيما دمرت عدد من املضاف كرك
ــعبي عبداهللا عطية الشغانبي، إنه  ــد الش آمر اللواء ٢٢ باحلش
ــواء الثاني  ــذت قوة من الل ــتخبارية نف ــتنادا ملعلومات اس ”اس
ــرين للمهمات اخلاصة التابعة للحشد الشعبي عملية  والعش
ــرى الكرحة_وادي ابو خناجر  ــة ملالحقة فلول داعش في ق نوعي
ــناد  ــة متت بإس ــغانبي، أن ”العملي ــاف الش ــرب كركوك“.وأض غ
ــرطة االحتادية وطيران  ــة للش قطعات اللواء ٢٠ الفرقة اخلامس
ــش“، مؤكدا أنه ”مت تدمير عدد من املضافات التابعة لداعش  اجلي

وتفجير عبوتني ناسفتني“.

بغداد / البينة الجديدة
ــن توزيع رواتب عدد من  ــبت، ع أعلن مصرف الرافدين، امس الس
ــع االلكتروني. ــن طريق أدوات الدف ــات الدولة ع وزارات ومؤسس

ــع رواتب موظفي  ــرف إنه ”مت توزي ــال املكتب االعالمي للمص وق
ــني رواتبهم  ــة من الذين مت توط ــات الدول ــض وزارات ومؤسس بع
ــتر كارد“.  ــن حاملي البطاقة االلكترونية املاس لدى املصرف وم
وأضاف البيان، أن ”املصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات 

ومواعيد محددة.
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وكاالت / البينة الجديدة

ــي األميركية تقريرًا  ــرت مجلة فورين بوليس نش
حذرت فيه من عودة تنظيم داعش بشكل أقوى، 
بحال انسحبت القوات األميركية من سوريا ولم 
ــط. ويأتي هذا التقرير  تدخل دول جديدة على اخل
ــوريا  ــالن املبعوث األميركي اخلاص إلى س بعد إع
ــرار الرئيس األميركي دونالد  جيمس جيفري أنّ ق
ا. ــحب قواته من سوريا ال يزال مطروحً ترامب بس
ــنطن  ــوات حليفة لواش ــن أي ق ــم تعل ــا ل وفيم
ــتخلفه أميركا،  التزامها بتعبئة الفراغ الذي س
ــن جديد، وفي هذا  ــراء أن يبرز داعش م يتوقع خب
ــات  ــي مركز الدراس ــة ف ــت احمللل ــياق علّق الس
ــا دالتون بالقول  االستراتيجية والدولية ميليس
ــوا على هكذا خطوة من دون  إنّ احللفاء لن يقدم
ــواء كان سياسيًا أو عبر تقدمي  التزام أميركي، س

ــى أهمية  ــددت دالتون عل ــل للعمليات. وش متوي
ــوريا  ــراك وقوات س ــاق بني األت ــى إتف ــل ال التوص
الدميقراطية لتأمني احلدود، األمر الذي قد يشجع 
بريطانيا وفرنسا على تقدمي دعم إضافي، كذلك 
ــنطن  ــش التوتر بني أنقرة وواش ــتغل داع قد يس
ــراء أنظمة صاروخية من  ــبب قرار تركيا بش بس
ــى أراض كما  ــيطرة عل ــيا، ويعمل على الس روس
ــؤول  ــام ٢٠١٤. من جانبه، قال مس ــل في الع فع
ــبيل  ــيني على س ــة إنّ الفرنس ــي للمجل بريطان
ــاركوا في احلملة  املثال، كانوا واضحني بأنهم ش
على سوريا بهدف مكافحة اإلرهاب ولن يعملوا 
ــة إلى أنّ داعش  ــارت اجملل كمراقبني للحدود. وأش
ا  كان يضمّ ٣٠ ألف مقاتل في العراق وسوريا وفقً
ر تقرير جديد  إلحصاء أجري في آب ٢٠١٨، وقد حذّ
ــن خطر عودة  ــات احلرب م صادر عن معهد دراس

التنظيم الذي ميتلك أسلحة ولديه شبكة دعم 
ــن إطالق معركة  ــه أعلن مؤخرًا ع ــة، كما أنّ مالي
ــادة بناء قدراته  ــتنزاف، بعدما عمل على إع االس
ــيمكنه من أن يصبح  ــي أواخر عام ٢٠١٨، ما س ف
ــب  ــهر املقبلة.وبحس ــر عدوانية خالل األش أكث
التقرير اجلديد، يستفيد داعش من وضع األراضي 
التي خسرها في العراق وسوريا ألنها ما تزال غير 
ــتهدف التنظيم مسؤولني حكوميني  آمنة، ويس
ــل إضعاف  ــي القرى من أج ــؤولني آخرين ف ومس
ــار. من جهته،  ــم وإعاقة جهود إعادة اإلعم احلك
ــاعد وزير الدفاع األميركي لشؤون  قال نائب مس
الشرق األوسط مايكل مولروي إن ضمان الهزمية 
ــة أميركية  ــش يعدّ مصلحة أمني ــة لداع الدائم
ــة اخلالفة  ــم من هزمي ــى الرغ ــن عل ــة، ولك حيوي

ا كبيرًا. فالتنظيم ميثل تهديدً
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ــن الذي  ــو املهم م ــن وهنا ه  لك
ــتهانة  ــى االس ــنر ال ــع كوش دف
ــتخفاف بالرفض الشعبي  واالس
ــطيني لها ومن  ــي والفلس العرب
ــف  ــه ضع ــا؟ ان ــع نواحيه جمي
ــي الذي  ــمي العرب ــام الرس النظ
ــى الدعم  ــي وجوده عل يعتمد ف
واليعتمد  واالسرائيلي  االمريكي 
على الشعب في دعمه. السؤال 
املهم هنا هل ان هذا الوضع، كان 

وليد اليوم؟ 
ــن وليد اليوم بل  بالتاكيد لم يك
هو وليد عقود من سنوات اخليبات 
العربية املتكررة واالنحدار العربي 
ــمي  ــد النظام الرس ــا نقص وهن
العربي وليس شعوب العرب التي 
ــتمر  ــوف تس الى االن ترفض وس
في الرفض ألي عملية تطبيع مع 
هذا الكيان االسرائيلي الغاصب 

ــع مقاييس القانون  واجملرم بجمي
ــذي مهد  ــي واالخالق. ان ال الدول
ــراء وملوك  ــا، هم ام ــق له الطري
ــك الرمل في اخلليج  امارات وممال
ــذي يتم اظهاره من  العربي. ان ال

ــو اال اجلانب  ــرن ماه ــة الق صفق
ــيئة  القليل من تلك الصفقة س
الصيت واملنبع والنوايا واالهداف، 
ــرة  ــرى كثي اخ ــب  ــاك جوان وهن
وكبيرة لم يتم االعالن عنها ولن 
يتم االعالن عنها في هذا الوقت 
ــي ادراج  ــي الكتمان ف ــل ط لتظ
اخليانة والعمالة ألنظمة احلكم 
ــها  لنفس التي خولت  ــة  العربي
ــعوب  الش ــوق  بحق ــرف  التص
ــعب العربي  ــة وليس الش العربي
ــن اجل  ــط، م ــطيني فق الفلس
البقاء على كرسي احلكم اخلالي 
ــرف واخلائن  ــة والش ــن الكرام م
ــة في حفظ  ــة وهي االمان لالمان
ــعوب العربية في احلياة  حق الش
احلرة والكرمية، بالتنازل عن االرض 
ــا وماحتتها لعبدة املال  وما فوقه
ــة او وفي  ــني والصهاين االمريكي

ــوال منح االمريكيني  افضل االح
ــاركة في  املش ــة حق  والصهاين
ــاح خليرات  ــاج واالرب االدارة واالنت
ــائل  االرض العربية مبختلف وس
ــا اكثرها في  ــرق االلتفاف وم وط

ــوص  ــاب ولص ــة ارب ــل وجعب عق
ــة. هناك  ــرات العربي ــال واخلي امل
ــض مضجع  تق ــرة  ــئلة كثي اس
ــورات االحداث في  ــع تط من يتاب

ــة وجوارها ومن  ــة العربي املنطق
بينها بل من اهمها هي القضية 
الفلسطينية، وهو يتابع يعصره 
االلم والوجع ملا وصل اليه العرب 
ــرى،  الكب ــة  املركزي ــم  وقضيته

ــرن  ــي الق ــطني، ف ــة فلس قضي
ــورة  ــرن ث ــرين، ق ــد والعش الواح
االتصاالت واملعلوماتية. ومن بني 
ــئلة بل من اهمها ملاذا  هذه االس

وصل العرب الى ما هم فيه. 
ــت احلاضر؟، من التبعية  في الوق
ــم الى من  ــليم زمام اموره وتس
ــتغالل  اس ــع  ابش ــتغلهم  يس
ــم وكرامة  ــيادة دوله ــرح س ويج
ــرة  املؤام ــي  ه ــل  ه ــعوبهم.  ش
الدولية االمبريالية واالسرائيلية، 
ــذه املوامرة هي واحد  بالتأكيد ه
ــال  اليص ــة،  الهيمن ــرق  ط ــن  م
ــوا اليه في  ــا وصل ــرب الى م الع
ــي  ــا وف ــر. ولكنه ــت احلاض الوق
ــت هي الطريق  الوقت عينه ليس
ــن العرب  ــلب م الوحيد الذي س
ــا  ــتقاللهم وهن ــيادتهم واس س
ــتقالل احلقيقي في  نقصد االس

ان  ــل  ب ــل.  والعم ــرار  والق االرادة 
ــي احلكم مدى  ــك بكرس التمس
ــراي اخملتلف  ــة ال ــاة ومحارب احلي
ــدم  وع ــان  والطغي ــتبداد  واالس
ــلمي  ــال للتبادل الس ــح اجمل فس

ــدم  ع ــى  ال ــلطة،باالضافة  للس
ــي  ف ــرية  بش ــة  تنمي ــداث  اح
ــف الصعد وما ينتج عنها  مختل

او ما هي تنتج من تنمية بشرية 
ــة والزراعة  ــول الصناع ــي حق ف
وبناء اجليوش التي حتمي الكرامة 
ــتقالل احلق. بدال  والسيادة واالس

عن هذا وبسبب التمسك املرضي 
بكرسي العرش املهتز اصال، اخذ 
وبالذات  العربي  الرسمي  النظام 

دول اخلليج العربي العربية؛ 
ــهم  ــي تثبت عروش ــدون ف يعتم
االوان  ــي  وف ــني  االمريكي ــى  عل
ــذا االوان على  االخير ورمبا قبل ه
ــم  ايديه ــة  امللطخ ــة  الصهاين
وحتى كل جزء مهما كان صغيرا 
ــعب  ــدم الش ــادهم ب ــن اجس م
ــا  م ــو  ه ــذا  وه ــطيني.  الفلس
ــع الصهاينة  جعلهم يتآمرون م

ــعب  ــني على حق الش واالمريكي
ــطيني في احلياة في دولة  الفلس
ــة  ــالل صفق ــن خ ــيادة م ذات س
القرن امليتة اصال، حتى يكسبوا 
ــرائيليني  واالس ــني  االمريكي ود 
ــي صفقة تصفية  في طرح وتبن
القضية الفلسطينية. وما يؤلم 
هناك في املعمورة شعوب كثيرة، 
من شعوب العالم الثالث، اعتمد 
ــى  عل ــؤولوها  ومس ــا  حكامه
ــة  ــي تثبيت مؤسس ــعب ف الش
والدميقراطية  ــة  القانوني احلكم 
ــة البلد  ــى جغرافي ــاظ عل واحلف
ــتقل، وقد  ــيادته وقراره املس وس
ــا واضحا  ــك جناح ــوا في ذل جنح
ــد، وهم  ــف الصع ــى مختل وعل
ــال  ــرات وامل ــن اخلي ــون م الميتلك
ــمي  ــع ما ميتلكه النظام الرس رب
ــة العربية  ــر اخليب العربي. ان س
ــى  ال ــي  العرب ــع  الوض ــدار  وانح
مناطق السوء والذيلية والتبعية 
ــي  والت ــة  والصهاين ــكان  لالمري
ــور ان دولنا  ــا نتص ــن يوم لم نك
العربية سوف تصل اليها؛ اربعة 
ــا  ــة وثاني ــاب احلري ــور، اوال غي ام
غياب الدميقراطية احلقيقية في 
التبادل السلمي للسلطة وثالثا 
ــداث تنمية في مختلف  عدم اح
ــعب  الصعد ورابعا محاربة الش
بتحويله الى تابع للسلطة بعد 
ــة التفكير  ــه حري ــلبوا من ان س

والراي.
ان انظمة احلكم العربية وبالذات 
ــي، تتصور  ــة اخلليج العرب انظم
ــم كبير،  ــذا على وه ــي في ه وه
ــم  ــم وانظمته ــة دوله ان حماي
ــني وعلى  االمريكي ــى  يعتمد عل
ــرون  ــر يعب ــرائيليني كجس االس
ــه الى مناطق الود االمريكي،  علي
وصفقة القرن بركائزها املتعددة 
ــذا  ــدة ه ــم اعم ــن اه ــدة م واح
اجلسر. لذلك وعلى هذا الطريق، 
ــتهم  ــق العار، يبنون سياس طري
في الداخل واخلارج. ففي الداخل 
ويقتلوا في  ــعوبهم  يحاربون ش
املهد جميع االفكار التي تختلف 
معهم في الرؤية والتصور، سواء 
بالسجون او باالعدام او باملطاردة 
واحلرمان من حق الظهور واحلياة. 
ــن  م ــرة  كبي ــا  جيوش ــدون  يجن
ــذه  ه ــذ  لتنفي ــم  له ــني  التابع
ــارج يجندون  ــي اخل ــداف. وف االه
ــغلني لألهداف  ــهم كمش انفس
ــا صفقة  ــة ومن اهمه االمريكي
ــت. كل هذا  ــيئة الصي القرن س
ــيهم من  ــن اجل حماية كراس م
اخللخلة والفوضى والضياع. في 
العموم ان الشعوب العربية وفي 
مقدمتها الشعب الفلسطيني، 
هم من سوف ينتصرون في نهاية 

املطاف.

يعتمدون َّـ تثبيت عروشهم 
على االمريكيني وَّـ االوان 
االخري وربما قبل هذا االوان 
على الصهاينة اِّـلطخة ايديهم 
وحتى كل جزء مهما كان 
صغريا من اجسادهم بدم 
الشعب الفلسطيني

َّـ العموم ان الشعوب العربية وَّـ مقدمتها الشعب 
الفلسطيني هم من سوف ينتصرون َّـ نهاية اِّـطاف

ملك البحرين

كوشنر

محمود عباس

ورشة البحرين 
التي مت عقدها في 
املنامة في االيام 
االخيرة ماهي اال 
عنوان بارز خليبات 
العرب. هذه الورشة 
التي مت فيها طرح 
اجلانب االقتصادي 
من صفقة القرن 
لتصفية القضية 
الفلسطينية. 
بصرف النظر عما 
يقال عنها فانها 
وبالتاكيد ولدت ميتة 
واليوجد اي سبيل 
لتمريرها على ضوء 
الرفض الرسمي 
الفلسطيني بل 
مهاجتمها بكل 
الوسائل من الشعب 
الفلسطيني جلهتني 
الرسمي والشعبي 
املقاوم باالضافة 
الى رفضها من قبل 
الشعوب العربية

مزهر جرب الساعدي

ورشة البحرين التي تم عقدها في المنامة في االيام االخيرة
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ــوز واجلوع ونقص  ــت والصبر والع ــا اعوام الصم قضين
ــظ العاثر يتآلف  ــاء واملاء حتى عرفنا ان احل في الكهرب
ــطوري مع بطل غيره حتى تكتمل صورة  مثل بطل اس
ــوبية  ــوبية واملنس ــض ان احملس ــال البع ــطورة. ق االس
ــتلغى ولن يكون لها وجود وهذا ايضا لن يكون كما  س
ــياء كثيرة . العيوب السياسية كثيرة ولن  لن تكون اش
ــل وان من  ــاحيق التجمي ــتخدام مس ــد معها اس يفي
ــل. مللم الزمن  حتمل اعباء العرس االنتخابي باء بالفش
اوراقه وانصرمت ساعاته حزينة على االقتتال ومت الغاء 
ــه قلوبهم  ــتملت علي ــوق الناس وما اش ــة حق صفح
ــية عراقية  املتلهفة لرؤية االمل. هل هناك قوى سياس
ــت هناك قوى  ــم االرض وإن كان ــؤال بحج بالفعل ؟ س

ــة  عراقي ــية  سياس
وملاذا  ــا  مكانه فأين 
ــط؟  التخب ــذا  ه
ــر هي  ــة االكب الكتل
الذين خرجوا  الناس 
ــم  بحقه ــون  يطالب
ارجل  ــني  ب ــع  الضائ
. هناك  ــني  املتصارع
ــى  عل ــاش  يعت ــن  م
ــن  ولك ــات  الصراع
ــض عندما  ترى البع
ــاز  بالتلف ــدث  يتح
ولكنه  العالم  يدوخ 

ــان  ــن اي فاعلية فاللس ــا م ــارغ متام ــر ف ــة االم حقيق
ــان  ــوف يكون اللس ــب عليه اهللا تعالى س الذي يحاس
ــيء فلقد حدثتنا الكتب السماوية  ــي اول ش السياس
ــي وعن خامتتهم  ــات عن ابطال الكذب السياس والرواي
السيئة فهل من جديد في التشكيلة العراقية؟ هذا ما 
نأمله ولكن ال بياض في املستنقع . الكذب السياسي 
كثير جدا ومن غير املستعبد ان يقوم البعض بافتراءات 
ــب غير املشروع ونحن في اتون  جديدة محاولة للكس
ــيء من القوة  ــب ش صراعات حقيقية مع الزمن لكس
ــاكل االقتصادية  ــا وفيه من املش ــراق لم يعد قوي فالع
والسياسية وغيرها الكثير علينا ايجاد البديل عن كل 

شيء في بلدنا ما عدا الوطن فهل وصلت الرسالة؟

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

العراق لم يعد قويا وفيه 
من اِّـشاكل االقتصادية 
والسياسية وغريها الكثري 
علينا ايجاد البديل عن 
كل شيء َّـ بلدنا ما عدا 
الوطن فهل وصلت الرسالة؟

@xbn∞@¸@làÿ€a
›Ó‡£@’Óybéfl@µa
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بغداد / البينة اجلديدة
ــة، امس  ــت هيئة النزاه  أعلن
ــم  احلك ــل  تفاصي ــبت،  الس
ــابق  الرئيس الس الصادر بحقِّ 
ــركة العراقيَّة  جمللس إدارة الش
ــده إحداث  ــل البريِّ لتعمُّ للنق
ــوال ومصالح اجلهة  الضرر بأم
ــل فيها.وقالت  ــي كان يعم الت
الهيئة  ــات في  التحقيق دائرة 
{البينة  ــت  تلق بيان  ــب  بحس

أنَّ  ــه،  من ــخة  نس ــدة}،  اجلدي
ــتراك  «املُدان الهارب قام باالش
مع اثنني من أشقائه املُتَّهمني 
ــداث  بإح ــم  قضاياه ــة  املُفرَّق
ــوال ومصالح  ــديٍّ بأم ضررٍ عم
ــي كان يعمل فيها». اجلهة الت

ــت، ان «املدان قام بفتح  واضاف
ــابٍ جارٍ في أحد املصارف  حس
ــة  ــغ ماليَّ وأودع مبال ــة  األهلي
ــاب الشركة، وبعدها  فيه حلس

ــقاؤهُ، الذين هم  ــو وأش ــام ه ق
إدارة  ــس  مجل ــي  ف ــاء  أعض
ــركة  {ش ــة  العراقي ــركة  الش
ــة} بطلب  ــاهمة مختلط مس
ــخصيَّة  ش ــاً  قروض ــم  منحه
ــارات دينارٍ  ــراوح بني ٥-٦ ملي تت
ــاب الشركة بعد  بضمان حس
ــا،  ــدٍ منه تأيــي ــب  ــب كت جل
ــيرةً إلى أنَّ كـالً من البنك  ـش مُ
ــركة  وش ــيِّ  العراق ــزيِّ  املرك

ــة قاما اثر ذلك  التأمني الوطنيَّ
باحلجز على حساب الشركة؛ 
أن  ــت  ».وأوضح دينةً مَ ــا  كونه
ة  تصَّ اخملُ ــات  اجلناي ــة  «محكم
بقضايا النزاهة في بغداد، بعد 
ــري ديوان  ــى تقري ــا عل اطالعه
ــة والبنك املركزيِّ  الرقابة املاليَّ
ــل القانونيِّ لوزارة  وأقوال املُمث
النقل الذي طلب الشكوى ضدَّ 
ــى التحقيق  ــم، إضافةً إل املُتَّه

ــة  قصريَّ مُ ــن  املُتضمِّ اإلداريِّ 
املُدان، وأقوال املُتَّهمني املُفرَّقة 
قضاياهم وقرينة هروبه، وصلت 
إلى القناعة الكافية بتجرميه، 
ــه حكماً غيابياً  وأصدرت بحقِّ
ــبع سنواتٍ  ة س ملُدَّ ــجن  بالس
ــادَّة٣٤٠ من  امل ــكام  ــاً ألح وفق
ــة موادِّ  ــون العقوبات بدالل قان
ــه». ــتراك ٤٧ و٤٨ و٤٩ من االش

ــى ان «قرار  ــارت الهيئة ال واش

ن إصدار أمر قبضٍ  احلكم تضمَّ
وإجراء التفتيش األصوليِّ بحقِّ 
ــد احلجز الواقع  املُدان، مع تأيي
ــر  ــة وغي ــه املنقول ــى أموال عل
املنقولة، إضافةً إلى االحتفاظ 
للجهة املُتضرِّرة {وزارة النقل} 
ــام  ــض أم ــب التعوي ــقِّ طل بح
ــاب  املدنيَّة بعد اكتس احملاكم 
قرار احلكم الدرجة القطعيَّة».

البينة اجلديدة / قاسم حوشي 
مدير  الساعدي  سعدون  الغني  عبد  الدكتور  اكد 
اهمية  على  الرصافة   / بغداد  صحة  دائرة  عام 
الصدر   مدينة  في  الصحية  املؤسسات  دعم 

لقاء  خالل  ذلك  جاء   . املتاحة   االمكانيات  بكل 
مستشفى  مدير  الناجي  مصطفى  الدكتور  مع 
الشهيد الصدر(قدس). واشار الى ان الدائرة تعمل 
اخلدمات  افضل  تقدمي  اجل  من  االمكانيات  وبكل 
املدينة   هذه  في  للمواطنني  والصحية   الطبية 
سبيل  في  خططا  وضعت  الدائرة  ان  .مؤكدا  
خالل  من  الصدر  مدينة  الهالي  باخلدمة  االرتقاء 
العمل على استحصال املوافقات واآلليات اخلاصة 
مستشفى  الى  املستشفيات  من  عدد  بتحويل 
من  الصدر   الشهيد  مستشفى  ومنها   تعليمي 
منوها   .  . املقدمة  الطبية  باخلدمات  االرتقاء  اجل 
املستشفى  تدعم  الدائرة  امكانيات  جميع  ان 
اللوجستية  واستمع   او  املادية  سواء االمكانيات 
عمل  تعيق  التي  واملعوقات  املشاكل  اهم  الى 

املؤسسات الصحية من اجل حلها وتذليلها.
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البينة اجلديدة / علي شريف
متكنت قيادة شرطة محافظة بابل شعبة اجرام الصوب الصغير بإمرة املقدم 
حيدر خليف محسن من إعتقال شخصني ضمن مناطق قاطع مسؤوليتهم 
أعوام   (٩) العمر حوالي  تبلغ من  وقتل طفلة  إغتصاب  بإرتكاب جرمية  قاما 
بغداد  شمالي  السابق  سكنهم  محل  من  القريبة  املبازل  أحد  في  ورميها 
والهروب الى محافظة بابل٠واكد املقدم محسن ان العملية متت بالتنسيق 
والتعاون مع القضاء ومكافحة إجرام العاصمة وقد دوِّنت إعترافات املعتقلني 
قضائياً ونقلهم الى جهة الطلب ليناال جزاءهم العادل٠وفي سياق ذي صلة 

أعلنت قيادة شرطة بابل عن متكن مفارزها من شعبة مكافحة إجرام ناحية 
املشروع بإمرة العقيد حسني مطر معلّه من القبض على إثنني من األحداث 
قاما بسرقة مبلغ قدره( ٨ ) ماليني دينار من عجلة نوع صالون كانت متوقفة 
أن  احملافظة٠وأضافت:  شمالي  الناحية  مناطق  ضمن  صاحبها  منزل  أمام 
عملية القبض متت بعد أقل من( ٤٨) ساعة من حدوث السرقة باإلستعانة 
املوافقات  وإستحصال  مرتكبيها  عن  املعلومات  وجمع  املراقبة  بكاميرات 

القضائية وقد مت إتخاذ ما يلزم من اإلجراءات القانونية بحقهم٠

Ú‹–ü@›n”Î@lbñnÀa@Úπäu@=ÿmäfl@›‘n»m@›ibi@Úüäë

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
جواد  طالب  األستاذ  السكك  عام  مدير  التقى   
خالل  مؤخرا  الشركة  مقر  في  احلسيني  كاظم 
توزيع  شركة  ممثل  ضم  الذي  املوسع  االجتماع 
املنتجات النفطية  وزارة النقل   (الدائرة الفنية)  
ومكتب املفتش العام لوزارة النقل وهيئة كمارك 
مدراء  بحضور  واملوانيءالعراقية  الشاجلية 
دور  تعزيز  ملناقشة  الشركة  في  املعنية  األقسام 
السكك والنهوض بواقعها بتفعيل قرار اللجنة 
احلكومية  الدوائر  بإلزام  الوزارية   االقتصادية 
وطنيا)   (ناقال  لكونها  قطاراتها  في  بالنقل 
عزوف  عن  تفصيليا  شرحا  العام  املدير  واعطى 
بالنقل  مبسمياتها  احلكومية  والدوائر  الوزارات 
جلميع  خدماتها  املمتدة  السكك  قطارات  عبر 
محافظات العراق وعدم تطبيق قرار جلنة الشؤون 

اإلقتصادية.
جلان  بتشكيل  السكك  به  قامت  مما  بالرغم 

الوزارات  مفاحتة  مهمتها  ومتابعة  تنسيق 
والدوائر احلكومية بنقل كافة البضائع واحلاويات 
بأنواعها  النفطية  واملشتقات  الغذائية  واملواد 
وبأسعار  التخصصية   واالحواض  بالشاحنات 
اللقاء مع   العام تطرق خالل  املدير  ان  زهيدة كما 
املعنيني بان تكون هناك قرارات صائبة وضاغطة 
بالنقل عبر السكك التي قدمت منذ عقود بتعزيز 

بالفائض  الدولة  خزينة  ورفد  العراقي  االقتصاد 
وتتمتع بكافة مزايا    ( (ناقال وطنيا  املالي كونها 
النقل وعامل مشجع للحفاظ على البيئة والطرق 
واجلسور وقلة احلوادث ومن جة أخرى عبر احلضور 
هذا  بتطبيق  للسكك  دعمهم  اللقاء  هذا  خالل 
القرار الوزاري الصادر من اجلهات احلكومية العليا 
وهو قرار ملزم وصريح  لرفع شأن الشركة لزيادة 
موظفيها  ورواتب  مخصصات  ورفع  املالية  املوارد 
واالنفتاح  املتحركة  والوحدات  اخلطوط  وتاهيل 
بإنشاء خطوط جديدة ارتباطها باملوانيء العراقية 
لتعزيز دور الناقل الوطني  وجعل السكك  شركة 
اإلجتماع  حيثيات  مناقشة  احلضور  رابحة.وقرر 
التعاون  فاعلية ملد جسور  أكثر  والبدء بخطوات 
هذا  بتفعيل  احلكومية  املؤسسات  بني  املشترك 
خدمة  اجل  ومن  العراقي  االقتصاد  بدعم  القرار 

املواطن الكرمي.

?üÏ€a@›”b‰€a@ Îäífl@›Ó»–n€@ÚÓflÏÿßa@äˆaÎÜ€a@Ô‹ræ@Ô‘n‹Ì@Ÿÿé€a@‚b«@äÌÜfl

بغداد / البينة اجلديدة
 اعلنت الهيئة العامة للكمارك، امس السبت، 
ضبط ليبالت ورقية تستخدم للغش التجاري 
تلقت  بيان  في  الهيئة  بغداد.وقالت  مطار  في 
«السلطات  ان  منه،  نسخة  اجلديدة}،  {البينة 

الكمركية في مطار بغداد ضبطت ليبالت ورقية 
الصقة موسومة بعالمة جتارية ألدوية بيطرية 
عليها عبارة {صنع في األردن} تستخدم للغش 
في  العاملة  «كوادرها  ان  التجاري».واضافت، 
وفرشاة  {روالت  ضبط  من  ايضا  متكنت  املطار 
صبغ} بكميات جتارية دون موافقات رسمية في 
مخالفة لضوابط وتعليمات االستيراد»، مؤكدة 
اخملالفات  القانونية بحق  االجراءات  «امتام  على 
وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ٩٨٤املعدل».

واشارت الهيئة الى «ضرورة االلتزام بالضوابط 
والتعليمات وعدم جلب بضائع وسلع بكميات 
جتارية عبر صاالت املسافرين في املطارات كون 
القوانني والتعليمات ال تسمح بذلك وباالمكان 
شحن هذه املواد عبر كمرك الشحن اجلوي بعد 

استحصال املوافقات الرسمية».

@âbvn€a@ìÃ‹€@‚ÜÇném@ÚÓ”âÎ@p˝jÓ€@¡jô
ÖaÜÃi@âb�fl@ø

بغداد / البينة اجلديدة
خالل  البالد  تشهد  ان  اجلوية  االنواء  هيئة  توقعت 
اليومني املقبلني طقسا مشمسا حارا بدرجات حرارة 
ان « طقس  للهيئة  بيان  تقارب اخلمسني مئوية.وذكر 
حارا  مشمسا  االحد  اليوم  سيكون  كافة  املناطق 
والرياح في املنطقة الوسطى شمالية غربية معتدلة 
.وفي  (٨-١٠)كم  رؤية  مبدى  كم/س   (  ٢٠-٣٠) السرعة 
السرعة  خفيفة  االجتاه  متغيرة  الشمالية  املناطق 
(٥-١٠)كم/س مبدى رؤية(٨-١٠) كم. وفي املناطق اجلنوبية 
)كم/س   ٣٠-٤٠) السرعة  نشطة  الى  معتدلة  غربية 
مبدى رؤية(٨-١٠)كم.».وتكون درجة احلرارة الصغرى في 
بغداد ٢٥ مئوية والعظمى ٤٦ مئوية.وتكون ادنى درجة 
حرارة صغرى في املوصل ٢٣ مئوية واعالها ٣٥ مئوية 
في ميسان.وتكون ادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 
والبصرة ٤٩  والناصرية  النجف  واعالها في  ٣٩ مئوية 

االثنني  غد  يومي  حالها  على  االجواء  مئوية.وتبقى 
احلرارة  لدرجات  قليل  ارتفاع  مع  الثالثاء  غد  وبعد 
بعموم  وانخفاضها  الشمالية  املنطقة  في  االثنني 

املناطق الثالثاء.

Òâaäy@pbuâÖÎ@@âby@è‡ífl@è‘ü
@ÚÌÏ˜fl@¥é‡®a@lâb‘m@

البينة اجلديدة / هيثم مجيد
لالمراض  التخصصي  الوطني  املركز  من  فريق  نفذ 
صحة  دائرة  الى  اشرافية  زيارة  والتنفسية  الصدرية 

الصدرية  لالمراض  االستشارية  العيادة   / قار  ذي 
امني  الستار  الدكتور سامر عبد  برئاسة  والتنفسية 
الصدرية  لالمراض  التخصصي  الوطني  املركز  مدير 

والتنفسية وعضو من اخملتبر املرجعي وشعبة االشعة  
على  والوقوف  العيادة  في  العمل  سير  على  لالطالع 
كافة  في  بجولة  الفريق  وقام  وحلها  املعوقات  اهم 
العمل ومتابعة عالج  العيادة ملراقبة وتقييم  وحدات 
 DOTS املباشر  االشراف  حتت  االمد  قصير  التدرن 
وكذلك متابعة التسجيل االسمي االلكتروني ملرضى 
التدرن ENRS ونفذ الفريق  زيارة الى سجن الناصرية 
املركزي في احملافظة ومت االطالع على آلية العمل في 
السجن برفقة مدير السجن ومعاونيه لالشراف على 
تطبيق برنامج التدرن من ناحية التشخيص والعالج 
الجراء  والشعاعية  اخملتبرية  املستلزمات  وتوفر 
للنزالء  الشامل  املسح  وإجراء  الالزمة  الفحوصات 
في السجن وكشف احلاالت التدرنية ومتابعة مرضى 
امراض  وحدة  إقامة  مبشروع  النزالء.والبدء  بني  التدرن 
املركزي،  الناصرية  تدرن في سجن  صدرية ومنسقية 
ومت التداول مع مدير السجن لتوفير كافة املستلزمات 
إلنشاء هذا املركز وبالتنسيق بني وزارة الصحة ووزارة 

العدل .

@ÚÓé–‰n€aÎ@ÚÌâÜñ€a@ûaäfl˝€@ÔññÇn€a@?üÏ€a@å◊äΩa
@@âb”@á@Úzï@ÒäˆaÖ@µa@ÚÓœaäëa@ÒâbÌã@à–‰Ì

البصرة / البينة اجلديدة 
جمللس  العامة  األمانة  البصرة  محافظة  خاطبت 
موظفي  استثناء  لغرض  العام  األمني  مكتب  الوزراء 
دفع كلفة  من  اجلنوب  لتوزيع كهرباء  العامة  الشركة 
محافظ  .وقال  األراضي  بقطع  اخلاصة  التحتية  البنى 
البصرة اسعد العيداني « في بيان صحفي انه في ضوء 
مستشار  مع  السابقة  الفترة  في  املنعقد  االجتماع 
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في مبنى ديوان احملافظة « 
مت مخاطبة مجلس الوزراء الستثناء منتسبي الشركة 
العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب من القرار رقم (٧٠) لعام 

التحتية  البنى  كلفة  بدفع  املتعلق  ٢/ب  الفقرة   ٢٠١٩
لقطع األراضي املزمع توزيعها على منتسبي الشركة. 
محافظة  مشاريع  ضمن  اخلدمات  تكون  ان  على 
البصرة حيث يكون السعر لقطعة االرض فقط .وكان 
العيداني قد أعلن في بيان صحفي سابق عن مخاطبة 
العامة  واالشغال  والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة 
لغرض املباشرة بتوزيع قطع االراضي السكنية خملتلف 
تضمن  الرسمي  الكتاب  ان  مبيناً   ، احملافظة  شرائح 
ايضاً املطالبة بتخفيض مبالغ بدالت االستمالك لتلك 

االراضي والتزويد بضوابط التوزيع .

@lÏ‰¶a@ıbiäË◊@Ô–√Ïfl@ıb‰rnç¸@@ıaâãÏ€a@è‹©@küb•@Òäñj€a
Ôôaâ¸a@…�‘i@Úïb®a@ÚÓnzn€a@Û‰j€a@—‹◊@…œÖ@Âfl

البصرة / البينة اجلديدة 
لوحة  آلف   ٢٠ البصرة  محافظة  مرور  مديرية  تسلمت 
للمركبات  لوحة  آالف  و١٠  حمل  مركبات  تسجيل 
اخلصوصي.واوضح مدير مرور احملافظة العميد عادل فياض 
اللوحات  جميع  بطبع  ستباشر  املديرية  ان  السوداني 
طبعها  من  االنتهاء  حال  وتوزيعها  بالسيارات  اخلاصة 
سيكون  الطبع  معدل  ان  الى  مشيرا  املقبلة.  االيام  في 
 . حوالي ٧٥٠ لوحة يوميا لسد احتياجات كافة املركبات 
ودعا أصحاب املركبات إلى مراجعة املديرية لغرض استالم 
ان مديرية  واضاف   . اخلاصة مبركباتهم  التسجيل  لوحات 
املرور العامة قررت ايقاف العمل بنقل املركبات التي حتمل 
ارقام اقليم كردستان وعدم ترويج معامالتها حتى اشعار 

اخر باستثناء املعامالت الواردة في قرص الكمارك .

@RP@·‹énm@Òäñj€a@âÎäfl
@pbj◊äfl@›Óvém@ÚyÏ€@—€c
@pbyÏ€@…j�i@äëbjnçÎ
Ú‹j‘Ωa@‚bÌ¸a@ÒÜÌÜu

بغداد / البينة اجلديدة
 اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، امس السبت، املباشرة برفع الكتل الكونكريتية من 
محيط مستشفى الشهيد الصدر شرقي العاصمة.وقالت االمانة في بيان تلقت {البينة اجلديدة}، 
نسخة منه، انه «وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امني بغداد ودائرة الوحدات 
الصدر». مدينة  املستشفى ضمن  من محيط  الكونكريتية  الكتل  برفع  املباشرة  االنتاجية متت 

واضافت، ان «كوادر البلدية باشرت بحملة لتنظيف وتأهيل املوقع املغلق منذ سنة ٢٠٠٧».

النجف / البينة اجلديدة
النجف  بيئة  مديرية  من  هندسي  فريق  اجرى 
بيئيا  كشف  احلضرية   البيئة  شعبة  االشرف 
الغازية  النجف  كهرباء  محطة  على   رقابيا 
الواقعة في منطقة حصوة اخلورنق طريق جنف 
البينة  تلقته،  النجف،  لبيئة  بيان  مناذرة.وقال 
لغرض  االجراء  «هذا  ان  السبت،  امس  اجلديدة، 
لكل  الهواء   ملوثات  وقياس  احملطة  متابعة 
اجهزة  بواسطة   (CO- H2S - SO2 - VOC) من 
محمولة حيث التقى الفريق بكادر من الفنيني 
بضرورة  عليهم  والتأكيد  احملطة  في  واالدارة 
دائمة  االشجار  بزراعة  اخلضراء  االحزمة  زيادة 
اخلضرة لتقليل التلوث وتنقية االجواء ومت ملء 

مع  الكهرباء  مبحطات  اخلاصة  االستمارات 
نتائج الفحوصات وإرسالها الى اجلهات املعنية 

في وزارة الصحة والبيئة».

@Û–ínéfl@¡Ó™@Âfl@ÚÓnÌäÿ„Ïÿ€a@›nÿ€a@…œâ
ÖaÜÃi@Ô”äë@âÜñ€a@ÜÓËí€a

ÚÌãbÃ€a@—v‰€a@ıbiäË◊@Ú�™@ø@pbqÏ‹Ωa@êbÓ”

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية َّـ ابي غريب

العدد: ٤٢٥٨
التاريخ:٢٠١٩/٥/٣٠

اعالن مفقود
على  قيمة  نصبها  اِّـتضمن  طلبها  عظم)  مطر  (امل  اِّـخربة  قدمت 
ولدها (اياد حميد جاسم حسني) اِّـفقود حاليا واِّـلصقة صورته اعاله 
والذي يسكن ابي غريب خرنابات ويعمل منتسبا َّـ وزارة الداخلية / 
مديرية شؤون السيطرات / وبرتبة عريف َّـ سيطرة السالميات من 
مواليد ١٩٨٩ والذي فقد َّـ ٢٠١٤/٦/٣  لذا تقرر نشر فقدانه َّـ 
صحيفتني محليتني يوميتني وعلى من لديه اعرتاض او معلومات عن 

اِّـفقود مراجعة هذه اِّـحكمة خالل مدة سبعة ايام من تاريخ النشر.
القاضي عالء حميد عبدالستار

كاريكاتير

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

Úƒœb0a@¥iÎ@Êä‘€a@Ú‘–ï@¥i@ÚÓ€Ü¶a@Ú”˝»€a
Ôiä»€a@Ô8ä€a@‚bƒ‰€a@Ôçaä◊@Û‹«@

ــن الذي  ــو املهم م ــن وهنا ه  لك
ــتهانة  ــى االس ــنر ال ــع كوش دف
ــتخفاف بالرفض الشعبي  واالس
ــطيني لها ومن  ــي والفلس العرب
ــف  ــه ضع ــا؟ ان ــع نواحيه جمي
ــي الذي  ــمي العرب ــام الرس النظ
ــى الدعم  ــي وجوده عل يعتمد ف
واليعتمد  واالسرائيلي  االمريكي 
على الشعب في دعمه. السؤال 
املهم هنا هل ان هذا الوضع، كان 

وليد اليوم؟ 
ــن وليد اليوم بل  بالتاكيد لم يك
هو وليد عقود من سنوات اخليبات 
العربية املتكررة واالنحدار العربي 
ــمي  ــد النظام الرس ــا نقص وهن
العربي وليس شعوب العرب التي 
ــتمر  ــوف تس الى االن ترفض وس
في الرفض ألي عملية تطبيع مع 
هذا الكيان االسرائيلي الغاصب 

ــع مقاييس القانون  واجملرم بجمي
ــذي مهد  ــي واالخالق. ان ال الدول
ــراء وملوك  ــا، هم ام ــق له الطري
ــك الرمل في اخلليج  امارات وممال
ــذي يتم اظهاره من  العربي. ان ال

ــو اال اجلانب  ــرن ماه ــة الق صفق
ــيئة  القليل من تلك الصفقة س
الصيت واملنبع والنوايا واالهداف، 
ــرة  ــرى كثي اخ ــب  ــاك جوان وهن
وكبيرة لم يتم االعالن عنها ولن 
يتم االعالن عنها في هذا الوقت 
ــي ادراج  ــي الكتمان ف ــل ط لتظ
اخليانة والعمالة ألنظمة احلكم 
ــها  لنفس التي خولت  ــة  العربي
ــعوب  الش ــوق  بحق ــرف  التص
ــعب العربي  ــة وليس الش العربي
ــن اجل  ــط، م ــطيني فق الفلس
البقاء على كرسي احلكم اخلالي 
ــرف واخلائن  ــة والش ــن الكرام م
ــة في حفظ  ــة وهي االمان لالمان
ــعوب العربية في احلياة  حق الش
احلرة والكرمية، بالتنازل عن االرض 
ــا وماحتتها لعبدة املال  وما فوقه
ــة او وفي  ــني والصهاين االمريكي

ــوال منح االمريكيني  افضل االح
ــاركة في  املش ــة حق  والصهاين
ــاح خليرات  ــاج واالرب االدارة واالنت
ــائل  االرض العربية مبختلف وس
ــا اكثرها في  ــرق االلتفاف وم وط

ــوص  ــاب ولص ــة ارب ــل وجعب عق
ــة. هناك  ــرات العربي ــال واخلي امل
ــض مضجع  تق ــرة  ــئلة كثي اس
ــورات االحداث في  ــع تط من يتاب

ــة وجوارها ومن  ــة العربي املنطق
بينها بل من اهمها هي القضية 
الفلسطينية، وهو يتابع يعصره 
االلم والوجع ملا وصل اليه العرب 
ــرى،  الكب ــة  املركزي ــم  وقضيته

ــرن  ــي الق ــطني، ف ــة فلس قضي
ــورة  ــرن ث ــرين، ق ــد والعش الواح
االتصاالت واملعلوماتية. ومن بني 
ــئلة بل من اهمها ملاذا  هذه االس

وصل العرب الى ما هم فيه. 
ــت احلاضر؟، من التبعية  في الوق
ــم الى من  ــليم زمام اموره وتس
ــتغالل  اس ــع  ابش ــتغلهم  يس
ــم وكرامة  ــيادة دوله ــرح س ويج
ــرة  املؤام ــي  ه ــل  ه ــعوبهم.  ش
الدولية االمبريالية واالسرائيلية، 
ــذه املوامرة هي واحد  بالتأكيد ه
ــال  اليص ــة،  الهيمن ــرق  ط ــن  م
ــوا اليه في  ــا وصل ــرب الى م الع
ــي  ــا وف ــر. ولكنه ــت احلاض الوق
ــت هي الطريق  الوقت عينه ليس
ــن العرب  ــلب م الوحيد الذي س
ــا  ــتقاللهم وهن ــيادتهم واس س
ــتقالل احلقيقي في  نقصد االس

ان  ــل  ب ــل.  والعم ــرار  والق االرادة 
ــي احلكم مدى  ــك بكرس التمس
ــراي اخملتلف  ــة ال ــاة ومحارب احلي
ــدم  وع ــان  والطغي ــتبداد  واالس
ــلمي  ــال للتبادل الس ــح اجمل فس

ــدم  ع ــى  ال ــلطة،باالضافة  للس
ــي  ف ــرية  بش ــة  تنمي ــداث  اح
ــف الصعد وما ينتج عنها  مختل

او ما هي تنتج من تنمية بشرية 
ــة والزراعة  ــول الصناع ــي حق ف
وبناء اجليوش التي حتمي الكرامة 
ــتقالل احلق. بدال  والسيادة واالس

عن هذا وبسبب التمسك املرضي 
بكرسي العرش املهتز اصال، اخذ 
وبالذات  العربي  الرسمي  النظام 

دول اخلليج العربي العربية؛ 
ــهم  ــي تثبت عروش ــدون ف يعتم
االوان  ــي  وف ــني  االمريكي ــى  عل
ــذا االوان على  االخير ورمبا قبل ه
ــم  ايديه ــة  امللطخ ــة  الصهاين
وحتى كل جزء مهما كان صغيرا 
ــعب  ــدم الش ــادهم ب ــن اجس م
ــا  م ــو  ه ــذا  وه ــطيني.  الفلس
ــع الصهاينة  جعلهم يتآمرون م

ــعب  ــني على حق الش واالمريكي
ــطيني في احلياة في دولة  الفلس
ــة  ــالل صفق ــن خ ــيادة م ذات س
القرن امليتة اصال، حتى يكسبوا 
ــرائيليني  واالس ــني  االمريكي ود 
ــي صفقة تصفية  في طرح وتبن
القضية الفلسطينية. وما يؤلم 
هناك في املعمورة شعوب كثيرة، 
من شعوب العالم الثالث، اعتمد 
ــى  عل ــؤولوها  ومس ــا  حكامه
ــة  ــي تثبيت مؤسس ــعب ف الش
والدميقراطية  ــة  القانوني احلكم 
ــة البلد  ــى جغرافي ــاظ عل واحلف
ــتقل، وقد  ــيادته وقراره املس وس
ــا واضحا  ــك جناح ــوا في ذل جنح
ــد، وهم  ــف الصع ــى مختل وعل
ــال  ــرات وامل ــن اخلي ــون م الميتلك
ــمي  ــع ما ميتلكه النظام الرس رب
ــة العربية  ــر اخليب العربي. ان س
ــى  ال ــي  العرب ــع  الوض ــدار  وانح
مناطق السوء والذيلية والتبعية 
ــي  والت ــة  والصهاين ــكان  لالمري
ــور ان دولنا  ــا نتص ــن يوم لم نك
العربية سوف تصل اليها؛ اربعة 
ــا  ــة وثاني ــاب احلري ــور، اوال غي ام
غياب الدميقراطية احلقيقية في 
التبادل السلمي للسلطة وثالثا 
ــداث تنمية في مختلف  عدم اح
ــعب  الصعد ورابعا محاربة الش
بتحويله الى تابع للسلطة بعد 
ــة التفكير  ــه حري ــلبوا من ان س

والراي.
ان انظمة احلكم العربية وبالذات 
ــي، تتصور  ــة اخلليج العرب انظم
ــم كبير،  ــذا على وه ــي في ه وه
ــم  ــم وانظمته ــة دوله ان حماي
ــني وعلى  االمريكي ــى  يعتمد عل
ــرون  ــر يعب ــرائيليني كجس االس
ــه الى مناطق الود االمريكي،  علي
وصفقة القرن بركائزها املتعددة 
ــذا  ــدة ه ــم اعم ــن اه ــدة م واح
اجلسر. لذلك وعلى هذا الطريق، 
ــتهم  ــق العار، يبنون سياس طري
في الداخل واخلارج. ففي الداخل 
ويقتلوا في  ــعوبهم  يحاربون ش
املهد جميع االفكار التي تختلف 
معهم في الرؤية والتصور، سواء 
بالسجون او باالعدام او باملطاردة 
واحلرمان من حق الظهور واحلياة. 
ــن  م ــرة  كبي ــا  جيوش ــدون  يجن
ــذه  ه ــذ  لتنفي ــم  له ــني  التابع
ــارج يجندون  ــي اخل ــداف. وف االه
ــغلني لألهداف  ــهم كمش انفس
ــا صفقة  ــة ومن اهمه االمريكي
ــت. كل هذا  ــيئة الصي القرن س
ــيهم من  ــن اجل حماية كراس م
اخللخلة والفوضى والضياع. في 
العموم ان الشعوب العربية وفي 
مقدمتها الشعب الفلسطيني، 
هم من سوف ينتصرون في نهاية 

املطاف.

يعتمدون َّـ تثبيت عروشهم 
على االمريكيني وَّـ االوان 
االخري وربما قبل هذا االوان 
على الصهاينة اِّـلطخة ايديهم 
وحتى كل جزء مهما كان 
صغريا من اجسادهم بدم 
الشعب الفلسطيني

َّـ العموم ان الشعوب العربية وَّـ مقدمتها الشعب 
الفلسطيني هم من سوف ينتصرون َّـ نهاية اِّـطاف

ملك البحرين

كوشنر

محمود عباس

ورشة البحرين 
التي مت عقدها في 
املنامة في االيام 
االخيرة ماهي اال 
عنوان بارز خليبات 
العرب. هذه الورشة 
التي مت فيها طرح 
اجلانب االقتصادي 
من صفقة القرن 
لتصفية القضية 
الفلسطينية. 
بصرف النظر عما 
يقال عنها فانها 
وبالتاكيد ولدت ميتة 
واليوجد اي سبيل 
لتمريرها على ضوء 
الرفض الرسمي 
الفلسطيني بل 
مهاجتمها بكل 
الوسائل من الشعب 
الفلسطيني جلهتني 
الرسمي والشعبي 
املقاوم باالضافة 
الى رفضها من قبل 
الشعوب العربية

مزهر جرب الساعدي

ورشة البحرين التي تم عقدها في المنامة في االيام االخيرة
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ــوز واجلوع ونقص  ــت والصبر والع ــا اعوام الصم قضين
ــظ العاثر يتآلف  ــاء واملاء حتى عرفنا ان احل في الكهرب
ــطوري مع بطل غيره حتى تكتمل صورة  مثل بطل اس
ــوبية  ــوبية واملنس ــض ان احملس ــال البع ــطورة. ق االس
ــتلغى ولن يكون لها وجود وهذا ايضا لن يكون كما  س
ــياء كثيرة . العيوب السياسية كثيرة ولن  لن تكون اش
ــل وان من  ــاحيق التجمي ــتخدام مس ــد معها اس يفي
ــل. مللم الزمن  حتمل اعباء العرس االنتخابي باء بالفش
اوراقه وانصرمت ساعاته حزينة على االقتتال ومت الغاء 
ــه قلوبهم  ــتملت علي ــوق الناس وما اش ــة حق صفح
ــية عراقية  املتلهفة لرؤية االمل. هل هناك قوى سياس
ــت هناك قوى  ــم االرض وإن كان ــؤال بحج بالفعل ؟ س

ــة  عراقي ــية  سياس
وملاذا  ــا  مكانه فأين 
ــط؟  التخب ــذا  ه
ــر هي  ــة االكب الكتل
الذين خرجوا  الناس 
ــم  بحقه ــون  يطالب
ارجل  ــني  ب ــع  الضائ
. هناك  ــني  املتصارع
ــى  عل ــاش  يعت ــن  م
ــن  ولك ــات  الصراع
ــض عندما  ترى البع
ــاز  بالتلف ــدث  يتح
ولكنه  العالم  يدوخ 

ــان  ــن اي فاعلية فاللس ــا م ــارغ متام ــر ف ــة االم حقيق
ــان  ــوف يكون اللس ــب عليه اهللا تعالى س الذي يحاس
ــيء فلقد حدثتنا الكتب السماوية  ــي اول ش السياس
ــي وعن خامتتهم  ــات عن ابطال الكذب السياس والرواي
السيئة فهل من جديد في التشكيلة العراقية؟ هذا ما 
نأمله ولكن ال بياض في املستنقع . الكذب السياسي 
كثير جدا ومن غير املستعبد ان يقوم البعض بافتراءات 
ــب غير املشروع ونحن في اتون  جديدة محاولة للكس
ــيء من القوة  ــب ش صراعات حقيقية مع الزمن لكس
ــاكل االقتصادية  ــا وفيه من املش ــراق لم يعد قوي فالع
والسياسية وغيرها الكثير علينا ايجاد البديل عن كل 

شيء في بلدنا ما عدا الوطن فهل وصلت الرسالة؟

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

العراق لم يعد قويا وفيه 
من اِّـشاكل االقتصادية 
والسياسية وغريها الكثري 
علينا ايجاد البديل عن 
كل شيء َّـ بلدنا ما عدا 
الوطن فهل وصلت الرسالة؟
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ــوهدت وهي ترجتف  ــركل ش ــة أنغيال م ــارة األملاني املستش
للمرة الثانية الشهر املاضي، إال أنها كانت في صحة جيدة 

مكنتها من املشاركة في قمة العشرين في اليابان.
السيدة ميركل ارجتفت وهي تقف إلى جانب رئيس أوكرانيا 
ــدأت بعد أن  ــس حار. هي ه ــكي والطق ــر زيلينس فولودومي
ــة والرئيس فرانك- ــربت بعض املاء. هي ارجتفت مرة ثاني ش

ــا بارلي. قرأت أن  ــتاينمير يقدم وزيرة العدل كاتارين والتر س
ــنة ٢٠١٧ وهي حتضر  ــت لرجفة س ــركل تعرض ــيدة مي الس

احتفاالً عسكرياً في بلدها.
ــيدة ميركل اآلن في واليتها الرابعة كمستشارة، وهي  الس
ــتترك احلكم سنة ٢٠٢١ عندما تنتهي املدة  أعلنت أنها س
ــارة بعد  ــدة اخلدمة كمستش ــة في م ــي الثالث ــة. ه الرابع
ــاراً ١٦ سنة وكونراد اديناور  هلموت كول الذي بقي مستش

الذي بقي مستشاراً ١٤ سنة.
أنتقل إلى «نيويورك تاميز» التي نشرت في صفحتها األولى 
صورة لرجل مهاجر وطفلته الصغيرة وقد غرقا في نهر ريو 
غراندي. معظم القراء رحبوا بنشر الصورة وقالوا إنها جزء 

من اجلدل الوطني على الهجرة.
ــابق مثل صورة ابن الثالثة  كانت هناك صور مثيرة في الس
ــوج جثته إلى  ــذي قذف امل ــالن كردي ال ــوري إي الكردي الس
ــاطئ بعد أن كان في طريقه مع أسرته في قارب صغير  الش

إلى اليونان.
ــر الصورة  ــوا نش ــي «نيويورك تاميز» درس ــررون الكبار ف احمل
ــيكون مفيداً، مع  ــرها س ــاعتني ثم قرروا أن نش ــي س حوال
ــروا في السابق صوراً أخرى إال أنها لم تكن معبرة  أنهم نش

كصورة املهاجر وطفلته.
ــة وجاريد  ــة األميركي ــر اخلارجي ــون كان وزي ــس تيلرس ريك
ــنر صهر الرئيس األميركي دونالد ترامب يعمل مروجاً  كوش
ــرائيل وهو اتصل  ــطينيني وإس ــالم بني الفلس خلطته للس
ــون خارج  ــاء دول ووزراء من حول العالم وأبقى تيلرس برؤس

حلقة اتصاالته.
ــؤون اخلارجية في مجلس  ــام جلنة الش ــون تكلم أم تيلرس
ــكا من صعوبة العمل مع ترامب، الذي ال يحب  النواب، وش
مذكرات طويلة وإمنا مذكرات قصيرة وعن موضوع واحد. هو 

قال ألعضاء اللجنة إنه وجد التعامل مع الرئيس صعباً.
ــون أمام جلنة الكونغرس حتدث عن اجتماع  في كالم تيلرس
كوشنر مع وزير خارجية املكسيك في مطعم في واشنطن 

من دون إبالغ الوزير.
ــع االتصاالت في  ــا وراء قط ــيا أنه ــر آخر، نفت روس في خب
مطار بن غوريون. ففي حزيران (يونيو) املاضي االتصاالت مع 
ــببت في ضغط كبير على  الطائرات كانت غير دقيقة وتس
ــي في إسرائيل قال إن اتهام  عمل املطارات. السفير الروس

بالده ال أساس له وال ميكن قبوله.

 جهاد الخازن 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  اخلارجي وزارة  ــت  أعلن
ــات  الوالي أن  ــة،  الصيني
ــة  األمريكي ــدة  املتح
ــتعدة لتعزيز التنسيق  مس
مع الصني حلل قضية شبه 

اجلزيرة الكورية.
ــي بيان:  ــت اخلارجية ف وقال
ــب وزير خارجية  «أجرى  نائ
الصني تشاو هوي، محادثة 
ــو  ــي ٥ متوز/يولي ــة ف هاتفي
٢٠١٩ مع املبعوث األمريكي 
ــف  باملل ــف  املكل ــاص  اخل
ــمالي ستيفن  الكوري الش
ــد تبادل اجلانبان  بيغون،  وق
وجهات النظر حول الوضع 
ــبه اجلزيرة  ــي ش ــي ف احلال
ــة وحول دفع عملية  الكوري
ــية». السياس ــوية  التس

وأضاف البيان:أطلع ستيفن 
ــي  الصين ــب  اجلان ــون  بيغ
على نتاج االجتماع األخير 
ــي  األمريك ــني  الزعيم ــني  ب
ــي  ف ــمالي   الش ــوري  والك
ــالح  ــة منزوعة الس املنطق
أن   ــداً  الكوريتني، مؤك ــني  ب

ــتعدة  الواليات املتحدة مس
لتعزيز االتصاالت والتنسيق 
مع الصني بشأن حل قضية 
ــة. الكوري ــرة  اجلزي ــبه  ش

ــاو هوي أن  ــدوره أكد تش وب
ــط  النش األطراف  التفاعل 
ــتقبل القريب له  ــي املس ف
ــرة لدفع عملية  أهمية كبي
ــال  ــالم. وق ــات الس مفاوض
ــر خارجية الصني:  نائب وزي
ــتمرار  ــني اس الص ــم  «تدع
ــني الواليات املتحدة  احلوار ب
وتأمل  ــمالية،  ــا الش وكوري
ــاه  ــان جت ــرك الطرف أن يتح
ــض، وتنفيذ  بعضهما البع
ــي مت التوصل  االتفاقات الت
ــني البلدين،  ــابقا ب إليها س
ــاورات في  ــتئناف املش واس

أقرب وقت ممكن».
املاضي  ــبوع  األس ــى  والتق
دونالد  ــي  األمريك ــس  الرئي
ــا  ــم كوري ــع زعي ــب م ترام
ــغ  جون ــم  كي ــمالية،  الش
ــة  ــة منزوع ــي املنطق أون ف
ــني،  الكوريت ــني  ب ــالح  الس
وعبر ترامب إلى داخل حدود 

ليصبح  ــمالية،  الش كوريا 
ــي  ــس أمريك ــك أول رئي بذل
ــي كوريا  ــه أراض ــأ قدم تط
ترامب  عاد  الشمالية، كما 
ــوري  الك ــم  الزعي ــة  برفق
الشمالي، وعبرا احلدود إلى 

داخل كوريا اجلنوبية. 
ــاء ترامب مع كيم  وجرى لق
ــة  ــري اخلارجي ــور وزي بحض
بومبيو،  ــك  ماي ــي،  األمريك
واملالية، ستيفني منوتشني، 

ــكا  إيفان ــس،  الرئي ــة  وابن
ــار  ترامب، وزوجها، مستش
ــي، جاريد  ــس األمريك الرئي

كوشنر.
ــل أعلن  ــي صعيد متص وف
دونالد  ــي  األمريك ــس  الرئي
ــب أن حمالت االعتقال  ترام
ــل اجلماعي  ــدف الترحي به
ــتبدأ «قريبا  للمهاجرين س
ــت  ــي الوق ــك ف ــدا» وذل ج
ــه مدافعون  في تعهد  الذي 

املهاجرين  ــن  ع ــون  أمريكي
ــتكون  بأن مجتمعاتهم س
ــي  ــا يأت ــتعدة» عندم «مس

ضباط الهجرة.
ــة  اجلمع ــوم  ي ــال  وق
ــت  البي ــي  ف ــني  للصحفي
األبيض «ستبدأ قريبا جدا، 
لكني ال أسميها مداهمات، 
ــنبعد كل من جاءوا  إننا س
ــي على  ــكل غير قانون بش
ــب  بحس ــنني»،  س ــدى  م

رويترز.
املدافعة  ــات  اجلماع وتقول 
ــن  املهاجري ــوق  حق ــن  ع
ــيك  الوش ــد  التهدي إن 
للمهاجرين الذين ال ميلكون 
ــر مبجتمعاتهم  ــق يض وثائ
وباالقتصاد األمريكي، إذ أنه 
يجبر البالغني على التغيب 
واألطفال على  ــل  العم عن 
ــة  ــدم الذهاب إلى املدرس ع

خشية القبض عليهم.
وقالت إلسا لوبيز الناشطة 
التي تعمل لصالح منظمة 
ــو  بويبل أون  ــوموس  (س
ــدو) املدافعة عن حقوق  أوني
ــي  ف ــال  والعم ــن  املهاجري
والية نيو مكسيكو «يجب 
ــتعدين، ليس  أن نكون مس
ــن ترامب  ــط عندما يعل فق
ــاك اعتقاالت  ــر، ألن هن األم
ــي  ف ــي  وه ــوم  ي كل  ــم  تت

ازدياد».
ــداد متزايدة من  ــق أع وتتدف
املهاجرين من مناطق خارج 
أمريكا الوسطى، من بينها 

الهند وكوبا وأفريقيا.

وكاالت / البينة الجديدة
ــواب الليبي  ــد عضو مجلس الن أك
علي السعيدي القايدي في مدينة 
طبرق، شرقي البالد، امس السبت 
ــة من تركيا  ــل عناصر إرهابي أن نق
ــيراً  ــس باجلديد، مش ــى ليبيا لي إل
ــني يأتون إلى  ــى أن هؤالء اإلرهابي إل
ليبيا حملاربة ومواجهة قوات اجليش 
ــكرية  ــي عملياته العس الليبي ف

بطرابلس العاصمة.
ــي تصريح لوكالة  ــال القايدي ف وق
اإلرهابيني  ــل  «نق إن  ــبوتنيك»  «س
ــه فترة  ــدا اخلبر ل ــد ه ــس بجدي لي
ــن  م ــر  الكثي ــد  ويتواف ــة  طويل
ــا عبر طرابلس  اإلرهابيني من تركي
ــش الوطني  ــة حملاربة اجلي و مصرات
ــة  وإعاق ــس  طرابل ــي  ف ــي  الليب
ــط العاصمة  ــو وس ــه نح تقدمات

الليبية طرابلس».
ــو مجلس النواب الليبي  وأكد عض
أن «هذه اجلماعات موجودة اآلن في 
محاور القتال وحتارب اجليش الوطني 
الليبي حتت حماية الدولة املدنية»، 
ــبت مت  ــى أن «أمس الس ــداً عل مؤك

ــي في  ــى إرهابي تونس القبض عل
ــة وادي الربيع  محور القتال مبنطق
ــوب العاصمة طرابلس». وحول  جن
ــه مع امللف  ــي وتعامل الدول الروس
ــدي أن «املوقف  ــي أعتبر القاي الليب
ــح ويؤكد  ــي من األزمة واض الروس

محاربة اإلرهاب في ليبيا».
وردا على سؤال إمكانية وقف إطالق 
النار في طرابلس وجلوس األطراف 
ــى  ــددا عل ــة مج ــة املتنازع الليبي
ــى أن «قضية  ــة احلوار أكد عل طاول
اجللوس على طاولة املفاوضات هذا 
شان سياسي وال عالقة اجليش به 
ــام اإلدراك ال حوار  ــدرك مت اجليش ي
ــات اإلرهابية  في ظل وجود اجلماع

املسلحة».
وزادت حدة التوترات بني تركيا وليبيا 
ــوات اجليش الوطني  ــد تهديد ق بع
الليبي بقيادة املشير خليفة حفتر 
ــرات  والطائ ــفن  الس ــتهداف  باس
ــتعد قوات  التركية في ليبيا، وتس
ــكرية  ــن عمليات عس اجليش لش
ــة  الليبي ــة  العاصم ــي  ف ــرى  كب

طرابلس.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــت صحيفة هولندية باللوم  ألق
على مسؤولني رفيعي املستوى 
ــا  إنهم ــت  قال ــة،  احلكوم ــي  ف
ــذي حلق  ــي الضرر ال ــبب ف الس
ــيما بعد لقائها  بامللكة ماكس
ــعودي، األمير  ــي العهد الس بول

محمد بن سلمان.
ــي  ــة «ncr» ف ــاءلت صحيف تس
ــا إذا  ــاخرة عم ــا س افتتاحيته
ــض  ــة بع ــة «غبي ــت امللك كان
ــي العهد  ــل ول ــيء» لتقاب الش
السعودي محمد بن سلمان في 
الوقت الذي أصدرت فيه احملققة 
ــارد تقريرا  ــة أغنيس كاالم األممي
يشير إلى وجود أدلة على تورطه 
ــعودي  في مقتل الصحفي الس
جمال خاشقجي في القنصلية 

ــي  ف ــطنبول  بإس ــعودية  الس
أكتوبر من العام املاضي.

