
يف الهدف

وزارة اخلارجي��ة واح��دة من الوزارات التي ضرب��ت خاصرتها احملاصصة 
السياس��ية أو احلزبية وحتولت بعض مفاصله��ا املهمة واحليوية الى 
امكنة للعبث واالمزجة واالهواء وهي الوزارة التي عرف عنها باحترام 
التقالي��د واالس��س الدبلوماس��ية واملعايي��ر الش��ديدة ف��ي اختيار 
العامل��ن فيها وكيف ال وهي متثل من خالل س��فاراتها وملحقياتها 
املنتش��رة في كل عواصم العالم واجهة الع��راق واملرآة التي تعكس 
صورت��ه مثلما هي تعبر عن موقف العراق الرس��مي ازاء كل القضايا 
واالحداث في الساحة احمللية أو العربية أو العاملية.. والشيء بالشيء 
يذك��ر فإن واحدة من املثالب التي تؤخذ على وزارة اخلارجية ان العديد 
من س��فاراتنا في اخل��ارج اصبحت امالكاً لعوائ��ل معينة او  ألحزاب 
وكتل سياسية بعينها وان من يشغلون مناصب السفراء او القائمن 
باالعمال مت اختيارهم وفق رغبات وإرادات سياسية وامالءات وعالقات 
شخصية وافتقد العديد منهم الى الضوابط واملعايير الدبلوماسية 
وهن��اك من تص��در املنصب وه��و لم يش��تغل او يتدرج في الس��لك 
الدبلوماس��ي ول��م يع��رف ابجديات السياس��ة العراقي��ة بل وليس 
خريج علوم سياس��ية او متخرج في معه��د اخلدمة اخلارجية التابع 
ل��وزارة اخلارجية وان اغلب س��فرائنا لم يقدموا ش��يئاً للعراق وكانوا 
مجرد ارقام حسابية اثقلت كاهل امليزانية العامة للدولة.. وملناسبة 
استعداد البرملان للتصويت على )70( سفيراً لسد الشواغر والنقص 
في املواق��ع الدبلوماس��ية وللمعلومات فقط والكالم منس��وب الى 
عضو جلنة العالقات اخلارجية النيابية )عامر الفايز( ان وزارة اخلارجية 
رش��حت 50% من السفراء فيما مت ترشيح 50% من السفراء عن طريق 
الكت��ل السياس��ية أي ان احملاصصة كان لها دور في ترش��يح نصف 
الس��فراء ولكم ان تتخيلوا حج��م الكارثة اذا كان الس��فير تختاره 

الكتل السياسية وفق مزاجها واشتراطاتها.
دع��وة مخلصة ألن متارس وزارة اخلارجية دوره��ا الريادي وتزيح كل هذا 
الذي يحصل في الوزارة.. إذ ان من غير املقبول ان يكون في هذه الوزارة 
غير املهنين وممن ال يجيدون العمل الدبلوماسي.. وان مصلحة العراق 
ف��وق مصلح��ة اآلخرين والنكتة الكب��رى ان السياس��ي الذي يركله 
الشعب او يخس��ر في االنتخابات يتم تعيينه س��فيراً او مستشاراً 

لدى الرئاسات الثالث.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار* 

نريد سفراء مهنيني 
ومقتدرين.. ياخارجية

الن��واب، ام��س  عق��د مجل��س 
االعتيادي��ة  جلس��ته  االثن��ن، 
النيابي���ة  ال�����دورة  ال�)31( من 
التش��ريعية  للس��ن�ة  الرابع�ة 
الفص�����ل  ف��ي  االول����ى 
التش��ريع���ي الثان��ي برئاس��ة 
رئيسه )محمد احللبوسي(. وقد 
صوت البرملان في جلسته امس 
على عدد من مش��اريع القوانن 
من بينها تعديل نظامه الداخلي 
والتصوي��ت على تش��كيل جلنة 
االتص��االت واالع��الم كما صوت 
عل��ى مقت��رح قان��ون التعدي��ل 
العام��ة  املوازن��ة  لقان��ون  االول 
االحتادية جلمهوري��ة العراق رقم 
ش��هدت  وق��د   2019 لس��نة   1
اجللسة انسحاب كتلة احلكمة 

املعارضة.
وف��ي الش��أن ذات��ه وج��ه رئيس 
)محم��د  الن��واب  مجل��س 
االثن��ن،  ام��س  احللبوس��ي(، 
باستضافة وزيري النفط واملالية 
ال��وزراء للحديث  وممث��ل رئي��س 
عن كميات النف��ط املصدرة من 
اقلي��م كردس��تان. وق��ال مصدر 
برملاني ، إن رئيس مجلس النواب 
)محمد احللبوس��ي( وجه امس، 

بإس��تضافة وزي��ر النف��ط )ثامر 
)فؤاد  املالي��ة  ووزي��ر  الغضب��ان( 
حس��ن(، فضالً ع��ن ممثل رئيس 
ال��وزراء ودي��وان الرقاب��ة املالي��ة 
اخلميس املُقبل. وأن االستضافة 
تأتي بشأن تطبيق قانون املوازنة 
اخلاصة بش��أن االلتزام بكميات 

تصدير النفط من اإلقليم.
وف��ي ش��أن آخ��ر ه��دد مجلس 
مبقاضاة  الديواني��ة،  محافظ��ة 
احملافظ املقال )سامي احلسناوي( 
بس��بب إصداره قرارات ومزاولته 
إقالت��ه  رغ��م  املنص��ب  إدارة 
والتصوي��ت على تكلي��ف نائبه 
ب��إدارة أم��ور احملافظ��ة. وقال��ت 
عضو اجمللس )ضحى املوس��وي( 
ان “محاف��ظ الديواني��ة املق��ال 
)سامي احلسناوي( بقي مبنصبه 
رغ��م إقالته واآلن يص��در قرارات 

وتعليمات خالفا للقانون”.
م��ن جانبها وصف��ت النائب عن 
ائت��الف دول��ة القان��ون )عالي��ة 
نصيف(, امس االثنن, املطالبن 
احملافظ��ات  مجال��س  بالغ��اء 
الدس��تور  اليفقه��ون  بأنه��م 
لكون الغ��اء اجملالس يحتاج الى 
تعديل دس��توري وليس إلى قرار 
نيابي, مشيرة الى ان العودة الى 
احتس��اب االص��وات يدويا اجنع. 

وقالت نصيف ، إنها “تس��تغرب 
من بع��ض النواب مم��ن يطالبون 
باص��دار ق��رار او تصوي��ت داخل 
البرملان اللغاء مجالس احملافظات 
وانه مق��ر كمادة اساس��ية في 
أن  مبين��ة  الدائ��م”،  الدس��تور 
“املطالبن بحل اجملالس الميلكون 

دراية بالدستور”.
وعل��ى صعي��د آخ��ر أك��د احلزب 
أن  الكردس��تاني،  الدميقراط��ي 
رئيس حكومة إقليم كردس��تان 
س��يقدم  بارزان��ي(  )مس��رور 
كابينت��ه الوزارية لبرملان اإلقليم 
ف��ي 12 م��ن مت��وز اجل��اري. وقال 

عضو احلزب )ماجد ش��نكالي( ، 
الكردستاني  الوطني  إن “االحتاد 
اتف��ق م��ع احل��زب الدميقراط��ي 
عل��ى جمي��ع البن��ود املتعلق��ة 
بتش��كيل احلكوم��ة لإلس��راع 
في تش��كيلها قبل انتهاء املدة 
القانوني��ة”، الفتا إلى إن “االحتاد 
قدم مرش��حيه للوزارات وحصل 

على موافقة الدميقراطي”.
ومن جانب آخر طالب النائب عن 
حتالف الفتح )كرمي عليوي(, امس 
االثن��ن, القائ��د الع��ام للقوات 
املس��لحة )ع��ادل عب��د املهدي( 
بايق��اف عم��ل قائ��د عملي��ات 

االنب��ار الل��واء الرك��ن )محم��ود 
الفالح��ي( حل��ن ص��دور نتائ��ج 
بالتخابر مع  املتعل��ق  التحقيق 
جهه اس��تخبارية اجنبية. وقال 
كرمي ، إن “التسريب الصوتي بن 
قائد عملي��ات االنبار وعنصر من 
اخملابرات املركزية االمريكية مازال 
يش��غل الرأي العام وهو بانتظار 
ظهور نتائج التحقيق عن صحة 

التسجيل من عدمه”.
وف��ي الش��أن االمني أك��د قائد 
عمليات احلش��د الش��عبي في 
محافظة األنبار )قاسم مصلح( 
، إن عملي��ة إرادة النصر تَُعدُّ أول 

عملي��ة عس��كرية م��ن نوعها 
بع��د انته��اء عملي��ات التحرير 
والتطهير، مشيراً إلى أن احلشد 
إل��ى مناط��ق  الش��عبي وص��ل 
بعيدة لم يصلها سوى الطيران. 
العملي��ة  أن  مصل��ح،  وأض��اف 
تش��مل تطهير مناطق ش��مال 
الف��رات إلى تكري��ت ووصوال إلى 
محافظة نينوى، مبيناً أن احلشد 
الش��عبي متكن من الوصول إلى 
أماكن بعيدة عن احلدود لم يكن 

يصلها سوى الطيران.
ومن جانب آخر أعلن عضو جلنة 
االجتماعية  والش��ؤون  العم��ل 
النيابية )س��تار جب��ار العتابي(، 
عن إعداد رؤية ش��املة مع وزارة 
التع��داد  إلج��راء  التخطي��ط 
الس��كاني للبالد، مشيرا إلى أن 
إج��راء التعداد س��يحل الكثير 
م��ن األم��ور. وق��ال العتاب��ي ، إن 
“الكثي��ر م��ن الق��رى واألري��اف 
الفقي��رة ل��م تش��مل بالرعاية 
االجتماعية لع��دم متكن الوزارة 
الوصول لها”، مبينا أن “التعداد 
الس��كاني س��يحل الكثير من 
االمور وسيسهم بالكشف عن 

نسب الفقر”.

“احتاد تركمان العراق” يكشف عن مؤامرة دولية تطبخ على نار هادئة بشأن كركوك

»الرافدين« يطلق قروضًا بقيمة )100( مليون دينار لشراء وحدات سكنية و “البنك املركزي” يرفع سقف القروض للمشاريع الصغرية واملتوسطة 

جملس الديوانية يهدد مبقاضاة احملافظ املقال الستمراره بإدارة املنصب.. ونصيف: املطالبون بإلغاء جمالس احملافظات اليفقهون بالدستور
احللبوسي يوجه باستضافة وزيري النفط واملالية وممثل رئيس الوزراء للحديث عن “سالوفة” كميات النفط املصدرة من كردستان

)                                     ( تنشر تعليمات قروض الـ100 راتب للموظفني و50 مليون دينار للمواطنني اخلاصة مبشاريع اإلسكان

احلشد: وصلنا ملناطق بعيدة ال يصلها سوى الطريان.. وتنسيق حكومي إلجراء التعداد السكاني يف العراق
“الدميقراطي”: مسرور بارزاني سيقدم كابينته الوزارية يف 12 متوز احلالي.. ونائب يطالب عبد املهدي بإيقاف عمل الفالحي حلني ظهور نتائج التحقيق
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البرلمان يعقد جلسته الـ)31( برئاسة الحلبوسي ويصوت على عدد من مشاريع القوانين بينها تعديل نظامه الداخلي

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

يف 9 / 11/ 2005 

كيف نبين وطنًا ختربه املعاول؟.. مصادر: االتاوات تدفع شركات استثمارية اىل وقف اعماهلا يف العراق!

كتب املحرر السياسي

3وسائل إعالم دولية : عراقيات من ضحايا داعش يزرن إسرائيل333اخلدمات النيابية تشدد على ضرورة معاجلة قضية تهريب االنرتنت233ضمت وزيراً متهما بالفساد.. الكشف عن القائمة األخرية لوزراء حكومة اقليم كردستان33

 بغداد / البينة اجلديدة
أعلن مصرف الرافدين، ام��س االثنن، إطالق قروض بقيمة 100 مليون 
دينار للموظفن و50 مليوناً للمواطنن، لش��راء وحدات س��كنية في 
املشاريع االس��تثمارية.وقال املكتب اإلعالمي للمصرف ، إنه إنطالقاً 
من سياس��ة املصرف الهادفة إلى دعم املوظفن واملواطنن تقرر منح 
القروض لشراء وحدات سكنية في املشاريع االستثمارية السكنية.
وأوض��ح املكتب، أنه في ح��ال كان طالب القرض موظفاً فيتم منحه 
قرض 100 ملي��ون كحد أعلى، أما في حال كان طالب القرض مواطناً 
فيتم منحه 50 مليون��اً كحد أعلى.على صعيد ذي صلة اعلن البنك 
املرك��زي العراقي، امس االثنن، عن رفع س��قف القروض للمش��اريع 
الصغيرة واملتوسطة إلى مليار دينار، مشيرة الى ان مدة القرض تصل 

إلى 5 سنوات قابلة للتمديد إلى 7 سنوات.   تتمة ص3

شوارع بغداد تشهد اختناقات مرورية لليوم الثاني على التوالي وسط غياب الحلول 
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التجارة تستنفر كافة االمكانات 
لتوفري الطحني للمواطن.. 
وحتذر من إجراءات رادعة

طهران تلّوح 
برتسيم عبور 

السفن مضيق هرمز
59

بهروز: قصة ميمي أفضل 
مثال لعدم رؤية الالعبني 

العراقيني يف أوروبا

                               تعزي الشعب العراقي والعامل 
السيد  الستشهاد  الـ)21(  الذكرى  يف  االسالمي 

حممد حممد صادق الصدر وجنليه الطاهرين
7

كتب املعلق السياسي
من��ذ الس��اعات االولى لتس��نم الفريق 
الدكتور )ياسن طاهر الياسري( منصبه 
وزيراً للداخلية ادركن��ا وبحكم املعرفة 
املس��بقة للرجل بأنه ع��ازم على اجراء 
تغيي��رات جوهري��ة في مفاص��ل الوزارة 
الت��ي عانت ف��ي اآلونة االخي��رة الكثير 
من الترهل والرك��ود وضعف االداء وقلنا 
ان البرك��ة باحلركة وهاهو الس��يد وزير 
الداخلي��ة يب��دأ رحل��ة االلف مي��ل وان 
اخلط��وة االول��ى مؤش��ر على ش��جاعة 
الق��رار واالص��رار عل��ى التنفي��ذ طامل��ا 

ان اله��دف املنش��ود هو خدم��ة العراق 
وشعبه.نقطة البداية كانت من مكتب 
الوزير نفس��ه حي��ث مت اس��تبدال مدير 

املكتب الس��ابق الل��واء )أحم��د باهي( 
بآخ��ر لم يتس��ن لنا التع��رف بعد على 
اس��مه ورتبت��ه وكذلك اس��تبدال مدير 
املرور العام اللواء )عامر خضير العزاوي( 
بالل��واء )زهير عب��اده مروح( واس��تبدال 
مدير ش��رطة النجدة العمي��د )محمد 
الربيع��ي( وكذل��ك اس��تبدال مدير ادارة 
العميد )حسن س��بهان(.املنا  املراتب 
كبير بأن تأتي التغييرات تباعاً لتزيح كل 
ما يسبب التعويق حلركة وزارة الداخلية 
ويحد من حرك��ة قطارها الناهض نحو 

االمام واهلل املوفق.

البركة بالحركة.. تغييرات إدارية في مفاصل وزارة الداخلية

الياسري يبدأ رحلة األلف ميل واخلطوة االوىل مؤشر قرار شجاع

تدور اسئلة مشروعة في اذهان 
اخلب��رة  ذوي  وخاص��ة  الن��اس 
واالختصاص بشأن عدم تسليم 
مطار النجف الدول��ي الى وزارة 
النق��ل وهي اجله��ة القطاعية 
يضاف  االختص��اص  وصاحب��ة 
ال��ى ذل��ك ان تكالي��ف انش��اء 
املط��ار ه��ي م��ن تخصيص��ات 

الدول��ة وع��ادة ماتع��ود ابنية 
ومنش��آت ف��ي ضوء ذل��ك الى 
الدولة فاملدرسة تعود للتربية 
واملستش��فى للصحة واملطار 
للنقل.. ويبقى السؤال االكبر: 
متى يعود مطار النجف الدولي 
الى حض��ن وزارة النقل.. متى.. 

متى؟

تساؤالت مشروعة: مطار النجف ملاذا ال يعود اىل حضن »النقل«؟

بغداد / 
نظم املئات من املنتسبن اإلدارين في املؤسسات الصحية، 
امس االثنن، وقفة احتجاجية في أغلب احملافظات، مهددين 
بإضراب شامل في حال عدم شمولهم مبخصصات اخلطورة.
وق��ال مصدر مطل��ع ، إن املئات من املنتس��بن اإلدارين بدأوا 
وقفة احتجاجية ملدة س��اعة في أغلب احملافظات العراقية 
للمطالبة بش��مولهم مبخصص��ات اخلطورة.وأضاف املصدر 
الذي طلب عدم الكش��ف عن اس��مه، أن املنتس��بن هددوا 
بالب��دء في إضراب ش��امل يوم األربعاء املقب��ل في حال عدم 
تنفي��ذ مطلبهم في جلس��ة مجلس الوزراء التي س��تعقد 

اليوم الثالثاء.

منتسبون اداريون يف 
الصحة يهددون بإضراب 

شامل.. هلذه االسباب

بغداد / 
اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، امس 
االثنن، عن افتتاح منطقة البياع بالكامل. وقال 
س��كرتير رئيس الوزراء محمد حميد ، انه مت امس 
اعادة افتت��اح منطقة البياع في بغداد بالكامل، 
مبين��ا ان االفتت��اح ش��مل جميع ازقة وش��وارع 
املنطقة. واضاف ان اجلهد الهندس��ي باشر برفع 

الكت��ل الكونكريتية بدءا من جام��ع ام الطبول 
ف��ي بغ��داد نح��و تقاط��ع املهدية ف��ي منطقة 
الدورة جنوب��ي بغداد. يذكر أن بغداد تش��هد بن 
فت��رة واخرى اع��ادة افتتاح العديد من الش��وارع 
املغلقة منذ س��نوات لدواع أمني��ة ورفع احلواجز 
الكونكريتي��ة عنه��ا، األم��ر الذي ب��ات ينعكس 

إيجاباً على حركة السير.

طهران / وكاالت / 
أك��دت وزارة اخلارجي��ة اإليرانية، ام��س االثنن، أن 
األم��ر الديوان��ي اخلاص باحلش��د الش��عبي “امر 
داخلي”، فيما ش��ددت على ضرورة عدم نس��يان 
دور احلش��د في مكافحة اإلره��اب. وقال املتحدث 

باس��م الوزارة عباس موس��وي في مؤمتر صحفي 
إن “دمج احلش��د الش��عبي باجليش العراقي قرار 
داخلي”.وأضاف موس��وي، أن ب��الده “حتترم قرارات 
العراق لكن يجب ان ال ينس��ى او يقلل دور احلشد 

الشعبي في مكافحة االرهاب”.

تل ابيب / وكاالت / 
أعلن��ت وزارة اخلارجي��ة اإلس��رائيلية، ع��ن طرح 
مب��ادرة لرب��ط الس��عودية واخلليج م��روراً باألردن 
بخ��ط الس��كك احلديدي��ة اإلس��رائيلي وص��وال 
إل��ى حيفا.وقالت الوزارة في صفحتها إس��رائيل 
بالعربي��ة عل��ى تويتر، إن وزير اخلارجية إس��رائيل 

كاتس طرح املبادرة خ��الل زيارته مؤخرا لإلمارات.
ونش��رت صحف عبرية، ف��ي االول من متوز احلالي، 
صوراً لكاتس، من باحة مسجد الشيخ زايد أحد 
أكبر مساجد العالم، خالل زيارته ألبوظبي نهاية 

حزيران املاضي، وحتديداً.

                                     تتمة ص3

مباركة هذه اجلهود.. مكتب عبد املهدي يعلن 
افتتاح منطقة البياع بالكامل

أول تعليق إيراني رمسي على األمر 
الديواني اخلاص باحلشد الشعيب

تل أبيب تكشف مبادرة إسرائيلية إماراتية بشأن مد 
سكك حديد من حيفا للسعودية حتى أبو ظيب
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احللبوسي وجيفري يبحثان ملف تأمني احلدود وهزمية تنظيم داعش نهائيًا ومناقشة األوضاع واملستجدات

2

الرتكمان:هلذه األسباب اشرتكنا يف حكومة كردستان وغايتنا تدعيم ركائز السلطة

NO.3221.tue.9.JuL.2019

بغداد / البينة الجديدة 
كش��فت النائبة عن محافظة بابل نورس كام��ل الكريطي، امس االثنني، 
عن إحالة ع��دد ملف مديرية مرور احملافظة إلى هيئة النزاهة على خلفية 
وجود س��رقات وهدر باملال العام، مشيرة هدر مالي يقدر بخمسة مليارات 
دين��ار مبديرية املرور. وقالت الكريطي إن “ملف مرور بابل احيل الى القضاء 
وهيئة النزاهة لوجود فس��اد وهدر سنويا يقدر بخمس��ة مليارات دينار”.

وأضافت أن هناك ملفات أخرى تتعلق باملش��اريع س��يتم الكش��ف عنها 
قريبا تتعلق ايضا بفساد وهدر للمال العام”، مبينة أن “ملف مرور بابل من 
اخطر امللفات فسادا وسرقة وهدر للمال العام”.واتهمت الكريطي جهات 

لم تسمها ب�”محاولة الضغط باجتاه التعتيم على امللف وعدم اثارته”.

بغداد / البينة الجديدة
اعتبر النائب في برملان اإلقليم رئيس فرع اجلبهة التركمانية 
ف��ي أربيل آيدن معروف، امس االثنني، أن قرار حزبه املش��اركة 
في حكومة اإلقلي��م املرتقبة، بأنه دليل يعكس حرص قيادة 
حزبه على تكريس الوئام واالس��تقرار السياس��ي القائم في 
اإلقليم. وق��ال معروف إن “غايتنا من املش��اركة في حكومة 
وبرملان اإلقلي��م، هي تدعيم ركائز الس��لطة، وضمان احلقوق 
القومية والسياس��ية والثقافية للشعب التركماني، ضمن 
إقليم كردس��تان وف��ي إطار املب��ادئ واألس��س الدميقراطية، 
إضافة إلى تقدمي منوذج فاعل من الشراكة احلقيقية في إدارة 
ش��ؤون املنطقة”. وأضاف، أن حزبه “حصل على حقيبة وزارة 
واح��دة، وهي وزارة اإلقليم لش��ؤون األقليات )وزي��ر بال وزارة(”، 
عازيا مواقف حزبه املتقاطعة، مع سياسات القوى الكردية، 
بخص��وص مصير كركوك إل��ى “وجود اخلالفات السياس��ية 
حول قضايا متباينة يشكل حالة طبيعية”. وتابعت معروف 
أن “حزبن��ا وبصفته أكب��ر األحزاب التركماني��ة يحرص على 
ضم��ان حق��وق الش��عب التركماني ف��ي اإلقلي��م، ومن هذا 
املنطلق اتخذ قراره باملش��اركة في نظ��ام احلكم، أما قضية 
كركوك فمختلفة سياسياً من اجلوهر واملضمون، وقد أكدنا 
س��ابقاً ونكرر بأن احلوار والشراكة احلقيقية واملتوازنة جلميع 
مكونات كركوك في إدارة شؤون احملافظة، هما السبيل األجنع 
حلل تلك القضية احلساس��ة، ال س��يما أن جترب��ة فرض األمر 
الواق��ع من قبل جه��ة معينة على بقي��ة مكونات احملافظة، 
قد أثبتت فش��لها في السابق، لذا ينبغي للجميع استنباط 
ال��دروس من تل��ك التجرب��ة، مبعنى أن كل قضية سياس��ية 
تخص أي جزء من البالد، لها ظروفها ومتطلباتها السياسية 

اخلاصة ينبغي التعاطي معها وفقاً لذلك”.