ــعودي األمير  ــد الس ــي العه ول
ــالل  خ ــلمان  س ــن  ب ــد  محم
ــع الرئيس  ــة إفطار عمل م مأدب
األمريكي دونالد ترامب في قمة 
ــرين في  ــة العش ــادة مجموع ق

أوساكا
وترى الصحيفة أن رئيس الوزراء 
مارك روتي، ووزير اخلارجية ستيف 
املسؤولية عما  بلوك، يتحمالن 
قد يضر بسمعة امللكة بسبب 
ــأ منهما،  ــي خط تقييم سياس
ــالن فقدان امللكة  وأنهما يتحم

مصداقيتها، بغبائهما.     
كان  ــه  أن ــة  الصحيف ــت  وتابع
ــوزراء ووزير  ينبغي على رئيس ال
اخلارجية عدم السماح للملكة 

ــة اجتماعها مع محمد  مبواصل
ــس  ــد لي ــلمان، وبالتأكي ــن س ب
ــر األمم  ــر تقري ــرة بعد نش مباش
ــت اخلارجية  ــدة، فقد كان املتح
ــال حدود  ــاذجة ب ــى األقل س عل
ــدت أن القضية لن يتم  لو اعتق

ــى أن وزير  ــا، الفتة إل مالحظته
ــا  تصويت ــتحق  يس ــة  اخلارجي

برملانيا على طرح الثقة فيه.
ــة أن وزيري  ــت الصحيف وأوضح
ــني  الهولندي ــارة  والتج ــة  املالي
ــى اململكة  ــا إل ــا زيارتيهم ألغي

ــعودية بعد مقتل  العربية الس
ــن  م كان  ــذا  ول ــقجي،  خاش
ــه  ــل أن يكون احلذر نفس األفض
ــع امللكة مع  موجودا حني جتتم

ولي العهد السعودي.
الهولندية  ــة  احلكوم ــت  ودافع
ــيما  ــة ماكس ــن امللك ــوة ع بق
ــؤولة  بعد انتقادها من قبل مس
ــدة  املتح األمم  ــي  ف ــرة  كبي
ــعودي،  ــة ولي العهد الس ملقابل
ــلمان، في  ــر محمد بن س األمي
ــرين في نهاية  مجموعة العش
األسبوع املاضي دون ذكر اغتيال 

الصحفي جمال خاشقجي.
ــارد،  ــس كاالم ــر أغني وكان تقري
ــهر  ــة األمم املتحدة، الش محقق
ــى أن الدولة  ــص إل ــي خل املاض
ــعودية كانت مسؤولة عن  الس

ــاك  ــقجي، وأن هن ــل خاش مقت
أدلة موثوقة على أن ولي العهد 
قد علم بذلك مسبقاً، وانتقدت 
ــدة إخفاق  ــة بش ــة األممي احملقق
ماكسيما في التحدث، بحسب 
ــه صحيفة «آيرش تاميز»  ما أوردت

اآليرلندية.
وقد رفضت تصريحات محققة 
ــب من قبل  ــدة بغض األمم املتح
ــدي مارك  الهولن ــوزراء  ال رئيس 
ــؤون اخلارجية  ــر الش ــي ووزي روت
ــتيف بلوك. ومع ذلك، تعرض  س
ــوم من قبل  ــني للهج كال الرجل
ــط، لوضع  ــار الوس ــزاب يس أح
ــب»  ــف صع ــي «موق ــة ف امللك
ــاد  ــماح بانعق ــالل الس ــن خ م

االجتماع.
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وكاالت / البينة الجديدة
أعرب الرئيس اإليراني، حسن 
ــبت، عن  روحاني، امس الس
ــع فنزويال  ــالده م ــن ب تضام
في ذكرى الثورة البوليفارية 
ــرات بني  التوت ــن مع  بالتزام

البلدين والواليات املتحدة.
وقالت الرئاسة اإليرانية في 
ــي  ــس اإليران ــان إن «الرئي بي
ــث  بع ــي  روحان ــن  حس
ــى الرئيس  ــة إل ــة تهنئ برقي
الفنزويلي، نیكوالس مادورو، 
والشعب الفنزويلي مبناسبة 
ذكرى الثورة البوليفارية في 

فنزويال».
ــي البرقية،  ــال روحاني ف وق
«تعبر اجلمهورية اإلسالمية 
عن ترحيبها لوقوف الشعب 
والدولة الفنزويلية إلى جانب 
ــة  ــورة البوليفاري ــاء الث زعم
ــو  ــار وهوغ ــيمون بوليف (س
ــددا  مج ــد  وتؤك ــافيز)،  ش
ــا العميق واألخوي  تضامنه
ــال البوليفارية،  من مع فنزوي
وتعرب عن استعدادها التام 
ــاون الثنائي بني  لتعزيز التع

البلدين في جميع اجملاالت».
ــا  موقف ــران  طه ــذت  واتخ

ــي مواجهة  ــادورو ف مؤيدا مل
باجتاه  األمريكية  ــوط  الضغ

تركه ملنصبه .
ــورة  الث ــح  مصطل ــير  ويش
ــات  للسياس ــة  البوليفاري
الصعيدين  على  ــارية  اليس
السياسي واالجتماعي التي 
ــلف مادورو، هوغو  تبناها س
ــك  بذل ــميت  وس ــافيز،  تش
ــار،  ــيمون بوليف ــبة لس نس
ــوري الذي ناضل  ــم الث الزعي
لتحرير أمريكا الالتينية من 
ــباني في القرن  احلكم اإلس

التاسع عشر .
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وكاالت / البينة الجديدة
ــن البيت األبيض  نظم كل م
ــنطن والكرملني في  في واش
اجتماعا  ــرا،  مؤخ ــكو  موس
ــب  حس ــال،  عاج ــاوريا  تش

مصادر إعالمية.
ووفق موقع «ديبكا» اإلخباري 
ــس األمريكي  فإن نائب الرئي
ــه  ــى رحلت ــس ألغ ــك بن ماي
ــير على منت  ــى نيوهامبش إل
ــنطن  طائرته ليعود إلى واش
ــارئ  ــاع الط ــور االجتم حلض
ــة تعرض  الذي تناول مناقش
ــة إلى حادث  غواصة أمريكي
ــاروخ  (ص ــد  طوربي ــالق  إط

بحري).
ــد أطلقته  ــل إن الطوربي وقي
أن  ــد  بع ــية  روس ــة  غواص
ــت الغواصة األمريكية  حاول
ــواطئ  ش ــد  عن ــا  اعتراضه
ــات املتحدة. وزاد املوقع  الوالي
اإلخباري من اإلثارة اإلعالمية 
ــرق  أغ ــد  الطوربي إن  ــه  بقول

الغواصة األمريكية .
ــق على هذا  ــم يصدر تعلي ول
ــي  ــل ممثل ــن قب ــوع م املوض
ــيا،  ــدة وروس ــات املتح الوالي
ولكن مصادر واشنطن أكدت 
عقد االجتماع الطارئ لوضع 

إجراءات عاجلة .

وكاالت / البينة الجديدة
اطلعت مصادر امس السبت 
ــص وثيقة من املنتظر  على ن
أن يستعرضها منتدى احلوار 
ــر املزمع  ــي اجلزائ ــي ف الوطن

عقده قريبا في العاصمة.
ــة، تطالب  ــب الوثيق وبحس
ــة بـ»إبعاد  املعارضة اجلزائري
ــابق التي  ــوز النظام الس رم
ــعبي على  ــح احلراك الش يلّ
ــروع في  ــا» قبل الش رحيله
ــة  الوثيق ــت  وطالب ــوار.  احل
ــتوري  الدس ــل  احل ــي  بـ»تبن
ــني مقتضيات  الذي يجمع ب
السياسي،  واحلل  ــتور  الدس
متالزمان  ــران  أم واعتبارهما 
وفق املادة ٧ و٨ من الدستور، 
مع رفض أي تدخل أجنبي في 

مشددة  اجلزائرية»  ــؤون  الش
ــيد هو  ــى أن «احلوار الس عل

سبيل جتاوز األزمة».
ــي وعلى  ــي اجلانب التقن وف
ــرى  ــادرات األخ ــرار كل املب غ
الوطني  ــدى  املنت ــيقترح  س
ــة  هيئ ــكيل  «تش ــوار  للح
ــة لتنظيم االنتخابات  وطني
ينتخب  ــا،  ــراف عليه واإلش
أعضاؤها من طرف نظرائهم 
ــة،  ــالك القضائي ــي «األس ف
ــاتذة  ــني، املوثقني األس احملام

الباحثني»
ــات  «جمعي ــن  م ــك  وكذل
حقوق اإلنسان والصحفيني 
والنقابات وممثلني عن الهيئة 
ــون  يك أن  ــى  عل ــة»  الناخب
أعضاء الهيئة متحررين من 

أي انخراط حزبي.
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متابعة / البينة الجديدة
ــة العديد من  ــدة األميركي ــات املتح ــك الوالي متل
ــالت الطائرات التي جتوب محيطات العالم،  حام
ــنطن الردعية، وتعمل  ــلطة وقوة واش ومتثل  س
ــح  ــق املصال ــى حتقي ــارها عل ــالل انتش ــن خ م
ــف ربوع  ــي مختل ــة ف ــتراتيجية األميركي اإلس

العالم.
ــرات  الطائ ــالت  حام ــواع  أن ــرز  أب ــي  يل ــا  وفيم

األميركية: 
ــن  ــة م ــز: مجموع ــرات نيميت ــة الطائ ١ . حامل
ــن  ــة م ــة العمالق ــرات األميركي ــالت الطائ حام
ــفن احلربية  ــن أضخم الس ــة نيميتز، تعد م فئ
ــطول  ــم آمر األس ــميت على اس في العالم، س
ــادي إبان احلرب العاملية  األميركي في احمليط اله
ــت أولى احلامالت  ــتر نيميتز. دخل الثانية شيس
ــن هذه الفئة، وهي ”يو أس أس نيميتز“ اخلدمة  م
عام ١٩٧٥، وهناك عشر حامالت طائرات من هذه 
ــنطن  ــدى البحرية األميركية، لكن واش الفئة ل
ــتبداله  ــف هذا النوع من احلامالت واس قررت وق
ــو أس أس جيرالد  ــة ”ي ــرات فئ ــالت الطائ بحام

فورد“.
ــميت  ــنطن: س ــة الطائرات جورج واش ٢ . حامل
ــادس وحدة  ــم أول رئيس أميركي، تعتبر س باس

ــمبر/ نعت يوم ٢٧ ديس ــة ”نيميتز“، صُ ــي عائل ف
ــار لها يوم  ــت بأول إبح ــون األول ١٩٨٢، وقام كان
٢٥ أغسطس/آب ١٩٨٦، وانطلقت في أول خدمة 
ــغ وزن حاملة الطائرات  ــوم ٤ متوز ١٩٩٢.يبل لها ي
ــن، ويبلغ  ــنطن“ ١٠٤ آالف و٢٠٠ ط ــورج واش ”ج
ــاركت  ــرا وعرضها ٧٣ مترا، ش ــا ٣٣٢٫٨ مت طوله
ــكرية عدة، منها عملية حفظ  في عمليات عس
ــام ١٩٩٦، وعملية غزو  ــنة ع ــالم في البوس الس
ــؤولي وزارة الدفاع  العراق ٢٠٠٣.أملح عدد من مس
ــام ٢٠١٥ إلى  ــداد ميزانية ع ــة خالل إع األميركي
ــتغناء عن خدمات احلاملة بسبب  إمكانية االس

تقليص في امليزانية.
ــعة  ٣ . حاملة الطائرات رونالد ريغان: هي التاس
ــل بالطاقة  ــي التي تعم ــطول األميرك في األس
ــبق  ــم الرئيس األميركي األس النووية، حتمل اس
ــة  ــب الرئاس ــغل منص ــذي ش ــان ال ــد ريغ رونال
ــام ١٩٨١ وحتى عام ١٩٨٩. بلغ  ــة منذ ع األميركي
ــس األميركي  ــنها الرئي ــول احلاملة -التي دش ط
ــارس/آذار ٢٠٠١- ألف  ــوش في م ــبق جورج ب األس
قدم، وتستطيع حمل ٨٠ طائرة، كما أن مفاعلها 
ــل ملدة  ــتمرار في العم ــتطيع االس ــووي يس الن
ــة إلعادة التزود  ــرين عاماً متصلة دون احلاج عش

بالوقود.

ــدأ بناؤها عام  ــرات إنتربرايز: ب ــة الطائ ٤ . حامل
ــون الثاني ١٩٦٢  ــة في كان ــت اخلدم ١٩٥٨، ودخل
ــي العالم. ــرات نووية ف ــة طائ ــون أول حامل لتك
ــفينة  ــت اجملموعة القتالية إلنتربرايز ١٢ س ضم
حربية، إضافة إلى غواصة، وخالل فترة خدمتها 
ــة آالف  ــا حوالي خمس ــى متنه ــد عل كان يوج
ــا  ــم ٢٥٠ طيارا و٢٥٠ مهندس ــخص من بينه ش

ــرات نقل نحو  ــتطاعت حاملة الطائ وتقنيا.اس
ــن الوقود  ــة و٨٥٠٠ طن م ــرة مقاتل ــعني طائ تس
ــي لتزويد الطائرات التي على متنها ملدة ١٢  تكف
يوما، وكانت أطول سفينة في العالم، حيث بلغ 
طولها اإلجمالي ٣٤٥ مترا. أما سرعتها فوصلت 
ــاوي ٥٦ كيلومترا  إلى نحو ثالثني عقدة أي ما يس
ــاركت في حصار كوبا في خريف  في الساعة.ش

١٩٦٣ خالل أزمة الصواريخ السوفياتية، وأبحرت 
ــرة األولى في  ــط للم ــى البحر األبيض املتوس إل
ــه. كما استخدمت خالل احلرب على  العام نفس
ــى العراق عام  ــاركت في العدوان عل فيتنام، وش

١٩٩١، لكنها أحيلت على التقاعد عام ٢٠١٢.
ــاري ترومان: أطلق عليها  ــة الطائرات ه ٥ . حامل
ــم الرئيس الـ٣٣ للواليات املتحدة األميركية،  اس
ــي تعمل  ــعة الت ــة الطائرات التاس ــي حامل وه
ــي. تزن  ــطول األميرك ــة في األس ــوة النووي بالق
ــن مئة ألف طن وميكنها التحرك  احلاملة أكثر م
في سرعة أكثر من ثالثني عقدة، وسعتها حوالي 
خمسة آالف شخص و٧٠ طائرة مقاتلة وداعمة 

للطائرات، وقد مت تكليفها يوم ٢٥ متوز ١٩٩٨.
ــن: أطلق عليها  ٦ . حاملة الطائرات كارل فينس
ــم  ــا باس ــن“ تيمن ــم ”أس أس كارل فينس اس
ــا  ــبب م ــن بس ــرس كارل فينس ــو الكونغ عض
ــرة خدمته.بدأت حاملة  قدمه للبحرية خالل فت
ــن“ مهامها  ــو أس أس كارل فينس ــرات ”ي الطائ
ــكرية عائمة،  منذ عام ١٩٨٢، وتعتبر قاعدة عس
ــاركت في عدة عمليات عسكرية منها حرب  ش
ــرى عديدة. ــراق وعمليات أخ ــراء وغزو الع الصح

ــة زعيم  ــفينة لرمي جث ــذه الس ــتخدمت ه اس
تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن الدن في البحر 

ــت احلاملة  ــان ٢٠١٧ توجه ــام ٢٠١١.وفي نيس ع
ــل التهديد  ــة، في ظ ــبه اجلزيرة الكوري ــو ش نح
ــب  ــمالية، بحس ــووي الذي متثله كوريا الش الن

مسؤولني أميركيني.
ــميت  ــة الطائرات ”ثيودور روزفلت“: س ٧ . حامل
ــم الرئيس األميركي الـ٢٦، وهي من فئة   على اس
ــة آالف جندي  ــز، يوجد على متنها خمس نيميت
ــي عملية عاصفة  ــاركت  ف و٦٥ طائرة حربية.ش
ــرب على  ــي احل ــا ف ــام ١٩٩١، وأيض ــراء ع الصح
ــالها إلى العديد من مواقع  اإلرهاب حيث مت إرس
ــلت احلاملة قبالة  ــام ٢٠١٥ أرس ــم، وفي ع العال
ــة األميركية  ــت البحري ــن، وأعلن ــواحل اليم س
ــرات املالحية  ــان أن تظل املم ــدف هو ضم أن اله

احليوية في املنطقة مفتوحة وآمنة.
ــت تكلفة  ــاور: بلغ ــرات إيزنه ــة الطائ ٨ . حامل
ــا ٤٫٧ مليارات دوالر، ويبلغ طولها نحو ٣٣٣  بنائه
ــرعتها القصوى  مترا وتزن ٩٥ ألف طن، وتصل س
ــة  ــاركت حامل ــرا بالساعة.ش ــى ٥٦ كيلومت إل
ــات متعددة مبا في ذلك  ــرات هذه في عملي الطائ
عملية مخلب النسر خالل أزمة رهائن إيران عام 
ــعينيات،  ــك حرب اخلليج في التس ١٩٨٠، وكذل
ــكرية األميركية في  ــي دعم العمليات العس وف

العراق وأفغانستان.
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متابعة / البينة الجديدة
ــة األولى، كان  ــرب العاملي ــالل فترة احل خ
ــق العديد من  ــي حتقي اقني ف ــبّ األملان س
ــكرية. فإضافة لكونهم  اإلجنازات العس
أول من اخترع قناع الغاز وقاذف اللهب، 
ــعا باستخدام  وأول من قاد هجوما موس
السالح الكيمياوي، كانت أملانيا أوّل من 
ــتخدم البنادق ذات املناظير، املعروفة  اس
ــع  ــة، على نطاق واس ــادق القناص بالبن
النجاح  ــام  األولى.وأم ــة  العاملي ــرب  باحل
ــادق القنّاصة  ــل الذي حققته البن الهائ
ــراف املتحاربة  ــة، جلأت بقية األط األملاني
لتزويد جنودها بهذا النوع من األسلحة، 
لتشهد احلرب بذلك حتوّال كبيرا سرعان 
ــن  ــدد القتلى.بالتزام ــاع ع ــا أدى الرتف م
ــات التمويه تقدما  مع ذلك، عرفت تقني
ــأ القناصة للتخفي  ــا، حيث جل ملحوظ
ــد البعض  ــة العدو، فعم بهدف مغالط
ــجار  ــرف باألش ــا ع ــل م ــاء داخ لالختب
ــدو  ــركات الع ــة حت ــة ملراقب االصطناعي
وقنص جنوده، بينما ارتدى البعض اآلخر 
ــائش  ــدالت املغطاة باحلش ــا من الب نوع
ــتنقعات. ــي بالغابات وقرب املس للتخف
ــادق  اخلن ــرب  ح ــهدت  ش ــاء،  األثن ــي  ف
ــبب  ــا لعدد القتلى بس ــا واضح ارتفاع
ــة  ــود عرض اجلن ــث كان  ــة، حي القناص
ــهم من  ــال إخراج رؤوس ــص في ح للقن
ــاهدة حتركات العدو باجلهة  اخلنادق ملش
املقابلة. أمام تزايد خطر القنّاصة األملان 

وارتفاع عدد قتالها وصعوبة إجناز املهام 
باخلنادق، اجتهت وحدات التمويه التابعة 
ــع ابتكار فريد  ــش البريطاني لوض للجي
ــرف هذا  ــدو. ع ــه لتضليل الع ــن نوع م

ن،  ــورق املعجّ ــراع بخدعة رؤوس ال االخت
ــدت فرق من  ــى جبهات القتال تواج وعل
النحاتني والرسامني الذين أوكلت إليهم 
ــة. كما اعتمد  ــة إعداد هذه التقني مهم

ن الذي  ــؤالء اخملتصون على الورق املعجّ ه
ــل احلرب  ــنوات ما قب ــتخدم منذ س اس
ــمات  ــاب ومجس ــى وألع ــة الدم لصناع
ــب إضافة الصمغ إليه،  الكرنفاالت.وعق

ــكله ليكون  اتون بنحت ش يتكفل النحّ
ــم يقوم  ــن ث ــان، م ــرأس إنس ــبيها ب ش
ــن طريق  ــة املهمة ع ــامون مبواصل الرسّ
إضافة األلوان ورسم وجه آدمي عليه يتم 
اقتباسه من وجه جندي حقيقي.الحقا، 
ن نحو اخلنادق،  ــل رؤوس الورق املعجّ ترس
ــود بتثبيتها بأعلى  ل اجلن وهنالك يتكفّ
ــه القنّاص. ــا لتموي ــي قبل رفعه العص

ــى وضع  ــأ البعض إل ــن ذلك جل ــال ع فض
ــم رأس الورق  ــتوى ف ــيجارة عند مس س
ن إلضفاء مزيد من الواقعية عليه. املعجّ

ــراك  وعندما يقع القنّاص األملاني في ش
هذه اخلدعة التمويهية، يطلق الرصاص، 
ــورق  ــون رأس ال ــزل البريطاني ــا ين بعده
ــت من مكان  ــن العصى للتثب ن م املعجّ
ــة، واعتمادا على  دخول وخروج الرصاص
ــية يحدد  ــرق التثليث الهندس إحدى ط
اجلنود مكان القنّاص األملاني وإحداثياته 
ــرق  ــم أو لف ــا لقناصته ــا إم فيقدمونه
ــار مكان  ــي تتكفل بإمط ــة الت املدفعي
ــي بوابل  ــكري األملان ــذا العس ــد ه تواج
ــض اجلنود  ــا، عمد بع ــن القذائف.أيض م
ــكوب»  «بريس ــتخدام  الس البريطانيني 
ن ملراقبة  ــورق املعجّ ــع داخل رأس ال يوض
ــع  موق ــد  وحتدي ــان  بأم ــان  األمل ــع  مواق
ــم للنيران. في  ــال إطالقه قنّاصتهم ح
ــاء، تعممت هذه الطريقة أثناء فترة  األثن
احلرب حيث جلأت جميع القوى املتحاربة 

الستخدامها ملواجهة خطر القنّاصة.

متابعة / البينة الجديدة
أحد أشهر املدافع ذاتية احلركة عيار ١٥٥ ملم  وهو 
ــركة أتوميالرا االيطالية الشهيرة..  من انتاج ش
وكان أول زبون للمدفع ليبيا في الثمانينات حيث 
ــتخدمت في الثورة  حصلت على ٢١٠ مدفع اس
الليبية عام ٢٠١١ .املدفع مزود بنازع دخان وكابح 

ــم ذاتي. وينخفض  ــة اضافة الى نظام تلقي فوه
ــى -٤ درجات وأقصى ارتفاع للمدفع ٧٠ درجة..  ال
وتتم عملية الرفع واخلفض بشكل هيدروليكي 
ــتعمل في احلاالت  ــع وجود نظام رفع يدوي يس م
ــام الهيدروليكي  ــة (في حال تعطل النظ الطارئ
ــدور املدفع  ــة احلال ي ــرك).. وبطبيع ــف احمل او توق

ــيه)  ــارا.. الهيكل (الشاس ــة ميينا ويس ٣٦٠ درج
 .٤٠-OF ــع هو نفس هيكل الدبابة احلامل للمدف
والهيكل والبرج مصنوعان من الصلب املتجانس 
ــة للطاقم من  ــح األملنيوم ويوفران حماي وصفائ
ــة الى  ــاص اضاف ــن الرص ــف وم ــظايا القذائ ش
ــام والقنابل الصغيرة. حمايتهم من خطر االلغ

ــمل رشاش ٧٫٦٢  ــليح الثانوي للمدفع يش التس
ــاش عيار ١٢٫٧ ملم يستخدم للتصدي  ملم ورش
لالهداف اجلوية منخفضة االرتفاع .. اضافة الى 
ــى  ــل دخان عيار ٧٦ ملم.. وال ننس ــواذف قناب ٤ ق
نظام احلماية من اسلحة الدمار الشامل ونظام 
ــديدة  ــع قذائف ش ــق املدف ــاد احلرائق..يطل اخم
ــف ضوئية مبدى  ــان وقذائ ــار وقذائف دخ االنفج
ــق قذائف HE-LT مبدى  يصل الى ٢٤٫٧ كم..ويطل
يصل الى ٢٧ كم.كما ميكنه اطالق قذائف معززة 
ــرك االصلي هو  ــدى يبلغ ٣٠ كم..احمل صاروخيا مب
ــطوانات قوته ٧٥٠ حصان  ــي يو بثمانية اس ام ت
ــرعتان للخلف. (ميكن  مع ٤ سرعات أمامية وس

استبداله مبحرك كا-٥٠٠ قوته ١٠٠٠ حصان).

متابعة / البينة الجديدة
ــة k٢ خرجت من رحم  ــة الكورية اجلنوبي الدباب
ــروع XK٢ لدبابة اجليل اجلديد MBT طورت  املش
في كوريا اجلنوبية بإدخال تكنولوجيا وكان هدا 
في ١٩٩٥ وأول منودج خرج للعلن في ٢٠٠٧ ومند 
ــتمر واول  ــة في تطوير مس ــك الوقت الدباب دال
ــود كانت في  ـــ١٠٠ دبابة الفهد االس ــة ل صفق
ــنة ٢٠١٦ مت التصنيع املتسلسل. ٢٠١٤ وفي س
K٢ تعد من افضل الدبابات في العالم من حيث 
 Modular Composite ــدروع  ب ــاز  ــر ومتت التطوي
 Explosive Reactive Armour من فئة Armour
ــة  ــي للحماي ــام إيجاب ــزة بنظ ERA ومجه او 
ــم نظام مضاد  Active protection system وتظ
للتشويش. ountermeasures systems الدبابة 
 NBC protection ــى ــام اخر يدع ــة بنظ مكتمل
ــابهة مع دبابة  ــة متش ــا ان الدباب system كم
ــوى  ــل واق ــد افض ــن K٢ تع Abrams M١A٢ لك
ومتفوقة عليها.K٢ مجهزة مبدفع سلسل من 
عيار Rheinmetall ١٢٠mm/L٥٥ ومكتملة بنظام 

ــرعة قصف ١٥ قديفة  Automatic loader. بس
 fire control system ــام ــم نظ ــي التانية. تظ ف
ــدى قصف ١٠ كيلومترات  مضاد للمروحيات مب

ــع وإطالق اوتوماتيكي للدخائر  ومتتاز بنظام تتب
ــري.مدفع  ــدون احلاجة للتدخل العنصر البش ب
ــف القدائف متل  ــه إطالق مختل ١٢٠mm ميكن

 korean اي KSTAM ــف التي حللف الناتو وقدائ
smart top attack munition وهي قدائف دكية.

ــث لها نظام توجيه  ــى. حي من نوع إطلق وإنس
ــاش  داتي مبدى ٨ كيلومتر. امليزة االخرى هي رش
ــاش  الرش  ١٢,٧mm-K٦ و   ٧,٦٢mm  coaxial
ــزودة بنظام  ــي م ــى البرج وه ــي اعل ــل ف التقي
ــق؛ الدبابة  ــرف على الصدي ــي للتع اوتوماتيك
 Digital ــل ــراد وتظم نظم مت ــة من ٣ اف متكون
 navigationو battelfield mangement systems
ــدرة  بق  ٨٨٣KA٥٠٠-MTU-MB ــرك system مبح
 state-of-the-art ــة ١٥٠٠ حصان ونظام حصاني
 semi-active hydropneumatic suspension
ــود التباث عند القصف  الدي مينح الفهد االس
والنهوض والدوران في اي إجتاه.K٢ مزودة بنظام 
ــى ٤،٢ متر  ــار واحلواجز املائية حت ــاز االنه إجتي
ــون دوالر للدبابة  ــق ثمنها هو ٧،٥ ملي من العم
الواحدة وهي قابلة للتصدير حيث طلبت تركيا 
ــوق إنتاج subsystems blocks K٢ من اجل  حق

.Alttay MBT دبابة
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متابعة / البينة الجديدة
ــه النووية  ــات تعمل بالطاق ــوع من الغواص ــة النووية ن الغواص
ــرك الطاقة النووية  ــي. يعطي مح ــه مفاعل نووي داخل يزودها ب
ــا. فعند مقارنة هذا النوع بالغواصات  للغواصة العديد من املزاي
ــد ان العاملة مبفاعل نووي منها ال حتتاج إلى  العاملة بالديزل، جن
الهواء الذي حتتاجه ذوات محرك الديزل لتكوين االحتراق الداخلي 
ــت املاء ؛ عالوة على  ــيرة حت ــد طاقة احلركة الضرورية للمس لتولي
ــاء الغواصة ملدد طويلة في رحالت بعيدة من دون احلاجة للزود  بق
ــرة مبقارنتها بكميات  ــو كمية صغي ــود النووي ه ــود، فالوق بالوق
هائلة من زيت الديزل، مما يضطرها للرسو بني احلني واآلخر لتعبئة 
ــتطيع البقاء في  الديزل. وعلى الرغم من أن الغواصة النووية تس
ــري يحدد بقائها في  ــات فترات طويلة ، إال أن العامل البش احمليط
البحر، فال بد بني حني وآخر من تعبئة متوين جديد وطازج إلطعام 
طاقم الغواصة. وكما ان هذه الغواصات تتمتع مبواصفات وقدرات 
ــا مرتفعه كذلك، كذلك حتتاج  ــه فان التكلفة اإلنتاجية له عالي
ــغيل النووي، والتصرف  ــائل التش إلى عاملني مختصني في مس
الصحيح في حاالت اخلطر والوقاية من اإلشعاع.انتجت الواليات 
ــم  ــدة األمريكية أول غواصة نووية عام ١٩٥٤ م وعرفت باس املتح
ــو أس أس نوتيلوس وقد بلغ حجمها ١٠٣٫٣ مترا طوال و٨٫٦ أمتار  ي
ــام ١٩٥٨م كانت  ــق ٢٢٩٫٣ متر. ع ــتطيع الغوص لعم عرضا وتس
ــمالي وقد  ــة نوتيلوس أول غواصة تصل إلى القطب الش الغواص
ــي. وبلغت كلفة  ــمالي غرب ــاف ممر بحري ش مت من خاللها اكتش
الغواصة حوالي الـ ٥٥ مليون دوالر. وفي اجلانب السوفيتي مت ادخال 
ــن خطر الغواصة  ــة عام ١٩٥٨ م.يكم ــة نووية للخدم أول غواص
النووية إذا حدث تسرب إشعاعي أو إذا تعطل جهاز تبريد املفاعل 
ــرعة، فإنه يؤدي إلى انصهار وقود املفاعل من  ولم يتم تغييره بس
ــكل خطرا  احلرارة الزائدة التي قد تتعدى ١٠٠٠ درجة مئوية، وتش
ــها .الغواصات  ــالمة البحارة وعلى الغواصة نفس كبيرا على س
النووية احلديثة ال حتتاج إلعادة تزويدها بالوقود النووي طوال فترة 
ــن البطاريات  ــنة. بعكس ذلك فإن ش ــا املقدر بنحو ٢٥ س عمره
ــى فترات قصيرة يجعل الغواصات العاملة بالديزل قادرة على  عل
ــير  ــتطيع الس ــاء في املاء مدة عدة أيام فقط ، بل أيضا تس البق
بسرعات عالية لفترات وجيزة فقط . ولكن قامت أملانيا بتصميم 
ــى الهواء  ــرك ال يحتاج إل ــر نووية تعمل مبح ــة غي ــاج غواص وإنت
ــة تعمل بخاليا  ــت أملانيا غواص ــرك الديزل صنع ــدال من مح ، فب
ــة النووية هي الغواصة  ــت أول غواصة تعمل بالطاق الوقود.وكان
ــنت في  ــة «نوتيلوس « USS Nautilus (SSN٥٧١ وقد دش األمريكي
ــبتمبر ١٩٥٤). ومتتلك حاليا ستة دول غواصات نووية ؛ وهي  ٣٠ س
ــيا و فرنسا و اململكة املتحدة و  الواليات املتحدة األمريكية و روس

الصني الشعبية والهند.

متابعة / البينة الجديدة
ــعاعي املتطور) ــا رأس احلرب اإلش ــمى أيض ــة النيوترونية (تس القنبل

ــأت و لكنها تبيد  ــال تدمر املنش ــة النظيفة ف ــا القنبل ــمي ايض و تس
ــلحة النووية والتي  ــارة عن احد انواع األس ــع الكائنات احلية عب جمي
ــمه  ــل عالم في الفيزياء من الواليات املتحدة واس ــا من قب مت اختراعه
ــاركوا في  ــاميول كوهني Samuel Cohen وهو من العلماء الذين ش س
صنع القنابل ذو األنشطار املصوب التي القيت احدها على هيروشيما 
ــى صنع ٧٠٠ قنبلة  ــرف عل ــي اب ١٩٤٥. وهناك مزاعم ان كوهني اش ف
ــد ريغان وهناك  ــابق رونال ــد الرئيس األمريكي الس ــة في عه نيوتروني
ــتيالء  ــزة مخابراتها متكنت من األس ــطة اجه مزاعم ان الصني بواس
ــية  ــع القنبلة النيوترونية.امليزة الرئيس ــى اخلطوط العريضة لصن عل
ــذه القنبلة هي دقة تدميرها للهدف حيث تلحق اضرار طفيفة في  له
ــة النيوترونية هي قنبلة من  ــي. القنبل املناطق اجملاورة للهدف الرئيس
نوع األسلحة النووية األندماجية وهو شبيه بالقنابل الهيدروجينية 
حيث يتولد كميات هائلة من النيوترونات نتيجة لعملية االحتاد النووي 
ــر اثقل من ناحية  ــة خفيفة الكتلة لتكوين عناص ــا تتحد انوي عندم
ــات من األبعاث  ــة الهائلة من النيوترون ــمح لهذه الكمي الكتلة ويس
ــة للقنبلة مصنوعا  ــح القنبلة وتكون الصفيحة املغلف خالل صفائ
ــذا تكمن  ــكل Nickel وبه ــروم Chromium أو الني ــادة الک ــادة من م ع
ــم الهائل من الطاقة احلركية  ــوة التدميرية لهذه القنبلة في الك الق
ــكلت بتحفيز خارجي  ــة من عدد هائل من النيوترونات التي تش الناجت
ــطة احتاد مصطنع بني انوية مواد خفيفة الكتلة مثل التريتيم  بواس
Tritium . باالضافة إلى استعمال القنبلة النيوترونية كاحد األسلحة 
ــتخدامات اخرى في املعارك التقليدية حيث ميكن  النووية فان لها اس
ــكرية التي  ــد الدبابات و املصفحات العس ــتعمالها كصواريخ ض اس
ــة نيوترونية  ــلحة التقليدية وبامكان قذيف ــا باالس يصعب اختراقه
ــهولة من على بعد ١٠ كم حتى وان  اختراق اكثر الدبابات حصانة بس
ــيولد جرعة عالية جدا من  لم تصب القذيفة هدفها فان انفجارها س

األشعاع النووي كفيلة بقتل من يتعرض لها خالل ٢٤ ساعة.
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ــوهدت وهي ترجتف  ــركل ش ــة أنغيال م ــارة األملاني املستش
للمرة الثانية الشهر املاضي، إال أنها كانت في صحة جيدة 

مكنتها من املشاركة في قمة العشرين في اليابان.
السيدة ميركل ارجتفت وهي تقف إلى جانب رئيس أوكرانيا 
ــدأت بعد أن  ــس حار. هي ه ــكي والطق ــر زيلينس فولودومي
ــة والرئيس فرانك- ــربت بعض املاء. هي ارجتفت مرة ثاني ش

ــا بارلي. قرأت أن  ــتاينمير يقدم وزيرة العدل كاتارين والتر س
ــنة ٢٠١٧ وهي حتضر  ــت لرجفة س ــركل تعرض ــيدة مي الس

احتفاالً عسكرياً في بلدها.
ــيدة ميركل اآلن في واليتها الرابعة كمستشارة، وهي  الس
ــتترك احلكم سنة ٢٠٢١ عندما تنتهي املدة  أعلنت أنها س
ــارة بعد  ــدة اخلدمة كمستش ــة في م ــي الثالث ــة. ه الرابع
ــاراً ١٦ سنة وكونراد اديناور  هلموت كول الذي بقي مستش

الذي بقي مستشاراً ١٤ سنة.
أنتقل إلى «نيويورك تاميز» التي نشرت في صفحتها األولى 
صورة لرجل مهاجر وطفلته الصغيرة وقد غرقا في نهر ريو 
غراندي. معظم القراء رحبوا بنشر الصورة وقالوا إنها جزء 

من اجلدل الوطني على الهجرة.
ــابق مثل صورة ابن الثالثة  كانت هناك صور مثيرة في الس
ــوج جثته إلى  ــذي قذف امل ــالن كردي ال ــوري إي الكردي الس
ــاطئ بعد أن كان في طريقه مع أسرته في قارب صغير  الش

إلى اليونان.
ــر الصورة  ــوا نش ــي «نيويورك تاميز» درس ــررون الكبار ف احمل
ــيكون مفيداً، مع  ــرها س ــاعتني ثم قرروا أن نش ــي س حوال
ــروا في السابق صوراً أخرى إال أنها لم تكن معبرة  أنهم نش

كصورة املهاجر وطفلته.
ــة وجاريد  ــة األميركي ــر اخلارجي ــون كان وزي ــس تيلرس ريك
ــنر صهر الرئيس األميركي دونالد ترامب يعمل مروجاً  كوش
ــرائيل وهو اتصل  ــطينيني وإس ــالم بني الفلس خلطته للس
ــون خارج  ــاء دول ووزراء من حول العالم وأبقى تيلرس برؤس

حلقة اتصاالته.
ــؤون اخلارجية في مجلس  ــام جلنة الش ــون تكلم أم تيلرس
ــكا من صعوبة العمل مع ترامب، الذي ال يحب  النواب، وش
مذكرات طويلة وإمنا مذكرات قصيرة وعن موضوع واحد. هو 

قال ألعضاء اللجنة إنه وجد التعامل مع الرئيس صعباً.
ــون أمام جلنة الكونغرس حتدث عن اجتماع  في كالم تيلرس
كوشنر مع وزير خارجية املكسيك في مطعم في واشنطن 

من دون إبالغ الوزير.
ــع االتصاالت في  ــا وراء قط ــيا أنه ــر آخر، نفت روس في خب
مطار بن غوريون. ففي حزيران (يونيو) املاضي االتصاالت مع 
ــببت في ضغط كبير على  الطائرات كانت غير دقيقة وتس
ــي في إسرائيل قال إن اتهام  عمل املطارات. السفير الروس

بالده ال أساس له وال ميكن قبوله.

 جهاد الخازن 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــة  اخلارجي وزارة  ــت  أعلن
ــات  الوالي أن  ــة،  الصيني
ــة  األمريكي ــدة  املتح
ــتعدة لتعزيز التنسيق  مس
مع الصني حلل قضية شبه 

اجلزيرة الكورية.
ــي بيان:  ــت اخلارجية ف وقال
ــب وزير خارجية  «أجرى  نائ
الصني تشاو هوي، محادثة 
ــو  ــي ٥ متوز/يولي ــة ف هاتفي
٢٠١٩ مع املبعوث األمريكي 
ــف  باملل ــف  املكل ــاص  اخل
ــمالي ستيفن  الكوري الش
ــد تبادل اجلانبان  بيغون،  وق
وجهات النظر حول الوضع 
ــبه اجلزيرة  ــي ش ــي ف احلال
ــة وحول دفع عملية  الكوري
ــية». السياس ــوية  التس
وأضاف البيان:أطلع ستيفن 
ــي  الصين ــب  اجلان ــون  بيغ
على نتاج االجتماع األخير 
ــي  األمريك ــني  الزعيم ــني  ب
ــي  ف ــمالي   الش ــوري  والك
ــالح  ــة منزوعة الس املنطق
أن   ــداً  الكوريتني، مؤك ــني  ب

ــتعدة  الواليات املتحدة مس
لتعزيز االتصاالت والتنسيق 
مع الصني بشأن حل قضية 
ــة. الكوري ــرة  اجلزي ــبه  ش
ــاو هوي أن  ــدوره أكد تش وب
ــط  النش األطراف  التفاعل 
ــتقبل القريب له  ــي املس ف
ــرة لدفع عملية  أهمية كبي
ــال  ــالم. وق ــات الس مفاوض
ــر خارجية الصني:  نائب وزي
ــتمرار  ــني اس الص ــم  «تدع
ــني الواليات املتحدة  احلوار ب
وتأمل  ــمالية،  ــا الش وكوري
ــاه  ــان جت ــرك الطرف أن يتح
ــض، وتنفيذ  بعضهما البع
ــي مت التوصل  االتفاقات الت
ــني البلدين،  ــابقا ب إليها س
ــاورات في  ــتئناف املش واس

أقرب وقت ممكن».
املاضي  ــبوع  األس ــى  والتق
دونالد  ــي  األمريك ــس  الرئي
ــا  ــم كوري ــع زعي ــب م ترام
ــغ  جون ــم  كي ــمالية،  الش
ــة  ــة منزوع ــي املنطق أون ف
ــني،  الكوريت ــني  ب ــالح  الس
وعبر ترامب إلى داخل حدود 

ليصبح  ــمالية،  الش كوريا 
ــي  ــس أمريك ــك أول رئي بذل
ــي كوريا  ــه أراض ــأ قدم تط
ترامب  عاد  الشمالية، كما 
ــوري  الك ــم  الزعي ــة  برفق
الشمالي، وعبرا احلدود إلى 

داخل كوريا اجلنوبية. 
ــاء ترامب مع كيم  وجرى لق
ــة  ــري اخلارجي ــور وزي بحض
بومبيو،  ــك  ماي ــي،  األمريك
واملالية، ستيفني منوتشني، 

ــكا  إيفان ــس،  الرئي ــة  وابن
ــار  ترامب، وزوجها، مستش
ــي، جاريد  ــس األمريك الرئي

كوشنر.
ــل أعلن  ــي صعيد متص وف
دونالد  ــي  األمريك ــس  الرئي
ــب أن حمالت االعتقال  ترام
ــل اجلماعي  ــدف الترحي به
ــتبدأ «قريبا  للمهاجرين س
ــت  ــي الوق ــك ف ــدا» وذل ج
ــه مدافعون  في تعهد  الذي 

املهاجرين  ــن  ع ــون  أمريكي
ــتكون  بأن مجتمعاتهم س
ــي  ــا يأت ــتعدة» عندم «مس

ضباط الهجرة.
ــة  اجلمع ــوم  ي ــال  وق
ــت  البي ــي  ف ــني  للصحفي
األبيض «ستبدأ قريبا جدا، 
لكني ال أسميها مداهمات، 
ــنبعد كل من جاءوا  إننا س
ــي على  ــكل غير قانون بش
ــب  بحس ــنني»،  س ــدى  م

رويترز.
املدافعة  ــات  اجلماع وتقول 
ــن  املهاجري ــوق  حق ــن  ع
ــيك  الوش ــد  التهدي إن 
للمهاجرين الذين ال ميلكون 
ــر مبجتمعاتهم  ــق يض وثائ
وباالقتصاد األمريكي، إذ أنه 
يجبر البالغني على التغيب 
واألطفال على  ــل  العم عن 
ــة  ــدم الذهاب إلى املدرس ع

خشية القبض عليهم.
وقالت إلسا لوبيز الناشطة 
التي تعمل لصالح منظمة 
ــو  بويبل أون  ــوموس  (س
ــدو) املدافعة عن حقوق  أوني
ــي  ف ــال  والعم ــن  املهاجري
والية نيو مكسيكو «يجب 
ــتعدين، ليس  أن نكون مس
ــن ترامب  ــط عندما يعل فق
ــاك اعتقاالت  ــر، ألن هن األم
ــي  ف ــي  وه ــوم  ي كل  ــم  تت

ازدياد».
ــداد متزايدة من  ــق أع وتتدف
املهاجرين من مناطق خارج 
أمريكا الوسطى، من بينها 

الهند وكوبا وأفريقيا.

وكاالت / البينة الجديدة
ــواب الليبي  ــد عضو مجلس الن أك
علي السعيدي القايدي في مدينة 
طبرق، شرقي البالد، امس السبت 
ــة من تركيا  ــل عناصر إرهابي أن نق
ــيراً  ــس باجلديد، مش ــى ليبيا لي إل
ــني يأتون إلى  ــى أن هؤالء اإلرهابي إل
ليبيا حملاربة ومواجهة قوات اجليش 
ــكرية  ــي عملياته العس الليبي ف

بطرابلس العاصمة.
ــي تصريح لوكالة  ــال القايدي ف وق
اإلرهابيني  ــل  «نق إن  ــبوتنيك»  «س
ــه فترة  ــدا اخلبر ل ــد ه ــس بجدي لي
ــن  م ــر  الكثي ــد  ويتواف ــة  طويل
ــا عبر طرابلس  اإلرهابيني من تركي
ــش الوطني  ــة حملاربة اجلي و مصرات
ــة  وإعاق ــس  طرابل ــي  ف ــي  الليب
ــط العاصمة  ــو وس ــه نح تقدمات

الليبية طرابلس».
ــو مجلس النواب الليبي  وأكد عض
أن «هذه اجلماعات موجودة اآلن في 
محاور القتال وحتارب اجليش الوطني 
الليبي حتت حماية الدولة املدنية»، 
ــبت مت  ــى أن «أمس الس ــداً عل مؤك

ــي في  ــى إرهابي تونس القبض عل
ــة وادي الربيع  محور القتال مبنطق
ــوب العاصمة طرابلس». وحول  جن
ــه مع امللف  ــي وتعامل الدول الروس
ــدي أن «املوقف  ــي أعتبر القاي الليب
ــح ويؤكد  ــي من األزمة واض الروس

محاربة اإلرهاب في ليبيا».
وردا على سؤال إمكانية وقف إطالق 
النار في طرابلس وجلوس األطراف 
ــى  ــددا عل ــة مج ــة املتنازع الليبي
ــى أن «قضية  ــة احلوار أكد عل طاول
اجللوس على طاولة املفاوضات هذا 
شان سياسي وال عالقة اجليش به 
ــام اإلدراك ال حوار  ــدرك مت اجليش ي
ــات اإلرهابية  في ظل وجود اجلماع

املسلحة».
وزادت حدة التوترات بني تركيا وليبيا 
ــوات اجليش الوطني  ــد تهديد ق بع
الليبي بقيادة املشير خليفة حفتر 
ــرات  والطائ ــفن  الس ــتهداف  باس
ــتعد قوات  التركية في ليبيا، وتس
ــكرية  ــن عمليات عس اجليش لش
ــة  الليبي ــة  العاصم ــي  ف ــرى  كب

طرابلس.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــت صحيفة هولندية باللوم  ألق
على مسؤولني رفيعي املستوى 
ــا  إنهم ــت  قال ــة،  احلكوم ــي  ف
ــذي حلق  ــي الضرر ال ــبب ف الس
ــيما بعد لقائها  بامللكة ماكس
ــعودي، األمير  ــي العهد الس بول

محمد بن سلمان.
ــي  ــة «ncr» ف ــاءلت صحيف تس
ــا إذا  ــاخرة عم ــا س افتتاحيته
ــض  ــة بع ــة «غبي ــت امللك كان
ــي العهد  ــل ول ــيء» لتقاب الش
السعودي محمد بن سلمان في 
الوقت الذي أصدرت فيه احملققة 
ــارد تقريرا  ــة أغنيس كاالم األممي
يشير إلى وجود أدلة على تورطه 
ــعودي  في مقتل الصحفي الس
جمال خاشقجي في القنصلية 

ــي  ف ــطنبول  بإس ــعودية  الس
أكتوبر من العام املاضي.

ــعودي األمير  ــد الس ــي العه ول
ــالل  خ ــلمان  س ــن  ب ــد  محم
ــع الرئيس  ــة إفطار عمل م مأدب
األمريكي دونالد ترامب في قمة 
ــرين في  ــة العش ــادة مجموع ق

أوساكا
وترى الصحيفة أن رئيس الوزراء 
مارك روتي، ووزير اخلارجية ستيف 
املسؤولية عما  بلوك، يتحمالن 
قد يضر بسمعة امللكة بسبب 
ــأ منهما،  ــي خط تقييم سياس
ــالن فقدان امللكة  وأنهما يتحم

مصداقيتها، بغبائهما.     
كان  ــه  أن ــة  الصحيف ــت  وتابع
ــوزراء ووزير  ينبغي على رئيس ال
اخلارجية عدم السماح للملكة 

ــة اجتماعها مع محمد  مبواصل
ــس  ــد لي ــلمان، وبالتأكي ــن س ب
ــر األمم  ــر تقري ــرة بعد نش مباش
ــت اخلارجية  ــدة، فقد كان املتح
ــال حدود  ــاذجة ب ــى األقل س عل
ــدت أن القضية لن يتم  لو اعتق

ــى أن وزير  ــا، الفتة إل مالحظته
ــا  تصويت ــتحق  يس ــة  اخلارجي

برملانيا على طرح الثقة فيه.
ــة أن وزيري  ــت الصحيف وأوضح
ــني  الهولندي ــارة  والتج ــة  املالي
ــى اململكة  ــا إل ــا زيارتيهم ألغي

ــعودية بعد مقتل  العربية الس
ــن  م كان  ــذا  ول ــقجي،  خاش
ــه  ــل أن يكون احلذر نفس األفض
ــع امللكة مع  موجودا حني جتتم

ولي العهد السعودي.
الهولندية  ــة  احلكوم ــت  ودافع
ــيما  ــة ماكس ــن امللك ــوة ع بق
ــؤولة  بعد انتقادها من قبل مس
ــدة  املتح األمم  ــي  ف ــرة  كبي
ــعودي،  ــة ولي العهد الس ملقابل
ــلمان، في  ــر محمد بن س األمي
ــرين في نهاية  مجموعة العش
األسبوع املاضي دون ذكر اغتيال 

الصحفي جمال خاشقجي.
ــارد،  ــس كاالم ــر أغني وكان تقري
ــهر  ــة األمم املتحدة، الش محقق
ــى أن الدولة  ــص إل ــي خل املاض
ــعودية كانت مسؤولة عن  الس

ــاك  ــقجي، وأن هن ــل خاش مقت
أدلة موثوقة على أن ولي العهد 
قد علم بذلك مسبقاً، وانتقدت 
ــدة إخفاق  ــة بش ــة األممي احملقق
ماكسيما في التحدث، بحسب 
ــه صحيفة «آيرش تاميز»  ما أوردت

اآليرلندية.
وقد رفضت تصريحات محققة 
ــب من قبل  ــدة بغض األمم املتح
ــدي مارك  الهولن ــوزراء  ال رئيس 
ــؤون اخلارجية  ــر الش ــي ووزي روت
ــتيف بلوك. ومع ذلك، تعرض  س
ــوم من قبل  ــني للهج كال الرجل
ــط، لوضع  ــار الوس ــزاب يس أح
ــب»  ــف صع ــي «موق ــة ف امللك
ــاد  ــماح بانعق ــالل الس ــن خ م

االجتماع.
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وكاالت / البينة الجديدة
أعرب الرئيس اإليراني، حسن 
ــبت، عن  روحاني، امس الس
ــع فنزويال  ــالده م ــن ب تضام
في ذكرى الثورة البوليفارية 
ــرات بني  التوت ــن مع  بالتزام

البلدين والواليات املتحدة.
وقالت الرئاسة اإليرانية في 
ــي  ــس اإليران ــان إن «الرئي بي
ــث  بع ــي  روحان ــن  حس
ــى الرئيس  ــة إل ــة تهنئ برقي
الفنزويلي، نیكوالس مادورو، 
والشعب الفنزويلي مبناسبة 
ذكرى الثورة البوليفارية في 

فنزويال».
ــي البرقية،  ــال روحاني ف وق
«تعبر اجلمهورية اإلسالمية 
عن ترحيبها لوقوف الشعب 
والدولة الفنزويلية إلى جانب 
ــة  ــورة البوليفاري ــاء الث زعم
ــو  ــار وهوغ ــيمون بوليف (س
ــددا  مج ــد  وتؤك ــافيز)،  ش
ــا العميق واألخوي  تضامنه
ــال البوليفارية،  من مع فنزوي
وتعرب عن استعدادها التام 
ــاون الثنائي بني  لتعزيز التع

البلدين في جميع اجملاالت».
ــا  موقف ــران  طه ــذت  واتخ

ــي مواجهة  ــادورو ف مؤيدا مل
باجتاه  األمريكية  ــوط  الضغ

تركه ملنصبه .
ــورة  الث ــح  مصطل ــير  ويش
ــات  للسياس ــة  البوليفاري
الصعيدين  على  ــارية  اليس
السياسي واالجتماعي التي 
ــلف مادورو، هوغو  تبناها س
ــك  بذل ــميت  وس ــافيز،  تش
ــار،  ــيمون بوليف ــبة لس نس
ــوري الذي ناضل  ــم الث الزعي
لتحرير أمريكا الالتينية من 
ــباني في القرن  احلكم اإلس

التاسع عشر .
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وكاالت / البينة الجديدة
ــن البيت األبيض  نظم كل م
ــنطن والكرملني في  في واش
اجتماعا  ــرا،  مؤخ ــكو  موس
ــب  حس ــال،  عاج ــاوريا  تش

مصادر إعالمية.
ووفق موقع «ديبكا» اإلخباري 
ــس األمريكي  فإن نائب الرئي
ــه  ــى رحلت ــس ألغ ــك بن ماي
ــير على منت  ــى نيوهامبش إل
ــنطن  طائرته ليعود إلى واش
ــارئ  ــاع الط ــور االجتم حلض
ــة تعرض  الذي تناول مناقش
ــة إلى حادث  غواصة أمريكي
ــاروخ  (ص ــد  طوربي ــالق  إط

بحري).
ــد أطلقته  ــل إن الطوربي وقي
أن  ــد  بع ــية  روس ــة  غواص
ــت الغواصة األمريكية  حاول
ــواطئ  ش ــد  عن ــا  اعتراضه
ــات املتحدة. وزاد املوقع  الوالي
اإلخباري من اإلثارة اإلعالمية 
ــرق  أغ ــد  الطوربي إن  ــه  بقول

الغواصة األمريكية .
ــق على هذا  ــم يصدر تعلي ول
ــي  ــل ممثل ــن قب ــوع م املوض
ــيا،  ــدة وروس ــات املتح الوالي
ولكن مصادر واشنطن أكدت 
عقد االجتماع الطارئ لوضع 

إجراءات عاجلة .

وكاالت / البينة الجديدة
اطلعت مصادر امس السبت 
ــص وثيقة من املنتظر  على ن
أن يستعرضها منتدى احلوار 
ــر املزمع  ــي اجلزائ ــي ف الوطن

عقده قريبا في العاصمة.
ــة، تطالب  ــب الوثيق وبحس
ــة بـ»إبعاد  املعارضة اجلزائري
ــابق التي  ــوز النظام الس رم
ــعبي على  ــح احلراك الش يلّ
ــروع في  ــا» قبل الش رحيله
ــة  الوثيق ــت  وطالب ــوار.  احل
ــتوري  الدس ــل  احل ــي  بـ»تبن
ــني مقتضيات  الذي يجمع ب
السياسي،  واحلل  ــتور  الدس
متالزمان  ــران  أم واعتبارهما 
وفق املادة ٧ و٨ من الدستور، 
مع رفض أي تدخل أجنبي في 

مشددة  اجلزائرية»  ــؤون  الش
ــيد هو  ــى أن «احلوار الس عل

سبيل جتاوز األزمة».
ــي وعلى  ــي اجلانب التقن وف
ــرى  ــادرات األخ ــرار كل املب غ
الوطني  ــدى  املنت ــيقترح  س
ــة  هيئ ــكيل  «تش ــوار  للح
ــة لتنظيم االنتخابات  وطني
ينتخب  ــا،  ــراف عليه واإلش
أعضاؤها من طرف نظرائهم 
ــة،  ــالك القضائي ــي «األس ف
ــاتذة  ــني، املوثقني األس احملام

الباحثني»
ــات  «جمعي ــن  م ــك  وكذل
حقوق اإلنسان والصحفيني 
والنقابات وممثلني عن الهيئة 
ــون  يك أن  ــى  عل ــة»  الناخب
أعضاء الهيئة متحررين من 

أي انخراط حزبي.



 

عبد اِّـنعم مطشر

في مشهد مكرر من صفحات التاريخ السياسي 

ومعادلة احلكم يكون طرفي املعادلة دائما احلاكم 
واحملكوم..حسب نظريات التطور التاريخي ونزعة 
ــتوى الشخصي  ــان في ان يتطور على املس االنس
ــكن تبدأ معها  ــن حيث اخلدمات وامللبس واملس م
اهتماماته في شأن خطير وهو الشأن السياسي. 
ــدة، «هي كلما  ــة تكمن في حقيقة واح و املعادل
ــغال الناس في  ــا زاد انش ــات كلم ــت اخلدم نقص
ــغال املواطن  ــة». مثال ان اهتمام او انش السياس
ــة اكثر من انشغال املواطن  العراقي في السياس
ــا  ــن أملاني ــدا ع ــذا بعي ــي وهك ــي او اليابان األملان
ــن تصويت على  ــهدته م وقريبا من كربالء وما ش

ــابق. اختيار محافظ جديد خلفا للمحافظ الس
ــجلت بعض املالحظات ودونتها لعرضها على  س
ــث او املؤمتر  ــالل متابعتي حلدي ــم من خ حضراتك
ــة التصويت على  الصحفي الذي عقد بعد جلس
ــيد رئيس  ــد والس ــيد احملافظ اجلدي ــار الس اختي
ــد الصحفني؟ملاذا مت  ــؤال اح ــد. وس ــس اجلدي اجملل
اختيار السيد احملافظ من داخل اجمللس وليس من 
خارجه؟وما هي مهمة هذه الكابينة اجلديدة وهل 
هو استهداف سياسي للمحافظ السابق؟ فكان 
ــيد احملافظ  ــكل اآلتي: مت اختيار الس اجلواب بالش
ــه الطويله  ــس وذلك خلبرت ــن داخل اجملل اجلديد م

وقصر املدة املتبقية
ــي. مهمة  ــبة ل ــة بالنس ــة مقنع ــت اإلجاب وكان
ــن  للمواط ــات  اخلدم ــدمي  تق ــدة  اجلدي ــة  الكابين
ــاء بالتعاون مع  ــها الكهرب ــي وعلى رأس الكربالئ

احلكومة االحتادية .
ــون ان  ــي ك ــتهداف سياس ــود أي اس ــدم وج وع
ــابق ينتمي الى نفس الكتلة  السيد احملافظ الس

السياسية للسيد احملافظ اجلديد.
وسؤال آخر عن شرعية انعقاد اجللسة وقانونيتها 
ــروك للقضاء طبعا. كانت ردود أفعال  وهذا امر مت
ــالء متباينة بني  ــي كرب ــام ف ــرأي الع ــارع وال الش

ــدا. اال ان  ــض وهذا امر طبيعي ج ــب وبني راف مرح
ــكل عام بدت واضحة  ــة بش الفوبيا من السياس
من خالل التعليقات .بعضها كان في حدود الذوق 
ــذوق العام  ــدود ال ــا اآلخر جتاوز ح ــام وبعضه الع
ــؤول تفهم ذلك وان يتعامل معها  نتمنى من املس
ــعوره بحجم املسؤولية وهذا  بشكل يعكس ش
ــه ومدى  ــة املعلق نفس ــتوى وثقاف ــس مس يعك
ــعوره باإلحباط وهيبة األمل التي إصابته جراء  ش
هذا احلدث. اخلالصة تكمن في ان يقدم السياسي 
او املسؤول اخلدمات بشكل مقبول وكلما قدمها 
بشكل أفضل كلما ابتعد عنه وأمن شر املواطن.

ميثم اِّـعلم

ــرة ، ويوجد احلقد ،  ــالق يفكك  األس ــا يعرف إن  الط كلن
ــكالت  ــر البغضاء،  وينمي الكراهية ، ويخلق املش وينش
ــاء ، ويحزن األمهات ، ويخيف  ــد احلياة ، ويقلق اآلب ، ويعق
ــف  ــات ، ويضع ــق اجملتمع ــاء ، ويره ــم األقرب األوالد ، ويؤل
ــة بالنفس ، ويربك احلياة العاطفية ، ويوتر العالقات   الثق
ــيع  ــجع العصبيات بني العوائل ، ويش ــر ، ويش بني األس
ــلبيات بني الناس ، ويزعزع األمن االجتماعي ، ويوجد  الس
ــة   ــة والتربوي ــة  والفكري ــية والصحي ــاكل النفس املش

واالقتصادية واألمنية واالجتماعية.
ــالم : ((إن اهللا عز وجل يحب  قال اإلمام الصادق عليه الس
البيت الذي فيه العرس، ويبغض البيت الذي فيه الطالق، 

وما من شيء أبغض إلى اهللا عز وجل من الطالق )) .
ــباب ظاهرة  ــا هي أس ــها  م ــئلة   تطرح نفس ــا أس وهن
ــة لعالج ظاهرة الطالق ؟  ــالق؟ وما هي احللول املمكن الط
ــرار الطالق ؟ ومتى  ــان  قبل أن يتخذ ق وماذا يفعل اإلنس
ــون الطالق  ــب ؟ ومتى يك ــالق هو احلل املناس ــون الط يك
ــاة بعد  ــع احلي ــف م ــوات التكي ــي خط ــا ه ــا ؟ وم آمنـــً

الطالق؟
أسباب ظاهرة الطالق كثيرة أهمها :

١- الشيطان .
ــارة   إث ــي  ــا ف ــرًا و محوريـــ ــيطان دورًا كبي ــب الش يلع
ــيطة  ــكالت الزوجية  ، فهو يضخم األخطاء البس املش
في ذهن الزوجني ، ويشعل املشاعر السيئة في قلبيهما 
، ويزين لهما بأن العناد قوة ، وأن اجلدال ذكاء ، وأن اإلصرار 
ــة النفس  ــة على كرام ــف اخلاطئة محافظ ــى املواق عل
ــة وضعف ،  ــامح مذل ــو والتس ــأن العف ــا ب ، ويخدعهم
ــا بحالوة احلياة بعد االنفصال، حتى يرديهما في  ومينيهم

براثن ومصائب الطالق.
ــدو فاتخذوه عدوًا )) .  ــيطان لكم ع قال تعالى : (( إن الش

سورة فاطر آية ٦

٢- ضعف الثقافة الزوجية .
ا عن احلياة  ــا واحدً ــاك كثير من األزواج لم يقرؤوا كتاب هن
ــي العالقة الزوجية  ــذوا دورة واحدة ف ــة ، ولم يأخ الزوجي

ــاكل التي  ــوا على  كيفية التعامل مع املش ، ولم يطلع
ا في   ــديدً ًا ش ــبب ضعفـــ ــه احلياة العائلية، ما س تواج
ــني ، و أدى إلى كثرة حاالت  ــة الزوجية  لدى  الزوج الثقاف

الطالق بني الزيجات احلديثة. 
٣- عدم التوافق في السمات الشخصية بني الزوجني .

من األسباب الرئيسية  لالنفصال وانتشار ظاهرة الطالق  
ــق بني الزوجني في  ــات  احلديثة هو عدم التواف ــني الزيج ب
ــة  ــة والعاطف ــر والثقاف ــخصية كالفك ــمات الش الس
واألخالق والطباع والعادات والتقاليد  ، ما يؤدي إلى تباين 

كبير وفجوة واسعة بني الطرفني .
٤- تدخل الوالدين  واألقرباء واألصدقاء في حياة الزوجني.

ــبة ، ويفقد األقرباء  عندما يفقد الوالدان احلكمة املناس
ــليم  ــة الطيبة ، ويفقد األصدقاء التوجيه الس النصيح
ــي كيفية  ــلوب األمثل ف ــع  األس ــد اجلمي ــي يفق ، بالتال
ــؤدي إلى تصعيد  ــاكل العائلية ، ما ي ــي مع املش التعاط

اخلالف بني الزوجني وتضخيمه بشكل كبير.

٥- الغضب واالنفعال  .
ــب واالنفعال جزءًا  ــن أخطر األمور عندما يصبح الغض م
ــى امر طبيعي  ــد  الزوجني ، ويتحول إل ــخصية أح من ش
ــرية ، فتصبح  احلياة  في التعامل اليومي في احلياة األس
العائلية جحيمــًا ال يطاق،  فيفقد أحد الزوجني  الصبر، 

فيقع ما ال يحمد عقباه .
قال أمير املؤمنني علي بن أبي طالب عليه السالم : ((إياك 

والغضب، فأوله جنون وآخره ندم)) 

٦- فقدان ظاهرة الحوار بني الزوجني  .
ــرية  حتدث بسبب  ــكلة أس ــي ألي مش ــبب الرئيس الس
ــا ترتب عليه  ــل واملرأة ، م ــرة احلوار بني الرج ــدان ظاه فق
ــا. وعندما تغيب  ــا وتعقيده ــكالت وتراكمه كثرة  املش
ــرة احلوار بني الطرفني يفقد كال الزوجني القدرة على  ظاه

التواصل و التفاهم وتقريب املسافات بينهما .

٧- الدور السلبي للتقنية الحديثة .
ــل  التواص ــع  ومواق ــة   الفضائي ــوات  والقن ــت  اإلنترن
ــكل كبير  ــببت بش ــع أنواعها ، تس ــي بجمي االجتماع
ــض الزيجات  ،  ــاكل العائلية بني بع ــوظ في املش وملح
ــك والريبة واالتهام وسوء الظن ،  حيث تنامت حالة الش

ما أضعف حالة الثقة بني الزوجني .

٨- عدم التغاضي عن األخطاء .
ــن أخطاء  ــني ع ــات ال يتغاض ــن الزوج ــر م ــاك الكثي هن
ــن حاالت الضعف  ــن يتصورن أنها حالة م أزواجهن ألنه
ــن األزواج ال يتغاضوا عن  ــذل ، وكذلك هناك الكثير م وال
ــمات  ــمة من س أخطاء زوجاتهن ألنهم يتصورون إنها س

الشخصية الساذجة والفاشلة .

ــالق كاإلهمال  ــباب لظاهرة الط ــاك الكثير من األس وهن
ــرب  ــي ، واخليانة الزوجية ،والبخل ، والفقر ،، وش العاطف
ــور، والغرور ، والغيرة املفرطة  الكحول،  واخملدرات  ، والته
ــدم التهيئة  ــري، وع ــية ،  والعنف األس ، والعقد النفس
ــة  ، وعدم  ــابة للحياة العائلي ــاب والش ــبة  للش املناس

االلتزام بالواجبات األسرية  كما ينبغي .
وأما احللول املمكنة لظاهرة الطالق ، فهناك عدة حلول:

١- الطلب من اهللا بشكل دائم السعادة الزوجية .
ــاح العائلي  ــو النج ــان ه ــاح في حياة اإلنس ــم جن إن أه
ــن  ــا  م ــا عظيمــ ــب  توفيقـ ــي يتطل ــاح العائل ، والنج
ــي حياتنا   ــعادة ف ــاهللا هو مصدر لكل س ــى ، ف اهللا تعال
ــدر لكل خير  ــعادة الزوجية ، وهو مص ــوص  الس وباخلص
ــرور في حياتنا  في حياتنا العائلية   ، وهو مصدر لكل س
ــكل دائم  ــرية ، فعلينا أن نطلب من اهللا تعالى بش األس
ــاعدنا في  ــه أن  يس ــب من ــة ، وأن نطل ــعادة الزوجي الس
ــة والتربوية . يجب علينا  ــاكلنا الزوجي إيجاد احللول ملش
ــق  لكل خير  ــور اخلير ، فهو املوف ــي أم ــى اهللا ف أن ال ننس

وسعادة .

٢- تنمية الثقافة الزوجية بشكل مستمر .
لكي يستطيع  الزوجان التغلب على املشكالت واألزمات 
ــة يحتاجان إلى  ــاة العائلي ــات التي تواجه احلي والتحدي
ــتمر ، وذلك  عبر  ــكل مس التنمية الثقافية الزوجية بش
ــة  ، وااللتحاق بدورات  ــراءة املكثفة عن احلياة العائلي الق
ــطة وفعاليات  تأهيلية في احلياة الزوجية ، ومتابعة أنش
ــرية  ــز متخصصة في تنمية احلياة األس وإصدارات مراك
ــبيل املثال  ــعيد بصفوى  على س ــت الس ــز البي ،  كمرك
ــي إيجاد احللول  ــرة املتميزة ف ــر، الذي ميتلك اخلب ال احلص
ــرية ، حيث حقق املركز جناحــًا  كبيرًا  للمشكالت  األس
ــى الزواج ، عبر  ــي تنمية اجليل اجلديد املقبل عل وباهرًا ف
ــي يقوم بها  ــالت التثقيفية الت ــدورات والندوات واحلم ال

بشكل دائم ومستمر .
٣- االلتزام الديني الواعي .

عندما ميتلك الزوجان التزامــًا دينيـــًا واعيـــًا كالتقوى 
مثال ً ، فإنهما مينعان الكثير من املشاكل األسرية أن تقع 
ــى أن ال يظلما  ــا يحرصان كل احلرص عل ــا ، ألنهم بينهم
ًا  ــن اهللا خوفـــ ــان م ــا يخاف ــص ، ألنهم ــا البع بعضهم

ا أن يكونا من الظاملني . شديدً
جاء رجل إلى اإلمام احلسن عليه السالم ((يستشيره في 
ــال: زوجها من رجل تقي، فإنه إن أحبها  تزويج ابنته؟ فق

أكرمها  ، وإن أبغضها لم يظلمها )) . 

٤- االلتزام األخالقي .
ــرة بني الزوجني هو حسن اخللق ، وعندما  الذي يدمي العش

ــب األخالقي فيما بينهما ، فإن ٨٠٪  يلتزم الزوجان باجلان
ــاكل الزوجية تختفي بشكل أبدي ، وال يشعران  من املش
ــكل كبير  مشاعر  بها على االطالق ، ألنهما يراعيان بش

بعضهما البعض في الكلمات واألفعال واملواقف .

٥- القدوات الناجحة َّـ الحياة الزوجية .
ا للشاب والشابة أن يتخذا قدوة  صاحلة  من الضروري جدً

ــة ، لكي يتعلما منها كيفية  ــة في احلياة الزوجي وناجح
ــا كيفية  ــرية ، ويتعلمان منه ــاة األس ــاح في احلي النج

التغلب على الصعوبات التي تواجه احلياة العائلية .