الكشف عن فساد بقيمة مخسة مليارات يف مرور بابل وإحالة امللف للنزاهة

النزاهة تعيد ملكية أرض عائدة للدولة قيمتها 9 مليارات دينار يف البصرة

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
محم��د  الن��واب  مجل��س  رئي��س  بح��ث 
احللبوس��ي، م��ع املبعوث األميرك��ي للعراق 
وس��وريا جيمس جيفري، ملف تأمني احلدود 
وهزمي��ة تنظيم داعش نهائي��اً. وذكر مكتب 
احللبوس��ي في بيان تلق��ت )البينة اجلديدة( 
نس��خة من��ه، ان رئي��س مجل��س الن��واب 
اس��تقبل، يوم امس، جيفري والوفد املرافق 
له، بحضور الس��فير األميرك��ي لدى العراق 

ماثيو تول��ر. وأضاف أن اللقاء ناقش األوضاع 
املنطق��ة،  تش��هدها  الت��ي  واملس��تجدات 
االهتم��ام  ذات  امللف��ات  ف��ي  والتنس��يق 
املش��ترك؛ لتعزيز األمن واالستقرار. وأوضح 
املكت��ب، أن اللق��اء بحث أهمية اس��تمرار 
التحال��ف الدول��ي بتق��دمي الدع��م للقوات 
األمني��ة العراقي��ة ف��ي مكافح��ة اإلرهاب، 
وملف تأم��ني احلدود، وهزمية داع��ش نهائياً، 
والتأكيد على االلتزام بس��يادة العراق، كما 

ناقش ظروف النساء واألطفال في مخيمات 
النزوح، وضرورة تأهيلهم، ومعاجلة هذا امللف 
الذي يعد أحد أسباب ظهور الفكر املتطرف، 
والعمل على إعادة النازحني إلى مناطقهم، 
وتوفير اخلدم��ات الالزمة الت��ي متكنهم من 
العودة.م��ن جانبه، عبَّر جيفري عن مواصلة 
دعم ب��الده للعراق، والوق��وف إلى جانبه في 
مواجه��ة التحديات االقتصادي��ة واألمنية، 

ودعم استقراره وسيادته.

بغداد / البينة الجديدة
كش��ف االحتاد االسالمي لتركمان العراق، 
امس االثنني، عن وجود مؤامرة دولية واممية 
حتاك لعودة البيشمركة واالسايش واخراج 
القوات األمني��ة من احملافظة، فيما طالب 
بان يكون محافظ كرك��وك من التركمان 
حلني اجراء االنتخاب��ات. وقال االمني العام 

لالحتاد جاس��م محم��د جعف��ر البياتي ، 
هن��اك مؤامرة دولية واممية ينفذها احلزبان 
الكرديان حتاك وتطبخ على نار هادئة على 
كرك��وك ومناط��ق مختل��ف عليها وذلك 
لع��ودة البيش��مركة واالس��ايش وإخراج 
الق��وات األمني��ة االحتادية واحلش��د منها 
بعدما غادرتا البيش��مركة واالسايش في 

أح��داث 16 أكتوبر لس��نة 2017 احملافظة.
وأضاف البياتي، أن ه��ذه املؤامرة باخلبيثة 
ولألس��ف هن��اك أط��راف م��ن احلكوم��ة 
نح��ن  بالق��ول  مؤك��دا  فيه��ا،  تش��ارك 
التركمان والع��رب نعلن رفضن��ا القاطع 
لعودة البيشمركة واالسايش الى كركوك 
ومناط��ق خرجا منه��ا، وان الوضع االمني 

احلالي بوج��ود القوات االحتادية واحلش��د 
احسن بكثير مما كان عليه ايام جنم الدين 
كرمي.وتاب��ع، نحن م��ع اقام��ة االنتخابات 
ف��ي كركوك ولك��ن بوضع خ��اص يحدده 
قانون انتخابات احملافظ��ات الذي يحافظ 
التواف��ق السياس��ي دون هيمن��ة  عل��ى 
قومية على اخرى، واما من يكون محافظ 

كركوك؟ فنطالب ان يكون تركمانيا لغاية 
االنتخاب��ات ليجرب التركمان حظه ايضا 
بعدما جرب الكرد والعرب حظيهما، الفتا 
الى أن��ه بعد االنتخابات نتف��ق على اليه 
معينة ولس��نا مصري��ن ان يكون احملافظ 
من قومي��ة معينة ولكن نص��ر بأن تتوزع 

املناصب حسب نسبة 32% لكل قومية.

بغداد / البينة الجديدة
اس��تقبل االمني العام جملل��س الوزراء 
االس��تاذ حمي��د الغزي ف��ي مكتبه 
الش��يخ قاس��م  ببغ��داد س��ماحة 
الهاشمي االمني العام ملؤسسة الغري 
للمعارف االس��المية وبحث معه ابرز 
امللف��ات والتطورات السياس��ية في 
البالد واس��تمع س��ماحته الى ايجاز 
ع��ن رؤي��ة احلكوم��ة العراقية جململ 
االوضاع التي يش��هدها العراق وعلى 
واخلدمية  السياس��ية  الصعد كافة 
والتعلي��م والتربي��ة وغيرها واخلطط 
املدى  وبعيدة  الس��تراتيجية قصيرة 
للدول��ة العراقي��ة. من جانبه اش��اد 
الشيخ الهاش��مي باخلطوات اجليدة 
التي اتخذتها احلكومة في املش��هد 
والعالق��ات  الداخل��ي  السياس��ي 
اخلارجية واالقليمية  وانفتاح العراق 
عل��ى محيط��ه الدولي م��ع احلفاظ 
على السيادة وهيبة الدولة كما اثنى 
سماحته على قرار رئيس الوزراء حول 
هيكلة مؤسس��ة احلش��د الشعبي 
ووضع اسس مهمة لعملها وتطويرها 
الدينية  املرجعية  نالت استحس��ان 

والكتل السياس��ية كافة. كما اثنى 
االمني الع��ام جمللس ال��وزراء على دور 
املرجعي��ة الدينية العليا في النجف 
الس��ديدة  وتوجيهاته��ا  االش��رف 
للسياس��يني بهدف تق��ومي العملية 
الطريق  السياس��ية ووضعها عل��ى 
الصحيح.فيم��ا ناق��ش الطرفان في 

هذا االجتماع االمور التالية:�
1- معاجلة مشكلة املدارس واملعاهد 
للوق��ف  اداري��اً  التابع��ة  الديني��ة 
الش��يعي وانصافها بعد ص��دور امر 
بايقافها عن العمل الس��نة املاضية 

ووجه السيد امني عام مجلس الوزراء 
فوراً بحل هذه املشكلة واضافة فقرة 
التعليم الدين��ي االهلي على النظام 
الداخلي للتعليم الديني في الوقف 
الش��يعي لتواصل امل��دارس واملعاهد 
االهلية عملها ونش��اطها ب��دءاً من 

العام الدراسي القادم. 
2- تأسيس رابطة التعليم االسالمي 
االهل��ي ف��ي الع��راق واص��دار اج��ازة 
رس��مية له��ا م��ن االمان��ة العام��ة 
جمللس ال��وزراء - دائ��رة املنظمات غير 

احلكومية.

3- القض��اء على الفس��اد ف��ي دوائر 
الدول��ة واعتماد الكف��اءات واخلبرات 

في املرحلة احلالية واملستقبلية .
٤- معاجل��ة مش��كلة الكهرباء التي 
احملافظ��ات  معظ��م  منه��ا  تعان��ي 

خصوصا في فصل الصيف الالهب.
٥- اب��داء رعاية خاصة ملدينة النجف 
االشرف ودعمها ومعاجلة مشاكلها 

اخلدمية وغيرها.
6- التع��اون م��ع املؤسس��ات واملراكز 
عم��وم  ف��ي  والديني��ة  الثقافي��ة 
محافظ��ات الع��راق واالس��تفادة من 

خبراتها ودورها .
وفي خت��ام اللقاء اعرب االمني العام 
جملل��س الوزراء ع��ن ش��كره وتقديره 
التي  الثقافية  للجه��ود واالجن��ازات 
والتي  الهاش��مي  الش��يخ  يقدمها 
هي موضع فخرنا واعتزازنا الكبيرين 
على ح��د وصف��ه من جانب��ه تقدم 
الش��يخ الهاش��مي بجزيل ش��كره 
وامتنانه للس��يد حميد الغزي على 
حفاوة االس��تقبال وك��رم الضيافة 
درع  ل��ه  مقّدم��اً  الكبي��ر  وتعاون��ه 
املؤسس��ة تقدي��راً جله��وده وعرفاناً 

لدوره .

الغزي يستقبل اهلامشي األمني العام ملؤسسة الغري للمعارف اإلسالمية

»احتاد تركمان العراق« يكشف عن مؤامرة دولية تطبخ على نار هادئة بشأن كركوك

بغداد / البينة الجديدة
أعلن��ت هيئة النزاهة، امس االثنني، ع��ن متكنها من ضبط حالة 
جتاوز على قطعة أرض عائدٍة للدولة في البصرة، ُمبينة أن القيمة 
التقديري��ة لألرض تبلغ 9 مليار دينار.وقالت الهئية ، إن فريق عمل 
من مديرية حتقيق البصرة قام بضبط متهم اس��تحوذ على أرٍض 
مساحتها )8٤00( متر مربع، دون سنٍد قانوني واستغاللها إلنشاء 
بناي��ٍة مؤلفٍة من عدة طوابق، موضح��ة أن األرض تعود ملكيتها 
ملديري��ة بلدي��ة البص��رة وتقع ف��ي مرك��ز احملافظة ف��ي منطقة 
)مناوي باش��ا(.وأضافت الهيئة، أن القيمة التقديرية لألرض تبلغ 
)9,000,000,000( ملي��ارات دينار، الفتة ال��ى أنه متَّ تنظيم محضر 
رٍة قضائية،  ضب��ٍط أصولي بالعملية التي متَّ تنفيذها مبوجب ُمذكَّ
وعرضه��ا رفق��ة املتهم عل��ى قاض��ي التحقيق امُلت��ّص، التخاذ 
اإلج��راءات القانونيَّ���ة املناس��بة.ومن اجلدي��ر بالذك��ر أنَّ الهيئة 
نها من ضبط  أعلنت في الثامن عش��ر من الشهر املاضي عن متكُّ

تالعٍب في مزايدٍة على أرٍض بثالثة مليارات ديناٍر في البصرة.

بغداد / البينة الجديدة 
أكد النائ��ب عن محافظة نينوى ش��يروان دوبردان��ي، أن األوضاع 
اإلنس��انية في الس��جون س��يئة جدا، داعيا إليجاد مواقع بديلة 
لتك الس��جون، منتقدا، فيما اتهم احلكومة اإلحتادية ب�تهميش 
احملافظة.وقال دوبرداني ف��ي مؤمتر صحفي عقده في احملافظة مع 
النائب األول حملافظ نينوى سيروان روزبياني ، إن األوضاع اإلنسانية 
في الس��جون س��يئة جدا حي��ث في املت��ر املربع الواح��د داخل 
الس��جن يوجد عش��رات املعتقلني ويتناوب السجناء على النوم 
من ش��دة اإلكتظاظ. وأضاف، يجب أن يكونه هناك سعي إليجاد 
مواق��ع بديلة للس��جون كأن تكون القالع القدمي��ة في منطقة 
بازواي��ا، منتق��دا، احلكومة اإلحتادي��ة بجميع وزاراته��ا من ناحية 
تهميش��ها حملافظ��ة نينوى.وأكد أن��ه في س��جن تكليف يوجد 
أكث��ر من 220 إم��رأة ٤9 محكومات وأكثر م��ن 10٥0 من األحداث 
2٤٤ منه��م صادر بحقه��م أح��كام قضائية واجملم��وع النهائي 
للمعتقلني في س��جن تكليف يبلغ 2٤90 معتقل مابني محكوم 
ومته��م قيد التحقيق، أما عدد املعتقلني في س��جن تس��فيرات 
الفيصلي��ة 10٤9 بضمنهم 2٤٤ من األحداث و ٤00 من النس��اء.

ووصف��ت منظمة هيوم��ن رايتس ووتش، في وقت س��ابق، أوضاع 
آالف احملتجزي��ن العراقي��ني في عدد من الس��جون العراقية بأنها 
مهينة وترقى إلى حد سوء املعاملة، داعيًة احلكومة العراقية إلى 

إعادة تأهيل مراكز االحتجاز، وإبقاء احملتجزين في مكان الئق.

بغداد / البينة الجديدة
اعلن وكيل الهيئة العليا للحج والعمرة سامي املسعودي، امس 
االثن��ني، أن املرحلة الثانية من طريق عرعر قي��د االجناز، مؤكدا ان 
الهيئة س��تجعل من الطري��ق معلمآ حضاريآ. وقال املس��عودي 
ش��رعنا بإجناز املرحلة الثانية من طريق عرعر البري لنقل حجاج 
بي��ت اهلل احلرام لهذا الع��ام بعد اكمال املرحل��ة االولى منه بعد 
ان كان ه��ذ الطريق يس��مى طريق املوت بس��بب كث��رة احلوادث.

واكد املس��عودي، أن هذا الطريق س��يكون لنقل احلجاج وخدمة 
املواطن��ني وس��يتم تعزيز مراح��ل االجناز مبرافق حيوية س��تكون 
عل��ى جانب الطريق لتقدمي خدمات حجاج بيت اهلل احلرام وعامة 

املواطنني، مشيرا بالقولسنجعل من الطريق معلما حضاريا.

وكيل هيئة احلج: سنجعل من طريق 
عرعر معلمًا حضاريًا

نائب: األوضاع اإلنسانية بسجون نينوى سيئة 
جدًا وعلى احلكومة إجياد مواقع بديلة

اربيل / البينة الجديدة
كشفت وسائل اعالم كردية، امس االثنني، عن القائمة االخيرة 
العضاء حكومة اقليم كردستان برئاسة مسرور البارزاني التي 
ضمت وزير الثروات الطبيعية اشتي هوارمي.وفيما ياتي اسماء 
مرش��حي الكابينة احلكومية التاس��عة الت��ي حصلت عليها 
وكالة “دواروژ” الكردية. مس��رور مسعود بارزاني رئيس حكومة 
اقليم كردستان.قباد جالل طالباني  نائب رئيس حكومة اقليم 
كردس��تان.ريبر احمد بارزاني وزير الداخلية.آش��تي هورامي وزير 
الث��روات الطبيعية.فرس��ت احمد وزير التنس��يق بني احلكومة 
والبرملان.س��امان برزجني وزير الصحة.كم��ال محمد صالح وزير 
الكهرباء.آالن حمه س��عيد وزي��ر التربية.فاال فري��د وزير العدل.
بيشتوان صادق وزير االوقاف.ساسان عوني وزير البلديات.شورش 
اس��ماعيل وزير البيشمركة.دارا رشيد محمود وزير التخطيط.
آرام محم��د قادر وزير التعليم العال��ي والبحث العلمي.محمد 
سعيد علي وزير الثقافة.بيكرد دلشاد وزير الزراعة واملوارد املائية.
خالد سالم وزير االقليم.آوات شيخ جناب وزير املالية واالقتصاد.
دانا عبد الكرمي وزير االعمار واالسكان.كمال مسلم وزير التجارة 
والصناعة.كويس��تان محمد وزير الشؤون االجتماعية.عبداهلل 
احلاج محم��ود وزير الش��هداء واملؤنفلني.آنو جوه��ر وزير النقل 
واملواصالت.س��فني دزي��ي مس��ؤول دائ��رة العالق��ات اخلارجية.
الهيئات اوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء.محمد شكري 
رئيس هيئة االستثمار.نس��رين محمود رئي��س الهيئة العامة 
للمناطق الكوردس��تانية خ��ارج اقليم كوردستان.اس��ماعيل 
محمود رئيس الهيئة العامة لشؤون االلغام.عثمان اسماعيل 

حسني رئيس هيئة السياحة.

الكشف عن القائمة األخرية لوزراء 
حكومة إقليم كردستان

ضمت وزيرًا متهمًا بالفساد..

أخبار موجزة
كشف .. كشفت س��يدة أمريكا األولى سابقا عن 
تعرضها لتش��ويه صورتها أثن��اء حملة عقيلها 
ب��اراك أوبام��ا االنتخابية س��نة 2008، كونها أول 
س��يدة أمريكي��ة أولى م��ن أص��ل إفريقي.وذكرت  
صحيف��ة أن ميش��يل التي ال تزال تلف��ت األنظار 
أعماله��ا  أو  البهي��ة  إطالالته��ا  بس��بب  س��واء 
ومش��اريعها، فضح��ت في أحدث ظه��ور لها مع 
اإلعالمية األمريكية غايل كين��غ، ما واجهته من حتديات ومحاوالت 

إساءة في البيت األبيض قبل وخالل فترة الرئاسة.
دعوة .. اقترح الرئيس األوكراني على نظيره الروسي إجراء مفاوضات 
لتس��وية النزاع في ش��رق أوكرانيا مبش��اركة قادة 
الواليات املتحدة وفرنس��ا وأملاني��ا وبريطانيا وقال 
زيلينسكي في بيان مسجل نشره يوم امس االثنني 
على حسابه الرسمي في موقع »فيسبوك«: »أود 
التوجه إل��ى الرئيس الروس��ي، فالدميير بوتني. هل 
هن��اك حاجة إلى احلديث؟ نع��م. دعونا نبحث ملن 

يتبع القرم ومن هو الغائب عن دونباس«.

قوات .. أفاد املتحدث باس��م احلكومة األملانية أنه 
لي��س لدى برل��ني أي قوات على األرض في س��وريا 
وبالده ال تخطط لتغيير هذا الواقع وقال املتحدث 
إن »احلكومة األملانية تتوخى التمس��ك بالتدابير 
احلالية ضم��ن التحالف العس��كري ضد تنظيم 
»داعش« العسكري ما يعني عدم وجود قوات برية 
على األرض«. وكان مبعوث الواليات املتحدة اخلاص 
إلى س��وريا أكد أن واشنطن تنتظر من أملانيا إرسال قوات إلى سوريا 

للمساعدة في محاربة تنظيم »داعش«.
اعتذار .. كش��ف وزير التجارة البريطاني وليم فوكس، أنه س��يعتذر 
م��ن إيفان��كا ترام��ب كرمي��ة ومستش��ارة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب على »التسريبات املسيئة« 
املنس��وبة لس��فير بريطاني��ا في واش��نطن.وقال 
فوك��س ال��ذي يزور واش��نطن، إن التس��ريبات من 
املمك��ن أن تؤدي إلى تضرر العالق��ات بني البلدين، 
مشيرا إلى أنه س��يعتذر إليفانكا ترامب التي من 

املقرر أن يلتقيها خالل زيارته.

توقي��ع .. أك��د اجملل��س العس��كري االنتقالي في 
الس��ودان وقوى إع��الن احلرية والتغيي��ر التي تقود 
االحتجاج��ات في الب��الد، أن التوقيع بينهما على 
اتف��اق االنتق��ال السياس��ي س��يتم ف��ي غضون 
أس��بوع.ورجح رئي��س »اجمللس العس��كري« عبد 
الفت��اح البره��ان ف��ي حديث لصحيفة »الش��رق 
األوسط« امس، أن يتم االتفاق في نهاية األسبوع 
اجلاري، بع��د إكمال عمل اللجنة القانونية املعنية بإحكام صياغة 

الوثيقة املتفق عليها وحتديد هياكل احلكم.
توتر .. أفادت وس��ائل إعالم إس��رائيلية بوجود حالة توتر كبيرة بني 
مصر وإس��رائيل على خلفية إكمال األخيرة نش��ر 
منظومة الصواريخ اإلسرائيلية Spyder-MR حول 
س��د النهضة الذي بنته إثيوبيا.وقال موقع ديبكا 
االس��تخباراتي اإلس��رائيلي إن مكت��ب الرئي��س 
املصري عبد الفتاح السيس��ي، ش��هد مشاورات 
ح��ول كيفية إقناع إس��رائيل بالتوقف عن نش��ر 

نظام الصواريخ هذا في إثيوبيا.



)                                ( تنشر تعليمات قروض الـ 100 راتب للموظفني
 و50 مليون دينار للمواطنني اخلاصة مبشاريع االسكان

بغداد / البينة اجلديدة
دعا النائب عن حتالف النصر فالح الزيادي، امس االثنني، لتصفير 
االزمييات وتطبيييق القانييون واملوازنة بشييكل حرفي بييني اجلميع 
وتطبيييق مفهييوم العداليية االجتماعية دون متييز بييني محافظة 
واخرى.وقال الزيادي ، ان الدستور العراقي هو الذي ينظم العالقة 
بني االقليييم واملركز، وما ندعو له هو العداليية االجتماعية وعدم 
التمييز بييني محافظة واخييرى او مواطن واخر، مبينييا ان املوازنة 
االحتادييية هي املعنية بتقسيييم الواردات على الشييعب العراقي 
وفييق رؤية اقتصادية دون محاباة او تفريييق بني طرف واخر.واضاف 
الزيادي، ان مايجري حاليا من متايز سيييجعلنا نبتعد عن مفهوم 
العدالة االجتماعية، وهناك متييز طبقي مايجعل احملافظات التي 
تشعر بالغنب تفكر في اقامة االقليم كما يحصل اليوم بالبصرة، 
الفتا الى أن البصرة وباقي احملافظات تعطي نفطها خلزينة الدولة 
بشييكل طبيعي وهو مايجب ان يحصل للنفط املسييتخرج من 
اقليم كردستان، أما دون ذلك فهي نقطة سلبية ستحسب على 

احلكومة احلالية.

 بغداد / البينة اجلديدة
أكد عضو مجلس األعمال الوطنييي العراقي غدير العطار، امس االثنني، على 
ضرورة حتويل الشركات الوطنية النفطية إلى مشغل اساسي، مبينا ان جتربة 
عقييود اخلدمة لم تكلييل بالنجاح.وقال العطار إن حتويل الشييركات النفطية 
الوطنية إلى مشغل ميثل أولوية مهمة للسياسة النفطية العراقية.واضاف 
أن إحاليية حقول النفط لالسييتثمار من قبل الشييركات األجنبية يأتي ضمن 
سييياق إحالة كل احلقييول النفطية املنتجيية مبا فيها حقييول اجلهد الوطني 
لالسييتثمار من قبل الشييركات االجنبية وحتويل الشركات النفطية الوطنية 
الى مشييغل ميثل اولوية مهمة للسياسيية النفطية العراقية.واشار العطار 
إلييى أن جتربيية عقود اخلدمة لم تكلييل بالنجاح لضعف املفيياوض احمللي األمر 
يحتيياج لتقويته حول قييدرة نقل النفط اخلام وخزنييه وتصديره للخارج.يذكر 
ان وزارة النفط وقعت عام 2010 عقودا مع كبريات الشييركات االجنبية ضمن 

جوالت التراخيص االولى والثانية لتطوير احلقول النفطية في العراق.
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سائرون النيابية تطالب باستبدال سفري العراق فريد ياسني لدى واشنطن

نائب يدعو لتطبيق العدالة االجتماعية والقانون دون متييز بني حمافظة وأخرى
سوق العراق:  152 مليار دينار قيمة األسهم املتداولة خالل النصف األول للعام احلالي

)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 
جتسييد أمله اليومي، وعلى هذا األساس لن يهمنا زعل 
من يزعل من مسؤولينا املهم أن ال يزعل علينا املواطن 

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

بغداد / البينة اجلديدة
أعلن سوق العراق لالوراق املالية، امس 
االثنني، ان مؤشر سييوق العراق لألوراق 
املالية تداول اسييهم وصلييت اقيامها 
الييى 152 مليييار دينييار وذلييك خييالل 
النصف األول من العام احلالي مؤشييرا 
ارتفاعا قياسييا بآخر جلسيية لشييهر 
كانييون الثانييي ميين العييام ذاته.وقال 
املدييير التنفيذي للسييوق طييه احمد 
عبد السييالم إن سييوق العراق لألوراق 
املالية نظييم خالل النصييف األول من 
عام 2019 121 جلسيية تييداول باالوراق 
املالية ضمن التوقيتات التي نظمتها 
تعليمات وقواعد التييداول االلكتروني 
في سوق العراق لألوراق املالية.وأضاف 
عبد السييالم أن التييداول اقتصر على 
اسهم 75 شركة مساهمة لوجود 20 
شييركة متوقفة عن التداول بقرار من 
هيئة األوراق املالية بسبب عدم تقدمي 
اإلفصاح السيينوي او الفصلي.واوضح 
عبد السييالم ان عدد األسهم املدرجة 

بلغييت 12175 مليار سييهم السييهم 
الشركات املدرجة البالغة 103 شركة، 
فيما بلغ عدد األسييهم املتداولة 237 
مليار سهم خالل النصف األول 2019 
فيمييا بلغييت اقيامها تلك األسييهم 
152 مليييار دينار.واكد عبد السييالم ان 
مؤشر أسييعار األسهم املتداولة اقفل 
في اخر جلسة في شهر حزيران على 

496.31 نقطييه في جلسيية 3062019 
مرتفعييا بنسييبة طفيفيية 0.8 % عيين 
اغالقه في شييهر كانون الثاني 2019، 
فيما بلغ عييدد العقييود املنفذه خالل 
النصف األول من العام احلالي 82,942 
عقد.من جانب اخر اشار عبد السالم 
الييى ان سييوق العييراق لييألوراق املالية 
قدم مقترحا الى هيئيية األوراق املالية 

لتنظيم تداول اسهم الشركات التي 
تتاخر في تقدمي اإلفصاح السنوي من 
خالل تبويبها وتصنيفها كسوق ثالث 
ووفييق آليات مقترحيية تقتصر التداول 
علييى سيياعة واحييدة فقط وسيييتم 
تنفيييذه عنييد احلصول علييى موافقة 
الهيئيية على املقتييرح، وعييدم إيقاف 

التداول عليها مستقبال.   

جملس االعمال الوطين : ضرورة حتويل الشركات الوطنية النفطية إىل مشغل أساسي

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة
قييرر مصييرف الرافدييين منح 
واملوظفني  للمواطنني  قروض 
سييكنية  وحييدات  لشييراء 
االسييتثمارية  املشيياريع  في 
املسيياهمة  ولغييرض 
والتخفيف من ازمة السكن 

ووفق التعليمات ادناه.
في حالة كون طالب القرض 

موظفا :
راتييب   100 قييرض  1-مينييح 
حييد ادنييى 50 مليييون دينييار 
وحد اعلييى 100 مليون دينار 
ويفضييل املنييح للموظفييني 

املوطنة رواتبهم.
2-ان يكون على املالك الدائم 
بكتاب  باخلدميية  ومسييتمرا 
تأٌييييد ميين دائرتييه وموشييح 

بتوقيع رئيس الدائرة.
3-ان يغطييي 50 % ميين راتبه 
القسييط  مبلييغ  الكلييي 

والفائدة الشهرية .
4-ان اليكييون اسييتلم قرضا 
سييكنيا سييواء ميين مصرف 

الرافدين او املصارف االخرى.
وفي حالة كون طالب القرض 

مواطن:
1-ان يكون مبلييغ القرض 50 

مليون كحد اعلى.
املستمسييكات  2-يقييدم 
االحييوال  هوييية  الثبوتييية 
املدنية – شييهادة اجلنسية- 
بطاقة السكن – او البطاقه 

الوطنية.
ميين  تعهييد  3-اسييتحصال 
طالييب القييرض يؤيييد بعدم 
منحه اي قييرض من مصرفنا 

او املصارف االخرى.
االسييتقطاع  4-يكييون 
علييى  املترتبيية  لالقسيياط 

املقتييرض عيين طريييق ادوات 
الدفييع االلكترونييي ان امكن 

ذلك .
تقييدمي  القييرض  5-ضمانيية 
كفيييل موظييف مدنييي على 
املالك الدائم من دوائر الدولة 
ذلك موظفي  ويسييتثنى من 
الدوليية املوطنة رواتبهم لدى 
الييى رهن  مصرفنييا اضافيية 
الوحييدة السييكنية لصالح 
املصرف ميين الدرجيية االولى 
باسييم  تسييجيلها  بعييد 

املقترض.
6-ان اليتجيياوز مبلييغ القرض 
املمنوح سعر شييراء الوحدة 
السييكنية الييذي يتضمنييه 
العقييد املبرم ما بني املقترض 

والشركة املنفذة للمشروع.
وأعلن مصرف الرافدين، امس 
االثنني، إطييالق قروض بقيمة 
100 مليييون دينار للموظفني 
للمواطنييني،  مليونيياً  و50 
لشييراء وحدات سييكنية في 

املشاريع االستثمارية.

وأضافييت الوزارة فييي التغريدة طرح 
وزير اخلارجية اإلسرائيلي خالل زيارته 
ألبوظبي مبادرة تربط بني السعودية 
ودول اخلليييج مروراً باألردن بشييبكة 
اإلسييرائيلية  احلديدييية  السييكك 
ومينيياء حيفييا فييي البحيير األبيض 
املتوسط، تتمخض املبادرة عن طرق 

جتارة إقليمية، أقصيير وأرخص وأكثر 
أمانيياً، من شييأنها دعييم اقتصادات 

الدول.
ونقلت الصفحة على لسييان الوزير، 
قولييه خييالل زيارتييه أنييا متحمييس 
بوجييودي هنا فييي أبوظبييي لتمثيل 
دول  مييع  إسييرائيل  دوليية  مصالييح 

اخلليج، مشيييرا الى ان هناك تقدما 
ملحوظييا في العالقة بني إسييرائيل 
ودول املنطقة، وسأواصل العمل مع 
رئيس الوزراء نتنياهو لتعزيز سياسة 
التعاون بناًء على قدرات إسرائيل في 
اجملاالت املدنية، واألمن واخملابرات.وقال 
بيان صادر عن مكتب كاتس حينها 

إن وزير اخلارجية اإلسييرائيلي التقى 
مسييؤوالً إماراتيا كبيرا لم يكشييف 
مكتبييه عيين اسييمه، وناقييش معه 
اخلطيير اإليرانييي علييى املنطقة عبر 
برنامج طهييران النووي، وصواريخها 
الباليسييتية، ومتويلهييا لإلرهاب في 

املنطقة.

تل أبيب تكشف مبادرة إسرائيلية إماراتية بشأن مد سكك حديد
تل أبيب / وكاالت / البينة اجلديدة من حيفا للسعودية حتى أبو ظيب

وفد عراقي يضم  دولية، بوصول  إعالم  أفادت وسائل 
سيدات عانني من ممارسات تنظيم داعش، مبن فيهن 
برنامج  في  للمشاركة  التنظيم،  أسرهن  إيزيديات 

تدريبي خاص لعالج الصدمات يعقد في إسرائيل.
 15 يضم  الوفد  ان  اليوم(  )روسيا  وكالة  وذكرت 
مسيحيات،  وبعضهن  إيزيديات  غالبيتهن  امرأة 
وضعته  الذي  التدريبي  البرنامج  في  وسيشاركن 
خصيصا  إيالن  بار  بجامعة  النفس  علم  كلية 
تخطي  على  داعش  تنظيم  من  الناجني  ملساعدة 

الرضوض النفسية، وتستغرق الدورات التدريبية في 
إطار البرنامج أسبوعني.

وأضافت أنه من بني املشاركني في البرنامج األسيرتان 
السابقتان لدى داعش ملياء حجي بشار التي حصدت 
جائزة ساخاروف عام 2016، ونادية مراد الفائزة بجائزة 

نوبل للسالم.
كان  حينما  داعش  أسر  في  وقعت  قد  ملياء  وكانت 
محاولتها  لدى   2016 في  وجرحت  عاما،   15 عمرها 
اجلوي  اجلسر  منظمة  وقامت  داعش،  من  الهروب 

بنقلها إلى أملانيا لتلقي املساعدة.

وسائل إعالم دولية : عراقيات من ضحايا داعش يزرن إسرائيل

اخلدمات النيابية تشدد 
على ضرورة معاجلة قضية 

تهريب االنرتنت
بغداد / البينة اجلديدة

شددت جلنة اخلدمات البرملانية، 
ضييرورة  علييى  االثنييني،  امييس 
معاجلة قضية تهريب االنترنت، 
فيمييا اكدت دعمهييا الن تكون 
رابعيية وطنية  هنيياك رخصيية 

عراقية.
وليييد  اللجنيية  رئيييس  وقييال 
السييهالني في مؤمتيير صحفي 
عقييده فييي مجلييس النييواب، 
بحضييور اعضاء اللجنيية ووزير 
االتصاالت نعيم الربيعي، انه مت 
امس استضافة وزير االتصاالت 
النيابية،  فييي جلنيية اخلدمييات 
لالطييالع علييى طبيعيية عمل 
والتحديات االستثنائية  الوزارة 
الراهنة في العييراق، وخصوصا 
وزارة االتصاالت ومناقشيية  في 
والضعف  االنترنيييت  خدمييات 
احلاصل فيها، مبينا اننا اطلعنا 
على شييرح واف وتفصيلي من 
قبل الوزير علييى حيثيات عمل 
الييوزارة وبييني لنييا الكثييير من 
املعوقات والكثير من املشاكل.

واضاف اننا فييي جلنة اخلدمات 
النيابية داعمني ومساندين الى 
الوزارة، ما دام الوزارة تسعى الى 
حتقيق اجلودة وحتسييني اخلدمة، 
مشييددا علييى ضييرورة معاجلة 
احلاصل في  التهريييب  قضييية 

موضوع االنترنت.
جلنيية  ان  السييهالني  واكييد 
اخلدمييات داعميية بييان تكييون 
رابعيية وطنية  هنيياك رخصيية 
عراقية، مشيييرا الى اننا نشد 
على يد وزير االتصاالت مبحاربة 
الفساد في الوزارة، وتشخيص 
بعييض اجلهييات النافييذة، فييي 
الشييركات  االتصاالت من  وزارة 
االهلييية، التييي حتيياول ان تبتييز 

الوزارة.
العراقييية  املنظميية  وحملييت 
لقياس جييودة اإلتصيياالت، في 
وقييت سييابق، وزارة اإلتصيياالت 
مسييؤولية ضعف اإلنترنت في 
البالد، مبينة ان الوزارة لم تطور 
البنييية التحتييية منييذ عشيير 

سنوات.

بغداد / البينة اجلديدة
طالبت كتلة سييائرون النيابية ، احلكومة بإسييتبدال سفير العراق 
لدى واشيينطن فريد ياسييني على خلفية تصريحاته بشييأن عالقة 
العييراق مييع اسييرائيل، معتبرا ان ما صييدر عنه ميثل خرقييا واضحا.
وقال املتحدث باسييم الكتليية النائب حمد اهلل الركابييي ، فوجئنا 
بالتصريحييات الغريبة التي ادلى بها سييفيرنا في واشيينطن والتي 
تتعلق بعالقات العراق مع الكيان الصهيوني في فلسييطني.واضاف 
الركابييي، ان سياسيية العييراق اخلارجييية حتكمهييا رؤييية احلكومة 
العراقييية وثوابتهييا جتيياه قضايا االميية وليس من حق اي مسييؤول 
مهما كان عنوانه ان يحيد عنها، لذا فان ما صدر من سييفير العراق 
بهذا اخلصوص يعتبر خرقييا واضحا وجتاوزا لصالحياته وخروجا عن 
سياسيية العراق جتاه قضايا األميية املصيرية.وتابييع الركابي، وبهذا 
الصييدد نؤكييد موقفنا الرافض ألي تقارب او تطبيييع مع هذا الكيان 
الصهيونييي الغاصييب الرضنا احلبيبة فلسييطني وحتت اييية ذريعة 
كانت، ولذلك تطالييب الكتلة النيابية لتحالف سييائرون احلكومة   
باسييتدعاء السييفير ومسيياءلته عن تصريحه اخملالف لتوجهاتها.
واوضييح الركابييي، أن الكتلة تطالب ايضا مبحاسييبته على موقفه 
اخملالف لسياسيية العراق اخلارجية واسييتبداله بشييخصية وطنية 
تدافع عيين ثوابت العراق وتعكس وجهة نظيير احلكومة   ومواقفها 
الثابتة جتاه الكيان الصهيوني الغاصب.وطالب النائب االول لرئيس 
مجلس النواب حسيين الكعبي، يوم السييبت املاضي )6 متوز 2019( 
وزارة اخلارجية باستدعاء سييفير العراق لدى واشنطن واتخاذ كافة 

اإلجراءات، على خلفية تصريحات بشأن اسرائيل.

بغداد / البينة اجلديدة
حددت اللجنيية القانونية في 
مجلس النييواب، امس االثنني، 
يييوم اخلميييس املقبييل موعدا 
للتصويت على تعديالت قانون 
مشيييرا  احملافظات,  مجالييس 
الييى أن ثالثة خالفييات احيلت 

الى جلسة التصويت.

وقييال عضييو اللجنيية النائب 
حسييني العقابي ، إن “اللجنة 
مجلييس  فييي  القانونييية 
النواب اجنييزت تعديالت قانون 
مجالس احملافظييات عدا ثالث 
نقاط مت احالتها الى جلسيية 

التصويت”.
واضاف العقابييي، أن “النقاط 
الثالث تتعلق بآلية احتسيياب 

ميين   %30 واعلييى  االصييوات 
االصييوات  علييى  احلاصلييني 
املتبقييية  الييي %70  واخضيياع 
امييا علييى 1,9 او 1,7 بحسييب 
قانون سييانت ليغييو” , مؤكدا 
اي  اليسييتثني  “القانييون  ان 
محافظة مبا فيهييا محافظة 

كركوك”.

اخلميس املقبل.. موعد التصويت على قانون جمالس احملافظات
وكاالت / البينة اجلديدة

العراق  في  اعمالها  اوقفت  استثمارية  شركات  بأن  مسؤول،  مصدر  افاد 
ملقاولني  اعمالها  الشركات سلمت  تلك  بعض  ان  مبينا  االتاوات،  بسبب 
وشركات ثانوية.وقال املصدر ان شركات كثيرة في العراق وجدت نفسها 
مناطق  في  أخرى  ثانوية  لشركات  تسليمها  أو  أعمالها  لوقف  مضطرة 
عدة من البالد بسبب مشاكل مختلفة، أبرزها مضايقات من قبل جهات 
تسعى للحصول على مكاسب مادية، مبينا ان هذه اجلهات جتبر الشركات 
على دفع إتاوات أو توظيف نسبة معينة لديها من ابنائها.واضاف ان تسع 
شركات عراقية وأجنبية أوقفت عملها نهائياً في مناطق عدة من العراق 
منذ مطلع العام اجلاري، مشيرا الى ان نحو 20 شركة أخرى حولت أعمالها 
إلى مقاولني أو شركات ثانوية الستكمال ما بدأت لتجنب تلك املضايقات.

وتابع املصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن تلك الشركات تعمل مبجال الطاقة 
ان  موضحا  العراق،  وغرب  ووسط  جنوب  في  التحتية  والبنى  واإلسكان 
بغداد سجلت حوادث إغالق شركات غادرت البالد وأخرى سلمت أعمالها 
ملقاولني مبناطق شرق العاصمة.وأكد املصدر أّن ذلك تسبب بخسارة مبالغ 
مالية ضخمة كشروط جزائية.وتعمل في العراق آالف الشركات األجنبية 
في مختلف القطاعات، منها 847 شركة تعمل ضمن مشروعات القطاع 
احلكومة  االجتماعية.وتهدف  والشؤون  العمل  وزارة  بيانات  العام، حسب 
بهدف  القطاعات  مختلف  إلى  األجنبية  االستثمارات  من  مزيد  جذب 
تنشيط االقتصاد الذي عانى كثيراً الفترات املاضية بسبب تراجع اإليرادات 
األسعار  مبستويات  مقارنة  أسعاره  انخفاض  ظل  في  النفط  من  املالية 

منتصف عام 2014.

كيف نبين وطنًا ختربه املعاول؟.. مصادر: االتاوات تدفع شركات 
استثمارية اىل وقف اعماهلا يف العراق



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

 بن سلمان يقود بضوء أخضر من احللفاء الغربيني  حتالفا 
من الدول العربية يف حرب ضد الثوار احلوثيني وحلفائهم يف اليمن

فنزويالاالخريةالحلقة
ف��ي أمري��كا الالتيني��ة، واص��ل الرئيس 
دميقراطي��ة  ذب��ح  م��ادورو  نيك��والس 
فنزوي��ال واقتصادها حتت س��تار الوقوف 
م��ع البس��طاء من الش��عب وض��د من 
يس��ميهم اإلمبريالي��ن. ولك��ن عندما 
أصبح حكمه أكثر وحش��ية واستبدادا، 
أصبح فس��اد إدارته لالقتصاد وافتقارها 
إل��ى الكف��اءة واضحن بش��كل مؤلم. 
وبقيت هذه الدول��ة الغنية معدمة رغم 
احتياطياته��ا النفطي��ة الهائلة، حيث 
يفتق��ر الكثي��رون إل��ى الطع��ام والدواء 
في ظ��ل تضخم هائل.خ��رج الناس إلى 
بأع��داد كبي��رة لالحتج��اج،  الش��وارع 
وانشق بعض املس��ؤولن عن حكومته، 
وتخل��ص ع��دد غير مس��بوق م��ن بلدان 
أمري��كا الالتينية من تردده��ا التقليدي 
في انتق��اد قمع اجليران. ثم حذا حذوهم 
آخرون، مبا في ذلك االحت��اد األوروبي.متكن 
مادورو من البقاء في منصبه.، ويرجع ذلك 
إلى ح��د كبير إلى القم��ع العنيف الذي 
كان مس��تعدا الستخدامه.  شن حملة 
قاسية على املعارضة، مستغال »احملكمة 

العلي��ا« و«اجلمعية التأسيس��ية« التي 
أنش��أها لتولي الس��لطات التشريعية 
من »اجلمعي��ة الوطنية« التي تس��يطر 
عليها املعارضة. ولك��ن بينما يزداد فقر 
الش��عب الفنزويلي وبؤس��ه س��وءا، من 
غير الواضح إلى متى سيس��مح ملادورو 

بالتشبث بالسلطة.
الشعبويني والسلطويون 

يملؤون فراغا
عل��ى عك��س ذل��ك، حيثم��ا تعرض��ت 
املقاوم��ة احمللي��ة للقم��ع دون اهتم��ام 
دولي، ازدهر الش��عبويون والقوى األخرى 
املناهض��ة للحق��وق. فقد ق��ام الرئيس 
رجب طيب أردوغان، على س��بيل املثال، 
بتدمير النظ��ام الدميقراطي التركي دون 
عق��اب، إذ ح��ول االحتاد األوروب��ي تركيزه 
إل��ى مس��اعدته لوق��ف ن��زوح الالجئن 
إلى أوروبا. وس��حق الرئي��س عبد الفتاح 
السيس��ي املعارضة الشعبية في مصر 
دون تدخ��ل يذكر م��ن الوالي��ات املتحدة 

أو االحت��اد األوروبي. فق��د تقبال روايته عن 
محاربة اإلرهاب وضمان االستقرار، رغم 
أن قمع��ه القاس��ي ألي خي��ار إس��المي 
في العملية السياس��ية ف��ي البالد هو 
بالضبط ما يريده اإلسالميون املتشددون.

قاد ولي العهد الس��عودي اجلديد األمير 
محم��د بن س��لمان ، بض��وء أخضر من 
احللف��اء الغربي��ن على ما يب��دو، حتالفا 
من ال��دول العربية في حرب ض��د الثوار 
احلوثي��ن وحلفائهم في اليمن. ش��مل 
ذل��ك قصف املدني��ن وحصارهم، ما أدى 
إلى تفاقم أكبر أزمة إنسانية في العالم 
. وأدى انش��غال االحت��اد األوروب��ي بوقف 
هجرة القوارب من ليبيا - وال س��يما في 
إيطالي��ا – إل��ى تدري��ب ومتوي��ل وتوجيه 
ح��راس الس��واحل الليبي��ن للقيام مبا 
ال تس��تطيع الس��فن األوروبي��ة القيام 
ب��ه قانونا: إع��ادة املهاجرين اليائس��ن 
والالجئن قس��را إلى اجلحي��م الذي فروا 
منها، حي��ث العمل جب��ري واالغتصاب 
واملعاملة الوحشية.لم تلق جهود بوتن 
لقمع معارضي حكم��ه املطول مقاومة 
تذكر م��ن احلكومات األجنبية التي تركز 

على س��لوكه في أوكرانيا وسوريا، أكثر 
منه داخل روس��يا. وجنح ش��ي جن بينغ 
دون مقاوم��ة تذكر في ش��ن أكبر حملة 
قمعية منذ ُسحقت احلركة الدميقراطية 
بوحشية في ساحة تيانامنن عام 1989، 
ألن دوال أخ��رى كان��ت تخش��ى اجملازف��ة 
بالعق��ود الصيني��ة املربح��ة إذا دافعت 
ع��ن حق��وق الش��عب الصيني.بالفعل، 
عندما ل��م تواجه احلكوم��ات القمعية 
س��وى القليل من الضغ��ط الدولي على 
س��لوكها ف��ي الداخ��ل، فإنها ش��عرت 
باجل��رأة في التالعب وإعاقة املؤسس��ات 

الدولية التي ميكنها الدفاع عن احلقوق.
بورما و الروهينغا

ق��د تك��ون تكلف��ة ع��دم الوق��وف ضد 
حق��وق  عل��ى  الش��عبوية  الهجم��ات 
اإلنس��ان أكبرها في بورما. فقد س��اعد 
اخلطاب القومي املتصاعد الذي ينش��ره 

املتطرفون البوذيون وكبار أعضاء اجليش 
البورم��ي وبعض أعض��اء احلكومة التي 
يقودها املدنيون عل��ى التعجيل بحملة 
تطهي��ر عرقي ضد مس��لمي الروهينغا، 
بع��د هجم��ات جماعة مس��لحة على 
مواق��ع أمني��ة. دفع��ت حملة واس��عة 
قادها اجليش شملت املذابح واالغتصاب 
واحلرائ��ق املتعم��دة، ف��ي 340 قرية على 
األق��ل، أكث��ر م��ن 640 أل��ف الج��ئ من 
الروهينغ��ا إل��ى الف��رار م��ن امل��وت إلى 
بنغالدي��ش اجمل��اورة. وه��ذه بال��ذات هي 
اجلرائم الت��ي تعهد اجملتمع الدولي بعدم 

التس��امح معها مرة أخرى.غير أن الدول 
الغربي��ة الت��ي طامل��ا اهتم��ت بش��كل 
خ��اص ببورما صارت مترددة في التحرك، 
ول��و بفرض عقوبات مالي��ة أو حظر على 
الس��فر ض��د جن��راالت اجلي��ش الذي��ن 
ارتكبوا هذه اجلرائم ضد اإلنسانية. وكان 
هذا التحفظ راجعا جزئيا إلى التنافس 
اجليوسياس��ي مع الصن عل��ى التقرب 
من احلكومة البورمية.كما س��اهم فيه 
االحترام غير املس��تحق ألونغ س��ان سو 
تش��ي، الزعيم��ة املدني��ة بحك��م األمر 
الواقع في بورما، عل��ى الرغم من أنها ال 
متلك س��يطرة فعلية عل��ى اجليش ولم 
تظهر أي استعداد لدفع الثمن السياسي 
للدفاع عن األقلية املس��تهدفة.  وكانت 
النتيجة أسرع نزوح جماعي قسري منذ 
اإلبادة اجلماعية في رواندا، مع أمل ضئيل 
جدا في ع��ودة آمنة وطوعية للروهينغا، 
أو تق��دمي األش��خاص الذين يقف��ون وراء 

الفظائع التي فروا منها إلى العدالة.
أفريقيا واملحكمة 
الجنائية الدولية

أحد أب��رز الردود املش��جعة على احلكام 

السلطويّن، املناهضن للحقوق، أتى من 
أفريقيا. فق��د كان العام متميزا بالفعل 
بإطاحة اثنن من الطغاة القدماء. انهزم 
رئيس غامبيا يحيى جامي في انتخابات 
ح��رة ونزيه��ة أم��ام أدام��ا ب��ارو، وعندما 
رف��ض قبول النتائج، أُخ��رج من منصبه 
به��دوء بالتهديد بتدخ��ل من قوات غرب 
أفريقيا.كما أطيح برئيس زميبابوي روبرت 
موغابي في انقالب، رغم أن نائبه السابق 
إميرس��ون منانغاغوا، وهو قائد عسكري 
له س��جل طوي��ل من االنته��اكات، حل 
محله. وش��هد كال البلدين احتجاجات 

عامة كبيرة ضد الطغاة الذين يشغلون 
أن  مناصبه��م من��ذ فت��رة طويلة.غي��ر 
الدف��اع األفريقي عن احلق��وق كان أكثر 

إثارة لإلعجاب في استجابته للهجمات 
الش��عبوية عل��ى العدال��ة الدولية. لم 
ميض أكثر من عام على تخطيط العديد 
من الزعماء األفارقة، منهم من تلطخت 

أيديه��م بالدم��اء ويخش��ون احملاكم��ة، 
خل��روج جماع��ي لبلدانهم م��ن احملكمة 
اجلنائية الدولية. وبترديد خطاب شعبوي 
ضد ما أسموه االستعمار اجلديد، سعوا 
إلى تصوير احملكمة اجلنائية الدولية على 
أنها ع��دوة ألفريقيا، ألنها أخذت اجلرائم 

ض��د الش��عب األفريق��ي مأخ��ذ اجل��د، 
فرك��زت اهتمامها على الق��ادة األفارقة 
املس��ؤولن عنه��ا. )كان نفوذها محدودا 
أيض��ا بس��بب رف��ض بع��ض احلكومات 
التصديق على معاهدة احملكمة، وبسبب 
تردد مجلس األمن في إحالة حاالت أخرى 

على التحقيق(.
الفلبني

قدم��ت الفلب��ن مث��اال واضح��ا ودمويا 
على التحدي الش��عبوي حلقوق اإلنسان 
تول��ى الرئيس رودريغ��و دوتيرتي منصبه، 
مشجعا الشرطة على قتل املشتبه في 
ضلوعه��م في جرائم اخملدرات، كما فعل 
س��ابقا عندم��ا كان رئيس بلدي��ة دافاو. 
وأدى تفش��ي حوادث إطالق النار على يد 
الشرطة، والتي غالبا ما تُصور على أنها 
»تبادل إلط��الق النار«، ويتب��ن فيما بعد 
أنه��ا عمليات إع��دام غير ش��رعية، إلى 
مقت��ل أكثر م��ن 12 ألف ش��خص خالل 
ع��ام ونصف تقريب��ا منذ تول��ي دوتيرتي 
منصبه. كان��ت الغالبي��ة العظمى من 
الضحايا من شباب األحياء الفقيرة في 
املدن الكبرى – وهي فئة لم تلق تعاطفا 
يذك��ر م��ن العدي��د م��ن الفلبينين.لم 
يترك الن��زاع االقليمي احلالي بن الصن 
والوالي��ات املتح��دة والفلب��ن حول بحر 
الص��ن اجلنوبي مجاال لالنش��غال بهذه 
اإلعدام��ات. ب��دا دونالد ترام��ب، كما في 
حاالت أخ��رى، ُمعجبا أساس��ا بصفات 

دوتيرتي »القوي«.
هذا وقت العمل .. ال اليأس

األمثولة الرئيس��ية من العام املاضي هو 
أنه، رغم الرياح املعاكسة القوية، ميكن 
للدف��اع عن حق��وق اإلنس��ان أن ينجح 
إذا م��ا بُذل��ت اجله��ود املناس��بة. يقدم 
الش��عبويون إجابات سطحية ملشاكل 
معقدة، ولكن ميكن إقناع نس��بة كبيرة 
م��ن اجلمه��ور، عن��د تذكيره��ا باملبادئ 
احلقوقية امله��ددة، برفض أكباش الفداء 
التي يقدمها الش��عبوين م��ن أقليات ال 
حتظى بالش��عبية، وجهودهم لتقويض 
الضوابط والتوازنات التي تقيد انتهاكات 
احلكوم��ة.أدى تقوق��ع الق��وى الغربي��ة 
الناجم عن النضال ضد الش��عبوية إلى 
عال��م أكثر جتزئة، حيث كثي��را ما تبقى 
الفظائع اجلماعي��ة دون رقابة. ومع ذلك، 
ميك��ن للبل��دان الصغي��رة واملتوس��طة 
صاحب��ة املب��ادئ أن حُتدث فارق��ا عندما 
تّتحد وتعمل بشكل اس��تراتيجي.ومن 
ش��أن تقييم عادل لآلفاق العاملية حلقوق 
اإلنسان أن يثير القلق ال االستسالم – أن 
يكون دعوة للتحرك ال صرخة يأس. وفي 
الوق��ت الذي نش��رف فيه عل��ى الذكرى 
الس��نوية الس��بعن ل� »اإلعالن العاملي 
حلق��وق اإلنس��ان«، يتمث��ل التحدي في 
اغتن��ام الف��رص الضخمة الت��ي ال تزال 
سانحة لصد أولئك الذين يريدون إفشال 
التقدم الذي مت إجنازه بش��ق األنفس.توفر 
معايير حقوق اإلنسان التوجيه، ولكنها 
ال تصبح فاعلة إال بوجود مدافعن عنها 
بن احلكوم��ات والن��اس العادين. ولكل 
من��ا دور يلعب��ه. تبن في الع��ام املاضي 
أن��ه ميكن حماية احلق��وق من الهجمات 
الش��عبوية. ويتمث��ل التح��دي اآلن في 
تعزيز ذلك الدفاع ورّد  املوجة الشعبوية 

املتصاعدة.