٦- االعتبار من حاالت الطالق  .
ــدم واحلزن بعد الطالق ،  ــعروا بالن أن ٢٤٪ من املطلقني ش
ــالق لم تتم بالتفاهم والتراضي ،  وأن ٧٢٪ من حاالت الط
ــارة عند الطالق ،  وأن ٧١٪ من املطلقني لم يأخذوا استش
ــنوات األولى من  ــن حاالت الطالق تقع في الس وأن ٤١٪ م
ــن الرجل في عملية  ــرأة هي األكثر تأثرًا م ــزواج ، وأن امل ال
الطالق ، وأن األطفال هم املتضرر األكبر من حالة الطالق 
ــي  ــن احلب ، والتأخر الدراس ــث يعانون من احلرمان م حي
ــرد  ــب والعدوانية ، والتش ــاب ، والغض ــق واالكتئ ، والقل

والضياع ، والتعرض لالنحراف .
ــعر  ــذه االحصائيات واألرقام يش ــان ه عندما يقرأ اإلنس
ــديدين ، ألن الطالق يترك اثارًا سيئة  ــى الش باحلزن واألس
ــاف اجملتمع  ــؤدي إلى إضع ــاء ، ما ي ــى األطفال والنس عل
ًــا أن نأخذ  ــذا علينا جميعــ ــالمته وتقدمه . ل ــدد س ويه

العبرة من حاالت الطالق .
ــالق عبر  ــرة الط ــرى لعالج ظاه ــول أخ ــدة حل ــاك ع وهن
ــائل اإلعالم ،  ــة مبختلف وس ــالت اإلعالمي ــف احلم تكثي
ــم املراكز املتخصصة  ــدوات وورش العمل ، ودع وعقد الن

في حماية األسرة ، ودراسة ظاهرة الطالق بشكل علمي 
من قبل املفكرين واملثقفني واملصلحني األسريني .

أما ماذا يفعل اإلنسان  قبل أن يتخذ قرار الطالق ؟
ــرار الطالق عليك  أن تتعرف على طبيعة  قبل أن تتخذ ق
ــى الطالق ، وأن  ــباب املؤدية إل ــكالت الزوجية واألس املش
ــي مقبولة أم ال ،  ــباب الطالق ، وهل ه ــوم بتقييم أس تق
وفكر باخليارات البديلة واملمكنة حلل املشكالت الزوجية 
ــه ، وتأنى وخذ الوقت  ــر في تبعات الطالق وعواقب ، وفك
ــؤولية اتخاذ القرار  ــرار ، وحتمل مس ــي التخاذ الق الكاف
ــكالت قبل  ــن كافة احللول للمش ــتفد م وتبعاته ، واس
اتخاذ أي قرار، وقم بدراسة النتائج اإليجابية والسلبية 
ــرار بذهنية صافية  ــذ الق ــا ، واتخ ــالق ووازن بينهم للط

وليس حتت الضغوط النفسية أو أي تأثير خارجي .
وأما متى يكون الطالق هو احلل املناسب ؟

ــتعصت على احلل ، وإذا  ــاكل واس ــتفحلت املش إذا اس
كان االستمرار في الزواج أشد ضررًا من إنهائه ، وإذا كان 
ــر أخالقية ، وإذا  ــى القيام بأفعال غي ــريك يجبر عل الش
ــف ، وإذا لم يلتزم  ــريك يخون العالقة دون توق كان الش
الشريك بالواجبات واحلقوق الزوجية ، وإذا كان الشريك 
مدمنـــًا على اخملدرات أو شرب اخلمر ، وإذا وجد الشريك  

أن البقاء على العالقة تشكل خطرًا على حياته.

ولكي يكون الطالق آمنــــًا ؟
ــان ، والتصرف بنضج وحكمة  ــريح مبعروف وإحس التس
ــب اللجوء إلى  ــرار اآلخر ، وجتن ــق ، واحلفاظ على أس وخل
ــن االبتزاز  ــكان ، واالبتعاد ع ــدر اإلم ــرطة واحملاكم ق الش
ــيلة  ــتخدام األبناء وس ــب اس ــادي ، وجتن ــي وامل العاطف
لالنتقام واإلساءة لآلخر ، وتهيئة األبناء نفسيــًا للطالق 
ــن واألقرباء ،  ــل مع الوالدي ــال من التواص ــني األطف ، ومتك
ــكال الوالدين على  ــة ل ــلطة املعنوي ــاظ على الس واحلف
ــاق على خطوات  ــار االحترام لآلخر ، واالتف األبناء ، وإظه
ــة موحدة  ــوره ، واالتفاق على إجاب ــهيل أم ــالق وتس الط

ومناسبة ملن يسأل عن أسباب الطالق .

وأما خطوات التكيف مع الحياة بعد الطالق؟
ــب ، وتقبل  ــزن واخلوف والغض ــاعر احل التخلص من مش
ــر الواقع والتأقلم معه ،  والعناية بالنفس من جديد  األم
ــليمة عن الطالق ، والتبصر  ــاء الصورة الذهنية الس ، وبن
ــة ، وتعلم  ــوط الذاتية والبيئي ــة مواجهة الضغ بكيفي
ــن اآلخرين ، وتنمية تطوير الذات  خلق العفو والصفح ع
ــتئناف  ــرة واألصدقاء ، واس ، وتكوين فريق داعم من االس
ــوارد الذاتية  ــتمراريته ، وتعظيم امل ــدي واس ــدور الوال ال
ــتطرأ على  ــاؤل واملرونة ، وإدراك التغييرات التي س كالتف

املكانة واألدوار واملسؤوليات .

اصدر السيد عادل عبد املهدي امرا ديوانيا بالرقم  (٢٣٧) مبوجبه حدد  عددا من النقاط 
تخص احلشد الشعبي

وهذا االمر قيل فيه العديد من التفسيرات وهي  :
ــة اخلارجية  ــروف العراق املهم ــذا القرار ظ ــدي ياخذ في ه ــادل عبد امله ــيد ع ١-  الس
ــي توجب ان اليكون للفصائل اي وجود خارج وجودها القانوني , والقرار  والداخلية والت
ــن االمور, اال انه  ــلحة في املدن وغيره م ــع التواجد للفصائل املس ــي الوقت الذي مين ف
ــمية  ــات االمنية الرس ــخ وجودهم في اعماق الدولة ويجعلهم جزءا من املوسس يرس
,وبهذا سوف يتقلص  التواجد املنفلت والذي ياتي على حساب امن املواطن ومينع سوء 

االستفادة واالستغالل.
ــارات  وتوصيات املرجعية في حصر السالح بيد الدولة   ٢-  القرار يهدف الى تطبيق اش
ــار الدولة , وال  ــا ام مكتبيا ام غيره خارج اط ــواء اكان فردي ــلح  س ومنع اي تواجد مس
ــان الى كثير من اجلهد ليتعرف على ان راي املرجعية مع قوة الدولة ومنع   يحتاج االنس

اي قوة تاتي في عرضها .
ــجم مع الدستور العراقي الذي مينع على اي حزب مشارك في السلطة  ٣- القرار منس
ــزاب التي دخلت  ــة , والكثير من االح ــات الدول ــكيل خارج موسس ان يكون له اي تش
ــكرية وتواجد ومكاتب عسكرية  ــية في عام ٢٠١٨ لها اجنحة عس العملية السياس

في املدن.
ــكيل خارج  ــالة واضحة بان الوجود الي تش ــى جميع االطياف رس ــل ال ــرار يرس ٤-  الق
موسسات الدولة ,وبهذا مينع على االمريكان حتت اي مبرر وذريعة ان ينسقوا مع شيوخ 
بعض العشائر في تاسيس تشكيالت مسلحة  حتاكي احلشد ويتم اسقاط ما في يد 

االمريكان من ذريعة بعد ان يتحول احلشد الى جيش ومؤسسة امنية وطنية.
ــل االمر الديواني رسالة الى احمليط الدولي واالقليمي عن توجه العراق نحو بناء  ٥- يرس

الدولة العراقية ويقلص الكثير من اقاويل الدول اجملاورة.
ــو  ــي ه ــر الديوان ــذا االم ٦- ان ه
ــفارة  الس ــام  القتح ــل  فع ردة 
ــول يذهب  الق ــة وهذا  البحريني

اليه االعالم اخلليجي.
ــر الديواني  ليس  ــذا االم ٧-  ان ه
ــارج ارادة االحزاب وامنا هو قرار  خ
ــن به اجلميع ويومن للجميع  يوم
صحة بناء الدولة العراقية ويعود  
ــي  ــر االيجاب ــد باالث ــى احلش عل
مستقبال خصوصا انه ينسجم 
ــد الشعبي رقم  مع قانون احلش

(٤٠) لسنة ٢٠١٦.
ــبب  ــر الديواني طبعا س ٨-  االم
ــمي  ــد غير الرس ــدوره التواج ص
ــي املدن  ــرات ف ــن املق ــر م لكثي

ــكالم يصح في  ــتفادة ونفس ال ــوء االس ــا الى الكثير من النقد وس ــي ادى وجوده والت
ــيرات البعض انه ياتي   ــذا ميكن ان يكون هذا االمر الديواني في تفس ــدن االخرى, وبه امل
ــية القوة والرصانة الن بعض االحزاب السياسية املشاركة في  ملنح العملية السياس
ــلطتها بينما االحزاب  ــك فصائل مازالت حتت س ــية واحلكومة متتل العملية السياس
ــكيالت  وبهذا ياتي االمر الديواني لدفع االشكال ورفع خطر  االخرى المتتلك تلك التش

القتال احملتمل املسلح بني االحزاب  .
ــكرة اجملتمع العراقي  ٩- االمر الديواني هذا اعالن عن انتهاء داعش وانتهاء مرحلة عس
ــد كمقاتلني وبني اجلهات  ــا يخفف كاهل موازنة الدولة ويفك االرتباط بني احلش وايض

السياسية , حتى التتحول العملية السياسية في العراق الى (احلكم العسكري)
ــعبي ولكن لنا كامل الثقة ان  ــد الش ــر االمر بانه انقالب ضد احلش ١٠- وهناك من فس
ــيد عادل يدرك اهمية احلشد الذي تاسس بدماء الشعب العراقي و صان االعراض   الس
ــمال الى اجلنوب استجابة لفتوى ( اجلهاد الكفائي) من املرجع الكبير  والوطن من الش

السيد السيستاني.

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء
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د. ميثاق بيات الضيفي

ــاد ليس مشكلة أخالقية واقتصادية  الفس
ــكلة نظرية  ــب إمنا مش ــية فحس وسياس
ــأن  ف أدق  ــر  وبتعبي ــا,  ــة مجتمعي وحقيقي
ــع احلديث فما  ــكلة اجملتم ــاد هو مش الفس
ــول أفكارنا عنه؟  ــن أن نفهمه ح ــذي ميك ال
حينما نالحظ انتشار الفساد واجلدل العام 
حوله ينبغي النظر في كال اجلانبني, الفساد 
ــة في التأثير االجتماعي والفساد  كممارس
ــع وافراده في  ــوع لالتصال في اجملتم كموض
اتصال بعضهم ببعض، فالفساد يؤدي إلى 
الغضب الشعبي وإلى الالمباالة واالنفصال 
ــا للتغييرات  ــي زخم ــة ويعط عن السياس
ــاد هو عالمة  ــية الواسعة. والفس السياس
ــاس  ــى التخلف وانحراف يالمس اإلحس عل
اجلماعي بالعدالة واألمانة، ولكنه أيضاً يثير 
ــرء جهوداً ملكافحة  ــعور بأنه إذا بذل امل الش
ــاد فمن املمكن تغيير الوضع وما يزال  الفس
من الضروري توضيح كيف إن إحياء الفساد 
ــروف املعاصرة وفي  ــي الظ ــتمرار ف يتم باس
ــاد ليس أكثر من شكل  كل مكان الن الفس
ــات الفردية في  ــذ الرغب ــكال تنفي ــن أش م

مجتمع ال يثق أعضاؤه ببعض وال يتحكمون 
بتصرفاتهم.

ــات الهيكلية  ــن املتطلب ــا نغفل ع ــا م دوم
وادوار  ــا  وتأثيره ــات  املؤسس ودور  ــاد  للفس
ــيطة، وإن إعادة بناء العمليات  احلاالت الوس
ــية واالختيار الفردي ال تعطي إجابة  النفس
ــة  ــارات النفعي ــي اعتب ــا ه ــؤال: م ــن س ع
واملصالح وتضارب القيمة داخل اجملتمع التي 
ــبكة»  ــاركة في «ش تؤدي إلى حقيقة املش
ا ومطلوبًا؟  ــدً ا مفي ــلوكً ــدة تصبح س فاس
ــاد من  ــاً ألولئك الذين يالحظون الفس ووفق
ــير إلى أزمة  ــار ظاهرته تش اخلارج فإن انتش
ــاكل العامة للحفاظ على القانون  في الهي
ــر عنها فقط  ــي ال يتم التعبي والنظام والت
ــني الفرديني عن األعراف  في انحراف الفاعل
ــيء في  ا قبل كل ش ــا أيضً ــة وإمن االجتماعي
ــال  ــة كامل ــوارد العام ــئ للم ــع اخلاط التوزي
والسلطة والسمعة والهيبة األخالقية. وإن 
محاولة دمج العنصر «األخالقي» في الفساد 
ــة للفاعلني،  ــن الدونية األخالقي كتعبير ع
ــة فنحن  ــة وال فاعل ــر منتج ــي غي ــدو ل تب
ــكل  ــنا في زمن االنبياء!!! وإن هذا الش لس
ــي الطبيعة  ــن التخصيص هو الذي يخف م
ــع  للمجتم ــاري  املعي ــام  للنظ ــة  املتناقض
ــمح بظهور حالة مزدوجة ويعطي  الذي يس
ــة، فيمكن محو  ــات الفاعل ــس للجه األس
ــاد وعدم الفساد بسهولة  احلدود بني الفس
ــردي إذا كان لدى اجلهات  ــتوى الف على املس
ــل التمييز بني  ــباب لتحل مح ــة أس الفاعل
ــلوك األخالقي وغير األخالقي مع  فئات الس
ــل، وإن محو احلدود هو  فئات النجاح والفش

ــي من  ــي أو اخليال ــط الواقع ــل للضغ رد فع
اخلارج الذي يضع موضوع الفساد أمام خيار 

ما إذا كان يريد املشاركة فيه أم ال.
ــات النظرية لتفعيلها  يتم تقليل االفتراض
ــروف التي تصرف  ــة حتليل الظ ــر مرجعي عب
فيها الفاسد، وعادة ما ال تتجاوز دوافعه ما 
ــن نوع معني من  ــبق إثباته وإن البحث ع س
الشخصية يتميز مبيل إلى حتريف السلوك 
ــن االفتراض أن  ــل، وميك وينتهي دوما بالفش
ــدة» هي صورة منطية،  ــخصية الفاس «الش
ــن احلفاظ على  ــعبيتها من املمك جتعل ش
البنية القائمة والراحة النفسية والكشف 
ــاد  ــك في أن الفس ــا، وال ش ــا وحتديده عنه
ــراد وأنه يتوافق  ــة خاصة لألف يجلب منفع
ــادل املنفعة مع البعض والذي  مع منوذج لتب
ــك املعاملة  ــل تل ــهم مث ــم على أساس يت
ــي هي في  ــراف ثالثة والت ــاب أط على حس
ــون مدعومة ومحمية من اجلهات  األصل تك
الفاعلة التي تتخذ خطوات نشطة إلخفاء 
ــمات  الصفقة. ومن الواضح أنه ال توجد س
ــون املعيار  ــن أن تك ــة ميك ــخصية خاص ش
ــل  ــي أو رج ــني سياس ــز ب ــد للتميي الوحي
ــرم أو انتهازي أو تافه،  ــال أو مهني محت أعم
ــد في تلك  ــار وبيان الفاس ــة اختي وإن نظري
ــي يجد فيها  ــى الظروف الت ــة تعود إل احلال
ــخص ذاته وإلى الدوافع واحملفزات التي  الش
ــاد املعينة. ومع ذلك فإن  تولدها حالة الفس
ــل اإلجابة  ــاالت ال يحل مح ــل االحتم حتلي
ــر الواضح  ــزال من غي ــؤال، فما ي ــى الس عل
ــة االجتماعية التي  ــي مجاالت التنمي ما ه
ــتمرار في  ــة باالس ــات القدمي ــمح لآللي تس

ــاذا تفتح  ــث أو مل ــي العصر احلدي ــل ف العم
ا ليس فقط  ــدة فرصً الظروف واحلوافز اجلدي
ــية  ــا للمعارضة السياس ــاد بل أيضً للفس
ــكلة  واملعنوية لها, وهنا نرى إن تقليل املش
ــل  ــة وفش ــع للدول ــل الذري ــز الفش لتميي
ــطها،  ــول يبس ــر مقب ــكل غي ــوق بش الس
ــالت األيديولوجية  ــى التفضي ــادًا عل واعتم
ــوق  فأن اجملتمع ككل ميكن تنظيمه إما كس
ــة حتى يتمكن  ــة مثالي ــة دميقراطي أو كدول

ــاد. وليس من  ــجني الفس ــن حجب أوكس م
ــة  ــة الدميقراطية الهش ــع نظري األفضل م
ــاد هو عنصر إلزامي محدد  افتراض أن الفس
ــك أن  ــلطوية إذ ال ش ــي الس ــة ف النظامي
األنظمة السلطوية واملركزية توفر املزيد من 
الفرص لتحقيق املصالح اخلاصة في غياب 
املنافسة أو السيطرة العامة، فلذلك ما يزال 
ــر للجدل ما إذا كانت الدولة القوية  من املثي

ــة أو رمبا ضعفها  ــاد ألنها قوي عرضة للفس
ــي حقيقة أنها غير قادرة  يكمن بالضبط ف
ــرعية مؤسساتها  على توليد الثقة في ش
ــاد  ــة فس وفعاليتها وبالتالي تصبح فريس
اقتصادي للنخبة السياسية واالجتماعية. 
ــاب  ــا لغي ــا وظيفي ــاد مكافئ ــر الفس يعتب
ــات أو استحالة  ــرعية وفعالية املؤسس ش
ــة، ومن  ــات االجتماعي ــض الفئ ــراك بع إش
ــروط واحلوافز  ــي الش ــا ه ــة م ــم معرف امله
ــذي  ــق ال ــد املنط ــاد وحتدي ــر الفس لتطوي
مبوجبه تتخذ األطراف الفاعلة ومجموعات 
ــدين في الوضع احلالي من قرارات، إذ  الفاس
ــرعة وبصورة غير  ــوة واملال بس تندمج الق
ــى القوة،  ــاعد عل ــال يس ــة، وامل محسوس
ــلطة تفتح إمكانيات جديدة للمال،  والس
ــل إلثبات أو تقوية  فهل هناك طريقة أفض
ــل لدينا في إعادة  الصداقة؟ اإلجابة تتماث
ــاوى الصغيرة  ــة املثل القدمي « الرش صياغ
ــرة  الكبي ــاوى  والرش  .. ــة  الصداق ــي  تبق
ــؤ» !!! وميكن للمرء أن  ــا قابلة للتنب جتعله
يجد نفس االنعكاسات لكنه يجادل على 
ــر املنظور  ــن وجهة نظ ــتوى الكلي م املس
املتأخر والتنمية غير املتوازنة من قطاعات 
ــاة العامة والتي هي ليس لوضع معايير  احلي
ــكال  موحدة لألمانة العامة والنزاهة، واألش
ــوبية  واحملس ــا  الهداي ــادل  لتب ــة  التقليدي
ــزال موجودة، وإن الهياكل  واحملاباة التي ما ت
ــي املنظمات والهيئات  النمطية املوجودة ف
ــتوفي  ــة أقل أنها تس ــة تعتبر بدرج اإلداري
ــة وإلى حد  ــة املصالح العام ــر حماي معايي
ــبكة امللزمة بالعطاء  ــزء من الش كبير كج

والتقدمي. وان اردت إن أصبح واقعيا فيفترض 
ــس األخالق ينبغي اعتبار  إن اقول وعلى عك
ــيئا وظيفيًا وإن األخالق في هذه  الفساد ش
ــارض «الواقعية» التي توفر فرصة  احلالة تع
ــا ومع ذلك  ــذ مجراه ــيء لكي تأخ لكل ش
ــاالت التاريخية الفردية تثبت  فإن حتليل احل
ــي  ــر اقتصادي وسياس ــه تأثي ــاد ل أن الفس
ــب وإنه يجعل  ــائد في الغال ــي س واجتماع
الفقراء أكثر فقرا ومينع احلركة االجتماعية 
ــول النظم  ــادي ويح ــو االقتص ــوق النم ويع
ــرعيتها  ــلة ويدمر ش ــية إلى فاش السياس
ــك يتم تقدمي  ــا البعض، لذل فتنهي بعضه
ــة  ــى املقايض ــودة إل ــه ع ــى أن ــاد عل الفس
ــمل العمل  ــة، ويش ــة معين ــات دنيئ وعالق
ــدد مقابل  ــر والعمل احمل ــي املباش السياس
ــا وميكن القول إن  ــات االقتصادية. كم التبع
ا عندما ال تكون  ــوف يتطور دائمً الفساد س
ــي كما أن  ــلطة للنظام السياس ــاك س هن
ــخصية لعمل  ــة وغير الش ــر العاملي املعايي
ــم تتمكن  ــي ل ــؤول سياس حكومة أو مس
ــن التغلب على املصالح  ــا وإلى االن م واقعي
ــه  ــيء نفس اخلاصة لألفراد، وميكن قول الش
ــا توزيع الدخل  ــة التي يحدث فيه عن احلال

ــاس معايير  ــلطة أو الهيبة على أس أو الس
ــكلية  ــاواة الش ــاز غير العاملية أو املس اإلجن
ــى مجموعة  ــي إل ــرص والتي تنتم ــي الف ف
معينة أو منشأ أو معايير زائفة أخرى، فعدم 
ــيم الطبقي  ــن التقس ــاواة الناجم ع املس
ــة أن اجلهات  ــى حقيق ــي يؤدي إل االجتماع
الفاعلة الفردية أو اجلماعية متيل إلى الدفع 
للحصول على الوضع املطلوب أرستقراطيا 
ــاجت من  ــاد الن ــف الفس ــتخدام موق أو الس
ــون قادرة على اتخاذ القرارات من  أجل أن تك
ــي مجتمعاتنا  ــخصي، وف ــل اإلثراء الش أج
ــأنه أن يهز  ــن ش ــيء م ــا ال يوجد ش جميع
ــتحقون  ــعوب بأنهم يس ــة األفراد والش ثق
ــدى اآلخرين هو  ــم، أو أن ما ل ــا لديه ــر مم أكث
ــة وبالتالي فإن  ــر عادل ــة غي نتيجة منافس
ــا الزائف  ــات مع تركيزه ــام قيم اجملتمع نظ
ــاواة والتعبير عن  على حتقيق األهداف واملس
ــة التعبير عن اإلرادة فهي ال ولن ميكنها  حري
ــن غير املمكن  ــعوبها، والتي م أن ترضي ش
ــبب  ــو جزئيا بس ــة ول ــون راضي ــا أن تك له
ــاد األنظمة ووحشية  تطرف االقتصاد وفس

املؤسسات السياسية.

الفساد يؤدي إُّـ الغضب 
الشعبي وإُّـ الالمباالة 
واالنفصال عن السياسة 
ويعطي زخما للتغيريات 
السياسية الواسعة والفساد هو 
عالمة على التخلف واالنحراف

ما هي أسباب ظاهرة الطالق 
وما هي الحلول اِّـمكنة لعالج 
ظاهرة الطالق  وماذا يفعل 
اإلنسان  قبل أن يتخذ قرار 
الطالق  ومتى يكون الطالق 
هو الحل اِّـناسب ؟

اهتمام او انشغال اِّـواطن 
العراقي َّـ السياسة اكثر 
من انشغال اِّـواطن األِّـاني 
او الياباني وهكذا بعيدا عن 
أِّـانيا

القرار يهدف اُّـ تطبيق 
اشارات  وتوصيات اِّـرجعية 
َّـ حصر السالح بيد الدولة  
ومنع اي تواجد مسلح  
سواء اكان فرديا ام مكتبيا ام 
غريه خارج اطار الدولة
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السيد محمد صادق الهاشمي
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د. رائد الهاشمي

ــراق مابعد عام  ــس اجلمهورية في الع ــب رئي منص
ــريفي وبروتوكولي ومحدود الصالحيات  ٢٠٠٣ تش
ــب  حس ــردي  الك ــون  للمك ــه  تخصيص مت  ــد  وق
ــي دمرّت البالد  ــة الطائفية البغيضة الت احملاصص
ــنوات  ــود العراقيون طوال الس ــد تع ــاد، ولق والعب
ــم باالمتيازات  ــهم ينع املاضية على أن يروا رئيس
ــة البلد ويحميه فوجان  ــة التي ترهق موازن اخليالي
ــر دجلة  ــى نه ــي قصره عل ــو ف ــكر وه ــن العس م
ــخصيات والرؤساء ويحضر  ويستقبل بعض الش
ــات الثالثة  ــات املهمة مع الرئاس بعض االجتماع
ــدد هناك  ــجب هنا وين ــاء الكتل ويش ــع رؤس أو م
ــك، ولم ينتظروا  ــبة أو تل ــل في هذه املناس ويحتف

ــلم الدكتور  منه دوراً أكثر من ذلك، ولكن ما أن تس
ــت بأن  ــى أثب ــس حت ــب الرئي ــح منص ــم صال بره
ــخصيته أن يكسر  ــتطيع بقوة ش ــخص يس الش
ــب أكثر  ــي للمنص ــراف ويعط ــد واألع كل القواع
ــا بكاريزمته  ــق يقال بأن صاحل ــوم له، فاحل مامرس
الفريدة وشخصيته القوية وشعبيته ومقبوليته 
لدى جميع فئات اجملتمع العراقي متكن من أول يوم 
ــي كل االجتاهات ولم  ــاط وحيوية ف أن يعمل بنش
ــه البروتوكولي  ــدود املوضوعة ملنصب ــخ للح يرض
ــة الى  ــريعة ومكثف ــة س ــالت مكوكي ــدأ برح فب
ــعودية  بلدان مختلفة منها األردن والكويت والس
ــا واالمارات وايطاليا. ملناقشة  وايران وتركيا وفرنس
ــة وانصاف  ــدد بواقعي ــارات يجب أن نح ــذه الزي ه
ــلبياتها، فالزيارات كانت نتائجها  ايجابياتها وس
ــدة ومثمرة في تعزيز عالقات العراق مع جيرانه  جي
ــث كانت حتمل  ــة حي ــة والعاملي ــدول االقليمي وال

رسائل محبة وانفتاح على اجلميع للتعاون املثمر 
ــي جميع  ــتركة ف ــق املصالح املش ــاد لتحقي واجل
ــية واالقتصادية واألمنية  اجملاالت وخاصة السياس
ــكاالت  ــب ثقة هذه الدول وتذليل كل االش ولكس
ــالل هذه  ــابق، وكذلك مت خ ــي الس ــي حدثت ف الت
ــة ملفات حيوية عديدة تهم أمن  الزيارات مناقش
ــي ، وحاول  ــي واالقتصادي واألمن ــراق السياس الع
ــه الكامل من خالل  ــح أن يقدم دعم ــس صال الرئي
هذه الزيارات الى حكومة السيد عادل عبد املهدي 
ــاون والتفاهم بني الرجلني  حيث بدأت مالمح التع
ــيادية  ــم مناصبهم الس ــي تقلده ــن أول يوم ف م
ــو لالرتياح ألن التفاهم  ــيء يدع في البلد، وهذا ش
ــتقراره  ــد واس ــة البل ــي مصلح ــم يصب ف بينه
ــأن زيارات  ــادي املتواضع ب ــي، لذا فباعتق السياس
الدكتور برهم صالح اخلارجية على الرغم من عدم 
ــمة  امتالكه الصالحيات في اتخاذ القرارات احلاس

ــة لكنها كانت مهمة  وتوقيع االتفاقيات املصيري
ــكل  ــتغاللها بش ــراق وباالمكان اس ــدة للع ومفي
ــوزراء من خالل  ــس مجلس ال ــيد رئي جيد من الس
تعاونهما لتطبيق نتائجها على أرض الواقع وفقاً 
لصالحياته الدستورية مع العلم أن جميع زيارات 
ــيق واالتفاق مع  ــت بالتنس ــس اجلمهورية كان رئي
ــب ما مت التصريح  ــيد عادل عبد املهدي وحس الس

به من قبل الناطق الرسمي لرئاسة اجلمهورية.
ــي التكلفة  ــذه الزيارات فه ــلبيات في ه ــا الس أم
املالية الكبيرة لها وخاصة أن الرئيس برهم صالح 
ــي كل رحلة وفداً كبيراً من  كان يصطحب معه ف
ــا انتقده  ــارين واملرافقني وهذا م ــوزراء واملستش ال
ــأن العراقي،  ــني واملتابعني للش ــر من املراقب الكثي
ــود الضخمة قد كلفت  ــث ان تكلفة هذه الوف حي
موازنة الدولة مبالغ باهضة في ظل وضع اقتصادي 
متردٍ ومشاكل كبيرة واضحة للعيان، وكان األولى 

ــيط الذي  ــور برهم صالح وهو الرجل البس بالدكت
ــع على تصرفات  ــة في اوربا واطل ــاش فترة طويل ع
ــدول وطريقتهم في ضغط  ــاء وحكام هذه ال رؤس
النفقات واالبتعاد عن البهرجة والفخامة بأن يفكر 
بهذا األمر جيداً ويحسب حساباته الدقيقة، وكان 
بإمكانه أن يذهب برفقة وفد بسيط من أشخاص 
ــمها  ــداف التي رس ــق نفس األه ــن ويحق معدودي
لزياراته، وأنا على يقني بأنه كان قادرا بشخصيته 
القوية وثقافته العالية وباسلوبه الرائع أن يحقق 
ــادات الكثيرة  ــه االنتق هذه األهداف ويجنب نفس
ــن ضخامة  ــات عديدة ع ــي وجهت له من جه الت
ــي اصطحبها معه وعن املبالغ اخليالية  الوفود الت
ــالوة على أنها كانت  ــي أرهقت موازنة البلد، ع الت
ستكون أجمل وأرقى وتخطف األضواء ببساطتها 

ونتائجها الكبيرة .
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ــدة،  ــنير هذا بش ــى كوش نف
ــة نتيجة  ــعر باالهان ــا ش كم
ــه  ــن جهت ــام. وم ــذا االته له
ــد مقتنعاً بأن بانون  كان جاري
ــراً الى صحيفة  ــرب خب قد س
ــورك تاميز عن االجتماع  النيوي
ــهر كانون  ــذي عقده في ش ال
االول/ ديسمبر من العام ٢٠١٦ 
ــي، وهو  الروس ــفير  الس ــع  م
االمر الذي صبّ الزيت على نار 
ــات القائلة بأن حملة  االتهام
ــد تلقت  ــية ق ــب الرئاس ترام

دعماً من روسيا.
ــاجر بانون وايفانكا خالل  تش
ــب  ــي مكت ــد ف ق ــاعٍ عُ اجتم
بريبوس الذي يشغل زاوية في 

اجلناح الغربي.
ــه  بوج ــراً  اخي ــون  بان ــرخ  ص
ــكِ من  ــا ل ــال: «ي ــكا وق ايفان
ــيئة! انت ال شيء  موظفة س
غير موظفةٍ فاشلة!» واضاف 
ان عليها العمل من خالل كبير 
ــني مثل اآلخرين وانه ال  املوظف
بد من وجود بعض النظام في 
ــني هنا  ــتِ تتجول ــل. «ان العم
وتتصرفني كأنك املسؤولة في 
ــك. انتِ  ــتِ كذل حني انكِ لس

من ضمن املوظفني!».
صرخت ايفانكا وقالت: «لستُ 
ــس  ــة الرئي ــا ابن ــة. ان موظف
ــتخدمت  اس ــا  وهن ــى»  االول
بالفعل اللقب الرسمي، «وانا 
ــن املوظفني  لن اكون من ضم

ابداً».
ــقاق  الش ــوة  فج ــعت  اتس

بينهما الى هذا احلد.
حرص بوسي، وكان نائب مدير 
ــية على  حملة ترامب الرئاس
ــه مع بانون  ــتمرار اتصاالت اس
بالرغم من عدم تلقيه تعييناً 
رسمياً من البيت االبيض. كان 
ــراً  ــن هجوماً مباش بانون يش
ــت  ــي البي ــنير ف ــى كوش عل
االبيض، لكن بوسي قدم اليه 

بعض النصائح.
قال بوسي: «ستيف، احدكما 
هو والد احفاد الرئيس، واآلخر 
ــت  وضع واذا  ــك.  كذل ــس  لي
ــكان الرئيس فمع  ــك م نفس

ن سوف يقف يا تُرى؟». مَ
ــب بدوره  ــوس متاع كان لبريب
ــار  ــن بانون س ــون لك ــع بان م
ــح داعياً الى  ــار واصب مع التي
ــراتٍ اكثر مما  ــر م التوافق عش

كان عليه جاريد وايفانكا.
كان بريبوس يلقى على الدوام 
ــقة في اقناع ماكماستر  مش
ــع ترامب. لكن  ــجام م باالنس
ــار االمن  ــه مستش عند توج
القومي الى املكتب البيضاوي 
املقررة  ــات  االجتماع ــور  حلض

يقول الرئيس كالعادة :
«اهذا انت مجدداً؟ لقد قابلتك 
لتوي». كان اسلوب ماكماستر 
ــه عن  ــاء تلخيصات ــي اعط ف
ــاع خاطئاً كله في نظر  االوض
ــلوب  ــذا االس ــب. وكان ه ترام
ــب  ترام ــلوب  الس ــاً  معاكس
ــب تقريباً. كان  ــن كل اجلوان م
ماكماستر منظماً ومنضبطاً 
وخطياً في طريقة تفكيره. اما 

ــتعداد  ــب فكان على اس ترام
ــى «هـ» والى  ــز من «أ» ال للقف
ــى «ن». او انه يعود  ــم ال «ي» ث
الى النقطة «د» او «س». بينما 
ــتر يقول عاجزاً  كان ماكماس
ــن «أ» الى «ج»  عن االنتقال م

من دون التعريج على «ب».
ان  ــوس  بريب ــف  اكتش
ــتر كان عنيداً بعض  ماكماس
وزراء  ــس  رئي وكان  ــيء.  الش
ــودي، الذي  ــدرا م ــد نارين الهن
سبق ان رحب به اوباما بحرارة 
ــارة الواليات املتحدة  يعتزم زي

ــو  يوني ــران/  حزي ــهر  ش ــي  ف
ــت الهند  ــة ترامب. كان ملقابل
ــتان،  هي الثقل املوازي لباكس
التي تسببت لالدارة االميركية 
احلالية ولالدارات السابقة من 
ــراء تقدميها  ــب ج ــل مبتاع قب
ــة الصلبة الى االرهاب.  احلماي
ــاب الى كامب  اراد مودي الذه
ــداء  ــاول الغ ــي يتن ــد لك دافي
هناك مع ترامب والتقرب منه 

اكثر.
ابلغ بريبوس ماكماستر: «هذا 
ــج املقرر، بل  ليس في البرنام
سوف نتناول الغداء هنا. هذا 

ما يريده الرئيس».
ــاً  ــتر غاضب ــر ماكماس انفج
ــا الهند يا  ــاذا؟ انه وقال: «ومل
ــة».  ــل. انها الهند البائس رج
ــة  االهمي ــاً  متام ــدرك  ي كان 
ــد، وهي  ــتراتيجية للهن االس
ــتان.  ــدودة لباكس ــدوة الل الع
ــات  العالق ان  ــك  ذل ــي  يعن
ــع  م ــة  والقوي ــعة  الواس

باكستان ضرورية جداً.
اما املناسبة التالية للترحيب 
ــد كانت  ــودي فق ــس م بالرئي
حفل كوكتيل من دون زخرفة 
ــن غداء العمل جرى  زائدة. لك

في البيت االبيض.
ــو  ــب، وه ــد ترام ــرى دونال اج
ــاالً هاتفياً  ــل جداً، اتص منفع
مع وزير الدفاع جاميس ماتيس 
ــون صبيحة يوم  ــي البنتاغ ف
ــهر  ش ــن  م ــع  الراب ــاء،  الثالث
ــان/ ابريل. وكان ذلك في  نيس
ــته.  ــهر الثالث من رئاس الش
كانت الصور ومقاطع الفيديو 
ــارين،  ــاز الس ــومٍ بغ ــن هج ع
تعرض له املتمردون السوريون، 

تتوالى الى البيت االبيض.
كان ذلك هجوماً بشعاً وحشياً 

ــرات  ــل عش ــن مقت ــفر ع اس
ــاك من  ــخاص. وكان هن االش
ــاء:  ــى اطفال ونس ــني القتل ب
ــيمون.  وس ــال  اطف  ، ــالٌ اطف

ــد من  ــوة تتصاع ــت الرغ كان
ــواه، وكان اهالي االطفال  االف
ــى  باالس ــني  وغارق ــني  مرتعب
ــن عمل  ــك م ــأس. كان ذل والي
النظام الديكتاتوري السوري.

ــا نقتله!  ــال الرئيس: «دعون ق
ــم  ونقتله ــل  ندخ ــا  دعون

جميعاً».
ــك الوقت  ــش في ذل كان اجلي
ــن  ش ــى  عل ــدرة  الق ــك  ميتل
هجومٍ جوي عالي السرية في 

سورية.
ــدم  صُ ــه  وكأن ــب  ترام ــدا  ب
ــوم.  الهج ــذا  به ــخصياً  ش
ــورية وعداً  سبق ان قدمت س
ــلحة  ــتخدام االس ــدم اس بع
الكيميائية. وكان ذلك اشارة 
ــى موافقة الرئيس  ظاهرية ال
تدمير  ــد على  االس ــوري  الس

جميع اسلحته الكيميائية.
ــارة الى  ــل، قال ماتيس اش اج

موافقته على هذه الدعوة.
انتهت املكاملة عند هذا احلد.

ــار  كب ــد  الح ــب  ترام ــال  وق
ــن نفعل  ــا ل ــاعديه: «انن مس
ــيئاً من هذا. سنكون اكثر  ش

حرصاً بكثير».
ــرر تطوير خيارات  كان من املق
وكبيرة  ــطة،  ومتوس صغيرة، 
ــة  جوي ــارة  غ ــن  لش ــداً  متهي
ــة، وبحيث تكون على  تقليدي

ثالث مراحل.
رأى ماتيس ان االدارة قد عثرت 
على فرصة ذهبية نادرة من دون 

ــتغاللها  ان تفعل الكثير الس
ــر  ــة اكث ــا فرص ــد بأنه واملؤك
ــنحت  كثيراً من تلك التي س

ألوباما.

اعلن اوباما في العام ٢٠١٢ ان 
ــد لألسلحة  ــتخدام االس اس
ــط احمر. قتل  الكيميائية خ
ــنة التالية  ــي الس ــام ف النظ
ــلحة  باالس ــي  مدن  ١٤٠٠

اوباما  ــك  وامتل ــة.  الكيميائي
ــة  ــت اجلهوزي ــك الوق ــي ذل ف
ــي متكنه من  ــكرية الت العس
ــن غارةٍ جوية،  وضع خطة لس

ــع عن هذه اخلطوة  لكنه تراج
ــوب نزاعٍ  ــب نش ــه اراد جتن الن
ــي  ــوع ف ــر، والوق ــلحٍ آخ مس

مستنقع.
ــن بني  ــني، م ــر بوت كان فالدميي
ــدة  ــبّ لنج ــذي ه ــع ال اجلمي
ــي  ــا. رتب الزعيم الروس اوبام
اتفاقية يوافق االسد مبوجبها 
ــلحته  ــى تدمير جميع اس عل
ــحب  ــة. وهكذا سُ الكيميائي
ــن  ــن م ــورية ١٣٠٠ ط ــن س م
ــة وهي  ــلحة الكيميائي االس

كمية مذهلة مبا يكفي.

ــا لهذا النجاح وهو  هلل اوبام
ــام ٢٠١٤:  ــي الع ــذي قال ف ال
ــي حتقيق اجناز  ــد جنحنا ف «لق
ــتمرة  ــي جهودنا املس مهم ف

ــلحة  ــار اس انتش ــة  ملكافح
ــامل وذلك عندما  الش الدمار 
ــورية  قمنا بازالة مخزونات س
ــلحة الكيميائية».  ــن االس م
ــر اخلارجية جون كيري  اما وزي

فقد ذهب ابعد من ذلك عندما 
قال: «جنحنا باخراج ١٠٠٪ من 

االسلحة الكيميائية».
ــتخبارية  االس التقارير  ــن  لك

ــت  تناقض ــرية  س ــة  املصنف
ــال كالبر مدير  مع تصريحه ق
في  ــة  الوطني ــتخبارات  االس
ــح علني له: «لم تصرح  تصري
سوريا عن كل عناصر برنامج 

اسلحتها القومية».
ــتمرار  ــع اس ــا م ــل اوبام حم
ــورية  ــي س ــة ف ــرب االهلي احل
االستراتيجي.  االخفاق  دمغة 
واسفرت تلك احلرب عن مقتل 
ما يزيد على ٤٠٠ الف شخص، 

وعلى ماليني الالجئني.
واملسؤول عن  بدأ ماكماستر، 

االوسط في  ــرق  الش منطقة 
ــن القومي ديريك  مجلس االم
البيت  ــي  ف بالتحرك  ــي  هارف
ــوع الهجوم  ــض بعد وق االبي
الكيميائي وذلك بهدف حتديد 

اخليارات املتاحة.
ــب  ــزم جان ــس ان يل اراد ماتي
اي  ــاذ  اتخ الن  ــك  وذل ــذر  احل
ــرك كان يترافق مع مخاطر  حت
ــن يعملون  ــل الروس الذي مقت
ان  ــورية.  الس ــارات  املط ــي  ف
ــح لهم اجملال  قتل الروس يفت
ــدة بالكامل، فإما  للعبةٍ جدي

املواجهة واما الكارثة.
ــد اجتماع  ــن املقرر عق كان م
جمللس االمن القومي ملناقشة 
ــتفاد  ــارات املطروحة. اس اخلي
ــن امتيازاته املمنوحة  بانون م
له وتوجه ملقابلة ترامب وحده 
ــاوي. ابلغ  ــب البيض في املكت
ــدم الرد  ــس ان ع ــون الرئي بان

ــخ املوجهة، أي كما  بالصواري
كان مستشاروه يقترحون هو 
جزء من جتنب حروبٍ والتزامات 
ــار كانت غير  في ما وراء البح

ضرورية.
ــب: اذا تدخل وليكن  قال ترام

صوتك مسموعاً.
هاجم ترامب في تصريح علني 
ادلى به في ٤ نيسان/ ابريل كال 
من االسد واوباما. «ان االعمال 
الوحشية التي قام بها نظام 
بشار االسد ما هي اال نتيجة 
ــف والتردد للذين متيزت  للضع
ــال  ــابقة. ق ــا االدارة الس بهم
الرئيس اوباما في العام ٢٠١٢ 
بانه سوف يضع «خطاً احمر» 
ــلحة  االس ــتخدام  اس ــد  ض
يفعل  لم  ــه  لكن الكيميائية 

اي شيء بعد ذلك».
ــاء االجتماع الذي  رضت اثن عُ
ــس االمن القومي  عقده مجل
ــاخن،  الس ــارات:  خي ــة  ثالث
اخليار  والبارد. كان  واملتوسط، 
االكبر هو هجوم مبئتي صاروخ 
ــع املطارات  ــى جمي ــه ال موج
ــورية الرئيسة: اما اخليار  الس
ــر على ٦٠  ــط فيقتص املتوس
ــاً؛ في حني ان  صاروخاً موجه
ــد كان عدم  ــر ق ــار االصغ اخلي
او  ــاً،  تقريب ــومٍ  هج أي  ــن  ش
ــأي هجومٍ على  ــدم القيام ب ع

االطالق.
كانت قائمة االهداف احملتملة 
ــام ٢٠١٣  ــرة، النه في الع كبي
د اوباما بهجوم  ــدّ اي عندما ه
ــى قائمة  ــي صادق عل صاروخ
ــاً  مجمع ــن  تتضم ــداف  اه
حكومياً يحتوي على معدات 
برنامج االسلحة الكيميائية. 
بعد من  ــتُ لكن هذا اجملمع اس
ــداف احلالية، ألن  ــة االه قائم
ــس والبنتاغون ارادا ابقاء  ماتي
ــق مجالٍ  ــي اضي ــوم ف الهج

ممكن.
ــة  القائم ــس  ماتي ــص  قل
واحداً فقط  ــمل مطاراً  لتش
ــتمل  ــة التي تش ــي الضرب ف
ــاً  موجه ــاً  صاروخ  ٦٠ ــى  عل
ــة االهداف  ــن قائم ف م ــذِ وحُ
ــي املطار،  ــكنيٌ ف ــعٌ س مجم
افراد  وجود  امكانية  ــبب  بس

عائالت العسكريني فيه.
«اذا  ــول:  بالق ــون  بان ــادل  ج
ــو النموذج املتبع.  كان ذلك ه
ــتحصل  واس اخرج  ــي  فدعن
ــق  ــور املناط ــض ص ــى بع عل
شبه الصحراوية من افريقيا. 
ــرف  اع ــي  دعن ــق؟  تواف ــل  ه
بعض ما يجري في غواتيماال 
ــذا  ــن كان ه ــوا. لك ونيكاراغ
ــارة  ــذه الغ ــوذج له ــو النم ه
ــة اللعينة، فدعنا  الصاروخي
نتوجه الى كل املناطق، ودعنا 
ــيء». ظن بانون  نفعل كل ش
ان الرئيس يدعمه في موقفه 

هذا.
ــول: «لن تكون  تابع بانون الق
هذه الغارة اال وخزة صغيرة». 
ال  كان  اذا  ــاخراً:  س ــاف  واض
ــه ضربة، فلتكن  بد من توجي

شيئا استثنائياً.

ملف

_@ÔiäÃ€a@Äb‰¶a@ø@ÚÌÎaã@›ÃíÌ@à€a@êÏjÌäi@knÿfl@ø@Ü‘ �«@� b‡nua@fi˝Å@bÿ„b–ÌaÎ@ÊÏ„bi@äubím@aábΩ

حرص بوسي الذي كان نائب مدير حملة 
ترامب الرئاسية على استمرار اتصاالته مع 
بانون بالرغم من عدم تلقيه تعييناً رسمياً 

من البيت االبيض

H33I@Ú‘‹ßa

كان لربيبوس متاعب مع بانون لكن بانون سار 
 مع التيار واصبح داعياً اُّـ التوافق عشر مرات

اكثر مما كان عليه جاريد وايفانكا

بانون
ايفانكا

كوشنر

HÖâÎÖÎÎ@lÏiI@È–€˚Ω@úÓi˛a@oÓj€a@ø@kflaäm@NNC“ÏÅD@Z‚ÏçÏΩa@lbnÿ€a@pb‘‹y@›ÿë@Û‹«@ûä»ném@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D
ــية نرى  « كعادتها دائماً في احتاف القارئ بكل ما جد من كتب ذات أهمية كبيرة تتعلق مبوضوعات سياس

ــات الرئيس  ــأن سياس ــئلة كثيرة بش لزاماً أن يطلع عليها القارئ العزيز.. في هذا الكتاب اجابات عن اس

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

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

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

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

ــأن كيف أمر ترامب بأغتيال  ــاؤالت بش في الواليات املتحدة االمريكية.. في جانب من هذا الكتاب ثمة تس

ــد)؟ ومن الذي جتاهل أوامره؟ ومالذي جعل الرئيس األمريكي يصف محادثاته  ــوري (بشار األس الرئيس الس

ــي بأنها (موجعة).. كتاب يصفه مؤلفه بالقوة والواقعية في حني ينعته ترامب بأنه «تضليل  مع السيس

للجماهير» أملني لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد».
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عبد اِّـنعم مطشر

في مشهد مكرر من صفحات التاريخ السياسي 

ومعادلة احلكم يكون طرفي املعادلة دائما احلاكم 
واحملكوم..حسب نظريات التطور التاريخي ونزعة 
ــتوى الشخصي  ــان في ان يتطور على املس االنس
ــكن تبدأ معها  ــن حيث اخلدمات وامللبس واملس م
اهتماماته في شأن خطير وهو الشأن السياسي. 
ــدة، «هي كلما  ــة تكمن في حقيقة واح و املعادل
ــغال الناس في  ــا زاد انش ــات كلم ــت اخلدم نقص
ــغال املواطن  ــة». مثال ان اهتمام او انش السياس
ــة اكثر من انشغال املواطن  العراقي في السياس
ــا  ــن أملاني ــدا ع ــذا بعي ــي وهك ــي او اليابان األملان
ــن تصويت على  ــهدته م وقريبا من كربالء وما ش

ــابق. اختيار محافظ جديد خلفا للمحافظ الس
ــجلت بعض املالحظات ودونتها لعرضها على  س
ــث او املؤمتر  ــالل متابعتي حلدي ــم من خ حضراتك
ــة التصويت على  الصحفي الذي عقد بعد جلس
ــيد رئيس  ــد والس ــيد احملافظ اجلدي ــار الس اختي
ــد الصحفني؟ملاذا مت  ــؤال اح ــد. وس ــس اجلدي اجملل
اختيار السيد احملافظ من داخل اجمللس وليس من 
خارجه؟وما هي مهمة هذه الكابينة اجلديدة وهل 
هو استهداف سياسي للمحافظ السابق؟ فكان 
ــيد احملافظ  ــكل اآلتي: مت اختيار الس اجلواب بالش
ــه الطويله  ــس وذلك خلبرت ــن داخل اجملل اجلديد م

وقصر املدة املتبقية
ــي. مهمة  ــبة ل ــة بالنس ــة مقنع ــت اإلجاب وكان
ــن  للمواط ــات  اخلدم ــدمي  تق ــدة  اجلدي ــة  الكابين
ــاء بالتعاون مع  ــها الكهرب ــي وعلى رأس الكربالئ

احلكومة االحتادية .
ــون ان  ــي ك ــتهداف سياس ــود أي اس ــدم وج وع
ــابق ينتمي الى نفس الكتلة  السيد احملافظ الس

السياسية للسيد احملافظ اجلديد.
وسؤال آخر عن شرعية انعقاد اجللسة وقانونيتها 
ــروك للقضاء طبعا. كانت ردود أفعال  وهذا امر مت
ــالء متباينة بني  ــي كرب ــام ف ــرأي الع ــارع وال الش

ــدا. اال ان  ــض وهذا امر طبيعي ج ــب وبني راف مرح
ــكل عام بدت واضحة  ــة بش الفوبيا من السياس
من خالل التعليقات .بعضها كان في حدود الذوق 
ــذوق العام  ــدود ال ــا اآلخر جتاوز ح ــام وبعضه الع
ــؤول تفهم ذلك وان يتعامل معها  نتمنى من املس
ــعوره بحجم املسؤولية وهذا  بشكل يعكس ش
ــه ومدى  ــة املعلق نفس ــتوى وثقاف ــس مس يعك
ــعوره باإلحباط وهيبة األمل التي إصابته جراء  ش
هذا احلدث. اخلالصة تكمن في ان يقدم السياسي 
او املسؤول اخلدمات بشكل مقبول وكلما قدمها 
بشكل أفضل كلما ابتعد عنه وأمن شر املواطن.

ميثم اِّـعلم

ــرة ، ويوجد احلقد ،  ــالق يفكك  األس ــا يعرف إن  الط كلن
ــكالت  ــر البغضاء،  وينمي الكراهية ، ويخلق املش وينش
ــاء ، ويحزن األمهات ، ويخيف  ــد احلياة ، ويقلق اآلب ، ويعق
ــف  ــات ، ويضع ــق اجملتمع ــاء ، ويره ــم األقرب األوالد ، ويؤل
ــة بالنفس ، ويربك احلياة العاطفية ، ويوتر العالقات   الثق
ــيع  ــجع العصبيات بني العوائل ، ويش ــر ، ويش بني األس
ــلبيات بني الناس ، ويزعزع األمن االجتماعي ، ويوجد  الس
ــة   ــة والتربوي ــة  والفكري ــية والصحي ــاكل النفس املش

واالقتصادية واألمنية واالجتماعية.
ــالم : ((إن اهللا عز وجل يحب  قال اإلمام الصادق عليه الس
البيت الذي فيه العرس، ويبغض البيت الذي فيه الطالق، 

وما من شيء أبغض إلى اهللا عز وجل من الطالق )) .
ــباب ظاهرة  ــا هي أس ــها  م ــئلة   تطرح نفس ــا أس وهن
ــة لعالج ظاهرة الطالق ؟  ــالق؟ وما هي احللول املمكن الط
ــرار الطالق ؟ ومتى  ــان  قبل أن يتخذ ق وماذا يفعل اإلنس
ــون الطالق  ــب ؟ ومتى يك ــالق هو احلل املناس ــون الط يك
ــاة بعد  ــع احلي ــف م ــوات التكي ــي خط ــا ه ــا ؟ وم آمنـــً

الطالق؟
أسباب ظاهرة الطالق كثيرة أهمها :

١- الشيطان .
ــارة   إث ــي  ــا ف ــرًا و محوريـــ ــيطان دورًا كبي ــب الش يلع
ــيطة  ــكالت الزوجية  ، فهو يضخم األخطاء البس املش
في ذهن الزوجني ، ويشعل املشاعر السيئة في قلبيهما 
، ويزين لهما بأن العناد قوة ، وأن اجلدال ذكاء ، وأن اإلصرار 
ــة النفس  ــة على كرام ــف اخلاطئة محافظ ــى املواق عل
ــة وضعف ،  ــامح مذل ــو والتس ــأن العف ــا ب ، ويخدعهم
ــا بحالوة احلياة بعد االنفصال، حتى يرديهما في  ومينيهم

براثن ومصائب الطالق.
ــدو فاتخذوه عدوًا )) .  ــيطان لكم ع قال تعالى : (( إن الش

سورة فاطر آية ٦

٢- ضعف الثقافة الزوجية .
ا عن احلياة  ــا واحدً ــاك كثير من األزواج لم يقرؤوا كتاب هن
ــي العالقة الزوجية  ــذوا دورة واحدة ف ــة ، ولم يأخ الزوجي

ــاكل التي  ــوا على  كيفية التعامل مع املش ، ولم يطلع
ا في   ــديدً ًا ش ــبب ضعفـــ ــه احلياة العائلية، ما س تواج
ــني ، و أدى إلى كثرة حاالت  ــة الزوجية  لدى  الزوج الثقاف

الطالق بني الزيجات احلديثة. 
٣- عدم التوافق في السمات الشخصية بني الزوجني .

من األسباب الرئيسية  لالنفصال وانتشار ظاهرة الطالق  
ــق بني الزوجني في  ــات  احلديثة هو عدم التواف ــني الزيج ب
ــة  ــة والعاطف ــر والثقاف ــخصية كالفك ــمات الش الس
واألخالق والطباع والعادات والتقاليد  ، ما يؤدي إلى تباين 

كبير وفجوة واسعة بني الطرفني .
٤- تدخل الوالدين  واألقرباء واألصدقاء في حياة الزوجني.

ــبة ، ويفقد األقرباء  عندما يفقد الوالدان احلكمة املناس
ــليم  ــة الطيبة ، ويفقد األصدقاء التوجيه الس النصيح
ــي كيفية  ــلوب األمثل ف ــع  األس ــد اجلمي ــي يفق ، بالتال
ــؤدي إلى تصعيد  ــاكل العائلية ، ما ي ــي مع املش التعاط

اخلالف بني الزوجني وتضخيمه بشكل كبير.

٥- الغضب واالنفعال  .
ــب واالنفعال جزءًا  ــن أخطر األمور عندما يصبح الغض م
ــى امر طبيعي  ــد  الزوجني ، ويتحول إل ــخصية أح من ش
ــرية ، فتصبح  احلياة  في التعامل اليومي في احلياة األس
العائلية جحيمــًا ال يطاق،  فيفقد أحد الزوجني  الصبر، 

فيقع ما ال يحمد عقباه .
قال أمير املؤمنني علي بن أبي طالب عليه السالم : ((إياك 

والغضب، فأوله جنون وآخره ندم)) 

٦- فقدان ظاهرة الحوار بني الزوجني  .
ــرية  حتدث بسبب  ــكلة أس ــي ألي مش ــبب الرئيس الس
ــا ترتب عليه  ــل واملرأة ، م ــرة احلوار بني الرج ــدان ظاه فق
ــا. وعندما تغيب  ــا وتعقيده ــكالت وتراكمه كثرة  املش
ــرة احلوار بني الطرفني يفقد كال الزوجني القدرة على  ظاه

التواصل و التفاهم وتقريب املسافات بينهما .

٧- الدور السلبي للتقنية الحديثة .
ــل  التواص ــع  ومواق ــة   الفضائي ــوات  والقن ــت  اإلنترن
ــكل كبير  ــببت بش ــع أنواعها ، تس ــي بجمي االجتماع
ــض الزيجات  ،  ــاكل العائلية بني بع ــوظ في املش وملح
ــك والريبة واالتهام وسوء الظن ،  حيث تنامت حالة الش

ما أضعف حالة الثقة بني الزوجني .

٨- عدم التغاضي عن األخطاء .
ــن أخطاء  ــني ع ــات ال يتغاض ــن الزوج ــر م ــاك الكثي هن
ــن حاالت الضعف  ــن يتصورن أنها حالة م أزواجهن ألنه
ــن األزواج ال يتغاضوا عن  ــذل ، وكذلك هناك الكثير م وال
ــمات  ــمة من س أخطاء زوجاتهن ألنهم يتصورون إنها س

الشخصية الساذجة والفاشلة .

ــالق كاإلهمال  ــباب لظاهرة الط ــاك الكثير من األس وهن
ــرب  ــي ، واخليانة الزوجية ،والبخل ، والفقر ،، وش العاطف
ــور، والغرور ، والغيرة املفرطة  الكحول،  واخملدرات  ، والته
ــدم التهيئة  ــري، وع ــية ،  والعنف األس ، والعقد النفس
ــة  ، وعدم  ــابة للحياة العائلي ــاب والش ــبة  للش املناس

االلتزام بالواجبات األسرية  كما ينبغي .
وأما احللول املمكنة لظاهرة الطالق ، فهناك عدة حلول:

١- الطلب من اهللا بشكل دائم السعادة الزوجية .
ــاح العائلي  ــو النج ــان ه ــاح في حياة اإلنس ــم جن إن أه
ــن  ــا  م ــا عظيمــ ــب  توفيقـ ــي يتطل ــاح العائل ، والنج
ــي حياتنا   ــعادة ف ــاهللا هو مصدر لكل س ــى ، ف اهللا تعال
ــدر لكل خير  ــعادة الزوجية ، وهو مص ــوص  الس وباخلص
ــرور في حياتنا  في حياتنا العائلية   ، وهو مصدر لكل س
ــكل دائم  ــرية ، فعلينا أن نطلب من اهللا تعالى بش األس
ــاعدنا في  ــه أن  يس ــب من ــة ، وأن نطل ــعادة الزوجي الس
ــة والتربوية . يجب علينا  ــاكلنا الزوجي إيجاد احللول ملش
ــق  لكل خير  ــور اخلير ، فهو املوف ــي أم ــى اهللا ف أن ال ننس

وسعادة .

٢- تنمية الثقافة الزوجية بشكل مستمر .
لكي يستطيع  الزوجان التغلب على املشكالت واألزمات 
ــة يحتاجان إلى  ــاة العائلي ــات التي تواجه احلي والتحدي
ــتمر ، وذلك  عبر  ــكل مس التنمية الثقافية الزوجية بش
ــة  ، وااللتحاق بدورات  ــراءة املكثفة عن احلياة العائلي الق
ــطة وفعاليات  تأهيلية في احلياة الزوجية ، ومتابعة أنش
ــرية  ــز متخصصة في تنمية احلياة األس وإصدارات مراك
ــبيل املثال  ــعيد بصفوى  على س ــت الس ــز البي ،  كمرك
ــي إيجاد احللول  ــرة املتميزة ف ــر، الذي ميتلك اخلب ال احلص
ــرية ، حيث حقق املركز جناحــًا  كبيرًا  للمشكالت  األس
ــى الزواج ، عبر  ــي تنمية اجليل اجلديد املقبل عل وباهرًا ف
ــي يقوم بها  ــالت التثقيفية الت ــدورات والندوات واحلم ال

بشكل دائم ومستمر .
٣- االلتزام الديني الواعي .

عندما ميتلك الزوجان التزامــًا دينيـــًا واعيـــًا كالتقوى 
مثال ً ، فإنهما مينعان الكثير من املشاكل األسرية أن تقع 
ــى أن ال يظلما  ــا يحرصان كل احلرص عل ــا ، ألنهم بينهم
ًا  ــن اهللا خوفـــ ــان م ــا يخاف ــص ، ألنهم ــا البع بعضهم

ا أن يكونا من الظاملني . شديدً
جاء رجل إلى اإلمام احلسن عليه السالم ((يستشيره في 
ــال: زوجها من رجل تقي، فإنه إن أحبها  تزويج ابنته؟ فق

أكرمها  ، وإن أبغضها لم يظلمها )) . 

٤- االلتزام األخالقي .
ــرة بني الزوجني هو حسن اخللق ، وعندما  الذي يدمي العش

ــب األخالقي فيما بينهما ، فإن ٨٠٪  يلتزم الزوجان باجلان
ــاكل الزوجية تختفي بشكل أبدي ، وال يشعران  من املش
ــكل كبير  مشاعر  بها على االطالق ، ألنهما يراعيان بش

بعضهما البعض في الكلمات واألفعال واملواقف .

٥- القدوات الناجحة َّـ الحياة الزوجية .
ا للشاب والشابة أن يتخذا قدوة  صاحلة  من الضروري جدً

ــة ، لكي يتعلما منها كيفية  ــة في احلياة الزوجي وناجح
ــا كيفية  ــرية ، ويتعلمان منه ــاة األس ــاح في احلي النج

التغلب على الصعوبات التي تواجه احلياة العائلية .

٦- االعتبار من حاالت الطالق  .
ــدم واحلزن بعد الطالق ،  ــعروا بالن أن ٢٤٪ من املطلقني ش
ــالق لم تتم بالتفاهم والتراضي ،  وأن ٧٢٪ من حاالت الط
ــارة عند الطالق ،  وأن ٧١٪ من املطلقني لم يأخذوا استش
ــنوات األولى من  ــن حاالت الطالق تقع في الس وأن ٤١٪ م
ــن الرجل في عملية  ــرأة هي األكثر تأثرًا م ــزواج ، وأن امل ال
الطالق ، وأن األطفال هم املتضرر األكبر من حالة الطالق 
ــي  ــن احلب ، والتأخر الدراس ــث يعانون من احلرمان م حي
ــرد  ــب والعدوانية ، والتش ــاب ، والغض ــق واالكتئ ، والقل

والضياع ، والتعرض لالنحراف .
ــعر  ــذه االحصائيات واألرقام يش ــان ه عندما يقرأ اإلنس
ــديدين ، ألن الطالق يترك اثارًا سيئة  ــى الش باحلزن واألس
ــاف اجملتمع  ــؤدي إلى إضع ــاء ، ما ي ــى األطفال والنس عل
ًــا أن نأخذ  ــذا علينا جميعــ ــالمته وتقدمه . ل ــدد س ويه

العبرة من حاالت الطالق .
ــالق عبر  ــرة الط ــرى لعالج ظاه ــول أخ ــدة حل ــاك ع وهن
ــائل اإلعالم ،  ــة مبختلف وس ــالت اإلعالمي ــف احلم تكثي
ــم املراكز املتخصصة  ــدوات وورش العمل ، ودع وعقد الن

في حماية األسرة ، ودراسة ظاهرة الطالق بشكل علمي 
من قبل املفكرين واملثقفني واملصلحني األسريني .

أما ماذا يفعل اإلنسان  قبل أن يتخذ قرار الطالق ؟
ــرار الطالق عليك  أن تتعرف على طبيعة  قبل أن تتخذ ق
ــى الطالق ، وأن  ــباب املؤدية إل ــكالت الزوجية واألس املش
ــي مقبولة أم ال ،  ــباب الطالق ، وهل ه ــوم بتقييم أس تق
وفكر باخليارات البديلة واملمكنة حلل املشكالت الزوجية 
ــه ، وتأنى وخذ الوقت  ــر في تبعات الطالق وعواقب ، وفك
ــؤولية اتخاذ القرار  ــرار ، وحتمل مس ــي التخاذ الق الكاف
ــكالت قبل  ــن كافة احللول للمش ــتفد م وتبعاته ، واس
اتخاذ أي قرار، وقم بدراسة النتائج اإليجابية والسلبية 
ــرار بذهنية صافية  ــذ الق ــا ، واتخ ــالق ووازن بينهم للط

وليس حتت الضغوط النفسية أو أي تأثير خارجي .
وأما متى يكون الطالق هو احلل املناسب ؟

ــتعصت على احلل ، وإذا  ــاكل واس ــتفحلت املش إذا اس
كان االستمرار في الزواج أشد ضررًا من إنهائه ، وإذا كان 
ــر أخالقية ، وإذا  ــى القيام بأفعال غي ــريك يجبر عل الش
ــف ، وإذا لم يلتزم  ــريك يخون العالقة دون توق كان الش
الشريك بالواجبات واحلقوق الزوجية ، وإذا كان الشريك 
مدمنـــًا على اخملدرات أو شرب اخلمر ، وإذا وجد الشريك  

أن البقاء على العالقة تشكل خطرًا على حياته.

ولكي يكون الطالق آمنــــًا ؟
ــان ، والتصرف بنضج وحكمة  ــريح مبعروف وإحس التس
ــب اللجوء إلى  ــرار اآلخر ، وجتن ــق ، واحلفاظ على أس وخل
ــن االبتزاز  ــكان ، واالبتعاد ع ــدر اإلم ــرطة واحملاكم ق الش
ــيلة  ــتخدام األبناء وس ــب اس ــادي ، وجتن ــي وامل العاطف
لالنتقام واإلساءة لآلخر ، وتهيئة األبناء نفسيــًا للطالق 
ــن واألقرباء ،  ــل مع الوالدي ــال من التواص ــني األطف ، ومتك
ــكال الوالدين على  ــة ل ــلطة املعنوي ــاظ على الس واحلف
ــاق على خطوات  ــار االحترام لآلخر ، واالتف األبناء ، وإظه
ــة موحدة  ــوره ، واالتفاق على إجاب ــهيل أم ــالق وتس الط

ومناسبة ملن يسأل عن أسباب الطالق .

وأما خطوات التكيف مع الحياة بعد الطالق؟
ــب ، وتقبل  ــزن واخلوف والغض ــاعر احل التخلص من مش
ــر الواقع والتأقلم معه ،  والعناية بالنفس من جديد  األم
ــليمة عن الطالق ، والتبصر  ــاء الصورة الذهنية الس ، وبن
ــة ، وتعلم  ــوط الذاتية والبيئي ــة مواجهة الضغ بكيفي
ــن اآلخرين ، وتنمية تطوير الذات  خلق العفو والصفح ع
ــتئناف  ــرة واألصدقاء ، واس ، وتكوين فريق داعم من االس
ــوارد الذاتية  ــتمراريته ، وتعظيم امل ــدي واس ــدور الوال ال
ــتطرأ على  ــاؤل واملرونة ، وإدراك التغييرات التي س كالتف

املكانة واألدوار واملسؤوليات .