* املدير التنفيذي ملنظمة 
هيومن رايتس ووتش

ساعد الخطاب القومي 
املتصاعد الذي ينشره 
املتطرفون البوذيون على 
التعجيل بحملة تطهري 
عرقي ضد مسلمي 
الروهينغا

قدمت الفلبني مثاال ودمويا على التحدي الشعبوي لحقوق اإلنسان توىل دوتريتي 
منصبه مشجعا الشرطة على قتل املشتبه يف ضلوعهم يف جرائم املخدرات

اردوغان

ابن سلمان

مادورو

حن اشاهد اخلريجن من املعاهد والكليات الطامحن 
بالتعي��ن يتظاهرون أمام ابواب ال��وزارات التي غّلقت 
أبوابه��ا اقول في نفس��ي : الى اين يس��ير بنا قدرنا ؟ 
طاقات ش��ابة حتلم بالعيش الرغي��د تتظاهر في حر 
العراق الذي ال مياثله حر في دول العالم كلها هل يصح 
هذا ؟ ال تلوموا الش��باب على تعاطيهم للمخدرات او 
احتراف بعضهم لش��تى انواع الك��ذب واخلداع على 
تصرفاته��م مع العلم نحن على الضد من ذلك ولكن 
كيف يعيش ش��بابنا اليوم ؟ الدول متنحنا امواال على 
ش��كل قروض وهي بهذا تثقل كاهل الدولة العراقية 
بالدي��ون فم��ن يعطي��ك الف دين��ار يطالبك بعش��ر 
اضعاف ذلك الدينار . حجة التقش��ف شماعة كبيرة 
س��قط حتت ظالله��ا الكثير م��ن الن��اس االبرياء من 

الذين ال يعرفون بيد 
 . االم��ور  ت��دار  م��ن 
املشكلة ليست في 
الش��باب  ش��ريحة 
الى  االمر  بل يتعدى 
الش��رائح كلها من 
وقلة  االهمال  حيث 
وتناس��ي  الرعاي��ة 
املواطن��ن  هم��وم 
الذي��ن م��ن واج��ب 
الدف��اع  احلكوم��ة 
عنه��م وتوفي��ر كل 
مس��تلزمات الراحة 

واالمان والعمل لهم . سيقول البعض : هل كل شيء 
البد من الدولة توفيره ؟ اقول له : نعم حتى يتس��اوى 
اجلمي��ع ف��ي حق��وق التعليم وف��ي مفاص��ل الدولة 
جميعها . في بلد يودع فيه من يأخذ منديال ليمسح 
عرقه الى الس��جن ويتظاهر فيه آالف الطالب لغرض 
التعين ويخجل االس��فلت ليواري سوأة البعض بان 
ي��ذوب كم��دا وحزن��ا ماذا تترج��ى بعد كل ه��ذا ؟ في 
بل��د يعيش الظالم فيه مزهوا مع��ززا مكرما واملنافق 
يتس��امى في املراتب والنزيه يعض يديه ليشبع جوع 
اوالده ويعمل كاحلمار ليال ونهارا لسد الرمق .. هل بعد 
ذلك من فرصة يتناولها رسام ماهر ليصورها في لوحة 
تباع بثمن بخس في مزاد بعيد عن الضمائر؟ ش��باب 

وأجيال تضيع في بلد ال يحسن إال ذرف الدموع.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

هل بعد ذلك من فرصة 
يتناولها رسام ماهر ليصورها 
يف لوحة تباع بثمن بخس 
يف مزاد بعيد عن الضمائر 
شباب وأجيال تضيع يف بلد 
ال يحسن إال ذرف الدموع؟ 

مواجهة التحدي الشعبوي

دموع على حائط التقشف

تبدو موجة الشعبوين 
السلطوين أقل حتمية 
مما كانت عليه قبل عام. 
فلم يكن يبدو من املمكن 
حينئذ وقف سلسلة من 
السياسين حول العالم 
ادعوا أنهم يتكلمون باسم 
»الشعب«، بينما كانوا قد 
أسسوا قواعدهم الشعبية 
بشيطنة األقليات التي 
ال حتظى بالشعبية، 
الهجوم على مبادئ حقوق 
اإلنسان، والتحريض على 
املؤسسات الدميقراطية. 
واليوم، هناك رد فعل 
شعبي في مجموعة 
واسعة من البلدان، عززه 
في بعض احلاالت قادة 
سياسيون لديهم شجاعة 
الدفاع عن حقوق اإلنسان، 
أضعف إلى حد ما مصير 
كثير من تلك األجندات 
الشعبوية. وحيثما كان 
رد الفعل قويا، كان تقدم 
الشعبوين محدودا. 
ولكن عندما تلقى رسالة 
الكراهية واالستبعاد التي 
يروجون لها االستسالم، 
يزدهر الشعبويون.جعل هذا 
الصراع العديد من القوى 
الغربية على وجه اخلصوص 
أكثر تركيزا على الداخل، 
ما جعل العالم أكثر جتزؤا. 
فالواليات املتحدة يقودها 
رئيس معجب بالقادة 
األقوياء الذين يدوسون على 
حقوق اإلنسان إعجابا يثير 
القلق، وبريطانيا منشغلة 
ب� »البريكست« )اخلروج 
من االحتاد األوروبي(. غّيب 
ذلك في كثير من األحيان 
مدافَعن تقليديَّن عن 
حقوق اإلنسان على صعيد 
العالم، ولو كانت لهما 
عيوبهما.

* كينيث روث
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بغداد / البينة اجلديدة
 شدد وزير التجارة محمد هاشم العاني، 
امس االول االحد، على ان الطحني اجليد 
حق للعراقي ، وفيما اكد وجوب ان تعمل 
املطاحن احلكومية عل��ى مدار اليوم وان 
إنتاجه��ا يجب ان يك��ون األفضل ، فانه 
حّذر اخملالفني من القائمني على املطاحن 
بعقوبات واجراءات رادعة.وذكر بيان لوزارة 
التجارة تلقت }البينة اجلديدة{ نس��خة 
منه ان » العاني ترأس اجتماعاً موس��عاً 
مع م��دراء املطاح��ن احلكومي��ة ومدراء 
فروع الش��ركة العامة لتصنيع احلبوب 
لبحث واق��ع عمل املطاح��ن احلكومية 
وس��بل االرتق��اء بطاقاته��ا االنتاجي��ة 

ووضع خطط مس��تقبلية لزيادة االنتاج 
وبحث آلية ونس��ب التجهيز املتحققة 
في توزي��ع مادة الطحني ضم��ن مفردات 
باسم  الناطق  التموينية.ونقل  البطاقة 
وزارة التج��ارة ع��ن وزير التج��ارة تأكيده 
خ��ال االجتم��اع على اهمية اس��تنفار 
املتاح��ة  واالمكان��ات  الطاق��ات  كاف��ة 
لغرض توفير م��ادة الطحني اجليد ضمن 
مف��ردات البطاقة التمويني��ة خصوصاً 
بعد وفرة محصول احلنطة هذا املوس��م 
في سايلوات جتارة احلبوب نتيجة النجاح 
وامتاء  التس��ويقية  للحمل��ة  الكبي��ر 
س��احات اخلزن بع��د تس��ويق الفاحني 
واملزارع��ني كميات كبيرة م��ن محصول 

احلنط��ة . واكد العاني خ��ال االجتماع 
عل��ى »اهمي��ة التنس��يق واملتابعة بني 
الش��ركات ذات العاق��ة ووض��ع اخلطط 
املس��تقبلية لتوفي��ر م��ادة الطحني من 
النوعي��ات اجليدة للمواطن والعمل على 
مدار اليوم وفق االليات املتبعة وحس��ب 
الطاق��ة االنتاجي��ة ل��كل مطحن��ة »، 
موكدا »على اتخاذ االجراءات املناس��بة 
لتذليل كاف��ة الصعوبات وب��ذل اجلهود 
املضاعفة من اجل حتقيق التوزيع االمثل 
ملادة الطحني للمواطنني« .وتوعد باتخاذ 
اش��د العقوب��ات ف��ي حال ع��دم تنفيذ 
التوجيه��ات املناط��ة مل��دراء املطاح��ن 
بتحسني نوعيات الطحني وجتهيز اجليد 

منه��ا للمواطن،مش��ددا عل��ى ض��رورة 
»االلت��زام بالتوجيهات الت��ي تؤكد على 
حتس��ني نوعيات الطحني وع��دم التلكؤ 
بتنفيذ الواجب��ات املناطة بكافة مواقع 
العمل وساحة عمل الشركة وفروعها«. 
اس��تمع وزير التج��ارة خ��ال االجتماع 
ال��ى املش��اكل واملعوق��ات الت��ي تواجه 
عم��ل املطاح��ن منها ش��مول املطاحن 
احلكومي��ة بالقط��ع املبرم��ج للكهرباء 
وتوفي��ر مادة ال��كاز ، كذل��ك توفير املواد 
االحتياطية والصيانة الدورية للمطاحن 
ووجه مبعاجل��ة معوقات العمل من خال 

حلول سريعة جدا.

بغداد/ البينة اجلديدة 
وزعت وزارة الهجرة واملهجرين )18,913( حصة من 
االسر  و  النازحة  األسر  بني  اإلغاثية  املساعدات 
.وذكر  الدين  االنبار وصاح  العائدة في محافظتي 
مصطفى  االنبار  محافظة  في  الوزارة  فرع  مدير 
حامد سرحان بحسب بيان للوزارة ان« كادر الفرع 
وزع )17053( حصة من املساعدات االغاثية ، شملت 
)7800( حصة إغاثية لاسر النازحة في مخيمات 
النزوح مبنطقة عامرية الفلوجة ، فضا عن )5175( 
في  االصلية  مناطقها  الى  العائدة  لاسر  حصة 
قضاء الرمادي ، كما و وزع كادر الفرع )4078( حصة 
لاسر العائدة ملناطق سكناها االصلية في قضاء 

املوزعة  احلصص  تضمنت   ، الوليد  ناحية  الرطبة 
)سات غذائية ، سات صحية ، مستلزمات منزلية 
مدير  قال  ذاته  الصعيد  .وعلي  مابس(  وكسوة 
في قضاء سامراء مبحافظة صاح  الوزارة  مكتب 
الدين خالد محجوب » ان كادر مكتب الوزارة وزع 
)1260( حصة اغاثية بني االسر النازحة في قضائي 
بلد والضلوعية ، كما  وزع كادر الفرع )600( حصة 
االصلية  الى مناطقهم  العائدة  االسر  بني  اغاثية 
في قضاء الدجيل مبنطقتي العجيلية والشهابي  
 ، غذائية  سات   ( املوزعة  املساعدات  تضمنت 

مستلزمات منزلية و كسوة مابس ( .

التجارة تستنفر كافة االمكانات لتوفري الطحني للمواطن.. وحتذر من إجراءات رادعة

وزارة اهلجرة توزع اكثر من 18 ألف حصة 
اغاثية للنازحني و العائدين يف االنبار

 و صالح الدين

الكوت / البينة اجلديدة
محمد  الدكتور  واسط  محافظ  السيد  برعاية 
جميل املياحي اقامت محافظة واسط وبالتعاون مع 
مديرية الشباب والرياضة في محافظة واسط مؤمتر 
سياسةالاعنف  لتعزيز  الوطني  اإلعامي  السام 
الذي اقيم على مبنى قاعة االدارة احمللية في مدينة 
الكوت ومبشاركة عدد من وفود احملافظات وبحضور 
السادة اعضاء مجلس محافظة واسط ونخبة من 
كلمته  خال  املياحي  واشارَ   ، واسط  شباب  قادة 
حالة  وليست  ظاهرة  اصبحت  العنف  سياسة  ان 
واجملموعات  واجملتمع  والعشيرة  الفرد  مستوى  على 
السياسية ويجب معاجلة هذه الظاهرة ليس فقط 

السياسية  والشعارات  واللقاءات  املؤمترات  بأقامة 
التي تطلق على املستوى الدولي واالقيلمي قد يكون 
من  ان هناك  .مؤكدا  االخرين  املرأة ضد  العنف ضد 
يرعى سياسة العنف خللق الصراعات واثارة املشاكل 
والفوضى في البلد ، مبيناً كحكومة محلية وبدورنا 
الظواهر  لهذه  حداً  نضع  ان  والتنفيذي  التشريعي 
من خال اطاق مبادرات وافكار متكاملة لتشجيع 
سياسة الاعنف والتي تعتبر اداة وقوة ستراتيجية 
ان  موضحاً   ، اجملتمع  الستنهاض  ووسيلة  للتحرر 
محافظة واسط من احملافظات املستقرة وذات بيئة 

ناجحة الطاق مثل هذه املبادارت وتطبيقها

   تشجيع سياسة الالعنف واستخدام فن احلوار

كركوك / البينة اجلديدة
صكوك  توزيع  عملية  كركوك،  في  بدأت   
املرحلة  الكردية  العوائل  على  التعويضات 
توقف  بعد  الدستورية،   140 باملادة  املشمولة 
دام عدة سنوات.وقال كاكه رش صديق مسؤول 
موقع  بحسب  كركوك،  في   140 املادة  مكتب 
الصكوك  هذه  ان  الكردستاني  الوطني  االحتاد 
املوازنة  في   140 املادة  تخصيصات  من  تصرف 
دينار  مليار   50 تبلغ  والتي   2019 للعام  العامة 
كركوك  في   140 املادة  ان مكتب  عراقي.واضاف: 
املرحلة  العوائل  حق  من  وهي  صكاً   230 تسلم 
على  صكا   80 بتوزيع  نقوم  ويوميا  كركوك،  من 
االولوية  ان  الى  بالتعويضات، مشيرا  املشمولني 
الشهداء  لعوائل  تكون  الصكوك  توزيع  في 

واملؤنفلني واالرامل.

توزيع صكوك املادة 140 يف كركوك
 بعد توقف دام سنوات

 البينة اجلديدة / فيان رحيم
العراقية  للسمنت  العامة  الشركة  عام  مدير  كشف 
 vexil شركة  ان  اخلفاجي  محسن  حسني  املهندس 
العاملية الشركة املانحة لألصدار اجلديد لشهادة اآليزو 
رقم 9001 لسنة 2015 قد انهت الفحص والتدقيق ملقر 
الشركة بعد زيارات ميدانية استمرت ليومني دون تأشير 
مقر  ان  اخلفاجي  .وقال  اجلودة  ملتطلبات  مخالفة  اَي 
الشركة  بها  جاءت  التي  البنود  جميع  طبق  الشركة 
اجلديد  األصدار  ملنح  التخطيط  وزارة  قبل  من  اخملولة 
لتحسني  دائماً  تدعو  التي  واملواصفات  املعايير  وفق 
والسامة  الوقاية  مستلزمات  وتوفير  العمل  بيئة 
كافة  في  الشركة  منتجات  جميع  ان  الدولية.واضاف 
وامليدانية  اخملتبرية  للفحوصات  خاضعة  معاملها 

وحتمل مواصفات عالية حرصاً من الشركة على تطبيق 
السمنت  مبادة  اخلاصة  املعتمدة  القياسية  املواصفة 
رقم  )5 لسنة 1984(.واوضح ان ادارة الشركة حريصة 
على تطبيق جميع فعاليات واجراءات نظام ادارة اجلودة 
اجلودة كخطة  تطبيق خطط  على  األشراف  من خال 
ومتابعة  األدارية  املراجعة  وتقارير  الداخلي  التدقيق 
مستلزمات  توفير  ومتابعة  الصيانة  خطط  تنفيذ 
بيئة  وتوفير  واخملتبرات  الورش  في  املهنية  السامة 
العمل املناسبة لهم واالهتمام الدائم بفعالية اإلعام 
تأثير  من  وماله  الشركة  مبنتجات  والتعريف  للترويج 
 . باملنتج   املستهلك  ثقة  وتعزيز  التسويق  بعملية 
 BUReAU( شركة  ان  اخلفاجي  بني  اخرى  جهة  من 
القياسية  للمواصفات  املانحة  الشركة   )veRiTAS

اجلديدة ايزو 9001-2015 ملقر معاونية السمنت اجلنوبية 
ومعاملها قد انهت التدقيق في معمل سمنت الكوفة 
للحصول على شهادة اجلودة الدولية بعد زيارة ميدانية 
لوفد شركة B.V حيث اعرب الوفد عن رضاه عما وجدوه 
بسير  املتعلقة  والوثائق  السجات  كافة  في  دقة  من 
العمل في كافة األقسام والشعب العاملة في املعمل.
يذكر ان الشركة العامة للسمنت العراقية لها تاريخ 
عريق ميتد الى اكثر من ثمانني عاماً في انتاج السمنت 
بانواعه حيث حازت على رضا الزبائن مبشاريع شاخصة 
على  احلريصة  الشركات  من  وهي  البلد  وخارج  داخل 
مواكبة حتديثات اجلودة الدولية ضمن معايير الشركات 

العاملية.

السمنت العراقية تستكمل إجراءات التدقيق ملعاير اجلودة  

بغداد / البينة اجلديدة 
املائية  املوارد  لوزارة  الفني  الوكيل  السيد  التقى 
املهندس حسني عبد االمير بكه رئيس اجلمعية 
الشمري  اياد  الدكتور  املائية  للموارد  العلمية 
اجلمعية  رئيس  السيد  عرض  وأعضائها.حيث 
نشاطات اجلمعية واهدافها وخططها وصوال الى 
حتقيق اهدافها وضمان االدارة املستدامة للموارد 
الوزارة  دعم  الفني  الوكيل  السيد  واكد  املائية 

للجمعية في كافة اعمالها وفعالياتها .

الوكيل الفين لوزارة املوارد املائية يلتقي رئيس 
اجلمعية العلمية للموارد املائية

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
اعلنت وزارة العدل عن افتتاح دائرة الكاتب العدل 
في ناحية بعشيقة  التابعة حملافظة نينوى, وذلك  
لتقدمي اخلدمات لسكنة الناحية . واكد مدير عام 
افتتاح  هذه  ان   : الطائي  االستاذ حسني  الدائرة 
العدل  وزير  السيد  توجيهات  ضمن  يأتي   الدائرة 
االداء  مستوى  رفع  شواني  بهدف  امني  فاروق 
الى  والوقت  للوصول  اجلهد  وتقليص  املؤسسي 
معامات  اجناز  وتيسير  اخلدمات,  افضل  تقدمي 
اليات  الزيارة  : خال  العام  املدير   املواطنني . وبحث 
العمل ومناقشة مهام عمل  الدائرة واهمية تقدمي 
اجراءات  لتسهيل  الناحية  الهالي  خدمة  اكبر 

 عودتهم بعد نزوحهم خال الفترة املاضية جراء 
وجود عصابات  داعش . 

وزارة العدل تفتتح دائرة الكاتب العدل 
يف ناحية بعشيقة  

عبد   / اجلديدة  البينة 
الستار محسن

 استقبل مدير عام السكك 
األستاذ طالب جواد كاظم 
االثنني  امس  احلسيني  
واملقترحات  الشكاوي 
بعض  بها  تقدم  التي 
التي  واملواطنني  املوظفني 
قام   بتذليلها واالستجابة 
االجراءات  عبر  لطلباتهم  
االدارية والقانونية  حسب 
مع  واالصول  الضوابط 
االنساني  اجلانب   مراعاة 
مدير  املقابات  حضر  وقد 
املواطنني  شؤون  قسم 
محمد  األستاذ  الوزارة  في 
ومعاونه  اجلليل  عبد 
الشكاوي  شعبة  ومدير 
من  واملعنيني  الشركة  في 
ان  يذكر  األقسام..   مدراء  
املواطنني  شكاوى  شعبة 
متواصل  بشكل  تعمل 
على استقبال ورصد كافة 

لهم  املقدمة  الشكاوى 
العام  املدير  الى  لعرضها 
البعض منها على  واحالة 
لاقسام  السرعة  وجه 
فضا  بها  للنظر  املعنية 
عن مايقدم لهذه الشعبة 
من شكاوى واستفسارات 
عبر املوقع االلكتروني وعن 
اخملصصة  الهواتف  طريق 
وقد  احلاالت  الستقبال 
أعلى  الشركة  سجلت 
التي  املقابات  من  نسبة 

السليم  اإلجراء  اتخاذ  مت 
األول  النصف  خال  حللها 
وصل   احلالية   السنة  من 
حالة..  إلى)350(  اجملموع 
وزير  توجيهات  ضوء  وعلى 
النقل     اوعز املدير العام 
مكتب الشكاوى واالقسام 
تكون   بان  كافة  املناطق  و 
االبواب  مفتوحة الستقبال 
على  ومعاجلتها  الطلبات 

الفور ..

بغداد / البينة اجلديدة
منذ  املعتصمون  الكهرباء  مهندسو  هدد 
بغداد،  في  الوزارة  مبنى  امام  أسبوعني، 
تعيني  عدم  حال  في  الطعام  عن  باألضراب 
االعتصامات  تنسيقية  اخلريجني.وذكرت 
}للبينة اجلديدة{ ان« خريجي هندسة الكهرباء 
مطالبنا  حتقيق  حلني  باالعتصام  مستمرون 
بالتعيني على املاك الدائم«.وأضاف«ان جميع 
املعتصمني قرروا إبقاء االعتصام والتوجه الى 
االضراب عن الطعام في حال عدم إيجاد حلول  

لتعيني للخرجني«.

 مدير عام السكك  يلتقي باملوظفني واملواطنني  
لالستماع إىل الشكاوي واملقرتحات

مهندسو الكهرباء يهددون باالضراب عن الطعام  
واستمرار االعتصام

بغداد / البينة اجلديدة
 اعلنت الشركة العامة للصناعات الفوالذية احدى 
وزارة  جتهيز  عن  واملعادن  الصناعة  وزارة  شركات 
وعلى  الكهربائية  الطاقة  نقل  بابراج  الكهرباء 
املهندس  الشركة  عام  مدير  وذكر  وجبات.  شكل 
الصناعة  لوزارة  بيان  بحسب  جمعة  فائق  محمد 
ابراج  انتاج  عمليات  تواصل  الشركة  ماكات  ان   «
في  كي   )400( سعة  الكهربائية  الطاقة  نقل 
لتجهيز الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية 
وفق  الكهرباء  لوزارة  التابعة  االوسط  الفرات  في 
ماكات  ان  الى  مشيرا   ، اجلانبني  بني  املوقع  العقد 

للشركة  التابع  والغلونة  والكرينات  االبراج  مصنع 
 ، االبراج  هذه  من  الثانية  الوجبة  بتجهيز  قامت 
نقل  شبكات  لتأهيل  شركته  استعداد  مؤكدا 
لدى  املعتمدة  املواصفة  وفق  الكهربائية  الطاقة 
وزارة الكهرباء لاسهام في دعم الشبكة الوطنية 
الوقت  في  مؤكدا   ، املواطنني  الى  اخلدمات  وتقدمي 
وزارات  مع  عقودها  اجناز  على  الشركة  حرص  ذاته 
العاملية  املواصفات  احدث  وفق  اخملتلفة  الدولة 
وبوقت قياسي.وفي شأن اخر اضاف املدير العام بأن 
معمل  تأهيل  بعمليات  باشرت  الشركة  ماكات 
انتاج االوكسجني والنتروجني حيث شرعت ماكات 

ضواغط  تأهيل  بعمليات  املركزية  اخلدمات  مصنع 
االوكسجني ونصب خزانات اضافية وصيانة جميع 
ونصب  والكهربائية  امليكانيكية  املعمل  مفاصل 
التوربينات وغيرها من االعمال  اجهزة تبريد لقاعة 
االخرى ، الفتا الى ان عمليات التأهيل تهدف الى زيادة 
املواصفات  ووفق احدث  للمعمل  االنتاجية  الطاقة 
املستشفيات  لتجهيز  االستعداد  مبديا   ، العاملية 
الطبي  باالوكسجني  اخلاص  والقطاع  والوزارات 
والصناعي بنقاوة عالية تصل الى 99,6% اضافة الى 

امكانياتها في جتهيز النتروجني.

الصناعة جتهز الكهرباء بأبراج نقل الطاقة الكهربائية

بغداد / البينة اجلديدة
 كشفت وزارة التربية، عن قيامها بغلق عدد من املواقع 
لعمل  تسيء  مزيفة  وكتب  اخبار  تنشر  التي  الوهمية 
الوزارة  الباد.وأكدت  التربوية والتعليمية في  املؤسسة 
عن«  منه،  نسخة  اجلديدة{  }البينة  تلقت  بيان،  في 
الوزراء  جمللس  العامة  االمانة  مع  مشترك  تعاون  وجود 
حجب  مت  حيث  االتصاالت،  ووزارة  املواقع  حجب  جلنة 

عدد من تلك املواقع التي  تدعي انتماءها للوزارة وتعمل 
على عرقلة وتزيف احلقائق«. وتوعدت الوزارة« مبحاسبة 
واالخبار  الوهمية  الكتب  ومروجي  االشاعات  مروجي 
الكاذبة التي تنشر عبر تلك الصفحات بالتنسيق مع 
العملية  ورصانة  مهنية  على  للحفاظ  الداخلية  وزارة 

التربوية«.

الرتبية تكشف غلق مواقع تسيء لعمل املؤسسة الرتبوية

البينة اجلديدة / علي شريف
اكدت مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة محافظة بابل 
الدكتورة رفعت عباس عبود ان الدائرة وفرت حصص كافية لعدد 
سفرهم  قبل  احلرام  اهلل  بيت  حلجاج  تعطى  التي  اللقاحات  من 
الدكتورة  واضافت  1440ه�-2019م  العام  هذا  املقدسة  للديار 
عبود:لقد شملت اللقاحات ) السحايا الرباعي / االنفلونزا الوبائية 
/ ولقاح ثنائي كبار ( وقد مت تخصيص حصص من هذه اللقاحات 
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انتفاضة “الفالشا” 
ومستقبل املشروع 

الصهيوني يف فلسطني

لكي نكون فكرة واضحة عن أس��باب أعمال الشغب التي يقوم 
بها منذ عدة ايام ما يطلق عليهم بيهود )الفالشا( في اسرائيل 
عل��ى خلفية مقتل احدهم على يد رجل ش��رطة اس��رائيلي ال 
بد من االش��ارة الى ان م��ا يجري هو انتفاضة ضد س��لطة راس 
املال )االش��كنازية( التي تس��تغلهم طبقي��ا وجتندهم ايضا في 
عمليات القمع واالضطهاد التي متارس��ها ضد الش��عب العربي 
الفلسطيني . وهذه االنتفاضة سببها االساس هو ان اجملتمع الذي 
حلم كالس��يكيو احلركة الصهيونية ببنائه على اساس جتميع 
يهود العالم اقليميا في فلسطني وترحيل الشعب الفلسطيني 
عن وطنه)الترانس��فير( على اعتباره واحدا من أهم شروط اجناح 
اقامة دولة نقية تكون يهودية كما هي اجنلترا اجنليزية على حد 
تعبير اول رئيس وزراء ف��ي الكيان ديفيد بن غوريون، لم يتحقق .  
وبسبب عجز الصهاينة عن حتقيق هذا الهدف املركب على مدار 
اكثر من سبعني عاما من عمر كيانهم حيث فضل معظم يهود 
العالم البقاء في اوطانهم االصلية وعدم القدوم الى فلس��طني 
رغ��م كل االغراءات واحمل��اوالت التي بذلتها احلرك��ة الصهيونية 
في هذا االجتاه من جهة وتثبث الش��عب الفلسطيني في وطنه 
من جهة اخرى فقد دخل املش��روع الصهيوني في ازمة ال فكاك 
منها . بكلمات اخرى فان الفلسطينيني الذين طمح الصهاينة 
بترحيلهم ع��ن وطنهم على غرار ما حدث ع��ام ١٩٤٨ لم يبقوا 
منزرعني فيه فحس��ب ب��ل حتولوا مع مرور الوق��ت من أقلية في 
الى أكثرية يزيد عديدها عن عدد اليهود في فلسطني التاريخية.  
امام هذا الواقع وبهدف تعويض هذا اخللل الدميغرافي فقد جلأت 
احلكومات االسرائيلية املتعاقبة لتعويض هذا النقص باستيراد 
مجموعات بش��رية )اثنيات( من اصول مس��يحية وهندوس��ية 
من روس��يا وإثيوبيا والهند بدعوى انهم م��ن أصول يهودية ومن 
ضمنهم )فالش��ا اثيوبيا(. وف��ي ظل هذا احلراك ال��ذي طرأ على 
التركيبة الدميوغرافية اجلديدة في اس��رائيل فقد أصبح هنالك 
مواطن درجة اولى)اش��كنازي(غربي ومواطن درجة ثانية ش��رقي 
م��ن أص��ول عربي��ة وكردية )س��فاردي( ودرج��ة ثالثة م��ن أصول 

اثيوبية)فالشا( ودرجة رابعة فلسطينيي العام ١٩٤٨.
وبس��بب نظام الفصل العنصري هذا فان حل ظاهرة االضطهاد 
الت��ي يعان��ي منها) الفالش��ا(في الكي��ان االس��رائيلي من قبل 
الش��رطة االس��رائيلية و من قبل ارباب العمل االسرائيليني غير 
ه��و أمر غير مت��اح الن االديولوجيا الصهيوني��ة التي حتكم هذا 
اجملتمع وتنظم احلياة فيه تقوم على أساس التمييز بني مكوناته 
الس��باب عنصري��ة وجهوية وقومي��ة وال ميكن له��ا اال ان تكون 
كذلك. وهنا وبصرف النظر عن حقيقة ان )الفالش��ا( يعانون من 
متييز عنصري فظيع ويش��تغلون في العمل األسود الذي يرفض 
اليهود الغربيون والش��رقيون على حد س��واء العمل به اال انهم 
يس��اهمون من خالل عملهم في اجليش واملؤسسة االمنية في 
قمع واضطهاد الفلسطينيني وبالتالي فانهم بالنسبة لنا غزاة 

ومحتلني .

محمد النوباني

رأي

 وكاالت / البينة الجديدة
أس��ف رئي��س ح��زب »القوات 
جعج��ع  س��مير  اللبناني��ة« 
توح��ي  ال  »الت��ي  لألج��واء 
ف��ي  للحكوم��ة  باجتم��اع 
األي��ام املقبل��ة«، معتب��را أنها 
»جرمي��ة بح��ق الوط��ن، اذ في 
الوض��ع الذي نعي��ش فيه وفي 
تزداد  ظل صعوبات معيش��ية 
يوميا، نحتاج إل��ى اجتماعات 
مكثفة وس��ريعة«. ولفت، في 
حديث إل��ى إذاعة »لبنان احلر«، 
ال��ى أن م��ن غي��ر املقب��ول »أن 
يعط��ل وزي��ر اخلارجي��ة جبران 
باس��يل اجتماع احلكومة من 
أج��ل بعض املكاس��ب احلزبية 
الصغي��رة«، مضيف��ا ان��ه »إذا 
كانت ه��ذه هي نوعي��ة القوى 
السياس��ية، م��ا بع��رف وي��ن 
بدنا ن��روح«. وأضاف: »كي يزول 
التش��نج ف��ي البل��د يجب ان 
ي��زول اخلط��اب الذي يتس��بب 
به باس��يل. ما حلقن��ا خلصنا 
من اجلبل، زار باس��يل طرابلس 
ول��م أفهم مغ��زى كلم��ة من 
خطاب��ه او محلها من اإلعراب. 

ل��م يتكل��م بالوض��ع احلال��ي 
وال ع��ن املش��اريع الت��ي ينوي 
تكتله أن يتق��دم بها، التكتل 
األكب��ر ف��ي الوق��ت احلال��ي«. 
وأشار الى أن »باسيل أعادنا 50 
عاما إل��ى الوراء، يط��رح األمور 
بقلب أس��ود، ويش��نج األجواء 
م��ن جدي��د«، مضيف��ا »لي��س 
مستغربا أن تستقبل منطقة 
كطرابلس، باسيل، االستقبال 

الذي استقبلته به«.
»إلزال��ة  أن��ه  جعج��ع  ورأى 
إل��ى حياة  التش��نج والع��ودة 
عل��ى  طبيعي��ة،  سياس��ية 
يوق��ف خطابات��ه  ان  باس��يل 
مهاجم��ة  وع��دم  املتش��نجة 
وإث��ارة مواضيع كانت  اآلخرين 
حساس��ة أيام احلرب، والبعض 
منها سبب حربا بني اللبنانيني. 
باسيل يعيد املواضيع اخلالفية 
احلساسة ويتمرجل في الوقت 

الذي لم يكن هو في احلرب«.
تصاري��ح  تك��ون  »أال  ومتن��ى 
الوزي��ر باس��يل خ��الل زيارت��ه 
لتصاريح��ه  مماثل��ة  اجلن��وب 
أثن��اء زيارت��ه اجلب��ل وطرابلس 

ألن الض��رر ال��ذي حل��ق بلبن��ان 
حت��ى اآلن دفعن��ا جميع��ا الن 
نك��ون منكبني إلنق��اذ الوضع 
االقتص��ادي واملالي، وحتى هذه 
تعطل��ت  اخلجول��ة  احمل��اوالت 
بس��بب خطاب��ات متش��نجة 
أدت إلى انعكاس��ات تترجمت 
ف��ي اجلب��ل«. وتابع: »ب��دال من 
أن يعت��ذر باس��يل ملا تس��بب 
ب��ه في اجلبل، عط��ل احلكومة 
للضغط لتحويل قضية اجلبل 

العدلي.  الى اجملل��س  مس��بقا 
هناك تسلسل طبيعي لألمور، 
التحقيق��ات يج��ب أن تكتمل 
ويج��ب أن يس��لم م��ن يظهره 
التحقي��ق مذنب��ا وعل��ى ضوء 
التحقيقات األولية تأخذ األمور 
مجراه��ا، إم��ا حت��ال القضي��ة 
عل��ى اجملل��س العدل��ي أو ال. ال 
يجب إطالق أحكام مس��بقة«. 
وأشار جعجع إلى أنه »حصلت 
ع��دة ح��وادث في لبن��ان ذهب 

ضحيتها عدد من األش��خاص 
لم حت��ول إلى اجملل��س العدلي. 
مع كل أس��فنا على الضحايا، 
ولكن إحال��ة امللف إلى اجمللس 
التوصيف  إل��ى  يع��ود  العدلي 
ع��ن  يص��در  ال��ذي  القانون��ي 
التحقيقات، وه��ذا ما ال يقبل 
به باس��يل«. ولفت جعجع إلى 
أن »ف��ي بع��ض األوق��ات هناك 
أش��خاص م��ن التي��ار الوطني 
احلر منزعجون من باسيل بقدر 

م��ا نح��ن منزعجون من��ه. وال 
أعل��م إن كان رئيس اجلمهورية 
ميش��ال عون مؤي��دا ملا يفعله 
باسيل أو ال« . وعن زيارة وفد من 
االش��تراكي«  »التقدمي  احلزب 
معراب، ق��ال جعج��ع: »الوفد 
ش��رح لي بالتفصيل ما حصل 
ف��ي اجلبل، األس��باب التي أدت 
إل��ى احلادث��ة، االتص��االت التي 
حصلت، ومحاولة لثني باسيل 
عن ع��دم الزيارة، مع تأكيدي أن 
ل��كل مواطن لبناني له احلق أن 
يجول لبنان، لكن األمور حتتاج 
إلى لباقة وحسن دراية وإدارة«.

وأضاف: »تكلمنا أيضا عن عدة 
مواضي��ع كتعطي��ل احلكومة 
ال��ذي اتفقن��ا عل��ى أن��ه غير 
مقبول. والتركيز األس��اس كان 
على أال مشكلة بني املسيحيني 
وال��دروز ف��ي اجلب��ل، ليطمئن 
اجلمي��ع ألنن��ا نحن م��ن جهة 
أخرى  واالش��تراكي من جه��ة 
ساهرون على الوضع، على رغم 
التش��نجات التي يتسبب بها 
وخطاباته  بتصريحاته  باسيل 

السياسية« .

وكاالت / البينة الجديدة
أمر املستشار احملقق لدى احملكمة 
العلي��ا اجلزائري��ة بإي��داع الوزير 
واألم��ني العام الس��ابق ل�«حزب 
جبهة التحري��ر الوطني« جمال 
ولد عباس، احلبس املوقت بتهم 
فس��اد، وفق م��ا أف��اد التلفزيون 

احلكومي مؤخرا.
وذكر التلفزيون أن التهم املوجهة 
بفت��رة  »تتعل��ق  عب��اس  لول��د 
ش��غله ملنصب وزي��ر التضامن« 
ب��ني عام��ي ١٩٩٩ و20١0 وه��ي 
»تبدي��د ام��وال عمومي��ة وإبرام 
التش��ريع  صفقات خ��ارج إطار 
والتزوير ف��ي محررات عمومية«. 
 ٨5( عب��اس  ول��د  جم��ال  وكان 
س��نة( الذي ش��غل أيض��اً وزارة 
الصحة ب��ني عامي 20١0 و20١2 
قب��ل أن يعينه الرئيس الس��ابق 
عبد العزيز بوتفليقة عضواً في 
مجلس األمة ع��ام 20١3، تنازل 
في ١2 حزيران )يونيو( املاضي عن 
حصانت��ه البرملانية بطلب ومن 

وزير الع��دل »متهي��داً حملاكمته« 
كم��ا ينص علي��ه القانون.  وبني 
عام��ي 20١6 و20١٨ ش��غل ولد 
عب��اس املؤيد بق��وة لبوتفليقة، 
منص��ب األم��ني الع��ام ل�«حزب 
جبهة التحرير الوطني«، وفي 30 
نيسان )أبريل( مت انتخاب النائب 
ورجل األعم��ال محمد جميعي 
أميناً عاماً للحزب خلفاً للقيادة 
الت��ي عّينها رئيس احل��زب عبد 
العزيز بوتفليقة. ومنذ استقالة 
بوتفليق��ة ف��ي 2 نيس��ان حتت 
واحلرك��ة  اجلي��ش  ضغ��وط 
االحتجاجي��ة غي��ر املس��بوقة، 
بدأت حملة محاربة فساد طالت 
مس��ؤولني كب��ار ورج��ال اعمال 
مرتبطني بالس��لطة ، خصوصاً 

عائلة بوتفليقة.
وتطال��ب احلرك��ة االحتجاجية 
من��ذ اندالعه��ا في 22 ش��باط 
)فبراي��ر( برحيل رم��وز »النظام« 
ال��ذي ترك��ه بوتفليق��ة بعد 20 

سنة قضاها في احلكم .

جعجع: باسيل أعادنا 50 عاما اىل الوراء بقلب أسود وال أعلم إن كان رئيس اجلمهورية مؤيدا ملا يفعله

إيداع األمني العام السابق حلزب بوتفليقة احلبس املؤقت

وكاالت / البينة الجديدة
املس��ؤولني  عش��رات  أج��رى 
السياس��يني األفغان محادثات 
مع حركة »طالبان« في الدوحة، 
فيم��ا حت��اول الوالي��ات املتحدة 
إب��رام اتفاق م��ع احلركة خالل 3 

أشهر إلنهاء النزاع.
وعدده��م  املش��اركون،  وت��رك 
حوال��ى 70، هواتفهم اخلليوية 
عن��د مدخل ب��اب القاع��ة، ثم 
املقاعد اخملّصصة  جلس��وا في 
له��م ح��ول طاولة مس��تديرة 
قبال��ة شاش��ة ع��رض كبيرة، 
في حضور ممثل��ني لقطر وأملانيا 
اللت��ني ترعي��ان احملادث��ات، وهي 

الثالثة بني اجلانبني.
إل��ى  األملان��ي  املوف��د  وق��ال 
أفغانس��تان ماركوس بوتس��ل 

ف��ي افتتاح احملادث��ات: »يجتمع 
اليوم ح��ول ه��ذه الطاولة عدد 
م��ن أمل��ع العقول الذي��ن ميثلون 
اجملتم��ع  ف��ي  كبي��رة  ش��رائح 
األفغاني. أمامكم فرصة فريدة 
إليجاد ط��رق لتحويل املواجهة 

العنيفة إلى نقاش سلمي«.
بدء االجتم��اع، حصلت  وقبيل 
مش��ادة كالمي��ة عن��د مدخل 
القاع��ة بني عنص��ر أم��ن وأبرز 
مفاوضي »طالبان« شير محمد 
وق��ال   . س��تانيكزاي  عب��اس 
األخي��ر: »نريد أن نذهب للحوار، 
لكنهم ال يس��محون لن��ا«. ورّد 
عليه عنصر األمن، قائالً: »كّف 

عن الصراخ بنا«.
وشددت املوفدة أس��يلة ورداك، 
العض��و ف��ي مجلس الس��الم 

األعل��ى ال��ذي أّسس��ه الرئيس 
األفغاني السابق حميد كارزاي، 
عل��ى أن »اجلمي��ع يش��دد على 

وقف النار«.
أن س��تانيكزاي حتدث  وأضافت 
عن موق��ف »طالبان« م��ن »دور 
ودور  االقتص��ادي  والنمّو  امل��رأة، 

األقلي��ات«. ونقل��ت عن��ه قوله 
إن احلركة »ستس��مح للنساء 
املدرس��ة  الى  والذهاب  بالعمل 
والدراسة، مبا يتوافق مع الثقافة 

األفغانية والقيم اإلسالمية«.
التف��اوض  »طالب��ان«  وترف��ض 
م��ع حكومة الرئي��س األفغاني 

أشرف غني، وتؤكد أن محاوريها 
االجتم��اع  ف��ي  يش��اركون 

»بصفتهم الشخصية«.
ليس��ت  املتح��دة  والوالي��ات 
ممّثل��ة ف��ي احملادث��ات، التي أكد 
املوف��د األفغان��ي املكّلف ملف 
أفغانستان زملاي خليل زاد أنها 
لن جتري »وفقاً لشروط طالبان«. 
وكتب وزير اخلارجي��ة األميركي 
ماي��ك بومبي��و عل��ى »تويت��ر« 
منتظ��راً  »كان  االجتم��اع  أن 
من��ذ فت��رة طويل��ة«، مش��يداً 
ب��� »احلكوم��ة واجملتم��ع املدني 
والنساء وطالبان«، ملشاركتهم 

فيه .
ويس��تمر االجتم��اع يومني، ثم 
احلركة  ب��ني  احملادثات  تتواص��ل 
لفت  والتي  املتح��دة،  والواليات 

خلي��ل زاد ال��ى أنه��ا »أح��رزت 
ه��ي  ملف��ات،   ٤ ف��ي  تقّدم��اً« 
الق��وات  وانس��حاب  اإلره��اب 
األفغانية  واملفاوضات  األجنبية 

الداخلية ووقف النار.
وكتب الناطق باس��م »طالبان« 
الدوحة س��هيل ش��اهني  ف��ي 
على »تويتر«: »نحن مس��رورون 
بالتق��ّدم ال��ذي حتق��ق، ونأم��ل 
بإجناز العمل املتبقي. لم نواجه 

أي عراقيل حتى اآلن«.
لكن اجتماع الدوحة لم يوقف 
نزف الدم في أفغانستان، إذ ُقتل 
١2 ش��خصاً وُجرح ١7٩، بينهم 
عش��رات األطفال، ف��ي تفجير 
مفخخ��ة  بس��يارة  انتح��اري 
نفذته »طالبان« في مدينة غزنة 

واستهدف وحدة استخبارات.

أردوغان: تركيا تستعد لتسلم 
منظومة »إس 400« الروسية

حمادثات أفغانية ناقشت ملفات أساسية و»طالبان« متفائلة مبفاوضاتها مع واشنطن

وكاالت / البينة الجديدة
قّدم جوزف بايدن، نائب الرئيس 
األميركي السابق املرّشح عن 
احل��زب الدميقراطي النتخابات 
الرئاسة عام 2020، اعتذاراً عن 
أدلى  تصريحات مثيرة للجدل 
بها حول مواقفه السابقة من 

الفصل العنصري.
ومن��ذ ان��دالع اجلدل ف��ي هذا 
الص��دد، رف��ض باي��دن تق��دمي 
ذل��ك  فع��ل  لكن��ه  اعت��ذار. 
السبت خالل خطاب ألقاه في 

والية ساوث كاروالينا.
بإعالنه  انتق��ادات،  بادين  وأثار 

ف��ي حزي��ران )يوني��و( املاضي 
أنه أق��ام في املاض��ي عالقات 
الس��يناتورَين  مع  »حضارية« 
الدميقراطيني الراحلني جيمس 
استالند وهرمان تاملادج اللذين 
العنص��ري،  الفص��ل  دعم��ا 
مضيف��اً: »لم نكن على اتفاق 
ح��ول ملف��ات كثي��رة، لكننا 
أجنزن��ا أم��وراً«. وتع��ّرض بايدن 
نتيج��ة هذه  لهج��وم عنيف 
مناظرة  خ��الل  التصريح��ات، 
دميقراطيني  مرشحني  جمعت 
في 27 حزيران، من الس��يناتور 
كام��اال هاري��س الت��ي تطمح 

ألن تصبح أول رئيس��ة سوداء 
وُس��ئل  املتح��دة.  للوالي��ات 
ح��ول تق��دمي اعتذار ع��ن هذه 
التصريح��ات، فأج��اب: »عّما 

أعتذر«؟
لكن��ه ب��ّدل موقفه الس��بت، 
قائ��الً: »هل كن��ت على خطأ 
أعط��ي  ب��أن  أس��ابيع  قب��ل 
انطباع��اً بأنن��ي كنت أش��يد 
اللذي��ن  الرجل��ني  بهذي��ن 
بنج��اح؟  م��رات  عارضتهم��ا 
أج��ل أخط��أت وإنني آس��ف. 
واعت��ذر عن أي س��وء تفس��ير 
)لتصريحات��ه( أو معاناة تكون 

سّببتها ألّي فرد«.
 وأض��اف: »هل س��تمحو هذه 
الهفوة 50 س��نة م��ن العمل 
للحفاظ عل��ى احلقوق املدنية 
العرقي��ة ف��ي هذا  والعدال��ة 
البل��د؟ آمل بأن يك��ون اجلواب 
ال«.  وم��ا ت��زال اس��تطالعات 
الرأي تعتب��ر بايدن األوفر حظاً 
الدميقراطيني،  املرش��حني  بني 
لك��ن تقّدم��ه ش��هد تراجعاً، 
في مقابل تق��ّدم هاريس بعد 
الت��ي  واالنتق��ادات  املناظ��رة 
وّجهتها إليه في شأن امللفات 

العرقية«.