اصدر السيد عادل عبد املهدي امرا ديوانيا بالرقم  (٢٣٧) مبوجبه حدد  عددا من النقاط 
تخص احلشد الشعبي

وهذا االمر قيل فيه العديد من التفسيرات وهي  :
ــة اخلارجية  ــروف العراق املهم ــذا القرار ظ ــدي ياخذ في ه ــادل عبد امله ــيد ع ١-  الس
ــي توجب ان اليكون للفصائل اي وجود خارج وجودها القانوني , والقرار  والداخلية والت
ــن االمور, اال انه  ــلحة في املدن وغيره م ــع التواجد للفصائل املس ــي الوقت الذي مين ف
ــمية  ــات االمنية الرس ــخ وجودهم في اعماق الدولة ويجعلهم جزءا من املوسس يرس
,وبهذا سوف يتقلص  التواجد املنفلت والذي ياتي على حساب امن املواطن ومينع سوء 

االستفادة واالستغالل.
ــارات  وتوصيات املرجعية في حصر السالح بيد الدولة   ٢-  القرار يهدف الى تطبيق اش
ــار الدولة , وال  ــا ام مكتبيا ام غيره خارج اط ــواء اكان فردي ــلح  س ومنع اي تواجد مس
ــان الى كثير من اجلهد ليتعرف على ان راي املرجعية مع قوة الدولة ومنع   يحتاج االنس

اي قوة تاتي في عرضها .
ــجم مع الدستور العراقي الذي مينع على اي حزب مشارك في السلطة  ٣- القرار منس
ــزاب التي دخلت  ــة , والكثير من االح ــات الدول ــكيل خارج موسس ان يكون له اي تش
ــكرية وتواجد ومكاتب عسكرية  ــية في عام ٢٠١٨ لها اجنحة عس العملية السياس

في املدن.
ــكيل خارج  ــالة واضحة بان الوجود الي تش ــى جميع االطياف رس ــل ال ــرار يرس ٤-  الق
موسسات الدولة ,وبهذا مينع على االمريكان حتت اي مبرر وذريعة ان ينسقوا مع شيوخ 
بعض العشائر في تاسيس تشكيالت مسلحة  حتاكي احلشد ويتم اسقاط ما في يد 

االمريكان من ذريعة بعد ان يتحول احلشد الى جيش ومؤسسة امنية وطنية.
ــل االمر الديواني رسالة الى احمليط الدولي واالقليمي عن توجه العراق نحو بناء  ٥- يرس

الدولة العراقية ويقلص الكثير من اقاويل الدول اجملاورة.
ــو  ــي ه ــر الديوان ــذا االم ٦- ان ه
ــفارة  الس ــام  القتح ــل  فع ردة 
ــول يذهب  الق ــة وهذا  البحريني

اليه االعالم اخلليجي.
ــر الديواني  ليس  ــذا االم ٧-  ان ه
ــارج ارادة االحزاب وامنا هو قرار  خ
ــن به اجلميع ويومن للجميع  يوم
صحة بناء الدولة العراقية ويعود  
ــي  ــر االيجاب ــد باالث ــى احلش عل
مستقبال خصوصا انه ينسجم 
ــد الشعبي رقم  مع قانون احلش

(٤٠) لسنة ٢٠١٦.
ــبب  ــر الديواني طبعا س ٨-  االم
ــمي  ــد غير الرس ــدوره التواج ص
ــي املدن  ــرات ف ــن املق ــر م لكثي

ــكالم يصح في  ــتفادة ونفس ال ــوء االس ــا الى الكثير من النقد وس ــي ادى وجوده والت
ــيرات البعض انه ياتي   ــذا ميكن ان يكون هذا االمر الديواني في تفس ــدن االخرى, وبه امل
ــية القوة والرصانة الن بعض االحزاب السياسية املشاركة في  ملنح العملية السياس
ــلطتها بينما االحزاب  ــك فصائل مازالت حتت س ــية واحلكومة متتل العملية السياس
ــكيالت  وبهذا ياتي االمر الديواني لدفع االشكال ورفع خطر  االخرى المتتلك تلك التش

القتال احملتمل املسلح بني االحزاب  .
ــكرة اجملتمع العراقي  ٩- االمر الديواني هذا اعالن عن انتهاء داعش وانتهاء مرحلة عس
ــد كمقاتلني وبني اجلهات  ــا يخفف كاهل موازنة الدولة ويفك االرتباط بني احلش وايض

السياسية , حتى التتحول العملية السياسية في العراق الى (احلكم العسكري)
ــعبي ولكن لنا كامل الثقة ان  ــد الش ــر االمر بانه انقالب ضد احلش ١٠- وهناك من فس
ــيد عادل يدرك اهمية احلشد الذي تاسس بدماء الشعب العراقي و صان االعراض   الس
ــمال الى اجلنوب استجابة لفتوى ( اجلهاد الكفائي) من املرجع الكبير  والوطن من الش

السيد السيستاني.

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق
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د. ميثاق بيات الضيفي

ــاد ليس مشكلة أخالقية واقتصادية  الفس
ــكلة نظرية  ــب إمنا مش ــية فحس وسياس
ــأن  ف أدق  ــر  وبتعبي ــا,  ــة مجتمعي وحقيقي
ــع احلديث فما  ــكلة اجملتم ــاد هو مش الفس
ــول أفكارنا عنه؟  ــن أن نفهمه ح ــذي ميك ال
حينما نالحظ انتشار الفساد واجلدل العام 
حوله ينبغي النظر في كال اجلانبني, الفساد 
ــة في التأثير االجتماعي والفساد  كممارس
ــع وافراده في  ــوع لالتصال في اجملتم كموض
اتصال بعضهم ببعض، فالفساد يؤدي إلى 
الغضب الشعبي وإلى الالمباالة واالنفصال 
ــا للتغييرات  ــي زخم ــة ويعط عن السياس
ــاد هو عالمة  ــية الواسعة. والفس السياس
ــاس  ــى التخلف وانحراف يالمس اإلحس عل
اجلماعي بالعدالة واألمانة، ولكنه أيضاً يثير 
ــرء جهوداً ملكافحة  ــعور بأنه إذا بذل امل الش
ــاد فمن املمكن تغيير الوضع وما يزال  الفس
من الضروري توضيح كيف إن إحياء الفساد 
ــروف املعاصرة وفي  ــي الظ ــتمرار ف يتم باس
ــاد ليس أكثر من شكل  كل مكان الن الفس
ــات الفردية في  ــذ الرغب ــكال تنفي ــن أش م

مجتمع ال يثق أعضاؤه ببعض وال يتحكمون 
بتصرفاتهم.

ــات الهيكلية  ــن املتطلب ــا نغفل ع ــا م دوم
وادوار  ــا  وتأثيره ــات  املؤسس ودور  ــاد  للفس
ــيطة، وإن إعادة بناء العمليات  احلاالت الوس
ــية واالختيار الفردي ال تعطي إجابة  النفس
ــة  ــارات النفعي ــي اعتب ــا ه ــؤال: م ــن س ع
واملصالح وتضارب القيمة داخل اجملتمع التي 
ــبكة»  ــاركة في «ش تؤدي إلى حقيقة املش
ا ومطلوبًا؟  ــدً ا مفي ــلوكً ــدة تصبح س فاس
ــاد من  ــاً ألولئك الذين يالحظون الفس ووفق
ــير إلى أزمة  ــار ظاهرته تش اخلارج فإن انتش
ــاكل العامة للحفاظ على القانون  في الهي
ــر عنها فقط  ــي ال يتم التعبي والنظام والت
ــني الفرديني عن األعراف  في انحراف الفاعل
ــيء في  ا قبل كل ش ــا أيضً ــة وإمن االجتماعي
ــال  ــة كامل ــوارد العام ــئ للم ــع اخلاط التوزي
والسلطة والسمعة والهيبة األخالقية. وإن 
محاولة دمج العنصر «األخالقي» في الفساد 
ــة للفاعلني،  ــن الدونية األخالقي كتعبير ع
ــة فنحن  ــة وال فاعل ــر منتج ــي غي ــدو ل تب
ــكل  ــنا في زمن االنبياء!!! وإن هذا الش لس
ــي الطبيعة  ــن التخصيص هو الذي يخف م
ــع  للمجتم ــاري  املعي ــام  للنظ ــة  املتناقض
ــمح بظهور حالة مزدوجة ويعطي  الذي يس
ــة، فيمكن محو  ــات الفاعل ــس للجه األس
ــاد وعدم الفساد بسهولة  احلدود بني الفس
ــردي إذا كان لدى اجلهات  ــتوى الف على املس
ــل التمييز بني  ــباب لتحل مح ــة أس الفاعل
ــلوك األخالقي وغير األخالقي مع  فئات الس
ــل، وإن محو احلدود هو  فئات النجاح والفش

ــي من  ــي أو اخليال ــط الواقع ــل للضغ رد فع
اخلارج الذي يضع موضوع الفساد أمام خيار 

ما إذا كان يريد املشاركة فيه أم ال.
ــات النظرية لتفعيلها  يتم تقليل االفتراض
ــروف التي تصرف  ــة حتليل الظ ــر مرجعي عب
فيها الفاسد، وعادة ما ال تتجاوز دوافعه ما 
ــن نوع معني من  ــبق إثباته وإن البحث ع س
الشخصية يتميز مبيل إلى حتريف السلوك 
ــن االفتراض أن  ــل، وميك وينتهي دوما بالفش
ــدة» هي صورة منطية،  ــخصية الفاس «الش
ــن احلفاظ على  ــعبيتها من املمك جتعل ش
البنية القائمة والراحة النفسية والكشف 
ــاد  ــك في أن الفس ــا، وال ش ــا وحتديده عنه
ــراد وأنه يتوافق  ــة خاصة لألف يجلب منفع
ــادل املنفعة مع البعض والذي  مع منوذج لتب
ــك املعاملة  ــل تل ــهم مث ــم على أساس يت
ــي هي في  ــراف ثالثة والت ــاب أط على حس
ــون مدعومة ومحمية من اجلهات  األصل تك
الفاعلة التي تتخذ خطوات نشطة إلخفاء 
ــمات  الصفقة. ومن الواضح أنه ال توجد س
ــون املعيار  ــن أن تك ــة ميك ــخصية خاص ش
ــل  ــي أو رج ــني سياس ــز ب ــد للتميي الوحي
ــرم أو انتهازي أو تافه،  ــال أو مهني محت أعم
ــد في تلك  ــار وبيان الفاس ــة اختي وإن نظري
ــي يجد فيها  ــى الظروف الت ــة تعود إل احلال
ــخص ذاته وإلى الدوافع واحملفزات التي  الش
ــاد املعينة. ومع ذلك فإن  تولدها حالة الفس
ــل اإلجابة  ــاالت ال يحل مح ــل االحتم حتلي
ــر الواضح  ــزال من غي ــؤال، فما ي ــى الس عل
ــة االجتماعية التي  ــي مجاالت التنمي ما ه
ــتمرار في  ــة باالس ــات القدمي ــمح لآللي تس

ــاذا تفتح  ــث أو مل ــي العصر احلدي ــل ف العم
ا ليس فقط  ــدة فرصً الظروف واحلوافز اجلدي
ــية  ــا للمعارضة السياس ــاد بل أيضً للفس
ــكلة  واملعنوية لها, وهنا نرى إن تقليل املش
ــل  ــة وفش ــع للدول ــل الذري ــز الفش لتميي
ــطها،  ــول يبس ــر مقب ــكل غي ــوق بش الس
ــالت األيديولوجية  ــى التفضي ــادًا عل واعتم
ــوق  فأن اجملتمع ككل ميكن تنظيمه إما كس
ــة حتى يتمكن  ــة مثالي ــة دميقراطي أو كدول

ــاد. وليس من  ــجني الفس ــن حجب أوكس م
ــة  ــة الدميقراطية الهش ــع نظري األفضل م
ــاد هو عنصر إلزامي محدد  افتراض أن الفس
ــك أن  ــلطوية إذ ال ش ــي الس ــة ف النظامي
األنظمة السلطوية واملركزية توفر املزيد من 
الفرص لتحقيق املصالح اخلاصة في غياب 
املنافسة أو السيطرة العامة، فلذلك ما يزال 
ــر للجدل ما إذا كانت الدولة القوية  من املثي

ــة أو رمبا ضعفها  ــاد ألنها قوي عرضة للفس
ــي حقيقة أنها غير قادرة  يكمن بالضبط ف
ــرعية مؤسساتها  على توليد الثقة في ش
ــاد  ــة فس وفعاليتها وبالتالي تصبح فريس
اقتصادي للنخبة السياسية واالجتماعية. 
ــاب  ــا لغي ــا وظيفي ــاد مكافئ ــر الفس يعتب
ــات أو استحالة  ــرعية وفعالية املؤسس ش
ــة، ومن  ــات االجتماعي ــض الفئ ــراك بع إش
ــروط واحلوافز  ــي الش ــا ه ــة م ــم معرف امله
ــذي  ــق ال ــد املنط ــاد وحتدي ــر الفس لتطوي
مبوجبه تتخذ األطراف الفاعلة ومجموعات 
ــدين في الوضع احلالي من قرارات، إذ  الفاس
ــرعة وبصورة غير  ــوة واملال بس تندمج الق
ــى القوة،  ــاعد عل ــال يس ــة، وامل محسوس
ــلطة تفتح إمكانيات جديدة للمال،  والس
ــل إلثبات أو تقوية  فهل هناك طريقة أفض
ــل لدينا في إعادة  الصداقة؟ اإلجابة تتماث
ــاوى الصغيرة  ــة املثل القدمي « الرش صياغ
ــرة  الكبي ــاوى  والرش  .. ــة  الصداق ــي  تبق
ــؤ» !!! وميكن للمرء أن  ــا قابلة للتنب جتعله
يجد نفس االنعكاسات لكنه يجادل على 
ــر املنظور  ــن وجهة نظ ــتوى الكلي م املس
املتأخر والتنمية غير املتوازنة من قطاعات 
ــاة العامة والتي هي ليس لوضع معايير  احلي
ــكال  موحدة لألمانة العامة والنزاهة، واألش
ــوبية  واحملس ــا  الهداي ــادل  لتب ــة  التقليدي
ــزال موجودة، وإن الهياكل  واحملاباة التي ما ت
ــي املنظمات والهيئات  النمطية املوجودة ف
ــتوفي  ــة أقل أنها تس ــة تعتبر بدرج اإلداري
ــة وإلى حد  ــة املصالح العام ــر حماي معايي
ــبكة امللزمة بالعطاء  ــزء من الش كبير كج

والتقدمي. وان اردت إن أصبح واقعيا فيفترض 
ــس األخالق ينبغي اعتبار  إن اقول وعلى عك
ــيئا وظيفيًا وإن األخالق في هذه  الفساد ش
ــارض «الواقعية» التي توفر فرصة  احلالة تع
ــا ومع ذلك  ــذ مجراه ــيء لكي تأخ لكل ش
ــاالت التاريخية الفردية تثبت  فإن حتليل احل
ــي  ــر اقتصادي وسياس ــه تأثي ــاد ل أن الفس
ــب وإنه يجعل  ــائد في الغال ــي س واجتماع
الفقراء أكثر فقرا ومينع احلركة االجتماعية 
ــول النظم  ــادي ويح ــو االقتص ــوق النم ويع
ــرعيتها  ــلة ويدمر ش ــية إلى فاش السياس
ــك يتم تقدمي  ــا البعض، لذل فتنهي بعضه
ــة  ــى املقايض ــودة إل ــه ع ــى أن ــاد عل الفس
ــمل العمل  ــة، ويش ــة معين ــات دنيئ وعالق
ــدد مقابل  ــر والعمل احمل ــي املباش السياس
ــا وميكن القول إن  ــات االقتصادية. كم التبع
ا عندما ال تكون  ــوف يتطور دائمً الفساد س
ــي كما أن  ــلطة للنظام السياس ــاك س هن
ــخصية لعمل  ــة وغير الش ــر العاملي املعايي
ــم تتمكن  ــي ل ــؤول سياس حكومة أو مس
ــن التغلب على املصالح  ــا وإلى االن م واقعي
ــه  ــيء نفس اخلاصة لألفراد، وميكن قول الش
ــا توزيع الدخل  ــة التي يحدث فيه عن احلال

ــاس معايير  ــلطة أو الهيبة على أس أو الس
ــكلية  ــاواة الش ــاز غير العاملية أو املس اإلجن
ــى مجموعة  ــي إل ــرص والتي تنتم ــي الف ف
معينة أو منشأ أو معايير زائفة أخرى، فعدم 
ــيم الطبقي  ــن التقس ــاواة الناجم ع املس
ــة أن اجلهات  ــى حقيق ــي يؤدي إل االجتماع
الفاعلة الفردية أو اجلماعية متيل إلى الدفع 
للحصول على الوضع املطلوب أرستقراطيا 
ــاجت من  ــاد الن ــف الفس ــتخدام موق أو الس
ــون قادرة على اتخاذ القرارات من  أجل أن تك
ــي مجتمعاتنا  ــخصي، وف ــل اإلثراء الش أج
ــأنه أن يهز  ــن ش ــيء م ــا ال يوجد ش جميع
ــتحقون  ــعوب بأنهم يس ــة األفراد والش ثق
ــدى اآلخرين هو  ــم، أو أن ما ل ــا لديه ــر مم أكث
ــة وبالتالي فإن  ــر عادل ــة غي نتيجة منافس
ــا الزائف  ــات مع تركيزه ــام قيم اجملتمع نظ
ــاواة والتعبير عن  على حتقيق األهداف واملس
ــة التعبير عن اإلرادة فهي ال ولن ميكنها  حري
ــن غير املمكن  ــعوبها، والتي م أن ترضي ش
ــبب  ــو جزئيا بس ــة ول ــون راضي ــا أن تك له
ــاد األنظمة ووحشية  تطرف االقتصاد وفس

املؤسسات السياسية.

الفساد يؤدي إُّـ الغضب 
الشعبي وإُّـ الالمباالة 
واالنفصال عن السياسة 
ويعطي زخما للتغيريات 
السياسية الواسعة والفساد هو 
عالمة على التخلف واالنحراف

ما هي أسباب ظاهرة الطالق 
وما هي الحلول اِّـمكنة لعالج 
ظاهرة الطالق  وماذا يفعل 
اإلنسان  قبل أن يتخذ قرار 
الطالق  ومتى يكون الطالق 
هو الحل اِّـناسب ؟

اهتمام او انشغال اِّـواطن 
العراقي َّـ السياسة اكثر 
من انشغال اِّـواطن األِّـاني 
او الياباني وهكذا بعيدا عن 
أِّـانيا

القرار يهدف اُّـ تطبيق 
اشارات  وتوصيات اِّـرجعية 
َّـ حصر السالح بيد الدولة  
ومنع اي تواجد مسلح  
سواء اكان فرديا ام مكتبيا ام 
غريه خارج اطار الدولة
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السيد محمد صادق الهاشمي
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د. رائد الهاشمي

ــراق مابعد عام  ــس اجلمهورية في الع ــب رئي منص
ــريفي وبروتوكولي ومحدود الصالحيات  ٢٠٠٣ تش
ــب  حس ــردي  الك ــون  للمك ــه  تخصيص مت  ــد  وق
ــي دمرّت البالد  ــة الطائفية البغيضة الت احملاصص
ــنوات  ــود العراقيون طوال الس ــد تع ــاد، ولق والعب
ــم باالمتيازات  ــهم ينع املاضية على أن يروا رئيس
ــة البلد ويحميه فوجان  ــة التي ترهق موازن اخليالي
ــر دجلة  ــى نه ــي قصره عل ــو ف ــكر وه ــن العس م
ــخصيات والرؤساء ويحضر  ويستقبل بعض الش
ــات الثالثة  ــات املهمة مع الرئاس بعض االجتماع
ــدد هناك  ــجب هنا وين ــاء الكتل ويش ــع رؤس أو م
ــك، ولم ينتظروا  ــبة أو تل ــل في هذه املناس ويحتف

ــلم الدكتور  منه دوراً أكثر من ذلك، ولكن ما أن تس
ــت بأن  ــى أثب ــس حت ــب الرئي ــح منص ــم صال بره
ــخصيته أن يكسر  ــتطيع بقوة ش ــخص يس الش
ــب أكثر  ــي للمنص ــراف ويعط ــد واألع كل القواع
ــا بكاريزمته  ــق يقال بأن صاحل ــوم له، فاحل مامرس
الفريدة وشخصيته القوية وشعبيته ومقبوليته 
لدى جميع فئات اجملتمع العراقي متكن من أول يوم 
ــي كل االجتاهات ولم  ــاط وحيوية ف أن يعمل بنش
ــه البروتوكولي  ــدود املوضوعة ملنصب ــخ للح يرض
ــة الى  ــريعة ومكثف ــة س ــالت مكوكي ــدأ برح فب
ــعودية  بلدان مختلفة منها األردن والكويت والس
ــا واالمارات وايطاليا. ملناقشة  وايران وتركيا وفرنس
ــة وانصاف  ــدد بواقعي ــارات يجب أن نح ــذه الزي ه
ــلبياتها، فالزيارات كانت نتائجها  ايجابياتها وس
ــدة ومثمرة في تعزيز عالقات العراق مع جيرانه  جي
ــث كانت حتمل  ــة حي ــة والعاملي ــدول االقليمي وال

رسائل محبة وانفتاح على اجلميع للتعاون املثمر 
ــي جميع  ــتركة ف ــق املصالح املش ــاد لتحقي واجل
ــية واالقتصادية واألمنية  اجملاالت وخاصة السياس
ــكاالت  ــب ثقة هذه الدول وتذليل كل االش ولكس
ــالل هذه  ــابق، وكذلك مت خ ــي الس ــي حدثت ف الت
ــة ملفات حيوية عديدة تهم أمن  الزيارات مناقش
ــي ، وحاول  ــي واالقتصادي واألمن ــراق السياس الع
ــه الكامل من خالل  ــح أن يقدم دعم ــس صال الرئي
هذه الزيارات الى حكومة السيد عادل عبد املهدي 
ــاون والتفاهم بني الرجلني  حيث بدأت مالمح التع
ــيادية  ــم مناصبهم الس ــي تقلده ــن أول يوم ف م
ــو لالرتياح ألن التفاهم  ــيء يدع في البلد، وهذا ش
ــتقراره  ــد واس ــة البل ــي مصلح ــم يصب ف بينه
ــأن زيارات  ــادي املتواضع ب ــي، لذا فباعتق السياس
الدكتور برهم صالح اخلارجية على الرغم من عدم 
ــمة  امتالكه الصالحيات في اتخاذ القرارات احلاس

ــة لكنها كانت مهمة  وتوقيع االتفاقيات املصيري
ــكل  ــتغاللها بش ــراق وباالمكان اس ــدة للع ومفي
ــوزراء من خالل  ــس مجلس ال ــيد رئي جيد من الس
تعاونهما لتطبيق نتائجها على أرض الواقع وفقاً 
لصالحياته الدستورية مع العلم أن جميع زيارات 
ــيق واالتفاق مع  ــت بالتنس ــس اجلمهورية كان رئي
ــب ما مت التصريح  ــيد عادل عبد املهدي وحس الس

به من قبل الناطق الرسمي لرئاسة اجلمهورية.
ــي التكلفة  ــذه الزيارات فه ــلبيات في ه ــا الس أم
املالية الكبيرة لها وخاصة أن الرئيس برهم صالح 
ــي كل رحلة وفداً كبيراً من  كان يصطحب معه ف
ــا انتقده  ــارين واملرافقني وهذا م ــوزراء واملستش ال
ــأن العراقي،  ــني واملتابعني للش ــر من املراقب الكثي
ــود الضخمة قد كلفت  ــث ان تكلفة هذه الوف حي
موازنة الدولة مبالغ باهضة في ظل وضع اقتصادي 
متردٍ ومشاكل كبيرة واضحة للعيان، وكان األولى 

ــيط الذي  ــور برهم صالح وهو الرجل البس بالدكت
ــع على تصرفات  ــة في اوربا واطل ــاش فترة طويل ع
ــدول وطريقتهم في ضغط  ــاء وحكام هذه ال رؤس
النفقات واالبتعاد عن البهرجة والفخامة بأن يفكر 
بهذا األمر جيداً ويحسب حساباته الدقيقة، وكان 
بإمكانه أن يذهب برفقة وفد بسيط من أشخاص 
ــمها  ــداف التي رس ــق نفس األه ــن ويحق معدودي
لزياراته، وأنا على يقني بأنه كان قادرا بشخصيته 
القوية وثقافته العالية وباسلوبه الرائع أن يحقق 
ــادات الكثيرة  ــه االنتق هذه األهداف ويجنب نفس
ــن ضخامة  ــات عديدة ع ــي وجهت له من جه الت
ــي اصطحبها معه وعن املبالغ اخليالية  الوفود الت
ــالوة على أنها كانت  ــي أرهقت موازنة البلد، ع الت
ستكون أجمل وأرقى وتخطف األضواء ببساطتها 

ونتائجها الكبيرة .
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بالده  منتخب  مانيه  ساديو  قاد   
النهائي  ربع  الدور  الى  السنغال 
كرة  في  اإلفريقية  األمم  كأس  لبطولة 
على  الفوز  هدف  بتسجيله  القدم، 
على  النهائي  ثمن  في  ١-صفر  أوغندا 

ستاد القاهرة اجلمعة.
ومكن العب ليفربول اإلنكليزي بهدفه 
املنتخبات  أفضل   ،١٥ الدقيقة  في 
االحتاد  تصنيف  في  ترتيبا  اإلفريقية 
الدولي (فيفا)، من تخطي عتبة أوغندا 
األربعاء  ليالقي  النهائي،  ربع  وبلوغ 
مفاجأة   حققت  التي  بنني  القادم 
 ،٤-١ الترجيح  بركالت  املغرب  بإقصاء 
األصلي  الوقتني  في   ١-١ التعادل  بعد 

واإلضافي.
ولفت في مباراة اجلمعة إضاعة مانيه 
الذي رفع رصيده الى ثالثة أهداف، ركلة 
الثانية  هي  السنغال،  لصالح  جزاء 
مباراة  في  أولى  بعد  يضيعها  التي 
للمجموعة  األخيرة  الثالثة  اجلولة 
سجل  بأنه  علما  كينيا،  ضد  الثالثة 
بهدفني  وقاد  ذاتها  املباراة  في  أخرى 

منتخب بالده للفوز بثالثية نظيفة.
وبلغت السنغال ثمن النهائي بحلولها 
 ٦ برصيد  الثالثة  اجملموعة  في  ثانية 
وأمام  نقاط)   ٩) اجلزائر  خلف  نقاط 
بينما  رصيد)،  (بال  وتنزانيا   (٣) كينيا 
ملصر  وصيفة  نقاط)   ٤) أوغندا  حلت 
(٩ نقاط) في اجملموعة االولى متقدمة 
على جمهورية الكونغو الدميوقراطية 

(٣) وزميبابوي (١).

من  واضحة  بسيطرة  املباراة  وبدأت 
العبي املدرب السنغالي آليو سيسيه، 

ما لبثت أن ترجمت إلى هدف إثر هجمة 
رين  نيانغ، العب  بدأت مع مباي  مرتدة 
مانيه،  إلى  الكرة  مرر  الذي  الفرنسي، 
في  وسدد  اجلزاء  منطقة  فاقتحم 

شباك احلارس دينيس أونيانغو (١٥).
الفرنسي  أوغندا  مدرب  واضطر 
تبديل  إلجراء  ديسابر  سيباستيان 
واسوا،  حسن  إصابة  بعد  اضطراري 

فنزل تيموثي دينيس مكانه (١٨).
فسدد  التقدم  الى  أوغندا  وسعت 
إميانويل أوكوي كرة من مسافة بعيدة 

غوميس  ألفريد  احلارس  لها  كان 
باملرصاد  اإليطالي  سبال  العب 
ارمتى  ركنية  ركلة  قبل   ،(٢٥)

لم  لكنها  برأسه  أوكوي  نحوه 
تدرك الشباك (٣٠).

والحت فرصة للسنغال للتعزيز عندما 
الى  الكرة  ومرر  غاساما  المني  تقدم 
مباي نيانغ الذي تخطى املدافعني قبل 

تدخل احلارس أونيانغو (٣٥).
من  بحذر  انطلق  الثاني  الشوط 
لـ»أسود  أكبر  استحواذ  مع  الطرفني 

 ٥٩ بلغ  (السنغال)،  تيرانغا» 
في املئة عند الدقيقة ٥٥ لكن 

دون خطورة.
كادو  باتريك  وخرج 
بدال  ودخل  املوفق  غير 

كبامبادي  أالن  منه 
خط  لتفعيل 

م  لهجو ا

ي  غند و أل ا
.(٥٧)

ساد  الذي  الهدوء  ظل  وفي 
مانيه  حصل  الثاني،  الشوط 

خطأ  إثر  جزاء  ركلة  على 
أونيانغو،  ضده  ارتكبه 
للتنفيذ  بنفسه  فتقدم 
من  حرمه  احلارس  أن  غير 

هز الشباك (٦٠).
ودخل السنغالي كيبان 
هنري  مكان  دياتا 
ان  قبل   (٦٩) سايفيه 

على  كوليبالي  كاليدو  زميله  يحصل 
إنذار بعد خطأ على أوكوي (٧٠).

هجوم  تفعيل  الى  ديسابر  وسعى 
أوغندا، فزج بأالن كاتريغا مكان أوشو 
نزوله  من  دقائق  بعد  كرة  فسدد   (٧٧)

أنقذها غوميس ببراعة (٨٠).
سار  اسماعيال  خرج  السنغال،  ولدى 

ودخل بدال منه كيتا بالدي (٨١).
وعلى رغم هذه التبديالت التي أضيف 
دياني  مباي  وحلول  نيانغ  خروج  اليها 
مكانه من جانب أوغندا (٨٥) لكن 
املباراة لم تشهد خطورة تذكر، 
اجلزائري  احلكم  إطالق  قبل 
صافرة  غربال  مصطفى 

النهاية.

ــى «العربي  ــاً عل ــلّ ضيف ــد ح ــان حم عدن
اجلديد» في مقابلة حصرية:

ــل املدرب عدنان حمد منذ أن ترك  *ماذا يفع
التدريب؟

ــالً  ــل محل ــة، أعم ــمٌ بالدوح ــا اآلن مقي -أن
ــة،  القطري ــبورتس»  س أن  ــي  «ب ــبكة  بش
ــا حصلت على  ــرار بعدم ــذت هذا الق واتخ
راحة بعيداً عن املالعب ملدة سنتني ووجدت 

باملناسبة متعة في حتليل املباريات.
*حني نلتقي عدنان حمد ال ميكن أال نتحدث 
عن الكرة العراقية وشجونها، كيف تقيم 

واقع الكرة العراقية اليوم؟
ــة لها جذور وتاريخ وإجنازات،  -الكرة العراقي
العراق يفوق تعداد سكانه األربعني مليوناً، 
ــب والالعبني، لكن  ــي هو غنيٌ باملواه بالتال
ــه ال  ــول إن ــدة تق ــرُ كافٍ ألن القاع ــذا غي ه
ميكن أن تصنع احترافاً حقيقياً إذا لم تكن 
ــتية،  واللوجس املادية  ــات  ــك اإلمكاني لدي
ــة االحترافية ونظام  ــل املالعب والعقلي مث
ــداً مع  ــال ج ــتوى ع ــى مس ــابقات عل مس
ــا املقومات  ــة احترافية تتوفر فيه منظوم

التي نعرفها في الكرة املتقدمة في أوروبا.
ــة  ــر وصناع ــج التطوي ــإن برام ــف ف ولألس
الالعبني مفقودة في العراق بسبب األزمات 
ــنوات العشرين  التي مرّ بها العراق في الس
ــرزت هذا  ــا تداعيات أف ــت له ــرة وكان األخي
ــول إن العراق  ــع هذا أق ــع الصعب، وم الواق
ــض من  ــه أن ينه ــات وبإمكان ــه املقوم لدي

الكبوة على اعتبار أن املواهب متوفرة.
ــن العراق  ــاً للتدريب م ــت عروض *هل تلقي
ــن أين بعدما أنهيت جتربتك  ومن خارجه وم

األخيرة؟
ــالً خالل العامني األخيرين تلقيت عدداً  - فع
ــا تدريب املنتخب  ــن العروض، منه كبيراً م
ــوري في تصفيات كأس العالم، وعرض  الس
ــاً من توقيع  ــي وكنت قريب ــن الوداد املغرب م
ــي املهنية في الدوحة  العقد، لكن التزامات

حالت دون ذلك.
ــاذا عن عرض الوداد، هل كان قبل أن يأتي  *م

التونسي فوزي البنزرتي؟
ــهر سبتمبر/  - فعالً كان عرضاً جيداً في ش
ــوداد  ــي إدارة ال ــلت ل ــي وأرس ــول املاض أيل
ــن تغيرت  ــفر، لك ــرة الس ــيرة وتذك التأش
ــات األخيرة فاعتذرت  املعطيات في اللحظ
ــبب ارتباطاتي في  ــرب بس ــوة في املغ لإلخ

قطر.
*العودة للمهد وتدريب منتخب الرافدين أال 

تتبادر لذهنك اليوم؟

-بالتأكيد أنا متعلق بالعراق وأفخر بتجاربي 
ــع منتخب بالدي وال يوجد مدرب ال يتمنى  م
ــاً في مهنة  ــب بالده خصوص تدريب منتخ
ــدم التي كانت  ــراً وهي كرة الق يحبها كثي

وما زالت حتتل احليز األكبر في حياتي.
ــدرب العراقي الوحيد الذي  وللتاريخ فأنا امل
ــع املنتخبات العراقية من الفئات  درب جمي
ــب األول، وحققت  ــة وصوالً للمنتخ العمري
ــول  ــا الوص ــل أبرزه ــة، لع ــازات تاريخي إجن

مبنتخب الرافدين إلى األوملبياد.
ــادة الزوراء  ــد األندية قمت بقي ــى صعي وعل
ــد الذي درب  ــدرب العراقي الوحي ــت امل وكن
ــت لي جتربة  ــارج العراق، وكان منتخبات خ

أفخر بها مع األردن.
ــمياً لتدريب منتخب  *هل تلقيت عرضاً رس

العراق؟
ــاً، ولكن كما تعلم  ــمياً لم أتلق عرض - رس
دائماً عندما حتدث هزات فإن اجلمهور يطالب 
بأسماء معينة واسمي طبعاً مطروح بقوة 

وسأترك األمور للظروف.
*مباذا خرجت من التجربة األردنية؟

ــا «عظيمة» امتدت  ــة أصفها بكونه -جترب
ــا في  ــت خالله ــنوات جنح ــى خمس س إل
ــامى» خلوض ملحق  ــادة منتخب «النش قي
كأس العالم، وكانت األردن حتتل التصنيف 
ــت في التصنيف  ١٢٢ على العالم وأصبح
ــب األردن كان من بني  ــا أن منتخ ـــ٦٩، كم ال
ــيوية تطوراً،  ــة منتخبات آس أفضل خمس

وبصراحة أعتز كثيراً بهذه التجربة.
ــب العراق،  ــب لقيادة منتخ *من تراه األنس

أجنبي أم عراقي؟
ــازات حققها مدربون  ــاً أفضل اإلجن -تاريخي
ــو بابا، لكن  ــدءاً من الراحل عم ــون، ب عراقي
لألسف ما يوفر للمدرب األجنبي أكبر بكثير 
ــواء من حيث  ــا مينح للمدرب العراقي، س مم
الراتب أو ظروف العمل، وهذا ال يقتصر على 

العراق وإمنا نراه في معظم الدول العربية.
*بحكم متابعتك لفعاليات بطولة أفريقيا 

لألمم، كيف تقيم املنتخبات العربية؟
ــري  ــب اجلزائ ــه املنتخ ــا قدم ــى اآلن م -حت
ــاهدنا أداءً جميالً  ــر بعدما ش ــت للنظ ملف
ــي املقابل لم يكن  ــر باخلير، ف ــج تُبشّ ونتائ

أداء منتخب مصر مقنعاً رغم حتقيق الفوز 
والتأهل.

*البطولة حتفل بنجوم عرب في مقدمتهم 
ــد صالح، كيف تقيم أداء هذا  املصري محم

الالعب؟
ــرّف العرب في  ــد صالح جنم كبير ش -محم
ــتقبل  ــم دوري في العالم وأمامه مس أعظ

باهر ونحن نُفاخر بأن الكرة العربية 
ــرون يتحدث  ــوم آخ ــا جن لديه
ــم، مثل اجلزائري  عنهم العال

رياض محرز واملغربي حكيم 
ــدي  من ــى  وعيس ــاش  زي

ــيقدمون  وس وامرابط، 
ــة وهذه  ــاً قوي عروض

فرصتهم.
*هل مبقدور صالح 

ــة على  املنافس
ــرة  ــزة الك جائ
هذا  الذهبية 

العام؟
خل  ــيد س -

ــوة، ولكن ال  ــة بق ــد صالح املنافس محم
ــدوره أن ينافس  ــد أن هناك العبا مبق أعتق
ــدو، وأعتقد أن  ــي أو رونال العباً مثل ميس
ــيواصالن الهيمنة  النجمني الكبيرين س

على جائزة الكرة الذهبية لهذا العام.
ــات عربية في  ــع أن نرى منتخب *هل تتوق

املربع الذهبي لكأس أفريقيا؟
ــتويات احلالية ملنتخبي  -بالتأكيد، واملس
ــر واملغرب تقول إن ممثلي كرة املغرب  اجلزائ
ــيتأهالن، أما املنتخب املصري،  العربي س
ــر مقنع حتى اآلن، إال أنه حقق  وإن كان غي
ــوز، ثم ال  ــع الف ــو التأهل م ــوب وه املطل
ــتتغير في األدوار  ــى أن املعطيات س ننس
ــر، ونأمل أن  ــؤازرة اجلماهي ــة مع م القادم

يكون اللقب عربياً.
ــة نوعية  ــت نقل ــة حقق ــرة القطري *الك
وفازت بكأس آسيا، ما هو سر حتقيق هذه 

النجاحات؟
وبعد  ــتراتيجية  واالس التخطيط  -طبعاً 
ــس علمية،  ــق مقايي ــل وف ــر والعم النظ
ــوز باللقب  ــل منتخب قطر للف وإذا وص
اآلسيوي فهذا لم يأت من فراغ وهذا من 

جيل أكادميية «أسباير».

�� NO. 3219 .SUN . 7 . JUL .2019 العدد (٣٢١٩) األحد ٧ /٧ / ٢٠١٩   

Ô”aä»€a@âÎÜ€bi@›Óyä€a@Ú‹ñ‘fl@Âfl@¥ub„@U@êcâ@Û‹«@bëÏjÓ„
النجف،  نادي  تدريب  عن  جسام،  ثائر  رحل 
بعد اخلسارة التي تلقاها الفريق أمام احلدود، 
بهدف دون رد في اجلولة ٣٤ من الدوري العراقي 
املمتاز، لتتواصل ظاهرة رحيل املدربني.وقبل ٤ 
مدربني   ٥ احتفظ  الدوري  نهاية  من  جوالت 
فقط مبواقعهم منذ بداية املوسم وحتى اآلن 

فيما سطعت شمس التغيير في ١٥ ناديا.
نيبوشا

مصلحة  في  تصب  كانت  املؤشرات  كل 
بعد  اللقب،  على  للمنافسة  الشرطة 

االستقرار الفني الذي غاب عن األندية األخرى.
املونتنيجري  باملدرب  النادي  إدارة  ومتسكت 
نيبوشا يوفوفيتش، الذي متكن من إثبات ذاته 
الشرطة  وقاد  العراق،  في  له  موسم  أول  في 

للصدارة وبات على أعتاب حصد اللقب.
نيبوتشا متكن من قراءة فريقه بشكل جيد 
الذي  الطموح  مع  يتوافق  مبا  أدواته  ووظف 

رسمه منذ انطالق الدوري.
للنجاح  الالزمة  األدوات  تواجد  من  واستفاد 

من العبني دوليني ومواهب شابة مميزة.

عبد الكرمي سلمان
وكان  جدا،  مميزة  بداية  الكرخ  فريق  حقق 
أنه  رغم  احلالي،  املوسم  في  األسود  احلصان 
تأهل من الدرجة األولى ولم ينجح في إضافة 

عدد من الالعبني املميزين.
الكرمي  املدرب عبد  مع  الفني  االستقرار  لكن 
وتصدر  النجاح،  هذا  في  ساهم  سلمان، 
يتراجع  أن  قبل  جوالت،  لعدة  الدوري  الكرخ 
للمركز الرابع بسبب اإلصابات املتكررة التي 

حلقت بعدد كبير من الالعبني.

 بغداد / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:
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عدنان حمد : أعتز بتجاربي مع منتخبنا الوطني في كافة فئاته 

بغداد / 

وكاالت / وكاالت / 

وكاالت / 
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يعتبر املدرب 
عدنان حمد 
«ايقونة»   الكرة 
العراقية، وله 
فضلٌ كبير على 
جميع الفئات 
العمرية التي 
دربها ونال شرف 
قيادة منتخب 
العراق إلى أوملبياد 
أثينا عام ٢٠٠٤، 
كما قاد منتخب 
األردن وخاض معه 
ملحق تصفيات 
كأس العالم، وأدار 
عدداً من األندية 
العراقية العريقة 
وتُرشحه دوائر 
القرار للعودة 
لتدريب أسود 
الرافدين.

أثبت قرار بترا كفيتوفا بتوجيه ضربة 
إذ  صوابه  مبضربها  حذائها  إلى  قوية 
أخيرا  التشيكية  الالعبة  قدما  بدأت 
لتفوز  حرية  أكثر  بشكل  التحرك  في 
٧-٥ و٦-٢ على كريستينا مالدينوفيتش 
اخلميس. للتنس  وميبلدون  بطولة  في 
ببداية  السادسة  املصنفة  حتظ  ولم 
الشوط  في  إرسالها  وخسرت  جيدة 
أهدرت  عندما   ٥-٣ وتأخرت  االفتتاحي 
ثالث فرص لكسر اإلرسال في الشوط 
إلى  إحباطها  كفيتوفا  الثامن.وحولت 
حذائها الشخصي، ووجهت إليه ضربة 
سببت  املضرب  بإطار  القوة  غاية  في 
ذلك مبثابة  لفترة وجيزة، وكان  أملا  لها 
الفرنسية. منافستها  ملفعول  إبطال 
ثالث  كفيتوفا  أنقذت  شوطني،  وبعد 
 ،٥-٥ لتتعادل  اجملموعة  حلسم  نقاط 

تستطع  لم  انتكاسة  هذه  وكانت 
منها.وبدأت  التعافي  مالدينوفيتش 
تزال حتيط  التي ال  بطلة ٢٠١١ و٢٠١٤، 
غيابها  بعد  بضمادة  األيسر  مرفقها 
بسبب  املفتوحة  فرنسا  بطولة  عن 

بحرية  التحرك  في  الذراع،  في  إصابة 
وفازت بعشرة  اللحظة  أكبر منذ هذه 
لتحجز  املتبقية   ١٢ األشواط  من 
مكانها في الدور الثالث ألول مرة منذ 

.٢٠١٥
يدها  تستخدم  التي  الالعبة  وقالت 
على  األول  الدور  في  وخسرت  اليسرى 
أرد  “لم  شهرا   ١٢ قبل  ذاته  امللعب 
املاضي مع عودتي  العام  نتيجة  تكرار 
ببطء  املباراة  ١.«بدأت  رقم  للملعب 
أول  في  للغاية  متوترة  وكنت  شديد 
كانت  اإلرسال.  فيه  سددت  شوط 
أقدر  ولم  لي  بالنسبة  صعبة  األمور 
بانتظار  كاملعتاد».«كنت  األداء  على 
الفرصة وجاءت عندما كانت النتيجة 
٤-٣ واإلرسال معها لكني لم استغلها. 
والنتيجة ٥-٤ كنت متأخرة بثالث نقاط 
ومنذ  جنحت  وفجأة  باجملموعة  للفوز 

ذلك الوقت شعرت بتحسن كبير».
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أبرز تقرير صحفي إسباني، امس السبت، غموض موقف 
لبرشلونة،  نيمار  بيع  إمكانية  باريس سان جيرمان من 
الكتالوني.وقالت  النادي  مع  التوتر  حالة  ظل  في 
صحيفة «ماركا» املدريدية إن ناصر اخلليفي، رئيس سان 
جيرمان، عرض نيمار على امليرينجي مرتني من قبل، إال 
أن األخير ال يضع النجم البرازيلي ضمن أولوياته حاليًا.
كما تعاملت إدارة ريال مدريد بحذر وحرص، فيما يخص 
التحرك لضم أي العب من سان جيرمان، لتتجنب بذلك 
أي صراع مع النادي الباريسي.وجاء عرض سان جيرمان 
بني  الطيبة  العالقة  ظل  في  مدريد،  ريال  على  لنيمار 
ا،  صديقً امليرينجي  جي»  إس  الـ»بي  يعتبر  إذ  الطرفني، 
ريال  رئيس  بيريز،  فلورنتينو  يتردد  للصحيفة.ولم  ا  وفقً

مدريد، في االعتراف بأن بيان السابق للنادي، الذي نفى 
خالله التحرك للتعاقد مع كيليان مبابي أو نيمار، جاء 
ليوناردو  وصول  أن  جيرمان.ورغم  سان  إدارة  من  بطلب 
إلى منصب املدير الرياضي لسان جيرمان، قلل من حدة 
التوتر مع برشلونة، لكن «ماركا» قالت إنه إذا كان القرار 
فإن  األمراء،  قادة حديقة  إلى  نيمار سيعود  في صفقة 

ا إلى «كامب نو». الالعب لن يرجع أبدً
الوحيدة  نيمار  رغبة  أن  الفرنسي،  النادي  إدارة  وتعلم 
إلى  العودة  هي  احلالية،  الصيفية  االنتقاالت  فترة  في 
برشلونة.وتدرس اإلدارة السوق في الوقت احلالي، حيث 
ترى أن فيليب كوتينيو يصلح خلططها، لكنها ال تريد 
من  املقربة  الصحيفة  بحسب  برشلونة،  مع  التعامل 

النادي امللكي.
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عائشة اِّـوسوي 

ارى ان من دالئل عظمة اخلالق عز وجل هي هذه 
العالقة الهرمونية بني االم وابنائها اضافة الى 
ــون البروالكتني تكون هنالك  كميات أقل  هرم
ــؤولة عن الشعور باخلوف  من الهرمونات املس
وهو ما يجعل األمهات أكثر قدرة على حماية 
ــل للرعاية وجعل  ــا. وذلك حلاجة الطف أبنائه
تلك العالقة بايلوجية.. ولذا نرى ان حبها اطهر 
واصدق حب في الكون خال من املصلحة. وان 
ــا وقطعة من  ــا فلذة كبده ــر  اوالده االم تعتب
ــزز ما ذهبنا اليه وباملقابل ارى  روحها. وهذا يع
ــن وجود امهاتهم  ــاك البعض  يخجلون م هن
وابائهم وينحرجون امام زمالئهم واصدقائهم 
ــون مع امهاتهم في اماكن عامة  عندما يكون
ــذا كان النص  ــارة بعض املعارف.. ول ــد زي او عن
وا  بُدُ ٰى رَبُّكَ أَالَّ تَعْ الديني املقدس واضحا (وَقَضَ
كَ  ندَ نَّ عِ ا يَبْلُغَ ا  إِمَّ

ــانً سَ يْنِ إِحْ الِدَ ــاهُ وَبِالْوَ  إِيَّ
إِالَّ

ا أُفٍّ وَالَ  مَ ل لَّهُ الَ تَقُ ا فَ مَ هُ الَ ا أَوْ كِ مَ هُ دُ رَ أَحَ بَ الْكِ
رِميًا).

وْالً كَ ا قَ مَ ل لَّهُ ا وَقُ مَ رْهُ تَنْهَ
كيف تتصرف االمهات مع ابنائهن وما اقسى 
ــاء وجحودهم ونكرانهم  تصرفات بعض االبن
ــذا التصرف  ــم ان االم ال تعتبر ه ــل رغ للجمي
ــن دافع احملبة  ــا كل ماتفعله هو م جميل وامن
ــا من ان  ــم وخوفه ــا عليه ــا وحرصه البنائه
احد ابناءها قد ينقصه شي او ان احساسها 
بانها قد تقصر باي شي يخصهم منذ بدايات 
مراحل حياتهم االولى لغاية وصولهم ملراحل 

متقدمه من حياته.

حب االم دليل القبول االجتماعي 
ــاء بامهاتهم دليال  ــون عالقة االبن وارى ان تك
على قبولهم اجتماعيا وخاصة عندما يحني 
ــت حيث يبادر  ــاء الولد او البن ــد االبن زواج اح
ــه اخالقه  ــؤال العريس عن دين ــل الى س االه
ــون  ــي لكن الينس ــه االجتماع ــه وضع احوال
ــوال االهم كيف عالقتك مع امك وابيك. الس

ــه ... رمبا االبن  ــر جلميل ام بار باهل ــل هو ناك ه
ــب االم لهم وال  ــون حجم ح ــت اليعرف او البن
يقدرون خوفها وتضحياتها من اجلهم .. لكن 

ــيدرك معنى حب  حني يتزوج وينجب ابناء س
ــدى حبك البنائك  ــوف تعرف م االم واالب  وس
ــتقبلهم  ــك عليهم وحرصك على مس وخوف
ــك خصوصا  ــدى حب اهل ــتدرك م حينها س
امك وخوفها عليك... فعلموا ايها االبن ايتها 
ــا ميكن ان  ــذه الدني ــي في ه ــت ان كل ش البن

يتبدل وميكن ان يتعوض. 
فالزوجة ميكن لالبن ان يستبدلها بزوجة ثانية 
وميكنه ان يجمع اربع زوجات وباستطاعته ان 
ــاءوكذالك البنت  ــن النس ــاء م يختار من يش
ــر .وايضا  ــدل زوجها بزوج اخ ــتطيع ان تب تس
وبامكان االبن ان ينجب ابناء في حالة فقدانه 
ــئ الوحيد  ــن امك واباك الش ــد ابنائه لك الح

الذي اذا ذهب لن يعود.

االم ليست خادمة
يرى  بعض االبناء ان االم هي من  تهتم بشؤون 
ــام وهي من  ــف وعمل الطع ــت من تنظي البي
تعيل ماديا ونسوا ان هذا فرق بني االم واخلادمة 
ــل عملها اما االم  هي  اخلادمة تاخذ اجرمقاب
منظومة قيمية  املضحية واملعطاء  بنفسها 

وبصحتها وبحياتها من اجل ابنائها.

دعاء األم وطاقاتنا االيجابية
ــر لك مدخال عاليا  ــون لك عمل كبير يوف  يك
ــزال فخما  ــاة عائلتك ومن ــن حياتك وحي يؤم
ــة لينعم ابناؤك  ــائل الراح موفرا به كل وس
ــه اي عوز.  ــرص ان ال يكون ب ــك به وحت وعائلت
ــي ان  لكن االجمل من هذا واالروع من كل ش
تكون لك أم تدعو لك ليل نهار ان يوفقك اهللا 
وتستيقظ صباحا لتذهب الى غرفتها وتقبل 
يدها وهي تدعو لك ...ربنا يرضى عنك ياولدي 
ــرار طاقاتنا االيجابية في  وهذه من اجمل اس

احلياة. 

زوجة االب 
ــون قيمة امهاتهم وانهم  ومن  االوالد اليعرف
اليعرفونها اال عندما يفقدوا ارواح امهاتهم 
ــدور االم غير  ــوم ب ــات االب لتق ــي زوج .. وتات
ــت االم  ــب النها ليس ــه وغير احملب ــوب ب املرغ
ــل عمل االم النابع من  احلقيقية وانها التعم
ــر  ــعر االبن بانه خس القلب ذالك الوقت يش
ــذه العالقة  ــاب ه ــث غي ــا ومافيها.حي الدني
ــألني اين انا مما اكتب اين انا  الهرمونية...تس
ــل يتحمل فؤادي  ــن كلمات الوجع .يأمي ه م
ــا متيته في  ــتمر انه ــي عصا اتكاء مس وقلم

اللحظة اكثر مما حتييه.

عبدالرضا محسن اِّـال 

ــلمية  ــة الس ــرات االحتجاجي ــرزت التظاه اف
ــر فيها  ــور التي عب ــن االم ــر م ــرة الكثي االخي
ــباب  ــاة الناس وقهر الش ــن معان ــون ع احملتج
ــيل  العراقي الذي صبر طويالً وبعد ان بلغ الس
ــدها الى وقفة  الزبى, واصبحت احلاجة في اش
ــؤولني في  ــن لدن املس ــة م ــؤولة وتأريخي مس
ــور معاجلة ما  ــة والذين بيدهم زمام االم الدول
ــل واالبتعاد  ــد وبحكمة وتعق ــل اليه البل وص
ــتهم  عن العواطف واالنفعاالت حتى وان مس
ــد ونتائج غير  ــع باالمور الى التعقي مما قد يدف
ــي بلد خرج  ــامح اهللا ونحن ف ــودة ال س محم
للتو من هجمة ظالمية شرسة من ديناصرات 
ــف لفهم  ــن ل ــدة وم ــش والقاع ــر داع العص
ــروا للوطن واملواطنة ملآرب  وداعميهم ممن تنك

ــوى خداع  ــد لها اي تأثير س ــقطت ولم يع س
الناس في حلظة زمنية مؤملة كان من نتائجها 
االف النازحني واملهدمة بيوتهم ويتامى فقدوا 
ــم, واصبح لزاماً  ــار الزمان عليه االب واالم وج
ــن ان ينأى  ــص للوط ــريف ومخل ــى كل ش عل
ــخصية الزائلة  ــه الش ــن مصاحل ــه ع بنفس
ــلطة واقول ال عيش  والركض وراء املغامن والس
ــد تعداد ما رافق  ــة بال ناس وهنا وال اري في جن
ــلبيات منذ عام  ــية من س ــة السياس العملي
ــى يومنا هذا فهي معروفة للجميع  ٢٠٠٣ وحت
ــون بها وعنها  ــفافية التي يتحدث وحتى الش
ــه املواطن,  ــا كان يبغي ــا م ــم يحققوا منه ل
والشفافية كما نعلم ان تكون قواعد اللعبة 
ــيير شؤون الدولة  السياسية املتبعة في تس
ــنى لكل  ــارزة للجميع حتى يتس ــة وب واضح
ــة الطرائق املعتمدة من طرف  املواطنني متابع
ــن وان ال تكون  ــا الوط ــر قضاي ــني لتدبي القيم
ــة من املقربني  ــوراً على مجموع امتيازاً مقص
ــعب واليوم احوج  ــن عامة الش دون غيرهم م
ــة واقعية ينتهجها  ما نكون فيه الى سياس
السياسيون انقاذاً للوطن وجتاوز اعطاء وعوداً 
ــة كما  ــمن من جوع والسياس ال تغني والتس
قرأنا على هامشها وفهمناها في الستينيات 

ــام انها اي  ــباباً وما احلى تلك االي ــوم كنا ش ي
ــة علم احلكومة وفن عالقات احلكم  السياس
ــي تهم الدولة  ــؤون الت اي انها مجموعة الش
ــكام . وعلى  ــلكها احل ــي يس ــة الت او الطريق
ــة انتهاج  ــؤولية في الدول ــن يتصدى للمس م
ــع العالم  ــات البالد م ــي سياس ــة ف الواقعي
ــة لتحقيق مصلحة  ــدن ودول اجلوار كاف املتم
ــة احملاور  ــدا عن سياس ــن بعي ــن واملواط الوط
ــك , والواقعية  ــذه الدولة وتل ــكاء على ه واالت
السياسية التي نقصدها دراسة املوقف كما 

هو قائم والتصرف تبعاً لهذا املوقف. 
ــخصية  ــد من بروز ش ــا تقدم الب ــي ضوء م وف
قيادية قوية وفاعلة وشجاعة لتلبية حاجات 
ــبح البطالة عنهم وعدم  ــباب وابعاد ش الش
ــن ان التضخم  ــض م ــردده البع ــا ي ــماع م س
ــمح بتعيني الشباب  الوظيفي يحول او ال يس
ــني واذا كان هذا ما يقولون  وخاصة من اخلريج
ــا قيمة بقاء اجلامعات والتعيني املركزي  به فم
ــد امللكي  ــراق منذ العه ــه الع ــذي درج علي ال
ــاء موضوع  ــا , وانه ــا بعدهم ــوري وم واجلمه
ــكالم عنه  ــا عند ال ــذي اصبحن ــاء ال الكهرب
ــاء التي  ــنا , الكهرب ــن انفس ــل حتى م نخج
عطلت عمل املصانع ومرافق مهمة في الدولة 

واثرت بشكل وبآخر على بناء الوطن ونفسية 
ــن الذي تعود على حياة معينة ولم يعد  املواط
يتقبل تبريرات واهية خالفها كالفقاعات التي 
تطفو على السطح ثم تذوب ولم يعد مقبوالً 
على االطالق احلديث صباح مساء عن الفساد 
ــض ترديده  ــو للبع ــذي يحل ــي وال االدراي واملال
ــه ومثلما هو  ــدين مع ــتانس به والفاس ليس
احلديث عن املاضي  وخرافات اكل الدهر عليها 
وشرب.. واخيراً وليس اخراً دعوة مخلصة لكل 
ــاد  وادارة  ــؤون البالد والعب ــيير ش من بيده تس
ــؤون الدولة االعتراف الصريح بالفشل ذاتاً  ش
ــيم الرجال  ــة واالعتراف باخلطأ من ش وجماع
ــو  ــا وينج ــود ملثله ــى ان اليع ــجعان وعل الش
ــا في مقولة  ــن املهالك والويالت ولن ــالد م بالب
ــو موضوع  ــي همنغواي الذي ه ــر العامل املفك
ــلنا نفهم كيف  ــا (اذا عرفنا كيف فش حديثن
ــا ذهبنا اليه ومقولة  ننجح) خير مثال على م
ــة القوى التي  ــت مبثابة دليل عمل لنهض كان
ــي اليها وعالم رفض ما مضى ووصل الى  ينتم
ــث للعيش في الفضاء االعلى , فهل من  البح
ــمعنا ويرتقي باجلميع نحو االفضل وجتاوز  يس
ــقط اجلميع حيث  املاضي املزعج وقبل ان يس

والت ساعة مندم.
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أحمد الصياد

هل يكفي أن توصف «قمة أوساكا» بأنها 
ــات؟! بالقطع ال؛  ــي تهدئة األزم جنحت ف
فأكبر منتدى اقتصادي عاملي يضم نخبة 
العالم وصفوة قوته االقتصادية، ال يكفيه 
أن يتحول إلى فرصة للتالقي بني مجموعة 
ــد ما مينعهم من عقد  من الزعماء ال يوج
مثل هذه اللقاءات بشكل ثنائي، هو أجدر 
بالتأكيد على اقتناص مزايا «ديبلوماسية 
ــة، املتعارف  ــة أو الثالثي ــة»، الثنائي القم
عليها في األدبيات السياسية، سواء من 
ــليط األضواء، أم القدرة  حيث كثافة تس
ــمة.  ــرارات ومواقف حاس ــاذ ق ــى اتخ عل
ــية القمة»  ــوب «ديبلوماس ــن عي لكن م
ــلت، تُلقي بظالل واسعة من  أنها إذا فش
ــل في األفق.  ــيع الفش خيبة األمل، وتُش
ــي «قمة هانوي» بني  ــو ما حدث مثالً ف وه
الرئيسني األميركي دونالد ترامب والكوري 
قدت في  الشمالي كيم جونغ أون، التي عُ
ــباط (فبراير) املاضي. ورمبا لذلك، تتلكأ  ش
ــة، ويُفضل  ــاءات قم ــى في عقد لق اخلط
البعض االلتقاء على هامش االجتماعات 
عة، سواء لألمم املتحدة، أو غيرها من  املوسَّ

املنظمات الدولية، واملنتديات االقتصادية. 
على هذه اخللفية، يبدو مشروعاً السؤال 
ــرين»  ــة «مجموعة العش ــن جدوى قم ع
ــان، للمرة األولى،  ــتضافتها الياب التي اس
ــا الرابعة  ــي دورته ــاكا ف ــي مدينة أوس ف
ــع  ــون جديراً بنا أن نوس ــرة. ورمبا يك عش
ــدوى  ــي ج ــث ف ــمل البح ــؤال ليش الس
«مجموعة العشرين» ذاتها. ومن املعروف 
معة، تتأثر  للخبراء واحملللني، أن القمم اجملُ
بسلوك الدولة املضيفة، وتوجهاتها، وما 
ــق مصاحلها.  ــبل لتحقي تنتهجه من سُ
ــاكا» التزمت  ــة أوس ــإن «قم ــا، ف ــن هن م
ــباب  ــاً، رمبا يكون مع أس ــاً يابانياً جم أدب
ــات جادة،  ــبباً في غياب مناقش أخرى س
ــر من األزمات  ــات صريحة، للكثي ومراجع
ــاحة الدولية، وتبث  التي تُخيم على الس
ــواق املالية  الذعر، من وقت آلخر، في األس
ــب إهمال  ــئة. فإلى جان ــة والناش العاملي
ــنطن  ــني واش ب ــديد  ــر الش التوت ــث  بح
ــاره الوخيمة على  ــى رغم آث ــران، عل وطه
ــي؛ أحجمَ البيان اخلتامي  االقتصاد العامل
لـ «قمة أوساكا» عن التنديد بـ «احلمائية 
ــعلها الرئيس ترامب  ــة» التي أش التجاري
ــتثن  ــني جميعاً ولم يس في وجه املنافس
ــي أوروبا. إذ  ــاء التقليديني ف ــم احللف منه
ــى القادة في بيانهم بـ»الدعوة» إلى  اكتف
«توفير مناخ جتاري حر ونزيه وغير منحاز»، 
ــل حقيقي من  ــل ال طائ رس ــو كالم مُ وه
ــركا ترامب ترى املناخ التجاري  ورائه، فأمي
ــتند  ــر والنزيه» من منظور أُحادي يس «احل
ــي: «أميركا  ــها الدعائ ــعار رئيس ــى ش إل
نه من حتقيق  أوالً». وهو السلوك الذي مكَّ
ــب مادية وسياسية، بعضها متثَّل  مكاس

ــركاء في  ــي العالقات التجارية مع الش ف
القارة األميركية، وبعضها متثل في ابتزاز 
ــهامات أوروبية أكبر في موازنة «حلف  إس

ــر، وبعضه  ــر ذلك الكثي ــي»، وغي األطلس
ــواء في عالقاته التجارية  ينتظر الدور س
ــي  وه ــان،  الياب أو  ــا  أوروب أو  ــني  الص ــع  م
ــات حتمل فكراً واحداً، بأوجه عدة،  سياس
ــات الثنائية  ــز على تفضيل املفاوض ترتك
ــعة،  ــالً عن االتفاقات اجلماعية الواس بدي
وهي نبت حقيقي لفكر ترامب الشعبوي 
املناهض للمؤسسات ككيانات يراها غير 

ثمرة، وال تُقر مبدأ «أميركا أوالً». مُ
ــان اخلتامي  ــك ما جاء في البي ال ينفي ذل
ــادي العاملي  ــو االقتص ــن أن النم لقمة م

ــدة» التوتر  ــع «زيادة ح ــاً م ــزال ضعيف ال ي
ــا أن البيان  ــي. كم التجاري واجليوسياس
ــراءات  ــح ماهية اإلج ــم يوض ــي ل اخلتام
ــا  ــاً مل ــا حتقيق ــي مت إقراره ــوات الت واخلط
ــة فضفاضة  ــن عبارات مطاط جاء به م
ــر مناخ  ــن لتوفي ــعى جاهدي ــل: «نس مث
ــه غير منحاز  ــتثماري حر ونزي جتاري واس
وشفاف ومستقر ميكن التكهن به وإبقاء 
ــك، رأى بعض  ــة». ولذل ــواقنا مفتوح أس
القادة أن الفرصة رمبا ال تسمح بأكثر من 
احلديث عن جناحات سابقة حتققت خارج 
ــاكا». إذ جند الرئيس الفرنسي  «قمة أوس
ــال أن «االحتاد  ــل ماكرون يُصرح قائ إميانوي
األوروبي توصل إلى مسودة اتفاق للتجارة 
ــركا الالتينية  ــني دول أمي ــه وب ــرة بين احل
ــره (االحتاد)».  ــى ومعايي ــروط تتماش بش
ــؤال يبدو ساذجاً: هل ميكن  ويقفز هنا س
ــن زعيم أوروبي  أن يصدر تصريح كهذا م
حول اتفاق مماثل مع واشنطن ترامب؟! ال 
ــية اليابانية جنحت  شك أن الديبلوماس
ــاكا» في تركيز  في إقناع قادة «قمة أوس
ــم  ــان اخلتامي علي املبادئ والقواس البي
ــالف. وهو  ــاط اخل ــب نق ــتركة، وجتن املش
ــدوى «مجموعة  ــوة في ج ــر يطعن بق أم
ــرين»؛ خاصة وأنه مت استبعاد تلك  العش
ــى  ــات، فعل ــدة املفاوض ــن مائ ــاط م النق
ــى  ــل عل وللتدلي ــون؟  ــيء يجتمع أي ش
ــا،  ــى صوره ــي أبه ــاكا» ف ــة «أوس أن قم
ــة ملفاوضات  ــا فرص ــي كونه ــر ف تنحص
ــارة إلى  ــدر اإلش ــية»؛ جت ــة «هامش ثنائي
ــام من أن  ــل القمة بأي ــدد قب ــب ه أن ترام
ــات جمركية على  ــتفرض تعريف بالده س
ــني إذا لم يلتقه الرئيس  الواردات من الص

ــاكا.  ــي أوس ــغ ف ــي جينبين ــي ش الصين
ــل وصرح بعده  ــاء الذي مت بالفع وهو اللق
ــأن احملادثات التجارية  ــس األميركي ب الرئي
مع الصني ستستمر ولن يفرض املزيد من 
ــاً، كما صرح  ــات اجلمركية حالي التعريف
ــركات األميركية من  بعدوله عن منع الش
ــالق الصيني «هواوي»،  ــل مع العم التعام
ــاً أميركياً  ــض تراجع ــده البع ــا ع وهو م
ــاء  ــة أنب ــت وكال ــاً. وكان ــاراً صيني وانتص
ــادت بأن  ــينخوا») أف ــني اجلديدة («ش الص
ــره األميركي  ــي أبلغ نظي ــس الصين الرئي
ــات املتحدة  ــأن تُعامل الوالي ــه يأمل ب بأن
نصف»  مُ ــكل  الصينية «بش ــركات  الش
ــه وثيق الصلة بأدبيات ترامب  (التعبير ذات
ــير إلي  ــة)، ما يُش ــه التجاري ــي معارك ف
ــدم مغادرتها  ــاكا»، وع ميوعة «قمة أوس
ــادئ، وهي  ــدود املب ــول وح ــز البروتوك حي

ــى بالفعل بتوافق مع  املبادئ التي ال حتظ
القطب العاملي األوحد. وأكد ذلك الرئيس 
ــي فالدميير بوتني بتصريح قال فيه  الروس
أن «القرارات لم حتدث انفراجة»، وهو يبدو 
بالغاً في استخدامه تعبير «القرارات».  مُ
ــن عمق  ــف أيضاً ع ــني كش ــاً أن بوت علم
ــة بحديثه  ــية - األوروبي ــات الروس اخلالف
ــن أن «الليبرالية األوروبية أمر عفا عليه  ع
ــتدعى رداً سريعاً من رئيس  الزمن»، ما اس
ــك،  ــاد األوروبي دونالد توس ــس االحت مجل
ــالة مشتركة إلى  ميكن اعتباره مبثابة رس
كل من بوتني وترامب على السواء؛ إذ قال: 
«املسرح العاملي ال ميكن أن يصبح ساحة 
لي فيها األقوى شروطه على األضعف،  ميُ
ــى التضامن،  ــن األنانية عل ــث تهيم وحي

واملشاعر القومية على احلس السليم».
ــاومات أفرغت «قمة  ــرت مس بالفعل، ج

ــاكا» من مضامينها املُفترضة، وأدت  أوس
ــة «التزام  ــالن القم ــول ترامب إع ــى قب إل
ــاخ املوقع  ــق الكامل» التفاق املن التطبي
ــام ٢٠١٥، مقابل جتنب  ــي ع ــي باريس ف ف
ــة التي  ــاد احلمائي ــي انتق ــان اخلتام البي
ــب)، وملا كان  ــاته (ترام ــا سياس تعتمده
ــس األميركي لن  ــدا أن «التزام» الرئي مؤك
ــل من  ــحب بالفع نس ــه مُ ــق؛ إذ أن يتحق
ــب البطل  ــح اعتبار ترام ــة، يص االتفاقي
ــا  تابعه ــي  الت ــرحية  للمس ــي  احلقيق
العالم من أوساكا؛ وسيتغنى البطل في 
ــباق انتخابات ٢٠٢٠ الرئاسية  خضم س
ــل «مجموعة العشرين»  األميركية بفش
ــالً يعادل  ــاته، فش ــي مجابهة سياس ف
ــات،  ــن عمل املؤسس ــدوى م ــف اجل ضع
ــات الثنائية علي  ــار فكرة املفاوض وانتص

معة؛ فـ «أميركا أوالً». االتفاقات اجملُ

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

جاء َّـ البيان الختامي 
للقمة أن النمو 
االقتصادي العاِّـي ال 
يزال ضعيفاً مع زيادة 
حدة التوتر التجاري 
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التايمــز: تاريــخ محــاوالت الهروب َّـ 
عائلة آل مكتوم

ــر  ــز وتقري التامي ــة  ــن صحيف ــة م البداي
لريتشارد سبنسر، مراسل شؤون الشرق 
ــط، وديفيد براون بعنوان ”تاريخ من  األوس

محاوالت الهرب في عائلة آل مكتوم“.
ــر عندما فرت  ــدأ األم ــان ب ــول الكاتب ويق
ــرة من عمرها من  فتاة في التاسعة عش
ثر عليها  منزلها في ساري في اجنلترا، وعُ
ــابيع، ولم يُعرف عنها شيء  بعد عدة آس

إثر ذلك.
ــت الفتاة  ــه لو كان ــول الصحيفة إن وتق
عادية النتهى األمر عند ذلك، ولكن الفتاة 
كانت الشيخة شمسة آل مكتوم، وهي 
اآلن في السابعة والثالثني، إبنة واحد من 

أثرى القادة العرب.