بايدن يعتذر بعد جدل مرتبط بالفصل العنصري

وكاالت / البينة الجديدة
أك��د الرئي��س التركي رجب 
ب��الده  أن  أردوغ��ان  طي��ب 
تس��تعد لتس��لم منظومة 
الدفاع الصاروخية الروسية 
»إس ٤00«، لك��ن لم يتحدد 

موعدها استالمها بعد.
مؤمت��ر  ف��ي  أردوغ��ان  وق��ال 
إس��طنبول،  م��ن  صحف��ي 
امس االثن��ني: »تب��دأ حاليا 
مرحلة  لبدء  االس��تعدادات 
تس��ليم منظوم��ة إس ٤00 
»املنظومات مت  »، موضح��ا: 
إعدادها لبدء تسليمها إلى 
تركيا، لكن ل��م يتضح بعد 
موعد محدد لتس��لمها من 

روسيا«.
وأضاف أردوغان: »وزارة الدفاع 
التركية هي املعنية بأماكن 
املنظوم��ات«،  ه��ذه  نش��ر 
متابع��ا: »س��يتم وضعه��ا 
في أكثر املناطق خطرا على 
تركيا ونتمنى أن تعود باخلير 

على وطننا والعالم«.
الرس��مي  املتح��دث  وكان 
باس��م الرئاس��ة الروس��ية 
ق��ال،  بيس��كوف  دميت��ري 
اجلمع��ة املاضية، إن صفقة 
منظوم��ة الصواري��خ »إس-
٤00« مع تركيا تسير حسب 

اخلطة املرسومة.
ونقلت وس��ائل إعالم تركية 

أمان��ة صناعة  رئي��س  ع��ن 
إس��ماعيل  التركية  الدفاع 
تس��ليم  إن  قول��ه  دميي��ر، 
منظومة الدفاع الصاروخية 
»إس ٤00« م��ن روس��يا إل��ى 
تركيا قد يبدأ هذا األسبوع.

وأك��د الرئي��س الترك��ي في 
تصريحات س��ابقة أن أنقرة 
ع��ن  التراج��ع  ميكنه��ا  ال 
املبرمة مع روسيا،  الصفقة 

وأنها في مرحلة االستالم.
وتشهد العالقات األمريكية 
التركية توترا كبيرا بس��بب 
صفقة صواري��خ »إس ٤00« 
الت��ي تعاقدت أنق��رة عليها 

مع موسكو. 
وتصر أنق��رة على حقها في 
الصواري��خ  احلص��ول عل��ى 
تع��ارض  بينم��ا  الروس��ية، 
واش��نطن تل��ك الصفق��ة، 
عل��ى  الضغ��ط  وحت��اول 
أجل  التركي��ة من  احلكومة 

التراجع عنها. 
الدف��اع  وزارة  وأعلن��ت 
إيقاف  األمريكية »بنتاغون« 
تدريب الطيارين األتراك على 
مقات��الت إف-35 ف��ي قاعدة 
جوية أمريكية بوالية أريزونا، 
وأمهلت أنق��رة حتى يوم 3١ 
للتراجع  املقب��ل،  متوز/يوليو 
ع��ن ش��راء نظ��ام صواريخ 

»إس ٤00 » من روسيا .



اعتبر الوسيط اإليراني، بهروز دزهبود، 
املنتخب  مهاجم  انتقال  قصة  أن 
الشرطة،  ونادي  العراقي  الوطني 
»أفضل  هي  »ميمي«،  علي  مهند 
العراقيني  الالعبني  رؤية  لعدم  مثال« 

يلعبون في أوروبا.
ينتقل »ميمي« رسمياً  أن  املقرر  ومن 
نهاية  القطري  الدحيل  صفوف  إلى 
خلمس  ميتد  بعقد  احلالي،  األسبوع 
سنوات وبراتب يصل إلى مليون و300 

ألف دوالر في السنة الواحدة.
الرسمي  حسابه  عبر  بهروز  ونشر 
على »فيسبوك« قائالً: »وفقاً ملا ذكره 
نادي الشرطة، يبدو أن ميمي قد وقع 

بالفعل مع نادي الدحيل القطري«.
وأضاف: »قبل كل شيء أود أن أمتنى له 
كل النجاح في رحلته اجلديدة، ولكن 
هل حقاً هذا ما يستحقه الالعب وما 

كان منتظراً من قبل اجلميع؟«.
بذلت  املاضي،  الصيف  »منذ  وبني: 

إلى  الالعب  لنقل  لدي  ما  كل 
العروض  من  العديد  وأرسلت  أوروبا، 
األندية  الرسمية وطلب من مختلف 
جميعها  لألسف  ولكن  األوروبية 
محترف  غير  تصرف  بسبب  فشلت 
ترد  لم  التي  الشرطة،  إدارة  قبل  من 
رداً واحداً على كل تلك العروض، األمر 
األندية مستاءة جداً  الذي جعل كل 
وخاب أملها واعتبرتها مفاجأة، حتى 

أظهر  ميمي  فإن  الفترات  بعض  في 
اهتمامه باالنتقال إلى ناٍد أوروبي«.

وأكمل: »على أي حال، كوكيل قانوني 
رسمي، بذلت أفضل ما لدي ولم يكن 
وأنا  الصفقة  أية فكرة عن هذه  لدي 
ألن  االختيار،  هذا  مع  متاماً  اختلف 
كان  وميمي(  الشرطة  )نادي  كالهما 
الناحية  من  أفضل  خيارات  لديهما 
املالية والشروط وغيرها من اجلوانب، 
وفقاً  احلق  لدي  أنا  واضحاً  وألكون 

ألنظمة الفيفا«.
أن  املؤسف  »من  بهروز:  وتابع 
سيفتقدون  العراق  مشجعي 
في  تلعب  وهي  املواهب  رؤية  فرصة 
وتستمتع  الكبرى  األوروبية  الدوريات 

مبشاهدتهم أسبوعاً تلو اآلخر«.
ميمي  »قصة  بالقول:  حديثه  وأمت 
موهبة  وجود  لعدم  مثال  أفضل  هي 
الكبرى  الدوريات  إحدى  في  عراقية 

)يقصد أوروبا(«.

لكرة  العراقي  االحتاد  ارسل 
إلى  رسمياً  كتاباً  القدم، 
تأمني  اجل  من  الوزراء  رئاسة 
مدرب  عقد  جتديد  مبلغ 
الوطني، سريتشكو  املنتخب 

كاتانيتش وكادره املساعد.
كاتانيتش،  عقد  وسينتهي 

خالل شهر ايلول املقبل، حيث 
يتوجب على احتاد الكرة تأمني 
نحو مليار دينار   لتجديد عقد 

املدرب.
غالب  الكرة  احتاد  عضو  وقال 
قدم  الكرة  »احتاد  إن  الزاملي  
تأمني  اجل  من  رسمياً  طلباً 
مدرب  عقد  جتديد  مبلغ 

املنتخب الوطني، السلوفيني 
كاتانيتش«.

الشباب  »وزير  أن  واوضح 
تلقى  رياض،  احمد  والرياضة 
الى  وارسله  االحتاد  طلب 
رئاسة الوزراء، حيث من املؤمل 
ان يتم تأمني املبلغ قبل نهاية 

عقد املدرب«.

مرتبط  كاتانيتش،  ان  يذكر 
بعقد مع احتاد الكرة ملدة ثالث 

سنوات.
ومن املقرر ان يعقد احتاد الكرة، 
اجتماعاً مع املدرب، قبل شهر 
العام  لتقييم  املقبل،  ايلول 

االول له مع اسود الرافدين.
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الكرخ يواصل نزيف النقاط خبسارته امام اربيل يف ممتاز الكرة
واصل فريق الكرخ مسلسل 
نزيف النقاط، بخسارته امام 
مضيفه اربيل 1-0 في املباراة 
ملعب  على  اقيمت  التي 
منافسات  إطار  في  هندرين 
عشر  السادس  االسبوع 
للدوري  الثانية  املرحلة  من 

العراقي املمتاز لكرة القدم.
الى  فوزه  في  اربيل  ويدين 

مارسيلو  البرازيلي  الالعب 
هدف  سجل  الذي  سيلفا، 
الدقيقة  في  الوحيد  اللقاء 
لتنتهي  املباراة،  84 من عمر 
رد  دون  بهدف  املواجهة 

الصحاب االرض.
اربيل  رصيد  رفع  الفوز 
املركز  في   44 النقظة  عند 
رصيد  توقف  فيما  التاسع، 

في   56 النقطة  عند  الكرخ 
املركز الرابع.

تعادل  املباريات،  بقية  وفي 
النفط مع نفط ميسان 1-1، 
على  السماوة  تغلب  فيما 
وتغلب   ،1-2 بغداد  امانة 
الكهربائية على  الصناعات 

نفط اجلنوب 0-1.

 بغداد / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com الر ياضــــة

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

نبض الشارع

الوص��ول الى املنص��ب بالعلم والكف��اءة وتطوير هذا امل��كان او ذاك والتفاني 
ف��ي العمل اجلماعي هو الس��بيل الوحي��د  الى ما يبغيه اجلمه��ور من عامة 
الن��اس في اي مردود نفعي لذلك املكان او املنصب وما يهمنا كوس��ط رياضي 
ه��و طرح املوضوع بعقالنية وايجاد حلول تواك��ب هذا العبث الذي نراه اليوم 
في الوس��ط الرياضي فالرياضة عندنا اليوم فيها م��ن العقم الذي ال يوصف 
وال يج��د ل��ه العالج الكافي وهي مش��لولة متام��ا ان لم ابتع��د واقول هنالك 
م��ن يريدها مكس��ورة ال تقوى على الس��ير فما يجري من تقاط��ع وتنافر بني 
مؤسس��اتنا الرياضية والشبابية واالوملبية ودخول االحتاد العراقي لكرة القدم 
في هذا التقاطع وكذلك استش��ارية رئاسة الوزراء وال نعرف اخملفي في صدور 
كل هؤالء الننا كإعالم محايد ينظر الى الكل نظرة واحدة غير ميالة  الى طرف 
على حس��اب الطرف االخر واملالحظ خاصة بعد تسلم وزارة الشباب من قبل 
االس��تاذ احمد رياض ومن بداية تس��نمه املنصب واملش��اكل حتيط بالرياضة 
م��ن كل جانب وتراجع عل��ى التراجع القدمي غير محس��ودين عليه وكنا منني 
النفس وهو رجل رياضي معروف وهو في بدايته ان يعالج مرضى الرياضة قبل 
ان يسري هذا املرض الى باقي اجلسد املتعب لكنه لالسف لم يستطيع ايجاد 

العالج بداية من قطع 
للموظف��ني  الروات��ب 
اش��هر  خمس��ة  ملدة 
م��ن اداري��ني والعب��ني 
وحت��ى  ومدرب��ني 
االجدر  وكان  اعالميني 
استمرار توزيع الرواتب 
الكش��ف  واج��راء 
والتحقي��ق عل��ى م��ا 
غي��ر  بص��رف  اش��يع 
محله وجت��اوز باالرقام 
ووجود فضائني وكانت 
جعجع��ة  نس��مع 

وال نرى كش��فا للفس��اد ولو لش��خص واحد او على حتى احت��اد واحد ووصل 
التش��كيك الى االنتخابات لالحتادات ومن هذه احت��اد الكرة القدم وذهاب وزارة 
الش��باب واللجن��ة االوملبي��ة واحتاد الكرة ال��ى لوزان ومحكم��ة الكاس وكأن 
مش��اكلنا ال حت��ل اال في العالم اخلارج��ي وقد تكون هي س��فرة ومتعة برؤية 
جم��ال مدينة لوزان في سويس��را او ان محاكمنا لم جت��د احللول او غير عادلة 
بنظ��ر هؤالء فمب��روك لهم مش��اكلهم ومبروك له��م ولنا ه��ذا التراجع في 
املس��توى العام للرياضة والص��رف غير املبرر على هذه االع��داد التي تواجدت 
هنالك باموال العراقيني الذين يفترش��ون ش��وارع املدن ب��ل وحتى قاعها وما 
أثارنا كإعالميني اصرار وزير الش��باب االس��تاذ احمد ري��اض على عدم احلضور 
الى قاعة االجتماع اال بخروج االمني املالي للجنة االوملبية االس��تاذ سرمد من 
قاع��ة االجتماع ومت له ما اراد واحلقيقة انن��ا ال  نعرف اخملفي من هذا التصرف 
رغ��م ان االمني املالي مدعو رس��ميا للحض��ور حاله حال الوزي��ر وغيره ونقول 
ادام اهلل علين��ا نعمة املش��اكل وهو الكفيل بحلها في لوزان الش��هر القادم 
الن الظاهر ان هنالك مش��اكل كثيرة وسوف تدخل موسوعة غنيس وفقكم 
اهلل يا مس��ؤولي الرياضة وهنيئا لكم وحدكم هذه املش��اكل واتركوا املريض  
ميوت بس��ببكم واهلل ارحم الراحمني ونختم ونقول بل ندعو الى اجتماع هذه 

االطراف املتناحرة الى طاولة مستديرة حلل كل ما يحيط مبشاكل الرياضة. 

رياضتنا يف تراجع 
جراء املشاكل  

فاهم حسن فتاح 

احتاد الكرة يقدم طلبًا إىل رئاسة الوزراء لتأمني مبلغ جتديد عقد كاتانيتش

على  للناشئني  العراقي  املنتخب  تغلب 
املواجهة  في  بنتيجة 1-3  البحريني  نظيره 
محمد،  االمير  ملعب  على  اقيمت  التي 
غرب  بطولة  من  الثاني  الدور  لقاءات  ضمن 
على  القدم.وتناوب  بكرة  للناشئني  آسيا 

تسجيل ثالثية ليوث الرافدين كل من علي 
عادل  وعباس   49 الدقيقة  في  رحيم  االكبر 
الدقيقة  في  جواد  واحمد   60 الدقيقة  في 
الرافدين فوزهم االول في  86، ليحقق ليوث 
البطولة.وسيواجه منتخب الناشئني نظيره 

الثانية  اجلولة  في  الثالثاء  اليوم  العماني 
التي  للبطولة  الثاني  الدور  مجموعات  من 
عمان.وفي  االردنية  العاصمة  تستضيفها 
حال حقق العراق الفوز في مباراته الثانية 

سيحتل املركز الرابع في املسابقة.

العراق يهزم البحرين بثالثية يف غرب آسيا للناشئني

ال نرى كشفا للفساد ولو لشخص 
واحد او حتى اتحاد واحد ووصل 
التشكيك اىل االنتخابات لالتحادات 
ومن هذه اتحاد الكرة القدم وذهاب 
وزارة الشباب واللجنة االوملبية 
واتحاد الكرة اىل لوزان ومحكمة 
الكاس وكأن مشاكلنا ال تحل اال يف 
العالم الخارجي

علق مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب ووزير الشباب والرياضة السابق، 
الشرطة  ونادي  الوطني  املنتخب  مهاجم  انتقال  على  عبطان،  احلسني  عبد 

مهند علي »ميمي« الى صفوف فريق الدحيل القطري.
واتفق »ميمي« مع الدحيل لالنتقال الى صفوفه بصفقة قاربت 2 مليون دوالر، 
الدوحة نهاية االسبوع احلالي الكمال  الى  الالعب  ان يصل  املؤمل  حيث من 

انتقاله بشكل رسمي.
قائالً:  »فيسبوك«  على  الرسمي  حسابه  عبر  مليمي  صورة  عبطان  ونشر 
»حبيبي مهند الغيور.. أدعو لك بالتوفيق في مشوارك اجلديد مع إني حتدثت 

معك وكنت أمتنى أن حتترف في إيطاليا«.
يذكر ان ميمي تلقى عدة عروض اوروبية كان من بينها عرضاً من نادي يوفنتوس 

االيطالي.

عبطان مليمي: كنت أمتنى أن حترتف
 يف إيطاليا

اعلن نادي الزوراء، غياب اربعة العبني 
القوة  امام  القادمة  مباراته  عن 
التي  الكالسيكو  مباراة  في  اجلوية 
الدولي،  الشعب  ملعب  يستضيفها 
النوارس  الثالثاء.ويواصل  اليوم 
في  العراق  لكالسيكو  التحضير 
املرحلة  من  عشرة  السادسة  اجلولة 
الثانية لدوري الكرة املمتاز، حيث اجرى 

االخير  مرانه  خاض  و  مرانه  الفريق 
.وسيغيب  املباراة  قبل  االثنني  امس 
عن املباراة كل من عالء كاطع وحيدر 
وصفاء  لالصابة  جميل  وبهاء  احمد 

هادي الجرائه عملية جراحية.
ملعب  ادمي  على  ستقام  املباراة 
الشعب الدولي عند الساعة الثامنة 

مساًء بتوقيت بغداد.

الغيابات تضرب النوارس قبل كالسيكو العراق

بهروز: قصة ميمي أفضل مثال لعدم رؤية الالعبني العراقيني يف أوروبا

جنح فريق احلدود في التغلب على امليناء 
احتضنها  التي  املباراة  في   1-2 بنتيجة 
االسبوع  لقاءات  ضمن  التاجي  ملعب 
الثانية  املرحلة  من  عشر  السادس 
للدوري العراقي املمتاز لكرة القدم.احلدود 
قص شريط اهداف املباراة في الدقيقة 6 
ليستمر في تفوقه حتى نهاية الشوط 
االول من عمر املباراة، لكن امليناء سرعان 

عن  الثاني  الشوط  في  التعادل  ادرك  ما 
طريق الالعب محمد شوكان في الدقيقة 
مجدداً  ليسجل  عاد  احلدود  إن  إال   ،55
الدقيقة 70،  عن طريق منتظر عادل في 
لتنتهي املواجهة بتغلب احلدود بهدفني 
الى  احلدود  رصيد  اوصل  لهدف.الفوز 
النقطة 43 في املركز الثاني عشر، فيما 
في   36 النقطة  عند  امليناء  رصيد  جتمد 

املركز السابع عشر.

امليناء يفشل يف عبور حاجز احلدود بالدوري املمتاز

األلقاب  عن  لصيامها  حدا  البرازيل  وضعت   
أرضها  على  بتتويجها  عاما   12 دام  الكبيرة 
بلقب كأس أميركا اجلنوبية »كوبا أميركا« في 
كرة القدم بتغلبها على البيرو 3-1 األحد في 
املباراة النهائية للنسخة السادسة واألربعني.

دي  ريو  في  الشهير  ماراكانا  ملعب  وعلى 
إيفرتون  الف متفرج، سجل   70 وأمام  جانيرو 
وريشارليسون   )3+45( جيزوس  وغابريال   )15(
)90 من ركلة جزاء( للبرازيل، وباولو غيريرو )44 
من ركلة جزاء( هدف البيرو.وهو اللقب التاسع 
للبرازيل في البطولة القارية واألول منذ لقب 
2007 في فنزويال. وثبَّتت بطلة العالم 5 مرات 
آخرها عام 2002، قاعدة التتويج بكوبا أميركا 
البطولة، وذلك  في كل مرة استضافت فيها 
للمرة اخلامسة.واستضافت البرازيل البطولة 
و1989  و1949  و1922   1919 أعوام  القارية 
أما  بلقبها.  بالتتويج  مرة  كل  في  وجنحت 
األلقاب األربعة األخرى فجاءت خارج قواعدها 
البارغواي  بوليفيا و1999 في  أعوام 1997 في 

و2004 في البيرو و2007 في فنزويال.
في  املقبل  العام  املقبلة  النسخة  وتقام 

األرجنتني وكولومبيا.
وجددت البرازيل فوزها على البيرو في النسخة 
بخماسية  سحقتها  كانت  بعدما  احلالية 
دور  من  االخيرة  الثالثة  اجلولة  في  نظيفة 

اجملموعات.
جميع جوائز البطولة برازيلية

البطولة،  جوائز  جميع  البرازيل  وحصدت 
ففضال عن اللقب القاري، نالت جائزة اللعب 
أليسون  مرماها  حارس  واختير  النظيف، 
أفضل حارس مرمى، وتوج مهاجمها إيفرتون 
علما  أهداف   3 برصيد  هداف  أفضل  بجائزة 
النهائية،  املباراة  أفضل العب في  اختير  بأنه 
فيما كان قائدها داني ألفيش أفضل العب في 

البطولة.

أمرا  بنينا  ألننا  فعال  مميز  »األمر  األخير  وقال 
معا«.

اللقب  إحراز  في  البيرو  فشلت  املقابل،  في 
و1975.   1939 عامي  بعد  تاريخها  في  الثالث 
مباراة  »كانت  فلوريس  إديسون  العبها  وقال 
الى  كلها  وحولوها  أخطاءنا  فيها  استغلوا 
في  العبني  بعشرة  البرازيل  أهداف«.ولعبت 
الدقائق العشرين األخيرة دون أن تنجح البيرو 
في استغالل النقص العددي، بل أن شباكها 
من  األخيرة  الدقيقة  في  ثالثا  هدفا  تلقت 
الوقت األصلي من ركلة جزاء.ولم يغير مدربا 
املنتخبني البرازيلي تيتي والبيروفي األرجنتيني 
اللتني  تشكيلتيهما  في  غاريكا  ريكاردو 
خاضتا نصف النهائي ضد األرجنتني وتشيلي 
على التوالي. وكان جناح تشلسي اإلنكليزي 
ويليان، بديل جنم باريس سان جرمان الفرنسي 
االنسحاب  إلى  اإلصابة  اضطرته  الذي  نيمار 
تشكيلة  عن  الغائبني  أبرز  البطولة،  من 
البادئة  البيرو  اإلصابة.وكانت  البرازيل بسبب 
اإلنكليزي  ليفربول  حارس  مرمى  بتهديد 

كويفا  لكريستيان  قوية  بتسديدة  أليسون 
من ركلة حرة مباشرة بجوار القائم األمين )3(.
ولم تتأخر البرازيل في افتتاح التسجيل عبر 
جناح غيرميو إيفرتون بتسديدة »على الطاير« 
بيمناه من مسافة قريبة اثر متريرة عرضية من 
مهاجم مانشستر سيتي اإلنكليزي جيزوس 

تابعها على ميني احلارس بيدرو غاييسي )15(.
إليفرتون،  البطولة  في  الثالث  الهدف  وهو 
نيمار  انسحاب  من  أيضا  املستفيدين  أحد 
تشكيلة  في  أساسيا  مركزا  ضمن  كونه 

السيليساو.
وكاد العب وسط برشلونة اإلسباني فيليبي 
تلقى  عندما  الثاني  الهدف  يضيف  كوتينيو 
روبرتو  ليفربول  في  السابق  زميله  من  كرة 
فيرمينو داخل املنطقة فتابعها بيمناه بجوار 
القائم األمين للحارس غاييسي )25(، ورأسية 

لفيرمينو من مسافة قريبة فوق املرمى )36(.
طرد غير مؤثر جليزوس

وحصلت البيرو على ركلة جزاء بعدما ملست 
الكرة يد مدافع باريس سان جرمان الفرنسي 

ثياغو سيلفا اثر متريرة داخل املنطقة لكويفا 
إلى تقنية املساعدة  باللجوء  التأكد منها  مت 
بالفيديو »في إيه آر« فانبرى لها القائد اخملضرم 
إنترناسيونال  مهاجم  عاما(،   35( غيريرو 
ميونيخ  وبايرن  وهامبورغ  حاليا  البرازيلي 
أليسون  احلارس  ميني  على  سابقا،  األملانيني 
الذي ارمتى على اجلهة املقابلة )44(.وهو الهدف 
معززا  أميركا،  كوبا  في  لغيريرو  عشر  الرابع 
سجله كأفضل الهدافني احلاليني بفارق ثالثة 
للمسابقة  التاريخيني  الهدافني  عن  أهداف 
زيزينيو. والبرازيلي  منديز  نوربرتو  االرجنتيني 
وأعاد جيزوس التقدم للبرازيل بعد أربع دقائق 
بدل  الوقت  من  الثالثة  الدقيقة  في  وحتديدا 
فيرمينو  قطع  عندما  األول،  للشوط  الضائع 
العب  إلى  ومررها  امللعب  منتصف  في  كرة 
بدوره  فهيأها  أرثر  اإلسباني  برشلونة  وسط 
املنطقة  حافة  عند  جيزوس  مهاجم  إلى 
فروضها لنفسه داخلها وتابعها بيمناه على 
موجعة  ضربة  البرازيل  احلارس.وتلقت  ميني 
منتصف الشوط الثاني بطرد جيزوس لتلقيه 
من  مرماه  أليسون  )70(.وأنقذ  الثاني  االنذار 
التعادل بتصديه لتسديدة قوية مليغل  هدف 
تراوكو من داخل املنطقة وأبعدها إلى ركنية 
)73(، كاد إديسون لفوريس يدرك منها التعادل 
البرازيلي  الدفاع  من  مرتدة  كرة  مستغال 
سددها قوية بيسراه بجوار القائم األمين )74(.
واحتسب احلكم التشيلي روبرتو أندريس توبار 
فارغاس ركلة جزاء للبرازيل اثر اعاقة ايفرتون 
السويسري  بال  مدافع  من  املنطقة  داخل 
من  احتجاجات  وسط  ثامبرانو  كارلوس 
العبي البيرو على ان االحتكاك كان بالكتف، 
قراره.  يؤكد  أن  قبل  الفيديو  تقنية  الى  فلجأ 
االنكليزي  ايفرتون  مهاجم  للركلة  وانبرى 
ريشارليسون، بديل فيرمينو، على ميني احلارس 

.)90(

الربازيل تنهي صياما طويال عن األلقاب الكبرية وتفوز على البريو بالثالثية 
حزنه  عن  صالح  محمد  النجم  أعرب   
من  املصري  للمنتخب  املبكر  للخروج 
لكرة  اإلفريقية  األمم  كأس  نهائيات 
متوجها  أرضه،  على  املقامة  القدم 
ومتعهدا  املشجعني،  الى  بالشكر 
التعلم من األخطاء التي أدت الى خروج 
مبكر للفراعنة من ثمن النهائي.وتلقى 
لتعزيز  مرشحا  كان  الذي  املنتخب 
رقمه القياسي والتتويج باللقب للمرة 
مفاجئة  خسارة  تاريخه،  في  الثامنة 
أمام  السبت  النهائي  ثمن  الدور  في 
جنوب إفريقيا بهدف يتيم في الدقيقة 
85، في خسارة تسببت بصدمة كبيرة 
الفني  اجلهاز  إقالة  الى  وأدت  في مصر، 
املكسيكي  املدرب  رأسه  وعلى  واإلداري 
االحتاد  رئيس  واستقالة  أغيري،  خافيير 

هاني أبو ريدة.
وبعد نحو 24 ساعة على السقوط 

أمام نحو 75 ألف متفرج غصت 
القاهرة  ستاد  مدرجات  بهم 

عبر  صالح  كتب  الدولي، 
»تويتر«،  على  حسابه 

خلروجنا  جًدا  »حزين 
األمم  كأس  من  املبكر 

اإلفريقية«.
أضاف »كان 

نفسنا 
نكمل 

ر  ا ملشو ا
لآلخر  سوا 
جنيب  و
لة  لبطو ا
نا  هير جلما
 ، فية لو ا

على  كبير  شكر  أشكرها  الزم  اللي 
الدعم املعتاد منهم وإن شاء اهلل نتعلم 
من األخطاء اللي وقعنا فيها. والتوفيق 
جًدا  حزين  قادم«.  هو  فيما  للمنتخب 
خلروجنا املبكر من كأس األمم اإلفريقية.. 
لآلخر  سوا  املشوار  نكمل  نفسنا  كان 
وجنيب البطولة جلماهيرنا الوفية، اللي 
الدعم  على  كبير  شكر  أشكرها  الزم 
من  نتعلم  اهلل  شاء  وإن  منهم  املعتاد 
فيها.والتوفيق  وقعنا  اللي  األخطاء 

للمنتخب 
هو  فيما 

قادم..