وتضيف الصحيفة أن املرأة، التي أصبحت 
ــنوات من محاولة الفرار تلك  بعد أربع س
زوجة لوالد شمسة، هي األميرة هيا بنت 
ــني، التي فرت هي األخرى، وتسعى  احلس
ــى وجود صالت  ــير تقارير إل للطالق، وتش

بني محاولتي الهرب.
ــا تلتقي األميرة  ــرى الكاتبان أنه عندم وي
ــيخ  ــة، الش ــع زوجها، والد شمس هيا م
ــوم، حاكم دبي،  ــد آل مكت محمد بن راش
ــي قاعة احملكمة في لندن، فإن القضايا  ف
ــها احملكمة قد تكون أكثر  التي ستناقش

من حضانة األبناء والنفقة.
وتضيف الصحيفة أن جوهر األمر سيكون 
ــرته الكبيرة  ــيخ محمد بأس عالقة الش
ــات و23 من األبناء،  ــت زوج املكونة من س
ــي يحكمها،  ــلوكه في إمارة دبي الت وس

وغيرها من األمور اخلاصة بالطالق.

ــيخة شمسة،  وتقول الصحيفة إن الش
ــاة ذات  ــذاك، كانت فت ــر آن ــا للتقاري وفق
ــكيمة تسعى ألن حتيا حياة ذات نسق  ش
غربي، وذات يوم استقلت سيارة من قصر 
ــي اجنلترا،  ــاري ف ــي منطقة س والدها ف
ــرار، وإثر العثور  ــي محاولة للف وقادتها ف
عليها، أُعيدت إلى دبي. وخلص حتقيق إلى 
ــا في كامبريدج  أن فريق بحث عثر عليه

واختطفها وأقلها على الفور إلى دبي.
ــنوات من  ــة إنه بعد س ــول الصحيف وتق
ــة، حتديدا  ــيخة شمس محاولة فرار الش
ــرت  ف ــي،  املاض ــام  الع آذار  ــارس/  م ــي  ف
الشيخة لطيفة، إحدى بنات حاكم دبي، 
قبل أن يتم القبض عليها على منت يخت 
ــوات البحرية من عدة دول  في عملية للق

وتُعاد إلى اإلمارات.
الغارديــان :“الجئــون ســوريون مثليون 

يعربون عن هويتهم“
ننتقل إلى صحيفة الغارديان وتقرير لديان 
ــوريون  ــوان ”الجئون مثليون س تيلور بعن

ميكنهم التعبير أخيرا عن هويتهم“.
ــة الجئني مثليني  ــول الكاتبة إن أربع وتق
ــا ميكنهم  ــى بريطاني ــا إل ــوا حديث وصل
ــم علنا للمرة األولى  اإلفصاح عن هويته
ــيرة الفخر  ــي مس ــاركون ف ــا يش عندم
ــدن امس  ــي نظمت في لن ــني الت للمثلي

السبت.
ــدن اخلميس بعد  ــى لن ــل األربعة إل ووص
ــث  ــى حي ــني إل ــن عام ــر م ــار أكث االنتظ
ــعرون باألمان، وجاء وصولهم بعد أن  يش
ــلطت الصحيفة الضوء على أزمة 15  س
ــني العالقني في  ــن املثلي ــوريا م الجئا س

تركيا.
ــة  الداخلي أن  ــة  الصحيف ــف  وتضي

ــت طلباتهم للجوء وفق  البريطانية قبل
ــة املطولة  ــم من العملي ــج يعفيه برنام

اخلاصة بقبول اللجوء.
وتقول الكاتبة إنه بينما يعيش الالجئون 
السوريون بقدركبير من األمان في تركيا، 
ــأن  إال أنه كان هناك الكثير من القلق بش
ــه بأنه  ــرا ملا تصف ــني املثليني نظ الالجئ

املوقف املعادي للمثليني في تركيا.
ــى الرغم من أن  ــول الصحيفة إنه عل وتق
ــا قانونا في  ــات املثلية مصرح به العالق
ــام إزاء املثليني  ــف الع ــا، إال أن املوق تركي

سلبي وقد يتعرضون لألذى أو الضرب.
فاينانشال تايمز : تراجع التأييد

ــر  ــز تقري ــال تامي ــة فاينانش ــي صحيف ف
ــرخة  سُ ــدة  بل ــن  م ــر  بوزرغمي ــة  لنجم
ــس اإليراني  ــقط رأس الرئي اإليرانية، مس
ــى بعد 200  ــي، الواقعة عل ــن روحان حس

كيلومتر شرقي العاصمة طهران.
ــد لروحاني في  ــة إن التأيي ــول الكاتب وتق
مسقط رأسه يشهد تراجعا، مع ارتفاع 
أسعار املواد الغذائية.وقالت كلثوم، وهي 
ــة في األربعني وأم لطفلني ”متر علينا  أرمل
ــرة  ــا حتى كس ــد لدين ــال دون أن يوج لي
ــة صباحا  ــن الرابع ــي تعمل م ــز“ وه خب
ــوم للحصول  ــرا كل ي ــى الثانية ظه حت
على راتب يومي يقل عن خمسة دوالرات.
وقالت صديقتها مهري ، وهي في الرابعة 
ــت  التصوي ــني“  لطفل وأم  ــرين  والعش
ــتر  ــي لم تكن له أي مزايا فلم أش لروحان

دجاجة منذ سبعة أو ثمانية أشهر“.
ــروط نقل بعض  تنويه: (البينة اجلديدة) تلتزم بش
ــات الصحف العاملية  النصوص اخلبرية من كبري
دون حتريف او اجراء اي تعديل على النص االصلي 
ــة نظر الصحيفة التي ننقل  الذي يعبر عن وجه

عنها .
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 صالح الحسن 

ــا حلروب العالم وحاليا حيث  من خالل مطالعتن
ــيا حيث  ــي روس ــريني ف ــالء الس ــني احدالعم ب
ــري  ــي مذكراته  املوثقة  وهوالعميل الس افاد ف
ــق، (يوري بيزمينوف)، إنّ زمن  ــوفييتي املنش الس
ــدول، قد انتهى  ــكرية إلخضاع ال احلروب العس
ــم حتقيقه من خالل  ــة، فاالنتصار اآلن يت كأولوي
، تبدأ بأهم مرحلة، وهي  أربع مراحل لتمزيق أي بلدٍ

«إسقاط األخالق» Demoralization، وهي مرحلة 
ــر منظومة  ــنة، لتدمي ــن ١٥ إلى ٢٠ س ــاج م حتت
ف، ملاذا  ــتهدَ ــدى اجملتمع املس ــالق والقيم ل األخ
ــا املدة الكافية  ــدة الزمنية حتديداً؟، ألنه هذه امل
ــن الصغار على  ــم جيل واحد م ــئة وتعلي لتنش
«القيم» البديلة، واألخالقيات املبتذلة، التي يراد 
ترسيخها في اجملتمع، وتفصيل الرؤية والعقيدة 
ــخصية املطلوبة، والتي من شأنها نسف  والش

اجملتمع ومحو هويّته مبرور األيام.
يتم هذا الهدف، من خالل تدمير الدين بالسخرية 
ــذ عليه، وتلميع  ــن رجاله، وتهويل املآخ منه ومِ
رين، واستبداله  من يهاجمونه، ووصفهم باملفكّ
ــم  يت ــي  الت ــة،  املنحرف ــة  الباطني ــد  بالعقائ
تسويقها على أنها أكثر «إلهاماً» للناس، مهما 
ــة أو متناقضة، ومتجيد  ــاذجة أو بدائي ــت س كان
ــر والفكر  ــم كرموز للرأي احل ــا، وإبرازه أصحابه
ــات  ــتبدال املؤسس ــة إلى اس ــف، باإلضاف اخملتل
ــهم في  ــة احملترمة، مبنظمات وهمية تس الديني
صرف انتباه الناس عن اإلميان احلقيقي، وجذبهم 

ألنواع العقائد الدخيلة.

ــم، من  ــاد التعلي ــوة بإفس ــذه اخلط ــل ه تكتم
ــيء بنّاء  ــم أي ش ــن تعلّ ــرف الناس ع ــالل ص خ
ــق االجتماعي،  ــال، والعبث بالنس ــي وفع وواقع
ــاس  بخلق منظمات وهمية، تهدف لنزع اإلحس
باملسؤولية لدى اجملتمع، وإضعاف احلس الوطني 
ــه، وفي الغالب، يتم ذلك  والوالء للبلد وحكومت
ــن معروفة  ــوز إعالمية لم تك ــطة دعم رم بواس
دت  ــاس، لكنها وَجَ ــابقاً، وال حتظى بقبول الن س
ــر كبير  ــت ذات تأثي ــوم، وأصبح ــاً غير معل دعم
ــة تتفق مع من  ــاة االجتماعية، بطريق ــي احلي ف
يحرك اخليوط سراً! املرحلة الثانية، هي «زعزعة 
ــنتني خلمس سنوات،  ــتقرار»، وتأخذ من س االس
ويتم ذلك بإذكاء النعرات الطائفية والعصبيات 
ــه، وتقدمي قدوات  ــك لتمزيق في اجملتمع املتماس
ــطيح الفكر اجملتمعي، ونقل اجملتمع  زائفة، لتس
ــى البحث عن  ــات، إل ــى املهم ــز عل ــن التركي م
ــة وامللذات،  ــف األمور، واجلري وراء املوض سفاس
ــه  ــس بأهمية احترام الوطن وأُسس وفقدان احل
ــذه اخلطوة، يتم البحث عن اخلونة  ورموزه، في ه
املندسني، عن أصحاب األجندات املريبة واملطامع 

الشخصية، عن أتباع العقائد املناقضة واملنافرة 
لعقيدة البلد، وغير املتعايشة معها، عن عمالء 
ــراؤهم وجتنيدهم، ثم دعم  دول معادية، ميكن ش
ــر البلد إلى  ــر ملحوظة، جل ــع بطريقة غي اجلمي
املرحلة الثالثة، وهي مرحلة األزمة، التي تستمر 
ــهرين إلى ستة أشهر، تنتج عنها فوضى  من ش
ــد لنفق  ــي، ودخول البل ــالت أمن ــية وانف سياس
ــؤدي للمرحلة الرابعة،  ــم، أو حرب أهلية، ت مظل
ــهد  ــة تتصدر املش عَ لمَّ ــخصيات مُ ــدمي ش بتق

السياسي، وتدين بالوالء للعدو!
ــوى عالج لهذا  ــوري بيزمينوف: «إن أق ــول ي يق
ــر خطوة، وهي  ــيناريو، يبدأ بإيقاف أخط الس
ــك ال يتم بطرد  ــالق»، وذل ــاد األخ األولى «إفس
ــد والوقت  ــب، أو إضاعة اجله ــالء األجان العم
ــوط اللعبة،  ــرك خي ن يح ــث عمّ ــال للبح وامل
ــال اخلطوة األولى،  ــح في  حل إلفش ولكن أجن
ــن»، ألنّ الدين هو  ــع للدي ــادة اجملتم ــو بـ «إع ه
ــع، ويجعله يتناغم  ــم عالقات اجملتم ما يحك
بطريقة سلسلة، ويحفظ متاسكه، حتى في 

أكثر األيام سوادا.
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بالده  منتخب  مانيه  ساديو  قاد   
النهائي  ربع  الدور  الى  السنغال 
كرة  في  اإلفريقية  األمم  كأس  لبطولة 
على  الفوز  هدف  بتسجيله  القدم، 
على  النهائي  ثمن  في  ١-صفر  أوغندا 

ستاد القاهرة اجلمعة.
ومكن العب ليفربول اإلنكليزي بهدفه 
املنتخبات  أفضل   ،١٥ الدقيقة  في 
االحتاد  تصنيف  في  ترتيبا  اإلفريقية 
الدولي (فيفا)، من تخطي عتبة أوغندا 
األربعاء  ليالقي  النهائي،  ربع  وبلوغ 
مفاجأة   حققت  التي  بنني  القادم 
 ،٤-١ الترجيح  بركالت  املغرب  بإقصاء 
األصلي  الوقتني  في   ١-١ التعادل  بعد 

واإلضافي.
ولفت في مباراة اجلمعة إضاعة مانيه 
الذي رفع رصيده الى ثالثة أهداف، ركلة 
الثانية  هي  السنغال،  لصالح  جزاء 
مباراة  في  أولى  بعد  يضيعها  التي 
للمجموعة  األخيرة  الثالثة  اجلولة 
سجل  بأنه  علما  كينيا،  ضد  الثالثة 
بهدفني  وقاد  ذاتها  املباراة  في  أخرى 

منتخب بالده للفوز بثالثية نظيفة.
وبلغت السنغال ثمن النهائي بحلولها 
 ٦ برصيد  الثالثة  اجملموعة  في  ثانية 
وأمام  نقاط)   ٩) اجلزائر  خلف  نقاط 
بينما  رصيد)،  (بال  وتنزانيا   (٣) كينيا 
ملصر  وصيفة  نقاط)   ٤) أوغندا  حلت 
(٩ نقاط) في اجملموعة االولى متقدمة 
على جمهورية الكونغو الدميوقراطية 

(٣) وزميبابوي (١).

من  واضحة  بسيطرة  املباراة  وبدأت 
العبي املدرب السنغالي آليو سيسيه، 

ما لبثت أن ترجمت إلى هدف إثر هجمة 
رين  نيانغ، العب  بدأت مع مباي  مرتدة 
مانيه،  إلى  الكرة  مرر  الذي  الفرنسي، 
في  وسدد  اجلزاء  منطقة  فاقتحم 

شباك احلارس دينيس أونيانغو (١٥).
الفرنسي  أوغندا  مدرب  واضطر 
تبديل  إلجراء  ديسابر  سيباستيان 
واسوا،  حسن  إصابة  بعد  اضطراري 

فنزل تيموثي دينيس مكانه (١٨).
فسدد  التقدم  الى  أوغندا  وسعت 
إميانويل أوكوي كرة من مسافة بعيدة 

غوميس  ألفريد  احلارس  لها  كان 
باملرصاد  اإليطالي  سبال  العب 
ارمتى  ركنية  ركلة  قبل   ،(٢٥)

لم  لكنها  برأسه  أوكوي  نحوه 
تدرك الشباك (٣٠).

والحت فرصة للسنغال للتعزيز عندما 
الى  الكرة  ومرر  غاساما  المني  تقدم 
مباي نيانغ الذي تخطى املدافعني قبل 

تدخل احلارس أونيانغو (٣٥).
من  بحذر  انطلق  الثاني  الشوط 
لـ»أسود  أكبر  استحواذ  مع  الطرفني 

 ٥٩ بلغ  (السنغال)،  تيرانغا» 
في املئة عند الدقيقة ٥٥ لكن 

دون خطورة.
كادو  باتريك  وخرج 
بدال  ودخل  املوفق  غير 

كبامبادي  أالن  منه 
خط  لتفعيل 

م  لهجو ا

ي  غند و أل ا
.(٥٧)

ساد  الذي  الهدوء  ظل  وفي 
مانيه  حصل  الثاني،  الشوط 

خطأ  إثر  جزاء  ركلة  على 
أونيانغو،  ضده  ارتكبه 
للتنفيذ  بنفسه  فتقدم 
من  حرمه  احلارس  أن  غير 

هز الشباك (٦٠).
ودخل السنغالي كيبان 
هنري  مكان  دياتا 
ان  قبل   (٦٩) سايفيه 

على  كوليبالي  كاليدو  زميله  يحصل 
إنذار بعد خطأ على أوكوي (٧٠).

هجوم  تفعيل  الى  ديسابر  وسعى 
أوغندا، فزج بأالن كاتريغا مكان أوشو 
نزوله  من  دقائق  بعد  كرة  فسدد   (٧٧)

أنقذها غوميس ببراعة (٨٠).
سار  اسماعيال  خرج  السنغال،  ولدى 

ودخل بدال منه كيتا بالدي (٨١).
وعلى رغم هذه التبديالت التي أضيف 
دياني  مباي  وحلول  نيانغ  خروج  اليها 
مكانه من جانب أوغندا (٨٥) لكن 
املباراة لم تشهد خطورة تذكر، 
اجلزائري  احلكم  إطالق  قبل 
صافرة  غربال  مصطفى 

النهاية.

ــى «العربي  ــاً عل ــلّ ضيف ــد ح ــان حم عدن
اجلديد» في مقابلة حصرية:

ــل املدرب عدنان حمد منذ أن ترك  *ماذا يفع
التدريب؟

ــالً  ــل محل ــة، أعم ــمٌ بالدوح ــا اآلن مقي -أن
ــة،  القطري ــبورتس»  س أن  ــي  «ب ــبكة  بش
ــا حصلت على  ــرار بعدم ــذت هذا الق واتخ
راحة بعيداً عن املالعب ملدة سنتني ووجدت 

باملناسبة متعة في حتليل املباريات.
*حني نلتقي عدنان حمد ال ميكن أال نتحدث 
عن الكرة العراقية وشجونها، كيف تقيم 

واقع الكرة العراقية اليوم؟
ــة لها جذور وتاريخ وإجنازات،  -الكرة العراقي
العراق يفوق تعداد سكانه األربعني مليوناً، 
ــب والالعبني، لكن  ــي هو غنيٌ باملواه بالتال
ــه ال  ــول إن ــدة تق ــرُ كافٍ ألن القاع ــذا غي ه
ميكن أن تصنع احترافاً حقيقياً إذا لم تكن 
ــتية،  واللوجس املادية  ــات  ــك اإلمكاني لدي
ــة االحترافية ونظام  ــل املالعب والعقلي مث
ــداً مع  ــال ج ــتوى ع ــى مس ــابقات عل مس
ــا املقومات  ــة احترافية تتوفر فيه منظوم

التي نعرفها في الكرة املتقدمة في أوروبا.
ــة  ــر وصناع ــج التطوي ــإن برام ــف ف ولألس
الالعبني مفقودة في العراق بسبب األزمات 
ــنوات العشرين  التي مرّ بها العراق في الس
ــرزت هذا  ــا تداعيات أف ــت له ــرة وكان األخي
ــول إن العراق  ــع هذا أق ــع الصعب، وم الواق
ــض من  ــه أن ينه ــات وبإمكان ــه املقوم لدي

الكبوة على اعتبار أن املواهب متوفرة.
ــن العراق  ــاً للتدريب م ــت عروض *هل تلقي
ــن أين بعدما أنهيت جتربتك  ومن خارجه وم

األخيرة؟
ــالً خالل العامني األخيرين تلقيت عدداً  - فع
ــا تدريب املنتخب  ــن العروض، منه كبيراً م
ــوري في تصفيات كأس العالم، وعرض  الس
ــاً من توقيع  ــي وكنت قريب ــن الوداد املغرب م
ــي املهنية في الدوحة  العقد، لكن التزامات

حالت دون ذلك.
ــاذا عن عرض الوداد، هل كان قبل أن يأتي  *م

التونسي فوزي البنزرتي؟
ــهر سبتمبر/  - فعالً كان عرضاً جيداً في ش
ــوداد  ــي إدارة ال ــلت ل ــي وأرس ــول املاض أيل
ــن تغيرت  ــفر، لك ــرة الس ــيرة وتذك التأش
ــات األخيرة فاعتذرت  املعطيات في اللحظ
ــبب ارتباطاتي في  ــرب بس ــوة في املغ لإلخ

قطر.
*العودة للمهد وتدريب منتخب الرافدين أال 

تتبادر لذهنك اليوم؟

-بالتأكيد أنا متعلق بالعراق وأفخر بتجاربي 
ــع منتخب بالدي وال يوجد مدرب ال يتمنى  م
ــاً في مهنة  ــب بالده خصوص تدريب منتخ
ــدم التي كانت  ــراً وهي كرة الق يحبها كثي

وما زالت حتتل احليز األكبر في حياتي.
ــدرب العراقي الوحيد الذي  وللتاريخ فأنا امل
ــع املنتخبات العراقية من الفئات  درب جمي
ــب األول، وحققت  ــة وصوالً للمنتخ العمري
ــول  ــا الوص ــل أبرزه ــة، لع ــازات تاريخي إجن

مبنتخب الرافدين إلى األوملبياد.
ــادة الزوراء  ــد األندية قمت بقي ــى صعي وعل
ــد الذي درب  ــدرب العراقي الوحي ــت امل وكن
ــت لي جتربة  ــارج العراق، وكان منتخبات خ

أفخر بها مع األردن.
ــمياً لتدريب منتخب  *هل تلقيت عرضاً رس

العراق؟
ــاً، ولكن كما تعلم  ــمياً لم أتلق عرض - رس
دائماً عندما حتدث هزات فإن اجلمهور يطالب 
بأسماء معينة واسمي طبعاً مطروح بقوة 

وسأترك األمور للظروف.
*مباذا خرجت من التجربة األردنية؟

ــا «عظيمة» امتدت  ــة أصفها بكونه -جترب
ــا في  ــت خالله ــنوات جنح ــى خمس س إل
ــامى» خلوض ملحق  ــادة منتخب «النش قي
كأس العالم، وكانت األردن حتتل التصنيف 
ــت في التصنيف  ١٢٢ على العالم وأصبح
ــب األردن كان من بني  ــا أن منتخ ـــ٦٩، كم ال
ــيوية تطوراً،  ــة منتخبات آس أفضل خمس

وبصراحة أعتز كثيراً بهذه التجربة.
ــب العراق،  ــب لقيادة منتخ *من تراه األنس

أجنبي أم عراقي؟
ــازات حققها مدربون  ــاً أفضل اإلجن -تاريخي
ــو بابا، لكن  ــدءاً من الراحل عم ــون، ب عراقي
لألسف ما يوفر للمدرب األجنبي أكبر بكثير 
ــواء من حيث  ــا مينح للمدرب العراقي، س مم
الراتب أو ظروف العمل، وهذا ال يقتصر على 

العراق وإمنا نراه في معظم الدول العربية.
*بحكم متابعتك لفعاليات بطولة أفريقيا 

لألمم، كيف تقيم املنتخبات العربية؟
ــري  ــب اجلزائ ــه املنتخ ــا قدم ــى اآلن م -حت
ــاهدنا أداءً جميالً  ــر بعدما ش ــت للنظ ملف
ــي املقابل لم يكن  ــر باخلير، ف ــج تُبشّ ونتائ

أداء منتخب مصر مقنعاً رغم حتقيق الفوز 
والتأهل.

*البطولة حتفل بنجوم عرب في مقدمتهم 
ــد صالح، كيف تقيم أداء هذا  املصري محم

الالعب؟
ــرّف العرب في  ــد صالح جنم كبير ش -محم
ــتقبل  ــم دوري في العالم وأمامه مس أعظ

باهر ونحن نُفاخر بأن الكرة العربية 
ــرون يتحدث  ــوم آخ ــا جن لديه
ــم، مثل اجلزائري  عنهم العال

رياض محرز واملغربي حكيم 
ــدي  من ــى  وعيس ــاش  زي

ــيقدمون  وس وامرابط، 
ــة وهذه  ــاً قوي عروض

فرصتهم.
*هل مبقدور صالح 

ــة على  املنافس
ــرة  ــزة الك جائ
هذا  الذهبية 

العام؟
خل  ــيد س -

ــوة، ولكن ال  ــة بق ــد صالح املنافس محم
ــدوره أن ينافس  ــد أن هناك العبا مبق أعتق
ــدو، وأعتقد أن  ــي أو رونال العباً مثل ميس
ــيواصالن الهيمنة  النجمني الكبيرين س

على جائزة الكرة الذهبية لهذا العام.
ــات عربية في  ــع أن نرى منتخب *هل تتوق

املربع الذهبي لكأس أفريقيا؟
ــتويات احلالية ملنتخبي  -بالتأكيد، واملس
ــر واملغرب تقول إن ممثلي كرة املغرب  اجلزائ
ــيتأهالن، أما املنتخب املصري،  العربي س
ــر مقنع حتى اآلن، إال أنه حقق  وإن كان غي
ــوز، ثم ال  ــع الف ــو التأهل م ــوب وه املطل
ــتتغير في األدوار  ــى أن املعطيات س ننس
ــر، ونأمل أن  ــؤازرة اجلماهي ــة مع م القادم

يكون اللقب عربياً.
ــة نوعية  ــت نقل ــة حقق ــرة القطري *الك
وفازت بكأس آسيا، ما هو سر حتقيق هذه 

النجاحات؟
وبعد  ــتراتيجية  واالس التخطيط  -طبعاً 
ــس علمية،  ــق مقايي ــل وف ــر والعم النظ
ــوز باللقب  ــل منتخب قطر للف وإذا وص
اآلسيوي فهذا لم يأت من فراغ وهذا من 

جيل أكادميية «أسباير».
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النجف،  نادي  تدريب  عن  جسام،  ثائر  رحل 
بعد اخلسارة التي تلقاها الفريق أمام احلدود، 
بهدف دون رد في اجلولة ٣٤ من الدوري العراقي 
املمتاز، لتتواصل ظاهرة رحيل املدربني.وقبل ٤ 
مدربني   ٥ احتفظ  الدوري  نهاية  من  جوالت 
فقط مبواقعهم منذ بداية املوسم وحتى اآلن 

فيما سطعت شمس التغيير في ١٥ ناديا.
نيبوشا

مصلحة  في  تصب  كانت  املؤشرات  كل 
بعد  اللقب،  على  للمنافسة  الشرطة 

االستقرار الفني الذي غاب عن األندية األخرى.
املونتنيجري  باملدرب  النادي  إدارة  ومتسكت 
نيبوشا يوفوفيتش، الذي متكن من إثبات ذاته 
الشرطة  وقاد  العراق،  في  له  موسم  أول  في 

للصدارة وبات على أعتاب حصد اللقب.
نيبوتشا متكن من قراءة فريقه بشكل جيد 
الذي  الطموح  مع  يتوافق  مبا  أدواته  ووظف 

رسمه منذ انطالق الدوري.
للنجاح  الالزمة  األدوات  تواجد  من  واستفاد 

من العبني دوليني ومواهب شابة مميزة.

عبد الكرمي سلمان
وكان  جدا،  مميزة  بداية  الكرخ  فريق  حقق 
أنه  رغم  احلالي،  املوسم  في  األسود  احلصان 
تأهل من الدرجة األولى ولم ينجح في إضافة 

عدد من الالعبني املميزين.
الكرمي  املدرب عبد  مع  الفني  االستقرار  لكن 
وتصدر  النجاح،  هذا  في  ساهم  سلمان، 
يتراجع  أن  قبل  جوالت،  لعدة  الدوري  الكرخ 
للمركز الرابع بسبب اإلصابات املتكررة التي 

حلقت بعدد كبير من الالعبني.

 بغداد / 
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عدنان حمد : أعتز بتجاربي مع منتخبنا الوطني في كافة فئاته 

بغداد / 
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يعتبر املدرب 
عدنان حمد 
«ايقونة»   الكرة 
العراقية، وله 
فضلٌ كبير على 
جميع الفئات 
العمرية التي 
دربها ونال شرف 
قيادة منتخب 
العراق إلى أوملبياد 
أثينا عام ٢٠٠٤، 
كما قاد منتخب 
األردن وخاض معه 
ملحق تصفيات 
كأس العالم، وأدار 
عدداً من األندية 
العراقية العريقة 
وتُرشحه دوائر 
القرار للعودة 
لتدريب أسود 
الرافدين.

أثبت قرار بترا كفيتوفا بتوجيه ضربة 
إذ  صوابه  مبضربها  حذائها  إلى  قوية 
أخيرا  التشيكية  الالعبة  قدما  بدأت 
لتفوز  حرية  أكثر  بشكل  التحرك  في 
٧-٥ و٦-٢ على كريستينا مالدينوفيتش 
اخلميس. للتنس  وميبلدون  بطولة  في 
ببداية  السادسة  املصنفة  حتظ  ولم 
الشوط  في  إرسالها  وخسرت  جيدة 
أهدرت  عندما   ٥-٣ وتأخرت  االفتتاحي 
ثالث فرص لكسر اإلرسال في الشوط 
إلى  إحباطها  كفيتوفا  الثامن.وحولت 
حذائها الشخصي، ووجهت إليه ضربة 
سببت  املضرب  بإطار  القوة  غاية  في 
ذلك مبثابة  لفترة وجيزة، وكان  أملا  لها 
الفرنسية. منافستها  ملفعول  إبطال 
ثالث  كفيتوفا  أنقذت  شوطني،  وبعد 
 ،٥-٥ لتتعادل  اجملموعة  حلسم  نقاط 

تستطع  لم  انتكاسة  هذه  وكانت 
منها.وبدأت  التعافي  مالدينوفيتش 
تزال حتيط  التي ال  بطلة ٢٠١١ و٢٠١٤، 
غيابها  بعد  بضمادة  األيسر  مرفقها 
بسبب  املفتوحة  فرنسا  بطولة  عن 

بحرية  التحرك  في  الذراع،  في  إصابة 
وفازت بعشرة  اللحظة  أكبر منذ هذه 
لتحجز  املتبقية   ١٢ األشواط  من 
مكانها في الدور الثالث ألول مرة منذ 

.٢٠١٥
يدها  تستخدم  التي  الالعبة  وقالت 
على  األول  الدور  في  وخسرت  اليسرى 
أرد  “لم  شهرا   ١٢ قبل  ذاته  امللعب 
املاضي مع عودتي  العام  نتيجة  تكرار 
ببطء  املباراة  ١.«بدأت  رقم  للملعب 
أول  في  للغاية  متوترة  وكنت  شديد 
كانت  اإلرسال.  فيه  سددت  شوط 
أقدر  ولم  لي  بالنسبة  صعبة  األمور 
بانتظار  كاملعتاد».«كنت  األداء  على 
الفرصة وجاءت عندما كانت النتيجة 
٤-٣ واإلرسال معها لكني لم استغلها. 
والنتيجة ٥-٤ كنت متأخرة بثالث نقاط 
ومنذ  جنحت  وفجأة  باجملموعة  للفوز 

ذلك الوقت شعرت بتحسن كبير».
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أبرز تقرير صحفي إسباني، امس السبت، غموض موقف 
لبرشلونة،  نيمار  بيع  إمكانية  باريس سان جيرمان من 
الكتالوني.وقالت  النادي  مع  التوتر  حالة  ظل  في 
صحيفة «ماركا» املدريدية إن ناصر اخلليفي، رئيس سان 
جيرمان، عرض نيمار على امليرينجي مرتني من قبل، إال 
أن األخير ال يضع النجم البرازيلي ضمن أولوياته حاليًا.

كما تعاملت إدارة ريال مدريد بحذر وحرص، فيما يخص 
التحرك لضم أي العب من سان جيرمان، لتتجنب بذلك 
أي صراع مع النادي الباريسي.وجاء عرض سان جيرمان 
بني  الطيبة  العالقة  ظل  في  مدريد،  ريال  على  لنيمار 
ا،  صديقً امليرينجي  جي»  إس  الـ»بي  يعتبر  إذ  الطرفني، 
ريال  رئيس  بيريز،  فلورنتينو  يتردد  للصحيفة.ولم  ا  وفقً

مدريد، في االعتراف بأن بيان السابق للنادي، الذي نفى 
خالله التحرك للتعاقد مع كيليان مبابي أو نيمار، جاء 
ليوناردو  وصول  أن  جيرمان.ورغم  سان  إدارة  من  بطلب 
إلى منصب املدير الرياضي لسان جيرمان، قلل من حدة 
التوتر مع برشلونة، لكن «ماركا» قالت إنه إذا كان القرار 
فإن  األمراء،  قادة حديقة  إلى  نيمار سيعود  في صفقة 

ا إلى «كامب نو». الالعب لن يرجع أبدً
الوحيدة  نيمار  رغبة  أن  الفرنسي،  النادي  إدارة  وتعلم 
إلى  العودة  هي  احلالية،  الصيفية  االنتقاالت  فترة  في 
برشلونة.وتدرس اإلدارة السوق في الوقت احلالي، حيث 
ترى أن فيليب كوتينيو يصلح خلططها، لكنها ال تريد 
من  املقربة  الصحيفة  بحسب  برشلونة،  مع  التعامل 

النادي امللكي.
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ــر البرملان  ــم من تأخ على الرغ
ــراء التعديالت املطلوبة  في إج
ــون انتخابات مجالس  على قان

ــن الواضح  ــات، لكن م احملافظ
ــذه التعديالت مهما كانت  أن ه
طبيعتها ستغير موازين القوى 
ــوب واملدن  ــي محافظات اجلن ف

السنية.
السياسية  اخلريطة  وستتغير 
ــاً للتغييرات  ــراق طبق ــي الع ف
ــي االنتخابات  ــي حصلت ف الت
ــن عام،  ــل أكثر م ــة قب البرملاني
ــي كان  ــي املدن الت ــيما ف ال س
ــم داعش االرهابي  يفرض تنظي
ــالً عن  ــا، فض ــيطرته عليه س
ــي موازين  ــة ف ــرات جذري تغيي

القوى في املدن في اجلنوب.
برملان مختلف

ــي  الت ــة  البرملاني ــات  االنتخاب
ــبق  ــي س ــام املاض ــت الع أجري
برملاناً جديداً مختلفاً  وأنتجت 
عن سابقه، وكانت النتائج غير 
متوقعة ومتأثرة بالتغيرات في 

شعبية األحزاب والشخصيات 
ــالد عقب  ــي الب ــية ف السياس

مرحلة داعش.
وفي اجلنوب العراقي الذي بقيت 
بعض االحزاب تفرض سيطرتها 
ــم  ــة، ث ــنوات طويل ــه لس علي
متكنت كتلة ما من االستحواذ 

على معظم مناصب احملافظني 
التي  ــوى  الق ــهدت  ــاك، ش هن
ــراً كبيراً  حتكم تلك املدن تغيي
ــية  السياس ــاط  األوس ــأ  فاج

ذاتها.

ــاً  ــر محكوم ــذا التغيي وكان ه
إذ  ــي  العراق ــب  الناخ ــزاج  مب

ــان العراقي  ــى البرمل ــت إل وصل
قوى جديدة لتمثيل بعض املدن 
ناجتة من حتالف نادر بني جهات 
ــرى دينية، وعليه  علمانية وأخ
فإن خريطة مجالس احملافظات 

ستتغير هي األخرى.
اِّـدن السنية

ــنية التي  ــدن الس ــي امل ــا ف أم
سيطر عليها داعش عام ٢٠١٤، 
ــنية  فإن معظم القيادات الس

السابقة أُزيح من الواجهة من 
قبل الناخبني، ومثال على ذلك 
ــي كانت  ــي الت ــة النجيف عائل
ــور من  ــام األم ــض على زم تقب
خالل محافظها أثيل النجيفي 
األسبق  النواب  ورئيس مجلس 
ــت  تراجع ــي،  النجيف ــامة  أس
ــكل كبير على  ــعبيتها بش ش
ــقيقني  خلفية تصريحات الش

حول التنظيم االرهابي.
ــدث في  ــم يح ــر ل ــذا التغيي ه
ــاول  ــل ط ــب ب ــل فحس املوص
ــت  وتكري ــار  األنب ــي  محافظت
ــت  ــت حت ــرى كان أخ ــق  ومناط
ــت صناديق  ــيطرة داعش وأت س

ــات  االنتخاب ــي  ف ــراع  االقت

ــوه  بوج ــابقة  الس ــة  البرملاني

جديدة فيها.
ــني  ب ــرق  الف ــوم  الي ــر  ويظه
ــي وصلت إلى  ــزان القوى الت مي
ــك التي  ــي وتل ــان العراق البرمل
ــات، إذ إن معظم  ــر احملافظ تدي
ــوى  ــى ق ــون إل ــني ينتم احملافظ

ــرت الكثير من مقاعدها  خس
في االنتخابات البرملانية العام 
ــعوراً  ــا ولّد ش ــي، وهو م املاض
ــة الفائزة  ــدى الكتل البرملاني ل
بغالبية املقاعد أن اخلاسرين ما 
زالوا يسيطرون على احملافظات، 
ــك القوى مبا  ــإن تغيير تل لذا ف
يتناسب مع البرملان احلالي بات 
ــألة  أمراً مفروغاً منه وهي مس

وقت فحسب.
قانون االنتخابات

ــن التصريحات  ــى الرغم م وعل
ــة  مفوضي ــا  أطلقته ــي  الت
ــراء  إج ــول  ح ــات  االنتخاب
ــان)  االنتخابات في أبريل (نيس
ــة مجلس  املقبل، لكن مناقش
املقترحة  ــالت  للتعدي ــواب  الن
لقانون االنتخابات لم تنته بعد، 
واخلالف حول الدوائر االنتخابية 

في احملافظات ما زال قائماً.
ــرة  ــة الكبي ــزاب العراقي فاألح
التي تختلف على معظم األمور 
املتعلقة باالنتخابات تتفق دوماً 
على اعتماد الدائرة االنتخابية 
ــي كل محافظة من  الواحدة ف
ــدالً من  ــة ب ــات العراقي احملافظ
ــددة.  ــة املتع ــر االنتخابي الدوائ
ــام يوفر لها خاصية  وهذا النظ
ــول على حصص األحزاب  احلص
ــاع  ــالً عن اتس ــرة فض الصغي
ــة  ــي املدين ــيح ف ــة الترش رقع
ــدم االقتصار على  ــدة وع الواح

منطقة بعينها.
وينص قانون انتخابات مجالس 
ــم ١٢ لعام ٢٠١٨  ــات رق احملافظ
على اعتماد الدائرة االنتخابية 
ــص موجود  ــدة، وهذا الن الواح
إذ  ــابق،  الس ــل  التعدي ــل  قب
ــزاب تغييره  ــض بعض األح ترف
ــل القانون  ــودة تعدي لكن مس
ــاب  تضمنت فقرة حول احتس
ــاً  ــى صوت ــح األعل ٥٠٪ للمرش
ــانت ليغو. أما  ــام س و٥٠٪ لنظ

ــص على توزيع  في كركوك فين
ــوازن  ــدأ الت ــق مب ــب وف املناص
ــم السلطة  القائم على تقاس
ــان والكرد  ــرب والتركم بني الع
ــع ٣٢٪ لكل منهم، مقابل  بواق
ن  ــوّ للمك ــة  املئ ــي  ف ــة  أربع

املسيحي.
صعوبة إجراء االنتخابات

ــع نائب رئيس  ــل أيام اجتم وقب
ــا رزكار حاجي  املفوضية العلي
حمه مع رئيس البرملان العراقي 

ــي وطلب منه  محمد احللبوس
ــل  ــرار التعدي ــي إق ــراع ف اإلس
ــاب مجالس  ــون انتخ على قان
احملافظات واألقضية مبا يسمح 
ــات  ــراء انتخاب ــة إج للمفوضي
مجالس احملافظات في موعدها، 
وحتدث حاجي حمه بعدها عن 
االنتخابات في  ــراء  إج صعوبة 
ــارع الكتل  ــم تس ــد إذا ل املوع

البرملانية إلى إقرار القانون.
ــا زال  ــواب م ــن مجلس الن لك
ــم ينته  ــالت ول ــش التعدي يناق
ــا يعني أنه  ــن إقرار القانون م م
يحتاج إلى املزيد من الوقت، كما 
ــية  ــاط السياس تناقلت األوس
ــه  حم ــي  حاج أن  ــة  واإلعالمي
ــتبذل  ــأن املفوضية س تعهد ب
ــن التزوير إذ  ــد م جهودها للح
ستضاف فقرة منع التزوير إلى 

فقرات تعديل القانون .

ــئلة في أذهان  تدور الكثير من األس
ــباب االحتجاجات  الناس حول أس
في هوجن كوجن، والتداعيات املُتوقَّعة 
ــوء التداعيات  ــك األزمة في ض لتل
ت سيوبان أوغرادي،  األخيرة. لذا أعدَّ
ــؤون  ــة اخملتصة في الش حفي الصُ
ــة  لصحيف ــرًا  تقري ــة،  اخلارجي
ــة  األمريكي ــت»  بوس ــنطن  «واش
ــريعة عن  ــه إجابات س ــردت في س
ــول ما  ــية ح ــئلة رئيس ــة أس أربع

يحدث في هونغ كونغ.
ــطاء  النش أنَّ  ــر  التقري أورد  إذ 
ــغ كونغ  ــوارع هون ــوا إلى ش خرج
ــة املاضية  ــابيع القليل خالل األس
ا  ــديدً ــا على ما يرونه تش احتجاجً

ــى  عل ــة  الصيني ــيطرة  للس
ــبه املُستقلة، وهي  اجلزيرة ش
ــتعلت  اش التي  االحتجاجات 
بنسبةٍ كبيرة نتيجة مشروع 
قانونٍ يسمح بتسليم األفراد 
ــني. وعلَّقت كاري الم،  إلى الص
لهونغ  ــة  التنفيذي ــة  الرئيس
القانون  كونغ، تنفيذ مشروع 
ــا  ــي لكنَّه ــت احلال الوق ــي  ف
ــب  تُطال ــواتٍ  دع اآلن  ــه  تُواج
ــل  ــروع بالكام ــحب املش بس

واستقالتها من منصبها.
االحتجاجية  ــة  احلرك ــدت  وتصاع
ــب التقرير  ــبوع اجلاري بحس األس
ــاركني في  حني اقتحم بعض املُش
االحتجاجات مقر برملان هوجن كوجن 
ثِّل هذه احلادثة نُقطة  بالقوة. ورمبا متُ

لٍ في حركة االحتجاج. حتوُّ
تها  ــات التي أعدَّ ــا يلي اإلجاب وفيم

ــئلة  األس ــض  بع ــن  ع ــيوبان  س

ــدث  ــد يح ــا ق ــول م ــية ح الرئيس
ا. الحقً

ــدت االحتجاجات  ــف تصاع ١- كي
األسبوع اجلاري؟

ــنطن بوست» بأنَّ  أفاد تقرير «واش

ــهد مرور ٢٢  ــوم اإلثنني املاضي ش ي
كم  ا منذ أن سلَّمت بريطانيا حُ عامً
ــني. وفي تلك  ــغ كونغ إلى الص هون
ــة، جتاهلت مجموعةٌ صغيرة  الليل
ني نداءات احلشود األكثر  تجِّ من احملُ
، واقتحموا مقر برملان هونغ  اعتداالً
الطالء  ــتخدموا  اس ــث  كونغ، حي
بالرشَّ إلخفاء اإلشارات إلى الصني 

رف البرملان. داخل غُ
ــتبدلوا  وأزالوا العلم الصيني واس
ــرة  زه ــورة  ص ــل  يحم ــا  علمً ــه  ب
ــغ-  ــغ كون ــعار هون ــا -ش البوهيني
ــر عن تآكل  ــة رمزيًا للتعبي الذابل
احلريات. واستخدمت الشرطة في 
هونغ كونغ الغاز املُسيِّل للدموع 
ــالء املُتظاهرين. ورغم  من أجل إخ
ني  تجِّ ــاركة عددٍ قليل من احملُ ش مُ

ــب  ــام، بحس ــة االقتح ــي عملي ف
ــض اآلخر أعرب  التقرير، لكنَّ البع
ــة  نتيج ــام  باإلله ــعوره  ش ــن  ع
خاطرة  ــني للمُ ــتعداد املُقتحم اس
ــن أجل أن  ــال م ــرُّض لالعتق بالتع

لَ رسالتهم. تَصِ
ث  ــذي حتدَّ ني، ال تَجِّ ــدَّ احملُ ــال أح وق
ــت»  ــنطن بوس إلى صحيفة «واش
ــرط عدم ذكر  ــغ كونغ بش في هون
ــزدادون غضبًا  ــمه، إنَّ «الناس ي اس
ــرى أي بادرة  ــر. وال ن ــالً تلو اآلخ جي
ــبابًا». في حني  ــا ش ــل، بوصفن أم
كتب جوشوا وونغ، الناشط البارز 
ــر أنَّ  ــى تويت ــغ كونغ، عل ــي هون ف
ع  جمَّ ــوا مُ ــني الذي اقتحم تجِّ «احملُ
ثيري شغب. ولم  ــوا مُ البرملان ليس
ــل كانوا  نف. ب ــال عُ ــوا أعم يرتكب
ــى  ــام إل ــتمع النظ ــدون أن يس يُري
ن  أصوات أبناء هونغ كونغ، ولم يَكُ

أمامهم خيارٌ آخر».
ــي  ــل الصين ــف كان رد الفع ٢- كي

حتى اآلن؟
أصدرت الصني بيانًا شديد اللهجة 

ــني في أعقاب  تجِّ ــدت فيه احملُ انتق
ــب  ــان  بحس ــر البرمل ــام مق اقتح

الصحيفة األمريكية.
وقالت بكني في بيانها: «استخدمت 
نف  ــدِّدة العُ ــض العناصر املُتش بع
ذت  املُفرِطَ القتحام مقر البرملان ونفَّ
سلسلةً من االعتداءات على نطاقٍ 
ــع. وهذا أمرٌ صادم، ويُثير احلُزن  واس

نف  ــال العُ ــب. ومثَّلت أعم والغض
التي ارتكبوها حتدِّيًا كبيرًا لسيادة 
القانون في هونغ كونغ، إلى جانب 
ــتقرار  ــالم واالس ــا تُقوِّض الس أنَّه
ــكلٍ خطير.  داخل هونغ كونغ بش

ل معه». نُ التساهُ كِ وهذا أمرٌ ال ميُ
ثِّل  ووصفت بكني سلوكهم بأنَّه ميُ
ــة «البلد  ا» لسياس ــا صارخً «حتدِّيً
ختلفني»، وهي  الواحد، بنظامني مُ
ــمحت لهونغ  ــة التي س السياس
ــن احلُكم  دة م حدَّ ــةٍ مُ ــغ بدرج كون

الذاتي على مدار عقود.
ــت»  بوس ــنطن  «واش ــر  تقري وأورد 
ــق من أنَّ  ــعر بالقل ــض يش أنَّ البع
البيانات املُباشرة من بكني، وغيرها 
في وسائل اإلعالم التابعة للدولة، 
ــاس على توجيهاتٍ  تنُصُّ في األس
ــول  ــني ح ــؤولني الصيني ــن املس م
الكيفية التي يجب أن تتعامل بها 
ث  هوجن كوجن مع االحتجاجات. وحتدَّ
ــتاذ  ــتان، األس ــر كابيس ــان بيي ج
املعمدانية،  ــغ  بجامعة هونغ كون
رٍ من  بكِّ ــي وقتٍ مُ إلى الصحيفة ف
ــول حقيقة أنَّ  ــبوع اجلاري ح األس
ــبوع  األس تصاعدت  االحتجاجات 
رُ بكني  اجلاري، وقال إنَّ هذا سيُشعِ
ــد من  ــرِّرًا للمزي ب ــك «مُ ــا متتل بأنّه

ل والقمع» في هونغ كونغ. التدخُّ

كن أن تفعله الصني  ٣- ما الذي ميُ
ا؟ الحقً

ــه  ــا أوردت ــى م ــر إل ــرَّق التقري تط
ــيباني ماهتاني  ــان ش الصحفيت
ــي تقريرهن الذي  ــا فيفيلد، ف وأن

ــبوع اجلاري. إذ قالتا إنَّ  ــر األس نُشِ
ضو مجلس وزراء هونغ  روني توجن، عُ
ــار القانوني لكاري  كونغ واملستش
ــل التصعيد العنيف  بي ر قُ الم، حذَّ
ــني حتدث  ــن أنَّه «ح ــني م ــوم اإلثن ي
ــغ، وحني  ــي هونغ كون ــكلةٌ ف ش مُ
ــوءًا وينتشر العنف  تزداد األمور س
ــى من اخلطر  ــوارع؛ نخش في الش
ــش الصيني)  ل (اجلي ــد بتدخُّ البعي
حال فشل الشرطة في السيطرة 

على األمور هنا».
ــر  كبي ــدي،  كيني ــكوت  س ــن  لك
ــان  فرمي ــي  «كرس ــاري  مُستش
ــي  ف ــة»  الصيني ــات  الدراس ــي  ف
ــتراتيجية  ــات اإلس الدراس «مركز 
والدولية»، قال إنَّه يعتقد أنَّ الصني 
ل البعد» عن شنِّ  «ما تزال بعيدةً كُ
ــل هونغ  ــعٍ بالقوة داخ ــة قم حمل
ــب التقرير:  ــاف، بحس كونغ. وأض
ــكاالً  ــهد أش «ال أعتقد أنَّنا سنش
ــات العلنية على  أخرى من التعدِّي

ــوجن، إالَّ  ــوجن ك ــي له ــم الذات احلك
ــاع أكثر من  ــال تدهور األوض في ح
ــتصل حينها  ذلك، ألنَّ األوضاع س
ــي حال  ــودة. وف ــى مرحلة الالع إل
ــل بثقلها اآلن  ــني التدخُّ قرَّرت بك
ــتخدمةً قدرًا كبيرًا من القوة  س مُ
… ستنهار منظومة «البلد الواحد، 
ل  ختلفني» فورًا، لتتحوَّ بنظامني مُ

إلى بلدٍ واحد بنظامٍ واحد».
تمع الدولي  ــتجاب اجملُ ٤- كيف اس

لألحداث؟
ــي  ــات جيرمي ــر تصريح أورد التقري
ــة البريطاني،  ــت، وزير اخلارجي هان
ــر البرملان  ــاب تخريب مق ــي أعق ف
ــة  ــال إنَّ اململك ــني. إذ ق ــوم اإلثن ي
ــت «اتفاقيةً قانونية  املُتحدة وقَّع
ت  ــام ١٩٨٤، ونصَّ ــا ع ــة دوليً لزِمَ مُ
ــم  ك ــرام حُ احت ــى  ــة عل االتفاقي
ــة الواحدة بنظامني، واحترام  الدول
ــية لشعب هونغ  احلريات األساس
ر هانت من «العواقب  ــذَّ كونغ». وح
الوخيمة في حال عدم احترام تلك 
ة دوليًا». االتفاقية القانونية املُلزِمَ

ــة  إنغ-وين، رئيس ــاي  ــت تس وكتب
ني على  تجِّ تايوان، تغريدةً لدعم احملُ
ــثُّ «حكومة  ــر. وقالت إنَّها حتُ تويت
هوجن كوجن على التطرُّق إلى اخملاوف 
املشروعة للشعب، وسعيهم إلى 
ا ملا أورده  احلرية والدميقراطية»، وفقً

تقرير «واشنطن بوست».
ــس  الرئي ــب،  ترام ــد  دونال ــرَّح  وص
األمريكي، الشهر املاضي بأنَّه يأمل 
ــني الصني  ــوال ب ــح األح «أن تنصل
ــي أعقاب  ــغ». وقال ف ــغ كون وهون
تظاهرةٍ حاشدة داخل هونغ كونغ: 
م أسباب التظاهرة، ولكنَّني  «أتفهَّ
ــينجحون في حلِّ  ــم س ــقٌ أنَّه واث

املُشكلة».

12 قضايا

تصاعدت الحركة االحتجاجية األسبوع 
الجاري حني اقتحم بعض اُِّـشاركني َّـ 

االحتجاجات مقر برِّـان هونغ كونغ بالقوة

التغيري لم يحدث َّـ اِّـوصل 
بل طاول محافظتي األنبار 
وتكريت وأتت صناديق 
االقرتاع َّـ االنتخابات 
الربِّـانية السابقة بوجوه 
جديدة فيها

استخدمت بعض 
العناصر اُِّـتشددة 
العـُنف اُِّـفرِطَ القتحام 
ذت  مقر الربِّـان ونفَّ
سلسلةً من االعتداءات 
على نطاقٍ واسع
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ــب «اليميني  ــالم حتى اآلن لق ــائل اإلع لم تخلع وس
املتطرف» على الداالي الما، رغم أن موقف الرجل الذي 
ــاه الالجئني واملهاجرين  ــره أتباعه «بوذا احلي» جت يعتب
ــيني  ــاف الزعماء السياس ــي مص ــن أن يضعه ف ميك

املوسومني بوصمة التطرُّف.
ــدى أتباعه  ــذي يعد ل ــي، وال ــني الروح ــم البوذي فزعي
«بوديساتفا» الرحمة، والتي تعني في املُعتقد البوذي، 
ــا فيه خير  ــد ثانية مل ــارت أن تول ــرة اخت ــات مني كائن
ــرى؛  يطالب بـ«إعادة املهاجرين  جميع الكائنات األخ
ــهر  ــه «أش إلى أراضيهم األصلية»، رغم أنه  هو نفس
ــعار «أوربا لألوربيني» رغم  الجئ في العالم»؛ ويرفع ش
انتقاده لشعار «أمريكا أوالً» الذي رفعه دونالد ترامب 

إبان حملته االنتخابية.
وبينما يحذر من أن أوربا ميكن أن تصبح قارة «مسلمة 
أو أفريقية» إذا لم تُعد الدول األوربية املهاجرين الذين 
ــيد  ــة؛ نراه يش ــم األصلي ــى بلدانه ــتقبلتهم إل اس
ــودة إلى بلده  ــه على الع ــزات عدم قدرت ــدى ممي بـ«إح
ــاه) بلد حر، ميكن  ــت، أن الهند (منف ــي في التب األصل

التعبير فيه بحرية».
ــد األماكن  ــة هي أح ــول إن «احلديق ــذي يق ــل ال الرج
ــة في منزله؛ ألن مختلف أنواع النباتات تنمو  املفضل
ــر  ؛ أن البش فيها»، لم يع من هذا التجانس الطبيعيّ
ــش من النباتات،  ــن أن يتعلموا الكثير عن التعاي ميك
، ويفضل بعضها  ــدٍ ــي األصل مباءٍ واح ى ف ــقَ التي تُس

ل.  على بعض في األُكُ
هذا التناقض الذي يتجلى في حتريضه الدول األوربية 
ــرق األوسط»؛  على «إبعاد املهاجرين الفارين من الش
ــلمون»، بالرغم  ــل «ألنهم مس ــم مهاجرون، ب ال ألنه
ــة حتمل  من أنه القائل: «كل التقاليد الدينية الرئيس
ــف ومغفرة  ــالة حب وتعاط ــها؛ رس ــالة نفس الرس

وتسامح ورضا وانضباط ذاتي».
ــه اآلخر لزعيم  ــث عن الوج ــذي يجعلنا نبح األمر ال
ــذي من املفترض أن  ــالم ال البوذيني الروحي، رجل الس
رسالته تُبشر بالتسامح واحملبة واملغفرة، وإذا ما كان 
ــامح وجهٌ آخر غليظ؛ يُحرض على األبرياء  لهذا التس
ــال اآلخرين، ويرى  ــى عن االنتهاكات التي تط ويتغاض
ــة املتطرفة  ــعارات اليميني ــره في درجة أقل. الش غي
ــس مجرد تصريح  ا لي ــا ذكرناه آنفً ــة بوذية»م بـ«نكه
عابر، أدلى به الزعيم الروحي للبوذيني التبتيني، خالل 
ــة البريطانية (بي  ــرتها هيئة اإلذاع املقابلة التي نش
ــه العام  ــبق وأن أعلن ــخ، س ــي) بل موقفٌ راس بي س
ــن قبلها في  ــويدية، وم ــي في مدينة ماملو الس املاض
ــم يتورع عن القول في  ــردام الهولندية. حتى أنه ل روت
ا  ذروة أزمة الالجئني عام ٢٠١٦، بأن: «هناك الكثير جدً
ــة ذاتها:  ــا»، وأضاف في املقابل ــني في أورب من الالجئ
ــال، ال ميكن أن تصبحا  ــبيل املث ــا وأملانيا على س «أورب
ــت بهذه التعليقات في  ــة عربية». أدلى زعيم التب دول
ــويد بعد ثالثة أيام فقط، من االنتخابات العامة  الس

ــويديني»،  ــزب الدميقراطيني الس ــرز فيها «ح التي أح
ــذوره إلى العنصريني  ــض للهجرة والذي متتد ج املناه
البيض، أكبر مكاسب من بني جميع األحزاب، وحصد 
ــبة ١٢٫٩٪  ــوات، بزيادة عن نس ــبة ١٧٫٦٪ من األص نس
التي حققها في االنتخابات السابقة. ولم ينأ الداالي 
ــه عن التصريحات املناهضة للهجرة في  الما بنفس
ــن أكثر دول العالم ليبرالية، لكنه  البلد «الذي كان م
انزلق اآلن إلى مستنقع سياسي بسبب صعود اليمني 
ــادي في مجلة  ــول برهام جوب ــرف»، على حد ق املتط
ا أن «مثل هذه  ــكال كريتيك»، الذي اعتبر أيضً «بوليتي
التعليقات التي أدلى بها الزعيم الروحي، الذي يبشر 
ــفر فقط  ــالم واملقاومة الالعنفية، ميكن أن تس بالس
ــتقطبة بالفعل بعد أزمة  عن التعصب في قارة مس
ــا حني اختار  ــن الداالي الما موفقً ــني». ولم يك الالجئ
ــدل مدينة ماملو ليلقي فيها  لتصريحاته املثيرة للج
ــالم»، وهي املدينة  ــعادة والس ــا حول «فن الس خطابً
التي لدى ٥٣٪ من سكانها خلفية أجنبية، ويتحدثون 

١٥٠ لغة على األقل، وينتمون إلى ١٧٠ دولة.
ن  كأ و
ــل  ج ر

ــابه تصريحاته حول «أوربا  ــالم لم ينتبه إلى تش الس
ــعارات القومية  ــع الش ــني»، م ــي لألوربي ــي تنتم الت
برًا بهتاف مجموعة  ط خُ اليمينية املتطرفة. ولم يُحِ
ــي  ــة ف ــة املتطرف ــية اليميني «أو إن أر ONR» الفاش
ــيراتهم، أو  ــني» خالل مس ــدا للبولندي ــدا «بولن بولن
ــويد  ــات اليمينية املتطرفة في الس يعرف أن اجلماع
لطاملا رفعت شعار «حافظوا على السويد سويدية»، 
ــيرة اجلورجيية،  ــأن جماعة املس ــره أحد ب ــم يخب أو ل
املعادية للمسلمني واملهاجرين، ترفع شعار «جورجيا 
ــعار األكثر  ــل بالش ــن قب ــمع م ــني»، أو يس للجورجي

شهرة «أملانيا لألملان فقط»؟

ــل «بي بي سي»، راجيني فيدياناثان،  عندما زار مراس
ره بالتصريح الذي أدلى به  ــداالي الما في منفاه، ذكَّ ال
ــاد األوربي  ــي، أن «الالجئني في دول االحت ــام املاض الع
ــي نهاية املطاف»، وأن  ــب أن يعودوا إلى ديارهم ف يج
«أوربا مخصصة لألوربيني»، وسأله: مع وجود حوالي 
ا ألحدث  ــم، وفقً ــاء العال ــرد في أنح ــون مش ٧٠ ملي
ــاء في دول  ــاس البق ــو أراد الن ــاذا ل ــات، م اإلحصائي
ــاك عدد محدود  ــداالي الما بأن «هن ــاب ال املهجر؟أج
ــتصبح في النهاية  ــى ما يرام، لكن أوربا كلها س عل
ــتحيل». ما  ــة، مس ــة أفريقي ــلمة، أو دول ــة مس دول
ــتغرابه من  ــع محاوره إلى اإلعراب صراحة عن اس دف
ــدل، والتي تذكر بأنه على  ــة النظر املثيرة للج «وجه
ــة، إال أنه  ــخصية روحي ــم من أن الداالي الما ش الرغ

ا سياسي، له آراء مثل أي شخص آخر». أيضً
لكن حتى لو كان حتذير الداالي الما من «أسلمة» أوربا 
تها» يفتقر إلى اإلنصاف، فإنه ال يتماهى مع  أو «أفرَقَ
ــني املناهضني للمهاجرين حني يؤكد على أن  املتطرف
«أوربا ملزمة باستقبال من يحتاجون إلى املساعدة»، 

أو يطالب بـ«تزويد الالجئني بالتعليم والتدريب، حتى 
يعودوا إلى بالدهم مبهارات محددة».

ــة الالجئني  ــن قضي ــي م ــب الثمانين ــف الراه وموق
ــي العالم،  ــهر الجئ ف ــخصيًا أش ــاس؛ ألنه ش حس
ــود، وال يخفي أنه  ــتة عق ــي الهند منذ س ــش ف ويعي
ــي»، بعدما غادر موطنه  ــات يعتبرها «موطنه الروح ب

األصلي التبت سيرًا على األقدام في عام ١٩٥٩. 
ــلتها الصني إلى  ــوات التي أرس ــن الق ــا هرب م عندم
ــرينيات،  التبت، بينما كان ما يزال في منتصف العش
ــتقر منذ ذلك احلني في دارامساال، شمال الهند،  واس
ــي املنفى، وحلق  ــي أصبحت مقر حكومة التبت ف الت
ــتقر معظمهم في  ــي، اس ــف تبت ــي ٨٠ أل ــه حوال ب
ــاول الداالي الما إزالة  ــة ذاتها. هذه املفارقة ح املنطق
ــب حولها بالقول: «اتخذنا نحن التبتيون مأوى  العج
ــدون العودة إلى  ــد، لكن معظم التبتيني يري في الهن
ــت عندما يتغير الوضع هناك. لكل دولة ثقافتها  التب
ولغتها وطريقة حياتها اخلاصة، ومن األفضل للناس 

أن يعيشوا في بلدهم».
مسلمون وبوذيون وكاثوليك.. فرقهم الدين وجمعهم 

«بعبع الالجئني»
ــن منفاه في  ــم البوذي م ــا يحذر منه الزعي ــد أن م بي
ــي  ح إليه زعيم سياس ــد، هو في الواقع ما يطمَ الهن

ــي إميانويل  آخر يعيش في قلب أوروبا؛ الرئيس الفرنس
ماكرون، الذي يرى أن مصير «أوربا مرتبط بأفريقيا»، وال 

ــى أوروبا من  ــادة تدفق األفارقة إل ــكلة في زي يرى مش
ــنة  ــى ١٥٠ – ٢٠٠ مليون خالل الثالثني س ــون إل ٩ ملي
ا  »، وفقً ــاؤالً ــر تف ــيناريو «األكث ــل أن الس ــة. ب القادم
 ،«Eurafrica» ــية، هو لصحيفة «لوفيجارو» الفرنس
ــن أفريقيا إلى أوربا،  ــث تخلق الهجرة اجلماعية م حي

قارة متعددة الثقافات ومرحبة باملهاجرين.
ــت تصريحات  ــكان» تلقف ــو أمري ــة «ني ــدَ أن مجل بي
الداالي الما، لتوظفها في سياق اخلوف من املهاجرين، 
فمزجتها بتصريحات أدلى بها الجئ آخر، هو الدكتور 
ــة األردنية»  ــالف املعارض ــر «ائت ــر زهران، أمني س مض
ــي عام ٢٠١٥،  ــي اململكة املتحدة، ف ــم حاليًا ف املقي
ــلمني  ــم املهاجرين املس ــا إن «معظ ــي قال فيه والت
ــي الواقع الجئني  ــم يكونوا ف ــن يدخلون أوروبا ل الذي
ــن اخلطر، بل كانوا غالبًا انتهازيني يبحثون عن  فروا م

الفرص االقتصادية، وأحيانًا جهاديني عنيفني».
ا  ــلمً ــاره مس ــران، باعتب ــر زه ــة بتحذي ــت اجملل احتف

ــهد على بني جلدته، من أن الهجرة متثل «الفتح  يش
اإلسالمي الناعم للغرب»، وإصراره -مثل الداالي الما- 
ــائل  ــادة املهاجرين إلى وطنهم، وانتقدت وس على إع
اإلعالم السائدة ألنها ال تسلط الضوء على مثل هذه 
ــد حتذيرات إضافية  ــت «نيو أمريكان» حتش اآلراء. وراح
من «الغزو الدميوجرافي اإلسالمي (أو العالم الثالث)»، 
ــيحي الكاثوليكي  ــات رجل الدين املس مثل تصريح

ا  ــنصبح جميعً ــي يناير ٢٠١٧: «س ــو ليبيراتي ف كارل
مسلمون في غضون ١٠ سنوات بسبب حماقتنا».  

ــع إن لم تكن  ــون ذات نف ــداالي الما لن تك ــة ال خليف
«جميلة»!تصريحات الداالي الما املثيرة للجدل والتي 

تناقض املعتقد البوذي الذي يدعو للتسامح والبحث 
ــة، واخلير في  ــة الداخلي ــي والثق ــال الداخل عن اجلم
الكائنات؛ لم تنحصر فقط في نطاق التحريض على 
ــن أن يكون حديثًا  ك ا ملا ميُ ــدت أيضً ــني، بل امت الالجئ
ــام ٢٠١٥، صرح الداالي  ــاء. ففي ع عنصريًا ضد النس
ــيتعني  ــرأة الداالي الما، س ــال: «إذا خلفت ام ــا قائ الم

عليها أن تكون جذابة».
د  ــان بهذا التصريح، أكّ ــني واجهه راجيني فيدياناث ح
ــأن اجلمال مهم بقدر أهمية  ــداالي الما على إميانه ب ال
ا: «إذا أصبحت هناك نسخة  العقول. وأضاف ضاحكً
نسائية من الداالي الما، يجب أن تكون أكثر جاذبية».
ــي» فقد تغيرت تعابير  ــل «بي بي س ــب مراس وبحس
ــداالي الما األنثى  ــال: «إذا بدت ال ــم الروحي، وق الزعي
بطريقة معينة، إذًا الناس، على ما أعتقد، سيفضلون 
ــذا الوجه».    «بدت تصريحاته متناقضة  عدم رؤية ه
ــامح والثقة الداخلية،  ــالة رجلٍ يبشر بالتس مع رس
ــه يؤكد أن اجلمال اخلارجي مهم في األدب البوذي  لكن
ــاس ال يرغبون في رؤية  ــال الداخلي. وأن الن مثل اجلم

«وجه ميت». 
ــد ذلك،  ــم يتوقف عن ــي»األمر ل ــي بي س ــل «ب مراس
ــى خليفته أن  ــه بجب عل ــى القول بأن ــل تخطاه إل ب
ــي أن يخبره بأن  ــتخدم «املكياج»، ما دفع براجين تس
ــى هذا النوع من  ــاء قد يعترضن عل الكثير من النس
ــخصية املرء هي ما  ــى اعتبار أن ش ــات، عل التصريح

ينبغي أن تكون مقياس احلكم عليه.
ــار ضد  ــكر ميامن ــع عس ــن فظائ ــم» م ــف «ناع موق
ــى جائزة  ــداالي الما عل ــول ال ــا رغم حص الروهنجي
ــا ملعارضته  ــام ١٩٨٩، تكرميً ــي ع ــالم ف «نوبل» للس
ــتخدام العنف في التبت، إال أنه على  املستمرة الس
ــن زمالئه احلاصلني على «نوبل»، لم  عكس العديد م
ــا الطغمة  ــع التي ترتكبه ــع صوته ضد الفظائ يرف

العسكرية في ميامنار ضد مسلمي الروهنجيا.
مايرد ماغواير وتوكل كرمان وشيرين عبادي، احلاصالت 
ــي بنغالديش، من  ــالل مؤمتر صحفي ف على نوبل، خ

أجل وقف إبادة الروهينجا في ميامنار
ــارك في  ــل» ديزموند توتو، الذي ش ــى حامل «نوب حت
ــعادة،  ــع الداالي الما عن الفرح والس تأليف كتاب م
أدان بأقوى العبارات احلملة القمعية العسكرية في 

ميامنار، ووصفها بأنها «تطهير عرقي».
ــزة «نوبل»  ــى جائ ــالت عل ــاء حاص ــالث نس وزارت ث
ــر واليمنية توكل  ــة مايرد ماغواي ــالم (األيرلندي للس
ــيرين عبادي) مخيمات الالجئني  كرمان واإليرانية ش
ــباط) املاضي، وأدانت مالال  ــا في فبراير (ش الروهنجي
يوسفزاي، أصغر حاملة جلائزة «نوبل» للسالم، مرارًا 

وتكرارًا املعاملة «اخملزية» ملسلمي الروهنجيا.
ا» مع البوذيني في  ا «ناعمً أما الداالي الما فاتخذ موقفً
ــلمني واغتصبوا  ــم أحرقوا قرى املس ميامنار رغم أنه
نساءهم وارتكبوا جرائم قتل جماعية وصفتها األمم 

املتحدة بأنها تطهير عرقي.

قرصنة بحرية
اإليرانية  ــة  اخلارجي ــتدعت  واس
سفير بريطانيا لديها لالحتجاج 
ــة  ــة قبال ــاز الناقل ــى احتج عل
ــت  ــارق، وطالب ــل ط ــق جب مضي
ــا، معتبرة  الفوري عنه باإلفراج 
ــا "عمال غير قانوني  أن احتجازه

ويتعارض مع املواثيق الدولية".
ــران احتجاز  ــت طه ــا وصف كم
ــا من قبل حكومة تابعة  ناقلته
لبريطانيا بأنه "قرصنة بحرية"، 
ــبانيا الرأي في أنه  وشاطرت إس

جاء بناء على طلب أميركي، وهو 
ما نفته حكومة جبل طارق على 

لسان رئيسها فابيان بيكاردو .
ــس  رئي ــر  اعتب ــه،  ناحيت ــن  م
البرملانية  ــة  ــة الصداق مجموع
مصطفى  البريطانية  ــة  اإليراني
ــة  الناقل ــاز  احتج ــان  كواكبي
ــة بحرية وعداء غير  بأنه "قرصن

قانوني إليران"، وقال إنه يثبت من 
ــة بريطانيا ألميركا  جديد "تبعي
ــة ادعاءات لندن بإنقاذ  وهشاش

االتفاق النووي".
ــة أدان عدد  ــر اجلمع ــى مناب وعل
ــاز الناقلة،  ــاء احتج ــن اخلطب م
واصفني إياه بالقرصنة، وطالبوا 

اخلارجية برد صارم على بريطانيا 
ــتعمار  بـ"االس ــا  ــي وصفوه الت
العجوز"، حسبما نقلت عنهم 

وكالة إرنا الرسمية.

الرد باِّـثل
ــني مجلس  ــه، دعا أم ــن جانب م
ــخيص مصلحة النظام في  تش
ــى الرد  ــن رضائي إل ــران محس إي

ــل، وقال إنه  ــى بريطانيا باملث عل
ــب" طهران  ــن "واج ــيكون م س
ــط بريطانية  ــاز ناقلة نف احتج
إذا لم يفرج عن الناقلة اإليرانية 

احملتجزة في جبل طارق فورا.
ــبق  ــي القائد األس ــب رضائ وكت
ــرس الثوري في تغريدة على  للح

حسابه الشخصي في تويتر أنه 
ــني عاما من تاريخها  "خالل أربع
ــالمية  اإلس ــورة  الث ــن  تك ــم  ل
ــر، ولكنها لم  البادئة في أي توت
تتقاعس ولم تتردد في الرد على 

املتغطرسني والبلطجية".
ــرى، قال مدير املركز  من جهة أخ
ــة  اإليراني ــات  للدراس ــي  العرب

إن  ــان  صدقي ــح  صال ــد  محم
الناقلة "خطوة مقلقة  احتجاز 
ــد، خاصة أنها  ــو للتصعي وتدع
ــام من املهلة  ــل ثالثة أي تأتي قب
التي حددتها إيران لالحتاد األوربي 
ــاق النووي قبل  بغية إنقاذ االتف
ــبة تخصيب  أن تقوم بزيادة نس

اليورانيوم".

تحذير من الفوضى
واعتبر صدقيان أن حالة الالحرب 
والالسلم بني واشنطن وطهران 
"خطيرة جدا"، وحذر من تفشي 
وتقنينها، ما  البحرية  القرصنة 
يفضي إلى فوضى في التطورات 

الدولية.

ــت الرواية  ــه "إذا صح وأضاف أن
ــة  البحري ــأن  ب ــبانية  اإلس
ــة  ــزت الناقل ــة احتج البريطاني
ــط  ضغ ــى  عل ــاء  بن ــة  اإليراني
ــن وزارة اخلزانة  ــرار م أميركي وق
ــي أنه من  ــة فهذا يعن األميركي
ــة احتجاز  ــق البحرية اإليراني ح
ــاء على قرار من وزارة  أي ناقلة بن
اخلزانة اإليرانية، مبعنى أننا أمام 

قرصنة مقننة"
ــوة  للق ــبق  األس ــد  القائ ــرى  وي
البحرية في احلرس الثوري اجلنرال 
حسني عالئي أن احتجاز الناقلة 
ــب أميركي،  ــى طل ــاء بناء عل ج
ــت دائما  ــال إن "بريطانيا كان وق
ــنطن  ــركا، ألن واش ــة ألمي داعم
تريد اصطفاف لندن إلى جانبها 
ــران، ولذلك  ــي الضغط على إي ف
توكل بعض املهمات إلى اجليش 

البريطاني".
ــرد على هذه  ــي "لل وأضاف عالئ
ــا  مبدئي ــة  العدائي ــراءات  اإلج
ــيا  سياس ــرك  التح ــي  ينبغ

ــا وحقوقيا، فإذا لم يكن  وقانوني
ذلك مجديا ميكن الرد باملثل".

ــياق، رفض عضو جلنة  وفي الس
الطاقة بالبرملان اإليراني كوروش 
حقيقي "تبرير بريطانيا الحتجاز 
الناقلة"، واصفا لندن وواشنطن 
بأنهما وجهان لعملة واحدة في 
ــم بريطانيا  ــران، واته العداء إلي

بالتبعية ألميركا وإسرائيل.
وشدد حقيقي على أن هناك من 
يريد ابتزاز إيران، وطالب حكومة 
ــاه ما قامت به  بالده برد حازم جت

بريطانيا، ووعد بدراسة املوضوع 
قريبا في جلنة الطاقة البرملانية.

تغريدات واحتجاجات
ــردون اإليرانيون على  ــج املغ احت
ــس ١ في  ــة غري ــف الناقل توقي
ــارق والناقلة هابينس ١  جبل ط
ــعودي، ووصفوا  مبيناء جدة الس
ــا قرصنة بحرية،  احلادثني بأنهم
ــي  ــة ف ــات املعني ــوا اجله وطالب
ــع  جمي ــتخدام  باس ــم  بالده
الوسائل السياسية والقانونية 

لإلفراج عن الناقلتني.
ــون  اإليراني ــردون  املغ ــق  وأطل
"االنتقام  ــا  ــدة، منه ــوما ع وس
ــل"، للتفاعل مع أنباء  والرد باملث
ــة الذي يعتبرونه  احتجاز الناقل
ــركا في  ــع أمي ــقا م عمال منس

تصعيدها ضد بالدهم.
ــر  جوانفك ــر  أكب ــي  عل ورأى 

ــس  للرئي ــي  ــار اإلعالم املستش
اإليراني السابق محمود أحمدي 
ــرة ملباغتة  ــاد أن احلجة متواف جن
ــفن البريطانية في مضيق  الس
هرمز واحتجاز عدد منها، مؤكدا 
ــرف أن  ــع أن يع ــى اجلمي ــه عل أن
"األمن إما أن يكون للجميع أو ال 

يكون ألحد".
ــة  ــر صحيف ــر مدي ــا اعتب وفيم
ــة عبد اهللا كنجي  جوان احملافظ
ــأن لبريطانيا بعقوبات  أنه ال ش
ــوريا ألنها  االحتاد األوربي على س
ــبق أن صوتت على اخلروج من  س
االحتاد، رأى وزير الثقافة واإلرشاد 
أن  ــيني  حس ــد  محم ــبق  األس
ــة تأتي إلعادة  اخلطوة البريطاني
ماء الوجه ألميركا بعيد حتقيرها 
ــيرة في  ــقاط طائرتها املس بإس

اخلليج .
أما الباحث مصطفى قمري وفا 
فقد غرد بأن "الرأي العام اإليراني 
ــرد باملثل على  ــش جدا لل متعط
ــا، وإذا كان مضيق جبل  بريطاني
ــالت النفط  ــر آمن لناق طارق غي
ــلب األمن  ــي فال بد أن يس اإليران
ــي تنقل الغاز  ــن الناقالت -الت م
من دول اخلليج إلى بريطانيا- في 

مضيق هرمز".
ــر صور اعتقال  وأعاد مغردون نش
جنود أميركيني وبريطانيني خالل 
السنوات املاضية من قبل احلرس 
ــدى دخولهم  ــي ل ــوري اإليران الث
املياه اإلقليمية اإليرانية، وطالبوا 
بتكرار التاريخ والرد على كل من 
ــى املصالح  ــاول االعتداء عل يح

اإليرانية، على حد قولهم .

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

موقف الراهب 
الثمانيني من قضية 
الالجئني حساس ألنه 
شخصيـًا أشهر الجئ َّـ 
العالم ويعيش َّـ الهند 
منذ ستة عقود

بعد احتجاز ناقلتها بجبل طارق .. كيف سترد ايران ؟
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ــهد، في حني تتعالى أصوات في إيران مطالبة باحتجاز ناقلة نفط بريطانية ردا باملثل. وقد أعلنت حكومة جبل طارق التابعة  في خضم التوتر األميركي اإليراني، ميثل احتجاز حكومة جبل طارق ناقلة نفط إيرانية تعقيدا جديدا في املش
ــق. وفيما رحبت  ــوريا، وذلك في خرق لعقوبات االحتاد األوربي على نظام دمش ــتباه في أنها حتمل نفطا إلى س ــاركة أفراد من البحرية البريطانية، لالش لبريطانيا مؤخرا احتجازها ناقلة النفط "غريس ١" احململة بالنفط اإليراني مبش

ــا لإليرانيني، فإن احتجاز ناقلة النفط اإليرانية هو  ــة جبل طارق إن احملكمة العليا لديها أصدرت أمرا بتمديد احتجاز الناقلة ١٤ يوما. ووفق ــرائيل باحتجاز الناقلة اإليرانية قالت حكوم ــدة وإس ــات املتح الوالي
الثاني من نوعه، إذ إن السعودية حتتجز ناقلة النفط "هابينس ١" بعد قطرها إلى ميناء جدة إثر عطل فني طرأ في محركها قبل شهرين. وحسب اإلعالم اإليراني، فإن الشركة املشغلة للناقلة سددت حتى 

اآلن أكثر من عشرة ماليني دوالر للسعودية مقابل إصالح الناقلة ورسوها في ميناء جدة، لكن اجلانب السعودي ال يسمح لها مبغادرة امليناء، فضال عن مطالبته بـ٢٠٠ ألف دوالر يوميا مقابل توقفها هناك .
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ماكواير
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كواكبيان

يحذر من «أسلمة» أوربا ويداهن عسكر ميانمار.. وجه الداالي الما الذي ال نعرفه
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ــر البرملان  ــم من تأخ على الرغ
ــراء التعديالت املطلوبة  في إج
ــون انتخابات مجالس  على قان

ــن الواضح  ــات، لكن م احملافظ
ــذه التعديالت مهما كانت  أن ه
طبيعتها ستغير موازين القوى 
ــوب واملدن  ــي محافظات اجلن ف

السنية.
السياسية  اخلريطة  وستتغير 
ــاً للتغييرات  ــراق طبق ــي الع ف
ــي االنتخابات  ــي حصلت ف الت
ــن عام،  ــل أكثر م ــة قب البرملاني
ــي كان  ــي املدن الت ــيما ف ال س
ــم داعش االرهابي  يفرض تنظي
ــالً عن  ــا، فض ــيطرته عليه س
ــي موازين  ــة ف ــرات جذري تغيي

القوى في املدن في اجلنوب.
برملان مختلف

ــي  الت ــة  البرملاني ــات  االنتخاب
ــبق  ــي س ــام املاض ــت الع أجري
برملاناً جديداً مختلفاً  وأنتجت 
عن سابقه، وكانت النتائج غير 
متوقعة ومتأثرة بالتغيرات في 

شعبية األحزاب والشخصيات 
ــالد عقب  ــي الب ــية ف السياس

مرحلة داعش.
وفي اجلنوب العراقي الذي بقيت 
بعض االحزاب تفرض سيطرتها 
ــم  ــة، ث ــنوات طويل ــه لس علي
متكنت كتلة ما من االستحواذ 

على معظم مناصب احملافظني 
التي  ــوى  الق ــهدت  ــاك، ش هن
ــراً كبيراً  حتكم تلك املدن تغيي
ــية  السياس ــاط  األوس ــأ  فاج

ذاتها.

ــاً  ــر محكوم ــذا التغيي وكان ه
إذ  ــي  العراق ــب  الناخ ــزاج  مب

ــان العراقي  ــى البرمل ــت إل وصل
قوى جديدة لتمثيل بعض املدن 
ناجتة من حتالف نادر بني جهات 
ــرى دينية، وعليه  علمانية وأخ
فإن خريطة مجالس احملافظات 

ستتغير هي األخرى.
اِّـدن السنية

ــنية التي  ــدن الس ــي امل ــا ف أم
سيطر عليها داعش عام ٢٠١٤، 
ــنية  فإن معظم القيادات الس

السابقة أُزيح من الواجهة من 
قبل الناخبني، ومثال على ذلك 
ــي كانت  ــي الت ــة النجيف عائل
ــور من  ــام األم ــض على زم تقب
خالل محافظها أثيل النجيفي 
األسبق  النواب  ورئيس مجلس 
ــت  تراجع ــي،  النجيف ــامة  أس
ــكل كبير على  ــعبيتها بش ش
ــقيقني  خلفية تصريحات الش

حول التنظيم االرهابي.
ــدث في  ــم يح ــر ل ــذا التغيي ه
ــاول  ــل ط ــب ب ــل فحس املوص
ــت  وتكري ــار  األنب ــي  محافظت
ــت  ــت حت ــرى كان أخ ــق  ومناط
ــت صناديق  ــيطرة داعش وأت س

ــات  االنتخاب ــي  ف ــراع  االقت

ــوه  بوج ــابقة  الس ــة  البرملاني

جديدة فيها.
ــني  ب ــرق  الف ــوم  الي ــر  ويظه
ــي وصلت إلى  ــزان القوى الت مي
ــك التي  ــي وتل ــان العراق البرمل
ــات، إذ إن معظم  ــر احملافظ تدي
ــوى  ــى ق ــون إل ــني ينتم احملافظ

ــرت الكثير من مقاعدها  خس
في االنتخابات البرملانية العام 
ــعوراً  ــا ولّد ش ــي، وهو م املاض
ــة الفائزة  ــدى الكتل البرملاني ل
بغالبية املقاعد أن اخلاسرين ما 
زالوا يسيطرون على احملافظات، 
ــك القوى مبا  ــإن تغيير تل لذا ف
يتناسب مع البرملان احلالي بات 
ــألة  أمراً مفروغاً منه وهي مس

وقت فحسب.
قانون االنتخابات

ــن التصريحات  ــى الرغم م وعل
ــة  مفوضي ــا  أطلقته ــي  الت
ــراء  إج ــول  ح ــات  االنتخاب
ــان)  االنتخابات في أبريل (نيس
ــة مجلس  املقبل، لكن مناقش
املقترحة  ــالت  للتعدي ــواب  الن
لقانون االنتخابات لم تنته بعد، 
واخلالف حول الدوائر االنتخابية 

في احملافظات ما زال قائماً.
ــرة  ــة الكبي ــزاب العراقي فاألح
التي تختلف على معظم األمور 
املتعلقة باالنتخابات تتفق دوماً 
على اعتماد الدائرة االنتخابية 
ــي كل محافظة من  الواحدة ف
ــدالً من  ــة ب ــات العراقي احملافظ
ــددة.  ــة املتع ــر االنتخابي الدوائ
ــام يوفر لها خاصية  وهذا النظ
ــول على حصص األحزاب  احلص
ــاع  ــالً عن اتس ــرة فض الصغي
ــة  ــي املدين ــيح ف ــة الترش رقع
ــدم االقتصار على  ــدة وع الواح

منطقة بعينها.
وينص قانون انتخابات مجالس 
ــم ١٢ لعام ٢٠١٨  ــات رق احملافظ
على اعتماد الدائرة االنتخابية 
ــص موجود  ــدة، وهذا الن الواح
إذ  ــابق،  الس ــل  التعدي ــل  قب
ــزاب تغييره  ــض بعض األح ترف
ــل القانون  ــودة تعدي لكن مس
ــاب  تضمنت فقرة حول احتس
ــاً  ــى صوت ــح األعل ٥٠٪ للمرش
ــانت ليغو. أما  ــام س و٥٠٪ لنظ

ــص على توزيع  في كركوك فين
ــوازن  ــدأ الت ــق مب ــب وف املناص
ــم السلطة  القائم على تقاس
ــان والكرد  ــرب والتركم بني الع
ــع ٣٢٪ لكل منهم، مقابل  بواق
ن  ــوّ للمك ــة  املئ ــي  ف ــة  أربع

املسيحي.
صعوبة إجراء االنتخابات

ــع نائب رئيس  ــل أيام اجتم وقب
ــا رزكار حاجي  املفوضية العلي
حمه مع رئيس البرملان العراقي 

ــي وطلب منه  محمد احللبوس
ــل  ــرار التعدي ــي إق ــراع ف اإلس
ــاب مجالس  ــون انتخ على قان
احملافظات واألقضية مبا يسمح 
ــات  ــراء انتخاب ــة إج للمفوضي
مجالس احملافظات في موعدها، 
وحتدث حاجي حمه بعدها عن 
االنتخابات في  ــراء  إج صعوبة 
ــارع الكتل  ــم تس ــد إذا ل املوع

البرملانية إلى إقرار القانون.
ــا زال  ــواب م ــن مجلس الن لك
ــم ينته  ــالت ول ــش التعدي يناق
ــا يعني أنه  ــن إقرار القانون م م
يحتاج إلى املزيد من الوقت، كما 
ــية  ــاط السياس تناقلت األوس
ــه  حم ــي  حاج أن  ــة  واإلعالمي
ــتبذل  ــأن املفوضية س تعهد ب
ــن التزوير إذ  ــد م جهودها للح
ستضاف فقرة منع التزوير إلى 

فقرات تعديل القانون .

ــئلة في أذهان  تدور الكثير من األس
ــباب االحتجاجات  الناس حول أس
في هوجن كوجن، والتداعيات املُتوقَّعة 
ــوء التداعيات  ــك األزمة في ض لتل
ت سيوبان أوغرادي،  األخيرة. لذا أعدَّ
ــؤون  ــة اخملتصة في الش حفي الصُ
ــة  لصحيف ــرًا  تقري ــة،  اخلارجي
ــة  األمريكي ــت»  بوس ــنطن  «واش
ــريعة عن  ــه إجابات س ــردت في س
ــول ما  ــية ح ــئلة رئيس ــة أس أربع

يحدث في هونغ كونغ.
ــطاء  النش أنَّ  ــر  التقري أورد  إذ 
ــغ كونغ  ــوارع هون ــوا إلى ش خرج
ــة املاضية  ــابيع القليل خالل األس
ا  ــديدً ــا على ما يرونه تش احتجاجً

ــى  عل ــة  الصيني ــيطرة  للس
ــبه املُستقلة، وهي  اجلزيرة ش
ــتعلت  اش التي  االحتجاجات 
بنسبةٍ كبيرة نتيجة مشروع 
قانونٍ يسمح بتسليم األفراد 
ــني. وعلَّقت كاري الم،  إلى الص
لهونغ  ــة  التنفيذي ــة  الرئيس
القانون  كونغ، تنفيذ مشروع 
ــا  ــي لكنَّه ــت احلال الوق ــي  ف
ــب  تُطال ــواتٍ  دع اآلن  ــه  تُواج
ــل  ــروع بالكام ــحب املش بس

واستقالتها من منصبها.
االحتجاجية  ــة  احلرك ــدت  وتصاع
ــب التقرير  ــبوع اجلاري بحس األس
ــاركني في  حني اقتحم بعض املُش
االحتجاجات مقر برملان هوجن كوجن 
ثِّل هذه احلادثة نُقطة  بالقوة. ورمبا متُ

لٍ في حركة االحتجاج. حتوُّ
تها  ــات التي أعدَّ ــا يلي اإلجاب وفيم

ــئلة  األس ــض  بع ــن  ع ــيوبان  س

ــدث  ــد يح ــا ق ــول م ــية ح الرئيس
ا. الحقً

ــدت االحتجاجات  ــف تصاع ١- كي
األسبوع اجلاري؟

ــنطن بوست» بأنَّ  أفاد تقرير «واش

ــهد مرور ٢٢  ــوم اإلثنني املاضي ش ي
كم  ا منذ أن سلَّمت بريطانيا حُ عامً
ــني. وفي تلك  ــغ كونغ إلى الص هون
ــة، جتاهلت مجموعةٌ صغيرة  الليل
ني نداءات احلشود األكثر  تجِّ من احملُ
، واقتحموا مقر برملان هونغ  اعتداالً
الطالء  ــتخدموا  اس ــث  كونغ، حي
بالرشَّ إلخفاء اإلشارات إلى الصني 

رف البرملان. داخل غُ
ــتبدلوا  وأزالوا العلم الصيني واس
ــرة  زه ــورة  ص ــل  يحم ــا  علمً ــه  ب
ــغ-  ــغ كون ــعار هون ــا -ش البوهيني
ــر عن تآكل  ــة رمزيًا للتعبي الذابل
احلريات. واستخدمت الشرطة في 
هونغ كونغ الغاز املُسيِّل للدموع 
ــالء املُتظاهرين. ورغم  من أجل إخ
ني  تجِّ ــاركة عددٍ قليل من احملُ ش مُ

ــب  ــام، بحس ــة االقتح ــي عملي ف
ــض اآلخر أعرب  التقرير، لكنَّ البع
ــة  نتيج ــام  باإلله ــعوره  ش ــن  ع
خاطرة  ــني للمُ ــتعداد املُقتحم اس
ــن أجل أن  ــال م ــرُّض لالعتق بالتع

لَ رسالتهم. تَصِ
ث  ــذي حتدَّ ني، ال تَجِّ ــدَّ احملُ ــال أح وق
ــت»  ــنطن بوس إلى صحيفة «واش
ــرط عدم ذكر  ــغ كونغ بش في هون
ــزدادون غضبًا  ــمه، إنَّ «الناس ي اس
ــرى أي بادرة  ــر. وال ن ــالً تلو اآلخ جي
ــبابًا». في حني  ــا ش ــل، بوصفن أم
كتب جوشوا وونغ، الناشط البارز 
ــر أنَّ  ــى تويت ــغ كونغ، عل ــي هون ف
ع  جمَّ ــوا مُ ــني الذي اقتحم تجِّ «احملُ
ثيري شغب. ولم  ــوا مُ البرملان ليس
ــل كانوا  نف. ب ــال عُ ــوا أعم يرتكب
ــى  ــام إل ــتمع النظ ــدون أن يس يُري
ن  أصوات أبناء هونغ كونغ، ولم يَكُ

أمامهم خيارٌ آخر».
ــي  ــل الصين ــف كان رد الفع ٢- كي

حتى اآلن؟
أصدرت الصني بيانًا شديد اللهجة 

ــني في أعقاب  تجِّ ــدت فيه احملُ انتق
ــب  ــان  بحس ــر البرمل ــام مق اقتح

الصحيفة األمريكية.
وقالت بكني في بيانها: «استخدمت 
نف  ــدِّدة العُ ــض العناصر املُتش بع
ذت  املُفرِطَ القتحام مقر البرملان ونفَّ
سلسلةً من االعتداءات على نطاقٍ 
ــع. وهذا أمرٌ صادم، ويُثير احلُزن  واس

نف  ــال العُ ــب. ومثَّلت أعم والغض
التي ارتكبوها حتدِّيًا كبيرًا لسيادة 
القانون في هونغ كونغ، إلى جانب 
ــتقرار  ــالم واالس ــا تُقوِّض الس أنَّه
ــكلٍ خطير.  داخل هونغ كونغ بش

ل معه». نُ التساهُ كِ وهذا أمرٌ ال ميُ
ثِّل  ووصفت بكني سلوكهم بأنَّه ميُ
ــة «البلد  ا» لسياس ــا صارخً «حتدِّيً
ختلفني»، وهي  الواحد، بنظامني مُ
ــمحت لهونغ  ــة التي س السياس
ــن احلُكم  دة م حدَّ ــةٍ مُ ــغ بدرج كون

الذاتي على مدار عقود.
ــت»  بوس ــنطن  «واش ــر  تقري وأورد 
ــق من أنَّ  ــعر بالقل ــض يش أنَّ البع
البيانات املُباشرة من بكني، وغيرها 
في وسائل اإلعالم التابعة للدولة، 
ــاس على توجيهاتٍ  تنُصُّ في األس
ــول  ــني ح ــؤولني الصيني ــن املس م
الكيفية التي يجب أن تتعامل بها 
ث  هوجن كوجن مع االحتجاجات. وحتدَّ
ــتاذ  ــتان، األس ــر كابيس ــان بيي ج
املعمدانية،  ــغ  بجامعة هونغ كون
رٍ من  بكِّ ــي وقتٍ مُ إلى الصحيفة ف
ــول حقيقة أنَّ  ــبوع اجلاري ح األس
ــبوع  األس تصاعدت  االحتجاجات 
رُ بكني  اجلاري، وقال إنَّ هذا سيُشعِ
ــد من  ــرِّرًا للمزي ب ــك «مُ ــا متتل بأنّه

ل والقمع» في هونغ كونغ. التدخُّ

كن أن تفعله الصني  ٣- ما الذي ميُ
ا؟ الحقً

ــه  ــا أوردت ــى م ــر إل ــرَّق التقري تط
ــيباني ماهتاني  ــان ش الصحفيت
ــي تقريرهن الذي  ــا فيفيلد، ف وأن

ــبوع اجلاري. إذ قالتا إنَّ  ــر األس نُشِ
ضو مجلس وزراء هونغ  روني توجن، عُ
ــار القانوني لكاري  كونغ واملستش
ــل التصعيد العنيف  بي ر قُ الم، حذَّ
ــني حتدث  ــن أنَّه «ح ــني م ــوم اإلثن ي
ــغ، وحني  ــي هونغ كون ــكلةٌ ف ش مُ
ــوءًا وينتشر العنف  تزداد األمور س
ــى من اخلطر  ــوارع؛ نخش في الش
ــش الصيني)  ل (اجلي ــد بتدخُّ البعي
حال فشل الشرطة في السيطرة 

على األمور هنا».
ــر  كبي ــدي،  كيني ــكوت  س ــن  لك
ــان  فرمي ــي  «كرس ــاري  مُستش
ــي  ف ــة»  الصيني ــات  الدراس ــي  ف
ــتراتيجية  ــات اإلس الدراس «مركز 
والدولية»، قال إنَّه يعتقد أنَّ الصني 
ل البعد» عن شنِّ  «ما تزال بعيدةً كُ
ــل هونغ  ــعٍ بالقوة داخ ــة قم حمل
ــب التقرير:  ــاف، بحس كونغ. وأض
ــكاالً  ــهد أش «ال أعتقد أنَّنا سنش
ــات العلنية على  أخرى من التعدِّي

ــوجن، إالَّ  ــوجن ك ــي له ــم الذات احلك
ــاع أكثر من  ــال تدهور األوض في ح
ــتصل حينها  ذلك، ألنَّ األوضاع س
ــي حال  ــودة. وف ــى مرحلة الالع إل
ــل بثقلها اآلن  ــني التدخُّ قرَّرت بك
ــتخدمةً قدرًا كبيرًا من القوة  س مُ
… ستنهار منظومة «البلد الواحد، 
ل  ختلفني» فورًا، لتتحوَّ بنظامني مُ

إلى بلدٍ واحد بنظامٍ واحد».
تمع الدولي  ــتجاب اجملُ ٤- كيف اس

لألحداث؟
ــي  ــات جيرمي ــر تصريح أورد التقري
ــة البريطاني،  ــت، وزير اخلارجي هان
ــر البرملان  ــاب تخريب مق ــي أعق ف
ــة  ــال إنَّ اململك ــني. إذ ق ــوم اإلثن ي
ــت «اتفاقيةً قانونية  املُتحدة وقَّع
ت  ــام ١٩٨٤، ونصَّ ــا ع ــة دوليً لزِمَ مُ
ــم  ك ــرام حُ احت ــى  ــة عل االتفاقي
ــة الواحدة بنظامني، واحترام  الدول
ــية لشعب هونغ  احلريات األساس
ر هانت من «العواقب  ــذَّ كونغ». وح
الوخيمة في حال عدم احترام تلك 
ة دوليًا». االتفاقية القانونية املُلزِمَ

ــة  إنغ-وين، رئيس ــاي  ــت تس وكتب
ني على  تجِّ تايوان، تغريدةً لدعم احملُ
ــثُّ «حكومة  ــر. وقالت إنَّها حتُ تويت
هوجن كوجن على التطرُّق إلى اخملاوف 
املشروعة للشعب، وسعيهم إلى 
ا ملا أورده  احلرية والدميقراطية»، وفقً

تقرير «واشنطن بوست».
ــس  الرئي ــب،  ترام ــد  دونال ــرَّح  وص
األمريكي، الشهر املاضي بأنَّه يأمل 
ــني الصني  ــوال ب ــح األح «أن تنصل
ــي أعقاب  ــغ». وقال ف ــغ كون وهون
تظاهرةٍ حاشدة داخل هونغ كونغ: 
م أسباب التظاهرة، ولكنَّني  «أتفهَّ
ــينجحون في حلِّ  ــم س ــقٌ أنَّه واث

املُشكلة».

12 قضايا

تصاعدت الحركة االحتجاجية األسبوع 
الجاري حني اقتحم بعض اُِّـشاركني َّـ 

االحتجاجات مقر برِّـان هونغ كونغ بالقوة

التغيري لم يحدث َّـ اِّـوصل 
بل طاول محافظتي األنبار 
وتكريت وأتت صناديق 
االقرتاع َّـ االنتخابات 
الربِّـانية السابقة بوجوه 
جديدة فيها

استخدمت بعض 
العناصر اُِّـتشددة 
العـُنف اُِّـفرِطَ القتحام 
ذت  مقر الربِّـان ونفَّ
سلسلةً من االعتداءات 
على نطاقٍ واسع

احللبوسي

حاجي حمه
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لم يكن اهتمام السيمياء بالعنوان اعتباطاً, 
ــكل  بل لكونه (ضرورة كتابية) فالعنوان يُش
ــن النص، ففي  ــاس األول املعرفي لبواط األس
ــعر رحيم زاير  ــة القصيرة في ش هذه الدراس
ــعرية (حينما جتلّت بني  الغامن جملموعته الش
ــندرس وظيفة العنوان وأهميته في  يديه) س
ــن العنوان  ــعري م ــف أبعاد النص الش كش
ــر األول  ــى أو املم ــكل العتبة األول ــذي يش ال
ــعري ويعطي أفق التوقع للقارئ  للنص الش
ــنأخذ بعض العنوانات  قبل قراءة النص, وس
ــاعر رحيم  ــعرية .إنَّ الش من مجموعته الش
ــب  ــار عنوانات اختيارا يتناس ــامن قد اخت الغ
ــب  ينتخ ــك  لذل ــة  واحلياتي ــة  الثقافي ورؤاه 
ــز فيه مضامني  ــا داال , تتمرك ــاعر عنوان الش
ــى العمل من  ــل إل ــي يدخ ــص, النَّ املتلق الن
ــاً خلفيته  ــوان مناوئاً له, وموظف ــة العن بواب
ــرا ما  ــتنطاق دواله, وكثي ــي اس ــة ف املعرفي
ــاجت تأويل عنوانه. ــت داللية العمل, هي ن كان
ــات (حينما جتلت بني يديه,  ومن هذه العنوان
رات, نشوة, برق,  لزوجة العقل, أعمى بصير, فُ
ــي, عفوك, عطر,  ــاص, صديقي, جياع, تالق ب
ــحرِك, بُكاء, ليل, نلتقي, بفراقها, شوق,  سُ
ــف, املهد  ــكوت, وداع, طي ــرار, س ــت, فِ أتلفّ
ــات اجملموعة  ــة)، جاءت عنوان والعمر, مليك
الشعرية متنوعة, فمنها ما جاء على النمط 
ــجماً مع  ــا ما جاء منس ــيكي ومنه الكالس
احلداثة. وفي حقيقة األمر جاء عنوان قصيدة 
ــتعارياً  ــه) تعبيراً اس ــت بني يدي ــا جتل (حينم

واضحاً، ولغة كاشفة للواقع, وانعكاساتها 
ــاعر أنَّ (التجلي)  النفسية, بعدما أدرك الش
ــح احلياة صفة األبدية. فمفردات  هو الذي مين
ــة التأثير  ــات إيحائية بالغ اللغة حتمل طاق
ــا في النص  ــني, إذ إنَّها بوظيفته ــي املتلق ف
ــرى, تختفي  ــعري, تتحول إلى حالة أخ الش
ــة, لتتلبس بأبعاد  ــياقاتها املعجمي فيها س
ــا,  ــات مبدعه ــن مكنون ــح ع ــدة, تفص جدي
ــة الى  ــل التجرب ــية, وتنق ــا النفس وحالته

املتلقي بأساليب فنية مختلفة.
حرَّك يده طرق سطح األرض
خشى توهم املاره سكونه

نطق ببعض احلروف
كي ال يتيبس ريقه

فأينّ تسبح الكلمات ؟!
ــع العالقات االنزياحية في العنوان,  وقد تتس
ــاعر من احلياة, ولها  ــتوعبة موقف الش مس
دالالت جديدة تنسف معطيات اللغة املألوفة, 
التي تنساق خلفها القراءة التقليدية للنص 
ــدة, ذات أبعاد  ــب جدي ــدع تراكي ــده يب فنج
ــة ذات الداللة  ــد البهج رمزية عالية, إذ جس
ــة, وجعلها مؤطرة مكانياً, وكأنَّه أراد  املعنوي
ــن قيمة أفراحه ,  ــا التحديد, أن يقلص م به
ــن الولوج  ــع مرير, وميك ــيطرة واق في ظلّ س
ــكاء) وهو وظيفة تعبيرية,  لعنوان آخر هو (ب
وانفعالية, وتأثيرية , فالشعر شعور, وخيال 
ــى التي  ــة األول ــو العتب ــال, وه ــل وانفع وفع
ــن وصف عنوان (بكاء)  يواجهها القارئ وميك
ــة واضحة,  ــة خطابية وانفعالي ــه ذو دالل بأنَّ
ــي بتعلق مادي وروحي وهي  فضالً عن انَّه يش
عيون األم التي يذكرها وحكاية الطفل الذي 
ــذا يعني أنَّ العنوان قام  لم يجد الرغيف. وه
بوظيفة عالمتية واضحة, تتمثل بالتحديد, 
ووظيفة انفعالية على البكاء وكذلك حتديد 
ــدة االنفعال  ــون الدمع األحمر املعبر عن ش ل

/ النص
كرت عيون أُمي  مرَّة تذّ

فبكيت للصباح 
مس في أُّذنيَّ حكاية طفل  مرَّة هُ

يُعاني داءً اسمه الرَّغيف 

أقسمت بعد كلِّ وجبة إفطار
أذرفُ كوباً من شاي عيوني 

ــاعر هو  ــن عنواناً آخر من عنوانات الش ونعاي
ــة)، إنَّ  ــرى (انفعالي ــو وظيفة أُخ ــي) وه (تالق
عنوان (تالقي) الذي اختاره الشاعر استطاع 
ــرار  ــادرة على إخفاء أس ــه ق ــكل عتب أن يش
النصوص الشعرية التي ضمتها القصيدة , 
ــهم في إثراء املعنى بدالالت إبداعية  وهو يس
ــا التالقي  ــتدعيها العنوان, أم ــة يس واضح
ــذ داللة الضاللة  ــب قراءة املتلقي تأخ بحس

ــص فهنا تنطوي  ــا داللته في الن ــون أم أو اجمل
ــراه املتلقي, هذه  ــس مما ي ــى معان بالعك عل
اإلشكالية التي يطرحها العنوان تثير وجدان 
املتلقي , وتقترب به من إبداع الشاعر , لتلقي 
ــه الوجدانية  ــباك نصوص ــرا في شِ به مبك
ــع لعملية تأويل واسعة .والتالقي  التي تتس
بهذا املنظور يبتعد عن التقريرية, ويقع حتت 
ــاعر وما يعاينه  رهني تضادين بينما يراه الش
ــاعر تنفلت من  املتلقي, وجتعل مفردات الش
ــياقات تأويلية  ــياقاتها املعجمية إلى س س
ــرة، فلم  ــة, مما جعله يبتعد عن املباش خصب
تعد الكلمات وسائل اتصال حياديَّة املعنى, 
بل صارت ذات داللة إيحائية, وذلك بحضورها 
املادي اجملسد القادر على التشكيل البصري 
للكلمات, وجعلها ذات أبعاد روحية خصبة, 
ــي إلى اكتناه  ــاعر, وحتمل املتلق تؤجج املش

أسرار احلياة / النص 
رُ املسافات  يُنمّ

وميزّقُ ساعة من ورق 
ليتالشى الزمن 
يصرخ بالدروب 
جيب  إال من مُ
واجتهاد إليك

لعلَّه يعتلي الرُبى 
لو قرأنا العنوان فقط ولم نقرأ النص البتعدنا 
إلى تأويل مغاير وفهمنا إنَّ الشاعر كان على 

لقاء مستمر مبحبوبته , وهذه لعبة العنوان 
غاير للنص  ــارئ وخلق أُفق توقع مُ بإغراء الق
ــل القارئ في  ــرح تأويالت متعددة من قب وط
البناء السيميائي. وبعد قراءة النص نالحظ 
ــذه واألخذ  ــو حبيبته بأن تأخ ــاعر يدع الش
ــواء الكلي بعد أن عجز عن  هنا يعني االحت
ــسُّ ببعده عن  ــا وهنا بدأ يح ــول إليه الوص
ــي كان يحمي جزءاً مهما منها  حبيبته الت
مرة الوجه) وقد أدى تكرار اجلمل الفعلية  (حُ
ــة  ــة مهم ــوي وظيف ــتوى النح ــى املس عل
ــك النصي, إذ لم يأتِ التوازي  خلدمة التماس
ــب , ولكنَّه جاء  ليحقق هدفاً إيقاعيا حس
ــا للداللة , ومحققاً تفاعلية اتصالية  خادم
ــني, فاإليقاع  ــن العنصرين املتالزم ــني هذي ب
ــا, ولكنَّه أصبح  ــم يعد مكوناً خارجي هنا ل
ــل  جم ــدد مُ ــعر, يُح ــاً للش ــه بنائي أساس
ــمعية .أما  ــمعية أو غير الس ــره الس عناص
ــدا  ــل بُع ــوة) فيحم ــه (نش ــوان قصيدت عن
ــاً , يهجر باملعنى دون ابتعاد  وجدانياً واضح
ــق  ــح , فهو يعكس رغبة عاش ــن التصري ع
ــي كلِّ حاالتها,  ــي التَّوحد مع محبوبته ف ف
ــو وتتجلى,  ــأى وتعلو وتدن ــي تقترب وتن فه
ــى, وجتمع بني التجريد, والتجسيد,  وتتالش
ــا, واحللم بالوصول إلى  وتغدو العالقة معه
ــى  ذراها بديالً عن عالم ينهار, وأحالم تتالش

/ النص
أتذكرين في تلك الليلة املشحونة ؟

كيف كانت حماقتك
ونحن بقرب النافذة ؟

نصرخ في أعماق النشوة
معلنني عن تلك السكرات

نا نخفيها التي كُ
ــوة) خطاب موجه إلى األنثى,  فالعنوان (نش
ــاعر  ــن حياة الش ــاحة مهمة م ــل مس حتت
ــعادة  ــال, ومتنح الس ــب واجلم ــك اخلص متتل
ــا حتمله من معاني  ــع لكلِّ م والدفء, وتتس

السمو واالنبعاث.

البينة اجلديدة / علي شريف
ــي  ــي ف ــت الثقاف ــام البي اق
ــرف  ــة النجف األش محافظ
ــد  ــاون مع هيئة احلش بالتع
ــف  ــب النج ــعبي مكت الش
جملموعة  ــادية  إرش اصبوحة 
ــهداء والتي  ــاء الش ــن ابن م
ــن  م ــة  مجموع ــت  تضمن
ــص  تخ ــي  الت ــع  املواضي
ــاء  وبن ــرية  البش ــة  التنمي
الشخصية وكذلك التوعية 
ــراض  األم ــن  م ــة  للوقاي
ــة  اخملاطر٠االصبوح ــب  وجتن
ــعيد  س ــي  االعالم ــا  اداره
ــرة البيت  ــت مدي ــر. وقال قنب
ــة  وكال ــي  النجف ــي  الثقاف
ــد  تع ــني:  عبداحلس ــام  انع
ــة اول تعاون  ــذه االصبوح ه
ــني البيت الثقافي النجفي  ب
ــعبي  الش ــد  احلش ــة  وهيئ
وسنقيم ندوات ودورات اخرى 

ــتقبل القريب كدورات  باملس
ــة  وكتاب ــم  الرس ــن  ف ــي  ف
القصة وإقامة سفرات ألبناء 
ــه قال  ــن جانب ــهداء. م الش
الشعبي  اعالم احلشد  مدير 
ــا هذه  ــواش: اقمن ــد م ماج
ــع  م ــاون  بالتع ــة  االصبوح
ــة  ــي متضمن ــت الثقاف البي
ــاور  ــادية مبح ــرة إرش محاض
ــة  والتنمي ــة  الصح ــا  منه
ــتخدام  واالس ــرية  البش
الصحيح لإلنترنت وسيكون 
ــتمر  مس ــاون  التع ــذا  ه
الستقبال اكثر عدد من أبناء 

ــهداء من اجل التوعية  الش
ــادية  إرش ــدمي معلومات  وتق
ــد والكاتب  ــد الناق لهم.واك
ــي  ــر الكالب ــي ظاه واالعالم
ــة على  ــذه االصبوح ــي ه ف
االنترنيت  وسلبيات  مخاطر 
ــل وكيفية  على عالم الطف
ــلبيات  الس لهذه  ــدي  التص
ــتقبله  مس ــدد  ته ــي  الت
ــى  ــلوكه وعل ــي وس الدراس
االهل ان حتدد للطفل املواقع 
ــي مواهبة  ــة التي تبن املهم
ــع  ــخصيته وتوس وتنفع ش

مخيلته وطاقاته.

علي ابو غدير
ليتها تعلم 

كيف انا بغيابها 
ليتها تعلم 
وكيف اكون 

حني اشتاق 
وتعصف بي 
رياح احلنني 

فتسرع اضطراباً 
دقات ذلك اجملنون 

داخل صدري 
حتى اظن انه 

سيغادرني اليها 
هارباً يرمتي 

بني احضانها 
طالباً منها اللجوء 
شاكياً لها قسوة 

احلبس بني الضلوع 
معتذراً عن الفراق 

لعلها تقبل اللجوء 
واظنها تعلم 

مبا يحول بني قلبينا 
ومتيقنةٌ هي 

من قرب ارواحنا 
رغم تباعد املسافات 

رغم كل العقبات 
ونبقى نناغي الصبر 

باعذب الكلمات 
على امل اللقاء

بغداد / البينة الجديدة
ــد انتصارنا  ــراق، فبع ــر الع ــرة اخرى ينتص م
ــش اإلرهابي  ــول داع ــحق فل ــكري وس العس
ننتصر ثقافياً في هذا اليوم التاريخي، بإدراج 
ــة، بعد  ــة التراثية العاملي ــى الالئح ــل عل باب
سنوات طويلة من التأجيل والتأخير والتلكؤ، 
ــرة،  ــيس غام ــتفيضة وأحاس ــود مس وبجه
ــالد الرافدين،  ــوب مؤمنة مبكانة حضارة ب وقل
ــتحقاقها بني  ــها مدينة بابل واس وعلى رأس
ــوم الوفد الوطني العراقي من  األمم. زف لنا الي
العاصمة األذرية باكو، بشرى إدراج مدينة بابل 
ــني ولم يدخر جهد أو  ــة، حيث لم تنم ع األثري
كلمة، للوصول إلى املرجو واملبتغى ورفع علم 
العراق عالياً. بهذه املناسبة العظيمة يبارك 
قسم اإلعالم واالتصال احلكومي واجلماهيري 

للشعب العراقي هذا االجناز الثقافي املتحقق 
بادراج مدينة بابل األثرية على الالئحة التراثية 
ــه  العاملية وللوفد الوطني العراقي وعلى رأس
السيد وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور 
ــم  ــل جهوده ــي لتكلي ــر احلمدان ــد األمي عب
ــر.وإذ نحتفل  ــعاهم بهذا النصر الكبي ومس
ــن أي تقصير أو  ــوم، نقدم عذرنا ع معكم الي
ــات املؤمتر، والذي  ــر ورد في تغطية فعالي تأخي
حرص كادرنا فيه على رسم الصورة الكاملة 
ــا يجري فيه وبأدق التفاصيل، جلعلكم على  مل
إطالع دائم جملريات األحداث.بابل تستحق منا 
ــيء الكثير وآثار العراق حتتاج منا تظافر  الش
ــا وتعريف العالم  ــود حلمايتها وصيانته اجله
ــكرا للدكتور احلمداني  ــم حضارتنا ..ش مبعال
على ما بذله وشكرا لكل اعضاء الوفد ..لقد 

كنتم مبستوى املسؤولية وكنتم عند حسن 
ــعبنا بعد  ــعب العراقي وأفرحتم ش ظن الش
طول انتظار. فلقد زف الوفد الوطني العراقي 
من العاصمة األذرية باكو، بشرى إدراج مدينة 
ــم يدخر  ــم تنم عني ول ــة، حيث ل ــل األثري باب
ــى املرجو واملبتغى  جهد أو كلمة، للوصول إل
ــبة  ــاً. بهذه املناس ــراق عالي ــم الع ــع عل ورف
ــالم واالتصال  ــم اإلع ــارك قس ــة يب العظيم
ــعب العراقي هذا  احلكومي واجلماهيري للش
ــادراج مدينة بابل  ــي املتحقق ب االجناز الثقاف
ــى الالئحة التراثية العاملية وللوفد  األثرية عل
ــيد وزير  ــه الس ــي وعلى رأس ــي العراق الوطن
الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور عبد األمير 
احلمداني لتكليل جهودهم ومسعاهم بهذا 

النصر الكبير.
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قصيدة

ــعت الرؤيا).. تعبير عن حلظة  للنفري الصوفي (كلما ضاقت العبارة اتس
ــعورية خالقة حلقلها الداللي واملعرفي وااليحائي املؤثث بالتداعيات  ش
ــي  ــفة عن توتر نفس ــات القابضة على  حلظة االنفعال الكاش واللحظ
عبر بنية نصية تعتمد االيجاز واالختزال واالضمار واحلذف...منطلقة من 
حركة احلد االدنى التي نادت بـ (كتابة مختصرة حلياة مختصرة) ملسايرة 
ــم بعصر السرعة..باعتماد لغة ايحائية وصيغ بالغية  العصر الذي وس
ــاك  ــة لصورها..مع محاولتها االمس ــة خالق ــتعارة ومجاز..) ورمزي (اس
بالنسق احلكائي والبناء الدرامي..  وباستدعاء اجملموعة الشعرية (ومض 
ــجت عواملها النصية انامل الشاعر جاسم العلي.. االجنحة) التي نس
ــارها/٢٠١٩..كونها  ــرها وانتش ــة العصامي في نش ــهمت مؤسس واس
ــعري..مع اعتمادها  ــب الش ــات التجري ــة متثل آخر حلق ــوص وامض نص
ــي جمالي  ــا درام ــا صوتي..وثانيهم ــني متداخلني:اولهم ــتويني فني مس

بوحدة بنائية حتتضن بوحا وجدانيا ونزوعا انسانيا..
ال تقطع صبر املسافات
لتعبر بربيعك للخريف

ال املوج يدنيك مني
وال ضفافي تستفيق   / ص١٤

ما بال هذا الورد
اليبوح بأسرار الندى

وينهي مناسك
أحالم الشفاه..    / ص١٦

ــان بواقعه املوضوعي  ــور مكثفة تربط االنس ــف عن ص   فالنص يكش
وهمه النفسي الذي يجسده املنتج(الشاعر)بعمق فني ومنطق جمالي 
ــل مكثفة.. ــة موحية..وجم ــذي يرتقي به عبر لغ ــهد ال ــن خالل املش م
ــف االنفعاالت.. ــاعر الى وص ــة حركية تتخطى املش ــة بدينامي مكتظ
اضافة الى توظيف السيميولوجيا لتغطية احلدث وما يحيطه باالشارة 
ــن التكلف..متآلفة  ــة بعيدة ع ــة انفجارية مدهش ــع نهاي اجلمالية..م
ــة اللغة..لتحقيق نص  ــق احلياة..جتمع ما بني براعة الصورة وبراع ومنط
ــاعر) يحاول ان يستنطق  الرؤية واحلياة اليومية..فضال عن ان املنتج(الش
ــق لغوي قادر على توليد املعاني من  ــعورية من خالل نس اللحظات الش

اجل توسيع الفضاء الداللي للجملة الشعرية..
أمسك خصرها...

يستفيق الليل
على خالخل

قامتها سؤال
فتعيد

لطفولة الفجر
ألق الثلج

على بساط العشب  /ص٥٨
ــور القابضة على حلظة االنفعال.. ــص يتأثث من تالحق الص   فالن
ــرد  ــى تقنيات الس ــن االنفتاح عل ــاعر) م ــج (الش ــن املنت ــا مك مم
ــذي يتخذ حيزا  ــذي يتطلب حضور املكان ال ــعري البصري ال الش
ــعري..مع  ــي احلاضن للفعل الش ــجا والبعد النفس فاعال متواش
توظيف الرمز وااللفاظ البالغية املفضية على النص عمقا فكريا 
ــاعر) احلياة بكل  ــن احتضان املنتج (الش ــدا جماليا.. فضال ع وبع
ــن بعضها البعض.. ــل خلق صوره املتوالدة م ــا من  اج موجوداته
كونه يعي ان الفن هو(التعبير بالصور) والذي ال يتحقق اال بامتالء 
ــاعر)  ــية التي يتفاعل معها املنتج (الش اخمليلة باملعطيات احلس

بوعي كلي..
الرصيف النبيل

ميضي كما الليل العجوز

@Ô€b‡¶a@’�‰ΩaÎ@?–€a@’‡»€a
HÚz‰u˛a@úflÎIø
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فنارات

علوان السلمان

ÚÓˆbÓ‡Óç@ÚçaâÖ@&bÃ€a@äÌaã@·Óyâ@ä»ë@ø@ÊaÏ‰»€a@Ú–Ó√Î
ÚÓmbÓßaÎ@ÚÓœb‘r€a@Ía˙âÎ@kçb‰nÌ@�aâbÓnÅa@pb„aÏ‰«@âbnÅa@ä«bí€a
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العنوان مفتاح لفكّ ألغاز النص وأسراره , وله أدبيته وطاقته الالمحدودة على إنتاج املعنى من حيث أنَّ نصية النص هي قدرته 
على املراوغة واخملاتلة واالمتناع عن احلسم والقطع. أنَّ تشكيل العنوان في أي نص من النصوص ال يكون اعتباطيا, ولكنَّه 
النص  بزاد ثمني لتفكيك  نا  (ميدّ العنوان  أنَّ  انَّه جزء ال يتجزأ من املنت, يقول محمد مفتاح:  ارتباط, بل  ا  أميَّ النص  يرتبط مبنت 
ودراسته) فالسيمياء أو السيميائية علم يعنى بدراسة العالمات أو بنية اإلشارات وعالئقها في الكون ويدرس بالتالي توزعها 

ووظائفها الداخلية واخلارجية..

عباس عبد مسافر

علي البدر

- دوبرا أوترا.
- صباحُ النور. أهالً وسهالً.

- نراكَ وحيدا!
- ال. أنا مع نفسي. مستر «بوتن»

- جوابٌ ذكيٌ أيها العراقي. شكراً إلنضمامكَ 
إلينا بدراجتك الرائعة يا صديقي.

دفةٌ جميلةٌ أن أراكما اليوم. - صُ

- صدفة! تقول صدفة!
- يوجدُ قصدٌ إذن. مرحباً بكما.

- «تْراوِس»
- لم أفهم!  

. ها أنا أحتدث بلغتكم. أريدُ  ــك فهمتَ - أظن
ــرق أنت  ــك والف ــي بدراجت ــتبدالَ دراجت اس

رِّرُهُ. أطلب ماشئتَ من الروبالت. تُقَ
ــي بحاجةٍ  ــي أن دراجت لم ــم عِ ــف. رغ - آس
ــرَ جودةٍ  ــونُ دراجتُكَ أكث ــد تك ــه، وق لصيان

لها. لكنني ال أستبدُ
- غريبٌ أمرُك.

قُ  ــراقِ تلتصِ ــةُ وذرّاتُ تُرابِ الع ــا الغراب - وم
بإطاراتِها؟

�aÜu@Ò7ñ”@Úñ”

Caä �mÎc@aä�iÎÖ@D

’zném@>€a@›ibi@NN@¥Ó”aä»‹€@Úœb‘r€a@ÒâaãÎ@Ú˜‰Ëm

وليد اِّـسعودي 
جاري الصغري

كسول الى حد التيه
يلح عليّ دائما 

بأن ارسم له 
خارطة العراق 
كلما الح ظلي 

في زقاقنا الفقير 
ودائما اهرب منه

بأعذار جترها 
الضحكات في قلبي 

فتضل صيحاته 
تدغدغ الطريق كله 

« ها ابو علي « 
تضربني املعلمة

ان جئتنها دون 
خارطة العراق 
يركض خلفي 

واهرب منه الى درجة

ان ضحكاتي اخيرا 
قد فقدت الشحن

واستسلمت االنفاس له
ماذا ارسم لهذا الكسول

الذي اتعب الضحكات
ال شيء سوى 

عمودين من الكهرباء 
وبينهما االسالك غابة مقطعة 

هذه حياتنا يا صغيري 
هذه خارطة العراق 

االيام تسقط من شدة اخلوف
والساعات حتترق 

على مجامر االنتظار .

طائرة ورقية  

وحيدا في ليلة باردة 
يجلس الطفل مع الدموع 

ليلة باردة يسمع منها الصرخات 

،
كل صفعة على خد وبكاء. 

امليت هناك رب البيت 
ال نافذة مفتوحة للشمس 

ــح  الري ــي  ف ــر  ــة عصافي رفرف وال 
الصافية 

بني زهرة النرجس وقاطفها.
سنوات مليئة بالعذاب 

يجلس في الزقاق طفال حزينا 
كيف امسح الدموع عن خديه 

ــقط في  ــرة ورقية تس وقلبي طائ
املاء

ــب  قل ــع  يتقط ــة  النرجس ــى  عل
الطفل 

وعلى الطفل يغرق قلبي
في املاء طائرة ورقية 
يا له من حزن كبير 

يجلس في الزقاق 
بني ظلني!

Êbñ„
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الفنان رسام الكاريكاتير حمودي عذاب يحتفل بعيد الصحافة العراقية بمعرضه الرابع والعشرين بعد المائة

âaÖ�aÎ@Ô€bΩa@Öbé–‹€@ÙÜñnm@Ú˜Ìäu@ÚÓ–zï@ÚËuaÎ@7mbÿÌâbÿ€a@Âœ

ــن الكاريكاتير  ــزال هذا الفنان الرائد بف والي
ــية  السياس ــداث  االح ــاته  بفرش ــل  ينق
ــة  والرياضي ــة  واإلقتصادي ــة  واإلجتماعي
ــر التفاصيل  ــة وعناية تختص والفنية بدق
ــف واجملالت  ــا الصح ــعباتها لتتناقله وتش
ــة ذات قيمة  ــادة صحفي ــون م ــة وتك احمللي
ــح تعبر عن  ــر  والتوضي ــي التعبي ــة ف عالي
ــدق وحقيقة  ــدث.. يتناول فيها بص ذات احل
ــكل تفاصيله  ــي ب ــارع العراق ــا الش خفاي
ــان ال يخاف وال يرجتف حني  وأحداثه.. إنه فن
ــاته ليحول الورقة البيضاء الى  ميسك فرش
مشهد ممتلئ باالثارة والدهشة وتارة يسخر 
ــي للظواهر  ــا التعبير احلقيق بطريقة يراه
السلبية والصور الشاذة املقززة التي ابتلى 
ــرن مضى.  ــع الكثر من نصف ق ــا اجملتم فيه
ــه كانت لنا معه وقفة  وفي حوار خاص مع
ــا  ومتتد الى  ــه التي مر به ــع أهم محطات م
ــره الفني مبجال  ــة واربعني عاما من عم ثالث

صحافة فن الكاريكاتير..
ــاتك التي رافقت عمرك  * كيف وجدت فرش

الفني؟
ــود في  ــا هو موج ــكل م ــرت ب ــاتي م - فرش
ــة املظاهر  ــاب وقاتلت كاف ــلب وااليج الس
الدخيلة وحاربت التخلف واجلهل وفرشاتي 
ــن النها رافقت  ــزء ال يتجزأ من محنة وط ج
ــة  ــا مقاتل ــا وآخره ــا ومره ــي بحلوه حيات
ــوماتي  االرهاب وعصابات داعش فكانت رس
ــب عن األخبار  ــى االقالم وما تكت تتفوق عل
ــور  ــا ص ــع.. النه ــتى املواضي ــاالت بش واملق
ــاهد الواقعية التي عشناها،  تختصر املش
ــاتي  والبد من ذكر بعض ما متكنت منه فرش
خالل املهنة هذه بأنني وضعت أعداء العراق 
ــم ودناءة أعمالهم  في صور مذلة بخيباته
وما جنوه من خراب وتدمير وتهجير للعوائل 
ــد من املدن  ــب في العدي ــر الرع اآلمنة ونش
العراقية إضافة الى ما خلفته أعمالهم من 

دمار البنى التحتية للبلد، فكانت رسوماتي 
ــخصي  ــم باملرصاد والكثر من معرض ش له
أقمته في شارع املتنبي وبعض املؤسسات 
ــاة حمودي  احلكومية وغير احلكومية وفرش
عذاب التي ال تخاف وال تتردد فهي أداة فنية 

خدمة شعبي ووطني.
ــوماتك  ــة العمر في رس ــن رحل ــا ع * حدثن

الكاريكاتيرية؟
ــارج العراق   ــوماتي عرضت داخل وخ - رس
ــدار (٤٣) عاما بلغت املعارض التي  وعلى م
ــوم أحتفل مع  ــا (١٢٣) معرضا والي أقمته
ــة  ١٥٠ عاما على  ــد الصحافةالعراقي عي
تأسيسها سنة ١٨٦٩ مبعرضي الشخصي 
الرابع والعشرين بعد املائة وهذا ما شكل 
ــذه احملطات التي  ــعادة به لي الفرح والس
مررت بها وقد نشرت رسوماتي في معظم 
ــم  ــف واجملالت العراقية والزلت ارس الصح

بال توقف.
ــاذا تقول عن عالقة فن الكاريكاتير مع  * م

الصحافة؟
ــبة  بالنس ــر  الكاريكاتي ــن  ف ــة  مهن  -

ــجاعة تتطلب القدرة  ــة مهنة ش للصحاف
ــة النقد  ــدث بطريق ــورة احل ــي إيصال ص ف
ــفاف واملقبول ويجب أن يبتعد الرسام  الش
عن التشهير والتجريح وأال تكون رسوماته 
ــر وهذه من  ــا إزعاج اآلخ ــرة يراد منه مباش
ــر  ــام امللتزم بفنه.. وحالياً نش صفات الرس
ــف احمللية   ــي الصح ــر ف ــوم الكاريكاتي رس
ــاً وزاد االهتمام به في االونة  أخذ حيزاً مهم
االخيرة لتعطى له االولية أحياناً.. وهو جزء 
ال يتجزأ من فنون الصحافة السيما القارئ 
ــكل مظاهر احلياة  ــاج الصورة املعبرة ل يحت

ليختصر بها املسافات وصوالً للمتلقي.
ــر كواجهة  ــن الكاريكاتي ــاهم ف ــل س * ه

صحفية تتصدى للفساد؟

ــي قدمت لي من قبل  ــم الدعوات الت - معظ
ــبات  ــاالت أو املؤمترات واملناس إدارات االحتف
ــن خالل  ــن م ــذا الف ــة به ــة الالزم بالعناي
ــام  تق ــي  الت ــارض  املع ــان  واحتض ــة  إقام
ــة  ــر احلكومي ــة وغي ــات احلكومي باملؤسس
ــي إضافة  ــهم ف ــر يس ــن الكاريكاتي الن ف
ــي تتالءءم مع احلدث املراد إعداده  األجواء الت
ــة الغاية  ــيلة مهم ــاء به وتلك وس واالحتف

ــة ويعطي  منها ان الكاريكاتير يثير الدهش
ــم ما قدمته  ــدث أهميته وكانت معظ للح
هي رسوما اختصت بفضح الفساد اإلداري 
ــال رضا  ــتويات ون ــي وعلى كافة املس واملال
ــؤولني وزوار املعارض ويبقى  اجلميع من املس
ــة جريئة  ــر واجهة صحفي ــن الكاريكاتي ف
ــاد املالي واالداري وفي جميع  تتصدى للفس

مرافق الدولة. 
* ماذا عن  املهنة ومشاكلها وبقائها ضمن 

محور الفنون الصحفية؟
ــع الفنون  ــول به م ــر معم ــن الكاريكاتي - ف
ــدتي لكافة املؤسسات غير  االخرى ومناش
ــال الثقافة واالعالم  احلكومية اخملتصة مبج
عليها العمل لألخذ باملواهب وتشجيعهم 

السيما هم في بداية الطريق.. واتساءل ملاذا 
ــا اليوم ميرون  ــالم وما أكثره في كليات االع
عليه مرور الكرام وكأنه ال يعني شيئا لهم 

وهذا خطأ فادح بحق هذه املهنة. 
* ماذا عن  السياسة ورسوماتك؟

- فن الكاريكاتير ليس للسخرية والتجريح 
ــام الكاريكاتير  ــئ  الن رس ــذا فهم خاط وه
ــقط  يعرف جيداً أن هذا الفن فعال وقد يس
حكومة بأكملها ونحن اليوم نعمل مبجال 
ــروع..  الصحافة بحرية التعبير والرأي املش
ــوا جيداً  ــة أن يفهم ــل السياس ــى أه وعل
(السياسة) وما تعنيه الكلمة الننا فنانون 

ــد أن نكون  ــن والب ــاء الوط ــع ابن ــق م نلتص
مبستوى املسؤولية امامهم.

* ماذا عن املرأة من فن الكاريكاتير؟
ــرأة للعمل به  ــدوم ومزاولة امل ــا مع - وجوده
صعب جداً نتيجة استفزاز الرسام وإدانته او 

تهديده بعض االحيان نتيجة الفهم اخلاطئ 
لدى اجملتمع واملسؤولني ممن ال يحبذون النقد 

على عمل دوائرهم مهما كانت.
* هل لديك ما تود احلديث عنه في معرضك 

ليوم غد؟
ــة  ــد بكاف ــذا جدي ــي ه ــة معرض - احلقيق
الرسومات املعروضة وتناولتها بطريقة غير 
مطروقة مسبقاً السيما الشخصيات التي 
ــتعرض فيها ومنها وزير الثقافة والسيد  س
ــاد الصحفيني  ــس احت ــدم ورئي ــل األق الوكي
ــض الوجوه اإلعالمية املبدعة  العراقيني وبع
ــة جميلة وهذا  ــم كبير مؤطر بطريق وبحج

محط اعتزاز وفخر كبير أني اقيمه مبناسبة 
ــني  ــة العراقية املائة واخلمس عيد الصحاف
ــهداء  ــداة لكل ش ــها. ومه ــا لتأسيس عام
ــكل صحفي عراقي  ــة العراقية ول الصحاف

شريف.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

@‚bçä€a@Ü»njÌ@Êc@@kØ@
@@|Ìävn€aÎ@7Ëín€a@Â«
@ÈmbflÏçâ@ÊÏÿm@¸cÎ
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ــتار في وزارة الثقافة والسياحة واآلثار يقيم الفنان  ــرة صباحاً وعلى قاعة عش ــاعة العاش غدا األثنني في متام الس
ــيقام مبناسبة عيد الصحافة العراقية ملرور  ــام الكاريكاتير (حمودي عذاب) معرضه الشخصي (١٢٤) الذي س رس
(١٥٠) عاما على تأسيسها وستضم لوحاته الرسومات اخلاصة لوجوه متثل الشخصيات البارزة والفاعلة والعاملة 
مبجال الثقافة واإلعالم والصحافة احمللية. ويعد الرسام (عذاب) أحد رسامي فن الكاريكاتير في الوطن حيث بدأت 

مسيرته الفنية بهذا اجملال بأول معرض شخصي له أقيم عام ١٩٧٦ مبحافظة كركوك..

متابعة / البينة اجلديدة
ــري هواية جديدة  ــمني صب ــفت الفنانة املصرية ياس كش
ــور  ــق الص ــى تطبي ــابها عل ــى حس ــرت عل ــا. ونش لديه
ــرت فيها يدها وهي  ــتغرام»، صورة ظه والفيديوهات «إنس
ــواطئ  ــى املاء وتقف على احد ش ــك بلوح للتزلج عل متس
احمليط الهندي.وأحدثت منذ الدقائق األولى ضجة كبيرة في 
أوساط املتابعني الذين أبدوا إعجابهم بحيويتها وليونتها 
ــمس، موج  ــى الصورة كتبت: «ش ــاطها.وتعليقاً عل ونش
ــر صوراً لها  ــار إلى أن الفنانة كثيراً ما تنش ومحيط». ويش
من النادي الرياضي حيث تظهر وهي تقوم بحركات جريئة 

حتتاج إلى الكثير من املرونة والليونة.
ويذكر أنهاأمضت إجازة في جزيرة 
ــرت في  ــية. ونش بالي اإلندونيس

وقت سابق على حسابها على 
ــفت فيها  ــر» صوراً كش «تويت
ــي يديها  ــة ف ــا إلصاب تعرضه

بسبب سقوطها.