سهام املشجعني املصريني تنال من صالح



د. صادق السامرائي

كل فكرة تعصف في الكيان البش��ري 
جتذب إليه��ا أفكارا مش��ابهة، وتصنع 
له��ا متراس��ا م��ن احلواج��ز تداف��ع من 
خلف��ه عن جمه��رة األف��كار املتفاعلة 
معها، واملتصلدة كأنها رصاص مصهور 
صب في قوال��ب معينة لكي يبقى دون 

تغيير.
ه��ذه األفكار عندما تتكاث��ف وتتفاعل 
تتحول إلى قوة كامنة في أعماق البشر 
تس��وقهم إلى حيث تريد من غير إدراك 

منهم أو وعي حاضر عندهم .
األف��كار تس��تعبد البش��ر وتتمكن من 
عقله وروحه ونفسه وأفعاله فتسخره 
لغاياته��ا وتوجهاته��ا وم��ا ترغب فيه 

لتأكيد دورها في احلياة.
فالفك��رة - أي��ة فكرة - عندم��ا جتد لها 
مكان��ا في رأس البش��ر فأنها تس��خره 

لتحقيقه��ا وتدفعه لبذل كل ش��يء 
لكي تكون . والفكرة أنانية وال يهمها 
الشخص الذي إمتلكته، ألنها تعتبره 
أداة لها ولتحقيق دورها حتت الشمس، 
وه��ي ق��ادرة على أن حتل ف��ي رأس آخر 

غيره وتسخره لغاياتها.
والبش��ر يوفر الظروف املالئمة إلحالل 
الفك��رة في��ه، وعندما حت��ل الفكرة في 
ال��رأس البش��ري فأنه��ا تتط��ور وجتذب 
إليه��ا العدي��د من األف��كار املس��اندة 
واملس��توحاة من تاريخ ذلك الش��خص 
وجتربته ف��ي احلياة، أي انها تس��تجلب 
حش��دا من األفكار الت��ي تقف لتحارب 

معها ولتكون جيشا مأمورا بها .
ويصبح مرهونا بإرادتها وعزمها وقوتها 
وإندفاعها، فالش��خص املكتئب احلزين 
يس��تجلب كل فك��رة حزين��ة مرت في 
حيات��ه، ويأخذ بتكديس��ها وضغطها 
حتى لتراه قد َحِس��َب احلياة ال تستحق 
البقاء ما يدفع به لإلجهاز على نفس��ه 
وقتلها. والشرير الذي تعصف في رأسه 
فكرة ش��ريرة، فأنه��ا س��تجذب إليها 
كل فكرة توحي بالش��ر وتشجع عليه، 
وتصهرها ف��ي كيانه وتصن��ع منه أداة 

فاعلة لتحقيق الشر.
وعندما نعود إلى التفاؤل واألفكار اجليدة 
املبّش��رة باخلير والنج��اح وحتقيق املراد، 
فالفك��رة املتفائلة عندما تبلغ مقامها 

في الرأس، فأنها س��تجذب إليها أفكار 
النج��اح والتطور، وجتع��ل من الفرد قوة 

فعالة لتحقيق النجاح والتطور.
وم��ن هنا فال��ذي يفك��ر بح��زن ويأس، 
يس��تحضر أفكار احلزن واليأس والشك 
وال يحق��ق ما هو مفيد في احلياة، والذي 
يفكر بع��ن التفاؤل واإلص��رار والتقدم 
واإلميان بأنه سيكون وينجز شيئا ما في 
احلياة، س��يجذب األف��كار ذات العالقة 
بالصيرورة وروح النجاح وحتقيق ما يريد 

ويكون حتما بها.
وهك��ذا ف��أن التف��اؤل باخلي��ر يحق��ق 
خي��را وفي��را، والتف��اؤل بالش��ر يصنع 
شرا مس��تطيرا، ومثلما يكون الداخل 
البش��ري فان��ه يصنع ظاه��ره، ومثلما 
تك��ون أفكاره العاصفة في كيانه فأنه 

حتما يكون.
إن العالقة ما بن أعماق الذات البشرية 
متبادل��ة  عالق��ة  اخلارج��ي  واحملي��ط 
ومتفاعلة، قد يكون فيه��ا تأثير الذات 
عل��ى احمليط أكبر م��ن تأثير احمليط على 
الذات، ألن البشر سينتقي من محيطه 
ما يتفق وم��ا فيه، ويتجاهل ما ال يتفق 
مع��ه م��ن ال��رؤى واألف��كار والتصورات 
ويبتع��د عنه��ا ورمب��ا ميقته��ا ويرميها 

بأوصاف سلبية.
ففي أعماق البش��رية فكرة أساس��ية 
تس��تحضر األف��كار الثانوي��ة، وتصنع 

طابورا يقاتل من أجل أن تكون رغم كل 
ما يجري م��ن حولها، ألنها س��تلتقط 
أدواتها وتنمي مهاراتها التي تسهم في 
صيرورتها وحتققها في احلياة، وكأنها ال 

ترى ما يعيقها ومينعها من الظهور.
ومن هذا املنظور يتوجب علينا أن نعيد 
النظر ف��ي أنفس��نا، ونتفحص األفكار 

الكامن��ة فينا والتي تؤثر في س��لوكنا 
وتصن��ع محيطن��ا ال��ذي نعي��ش فيه، 
وحتقق فينا مصيب��ة اإلنتقاء في الرؤية 
والنظ��ر وكأنه��ا »فلتر« إدراك��ي خادع 

ومضلل.

فما ي��دور حولنا ه��و من نت��اج األفكار 
الكامن��ة فينا، والتي تري��د أن تكون في 
بيئتنا لكي يتحقق التواؤم ما بن الذات 

واملوضوع.
ولك��ي نك��ون ال بد م��ن صه��ر رصاص 
األف��كار الس��وداوية ف��ي أعماقن��ا بنار 
التف��اؤل واألم��ل واإلميان عل��ى أن احلياة 
تك��ون مثلما نري��د، وأن األف��كار اخليرة 
الطاه��رة البيض��اء الت��ي تعي��ش ف��ي 
أعماقن��ا ه��ي الت��ي س��نراها حية من 

حولنا.
أما إذا كانت أفكارنا س��وداء فكل شيء 
من حولنا س��يكون أس��ود معتما، ولن 
تنفعنا ما عهدن��اه من أقوال: » تفاءلوا 
باخلير جتدوه«، »إن مع العسر يسرا«، ألن 
نفوسنا وأدمغتنا قد فقدت اإلحساس 
به��ا، وم��ا ع��ادت ذات معن��ى وفعالية 
في رب��وع أيامنا، وه��ذا الفقدان مبعاني 
الكلم��ات وقيم��ة العب��ارات ل��ه آث��اره 
اخلطيرة على س��لوكنا، ألننا قد حققنا 
إنقطاع��ا مأس��اويا م��ا ب��ن الكلم��ة 
والفعل، وصارت األقوال أفعاال وحسب.

وعلي��ه فأننا أم��ام مواجه��ة عاتية مع 
النفس ومكنونات الذات الفاعلة فينا، 
وهذا يتطلب جهدا عزوما وإصرارا كبيرا 
الراقية.فهل  والكينون��ة  التحقق  على 

من إرادة منورة بفكٍر جديد؟!!

أثري الشرع

ف��ي ظل الظ��روف احلالية التي تنذر ب��والدة أزمات 
جدي��دة، قد ت��ؤدي ال��ى عرقلة مس��يرة احلكومة 
لبع��ض  الفئوي��ة  املصال��ح  بس��بب  العتي��دة؛ 

الكتل، وع��دم وجود تفاهم��ات داخلية حقيقية 
بن املكون��ات؛ مما أدى الى صراع��ات أخرت إكمال 
الكابين��ة الوزاري��ة واآلن تعرق��ل التصويت داخل 
قبة البرمل��ان على إنهاء العم��ل بالوكالة، وإصرار 
بع��ض الكتل عل��ى احملاصص��ة وفق ما يس��مى 

»اإلستحقاق اإلنتخابي«.
ل��كل 10 مقاع��د س��فير! ه��ذا ما توصل��ت اليه 
الكتل السياسية من إتفاق، حسب اإلستحقاق 
اإلنتخاب��ي، حي��ث يوج��د حالياً ما يق��ارب ال� 70 
درجة شاغرة مبنصب سفير، مت تقاسمها حسب 
ع��دد املقاعد البرملانية! ونعتق��د إن بعض الكتل 
ل��م تهت��م بالكف��اءة والنزاه��ة وما يه��م فقط 

املستحقات املالية، والكوميشنات.

نرى أن حكومة السيد عادل عبد املهدي تتعرض الى 
ضغ��وط كبيرة وقد تنهار بأي حلظة مع إحتمالية 
ت��رك فراغ حكومي يليه ص��راع خطير بن جميع 
املكونات، وقد تنهار العملية السياسية والعودة 
الى املرب��ع األول؛ بعض التس��ريبات أفصحت بأن 
البحث ج��اٍر عن بدي��ل لرئيس احلكوم��ة احلالي؛ 
عل��ى أن تنطب��ق عليه معايير وش��روط املرجعية 
وين��ال قب��ول رؤس��اء الكت��ل والراع��ن للكت��ل 
الكبي��رة، فرئيس احلكومة احلالي لم يلبي طموح 
جمي��ع الكتل! وتغاض��ى عن األع��راف والتقاليد 
التي إنتهجتها الكتل السياسية، خالل الدورات 
السابقة، فهل س��يدفع رأس احلكومة ثمن عدم 

توافق حيتان القومسيونات؟!

يحاول الكرد عزل أنفس��هم ع��ن املركز بعد أخذ 
مس��تحقاتهم؛ فال وج��ود ألي تن��ازل كردي فهم 
يأخذون وال يعط��ون! واإلتفاق النفطي الذي ينص 
على تزوي��د احلكومة املركزية ب��� 250 ألف برميل 
نفط يومي��اً من إجمالي بي��ع 600 ألف برميل لم 
يبصر النور،  ولم تس��تلم احلكومة أي برميل منذ 
توقيع اإلتفاق؛ وإعترف بعض السياس��ين الكرد 
ب��أن األقليم مدي��ن مببلغ 300 ملي��ار دينار لبعض 
الدول، معزياً الس��بب لس��يطرة األس��ر احلاكمة 

وهيمنتها على الواردات املالية.
حاول��ت احلكومات الس��ابقة تذلي��ل الصعوبات 
الت��ي واجهت عم��ل احلكوم��ات املتعاقب��ة، من 
خالل محاولتها فرض قرارات لم تنال إستحسان 

بعض املكونات؛ واعتبرت تلك القرارات باإلنتهاك 
والتجاوز على اخلطوط احلمراء وإثارة الفتنة، وهذا 
ما أدى الى والدة تنظيم��ات إرهابية حصدت أرواح 

مئات اآلالف من العراقين األبرياء، واآلن لدى بعض 
السياس��ين مخ��اوف من تك��رار س��يناريو والدة 
تنظيم��ات إرهابية جدي��دة، إذا لم تتفاهم الكتل 
الكبي��رة م��ع باق��ي املكون��ات لتالف��ي غضبها! 
فمعرك��ة إنتخابات اجملالس احمللي��ة لم تبدء بعد، 
وم��ا زال قان��ون إنتخاب��ات مجال��س احملافظ��ات 
بحاج��ة ال��ى تعديالت، ورمبا نش��هد بع��د إنتهاء 
التوقيتات الدستورية اجلديدة تغييرات حكومية 
س��تطال رأس احلكوم��ة وال��ى ذلك الوق��ت ترنو 
أبصارن��ا، ومن احملتمل إيج��اد بديل يكمل ماتبقى 

من الدورة احلالية . 

عباس الصباغ   

العملي��ة  جوه��ر  االنتخاب��ات 
الدميقراطية والغاية االساسية منها 
وفي ابسط مصاديقها  الكالسيكية 
واملتجسدة بتمثيل الشعب متثيال وفق 
االطر النزيهة الش��فافة، ومن عالئم 
سالمة مس��ار البوصلة الدميقراطية 
ف��ي البلد في مس��ارها الصحيح هو 
ان تنم��از الفعاليات السياس��ية في 
اطاري��ن االول التنفيذي وهو االنخراط 
الفعلي ف��ي املضم��ار احلكومي وفي 
الس��لطات احلكومية  كافة مفاصل 
الث��الث، والثاني االن��زواء حتت هامش 
العملي��ة السياس��ية والتقهقر عن 
املشاركة في االداء احلكومي واالكتفاء 
مبراقبت��ه وتقوميه في مايس��مى وفق 
الدميقراطيات العريقة بحكومة الظل 
التي بات العراق في امس احلاجة اليها 
االن وهي شكل من أشكال املعارضة 

السياسية    وهذا شيء جدا طبيعي 
في النظ��م الدميقراطي��ة ودليٌل على 
نضج العملية السياس��يَّة  في البلد 

ان وجدت كما هو مأمول .
ف��ان صح��ت االخبار ع��ن توجه كتل 
برملاني��ة كبي��رة ال��ى تبن��ي اس��لوب 
بحس��ب   � البرملاني��ة  املعارض��ة 
املوسوعة الش��املة ان املعارضة في 
السياس��ة هي جماع��ة او مجموعة 
اف��راد يختلف��ون م��ع احلكوم��ة على 
اساس ثابت وطويل، وينطبق املصطلح 
بش��كل اكثر حتديدا على االحزاب في 
قبة  وداخ��ل  الدميقراطي��ة  األنظم��ة 
البرمل��ان الت��ي تختلف م��ع احلكومة 
وترغب بالوصول الى الس��لطة �  فان 
االم��ور به��ذا الش��كل ب��دأت تبّش��ر 
بخي��ر وان العملية السياس��ية التي 
كان��ت تعان��ي م��ن داء عض��ال او من 
موت س��ريري موش��ك ب��دأت تتعافى 
وألول م��رة بع��د التغيير النيس��اني، 
بع��د ان انغمرت جمي��ع الكتل بدون 
اس��تثناء باملضمار احلكوم��ي، فهذه 
ش��يزوفرينيا سياس��ية غير مقبولة، 
فكي��ف ميك��ن لسياس��ي ان يحكم 
ويقّوم اداءه بنفس��ه في ذات الوقت ؟ 
وزاد الطن بلة ان العملية السياسية 
لم يرافقها خطأ بنيوي في التأسيس 
الدولتي فقط وامنا س��ارت وفق منهج 

الدميقراطية التوافقية بأسوأ صورها 
التأسيسية  االخفاقات  فتواش��جت 
على م��دى اكثر من عقد ونيف ما ولّد 
االحب��اط وخيبة االمل التي عاش��ها 
املواطن العراقي بسبب الفساد املالي 
واالداري ال��ذي اس��تفحل ف��ي اروق��ة 
ومفاص��ل الدول��ة العراقي��ة ومايزال 
، فل��م تتجذر فك��رة ثقاف��ة املراقبة 
وتق��ومي االداء احلكوم��ي املعمول بها 
في الدميقراطيات العريقة كبريطانيا 

مثال وهي ام حكومات الظل املعارضة 
سياس��يا والرائدة في هذا اجملال ولها 
قص��ب الس��بق في��ه، يض��اف اليها 
الوالي��ات املتح��دة االمريكية وبعض 
فهنال��ك  وغيره��ا،  األوربي��ة  ال��دول 
حكوم��ة معارض��ة تتش��كل فيه��ا 

احلكوم��ة  تش��كيل  م��ع  بالتزام��ن 
التنفيذي��ة فيه��ا تس��اير احلكوم��ة 
والتتركها  اداءه��ا  وتراق��ب  الفعلي��ة 

تفعل ماتشاء دون حسيب او رقيب.
كمواطن عراقي التمني مايزال مشوبا 
بح��ذر من هذا التوج��ه الذي يجب ان 
يكون بحس��ن ني��ة وللصال��ح العام 
ولي��س ألي غ��رض سياس��ي اخر الن  
ثقافة مغادرة مرب��ع االنخراط الكلي 
والفعلي في االداء احلكومي قد جاءت  
في الع��راق متأخرة ج��دا ولكن مازال 
في االفق متسع للعمل إن كانت نوايا 
املعارض��ن او املعترضن س��ليمة )ان 
تص��ل متاخرا خير لك م��ن ان التصل 
اب��دا( فالوصول الهش خي��ر من عدم 

الوصول بتاتا  .
الت��ي  الدميقراطي��ة الناضج��ة ه��ي 
السياس��يون  الفرق��اء  اليس��تاثر 
مغامنه��ا  اج��ل  م��ن  بالس��لطة 
ومكتس��باتها م��ن جه��ة ومن جهة 
اخرى من املنطقي ان يتقبل اخلاسرون 
ف��ي االنتخاب��ات النتيج��ة الس��يما 
ان كان��ت صناديق االقت��راع هي التي 
حسمت بياناتها وان  هذه »اخلسارة« 
هي ليس��ت نهاية احلياة السياسية، 
ب��ل العكس االنض��واء حت��ت هامش  
احلي��اة السياس��ية )حكوم��ة ظ��ل( 
يعط��ي زخم��ا سياس��يا ودافعا اخر 

لالس��تمرار فيه��ا ولألس��ف املم��ض 
العراقي��ن  الفرق��اء السياس��ين  ان 
املتصدي��ن للق��رار السياس��ي وعلى 
كاف��ة مش��اربهم لم يهضم��وا بعُد 
فك��رة املعارض��ة وتش��كيل حكومة 
ظل مبوج��ب هذه الفك��رة التي ظلت 
بعيدة عن مخيلتهم وظنوا انهم وفي 
ح��ال وجودهم خارج نط��اق احلكومة 
»محرومن« من  الفعلية س��يكونون 
االمتيازات التي يحصلون عليها وهم 
داخ��ل احلكوم��ة، كما انه س��يراُكم 
خب��رة سياس��ية ف��ي ح��ال تص��ّدر 
)حكومة الظل( مرة اخ��رى للواجهة 
السياس��ية وتكون حكوم��ة فعلية، 
الن املناخ الدميقراطي الرصن والنزيه 
مين��ح هذه السالس��ة واملرونة فقد آن 
االوان لالجتاه نحو املعارضة البرملانية 
الفعالة التي تّقوم االداء وتفّعل آليات 
الرقاب��ة عل��ى الس��لطة التنفيذي��ة 
من خالل تأش��ير اخللل في مش��اريع 
القوان��ن املقدمة من قبل احلكومة او 
عمل ال��وزراء او اعتراضها على إهمال 
تنفي��ذ فق��رات البرنام��ج احلكوم��ي 
والواقع العراقي ماي��زال محتاجا الى 
تأس��يس ثقافة املعارض��ة البرملانية 
احلقيقي��ة وان كان��ت  ف��ي حدوده��ا 

الدنيا .

قانون هيئ��ة االعالم واالتصاالت اجلديد خضع للق��راءة الثانية في 
البرملان بانتظار التصويت عليه . هذا القانون سيجعل من الهيئة 
مؤسس��ة معّوقة، ال حول لها وال قوة، فتخّيلوا ما س��يكون عليه 
حال أهم قطاعن تتولى الهيئة تنظيمهما. ال أدري كيف أرس��لته 
احلكومة الى البرملان وقد مت س��حبه مراراً بسبب االعتراضات التي 
واجهها. كانت املس��ودة وضعت عام 200٩ من قبل أناس يجهلون 
عالم االعالم واالتصاالت وتطورهما وحاجتهما الى تنظيم مستقل 
وعقلي��ة مفتوحة بعيدة ع��ن الضيق واحملدودية ف��ي الوعي. كثير 
من املس��ودات واألفكار مت اقتراحها س��ابقاً، وبطلب من احلكومة، 
والعديد من الورش والندوات عقدت داخل العراق وخارجه قدم فيها 
خب��راء دوليون أفكارهم وخالصة جتاربهم ف��ي مثل هذه القوانن ، 
لكن كل ذلك ُضرب عرض احلائط، فقامت احلكومة بإعادة ارس��ال 

املسّودة السابقة بعد تغيير تاريخها.
املس��ودة احلالي��ة كتب��ت بعقلي��ة ال تفه��م القطاع اخل��اص، وال 
متطلبات االعالم احلر ، وبعض املعنين وضع رأيه فيها وعليها دون 
أن يّطلع على جتارب دول متطورة. إحدى السيدات تعاملت بعقلية 
الضرائر جملرد انها تعمل في وزارة االتصاالت وهدفها نقل صالحيات 
الهيئ��ة ف��ي هذا اجمل��ال الى ال��وزارة، ونائبة ف��ي البرمل��ان تريد نزع 
صالحية تنظي��م االعالم من الهيئة مدعية أن »ال وجود لس��لطة 
تنّظم االعالم في الدول الدميقراطية«، فهي خلطت بن وزارة االعالم 
وهيئة لتنظيم االعالم، ولم تكّلف نفس��ها البحث في جتارب دول 
دميقراطي��ة عريقة لترى مثال أن هيئة االعالم واالتصاالت األميركية 
)FCC( وهيئة االعالم واالتصاالت البريطانية )OFCOM( هما من أهم 

الدستورية  املؤسس��ات 
الصالحي��ات  واس��عة 
قطاع��ي  تنظي��م  ف��ي 
واالتص��االت  االع��الم 
وهم��ا بديلتان عن وزارتي 
االع��الم واالتص��االت في 
األنظم��ة املركزي��ة غي��ر 
الدميقراطي��ة، والعاملون 
يتمتع��ون  فيهم��ا 
وامتي��ازات  مبخصص��ات 
عالية حلساسية دورهم، 
مس��اواتهم  ولي��س 
كم��ا  الدول��ة  مبوظف��ي 
يسعى له القانون اجلديد 
وال��ذي س��يفرغ الهيئة 

من كوادرها التي راكمت خبرات سنوات طويلة. 
جتارب الدول الدميقراطية أثبتت جناح هذه التجربة ونحن مطالبون 
ب��أن نقتبس التج��ارب الناجحة ب��ل بقائنا نتخب��ط في الفوضى 

واجلعل وضيق النظر.
مشكلتنا التشريعية أن كثيراً من القوانن توضع وتُّشرع  من قبل 
قليلي خبرة ال يس��تعينون باخلبراء، أو بسبب مناكفة سياسية أو 
حزبية أو شخصية، أو بعقلية قدمية ال تستوعب متطلبات النظام 
الدميقراطي واقتصاد السوق، فيما يجهد البعض في إمرار مشاريع 

قوانن واملصادقة عليها جملرد أن يقول بأنني أجنزت قوانن.
ي��ا س��ادة: مه��ّم أن نضع القان��ون، لكن األه��م أن يك��ون القانون 
ملبّيا للغرض منه، وأن يكون بانياً للدولة ومؤسس��اتها، ومحققا 

للعدالة، وليس العكس.