@…Ó‡¶a@¯ub–m@5ï@¥8bÌ
ÒÜÌÜ¶a@ÚÓôbÌä€a@bËnÌaÏËiبغداد / البينة اجلديدة

ــد العظيم   ــن ابناء هذا البل ــنا نح نبارك ألنفس
ــارة البابلية إدراج مدينة بابل األثرية  أحفاد احلض
ــكو. ويبارك  ــراث العاملي لليونس على الئحة الت
ــاء ومديرها العام عقيل  كادر الدار العراقية لألزي
ــل األثرية في  ــدالوي إدراج مدينة باب ــم املن ابراهي
ــوم اجلمعة   ــكو ي ــة التراث العاملي لليونس قائم
ــي العاصمة  ــوز ٢٠١٩، ف ــس من مت ــي اخلام املاض

األذرية باكو.مبارك لكل اجلهود املثمرة لدوائر وزارة 
ــياحة واآلثار، وبضمنها كادر الدار   الثقافة والس
ــي حتقيق هذا  ــهمت ف العراقية لألزياء، التي أس
اإلجناز الوطني املهم. حتية وتقدير لكل من صوت 
ــاظ على تراثه  ــانده في احلف ــح العراق وس لصال
ــارك كادر الدار  ــي املفعم باحلضارات. ويب التاريخ
ــام عقيل ابراهيم  ــاء ومديرها الع ــة لألزي العراقي
ــي قائمة  ــل األثرية ف ــة باب ــدالوي إدراج مدين املن

ــكو اجلمعة اخلامس من  ــراث العاملي لليونس الت
متوز ٢٠١٩، في العاصمة األذرية باكو. مبارك لكل 
ــياحة  ــرة لدوائر وزارة الثقافة والس ــود املثم اجله
واآلثار، وبضمنها كادر الدار العراقية لألزياء، التي 
ــاز الوطني املهم.  ــق هذا اإلجن ــهمت في حتقي أس
ــح العراق  ــوت لصال ــكل من ص ــرا ل ــة وتقدي حتي
ــانده في احلفاظ على تراثه التاريخي املفعم  وس

باحلضارات.

ÔΩb»€a@ta6€a@Úzˆ¸@Û‹«@›ibi@Ú‰ÌÜfl@xaâÖg@¥Ó”aä»‹€@⁄âbjm@ıbÌãˇ€@ÚÓ”aä»€a@âaÜ€a

البينة اجلديدة / نيران باقر
ــتقبال املهرجان األكثر ترقبا  ــتعد لوزان الس تس
ــوم الثالثاء  ــك ابتداءً من ي ــه“، وذل ــي تي ”دو ال س
القادم ٩ / ٧ / ٢٠١٩ وحتى ١٤ / ٧ ٢٠١٩. ومن املقرر 
ــع املهرجان فعالياته لتشمل طيفا من  أن يوس
ــرحية الراقية حيث تلتقي الفنون  العروض املس
ــلط الفعالية  ــكار والثقافة.وستس احلية باالبت
ــي للمدينة من خالل  الضوء على اجلانب الثقاف
العروض املسرحية املوسيقية الراقصة، وعروض 
السيرك، واألعمال الفنية احملاكية للمكان، التي 
ــيقدمها فنانون عامليون ومحليون صاعدون.  س
ــيتم عقد هذه الفعالية الصيفية املناسبة  وس
ــب املدينة النابض باحلياة،  لكافة األعمار في قل
ــوس ، وحولها.ومن جانبه، قال  ــارك دي مون ريب ب
ــواق اخلليجية لدى  ــيد والتر لوزر، مدير األس الس
ــبة:  ا بهذه املناس ــوزان، معلقً ــياحة ل ــة س هيئ
ــرى من  ــخة ناجحة أخ ــالق نس ــتعد إلط “ نس
مهرجان املدينة ”دو ال سيتيه“، الذي يستقطب 
ــرا والسياح  املواطنني من مختلف أرجاء سويس
ــبة جتمع  ــن مختلف أنحاء العالم. إنها مناس م
الناس وتتيح لهم الفرصة إلقامة عالقات صداقة 
وتعاون واالحتفاء مبا تبقى من فصل الصيف في 
 : هذه املدينة التاريخية“.واضاف في حديثه قائالً

”نحب ابتكار التجارب الفريدة من نوعها والتي 
ــعب  ــن تقليدها في أي مكان آخر، لدى ش ال ميك
ــعر زواره بأنه جزء ال يتجزأ منه. في  مضياف يش
منطقة تاريخية مميزة تسودها أجواء حيوية غير 
ــذا املهرجان الرائع  ــى اإلطالق“.إن ه تقليدية عل
ــوزان الترفيهي الصيفي “  ــو جزء من برنامج ل ه
ــيتضمن  Lausanne Estivaleprogramme“وس
ــة  الغنائي ــالت  ــات واحلف الفعالي ــن  ــد م العدي
ــهر  ــتمر حتى ش ــياحية، وسيس واجلوالت الس

ايلول، وهو مجاني للجميع.

ÚÌäößa@ÊÏ‰–€a@ÊbuäËfl@’‹�m@ÊaãÏ€
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ــار  ــان جب ــدة/ عدن ــة اجلدي البين
القريشي

ــوم  ي ــس  أم أول  ــاح  لصب كان 
ــي  ــز الثقاف ــي املرك ــة وف اجلمع
ــاد وقوف الفنان  البغدادي واملعت
املالكي  األمير  ــكيلي عبد  التش
ــه اخلاصة  ــه اهللا) في زاويت (رحم
ــماها الركن الهادئ وهو  التي أس
ــا لوحاته الفنية من  يعرض فيه
ــوماته التشكيلية منذ أكثر  رس
ــنوات مضت حيث  ــت س من س
أعتاد أصدقاء وأحباب ورواد املركز 
ــان  ــذا الفن ــوار ه ــون بج أن يقف
ــبوعية  ــه االس ــارة معروضات لزي
ــاط الصور  ــي يتخللها إلتق والت
التذكارية معه.. إال أن يد املنون قد 
اخطتفته الى جوار ربه في صباح 
قبيل أيام قليلة فكانت اجلمعة 
ــرة لن يقف   ــرة هذه والول م األخي
ــه املعهودة  ــا املالكي بزاويت فيه

ــن أهل الفن  ــاء واحملبني له م ــاء االصدق وج
والصحافة والثقافة والشعر يزورون املكان 
ــورة  ــم  ويقفوا جميعاً لقراءة س ــزن وال بح
ــتذكرينه  ــة على روحه الطاهرة مس الفاحت
ــبة وهم صيقدمون التعازي  في هذه املناس
واملواساة الى جنله (بسام) الذي كان حاضراً 
ــني له  ــكره لكافة املعزين واملواس وقدم ش

في هذه املناسبة.

›yaä€a@Ô‹Óÿín€a@Êb‰–‹€@ÚÓ‰Óidm@Ú–”Î
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لم يكن اهتمام السيمياء بالعنوان اعتباطاً, 
ــكل  بل لكونه (ضرورة كتابية) فالعنوان يُش
ــن النص، ففي  ــاس األول املعرفي لبواط األس
ــعر رحيم زاير  ــة القصيرة في ش هذه الدراس
ــعرية (حينما جتلّت بني  الغامن جملموعته الش
ــندرس وظيفة العنوان وأهميته في  يديه) س
ــن العنوان  ــعري م ــف أبعاد النص الش كش
ــر األول  ــى أو املم ــكل العتبة األول ــذي يش ال
ــعري ويعطي أفق التوقع للقارئ  للنص الش
ــنأخذ بعض العنوانات  قبل قراءة النص, وس
ــاعر رحيم  ــعرية .إنَّ الش من مجموعته الش
ــب  ــار عنوانات اختيارا يتناس ــامن قد اخت الغ
ــب  ينتخ ــك  لذل ــة  واحلياتي ــة  الثقافي ورؤاه 
ــز فيه مضامني  ــا داال , تتمرك ــاعر عنوان الش
ــى العمل من  ــل إل ــي يدخ ــص, النَّ املتلق الن
ــاً خلفيته  ــوان مناوئاً له, وموظف ــة العن بواب
ــرا ما  ــتنطاق دواله, وكثي ــي اس ــة ف املعرفي
ــاجت تأويل عنوانه. ــت داللية العمل, هي ن كان
ــات (حينما جتلت بني يديه,  ومن هذه العنوان
رات, نشوة, برق,  لزوجة العقل, أعمى بصير, فُ
ــي, عفوك, عطر,  ــاص, صديقي, جياع, تالق ب
ــحرِك, بُكاء, ليل, نلتقي, بفراقها, شوق,  سُ
ــف, املهد  ــكوت, وداع, طي ــرار, س ــت, فِ أتلفّ
ــات اجملموعة  ــة)، جاءت عنوان والعمر, مليك
الشعرية متنوعة, فمنها ما جاء على النمط 
ــجماً مع  ــا ما جاء منس ــيكي ومنه الكالس
احلداثة. وفي حقيقة األمر جاء عنوان قصيدة 
ــتعارياً  ــه) تعبيراً اس ــت بني يدي ــا جتل (حينم

واضحاً، ولغة كاشفة للواقع, وانعكاساتها 
ــاعر أنَّ (التجلي)  النفسية, بعدما أدرك الش
ــح احلياة صفة األبدية. فمفردات  هو الذي مين
ــة التأثير  ــات إيحائية بالغ اللغة حتمل طاق
ــا في النص  ــني, إذ إنَّها بوظيفته ــي املتلق ف
ــرى, تختفي  ــعري, تتحول إلى حالة أخ الش
ــة, لتتلبس بأبعاد  ــياقاتها املعجمي فيها س
ــا,  ــات مبدعه ــن مكنون ــح ع ــدة, تفص جدي
ــة الى  ــل التجرب ــية, وتنق ــا النفس وحالته

املتلقي بأساليب فنية مختلفة.
حرَّك يده طرق سطح األرض
خشى توهم املاره سكونه

نطق ببعض احلروف
كي ال يتيبس ريقه

فأينّ تسبح الكلمات ؟!
ــع العالقات االنزياحية في العنوان,  وقد تتس
ــاعر من احلياة, ولها  ــتوعبة موقف الش مس
دالالت جديدة تنسف معطيات اللغة املألوفة, 
التي تنساق خلفها القراءة التقليدية للنص 
ــدة, ذات أبعاد  ــب جدي ــدع تراكي ــده يب فنج
ــة ذات الداللة  ــد البهج رمزية عالية, إذ جس
ــة, وجعلها مؤطرة مكانياً, وكأنَّه أراد  املعنوي
ــن قيمة أفراحه ,  ــا التحديد, أن يقلص م به
ــن الولوج  ــع مرير, وميك ــيطرة واق في ظلّ س
ــكاء) وهو وظيفة تعبيرية,  لعنوان آخر هو (ب
وانفعالية, وتأثيرية , فالشعر شعور, وخيال 
ــى التي  ــة األول ــو العتب ــال, وه ــل وانفع وفع
ــن وصف عنوان (بكاء)  يواجهها القارئ وميك
ــة واضحة,  ــة خطابية وانفعالي ــه ذو دالل بأنَّ
ــي بتعلق مادي وروحي وهي  فضالً عن انَّه يش
عيون األم التي يذكرها وحكاية الطفل الذي 
ــذا يعني أنَّ العنوان قام  لم يجد الرغيف. وه
بوظيفة عالمتية واضحة, تتمثل بالتحديد, 
ووظيفة انفعالية على البكاء وكذلك حتديد 
ــدة االنفعال  ــون الدمع األحمر املعبر عن ش ل

/ النص
كرت عيون أُمي  مرَّة تذّ

فبكيت للصباح 
مس في أُّذنيَّ حكاية طفل  مرَّة هُ

يُعاني داءً اسمه الرَّغيف 

أقسمت بعد كلِّ وجبة إفطار
أذرفُ كوباً من شاي عيوني 

ــاعر هو  ــن عنواناً آخر من عنوانات الش ونعاي
ــة)، إنَّ  ــرى (انفعالي ــو وظيفة أُخ ــي) وه (تالق
عنوان (تالقي) الذي اختاره الشاعر استطاع 
ــرار  ــادرة على إخفاء أس ــه ق ــكل عتب أن يش
النصوص الشعرية التي ضمتها القصيدة , 
ــهم في إثراء املعنى بدالالت إبداعية  وهو يس
ــا التالقي  ــتدعيها العنوان, أم ــة يس واضح
ــذ داللة الضاللة  ــب قراءة املتلقي تأخ بحس

ــص فهنا تنطوي  ــا داللته في الن ــون أم أو اجمل
ــراه املتلقي, هذه  ــس مما ي ــى معان بالعك عل
اإلشكالية التي يطرحها العنوان تثير وجدان 
املتلقي , وتقترب به من إبداع الشاعر , لتلقي 
ــه الوجدانية  ــباك نصوص ــرا في شِ به مبك
ــع لعملية تأويل واسعة .والتالقي  التي تتس
بهذا املنظور يبتعد عن التقريرية, ويقع حتت 
ــاعر وما يعاينه  رهني تضادين بينما يراه الش
ــاعر تنفلت من  املتلقي, وجتعل مفردات الش
ــياقات تأويلية  ــياقاتها املعجمية إلى س س
ــرة، فلم  ــة, مما جعله يبتعد عن املباش خصب
تعد الكلمات وسائل اتصال حياديَّة املعنى, 
بل صارت ذات داللة إيحائية, وذلك بحضورها 
املادي اجملسد القادر على التشكيل البصري 
للكلمات, وجعلها ذات أبعاد روحية خصبة, 
ــي إلى اكتناه  ــاعر, وحتمل املتلق تؤجج املش

أسرار احلياة / النص 
رُ املسافات  يُنمّ

وميزّقُ ساعة من ورق 
ليتالشى الزمن 
يصرخ بالدروب 
جيب  إال من مُ
واجتهاد إليك

لعلَّه يعتلي الرُبى 
لو قرأنا العنوان فقط ولم نقرأ النص البتعدنا 
إلى تأويل مغاير وفهمنا إنَّ الشاعر كان على 

لقاء مستمر مبحبوبته , وهذه لعبة العنوان 
غاير للنص  ــارئ وخلق أُفق توقع مُ بإغراء الق
ــل القارئ في  ــرح تأويالت متعددة من قب وط
البناء السيميائي. وبعد قراءة النص نالحظ 
ــذه واألخذ  ــو حبيبته بأن تأخ ــاعر يدع الش
ــواء الكلي بعد أن عجز عن  هنا يعني االحت
ــسُّ ببعده عن  ــا وهنا بدأ يح ــول إليه الوص
ــي كان يحمي جزءاً مهما منها  حبيبته الت
مرة الوجه) وقد أدى تكرار اجلمل الفعلية  (حُ
ــة  ــة مهم ــوي وظيف ــتوى النح ــى املس عل
ــك النصي, إذ لم يأتِ التوازي  خلدمة التماس
ــب , ولكنَّه جاء  ليحقق هدفاً إيقاعيا حس
ــا للداللة , ومحققاً تفاعلية اتصالية  خادم
ــني, فاإليقاع  ــن العنصرين املتالزم ــني هذي ب
ــا, ولكنَّه أصبح  ــم يعد مكوناً خارجي هنا ل
ــل  جم ــدد مُ ــعر, يُح ــاً للش ــه بنائي أساس
ــمعية .أما  ــمعية أو غير الس ــره الس عناص
ــدا  ــل بُع ــوة) فيحم ــه (نش ــوان قصيدت عن
ــاً , يهجر باملعنى دون ابتعاد  وجدانياً واضح
ــق  ــح , فهو يعكس رغبة عاش ــن التصري ع
ــي كلِّ حاالتها,  ــي التَّوحد مع محبوبته ف ف
ــو وتتجلى,  ــأى وتعلو وتدن ــي تقترب وتن فه
ــى, وجتمع بني التجريد, والتجسيد,  وتتالش
ــا, واحللم بالوصول إلى  وتغدو العالقة معه
ــى  ذراها بديالً عن عالم ينهار, وأحالم تتالش

/ النص
أتذكرين في تلك الليلة املشحونة ؟

كيف كانت حماقتك
ونحن بقرب النافذة ؟

نصرخ في أعماق النشوة
معلنني عن تلك السكرات

نا نخفيها التي كُ
ــوة) خطاب موجه إلى األنثى,  فالعنوان (نش
ــاعر  ــن حياة الش ــاحة مهمة م ــل مس حتت
ــعادة  ــال, ومتنح الس ــب واجلم ــك اخلص متتل
ــا حتمله من معاني  ــع لكلِّ م والدفء, وتتس

السمو واالنبعاث.

البينة اجلديدة / علي شريف
ــي  ــي ف ــت الثقاف ــام البي اق
ــرف  ــة النجف األش محافظ
ــد  ــاون مع هيئة احلش بالتع
ــف  ــب النج ــعبي مكت الش
جملموعة  ــادية  إرش اصبوحة 
ــهداء والتي  ــاء الش ــن ابن م
ــن  م ــة  مجموع ــت  تضمن
ــص  تخ ــي  الت ــع  املواضي
ــاء  وبن ــرية  البش ــة  التنمي
الشخصية وكذلك التوعية 
ــراض  األم ــن  م ــة  للوقاي
ــة  اخملاطر٠االصبوح ــب  وجتن
ــعيد  س ــي  االعالم ــا  اداره
ــرة البيت  ــت مدي ــر. وقال قنب
ــة  وكال ــي  النجف ــي  الثقاف
ــد  تع ــني:  عبداحلس ــام  انع
ــة اول تعاون  ــذه االصبوح ه
ــني البيت الثقافي النجفي  ب
ــعبي  الش ــد  احلش ــة  وهيئ
وسنقيم ندوات ودورات اخرى 

ــتقبل القريب كدورات  باملس
ــة  وكتاب ــم  الرس ــن  ف ــي  ف
القصة وإقامة سفرات ألبناء 
ــه قال  ــن جانب ــهداء. م الش
الشعبي  اعالم احلشد  مدير 
ــا هذه  ــواش: اقمن ــد م ماج
ــع  م ــاون  بالتع ــة  االصبوح
ــة  ــي متضمن ــت الثقاف البي
ــاور  ــادية مبح ــرة إرش محاض
ــة  والتنمي ــة  الصح ــا  منه
ــتخدام  واالس ــرية  البش
الصحيح لإلنترنت وسيكون 
ــتمر  مس ــاون  التع ــذا  ه
الستقبال اكثر عدد من أبناء 

ــهداء من اجل التوعية  الش
ــادية  إرش ــدمي معلومات  وتق
ــد والكاتب  ــد الناق لهم.واك
ــي  ــر الكالب ــي ظاه واالعالم
ــة على  ــذه االصبوح ــي ه ف
االنترنيت  وسلبيات  مخاطر 
ــل وكيفية  على عالم الطف
ــلبيات  الس لهذه  ــدي  التص
ــتقبله  مس ــدد  ته ــي  الت
ــى  ــلوكه وعل ــي وس الدراس
االهل ان حتدد للطفل املواقع 
ــي مواهبة  ــة التي تبن املهم
ــع  ــخصيته وتوس وتنفع ش

مخيلته وطاقاته.

علي ابو غدير
ليتها تعلم 

كيف انا بغيابها 
ليتها تعلم 
وكيف اكون 

حني اشتاق 
وتعصف بي 
رياح احلنني 

فتسرع اضطراباً 
دقات ذلك اجملنون 

داخل صدري 
حتى اظن انه 

سيغادرني اليها 
هارباً يرمتي 

بني احضانها 
طالباً منها اللجوء 
شاكياً لها قسوة 

احلبس بني الضلوع 
معتذراً عن الفراق 

لعلها تقبل اللجوء 
واظنها تعلم 

مبا يحول بني قلبينا 
ومتيقنةٌ هي 

من قرب ارواحنا 
رغم تباعد املسافات 

رغم كل العقبات 
ونبقى نناغي الصبر 

باعذب الكلمات 
على امل اللقاء

بغداد / البينة الجديدة
ــد انتصارنا  ــراق، فبع ــر الع ــرة اخرى ينتص م
ــش اإلرهابي  ــول داع ــحق فل ــكري وس العس
ننتصر ثقافياً في هذا اليوم التاريخي، بإدراج 
ــة، بعد  ــة التراثية العاملي ــى الالئح ــل عل باب
سنوات طويلة من التأجيل والتأخير والتلكؤ، 
ــرة،  ــيس غام ــتفيضة وأحاس ــود مس وبجه
ــالد الرافدين،  ــوب مؤمنة مبكانة حضارة ب وقل
ــتحقاقها بني  ــها مدينة بابل واس وعلى رأس
ــوم الوفد الوطني العراقي من  األمم. زف لنا الي
العاصمة األذرية باكو، بشرى إدراج مدينة بابل 
ــني ولم يدخر جهد أو  ــة، حيث لم تنم ع األثري
كلمة، للوصول إلى املرجو واملبتغى ورفع علم 
العراق عالياً. بهذه املناسبة العظيمة يبارك 
قسم اإلعالم واالتصال احلكومي واجلماهيري 

للشعب العراقي هذا االجناز الثقافي املتحقق 
بادراج مدينة بابل األثرية على الالئحة التراثية 
ــه  العاملية وللوفد الوطني العراقي وعلى رأس
السيد وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور 
ــم  ــل جهوده ــي لتكلي ــر احلمدان ــد األمي عب
ــر.وإذ نحتفل  ــعاهم بهذا النصر الكبي ومس
ــن أي تقصير أو  ــوم، نقدم عذرنا ع معكم الي
ــات املؤمتر، والذي  ــر ورد في تغطية فعالي تأخي
حرص كادرنا فيه على رسم الصورة الكاملة 
ــا يجري فيه وبأدق التفاصيل، جلعلكم على  مل
إطالع دائم جملريات األحداث.بابل تستحق منا 
ــيء الكثير وآثار العراق حتتاج منا تظافر  الش
ــا وتعريف العالم  ــود حلمايتها وصيانته اجله
ــكرا للدكتور احلمداني  ــم حضارتنا ..ش مبعال
على ما بذله وشكرا لكل اعضاء الوفد ..لقد 

كنتم مبستوى املسؤولية وكنتم عند حسن 
ــعبنا بعد  ــعب العراقي وأفرحتم ش ظن الش
طول انتظار. فلقد زف الوفد الوطني العراقي 
من العاصمة األذرية باكو، بشرى إدراج مدينة 
ــم يدخر  ــم تنم عني ول ــة، حيث ل ــل األثري باب
ــى املرجو واملبتغى  جهد أو كلمة، للوصول إل
ــبة  ــاً. بهذه املناس ــراق عالي ــم الع ــع عل ورف
ــالم واالتصال  ــم اإلع ــارك قس ــة يب العظيم
ــعب العراقي هذا  احلكومي واجلماهيري للش
ــادراج مدينة بابل  ــي املتحقق ب االجناز الثقاف
ــى الالئحة التراثية العاملية وللوفد  األثرية عل
ــيد وزير  ــه الس ــي وعلى رأس ــي العراق الوطن
الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور عبد األمير 
احلمداني لتكليل جهودهم ومسعاهم بهذا 

النصر الكبير.
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قصيدة

ــعت الرؤيا).. تعبير عن حلظة  للنفري الصوفي (كلما ضاقت العبارة اتس
ــعورية خالقة حلقلها الداللي واملعرفي وااليحائي املؤثث بالتداعيات  ش
ــي  ــفة عن توتر نفس ــات القابضة على  حلظة االنفعال الكاش واللحظ
عبر بنية نصية تعتمد االيجاز واالختزال واالضمار واحلذف...منطلقة من 
حركة احلد االدنى التي نادت بـ (كتابة مختصرة حلياة مختصرة) ملسايرة 
ــم بعصر السرعة..باعتماد لغة ايحائية وصيغ بالغية  العصر الذي وس
ــاك  ــة لصورها..مع محاولتها االمس ــة خالق ــتعارة ومجاز..) ورمزي (اس
بالنسق احلكائي والبناء الدرامي..  وباستدعاء اجملموعة الشعرية (ومض 
ــجت عواملها النصية انامل الشاعر جاسم العلي.. االجنحة) التي نس

ــارها/٢٠١٩..كونها  ــرها وانتش ــة العصامي في نش ــهمت مؤسس واس
ــعري..مع اعتمادها  ــب الش ــات التجري ــة متثل آخر حلق ــوص وامض نص
ــي جمالي  ــا درام ــا صوتي..وثانيهم ــني متداخلني:اولهم ــتويني فني مس

بوحدة بنائية حتتضن بوحا وجدانيا ونزوعا انسانيا..
ال تقطع صبر املسافات
لتعبر بربيعك للخريف

ال املوج يدنيك مني
وال ضفافي تستفيق   / ص١٤

ما بال هذا الورد
اليبوح بأسرار الندى

وينهي مناسك
أحالم الشفاه..    / ص١٦

ــان بواقعه املوضوعي  ــور مكثفة تربط االنس ــف عن ص   فالنص يكش
وهمه النفسي الذي يجسده املنتج(الشاعر)بعمق فني ومنطق جمالي 
ــل مكثفة.. ــة موحية..وجم ــذي يرتقي به عبر لغ ــهد ال ــن خالل املش م
ــف االنفعاالت.. ــاعر الى وص ــة حركية تتخطى املش ــة بدينامي مكتظ

اضافة الى توظيف السيميولوجيا لتغطية احلدث وما يحيطه باالشارة 
ــن التكلف..متآلفة  ــة بعيدة ع ــة انفجارية مدهش ــع نهاي اجلمالية..م
ــة اللغة..لتحقيق نص  ــق احلياة..جتمع ما بني براعة الصورة وبراع ومنط
ــاعر) يحاول ان يستنطق  الرؤية واحلياة اليومية..فضال عن ان املنتج(الش
ــق لغوي قادر على توليد املعاني من  ــعورية من خالل نس اللحظات الش

اجل توسيع الفضاء الداللي للجملة الشعرية..
أمسك خصرها...

يستفيق الليل
على خالخل

قامتها سؤال
فتعيد

لطفولة الفجر
ألق الثلج

على بساط العشب  /ص٥٨
ــور القابضة على حلظة االنفعال.. ــص يتأثث من تالحق الص   فالن
ــرد  ــى تقنيات الس ــن االنفتاح عل ــاعر) م ــج (الش ــن املنت ــا مك مم
ــذي يتخذ حيزا  ــذي يتطلب حضور املكان ال ــعري البصري ال الش
ــعري..مع  ــي احلاضن للفعل الش ــجا والبعد النفس فاعال متواش
توظيف الرمز وااللفاظ البالغية املفضية على النص عمقا فكريا 
ــاعر) احلياة بكل  ــن احتضان املنتج (الش ــدا جماليا.. فضال ع وبع
ــن بعضها البعض.. ــل خلق صوره املتوالدة م ــا من  اج موجوداته
كونه يعي ان الفن هو(التعبير بالصور) والذي ال يتحقق اال بامتالء 
ــاعر)  ــية التي يتفاعل معها املنتج (الش اخمليلة باملعطيات احلس

بوعي كلي..
الرصيف النبيل

ميضي كما الليل العجوز
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علوان السلمان
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العنوان مفتاح لفكّ ألغاز النص وأسراره , وله أدبيته وطاقته الالمحدودة على إنتاج املعنى من حيث أنَّ نصية النص هي قدرته 
على املراوغة واخملاتلة واالمتناع عن احلسم والقطع. أنَّ تشكيل العنوان في أي نص من النصوص ال يكون اعتباطيا, ولكنَّه 
النص  بزاد ثمني لتفكيك  نا  (ميدّ العنوان  أنَّ  انَّه جزء ال يتجزأ من املنت, يقول محمد مفتاح:  ارتباط, بل  ا  أميَّ النص  يرتبط مبنت 
ودراسته) فالسيمياء أو السيميائية علم يعنى بدراسة العالمات أو بنية اإلشارات وعالئقها في الكون ويدرس بالتالي توزعها 

ووظائفها الداخلية واخلارجية..

عباس عبد مسافر

علي البدر

- دوبرا أوترا.
- صباحُ النور. أهالً وسهالً.

- نراكَ وحيدا!
- ال. أنا مع نفسي. مستر «بوتن»

- جوابٌ ذكيٌ أيها العراقي. شكراً إلنضمامكَ 
إلينا بدراجتك الرائعة يا صديقي.

دفةٌ جميلةٌ أن أراكما اليوم. - صُ

- صدفة! تقول صدفة!
- يوجدُ قصدٌ إذن. مرحباً بكما.

- «تْراوِس»
- لم أفهم!  

. ها أنا أحتدث بلغتكم. أريدُ  ــك فهمتَ - أظن
ــرق أنت  ــك والف ــي بدراجت ــتبدالَ دراجت اس

رِّرُهُ. أطلب ماشئتَ من الروبالت. تُقَ
ــي بحاجةٍ  ــي أن دراجت لم ــم عِ ــف. رغ - آس
ــرَ جودةٍ  ــونُ دراجتُكَ أكث ــد تك ــه، وق لصيان

لها. لكنني ال أستبدُ
- غريبٌ أمرُك.

قُ  ــراقِ تلتصِ ــةُ وذرّاتُ تُرابِ الع ــا الغراب - وم
بإطاراتِها؟
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وليد اِّـسعودي 
جاري الصغري

كسول الى حد التيه
يلح عليّ دائما 

بأن ارسم له 
خارطة العراق 
كلما الح ظلي 

في زقاقنا الفقير 
ودائما اهرب منه

بأعذار جترها 
الضحكات في قلبي 

فتضل صيحاته 
تدغدغ الطريق كله 

« ها ابو علي « 
تضربني املعلمة

ان جئتنها دون 
خارطة العراق 
يركض خلفي 

واهرب منه الى درجة

ان ضحكاتي اخيرا 
قد فقدت الشحن

واستسلمت االنفاس له
ماذا ارسم لهذا الكسول

الذي اتعب الضحكات
ال شيء سوى 

عمودين من الكهرباء 
وبينهما االسالك غابة مقطعة 

هذه حياتنا يا صغيري 
هذه خارطة العراق 

االيام تسقط من شدة اخلوف
والساعات حتترق 

على مجامر االنتظار .

طائرة ورقية  

وحيدا في ليلة باردة 
يجلس الطفل مع الدموع 

ليلة باردة يسمع منها الصرخات 

،
كل صفعة على خد وبكاء. 

امليت هناك رب البيت 
ال نافذة مفتوحة للشمس 

ــح  الري ــي  ف ــر  ــة عصافي رفرف وال 
الصافية 

بني زهرة النرجس وقاطفها.
سنوات مليئة بالعذاب 

يجلس في الزقاق طفال حزينا 
كيف امسح الدموع عن خديه 

ــقط في  ــرة ورقية تس وقلبي طائ
املاء

ــب  قل ــع  يتقط ــة  النرجس ــى  عل
الطفل 

وعلى الطفل يغرق قلبي
في املاء طائرة ورقية 
يا له من حزن كبير 

يجلس في الزقاق 
بني ظلني!
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رئيس القسم الرياضي
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

  استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) 

مشروع (هدم مدرسة حلب للتعليم االساس وبناء مدرستني ١٨ صف ٣ طوابق).
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ٣،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  ثالثة مليارات ومائتا مليون  دينار عراقي.

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

 -موقع اِّـشروع ( اِّـركز )  .
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الخامسة  والصنف /  انشائية .

ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس   أوالً-  س
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.

  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / شعبة 
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس اعالن اِّـش

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

أ -القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:ـ
١-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل 

عن مبلغ قدره (٩٦٠،٠٠٠،٠٠٠) تسعمائة وستون مليون دينار عراقي.
ــه على تلبية متطلبات الخربة الفنية  ــدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيت ــربة والق • الخ

اِّـدرجة أدناه:
٢-اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن(٩٦٠،٠٠٠،٠٠٠) تسعمائة وستون مليون دينار عراقي.
ــم العمل ، تعقيداته ،  ــا بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حج ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم انجازه ــذ عق  لتنفي

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

ــني َّـ  العنوان أدناه*  ــل اِّـناقصني الراغب ــة باللغة العربية من قب ــة وثائق العطاء الكامل ــراء مجموع ــاً- يمكن ش رابع
ــوم االثنني اِّـصادف  ــارا من ي ــف دينار عراقي اعتب ــون ال ــدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمس ــرتد  ق ــم غري مس ودفع رس

.٢٠١٩/٧/٨
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــم الرابع من الوثيقة  ــة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكامل ــالة العط (١- رس
القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة  ــض تحريري ِّـمثل مق ٣-تفوي
ــتمارات  ــاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ــتمرارية أهلية مقدم العط ــات العطاء التي تؤكد اس ــة بيان َّـ ورق

اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
سادسا- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥   الساعة العاشرة 

صباحاً.
  سابعا -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت 
ــيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــة ( ٣٢،٠٠٠،٠٠٠) اثنان وثالثون مليون دينار عراقي  ــب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيم ــا - يج ثامن
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي  يوم  ــد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون  موع ــر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــد عش اح
العطلة .

اثنا عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  
  وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

ــعبة  بيع  ــم العقود الحكومية/ ش ــه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــار إلي ــر -  العنوان اِّـش ثالثة  عش
الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط / ــر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــة   عش خمس

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (هدم مدرسة حلب للتعليم االساس وبناء مدرستني ١٨ صف ٣ طوابق 
مناقصة (١٠٤/ تربية   ٢٠١٩ )

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــربة لتقديم  ــني وذوي الخ ــي العطاءات اِّـؤهل ــة ) دعوة مقدم ــود الحكومي ــم العق ــرة / قس ــة البص ــر (محافظ   يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع (هدم واعادة بناء مدرسة البقاع ١٨ صف َّـ ابو صخري) .
- وبكلفة  تخمينية قدرة(١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي.

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

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود 

الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.
ــم العقود الحكومية  /    ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي  ــعبة اعالن اِّـش ش

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

أ -القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــيولة النقدية  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ١-متطلبات الس

اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
•الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية 

اِّـدرجة أدناه:
ــنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢-اِّـش

اليقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم انجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته  ــذ عق  لتنفي

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

ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه*  رابعاً- يمكن ش
ــون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف  ــرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمس ــم غري مس ودفع رس

.  ٢٠١٩/٧/٨
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات   -٣
ــق التأهيل الالحق بموجب  ــدم العطاء  او وثائ ــتمرارية أهلية مق ــة بيانات العطاء التي تؤكد اس ــددة َّـ ورق اِّـح
ــيتم  ــة مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالفه س ــم الرابع للتحقق من اهلي ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس االس

استبعاد العطاء.
ــاعة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥   الس ــا -  س سادس

العاشرة صباحاً
ــب  ــاعة ١:٠٠ ظهرا     حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١ الس ــابعا -يجب تس   س
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون دينار عراقي  ــتة عش ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

احد عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي  يوم 
العطلة .

اثنا عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  
  وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

ــر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع  ثالثة  عش
الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (هدم وإعادة بناء مدرسة البقاع ١٨ صف َّـ ابو صخري  
مناقصة (١٠٥/ تربية   ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

لالستفســـــار واالعالن االتصـــــــــال باالرقـام التاليــــــة : ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ - ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣

albaynanew@yahoo.comalbaynanew@yahoo.com
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) 

مشروع (هدم واعادة بناء مدرسة الخالدين االبتدائية ١٨ صف  ثالثة طوابق ).
- وبكلفة  تخمينية قدرة(١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي.

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

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .
ــا تعليمات تنفيذ  العقود  ــية الوطنية التي حددته ــذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي   أوالً-  س

الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤  الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / شعبة 
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس اعالن اِّـش

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

أ - القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل 

عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــه على تلبية متطلبات الخربة الفنية  ــدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيت ــربة والق • الخ

اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــم العمل ، تعقيداته ،  ــا بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حج ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازه ــذ عق  لتنفي

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

ــني َّـ  العنوان أدناه*  ــل اِّـناقصني الراغب ــة باللغة العربية من قب ــة وثائق العطاء الكامل ــراء مجموع ــاً- يمكن ش رابع
ــوم االثنني اِّـصادف  ــارا من ي ــف دينار عراقي اعتب ــون ال ــدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمس ــرتد  ق ــم غري مس ودفع رس

.٢٠١٩/٧/٨
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــم الرابع من الوثيقة  ــة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكامل ــالة العط (١- رس
القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة   ٣-تفوي
ــتمارات  ــاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ــتمرارية أهلية مقدم العط ــات العطاء التي توكد اس ــة بيان َّـ ورق

اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادسا- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥   الساعة العاشرة 

صباحاً.
  سابعا -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت 
ــيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــتة عشر مليون دينار عراقي على  ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي  يوم  ــد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون  موع ــر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــد عش اح
العطلة .

اثنا عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  
  وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

ــعبة  بيع  ــم العقود الحكومية/ ش ــه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــار إلي ــر -  العنوان اِّـش ثالثة  عش
الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط / ــر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــة   عش خمس

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (هدم وإعادة بناء مدرسة الخالدين االبتدائية ١٨ صف ثالثة طوابق  
مناقصة (١٠٦/ تربية   ٢٠١٩ )

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــربة لتقديم  ــني وذوي الخ ــي العطاءات اِّـؤهل ــة ) دعوة مقدم ــود الحكومي ــم العق ــرة / قس ــة البص ــر (محافظ   يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع هدم واعادة بناء مدرسة الكفاح االبتدائية ١٨ صف  .
- وبكلفة  تخمينية قدرة(١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي.

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

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

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود 
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤  الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.

ــم العقود الحكومية  /    ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي  ــعبة اعالن اِّـش ش

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

أ - القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية  ١- متطلبات الس

اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــة متطلبات الخربة  ــالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــدم العطاء أن يقدم دلي ــدرة الفنية: على مق ــربة والق • الخ

الفنية اِّـدرجة أدناه:
ــنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش

اليقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته  ــذ عق  لتنفي

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

ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه*  رابعاً- يمكن ش
ــون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف  ــرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمس ــم غري مس ودفع رس

.  ٢٠١٩/٧/٨
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــادق عليها من الجهات  ــع على العطاء.٤- الوثائق اِّـص ــري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقي ــض تحري ٣- تفوي
ــق التأهيل الالحق بموجب  ــدم العطاء  او وثائ ــتمرارية أهلية مق ــة بيانات العطاء التي تؤكد اس ــددة َّـ ورق اِّـح
ــيتم  ــدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف س ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــة َّـ القس ــتمارات اِّـدرج االس

استبعاد العطاء.
ــاعة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥   الس ــا- س سادس

العاشرة صباحاً.
ــب  ــاعة ١:٠٠ ظهرا     حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١ الس ــابعا -يجب تس   س
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون دينار عراقي  ــتة عش ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

احد عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي  يوم 
العطلة .

اثنا عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  
  وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

ــر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع  ثالثة  عش
الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (هدم وإعادة بناء مدرسة الكفاح االبتدائية ١٨ صف
مناقصة (١٠٧/ تربية   ٢٠١٩ )

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

NO.3219.SUN.7.JUL.2019 العدد (٣٢١٩) األحد ٧/٧/ ٢٠١٩ 



19إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) 

مشروع هدم واعادة بناء مدرسة اِّـثنى االبتدائية ١٨ صف ٣ طوابق .
- وبكلفة  تخمينية قدرة(١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي.

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

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

ــا تعليمات تنفيذ    العقود  ــية الوطنية التي حددته ــذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي أوالً-  س
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.

ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس اعالن اِّـش

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

أ -القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل 

عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــى تلبية متطلبات الخربة الفنية  ــاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عل ــربة والقدرة الفنية: على مقدم العط •الخ

اِّـدرجة أدناه:
٢-اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــم العمل ، تعقيداته ،  ــا بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حج ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازه ــذ عق  لتنفي

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

ــني َّـ  العنوان أدناه*  ــل اِّـناقصني الراغب ــة باللغة العربية من قب ــة وثائق العطاء الكامل ــراء مجموع ــاً- يمكن ش رابع
ــوم االثنني اِّـصادف  ــارا من ي ــف دينار عراقي اعتب ــون ال ــدره (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمس ــرتد  ق ــم غري مس ودفع رس

.٢٠١٩/٧/٨
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــم الرابع من الوثيقة  ــة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكامل ــالة العط (١- رس
القياسية وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــادق عليها من الجهات  ــول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـص ــض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخ تفوي  -٣
اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي تؤكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات 

اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادسا- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥   الساعة العاشرة 

صباحاً.
  سابعا -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت 
ــيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــتة عشر مليون دينار عراقي على  ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي يوم  ــد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون  موع ــادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــر - اذا ص ــد عش اح
العطلة .

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

ــعبة  بيع  ــم العقود الحكومية/ ش ــه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــار إلي ــر -  العنوان اِّـش ثالثة  عش
الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط / ــر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــة   عش خمس

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(هدم وإعادة بناء مدرسة اِّـثنى االبتدائية ١٨ صف ٣ طوابق
مناقصة (١٠٨/ تربية   ٢٠١٩ )

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــربة لتقديم  ــني وذوي الخ ــي العطاءات اِّـؤهل ــة ) دعوة مقدم ــود الحكومي ــم العق ــرة / قس ــة البص ــر (محافظ   يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع هدم واعادة بناء مدرسة الريف الزاهر االبتدائية ١٨ صف ٣ طوابق .
- وبكلفة  تخمينية قدرة(١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي.

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

- موقع اِّـشروع ( شط العرب ).
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود 
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.

ــم العقود الحكومية  /  ــني الحصول على معلومات إضافية من (قس ــن للمناقصني ذوي األهلية الراغب ــاً- يمك   ثاني
ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي  ــعبة اعالن اِّـش ش

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

أ -القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــيولة النقدية  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ١-متطلبات الس

اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
•الخربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية 

اِّـدرجة أدناه:ـ
ــنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢-اِّـش

اليقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته  ــذ عق  لتنفي

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

ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه*  رابعاً- يمكن ش
ــون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف  ــرتد  قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمس ــم غري مس ودفع رس

.  ٢٠١٩/٧/٨
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــادق عليها من الجهات  ــع على العطاء.٤- الوثائق اِّـص ــري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقي ــض تحري  ٣-تفوي
ــق التأهيل الالحق بموجب  ــدم العطاء  او وثائ ــتمرارية أهلية مق ــة بيانات العطاء التي تؤكد اس ــددة َّـ ورق اِّـح
ــيتم  ــدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف س ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــة َّـ القس ــتمارات اِّـدرج االس

استبعاد العطاء.
ــاعة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥   الس ــا- س سادس

العاشرة صباحاً.
ــب  ــاعة ١:٠٠ ظهرا     حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١ الس ــابعا -يجب تس   س
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون دينار عراقي  ــتة عش ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم  ــر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس احد عش
العطلة .

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

ــر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع  ثالثة  عش
الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (هدم وإعادة بناء مدرسة الريف الزاهر االبتدائية ١٨ صف ٣ طوابق
مناقصة (١٠٩/ تربية   ٢٠١٩ )

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

NO.3219.SUN.7.JUL.2019 العدد (٣٢١٩) األحد ٧/٧/ ٢٠١٩  18إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) 

مشروع (هدم واعادة بناء مدرسة الخالدين االبتدائية ١٨ صف  ثالثة طوابق ).
- وبكلفة  تخمينية قدرة(١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي.

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

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .
ــا تعليمات تنفيذ  العقود  ــية الوطنية التي حددته ــذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي   أوالً-  س

الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤  الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / شعبة 
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس اعالن اِّـش

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

أ - القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل 

عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــه على تلبية متطلبات الخربة الفنية  ــدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيت ــربة والق • الخ

اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــم العمل ، تعقيداته ،  ــا بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حج ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازه ــذ عق  لتنفي

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

ــني َّـ  العنوان أدناه*  ــل اِّـناقصني الراغب ــة باللغة العربية من قب ــة وثائق العطاء الكامل ــراء مجموع ــاً- يمكن ش رابع
ــوم االثنني اِّـصادف  ــارا من ي ــف دينار عراقي اعتب ــون ال ــدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمس ــرتد  ق ــم غري مس ودفع رس

.٢٠١٩/٧/٨
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــم الرابع من الوثيقة  ــة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكامل ــالة العط (١- رس
القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة   ٣-تفوي
ــتمارات  ــاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ــتمرارية أهلية مقدم العط ــات العطاء التي توكد اس ــة بيان َّـ ورق

اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادسا- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥   الساعة العاشرة 

صباحاً.
  سابعا -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت 
ــيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــتة عشر مليون دينار عراقي على  ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي  يوم  ــد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون  موع ــر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــد عش اح
العطلة .

اثنا عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  
  وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

ــعبة  بيع  ــم العقود الحكومية/ ش ــه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــار إلي ــر -  العنوان اِّـش ثالثة  عش
الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط / ــر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــة   عش خمس

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (هدم وإعادة بناء مدرسة الخالدين االبتدائية ١٨ صف ثالثة طوابق  
مناقصة (١٠٦/ تربية   ٢٠١٩ )

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــربة لتقديم  ــني وذوي الخ ــي العطاءات اِّـؤهل ــة ) دعوة مقدم ــود الحكومي ــم العق ــرة / قس ــة البص ــر (محافظ   يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع هدم واعادة بناء مدرسة الكفاح االبتدائية ١٨ صف  .
- وبكلفة  تخمينية قدرة(١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي.

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

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

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود 
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤  الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.

ــم العقود الحكومية  /    ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي  ــعبة اعالن اِّـش ش

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

أ - القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية  ١- متطلبات الس

اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــة متطلبات الخربة  ــالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــدم العطاء أن يقدم دلي ــدرة الفنية: على مق ــربة والق • الخ

الفنية اِّـدرجة أدناه:
ــنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش

اليقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته  ــذ عق  لتنفي

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

ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه*  رابعاً- يمكن ش
ــون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف  ــرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمس ــم غري مس ودفع رس

.  ٢٠١٩/٧/٨
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــادق عليها من الجهات  ــع على العطاء.٤- الوثائق اِّـص ــري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقي ــض تحري ٣- تفوي
ــق التأهيل الالحق بموجب  ــدم العطاء  او وثائ ــتمرارية أهلية مق ــة بيانات العطاء التي تؤكد اس ــددة َّـ ورق اِّـح
ــيتم  ــدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف س ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــة َّـ القس ــتمارات اِّـدرج االس

استبعاد العطاء.
ــاعة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥   الس ــا- س سادس

العاشرة صباحاً.
ــب  ــاعة ١:٠٠ ظهرا     حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١ الس ــابعا -يجب تس   س
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون دينار عراقي  ــتة عش ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

احد عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي  يوم 
العطلة .

اثنا عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  
  وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

ــر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع  ثالثة  عش
الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (هدم وإعادة بناء مدرسة الكفاح االبتدائية ١٨ صف
مناقصة (١٠٧/ تربية   ٢٠١٩ )

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

NO.3219.SUN.7.JUL.2019 العدد (٣٢١٩) األحد ٧/٧/ ٢٠١٩ 
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) 

مشروع هدم واعادة بناء مدرسة ابي الخصيب االبتدائية ١٨ صف ٣ طوابق .
  - وبكلفة  تخمينية قدرة(١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي.

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

 - موقع اِّـشروع ( ابي الخصيب ).
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس   أوالً-  س
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.

ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس اعالن اِّـش

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

أ - القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل 

عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــى تلبية متطلبات الخربة الفنية  ــاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عل ــربة والقدرة الفنية:على مقدم العط • الخ

اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــم العمل ، تعقيداته ،  ــا بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حج ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازه ــذ عق  لتنفي

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

ــني َّـ  العنوان أدناه*  ــل اِّـناقصني الراغب ــة باللغة العربية من قب ــة وثائق العطاء الكامل ــراء مجموع ــاً- يمكن ش رابع
ــوم االثنني اِّـصادف  ــارا من ي ــف دينار عراقي اعتب ــون ال ــدره (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمس ــرتد  ق ــم غري مس ودفع رس

.٢٠١٩/٧/٨
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــم الرابع من الوثيقة  ــة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكامل ــالة العط (١- رس
القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة  ٣- تفوي
ــتمارات  ــاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ــتمرارية أهلية مقدم العط ــات العطاء التي تؤكد اس ــة بيان َّـ ورق

اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادسا- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥   الساعة العاشرة 

صباحاً.
  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت 
ــيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــتة عشر مليون دينار عراقي على  ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه  اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي  يوم  ــد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون  موع ــر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــد عش اح
العطلة .

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

ــعبة  بيع  ــم العقود الحكومية/ ش ــه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــار إلي ــر -  العنوان اِّـش ثالثة  عش
الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط / ــر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــة   عش خمس

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣. 

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(هدم وإعادة بناء مدرسة ابي الخصيب االبتدائية ١٨ صف ٣ طوابق
مناقصة (١١٠/ تربية   ٢٠١٩ )

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــربة لتقديم  ــني وذوي الخ ــي العطاءات اِّـؤهل ــة ) دعوة مقدم ــود الحكومي ــم العق ــرة / قس ــة البص ــر (محافظ   يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع (هدم واعادة بناء مدرسة الحمزة االبتدائية للبنني ١٨ صف ثالثة طوابق ).
  - وبكلفة  تخمينية قدرة(١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة  مليون  دينار عراقي.

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

 - موقع اِّـشروع ( ابي الخصيب ).
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية. 

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود 
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.

ــم العقود الحكومية  /  ــني الحصول على معلومات إضافية من (قس ــن للمناقصني ذوي األهلية الراغب ــاً- يمك   ثاني
ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي  ــعبة اعالن اِّـش ش

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

أ - القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية  ١- متطلبات الس

اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــة متطلبات الخربة  ــالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــدم العطاء أن يقدم دلي ــدرة الفنية: على مق ــربة والق • الخ

الفنية اِّـدرجة أدناه:
ــنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش

اليقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته  ــذ عق  لتنفي

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

ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه*  رابعاً- يمكن ش
ــون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف  ــرتد  قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمس ــم غري مس ودفع رس

  ٢٠١٩/٧/٨
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــادق عليها من الجهات  ــول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـص ــري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخ ــض تحري  ٣- تفوي
ــق التأهيل الالحق بموجب  ــدم العطاء  او وثائ ــتمرارية أهلية مق ــة بيانات العطاء التي تؤكد اس ــددة َّـ ورق اِّـح
ــيتم  ــدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف س ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــة َّـ القس ــتمارات اِّـدرج االس

استبعاد العطاء.
ــاعة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥   الس ــا- س سادس

العاشرة صباحاً
ــب  ــاعة ١:٠٠ ظهرا     حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١ الس ــابعا -يجب تس   س
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون دينار عراقي  ــتة عش ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم  ــر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس احد عش
العطلة .

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

ــر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع  ثالثة  عش
الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(هدم وإعادة بناء مدرسة الحمزة االبتدائية للبنني ١٨ صف ثالثة طوابق  
مناقصة (١١١/ تربية   ٢٠١٩ )

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) 

مشروع هدم واعادة بناء مدرسة ابي الخصيب االبتدائية ١٨ صف ٣ طوابق .
  - وبكلفة  تخمينية قدرة(١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي.

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

 - موقع اِّـشروع ( ابي الخصيب ).
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس   أوالً-  س
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.

ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس اعالن اِّـش

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

أ - القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل 

عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــى تلبية متطلبات الخربة الفنية  ــاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عل ــربة والقدرة الفنية:على مقدم العط • الخ

اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــم العمل ، تعقيداته ،  ــا بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حج ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازه ــذ عق  لتنفي

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

ــني َّـ  العنوان أدناه*  ــل اِّـناقصني الراغب ــة باللغة العربية من قب ــة وثائق العطاء الكامل ــراء مجموع ــاً- يمكن ش رابع
ــوم االثنني اِّـصادف  ــارا من ي ــف دينار عراقي اعتب ــون ال ــدره (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمس ــرتد  ق ــم غري مس ودفع رس

.٢٠١٩/٧/٨
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــم الرابع من الوثيقة  ــة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكامل ــالة العط (١- رس
القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة  ٣- تفوي
ــتمارات  ــاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ــتمرارية أهلية مقدم العط ــات العطاء التي تؤكد اس ــة بيان َّـ ورق

اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادسا- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥   الساعة العاشرة 

صباحاً.
  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت 
ــيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــتة عشر مليون دينار عراقي على  ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه  اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي  يوم  ــد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون  موع ــر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــد عش اح
العطلة .

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

ــعبة  بيع  ــم العقود الحكومية/ ش ــه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــار إلي ــر -  العنوان اِّـش ثالثة  عش
الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط / ــر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــة   عش خمس

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣. 

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(هدم وإعادة بناء مدرسة ابي الخصيب االبتدائية ١٨ صف ٣ طوابق
مناقصة (١١٠/ تربية   ٢٠١٩ )

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــربة لتقديم  ــني وذوي الخ ــي العطاءات اِّـؤهل ــة ) دعوة مقدم ــود الحكومي ــم العق ــرة / قس ــة البص ــر (محافظ   يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع (هدم واعادة بناء مدرسة الحمزة االبتدائية للبنني ١٨ صف ثالثة طوابق ).
  - وبكلفة  تخمينية قدرة(١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة  مليون  دينار عراقي.

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

 - موقع اِّـشروع ( ابي الخصيب ).
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية. 

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود 
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.

ــم العقود الحكومية  /  ــني الحصول على معلومات إضافية من (قس ــن للمناقصني ذوي األهلية الراغب ــاً- يمك   ثاني
ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي  ــعبة اعالن اِّـش ش

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

أ - القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية  ١- متطلبات الس

اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــة متطلبات الخربة  ــالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــدم العطاء أن يقدم دلي ــدرة الفنية: على مق ــربة والق • الخ

الفنية اِّـدرجة أدناه:
ــنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش

اليقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته  ــذ عق  لتنفي

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

ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه*  رابعاً- يمكن ش
ــون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف  ــرتد  قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمس ــم غري مس ودفع رس

  ٢٠١٩/٧/٨
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــادق عليها من الجهات  ــول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـص ــري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخ ــض تحري  ٣- تفوي
ــق التأهيل الالحق بموجب  ــدم العطاء  او وثائ ــتمرارية أهلية مق ــة بيانات العطاء التي تؤكد اس ــددة َّـ ورق اِّـح
ــيتم  ــدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف س ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــة َّـ القس ــتمارات اِّـدرج االس

استبعاد العطاء.
ــاعة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥   الس ــا- س سادس

العاشرة صباحاً
ــب  ــاعة ١:٠٠ ظهرا     حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١ الس ــابعا -يجب تس   س
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون دينار عراقي  ــتة عش ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم  ــر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس احد عش
العطلة .

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

ــر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع  ثالثة  عش
الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(هدم وإعادة بناء مدرسة الحمزة االبتدائية للبنني ١٨ صف ثالثة طوابق  
مناقصة (١١١/ تربية   ٢٠١٩ )

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

NO.3219.SUN.7.JUL.2019 21إعالناتالعدد (٣٢١٩) األحد ٧/٧/ ٢٠١٩ 
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) 

مشروع (هدم واعادة بناء مدرسة النيل االبتدائية ١٨ صف َّـ الهارثة) .
  - وبكلفة  تخمينية قدرة(١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي.

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

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

ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس   أوالً-  س
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.

ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس اعالن اِّـش

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

أ -القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل 

عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــة متطلبات الخربة الفنية  ــدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يق ــربة والق •الخ

اِّـدرجة أدناه:
٢-اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــم العمل ، تعقيداته ،  ــا بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حج ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازه ــذ عق  لتنفي

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

ــني َّـ  العنوان أدناه*  ــل اِّـناقصني الراغب ــة باللغة العربية من قب ــة وثائق العطاء الكامل ــراء مجموع ــاً- يمكن ش رابع
ــوم االثنني اِّـصادف  ــارا من ي ــف دينار عراقي اعتب ــون ال ــدره (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمس ــرتد  ق ــم غري مس ودفع رس

  ٢٠١٩/٧/٨
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــم الرابع من الوثيقة  ــة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكامل ــالة العط (١- رس
القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة  ٣- تفوي
ــتمارات  ــاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ــتمرارية أهلية مقدم العط ــات العطاء التي تؤكد اس ــة بيان َّـ ورق

اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادسا- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥   الساعة العاشرة 

صباحاً.
  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت 
ــيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــتة عشر مليون دينار عراقي على  ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي يوم  ــد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون  موع ــادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــر - اذا ص ــد عش اح
العطلة .

اثنا عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  
  وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

ــعبة  بيع  ــم العقود الحكومية/ ش ــه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــار إلي ــر -  العنوان اِّـش ثالثة  عش
الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط / ــر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــة   عش خمس

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣. 

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(هدم وإعادة بناء مدرسة النيل االبتدائية ١٨ صف َّـ الهارثة
مناقصة (١١٢/ تربية   ٢٠١٩ )

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــربة لتقديم  ــني وذوي الخ ــي العطاءات اِّـؤهل ــة ) دعوة مقدم ــود الحكومي ــم العق ــرة / قس ــة البص ــر (محافظ   يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع هدم واعادة بناء مدرسة التعاون االبتدائية ١٨ صف ٣ طوابق .
  - وبكلفة  تخمينية قدرة(١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي.

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

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

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود 
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.

ــم العقود الحكومية  /    ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي  ــعبة اعالن اِّـش ش

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

أ - القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية  ١- متطلبات الس

اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
• الخربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية 

اِّـدرجة أدناه:
ــنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش

اليقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي .
ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته  ــذ عق  لتنفي

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

ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه*  رابعاً- يمكن ش
ــون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف  ــرتد  قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمس ــم غري مس ودفع رس

.  ٢٠١٩/٧/٨
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــادق عليها من الجهات  ــع على العطاء.٤- الوثائق اِّـص ــري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقي ــض تحري ٣- تفوي
ــق التأهيل الالحق بموجب  ــدم العطاء  او وثائ ــتمرارية أهلية مق ــة بيانات العطاء التي تؤكد اس ــددة َّـ ورق اِّـح
ــيتم  ــدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف س ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــة َّـ القس ــتمارات اِّـدرج االس

استبعاد العطاء.
ــاعة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥   الس ــا- س سادس

العاشرة صباحاً.
ــب  ــاعة ١:٠٠ ظهرا     حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١ الس ــابعا -يجب تس   س
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون دينار عراقي  ــتة عش ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم  ــر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس احد عش
العطلة .

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

ثالثة  عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة   بيع 
الوثائق القياسية .

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(هدم وإعادة بناء مدرسة التعاون االبتدائية ١٨ صف ٣ طوابق
مناقصة (١١٣/ تربية   ٢٠١٩ )

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

NO.3219.SUN.7.JUL.2019 العدد (٣٢١٩) األحد ٧/٧/ ٢٠١٩ 



22إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) 

مشروع (هدم واعادة بناء مدرسة عبد اهللا بن رواحة وبناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق ).

  - وبكلفة  تخمينية قدرة(١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.

 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ).
 - موقع اِّـشروع ( الدير ).

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
ــا تعليمات تنفيذ العقود  ــية الوطنية التي حددته ــاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س

الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.
ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس اعالن اِّـش

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

أ - القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل 

عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــى تلبية متطلبات الخربة الفنية  ــاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عل ــربة والقدرة الفنية:على مقدم العط • الخ

اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــم العمل ، تعقيداته ،  ــا بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حج ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازه ــذ عق  لتنفي

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

ــني َّـ  العنوان أدناه*  ــل اِّـناقصني الراغب ــة باللغة العربية من قب ــة وثائق العطاء الكامل ــراء مجموع ــاً- يمكن ش رابع
ــوم االثنني اِّـصادف  ــارا من ي ــف دينار عراقي اعتب ــون ال ــدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمس ــرتد  ق ــم غري مس ودفع رس

.٢٠١٩/٧/٨
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــم الرابع من الوثيقة  ــة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكامل ــالة العط (١- رس
القياسية وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة  ٣- تفوي
ــتمارات  ــاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ــتمرارية أهلية مقدم العط ــات العطاء التي تؤكد اس ــة بيان َّـ ورق

اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادسا- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥   الساعة العاشرة 

صباحاً.
  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت 
ــيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــتة عشر مليون دينار عراقي على  ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي يوم  ــد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون  موع ــادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــر - اذا ص ــد عش اح
العطلة .

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

ــعبة  بيع  ــم العقود الحكومية/ ش ــه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــار إلي ــر -  العنوان اِّـش ثالثة  عش
الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط / ــر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــة   عش خمس

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(هدم وإعادة بناء مدرسة عبد اهللا بن رواحة وبناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق  
مناقصة (١١٤/ تربية   ٢٠١٩ )

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــربة لتقديم  ــني وذوي الخ ــاءات اِّـؤهل ــوة مقدمي العط ــة ) دع ــود الحكومي ــم العق ــة البصرة / قس ــر (محافظ يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع (هدم واعادة بناء مدرسة الحضر االبتدائية  ١٨ صف ثالثة طوابق) .
- وبكلفة  تخمينية قدرة(١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي.

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

- موقع اِّـشروع ( عز الدين سليم  ).
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ  العقود 
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.

ــم العقود الحكومية  /    ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي  ــعبة اعالن اِّـش ش

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

أ -القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:ـ
ــيولة النقدية  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ١-متطلبات الس

اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
• الخربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية 

اِّـدرجة أدناه:
ــنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢-اِّـش

اليقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته  ــذ عق  لتنفي

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

ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه*  رابعاً- يمكن ش
ــون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف  ــرتد  قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمس ــم غري مس ودفع رس

.  ٢٠١٩/٧/٨
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــادق عليها من الجهات  ــع على العطاء.٤- الوثائق اِّـص ــري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقي ــض تحري ٣- تفوي
ــق التأهيل الالحق بموجب  ــدم العطاء  او وثائ ــتمرارية أهلية مق ــة بيانات العطاء التي تؤكد اس ــددة َّـ ورق اِّـح
ــيتم  ــدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف س ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــة َّـ القس ــتمارات اِّـدرج االس

استبعاد العطاء.
ــاعة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥   الس ــا- س سادس

العاشرة صباحاً.
ــب  ــاعة ١:٠٠ ظهرا     حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١ الس ــابعا -يجب تس   س
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون دينار عراقي  ــتة عش ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

احد عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي  يوم 
العطلة .

اثنا عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  
  وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

ــر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع  ثالثة  عش
الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(هدم وإعادة بناء مدرسة الحضر االبتدائية  ١٨ صف ثالثة طوابق
مناقصة (١١٥/ تربية   ٢٠١٩ )

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

NO.3219.SUN.7.JUL.2019 العدد (٣٢١٩) األحد ٧/٧/ ٢٠١٩ 
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) 

مشروع (هدم واعادة بناء مدرسة عبد اهللا بن رواحة وبناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق ).

  - وبكلفة  تخمينية قدرة(١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.

 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ).
 - موقع اِّـشروع ( الدير ).

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
ــا تعليمات تنفيذ العقود  ــية الوطنية التي حددته ــاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س

الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.
ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس اعالن اِّـش

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

أ - القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل 

عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــى تلبية متطلبات الخربة الفنية  ــاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عل ــربة والقدرة الفنية:على مقدم العط • الخ

اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــم العمل ، تعقيداته ،  ــا بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حج ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازه ــذ عق  لتنفي

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

ــني َّـ  العنوان أدناه*  ــل اِّـناقصني الراغب ــة باللغة العربية من قب ــة وثائق العطاء الكامل ــراء مجموع ــاً- يمكن ش رابع
ــوم االثنني اِّـصادف  ــارا من ي ــف دينار عراقي اعتب ــون ال ــدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمس ــرتد  ق ــم غري مس ودفع رس

.٢٠١٩/٧/٨
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــم الرابع من الوثيقة  ــة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكامل ــالة العط (١- رس
القياسية وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة  ٣- تفوي
ــتمارات  ــاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ــتمرارية أهلية مقدم العط ــات العطاء التي تؤكد اس ــة بيان َّـ ورق

اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادسا- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥   الساعة العاشرة 

صباحاً.
  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت 
ــيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــتة عشر مليون دينار عراقي على  ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي يوم  ــد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون  موع ــادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــر - اذا ص ــد عش اح
العطلة .

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

ــعبة  بيع  ــم العقود الحكومية/ ش ــه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــار إلي ــر -  العنوان اِّـش ثالثة  عش
الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط / ــر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــة   عش خمس

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(هدم وإعادة بناء مدرسة عبد اهللا بن رواحة وبناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق  
مناقصة (١١٤/ تربية   ٢٠١٩ )

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــربة لتقديم  ــني وذوي الخ ــاءات اِّـؤهل ــوة مقدمي العط ــة ) دع ــود الحكومي ــم العق ــة البصرة / قس ــر (محافظ يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع (هدم واعادة بناء مدرسة الحضر االبتدائية  ١٨ صف ثالثة طوابق) .
- وبكلفة  تخمينية قدرة(١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي.

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

- موقع اِّـشروع ( عز الدين سليم  ).
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية .

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ  العقود 
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.

ــم العقود الحكومية  /    ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي  ــعبة اعالن اِّـش ش

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

أ -القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:ـ
ــيولة النقدية  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ١-متطلبات الس

اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
• الخربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية 

اِّـدرجة أدناه:
ــنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢-اِّـش

اليقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته  ــذ عق  لتنفي

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

ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه*  رابعاً- يمكن ش
ــون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف  ــرتد  قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمس ــم غري مس ودفع رس

.  ٢٠١٩/٧/٨
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

(١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــادق عليها من الجهات  ــع على العطاء.٤- الوثائق اِّـص ــري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقي ــض تحري ٣- تفوي
ــق التأهيل الالحق بموجب  ــدم العطاء  او وثائ ــتمرارية أهلية مق ــة بيانات العطاء التي تؤكد اس ــددة َّـ ورق اِّـح
ــيتم  ــدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف س ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــة َّـ القس ــتمارات اِّـدرج االس

استبعاد العطاء.
ــاعة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥   الس ــا- س سادس

العاشرة صباحاً.
ــب  ــاعة ١:٠٠ ظهرا     حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١ الس ــابعا -يجب تس   س
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون دينار عراقي  ــتة عش ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

احد عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي  يوم 
العطلة .

اثنا عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  
  وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

ــر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع  ثالثة  عش
الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(هدم وإعادة بناء مدرسة الحضر االبتدائية  ١٨ صف ثالثة طوابق
مناقصة (١١٥/ تربية   ٢٠١٩ )

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

NO.3219.SUN.7.JUL.2019 23إعالناتالعدد (٣٢١٩) األحد ٧/٧/ ٢٠١٩ 
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــربة لتقديم عطاءاتهم  ــوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــم العقود الحكومية ) دع ــر (محافظة البصرة / قس   يس

(اِّـغلقة) مشروع (هدم واعادة بناء مدرسة الشعب االبتدائية  ١٨ صفا ثالثة طوابق) 
  - وبكلفة  تخمينية قدرها (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

ــا تعليمات تنفيذ    العقود  ــية الوطنية التي حددته ــذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي   أوالً-  س
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.

ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــالن اِّـش اع

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

أ - القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل 

عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
ــى تلبية متطلبات الخربة الفنية  ــدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عل ــدرة الفنية : على مق ــربة والق • الخ

اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــم العمل ، تعقيداته ،  ــل. و يعنى باِّـماثلة  حج ــد و تم أنجازها بنجاح  بالكام ــود مماثله ألعمال هذا العق ــذ عق  لتنفي

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

ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع  رابعاً- يمكن ش
رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٨  

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

ــعره  ــية وجداول الكميات اِّـس ــم الرابع من الوثيقة القياس ٢- الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس
وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او  ــات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس ــادق عليها من الجه ــق اِّـص ٤- الوثائ
ــدم العطاء الذي تم قبول  ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــق التأهيل الالحق بموجب االس وثائ

عطائه . وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥   الساعة العاشرة  ــا- س سادس

صباحاً
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١ الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــابعا - يجب تس   س
ــيتم فتح العطاءات  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون دينار عراقي على  ــتة عش ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي يوم  ــوم الدوام الرس ــون  موعد الغلق َّـ ي ــمية يك ــادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــر - اذا ص ــد عش اح
العطلة.

ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة وحس ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقب ــق َّـ الغاء اِّـناقص ــر - للدائرة الح ــا عش اثن
مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

ثالثة  عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق 
القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (هدم وإعادة بناء مدرسة الشعب االبتدائية ١٨ صفاً ثالثة طوابق
مناقصة (١١٦/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــربة لتقديم  ــني وذوي الخ ــاءات اِّـؤهل ــي العط ــة ) دعوة مقدم ــود الحكومي ــم العق ــرة / قس ــة البص ــر (محافظ   يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع (هدم واعادة بناء مدرسة االستقالل  ١٨ صفا ٣ طوابق) 
  - وبكلفة  تخمينية قدرها (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة مليون دينار عراقي

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

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

ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس   أوالً-  س
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع اِّـتناقصني.

ــم العقود الحكومية /  ــوا على معلومات إضافية من (قس ــني ذوي األهلية الراغبني أن يحصل ــاً- يمكن للمناقص   ثاني
ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي  ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــعبة اعالن اِّـش ش

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

أ - القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية ال 

يقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
• الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية 

اِّـدرجة أدناه:
ــنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ ال  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش

يقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي .
ــل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته،  ــود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكام ــذ عق  لتنفي

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

ــني َّـ  العنوان أدناه*  ــة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغب ــراء مجموعة وثائق العطاء الكامل ــاً- يمكن ش رابع
ــوم االثنني اِّـصادف  ــار عراقي اعتبارا من ي ــون الف دين ــرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمس ــم غري مس ودفع رس

  ٢٠١٩/٧/٨
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

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

وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .
٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة 
ــتمارات  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس

اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
ــاعة  ــوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٥   الس ــان الفتح واالحالة َّـ ي ــد مؤتمر َّـ قاعة لج ــيتم عق ــا- س سادس

العاشرة صباحاً
ــب  ــاعة ١:٠٠ ظهرا     حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١ الس ــابعا - يجب تس   س
ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح  التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢١.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) ستة عشر مليون دينار عراقي على 
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي  يوم  ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس احد عش
العطلة.

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

ــعبة بيع  ــم العقود الحكومية/ ش ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر -  العنوان اِّـش ثالثة  عش
الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/ ــة   عش خمس

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (هدم وإعادة بناء مدرسة االستقالل ١٨ صفاً ٣ طوابق
مناقصة (١١٧/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

NO.3219.SUN.7.JUL.2019 العدد (٣٢١٩) األحد ٧/٧/ ٢٠١٩ 



24إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــربة لتقديم  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــوة مقدمي العط ــود الحكومية ) دع ــم العق ــة البصرة / قس ــر (محافظ   يس

عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع (بناء ثانوية ١٨ صفا ثالثة طوابق على القطعة اِّـرقمة٣١/١٨١ َّـ اِّـطيحة)
  - وبكلفة  تخمينية قدرها (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
ــا تعليمات تنفيذ   ــية الوطنية التي حددته ــالل إجراءات العطاءات التنافس ــذ العطاء من خ ــيتم تنفي   أوالً-  س

العقود الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.
ــم العقود الحكومية/    ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي 

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

أ -القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية 

اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
ــى تلبية متطلبات الخربة  ــاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عل ــربة والقدرة الفنية: على مقدم العط •الخ

الفنية اِّـدرجة أدناه:
٢-اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ 

اليقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* 
ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف 

  ٢٠١٩/٧/١٠
خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

١- رسالة العطاء وملحق العطاء.

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

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  
او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم 

قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــا- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧   الساعة  سادس

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب 
ــيتم رفضها. سيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) ستة عشر مليون دينار عراقي 
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي   ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس احد عش
يوم العطلة .

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

ثالثة  عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ لجنة  بيع 
الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

( بناء ثانوية ١٨ صفاً ثالثة طوابق على القطعة اِّـرقمة٣١/١٨١ َّـ اِّـطيحة 
مناقصة (١١٨/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــربة لتقديم عطاءاتهم  ــوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــم العقود الحكومية ) دع ــر (محافظة البصرة / قس   يس

(اِّـغلقة) مشروع (هدم واعادة بناء مدرسة العلوان االبتدائية ١٨ صفا ثالثة طوابق) 
  - وبكلفة  تخمينية قدرها (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

ــا تعليمات تنفيذ    العقود  ــية الوطنية التي حددته ــذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي   أوالً-  س
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.

ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــالن اِّـش اع

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

أ - القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل 

عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
ــة متطلبات الخربة الفنية  ــدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يق ــربة والق • الخ

اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــم العمل ، تعقيداته ،  ــل. و يعنى باِّـماثلة  حج ــد و تم أنجازها بنجاح  بالكام ــود مماثله ألعمال هذا العق ــذ عق  لتنفي

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم 
غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٠  

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

ــعره  ــية وجداول الكميات اِّـس ــم الرابع من الوثيقة القياس ٢- الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس
وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او  ــات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس ــادق عليها من الجه ــق اِّـص ٤- الوثائ
ــدم العطاء الذي تم قبول  ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــق التأهيل الالحق بموجب االس وثائ

عطائه . وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
سادسا- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧   الساعة العاشرة 

صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت 
ــيتم فتح العطاءات  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون دينار عراقي على  ــتة عش ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي يوم  ــق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون  موعد الغل ــوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــر - اذا صادف ي ــدا عش اح
العطلة .

ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة وحس ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقب ــق َّـ الغاء اِّـناقص ــر - للدائرة الح ــا عش اثن
مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

ثالثة  عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق 
القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/دائرة 

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(هدم وإعادة بناء مدرسة العلوان االبتدائية ١٨ صفاً ثالثة طوابق
مناقصة (١١٩/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

NO.3219.SUN.7.JUL.2019 العدد (٣٢١٩) األحد ٧/٧/ ٢٠١٩ 
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــربة لتقديم  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــوة مقدمي العط ــود الحكومية ) دع ــم العق ــة البصرة / قس ــر (محافظ   يس

عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع (بناء ثانوية ١٨ صفا ثالثة طوابق على القطعة اِّـرقمة٣١/١٨١ َّـ اِّـطيحة)
  - وبكلفة  تخمينية قدرها (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
ــا تعليمات تنفيذ   ــية الوطنية التي حددته ــالل إجراءات العطاءات التنافس ــذ العطاء من خ ــيتم تنفي   أوالً-  س

العقود الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.
ــم العقود الحكومية/    ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي 

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

أ -القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية 

اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
ــى تلبية متطلبات الخربة  ــاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عل ــربة والقدرة الفنية: على مقدم العط •الخ

الفنية اِّـدرجة أدناه:
٢-اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ 

اليقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* 
ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف 

  ٢٠١٩/٧/١٠
خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

١- رسالة العطاء وملحق العطاء.

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

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  
او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم 

قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــا- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧   الساعة  سادس

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب 
ــيتم رفضها. سيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) ستة عشر مليون دينار عراقي 
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي   ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس احد عش
يوم العطلة .

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

ثالثة  عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ لجنة  بيع 
الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

( بناء ثانوية ١٨ صفاً ثالثة طوابق على القطعة اِّـرقمة٣١/١٨١ َّـ اِّـطيحة 
مناقصة (١١٨/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــربة لتقديم عطاءاتهم  ــوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــم العقود الحكومية ) دع ــر (محافظة البصرة / قس   يس

(اِّـغلقة) مشروع (هدم واعادة بناء مدرسة العلوان االبتدائية ١٨ صفا ثالثة طوابق) 
  - وبكلفة  تخمينية قدرها (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

ــا تعليمات تنفيذ    العقود  ــية الوطنية التي حددته ــذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي   أوالً-  س
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.

ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــالن اِّـش اع

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

أ - القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل 

عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
ــة متطلبات الخربة الفنية  ــدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يق ــربة والق • الخ

اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــم العمل ، تعقيداته ،  ــل. و يعنى باِّـماثلة  حج ــد و تم أنجازها بنجاح  بالكام ــود مماثله ألعمال هذا العق ــذ عق  لتنفي

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم 
غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٠  

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

ــعره  ــية وجداول الكميات اِّـس ــم الرابع من الوثيقة القياس ٢- الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس
وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او  ــات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس ــادق عليها من الجه ــق اِّـص ٤- الوثائ
ــدم العطاء الذي تم قبول  ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــق التأهيل الالحق بموجب االس وثائ

عطائه . وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
سادسا- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧   الساعة العاشرة 

صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت 
ــيتم فتح العطاءات  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون دينار عراقي على  ــتة عش ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي يوم  ــق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون  موعد الغل ــوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــر - اذا صادف ي ــدا عش اح
العطلة .

ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة وحس ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقب ــق َّـ الغاء اِّـناقص ــر - للدائرة الح ــا عش اثن
مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

ثالثة  عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق 
القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/دائرة 

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(هدم وإعادة بناء مدرسة العلوان االبتدائية ١٨ صفاً ثالثة طوابق
مناقصة (١١٩/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

NO.3219.SUN.7.JUL.2019 25إعالناتالعدد (٣٢١٩) األحد ٧/٧/ ٢٠١٩ 
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

 استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــربة لتقديم عطاءاتهم  ــوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــم العقود الحكومية ) دع ــر (محافظة البصرة / قس   يس

(اِّـغلقة) مشروع (بناء مدرسة ابي صخري ١٨ صفا وهدم القديمة) 
  - وبكلفة  تخمينية قدرها (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

ــات تنفيذ العقود  ــية الوطنية التي حددتها تعليم ــراءات العطاءات التنافس ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.

ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــالن اِّـش اع

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

أ - القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية ال يقل 

عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
ــة متطلبات الخربة الفنية  ــالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دلي ــربة والق • الخ

اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ ال يقل 

عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــم العمل ، تعقيداته ،  ــل. و يعنى باِّـماثلة  حج ــد و تم أنجازها بنجاح  بالكام ــود مماثله ألعمال هذا العق ــذ عق  لتنفي

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم 
غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٠  

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

ــعره  ــية وجداول الكميات اِّـس ــم الرابع من الوثيقة القياس ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس
وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او  ــات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس ــادق عليها من الجه ــق اِّـص ٤- الوثائ
ــدم العطاء الذي تم قبول  ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــق التأهيل الالحق بموجب االس وثائ

عطائه. وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادسا- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧   الساعة العاشرة 

صباحاً
  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا حسب التوقيت 
ــيتم فتح العطاءات  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون دينار عراقي على  ــتة عش ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

احد عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي  يوم العطلة 
.

ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة وحس ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقب ــق َّـ الغاء اِّـناقص ــر - للدائرة الح ــا عش اثن
مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

ــعبة   بيع  ــم العقود الحكومية/ ش ــه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــار إلي ــر -  العنوان اِّـش ــة  عش ثالث
الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (بناء مدرسة أبي صخري ١٨ صفاً وهدم القديمة 
مناقصة (١٢٠/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
ــطة االصالة ١٨ صفا ٣ طوابق بعد ازالة التجاوز من قيادة الشرطة/  ــروع (هدم واعادة بناء متوس (اِّـغلقة) مش

قرب هيئة االستثمار) 
  - وبكلفة تخمينية قدرها (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم )
 - -موقع اِّـشروع ( اِّـركز ) 

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
ــا تعليمات تنفيذ     ــية الوطنية التي حددته ــراءات العطاءات التنافس ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س

العقود الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع اِّـتناقصني.
ــم العقود الحكومية/    ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي 

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

أ - القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية 

ال يقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
ــى تلبية متطلبات الخربة  ــالً موثقاً يوضح إمكانيته عل ــدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دلي ــربة والق • الخ

الفنية اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ 

اليقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته، 

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* 
ــرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف  ــم غري مس ودفع رس

  ٢٠١٩/٧/١٠
خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

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

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

٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  
او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم 

قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧   الساعة  ــا- س سادس

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب 
ــيتم رفضها. سيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) ستة عشر مليون دينار عراقي 
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

احد عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم 
العطلة .

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

ثالثة  عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع 
الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(هدم وإعادة بناء متوسطة األصالة ١٨ صفاً ٣ طوابق بعد ازالة التجاوز
من قيادة الشرطة / قرب هيئة االستثمار مناقصة (١٢١/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)
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  استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــربة لتقديم عطاءاتهم  ــوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــم العقود الحكومية ) دع ــر (محافظة البصرة / قس   يس

(اِّـغلقة) مشروع (بناء وهدم مدرسة الفضيلة االبتدائية ١٨ صفا ثالثة طوابق) 
  - وبكلفة  تخمينية قدرها (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

ــا تعليمات تنفيذ    العقود  ــية الوطنية التي حددته ــذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي   أوالً-  س
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.

ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــالن اِّـش اع

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

أ - القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل 

عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
ــة متطلبات الخربة الفنية  ــدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يق ــربة والق • الخ

اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــم العمل ، تعقيداته ،  ــل. و يعنى باِّـماثلة  حج ــد و تم أنجازها بنجاح  بالكام ــود مماثله ألعمال هذا العق ــذ عق  لتنفي

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم 
غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٠  

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

ــعره  ــية وجداول الكميات اِّـس ــم الرابع من الوثيقة القياس ٢- الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس
وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او  ــات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس ــادق عليها من الجه ــق اِّـص ٤- الوثائ
ــدم العطاء الذي تم قبول  ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــق التأهيل الالحق بموجب االس وثائ

عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادسا- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧   الساعة العاشرة 

صباحاً
 سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت 
ــيتم فتح العطاءات  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون دينار عراقي على  ــتة عش ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي  يوم  ــق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون  موعد الغل ــوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــر - اذا صادف ي ــد عش اح
العطلة.

ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة وحس ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقب ــق َّـ الغاء اِّـناقص ــر - للدائرة الح ــا عش اثن
مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

ثالثة  عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق 
القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (بناء وهدم مدرسة الفضيلة االبتدائية ١٨ صفاً ثالثة طوابق
مناقصة (١٢٢/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــي العطاءات اِّـؤهل ــود الحكومية ) دعوة مقدم ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس   يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع (بناء وهدم مدرسة االمجاد االبتدائية ١٨ صفا ثالثة طوابق) 
  - وبكلفة  تخمينية قدرها (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

ــا تعليمات  ــة التي حددته ــية الوطني ــاءات التنافس ــالل إجراءات العط ــن خ ــاء م ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــط ، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطي ــة العامة رقم (٢) لس ــود الحكومي ــذ    العق تنفي

اِّـتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  
ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــعبة اعالن اِّـش / ش

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

أ - القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــيولة  ــح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــة : على مقدم العطاء توضي ــيولة النقدي ١- متطلبات الس

النقدية ال يقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
ــدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة  ــربة والق • الخ

الفنية اِّـدرجة أدناه:
ــابقة  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش

وبمبلغ اليقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــة  حجم العمل ،  ــل. و يعنى باِّـماثل ــا بنجاح  بالكام ــذا العقد و تم أنجازه ــه ألعمال ه ــود مماثل ــذ عق  لتنفي

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

ــني الراغبني َّـ  العنوان  ــة باللغة العربية من قبل اِّـناقص ــراء مجموعة وثائق العطاء الكامل ــاً- يمكن ش رابع
ــم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء  أدناه* ودفع رس

اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٠  
خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

١- رسالة العطاء وملحق العطاء.
ــية وجداول الكميات  ــم الرابع من الوثيقة القياس ٢- الجداول الكاملة اِّـطلوبة والنماذج اِّـطلوبة وفق القس

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

ــتمرارية أهلية مقدم  ــددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس ــادق عليها من الجهات اِّـح ــق اِّـص ٤- الوثائ
ــق من اهلية مقدم  ــم الرابع للتحق ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــق التأهيل الالحق بموجب االس ــاء  او وثائ العط

العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
ــا- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧ الساعة  سادس

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون دينار  ــتة عش ــب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س ــا - يج ثامن
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي  ــر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس احد عش
يوم العطلة.

ــدم اجراء اِّـفاضلة  ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وع ــرة الحق َّـ الغاء اِّـناقص ــر - للدائ اثنا عش
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  ــر - العنوان اِّـش ثالثة  عش
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية/ قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (بناء وهدم مدرسة األمجاد االبتدائية ١٨ صفاً ثالثة طوابق
مناقصة (١٢٣/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)
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  استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــربة لتقديم عطاءاتهم  ــوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــم العقود الحكومية ) دع ــر (محافظة البصرة / قس   يس

(اِّـغلقة) مشروع (بناء وهدم مدرسة الفضيلة االبتدائية ١٨ صفا ثالثة طوابق) 
  - وبكلفة  تخمينية قدرها (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

ــا تعليمات تنفيذ    العقود  ــية الوطنية التي حددته ــذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي   أوالً-  س
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.

ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــالن اِّـش اع

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

أ - القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل 

عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
ــة متطلبات الخربة الفنية  ــدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يق ــربة والق • الخ

اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــم العمل ، تعقيداته ،  ــل. و يعنى باِّـماثلة  حج ــد و تم أنجازها بنجاح  بالكام ــود مماثله ألعمال هذا العق ــذ عق  لتنفي

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم 
غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٠  

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

ــعره  ــية وجداول الكميات اِّـس ــم الرابع من الوثيقة القياس ٢- الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس
وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او  ــات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس ــادق عليها من الجه ــق اِّـص ٤- الوثائ
ــدم العطاء الذي تم قبول  ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــق التأهيل الالحق بموجب االس وثائ

عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادسا- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧   الساعة العاشرة 

صباحاً
 سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت 
ــيتم فتح العطاءات  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون دينار عراقي على  ــتة عش ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي  يوم  ــق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون  موعد الغل ــوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــر - اذا صادف ي ــد عش اح
العطلة.

ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة وحس ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقب ــق َّـ الغاء اِّـناقص ــر - للدائرة الح ــا عش اثن
مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

ثالثة  عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق 
القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (بناء وهدم مدرسة الفضيلة االبتدائية ١٨ صفاً ثالثة طوابق
مناقصة (١٢٢/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــي العطاءات اِّـؤهل ــود الحكومية ) دعوة مقدم ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس   يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع (بناء وهدم مدرسة االمجاد االبتدائية ١٨ صفا ثالثة طوابق) 
  - وبكلفة  تخمينية قدرها (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

ــا تعليمات  ــة التي حددته ــية الوطني ــاءات التنافس ــالل إجراءات العط ــن خ ــاء م ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
ــط ، ومفتوح لجميع    ــنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطي ــة العامة رقم (٢) لس ــود الحكومي ــذ    العق تنفي

اِّـتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  
ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــعبة اعالن اِّـش / ش

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

أ - القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــيولة  ــح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــة : على مقدم العطاء توضي ــيولة النقدي ١- متطلبات الس

النقدية ال يقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
ــدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة  ــربة والق • الخ

الفنية اِّـدرجة أدناه:
ــابقة  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش

وبمبلغ اليقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــة  حجم العمل ،  ــل. و يعنى باِّـماثل ــا بنجاح  بالكام ــذا العقد و تم أنجازه ــه ألعمال ه ــود مماثل ــذ عق  لتنفي

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

ــني الراغبني َّـ  العنوان  ــة باللغة العربية من قبل اِّـناقص ــراء مجموعة وثائق العطاء الكامل ــاً- يمكن ش رابع
ــم غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء  أدناه* ودفع رس

اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٠  
خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

١- رسالة العطاء وملحق العطاء.
ــية وجداول الكميات  ــم الرابع من الوثيقة القياس ٢- الجداول الكاملة اِّـطلوبة والنماذج اِّـطلوبة وفق القس

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

ــتمرارية أهلية مقدم  ــددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس ــادق عليها من الجهات اِّـح ــق اِّـص ٤- الوثائ
ــق من اهلية مقدم  ــم الرابع للتحق ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــق التأهيل الالحق بموجب االس ــاء  او وثائ العط

العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
ــا- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧ الساعة  سادس

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون دينار  ــتة عش ــب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س ــا - يج ثامن
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي  ــر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس احد عش
يوم العطلة.

ــدم اجراء اِّـفاضلة  ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وع ــرة الحق َّـ الغاء اِّـناقص ــر - للدائ اثنا عش
وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  ــر - العنوان اِّـش ثالثة  عش
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية/ قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (بناء وهدم مدرسة األمجاد االبتدائية ١٨ صفاً ثالثة طوابق
مناقصة (١٢٣/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

NO.3219.SUN.7.JUL.2019 27إعالناتالعدد (٣٢١٩) األحد ٧/٧/ ٢٠١٩ 
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٧٢٨ َّـ٢٠١٩/٦/٢٤) .
يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) 

مشروع (بناء مدرسة ١٨ صفا ٣ طوابق َّـ ساحة مدرسة احمد شوقي وهدم البناية القديمة بعد االستالم)
  - وبكلفة  تخمينية قدره (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار وستمائة  مليون  دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم )
 - -موقع اِّـشروع ( اِّـركز ) 

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
ــات تنفيذ العقود  ــية الوطنية التي حددتها تعليم ــراءات العطاءات التنافس ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س

الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع اِّـتناقصني.
ــعبة  ــم العقود الحكومية/ ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــالن اِّـش اع

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

أ - القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل 

عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
ــة متطلبات الخربة الفنية  ــالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دلي ــربة والق • الخ

اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــم العمل ، تعقيداته ،  ــل. و يعنى باِّـماثلة  حج ــد و تم أنجازها بنجاح  بالكام ــود مماثله ألعمال هذا العق ــذ عق  لتنفي

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم 
غري مسرتد  قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٠  

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

ــعره  ــية وجداول الكميات اِّـس ــم الرابع من الوثيقة القياس ٢- الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس
وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات.

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او  ــات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس ــادق عليها من الجه ــق اِّـص ٤- الوثائ
ــدم العطاء الذي تم قبول  ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــق التأهيل الالحق بموجب االس وثائ

عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادسا- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧   الساعة العاشرة 

صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت 
ــيتم فتح العطاءات  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون دينار عراقي على  ــتة عش ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي يوم  ــوم الدوام الرس ــون  موعد الغلق َّـ ي ــمية يك ــادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــر - اذا ص ــد عش اح
العطلة.

ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة وحس ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقب ــق َّـ الغاء اِّـناقص ــر - للدائرة الح ــا عش اثن
مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

ثالثة  عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق 
القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (بناء مدرسة ١٨ صفاً ٣ طوابق َّـ ساحة مدرسة احمد شوقي وهدم البناية 
القديمة بعد االستالم مناقصة (١٢٤/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٧٢٨ َّـ ٢٠١٩/٦/٢٤) .
ــربة لتقديم  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــوة مقدمي العط ــود الحكومية ) دع ــم العق ــرة / قس ــة البص ــر (محافظ   يس
ــاحة مدرسة السجاد وهدم البناية القديمة  ــروع (بناء مدرسة ١٨ صف ٣ طوابق َّـ س عطاءاتهم(اِّـغلقة) مش

بعد استالم الجديدة)
  - وبكلفة  تخمينية قدره (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

ــا تعليمات تنفيذ     ــية الوطنية التي حددته ــراءات العطاءات التنافس ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
العقود الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.

  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / 
شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي 

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

أ - القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية 

اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
ــى تلبية متطلبات الخربة  ــالً موثقاً يوضح إمكانيته عل ــدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دلي ــربة والق • الخ

الفنية اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ 

اليقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته، 

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* 
ــرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف  ــم غري مس ودفع رس

  ٢٠١٩/٧/١٠
خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

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

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

٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  
او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم 

قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧   الساعة  ــا- س سادس

العاشرة صباحاً
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب  ــابعا -يجب تس س
ــيتم رفضها. سيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) ستة عشر مليون دينار عراقي 
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

احد عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي  يوم 
العطلة .

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

ثالثة  عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع 
الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط 

/دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (بناء مدرسة ١٨ صفاً ٣ طوابق َّـ ساحة مدرسة السجاد وهدم البناية 
القديمة بعد استالم الجديدة مناقصة (١٢٥/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٧٢٨ َّـ٢٠١٩/٦/٢٤) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) 

مشروع (بناء مدرسة َّـ ساحة متوسطة الحرية ١٨ صفاً ٣ طوابق  وهدم اِّـدرسة بعد استالم  البناية الجديدة
  - وبكلفة  تخمينية قدره (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم )
 - -موقع اِّـشروع ( اِّـركز ) 

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
ــات تنفيذ    العقود  ــي حددتها تعليم ــية الوطنية الت ــن خالل إجراءات العطاءات التنافس ــذ العطاء م ــيتم تنفي   أوالً-  س

الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.
ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش ــن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس ــاً- يمك   ثاني
ــت اِّـحلي ِّـحافظة  ــب التوقي ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاه وذلك من  الس ــاريع) َّـ العنوان أدن ــالن اِّـش اع

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

أ - القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــيولة النقدية اليقل  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ١- متطلبات الس

عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
• الخربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة 

أدناه:
ــبع السابقة وبمبلغ اليقل  ــنوات ( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش

عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــل ، تعقيداته ،  ــى باِّـماثلة  حجم العم ــاح  بالكامل. و يعن ــم أنجازها بنج ــال هذا العقد و ت ــود مماثله ألعم ــذ عق  لتنفي

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم 
غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٠  

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

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

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

وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــاعة العاشرة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧   الس ــا- س سادس

صباحاً
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت  ــابعا -يجب تس   س
اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) ستة عشر مليون دينار عراقي على شكل 
صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــذي يلي يوم  ــمي ال ــق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون  موعد الغل ــة عطلة رس ــوم غلق اِّـناقص ــادف ي ــر - اذا ص ــد عش اح
العطلة.

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

ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق  ــر -  العنوان اِّـش ثالثة  عش
القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة  ــة  عشر – الزام الشركات بش خمس

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (بناء مدرسة َّـ ساحة متوسطة الحرية ١٨ صفاً ٣ طوابق وهدم اِّـدرسة 
بعد استالم البناية الجديدة مناقصة (١٢٦/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٧٢٨ َّـ٢٠١٩/٦/٢٤) .
ــربة لتقديم  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــوة مقدمي العط ــود الحكومية ) دع ــم العق ــرة / قس ــة البص ــر (محافظ   يس
عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع (بناء مدرسة ١٨ صفاً َّـ ساحة مدرسة الحريري وهدم البناية القديمة بعد استالم  

الجديدة)
  - وبكلفة  تخمينية قدرة(١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

 - موقع اِّـشروع ( عز الدين سليم ) 
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

ــا تعليمات تنفيذ     ــية الوطنية التي حددته ــراءات العطاءات التنافس ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
العقود الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.

  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / 
شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي 

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

أ - القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية 

اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
ــى تلبية متطلبات الخربة  ــالً موثقاً يوضح إمكانيته عل ــدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دلي ــربة والق • الخ

الفنية اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ 

اليقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل، تعقيداته، 

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* 
ــرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف  ــم غري مس ودفع رس

  ٢٠١٩/٧/١٠
خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

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

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

٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  
او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم 

قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧   الساعة  ــا- س سادس

العاشرة صباحاً
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب  ــابعا -يجب تس س
ــيتم رفضها. سيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) ستة عشر مليون دينار عراقي 
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

احد عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم 
العطلة.

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

ثالثة  عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة   بيع 
الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(بناء مدرسة ١٨ صفاً َّـ ساحة مدرسة الحريري وهدم البناية القديمة بعد 
استالم الجديدة مناقصة (١٢٧/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

NO.3219.SUN.7.JUL.2019 العدد (٣٢١٩) األحد ٧/٧/ ٢٠١٩ 
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٧٢٨ َّـ٢٠١٩/٦/٢٤) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) 

مشروع (بناء مدرسة َّـ ساحة متوسطة الحرية ١٨ صفاً ٣ طوابق  وهدم اِّـدرسة بعد استالم  البناية الجديدة
  - وبكلفة  تخمينية قدره (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم )
 - -موقع اِّـشروع ( اِّـركز ) 

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
ــات تنفيذ    العقود  ــي حددتها تعليم ــية الوطنية الت ــن خالل إجراءات العطاءات التنافس ــذ العطاء م ــيتم تنفي   أوالً-  س

الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.
ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش ــن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس ــاً- يمك   ثاني
ــت اِّـحلي ِّـحافظة  ــب التوقي ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاه وذلك من  الس ــاريع) َّـ العنوان أدن ــالن اِّـش اع

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

أ - القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــيولة النقدية اليقل  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ١- متطلبات الس

عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
• الخربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة 

أدناه:
ــبع السابقة وبمبلغ اليقل  ــنوات ( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢- اِّـش

عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــل ، تعقيداته ،  ــى باِّـماثلة  حجم العم ــاح  بالكامل. و يعن ــم أنجازها بنج ــال هذا العقد و ت ــود مماثله ألعم ــذ عق  لتنفي

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم 
غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٠  

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

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

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

وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــاعة العاشرة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧   الس ــا- س سادس

صباحاً
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت  ــابعا -يجب تس   س
اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) ستة عشر مليون دينار عراقي على شكل 
صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــذي يلي يوم  ــمي ال ــق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون  موعد الغل ــة عطلة رس ــوم غلق اِّـناقص ــادف ي ــر - اذا ص ــد عش اح
العطلة.

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

ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق  ــر -  العنوان اِّـش ثالثة  عش
القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة  ــة  عشر – الزام الشركات بش خمس

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (بناء مدرسة َّـ ساحة متوسطة الحرية ١٨ صفاً ٣ طوابق وهدم اِّـدرسة 
بعد استالم البناية الجديدة مناقصة (١٢٦/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٧٢٨ َّـ٢٠١٩/٦/٢٤) .
ــربة لتقديم  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــوة مقدمي العط ــود الحكومية ) دع ــم العق ــرة / قس ــة البص ــر (محافظ   يس
عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع (بناء مدرسة ١٨ صفاً َّـ ساحة مدرسة الحريري وهدم البناية القديمة بعد استالم  

الجديدة)
  - وبكلفة  تخمينية قدرة(١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

 - موقع اِّـشروع ( عز الدين سليم ) 
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 

ــا تعليمات تنفيذ     ــية الوطنية التي حددته ــراءات العطاءات التنافس ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
العقود الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.

  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / 
شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي 

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

أ - القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية 

اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
ــى تلبية متطلبات الخربة  ــالً موثقاً يوضح إمكانيته عل ــدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دلي ــربة والق • الخ

الفنية اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ 

اليقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل، تعقيداته، 

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* 
ــرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف  ــم غري مس ودفع رس

  ٢٠١٩/٧/١٠
خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

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

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

٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  
او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم 

قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧   الساعة  ــا- س سادس

العاشرة صباحاً
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب  ــابعا -يجب تس س
ــيتم رفضها. سيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) ستة عشر مليون دينار عراقي 
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

احد عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم 
العطلة.

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

ثالثة  عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة   بيع 
الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(بناء مدرسة ١٨ صفاً َّـ ساحة مدرسة الحريري وهدم البناية القديمة بعد 
استالم الجديدة مناقصة (١٢٧/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

NO.3219.SUN.7.JUL.2019 29إعالناتالعدد (٣٢١٩) األحد ٧/٧/ ٢٠١٩ 
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٧٢٨ َّـ٢٠١٩/٦/٢٤) .
ــربة لتقديم عطاءاتهم  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــوة مقدمي العط ــود الحكومية ) دع ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس   يس
(اِّـغلقة) مشروع (بناء مدرسة ١٨ صفا ٣ طوابق  َّـ ساحة مدرسة الذهب االسود االبتدائية وهدم البناية القديمة بعد 

االستالم)  
  - وبكلفة  تخمينية قدرها (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم )
 - -موقع اِّـشروع ( اِّـركز ) 

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
ــات تنفيذ    العقود  ــي حددتها تعليم ــية الوطنية الت ــن خالل إجراءات العطاءات التنافس ــذ العطاء م ــيتم تنفي   أوالً-  س

الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.
ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش ــن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس ــاً- يمك   ثاني
ــت اِّـحلي ِّـحافظة  ــب التوقي ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاه وذلك من  الس ــاريع) َّـ العنوان أدن ــالن اِّـش اع

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

أ - القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــيولة النقدية اليقل  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ١- متطلبات الس

عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
• الخربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة 

أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن 

(٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــل ، تعقيداته ،  ــى باِّـماثلة  حجم العم ــاح  بالكامل. و يعن ــم أنجازها بنج ــال هذا العقد و ت ــود مماثله ألعم ــذ عق  لتنفي

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم 
غري مسرتد  قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٠  

خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

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

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

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

وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــاعة العاشرة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧   الس ــا- س سادس

صباحاً
ــب التوقيت  ــاعة ١:٠٠ ظهرا  حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الس ــابعا -يجب تس   س
اِّـحلي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) ستة عشر مليون دينار عراقي على شكل 
صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي يوم العطلة  ــمية يكون موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس احد عش
.

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

ثالثة  عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq اربعة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

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

اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(بناء مدرسة ١٨ صفاً ٣ طوابق َّـ ساحة مدرسة الذهب األسود االبتدائية 
وهدم البناية القديمة بعد االستالم مناقصة (١٢٨/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٧٢٨ َّـ٢٠١٩/٦/٢٤) .
ــربة لتقديم  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــوة مقدمي العط ــود الحكومية ) دع ــم العق ــرة / قس ــة البص ــر (محافظ   يس
ــة االمام الحسن بن علي وهدم  ــة ١٨ صفا ٣ طوابق  َّـ ساحة مدرس ــروع (بناء مدرس عطاءاتهم (اِّـغلقة) مش

البناية القديمة بعد استالم الجديدة)  
  - وبكلفة  تخمينية قدرها (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

ــا تعليمات تنفيذ     ــية الوطنية التي حددته ــراءات العطاءات التنافس ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
العقود الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع اِّـتناقصني.

  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / 
شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي 

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

أ - القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية 

اليقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
ــى تلبية متطلبات الخربة  ــالً موثقاً يوضح إمكانيته عل ــدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دلي ــربة والق • الخ

الفنية اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ 

اليقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته، 

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* 
ــرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف  ــم غري مس ودفع رس

  ٢٠١٩/٧/١٠
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

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

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

٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  
او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم 

قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧   الساعة  ــا- س سادس

العاشرة صباحاً
ــاعة ١:٠٠ ظهرا حسب  ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الس ــابعا -يجب تس   س
ــيتم  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) ستة عشر مليون دينار عراقي 
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي     ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس احد عش
يوم العطلة.

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

ثالثة  عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع 
الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

(بناء مدرسة ١٨ صفاً ٣ طوابق َّـ ساحة مدرسة اإلمام الحسن بن علي وهدم 
البناية القديمة بعد استالم الجديدة مناقصة (١٢٩/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

NO.3219.SUN.7.JUL.2019 العدد (٣٢١٩) األحد ٧/٧/ ٢٠١٩ 
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٧٢٨ َّـ٢٠١٩/٦/٢٤) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) 

مشروع (بناء مدرسة ١٨ صفا ٣ طوابق  َّـ ساحة مدرسة الصباح وهدم البناية القديمة بعد االستالم) 
  - وبكلفة  تخمينية قدرها (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم )
 - -موقع اِّـشروع ( اِّـركز ) 

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
ــا تعليمات تنفيذ    العقود  ــية الوطنية التي حددته ــذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي   أوالً-  س

الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.
ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــالن اِّـش اع

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

أ - القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل 

عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
ــة متطلبات الخربة الفنية  ــالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دلي ــربة والق • الخ

اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــم العمل ، تعقيداته ،  ــل. و يعنى باِّـماثلة  حج ــد و تم أنجازها بنجاح  بالكام ــود مماثله ألعمال هذا العق ــذ عق  لتنفي

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم 
غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٠  

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

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

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او  ــات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس ــادق عليها من الجه ــق اِّـص ٤- الوثائ
ــدم العطاء الذي تم قبول  ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــق التأهيل الالحق بموجب االس وثائ

عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧ الساعة العاشرة  ــا- س سادس

صباحاً
  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا  حسب التوقيت 
ــيتم فتح العطاءات  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون دينار عراقي على  ــتة عش ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي  يوم  ــق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون  موعد الغل ــوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــر - اذا صادف ي ــد عش اح
العطلة.

ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة وحس ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقب ــق َّـ الغاء اِّـناقص ــر - للدائرة الح ــا عش اثن
مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

ثالثة  عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق 
القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/دائرة 

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (بناء مدرسة ١٨ صفاً ٣ طوابق َّـ ساحة مدرسة الصباح وهدم البناية 
القديمة بعد االستالم مناقصة (١٣٠/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٧٢٨ َّـ٢٠١٩/٦/٢٤) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
ــباب االبتدائية وهدم اِّـدرسة بعد  ــاحة مدرسة الش ــة ١٨ صفا ٣ طوابق  َّـ س ــروع (بناء مدرس (اِّـغلقة) مش

استالم البناية الجديدة)  
  - وبكلفة  تخمينية قدرها (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم )
 - -موقع اِّـشروع ( اِّـركز ) 

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
ــا تعليمات تنفيذ     ــية الوطنية التي حددته ــراءات العطاءات التنافس ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س

العقود الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / 
شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي 

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

أ - القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية 

ال يقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
ــه على تلبية متطلبات الخربة  ــى مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيت ــربة والقدرة الفنية: عل •  الخ

الفنية اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ 

ال يقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته، 

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* 
ــرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف  ــم غري مس ودفع رس

  ٢٠١٩/٧/١٠
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

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

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

٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  
او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم 

قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧   الساعة  ــا- س سادس

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب 
ــيتم رفضها. سيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) ستة عشر مليون دينار عراقي 
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

احد عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي  يوم 
العطلة .

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

ثالثة  عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع 
الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (بناء مدرسة ١٨ صفاً ٣ طوابق َّـ ساحة مدرسة الشباب االبتدائية
وهدم اِّـدرسة بعد استالم البناية الجديدة مناقصة (١٣١/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

NO.3219.SUN.7.JUL.2019 العدد (٣٢١٩) األحد ٧/٧/ ٢٠١٩ 
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٧٢٨ َّـ٢٠١٩/٦/٢٤) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) 

مشروع (بناء مدرسة ١٨ صفا ٣ طوابق  َّـ ساحة مدرسة الصباح وهدم البناية القديمة بعد االستالم) 
  - وبكلفة  تخمينية قدرها (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم )
 - -موقع اِّـشروع ( اِّـركز ) 

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
ــا تعليمات تنفيذ    العقود  ــية الوطنية التي حددته ــذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي   أوالً-  س

الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.
ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الس ــالن اِّـش اع

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

أ - القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل 

عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
ــة متطلبات الخربة الفنية  ــالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دلي ــربة والق • الخ

اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــم العمل ، تعقيداته ،  ــل. و يعنى باِّـماثلة  حج ــد و تم أنجازها بنجاح  بالكام ــود مماثله ألعمال هذا العق ــذ عق  لتنفي

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم 
غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٠  

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

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

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او  ــات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس ــادق عليها من الجه ــق اِّـص ٤- الوثائ
ــدم العطاء الذي تم قبول  ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــق التأهيل الالحق بموجب االس وثائ

عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧ الساعة العاشرة  ــا- س سادس

صباحاً
  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا  حسب التوقيت 
ــيتم فتح العطاءات  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون دينار عراقي على  ــتة عش ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) س
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي  يوم  ــق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون  موعد الغل ــوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــر - اذا صادف ي ــد عش اح
العطلة.

ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة وحس ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقب ــق َّـ الغاء اِّـناقص ــر - للدائرة الح ــا عش اثن
مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشاركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

ثالثة  عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق 
القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/دائرة 

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (بناء مدرسة ١٨ صفاً ٣ طوابق َّـ ساحة مدرسة الصباح وهدم البناية 
القديمة بعد االستالم مناقصة (١٣٠/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٧٢٨ َّـ٢٠١٩/٦/٢٤) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
ــباب االبتدائية وهدم اِّـدرسة بعد  ــاحة مدرسة الش ــة ١٨ صفا ٣ طوابق  َّـ س ــروع (بناء مدرس (اِّـغلقة) مش

استالم البناية الجديدة)  
  - وبكلفة  تخمينية قدرها (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم )
 - -موقع اِّـشروع ( اِّـركز ) 

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف /  انشائية 
ــا تعليمات تنفيذ     ــية الوطنية التي حددته ــراءات العطاءات التنافس ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س

العقود الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / 
شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي 

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

أ - القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية 

ال يقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
ــه على تلبية متطلبات الخربة  ــى مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيت ــربة والقدرة الفنية: عل •  الخ

الفنية اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ 

ال يقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته، 

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* 
ــرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف  ــم غري مس ودفع رس

  ٢٠١٩/٧/١٠
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

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

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

٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  
او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم 

قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧   الساعة  ــا- س سادس

العاشرة صباحاً
  سابعا -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب 
ــيتم رفضها. سيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) ستة عشر مليون دينار عراقي 
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

احد عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي  يوم 
العطلة .

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

ثالثة  عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع 
الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

 (بناء مدرسة ١٨ صفاً ٣ طوابق َّـ ساحة مدرسة الشباب االبتدائية
وهدم اِّـدرسة بعد استالم البناية الجديدة مناقصة (١٣١/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

NO.3219.SUN.7.JUL.2019 31حقائقالعدد (٣٢١٩) األحد ٧/٧/ ٢٠١٩ 
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٧٢٨ َّـ٢٠١٩/٦/٢٤) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
ــة بعد استالم البناية  ــة نجد ١٨ صفا ٣ طوابق وهدم اِّـدرس ــة َّـ ساحة مدرس ــروع (بناء مدرس (اِّـغلقة) مش

الجديدة  
  - وبكلفة  تخمينية قدرها (١،٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و ستمائة  مليون  دينار عراقي

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

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

ــا تعليمات تنفيذ     ــية الوطنية التي حددته ــراءات العطاءات التنافس ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
العقود الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـتناقصني.

  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / 
شعبة اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي 

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

أ - القدرة أِّـالية : على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية 

ال يقل عن مبلغ قدره (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي
ــى تلبية متطلبات الخربة  ــاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عل ــدرة الفنية: على مقدم العط ــربة والق • الخ

الفنية اِّـدرجة أدناه:
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ 

ال يقل عن (٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي.
 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته، 

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* 
ــرتد  قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف  ــم غري مس ودفع رس

  ٢٠١٩/٧/١٠
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

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

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

٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  
او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم 

قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــاعة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/١٧ الس ــا- س سادس

العاشرة صباحاً
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣ الساعة ١:٠٠ ظهرا     حسب  ــابعا -يجب تس   س
ــيتم رفضها. سيتم  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٧/٢٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٦،٠٠٠،٠٠٠) ستة عشر مليون دينار عراقي 
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واإلعالن.

احد عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي  يوم 
العطلة .

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

ــم العقود ألحكومية /  شعبة   ــار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــر -  العنوان اِّـش ثالثة  عش
بيع الوثائق القياسية 

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط/

دائرة العقود الحكومية/ قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / أسعد عبد االمري العيداني / محافظ البصرة

بناء مدرسة َّـ ساحة مدرسة نجد ١٨ صفاً ٣ طوابق
وهدم اِّـدرسة بعد استالم البناية الجديدة مناقصة (١٣٢/ تربية ٢٠١٩)

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

واضاف ان اخملدرات باتت تنتشر مؤخرا  
بطرق ماكرة وخادعة وجاذبة للشباب 
والشابات اليقاعهم في فخ التعاطي 
لها، مبينا ان من الوسائل التي يتم من 
خاللها اقناع الشباب والشابات على 
ــتغالل ما يعاني  ــي اخملدرات اس تعاط
ــن ضغوط  ــابة م ــاب او الش منه الش
ــي او قلق  ــية او اضطراب نفس نفس
نفسي او مشكلة معينة او االحباط 
ــل فيكون خداعهم من  نتيجة الفش
ــتعمال احلبوب  ــم باس خالل اقناعه
اخملدرة في انها تؤدي الى التهدئة كما 
ــا تعالج حاالت االضطراب والقلق  انه
ــتخدام  اس ان  ــا  موضح ــي،  النفس
ــي اخملدرات  ــح بتعاط ــوان الواض العن
ــا  اجتماعي ــول  ــر مقب ــر غي ام ــد  يع
وسيواجه بالرفض لكن هذه الطريقة 
ــيئا الى تعاطي  ــيئا فش ــتؤدي ش س
مواد اكثر ضررا.وتابع ان هذه الوسائل 
ــع ال يوجد  ــي اجملتم ــرت ف التي انتش
ــائل التي حتمي  ــا يقابلها من الوس م
ــباب وافكارهم من التلوث  عقول الش
ــرة واخلادعة  ــائل املاك عن طريق الوس
ــدد ممثل املرجعية العليا  واجلاذبة.وش
ــات املعنية  ــه اجله ــرورة تنب ــى ض عل
ــرة  ــذه الظاه ــورة ه ــة خلط واجملتمعي
ووضع العالجات الناجحة والسريعة 
للحد من تناميها وسرعة انتشارها، 
الفتا الى ان من بني اخلطوات املطلوبة 
للحد من هذه الظاهرة هو وجود رادع 
ــي وعقابي صارم يكفي في احلد  قانون
ــذه الظاهرة،  ــار ه ــرعة انتش ــن س م

مبينا ان اي مجتمع توجد فيه جرمية 
ــب ان يكون  ــرة اجتماعية يج او ظاه
هنالك قانون وتشريع فيه من االحكام 

ــرة او اجلرمية، الى  ــة لردع الظاه القوي
ــق وتنفيذ تلك  ــوة بتطبي ــب الق جان
ــؤولني  االحكام. وبني ان عددا من املس
ــي مرحلة  ــى وجود ضعف ف ــير ال يش
ــة  ــكام القانوني ــض االح ــق بع تطبي
ــي ردع اجملرمني، الى  ــدم الكفاية ف وع

جانب وجود عقوبات مبستوى خفيف 
ــن يتاجر  ــر في ردع م ــف ال تؤث وضعي
ــي مرحلة  ــح ان ف ــواد. واوض ــذه امل به

ــظ ان املدان  ــق لالحكام نالح التطبي
ــه بابا  ــه يجد ل ــم علي ــا يحك عندم
يفلت من خالله من العقاب كاحكام 
ــررة، مؤكدا ان هذه االمور  العفو املتك
ــون. ولفت الى ان بعض  تضعف القان
ــه عالقات  ــذه املواد لدي ــن يتاجر به م

ــاعدونه  ــع متنفذين في الدولة يس م
ــاب. واكد خطيب  ــن العق باالفالت م
جمعة كربالء على ضرورة ملء الفراغ 
القاتل لدى الشباب لتفريغ طاقاتهم 
ــة وترفيهية  ــج تنموي ــالل برام من خ
ــيا وفكريا  ــم بناء عقليا ونفس تبنيه
صحيحا. واشار الى ان بعض الشباب 
ــية نتيجة  ــون من ضغوط نفس يعان
ــبب  ــل او بس ــرص عم ــود ف ــدم وج ع
ــة او العاطفية،  ــاكل االجتماعي املش
ــاب اذا لم يجد ما يفرغ  مبينا ان الش
ــذه املواد  ــيلجأ الى ه طاقته فانه س
ــروب من الواقع املرير الذي  الضارة لله
ــيخ الكربالئي  ــدد الش ــه. وج يعيش
تأكيده على ضرورة توفير فرص العمل 
ــجيع القطاع  الكافية من خالل تش
اخلاص والقطاعات املهمة الصناعية 
ــباب، مبينا ان  ــة ومراكز الش والزراعي
هذه اجملاالت لم تلق االهتمام الكافي.

ــات للتوعية  ــة االلتف ــه الى اهمي ونب
ــام الكافي ملعاجلة  اجملتمعية واالهتم
ــداء من  ــرة ابت ــر اخلطي ــذه الظواه ه
ــة واجلامعة واالعالم  ــرة واملدرس االس
ــائل االخرى، الفتا الى ان سبب  والوس
ــر وتناميها يعود  ــذه الظواه ــود ه وج

ــة فقدان حالة  خللل مجتمعي نتيج
ــي مير بها  ــات الت ــوازن ازاء التحدي الت
اجملتمع. واوضح ان املشكلة تكمن في 

ــطه  ــي ينال قس ان التحدي السياس
ــع  ووض ــات  واملناقش ــام  االهتم ــن  م
احللول واملعاجلات من اجلميع، كما هو 
ــبة للتحدي االمني الذي  احلال بالنس
ــتحقاقه من االهتمام، اال ان  ينال اس
ــي والتربوي والقيمي  التحدي االخالق

ــتحقاقه من  ــع ال ينال اس ــي اجملتم ف
ــع املعاجلات. ــام والعناية ووض االهتم
ــالم وضع قوانني ونظام  واردف ان االس

ــاكل وحتديات احلياة  عمل جلميع مش
واعطاها حقها من االهتمام والعالج، 
ــات املتطورة  ــى ان اجملتمع ــيرا ال مش
ــاكل احلياة  كذلك اعطت جلميع مش
ــواء  العناية واالهتمام س ــا  وحتدياته
داخل االسرة او في املدرسة او اجلامعة 

ــرة  ــى ان االس ــار ال ــك. واش ــر ذل وغي
ــاب حقه من  ــي للش ــة تعط واملدرس
ــم االكادميي اال انها  االهتمام بالتعلي
التعطيه حقه من التربية على القيم 
ــا ادى الى وقوع  ــادئ، مم ــالق واملب واالخ
الطالب في مشاكل اخالقية وقيمية 
ــات  وتربوية، وكذلك احلال في مؤسس
الدولة واملؤسسات اجملتمعية. وانتقد 
ــة الدينية العليا انفالت  ممثل املرجعي
ــا  وخروجه ــالم  االع ــائل  وس ــض  بع
ــا ان  ــة، مبين ــط املطلوب ــن الضواب ع
ــرد واجملتمع  ــائل تلقي للف تلك الوس
ثقافتها وافكارها، داعيا الى ضرورة ان 
تهتم وسائل االعالم احلرفية واملهنية 
ــدم االنضباط،  ــض االنفالت وع بتعوي
ــك  ــي ميتل ــع العراق ــدا ان اجملتم مؤك
ــدة لديها حرقة  ــبابية جي طاقات ش
قلب على مجتمعها وشبابه. واختم 
ــليط  ــه بتس ــة خطبت ــل املرجعي ممث
ــي ظاهرة  ــورة تنام ــوء على خط الض
انتشار بعض مراكز الفساد خصوصا 
ــيرا الى ان  ــة بغداد، مش في العاصم
ــاطها وتغلفه  بعض املراكز تؤطر نش
بعناوين مقبولة اجتماعيا كالعناوين 
ــة والترفيهية اال  ــة والتنموي الصحي
انها في حقيقتها تستبطن االفساد 
ــات الدولة  ــع، داعيا مؤسس للمجتم
ــذه الظاهرة  ــى ه ــه ال ــة للتنب املعني
ــع بعض هذه املراكز حتت املراقبة  ووض
وتتحقق من طبيعة نشاطها، مؤكدا 
ــكل خطرا  ــذه املراكز تش ان بعض ه

على االمن االخالقي للمجتمع.

متابعة / البينة الجديدة

حذر ممثل املرجعية الدينية العليا خالل خطبة صالة اجلمعة التي اقيمت في الصحن احلسيني الشريف، من خطورة تنامي ظاهرة انتشار اخملدرات 
في اجملتمع. وقال الشيخ عبد املهدي الكربالئي امس اجلمعة ١ذو القعدة١٤٤٠هـ املوافق ٥٧٢٠١٩م ان ما يثير القلق هو تنامي وانتشار هذه الظاهرة 
ــرائح االجتماعية التي مت التنبيه الى اهميتها في خطب سابقة  ــاط الشباب والشابات، مبينا ان هذه الشريحة من الش ــكل سريع بني اوس بش
كونها الشريحة التي يقع على عاتقها بناء مستقبل واعد للبلد النها االكثر عنفوانا وفعالية، الفتا الى ان انتشار هذه الظاهرة والترويج لها بني 

االوساط الشبابية يؤدي الى استنزاف هذه الطاقات الفكرية والعقلية والنفسية واجلسدية والصحية التي ينتظرها اجملتمع..
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣٢١٩) - األحد - ٧ - تموز - ٢٠١٩
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متابعة / البينة الجديدة
نشر صياد من مدينة سيدني 
ــة  مجموع ــي  ف ــترالية  األس
ــى  عل  Trapman Bermagui
ــن  لكائ ــورا  ص ــبوك»  «فيس
ــادي وطلب من  ــر ع بحري غي
ــروه  يخب أن  ــتخدمني  املس
ــب الصياد  ــمه. وكت ــن اس ع
جيسون «ليس عندي أي فكرة 
ــش. هل لديكم  عن هذا الوح
ــق التعليق  ــات؟» وأرف مقترح
ــي الصورة  ــورة. ويظهر ف بص
ــمكة نصف شفافة وبفم  س

كبير. فعلق أحد املستخدمني 
ستيف بيكر مازحا: «ال يوجد 
ــعر  ــك أنني كنت أش أدنى ش
بهذا الشعور في صباح األحد 
ــة كبيرة».  ــي بعد حفل املاض
وحصل تعليقه على أكثر من 
٥٠ إعجابا. وقارن املستخدمون 
ــب  وكت ــم.  مبعارفه ــن  الكائ
ــي  ــذه أم حبيبت ــم: «ه أحده
آخرون.  ــه  ودعم ــابقة!»،  الس
واقترح بعضهم أن السمكة 
ــتك  ــبب البالس متحولة بس

املرمي في احمليط.

البصرة / البينة الجديدة
ــني  الصحفي ــب  نقي ــل  وص
ــى  ــي، عل ــد الالم ــني مؤي العراقي
ــس النقابة،  ــن مجل ــد م رأس وف
ــة، إلى محافظة  أول أمس اجلمع
ــل (البينة  ــال مراس ــرة. وق البص
ــب الصحفيني  ــدة) إن «نقي اجلدي

ــد الالمي  ــني الزميل مؤي العراقي
وصل اجلمعة محافظة البصرة، 
ــى  عل ــاً  صحفي ــراً  مؤمت ــد  وعق
ــدات واملضايقات  خلفية التهدي
ــا الصحفيون  ــرض له ــي تع الت
احملافظة خالل  ــي  ف واإلعالميون 

األيام املاضية».

ÔΩb»€a@ta6€a@Úzˆ¸@Û‹«@›ibi@NN@÷aä»€a@›vç@µg@“böÌ@äÅe@Ô”aä«@äñ„

متابعة / البينة الجديدة
ــالل مؤمتر  ــا خ أعلنت الفنانة إليس
دار  ــع  م ــا  تعاونه ــن  ع ــي  صحاف
ــة إلطالق مجموعة  مجوهرات عاملي
 Never) ًــدا ــعار «ال تيأس أب حتمل ش
ــا  أنه ــى  إل ــيرة  مش  ،«(give up
ــع  ري ــن  م ــبة  نس ــتُخصص  س
مبيعاتها لعالج مرضى السرطان. 
ــول عالقتها  ــي ردها ح ــددت ف وش

ــا أنها تعمل على إجناز آخر  مع روتان
ــركة، مؤكدةً  ــع الش ــا م ألبوماته
ــد اليوم.  ــع صوتها بع ــا لن تبي أنه
ــون  ــض أن يك ــا ترف ــة أنه مضيف
صوتها ملكاً لشركة، مؤكدة أنها 

ــا» مجدداً،  ــع التعاون مع «روتان ال متان
ــبة للطرفني.  إن وُجدت صيغة مناس

وفيما أكدت أن ال خالف بينها وبني 
الفنانتني نوال الزغبي وجنوى كرم، 

ــاء التحية  ــتبادر بإلق ــا س وأنه
عليهما لو التقت معهما.

ــة  ــار العاملي ــة اآلث ــاء جلن ــوّت أعض ص
ــس األول  ــكو، أم ــي منظمة اليونس ف
ــة بابل على  ــة، على إدراج مدين اجلمع
ــي. وقال التلفزيون  الئحة التراث العامل
ــي جلنة اآلثار  ــمي إن «األعضاء ف الرس
توا  العاملية في منظمة اليونسكو صوّ
باإلجماع، أمس األول، على إدراج مدينة 
بابل على الئحة التراث العاملي». وأضاف 
ــد األمير احلمداني  أن «وزير الثقافة عب
ــار العاملية إلى  ــة اآلث ــاء جلن ــا أعض دع
ــارة مدينة بابل». وبدأ مجلس التراث  زي
ــي، ظهر اجلمعة اخلامس من متوز  العامل
ــت  ــة بالتصوي ــته اخلاص ٢٠١٩، جلس

على إدراج آثار بابل بقائمته. 
ــائل إعالم  وكان احلمداني قد أكد، لوس
عاملية، اخلميس املاضي، أن اليونسكو 
ــن قائمة  ــل ع ــة باب ــتبعدت مدين اس

التراث املعرض للخطر.

بغداد / البينة الجديدة
ــت فعاليات  انطلق
مؤمتر «SAP عراق» 
في العاصمة بغداد 
ــول  بالتح ــاص  اخل
واحلوكمة  ــي  الرقم
وزارة  برعاية  ــة،  االلكتروني
االعالم  االتصاالت وهيئة 
واالتصاالت وأفق السماء 
ــاالت وألول مرة في  لالتص
ــت هيئة  وقال ــراق.  الع
االتصاالت، إن شركة 
ــة  االملاني  SAP
ــة  ملتخصص ا
البرمجيات  في 
ــات  وتطبيقــــ
مة  حلكـــــــــو ا
ــة بغية  االلكتروني
ــى  عل ــاح  االنفتـــ
ــراق  الع ـــــوق  س
ــد  ــرة تعق والول م

ــي  ف ــنوي  الس ــا  مؤمتره
بحضور  ــداد  بغ العاصمة 
ــالم  االع ــة  هيئ ــس  رئي
اخلويلدي  علي  واالتصاالت 
ــاء  ــس االمن ــس مجل ورئي
وزارة  اشرف الدهان ووكالء 
ــي  ــر البيات ــاالت امي االتص
ــر عام  ــل ومدي ــرمي مزع وك
ــاون  ــالم ومع ــركة الس ش
مدير عام الشركة العامة 
ــة  واملعلوماتي ــاالت  لالتص
ــد  احم ــهاب  ش اركان 

ــن  ع ــني  ممثل ــور  وبحض
ــة ل مجلس  ــة العام االمان
ــاع  الدف ووزارات  ــوزراء  ال
الوطني  واالمن  والداخلية 
ــة والنفط والصحة  واملالي
ــكان  ــة واالس والبيئـــــــ
ــباب  ــار والش واالعمـــــــ
بغداد  وجامعة  ــة  والرياض
والسفارة االملانية لالطالع 
ــات  التقني ــدث  اح ــى  عل
ــم  عال ــي  ف ــات  والتطبيق

احلوكمة االلكترونية.
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ما أن هبطت املطرقة اخلشبية على املنضدة إيذاناً بإعالن 
ــة األمم املتحدة للثقافة  ــة التراث العاملي ملنظم مقرر جلن
ــكو)، في العاصمة األذرية باكو  والتربية والعلوم (اليونس
ــوز احلالي، إدراج موقع  ــوم اجلمعة املاضي اخلامس من مت ي
ــن على الئحة  ــالد ما بني النهري ــري التأريخي لب بابل األث
ــراث العاملي حتى نهض العراقيون الذين كانت تكتظ  الت
ــراق كأنهم العنقاء  ــاك رافعني علم الع القاعة بهم هن
فرحاً وابتهاجاً بهذا النصر العراقي البهي بعد (٣٠) سنة 
من اجلهود املضنية التي بذلها العراق وصوالً لهذا الهدف 
املنشود الذي مت طرحه على مدى (٥) مرات متتالية وكانت 

البداية في العام (١٩٨٣)..
ــوا حاضرين في  ــن كان ــواء م ــرح العراقيون س ــم، ف امله
اجللسة أم حيثماً كانوا على امتداد خارطة الوطن، ألنهم 
شاهدوا العالم كيف ينحني لبابل، أقدم حضارة بشرية 

عرفها التأريخ اإلنساني تعود ألكثر من (٥) آالف سنة..
ــارة خير  ــادس من متوز بش ــن هنا كان يوم اجلمعة الس وم
ــجل العراقيني بعد إدراج أهوارنا  ونصراً عراقياً يضاف لس
ــام ٢٠١٧، وبعد  ــن الع ــي ١٧ متوز م ــة التراث ف ــى الئح عل
ــش اإلرهابي في  ــى تنظيم داع ــؤزر والناجز عل ــر امل النص

..٢٠١٨/١٢/١١
ــد بابل  ــرت بابل بألقها ووهجها، اليوم زأر أس اليوم حض
ــارع املوكب لتدخل بوابة عشتار،  وسارت احلشود في ش
ــذ نصر  ــال نبوخ ــون األبط ــوك البابلي ــر املل ــوم حض الي
ــن مرفوعي الرأس،  ــنحاريب مزهوي ــرجون األكدي وس وس
ــلته التي  ــم حمورابي ومس ــك العظي ــر املل ــوم حض الي
ــدمي ومازالت مدونته  ــان الق ــت أول قانون عرفه اإلنس كان
ــر التاريخ كله واحلضارة  ــار اهتمام العالم، اليوم حض مث
كلها والعلوم كلها، بابل هي من علّمت البشرية القراءة 
والكتابة والتدوين وكانت الكتابة املسمارية رحلة احلرف 
األولى، بابل مهد احلضارة، هنا ولدت املدن األولى من رحم 
ــوارع بالقار وعرف  ــدت الطابوقة وبلطت الش ــراق وول الع
ــوار والزقورات واجلنائن املعلقة وعلوم  اإلنسان األول األس

الهندسة والفلك..
ــو: الكرة اآلن  ــؤالي التقليدي ه ــد أن أطيل، لكن س ال أري
ــننهض بها أم  ــنقدم لبابل؟ وهل س في ملعبنا، فماذا س
ستبقى مجرد (كومة أطالل)؟.. املسؤولية امللقاة علينا ال 
شك جد خطيرة، واالرتقاء ببابل لكي تكون مهوى أفئدة 
ــراره وأساطيره  ــياح والباحثني عن دفء التاريخ وأس الس
ــة، وأملنا أن  ــارة وإرادة وطنية مخلص ــب جهوداً جب تتطل
ــلنا بتقدميه لألهوار.. أقول أملنا كبير  نقدم لبابل ما فش

باخليرين إن شاء اهللا.

@ �? �z�‰�Ì@NN@ �›�ib�i
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

ــاج  ــت احل ــزي بي يع
ــار  جب ــل  الراح
ــويعدي   الس الزم 
ــت  بي ــه  أعمام
السويعدي  ــد  منش
ــاة املغفور له  لـــوف
ــام أحمد  (مؤمل وس

ــر  ــي القدي ــائلني اهللا العل ــويعدي) س الس
ــه وأن يلهم ذويه  ــع رحمت ــده بواس أن يتغم

ومحبيه الصبر والسلوان.

Ú������������������Ìå��»��m

ــؤال  ــة أم الدجاجة من البيضة؟.. س ــة من الدجاج البيض
ــور يختلط فيها  ــرب مثالً ألم ــادةً ما يُض ــر وجدلي وع محي

احلابل بالنابل، ويصبح الفرز حينها عصياً..
ــارك كاتباً وإعالمياً  ــاء وقال لي: باعتب ــألني أحد األصدق س
ــؤال أعاله.. فظننت  ــور كثيرة أجب على الس وخبيراً في أم
ــأن ما، فطلبت منه مزيداً من اإليضاح  أنه يريد اختباري بش
ــة بالبيض والدجاج  ــاهللا عليك الدنيا مخبوص فرد قائالً: ب
ــتطيع تربية الدواجن،  ــتيراده ومنعه وكأننا بلد ال يس واس
ــهلة  ــطحة وس ــن وجود نهرين وأرض مس ــى الرغم م فعل
ــارج رغم أن هذه  ــاج والبيض من اخل ــتورد الدج ولكننا نس
ــات احلرارة  ــو معروف ال تتحمل درج ــادة الغذائية كما ه امل
ــيئ حتى لو كان استيرادها من روسيا  العالية أو اخلزن الس
البيضاء.. فالنقل لهذه املادة يؤثر فيها ويسرع في فسادها 

وتلفها املبكر..
ــألني ثانية: ملاذا هذه األموال الضخمة  ويعود صاحبي ليس
ــتيراد  ــن العملة الصعبة يتم حتويلها للخارج مقابل اس م
ــد  ــتطاع املنتج العراقي أن يوفرها ويس هذه املادة التي اس
ــوق احمللية منها حتى وصلنا الى درجة االكتفاء  حاجة الس
الذاتي؟ وملاذا ال نطور ونشجع أصحاب الدواجن على التوسع 
في مشاريعهم من خالل إنشاء حقول دواجن وبيض مائدة 

وما يستتبع ذلك من تشغيل آالف األيدي العاملة؟
ــاج ال يعيش في العراق  ــألني: وهل أن الدج وعاد ثالثة ليس
بل في البرازيل فقط أو في الدول األخرى كالصني وغيرها؟!

ــته  ــي موجود وظروف معيش ــه إن الدجاج العراق ــت ل فقل
ــاج وبيض املادة  ــول لنا إن إنتاجنا من الدج ــرة ومن يق متوف
ــدود على هذه  ــى وهم، أغلق احل ــول له: أنت عل ــي أق ال يكف
ــه املواطن  ــة ما يحتاج ــادرون على تلبي ــرى أننا ق ــادة لت امل
العراقي، ويكفي أن نذكر أن وزارة التجارة أعلنت قبل يومني 
ــح املنتج محلياً.. أليس  ــتالمها (٤) ماليني طن من القم اس
ــى جتاوز احملن  ــدرة املواطن العراقي عل ــذا كافياً لتأكيد ق ه
ــى مرحلة  ــتويات أفضل حت ــول الى مس ــاب والوص والصع
ــا عرفنا أن  ــتغرباً إذا م ــارج؟ وهذا ليس مس ــر للخ التصدي
ــود آدم على هذه  ــدء اخلليقة ووج ــد زراعي منذ ب ــراق بل الع

األرض املعطاء..
ــا مطلوب اآلن من مجلس الوزراء، وكل اجلهات املعنية،  إن م
ــروة احليوانية وتأكيد ضرورة أن تأخذ  االهتمام بالزراعة والث
ــادي لتنهض بالواقع الزراعي ونكون  وزارة الزراعة دورها الري
ــواء أكان دجاجاً مستورداً  ــتيراد س بذلك بعيدين عن االس
ر بأن االعتماد على  ــخ.. ونذكّ ــاً، وحتى الرقي والبطي أم بيض
ــرت اإلرادة اخمللصة،  ــط األمور إذا ما توف النفس هو من أبس

واهللا في عون اجلميع.
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