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 قوانني تهدم
الدولة
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ُن والتَّاريخ والَواِقع م بابل احَلضارة والتَّاريخ .. َنْ العاَل ُيكرِّ
 

نزار حيدر

   إِن ص��حَّ م��ا قيَل ]يُك��َرُم املرُء ف��ي ُولدِه[ 
فصحيٌح كذل��َك َقولنا ]تُك��َرُم احلضاراُت 

في أَقواِمها[.
ومِلناس��بة إِدراج باب��ل احَلض��ارة والتَّاري��خ 
��راث العاملي من قبل  في قائم��ة مواقع التُّ
منظمة الُيونس��كو التَّابعة لأُلمم املتَّحدة، 
��ر باملاُلحظ��ات التَّالي��ة فق��د  وددُت أَن أُذكِّ

تنفُع؛
ولي هذا مهمٌّ جّداً  1/ ال ش��كَّ أَنَّ الق��رار الدَّ
َج بنج��اٍح باه��ٍر جه��وداً كبيرًة  والذي ت��وَّ
وزارة  ف��ي  املس��ُؤولون  بذله��ا  مش��كورًة 
راً جّداً،  الثَّقاف��ة واآلث��ار، إاِلَّ أَنَُّه َج��اَء ُمتأَخِّ
��راً عن موعدِه أَكثر من ]5000[ س��نة  ُمتأَخِّ
راث  50 عام��اً منُذ إِنطالق برنامج مواقع التُّ
العاملي الذي تبنَّتُه الُيونسكو في ُمؤمتِرها 
العام املُنعقد في )16 تشرين الثَّاني 1٩72([ 
فبابل الت��ي هي مهُد احلضارة اإلِنس��انيَّة 
عل��ى وج��ِه البس��يطة م��ا كان ينبغي أَن 

ر عنها ِمْثَل هذا القرار . يتأَخَّ

م��ة الدوليَّ��ة الَْيْوم     فلق��د أَدرج��ت املُنظَّ
باب��ل بالتَّسلُس��ل م��ا بع��د األَف واملِئ��ة، 
ولذل��ك ففيِه ظل��ٌم كبيٌر مله��ِد احَلضارات 
ماويَّة  التي ورَد إِسمها في كلِّ الُكُتب السَّ

سة . املُقدَّ
ل أَحداً بعينِه املسُؤوليَّة عن     ال أُريُد أَن أُحمِّ
هذا التَّأخير إاِلَّ أَنَّن��ي أَعتقد بأَنَّ العراقيِّن 
لون املس��ُؤوليَّة  كلَّه��م ُمجتمِع��ن يتحمَّ
��عب والتَّاري��خ هويَّة  فاحلض��ارُة ُملك الشَّ
ة وال ِعالقَة بالنُّظم السياسيَّة باألَمِر. األُمَّ

ة     ولذل��َك ف��ِإنَّ اإلجِناز الَْيْوم ه��و إجِنازُ األُمَّ
كلَّها ب��ل اإلِنس��انيَّة بأَجمِعه��ا ألَنَّ بابل 

تعبيٌر عن َحضارة اإلِنسان كِإنسان.
   2/ كلُّ األَق��وام الت��ي ش��يَّدت احَلضارات 
املُتعاقبة في بالِد ما ب��ن النَّهَرين منُذ ]٨[ 
آالف س��نة إِنقرضت، ولذلَك ف��ِإنَّ َحضارة 
ى باحَلض��ارة املُنقِطعة  َه��ِذِه الِبالد تُس��مَّ
لتمييزه��ا عن بقيَّة احَلضارات األُخرى التي 
ى باملُتَّصلة كَحضارات ِبالد  تُوصف أَو تُسمَّ

ن. فارس وِمصر والهند والصِّ
��عوب[ احلاليَّة التي     3/ هذا يعني أَنَّ ]الشُّ
تعيش في بالِد ما بَن النَّهرين ال ِعالقة لها 
أَبداً بتلَك احَلضارات واألَقوام التي شيَّدتها 
ِس��وى أَنَّه��ا ورِثته��ا م��ن أَقواِمه��ا الت��ي 
انقرَض��ت، كم��ا انقرَض��ت الديناُصورات! 
على العكس من شعوب احَلضارات األُخرى 

التي هي إِمتداٌد لأَلقوام التي شيَّدتها.
��بب نلح��ظ أَنَّ بعض     ٤/ ورمُب��ا لهذا السَّ
��عوب[ العراقيَّة املُعاص��رة لم تهتم  ]الشُّ

كثيراً ال بآثار تلَك احَلضارات والتي تعرَّضت 
ًة  ��م على م��رِّ التَّاريخ خاصَّ للتَّدمي��ر املُنظَّ
ام  ليل صدَّ اغية الذَّ منُذ س��قوط نظام الطَّ
حس��ن في ٩ نيس��ان عام 2003 وحلدِّ اآلن 
وعل��ى وجِه اخُلصوص خالل فترة س��يطرة 
اإلرهابيِّ��ن على نصِف األَراض��ي العراقيَّة، 
وإجِنازاته��ا  احَلض��ارات  َه��ِذِه  روِح  ف��ي  وال 

اإلِنسانيَّة الِعمالقة.
   5/ لق��د زرُت الع��ام املاض��ي آث��ار باب��ل 
احَلض��ارة والتَّاريخ كم��ا زرُت أُور وآثارها في 
مدينة الناصريَّة، ولقد فرحُت جّداً مبا رأَيتُه 
ث عن  م��ن آثارِ تل��ك احَلضارات الت��ي تتحدَّ
إجِنازاته��ا الِعمالقِة فيفخر بها اإلِنس��ان 
ٍة  فض��الً عن العراقي، إاِلَّ أَنَّني حزنُت بش��دَّ
فل��م أمَتال��ك دُموع��ي التي كان��ت تنهمر 
��اعات الطويلة التي  ة السَّ بغزارٍة ِطوال مدَّ
��ل بن اآلثار واألَطالل مع  قضيتها وأَنا أَتنقَّ
املُرافقن اخُلبراء بالتَّاريخ بس��بب ما رأَيناُه 
من إِهمال عجي��ٍب وتناٍس غريٍب لكلِّ تلَك 
اآلث��ار التي حتوَّلت في مس��احاٍت واس��عٍة 

منها إِلى مكبٍّ للنفايات!.
   وه��ذا دليُل عدم إِعتناء بعض ]ش��عوب[ 

بالد ما بن النَّهَرين بآثار تلك احَلضارات.
��ا دليُل عدم إِعتناِئه��ا بروح احَلضارات     أَمَّ
وَجوهرها، ف��ال أَعتقُد أَنَّنا بحاج��ٍة إِلى أَن 
ُنثبت َذِلَك ]فمظهُرن��ا يُنِبئَك عن مخبِرنا[ 
كم��ا يَُقوُل املَث��ل وواقُعن��ا املَري��ر يحدِّثنا 

بصدٍق عن َذِلَك.
   6/ إِنَّ كلَّ احَلض��ارات، بصفِته��ا جت��ارَِب 

إِنسانيَّة، توجد في طيَّاِت تفاصيِلها أَشياَء 
سلبيَّة والكثير من األَشياء اإلِيجابيَّة!.

��ديد فِإنَّنا في ب��الِد ما بن     لأَلس��ف الشَّ
النَّهَرين مازلنا نأُخذ اجلوانب السلبيَّة من 
حضاراِتنا، مثل ِعبادة الش��خصيَّة وتأليِه 
احلاِكم، وأَهملنا في سلوكيَّاِتنا وأَسقطنا 

من ثقافاِتنا اجلوانب اإلِيجابيَّة!.
   مث��الً؛ ف��ِإنَّ حضاراتَن��ا علَّمت البش��ريَّة 
الِكتاب��ة ولق��د كان من أَه��مِّ القوانن في 
ف  عه��ِد احَلض��ارة البابليَّ��ة ه��و أَنَّ املوظَّ
احلكوم��ي يل��زم أَن يكوَن ُمتعلِّم��اً ويعرف 
الِق��راءة والِكتاب��ة.   كما أَنَّ حض��ارة بابل 

زراعيَّة 100٪.   وهي التي علَّمت البش��ريَّة 
ُط��ُرق ال��رَّي والتَّخزي��ن.   وكان القانون هو 
ا الَْيْوم فِإنَّ عكَس َذِلَك هو الذي  احلاِكم.   أَمَّ

يحُكم واقعنا.
   7/ املاُلحظ��ة اخلطيرة التي تُثير اإلِهتمام 
والفُض��ول هي أَنَُّه في ب��الِد ما بن النَّهَرين 
ة َحض��ارات وليس��ت َحضارة  ُش��يِّدت عدَّ
واحدة، والغريب في ذلك هو أَنَّ كلَّ َحضارٍة 
قضت على احَلضارة التي قبلها، وِفي بعِض 
األَحيان كانت تَس��تعن باألَجنبي لتدمير 

احَلضارة القاِئمة قبَل أَن حِتلَّ محلَّها!.
   مبعن��ى آخ��ر؛ أَنَّ َحض��ارات ب��الد م��ا بَن 
ا كانت  النَّهَرين لم تتكامل مع بعِضها وإمِنَّ
كلَّ واحدٍة منها تُش��يِّد نفسها بنفِسها 
فال جتد إِحداها نفسها إاِلَّ بتدميِر أُختها!.

   ومن��ذ ذل��ك الَْيْوم وإِل��ى اآلن ف��ِإنَّ ِصراع 
احَلض��ارات والنُّظم السياس��يَّة قائٌم في 
ب��الِد ما بَ��ن النَّهَري��ن ولذلك ل��م يتراكم 
عندن��ا ش��يٌء أَب��داً، ال احَلض��ارة وال اخِلبرة 
والتَّجرب��ة وال البن��اء واملدنيَّة والنُّهوض وال 

ياسي!. النِّظام السِّ
   ه��ذا أَمٌر ينبغ��ي أَن نتوقَّف عن��دُه كثيراً 
قًة وحقيقيًَّة بعيداً  لندرسُه دراس��ًة ُمعمَّ
��عارات واألَوهام والَفخر  عن اجمُلامالت والشِّ
ال��كاِذب واملُضلِّل، حتى نوقَف َهِذِه املهزلة 

وال تستمرَّ عليها األَجيال القاِدمة!.
��بب الرَّئيس��ي     وبرأيي وبعجالٍة فِإنَّ السَّ
اه��رة الفريدة من نوِعها هو عدم  لهذِه الظَّ
ان بالد ما بن النَّهَرين على  ُقدرة بعض ُسكَّ

التَّعايش م��ع بعضِهم ، ألَنَّهم ال يعترُفوَن 
راع��ات  الصِّ أَنَّ  ُنالح��ظ  ولذل��ك  ع  بالتن��وُّ
مة  الداخليَّة األَزليَّة ُمس��تدامة وهي السِّ

التي تتَّصف بها ]شُعوب[ هذه األَرض!.
د حدِّ  بيعة الُعنفيَّة والتش��دُّ    كما أَنَّ الطَّ
ت الذي تتَّصف بِه شخصيَّة املُواطن  التزمُّ
في ب��الِد ما بَن النَّهَرين س��بٌب مهمٌّ بهذا 

دد. الصَّ
   حتَّى الَيهود الذين عاُشوا على َهِذِه األَرض 
أَكثر من ]2500[ سنة وكتُبوا فيها توراتُهم 
بُنسخِتها املُعتمدة حلدِّ الَْيْوم والذين كاَن 
ور األَب��رز واملِفصلي في تأس��يس  له��م الدَّ
ول��ة العراقيَّ��ة احلديث��ة ع��ام 1٩20، متَّ  الدَّ
طردُهم منها عن ِبك��َرِة أَبيهم من النظام 
لون  البعثي القمع��ي بعَد أَن كاُنوا يش��كِّ
األَغلبيَّ��ة في العدي��ِد من املُ��ُدن والبلدات 

مثل زاخو في أَقصى ِشمال الِبالد .
��ا اآلش��وريُّون والِكل��دان الذين نتغنَّى     أَمَّ
الَْي��ْوم بحضاراتِهم فقد تعرَُّضوا إِلى ُظلٍم 
كبي��ٍر إِضطرَّه��م إِلى هج��رة أَرض األَجداد 

وكاُدوا أَن ينقرُض��وا فيه��ا كذل��َك، فيم��ا 
كان ينبغ��ي أَن يُكرُم��وا كرامًة للَحضارات 

العظيمة التي بَنوها!.
   وه��ذِه واحدٌة من تناُقضاِت َه��ِذِه األَرض؛ 
تُك��رِّم احِلجارة وتقطع اليِد التي ش��يَّدتها 

واإلِنسان الذي رعاها!. 
   ٨/ وأَخي��راً؛ ف��ِإذا أَردت أَن تعرف مدى وعي 
��عب، أَيَّ ش��عٍب، حَلضارت��ِه وروحه��ا  الشَّ
وِقَيمها، وحجم اهتمام��ِه بها واحتضانِه 
له��ا فانظ��ر إِل��ى حج��ِم اإلِضاف��ات التي 

يُضيَفها كلَّ جيٍل من األَجيال.
��عوب احلضاريَّ��ة هي الت��ي تتغنَّى     فالشُّ
بالتَّاريخ وتُضيُف علي��ِه فال تتوقَّف عندُه، 
��عوب غي��ر احلضاريَّ��ة فتتغنَّ��ى  ��ا الشُّ أَمَّ
��ف عندُه  كذل��َك بتاريِخه��ا ولكنَّها تتوقَّ
ف��ال تُضيُف لُه ش��يئاً أَبداً، وق��د تأكُل من 
ُجرف��ِه!.   العراقيُّون أَكثر ش��ُعوب العاَلم 
ت��داُوالً ملُصطلح ]العهِد الباِئد[ فكلُّ جيٍل 

ُهَو ]عهٌد باِئٌد[ للجيِل الذي يليه!.
والى متى؟!.

مة الدوليـَّة  َأدرجت امُلنظَّ
اْليـَوْم بابل بالتـَّسلسـُل 
ما بعد اأَلف وامِلئة ولذلك 
ففيهِ ظلمٌ كبرٌي ملهدِ 
الحـَضارات التي وردَ 
اسمها يف كلِّ الُكتـُب 
السـَّماويـَّة امُلقدَّسة

كمواطن عراقي التمني 
مايزال مشوبا بحذر من 
هذا التوجه الذي يجب ان 
يكون بحسن نية وللصالح 
العام وليس ألي غرض 
سياسي اخر

حكومة السيد عادل عبد 
املهدي تتعرض اىل ضغوط 
كبرية وقد تنهار بأي لحظة 
مع إحتمالية ترك فراغ 
حكومي يليه صراع خطري بني 
جميع املكونات

األفكار تستعبد البشر وتتمكن 
من عقله وروحه ونفسه 
وأفعاله فتسخره لغاياتها 
وتوجهاتها وما ترغب فيه 
لتأكيد دورها يف الحياة

تجارب الدول الديمقراطية 
أثبتت نجاح هذه التجربة 
ونحن مطالبون بأن نقتبس 
التجارب الناجحة بل بقائنا 
نتخبط يف الفوضى والجعل 
وضيق النظر

صحوة برملانية متأخرة

سالم مشكور

من سيخلف عادل عبد املهدي ؟

أفكارالتفاؤل والسلوك



في 26 م��ن يونيو )حزيران( املاضي، وقف 25 مرّش��ًحا 
دميقراطًيا أمام الكامي��رات في أّول مناظرة تلفزيونّية 
الختيار مرّش��ح احلزب الذي سينافس الرئيس ترامب 
في االنتخابات الرئاسية األمريكية املزمع عقدها في 

السنة القادمة 2020.
ويتص��ّدر اس��تطالعات الرأي إل��ى حّد الس��اعة جو 
بايدن، نائب الرئيس الس��ابق أوباما، يليه الس��يناتور 
برني س��اندرز ث��م عضوة الكونغرس كام��اال هاريس. 
لكن املتابع��ن يؤّكدون أنّه من غي��ر الدقيق االعتماد 
على اس��تطالعات الرأي هذه لتحديد من س��ينافس 
ترامب في انتخاب��ات 2020، خصوًصا في هذا الوقت 
املبّكر قبل أكثر من ستة شهور من بداية االنتخابات 
التمهيديّ��ة، ففي مثل ه��ذا التوقيت في الس��نوات 
املاضية كان كّل من الرئيسن ترامب وأوباما متأّخرين 
في اس��تطالعات الرأي، كما أن املرّش��حن سيجرون 
سلسلة من املناظرات التليفزيونّية تتبعها انتخابات 
في كّل والية عل��ى حدة بدًءا من والية آيوا، ولن تدخل 
أيّة ورق��ة اقتراع إلى صناديق االنتخاب��ات قبل فبراير 

)شباط( من السنة القادمة.
وم��ن ب��ن مجم��وع املرّش��حن الدميقراطي��ن الذين 
بل��غ عددهم 25 مرّش��ًحا، يبرز اس��م ري��ادي األعمال 
األمريكي من أصل فيتنامي آندرو ياجن، إذ أثارت حملته 
االنتخابي��ة الكثير من االهتم��ام اإلعالمي، باإلضافة 
إلى حضوره الطاغي على مواقع التواصل االجتماعي 
واملنتديات اإللكترونّية وحس��ن اس��تغالله لإلنترنت 

من أجل التسويق حلملته االنتخابّية . 
م��ن املؤّكد أّن أن��درو ياجن ال ينتمي لفئة السياس��ين 
التقليدي��ن الذين تعّج بهم الس��احة السياس��ية 
األمريكّي��ة، فطريقة حديثه الت��ي يعتمد فيها على 
اإلحصائيات واحللول العملّية املباشرة دون استخدام 
العب��ارات املبتذل��ة أو لغ��ة اخلش��ب أو اللع��ب على 
العواطف، جعلته يصعد في استطالعات الرأي، وهو 
ما سمح له باملش��اركة في املناظرة التلفزيونية بن 
مرّش��حي احلزب الدميقراطي ملنافسة الرئيس ترامب 

في انتخابات 2020 .
ما يجعل ياجن مثيًرا لالهتمام ومحّط أنظار الكثير من 
املراقب��ن – رغم تأّخره في اس��تطالعات الرأي – ليس 
مجّرد طريقة حديثه التي ال تشبه بقّية السياسين، 
أو خلفّيت��ه في مجال التقني��ة وريادة األعمال عكس 
أغلبية املرّش��حن اآلخرين، بل جناحه في استقطاب 
إعج��اب وتأييد ش��رائح ش��عبّية معتبرة م��ن خارج 
احلزب الدميقراط��ي، أي من اجلمهورين واملس��تقّلن، 
وه��ي امليزة األه��ّم التي يحتاجها أي مرّش��ح يريد أن 
ينافس الرئيس احلال��ي، كما أثار دعم بعض قطاعات 

اليمن املتطّرف له بعض اجلدل اإلعالمي .
في التقرير التالي نحاول فهم الظاهرة التي صنعها 
املرّش��ح أندرو ي��اجن، وأهّم النقاط والسياس��ات التي 
طرحها ف��ي برنامجه االنتخابي، واألس��باب الغريبة 

الت��ي جعلت بعض اجلمهوري��ن وحّتى أقصى اليمن 
يدعمونه.

أن يصب��ح  املتف��وّق« يري��د  »االنطوائ��ي 
رئيسً�ا

ميكن القول إن قّصة ياجن تش��به إلى حّد كبير الصورة 
النمطية لطفل األمريكي من أصل آس��يوي، فوالداه 
مهاج��ران م��ن فيتن��ام ذوي مس��توى أكادمي��ي عاٍل، 
والده أس��تاذ جامعي عمل باحًثا في كبرى الشركات 
وحصل على 69 براءة اختراع، كما أن ش��قيقه أستاذ 
جامع��ي أيًض��ا، وه��و ما عن��ى أن على آن��درو أن يتبع 
»ِحرف��ة العائل��ة« املتمّثل في احلص��ول على تعليم 
جامع��ي متقّدم، األمر الذي ق��ام به بالفعل من خالل 
دراس��ته القانون في جامعة كولومبي��ا، إحدى أعلى 

اجلامعات تصنيًفا في الواليات املتحدة األمريكية.
وقد استغّل ياجن هذه الصورة النمطّية عن األمريكين 
من أصل اس��يوي – باعتبارهم أذكي��اء ومتفّوقن في 
الدراسة ويعملون بجّد – أحسن استغالل، كما سّوق 

لهذا االنطباع باعتبار ش��خصّيته ُمناقضة لترامب 
الذي يعطي انطباًعا بالرعونة والغباء والتهّور، فعلى 
ِغرار قّبعة ترامب احلمراء الش��هيرة التي استخدمها 
في التس��ويق حلملت��ه االنتخابّي��ة، واملكتوب عليها 
عبارة »MAGA« الت��ي تعني »لنجعل أمريكا عظيمة 
مّرة أخرى«، س��ّوقت حملة ي��اجن لقّبعة زرقاء مكتوب 
عليها »MATH«، والتي له��ا معنيان، األّول هو املعنى 
املباشر )الرياضيات( والثاني اختصارًا لعبارة »لنجعل 
أمري��كا تفّك��ر أكثر«.بع��د الكثي��ر م��ن املضايق��ات 
والتعرض للس��خرية خالل س��نوات الدراسة بُحكم 
كون��ه الطالب الوحي��د من أصل آس��يوي في صّفه، 
وبعد مس��ار مهني قصير لم يتجاوز خمس��ة أشهر 

في مجال احملاماة، أّس��س ياجن رفقة ش��ركاء ش��ركة 
عل��ى اإلنترن��ت س��نة 2000 حن كان يبلغ 25 س��نة 
ث��م تنّق��ل عب��ر الوظائف حت��ى العمل م��ع صديقه 
على تأس��يس ش��ركة لتحضير الطلب��ة المتحانات 
»GMAT« وه��ي الش��ركة التي س��رعان م��ا أصبحت 
األول��ى في الوالي��ات املّتحدة في مجاله��ا، ثم بيعت 
الحًقا لشركة ُكبرى مبالين الدوالرات؛ ِما مّثل حينها 
نقطة النجاح الكبرى في مس��اره املهني حيث يبلغ 

حينها 35 سنة.
يقول ياجن في كتابه »احلرب على األشخاص العادين« 
ال��ذي خ��رج إلى النور س��نة 2018 وع��رض فيه قّصة 
حياته وأفكاره وسبب ترّش��ح للرئاسة: إنّه رغم كل 
ه��ذا النجاح على املس��توى الش��خصي فقد كانت 
هنال��ك ظاهرة تضايقه للغاية: مئ��ات الطلبة الذين 
كان يدرّس��هم في ش��ركته كانوا يبدون تائهن فيما 
يخ��ّص مس��ارهم املهني، وكان ينته��ي بهم املطاف 
للعمل في امليدان املصرفي والبنكي في »وول ستريت« 
تاركن ُمدنهم األصلية التي تعاني الركود االقتصادي 

كأوهايو وميش��يجان وجورجيا وغيرها، وهو ما يعني 
أن هذه املدن تفقد مواهبها لصالح الشركات الكبرى 
الت��ي توّفر فرًصا اقتصاديّة أكبر، ما يزيد وضعية هذه 

املدن سوًءا.
ولذل��ك قّرر إنش��اء ش��ركة تطّوعية جديدة تس��ّمى 
»venture for America« والت��ي تُعنى بتدريب الطلبة 
الذين يطمحون لتأس��يس ش��ركاتهم الناش��ئة في 
هذه املدن األقل حًظا، من خالل ربطهم برجال األعمال 
احملّلين الذي��ن يبحثون عن متدرّب��ن للعمل في هذه 
امل��دن، وذلك من أجل خلق فرص الش��غل وتش��جيع 
اإلبداع، وقد حصل على تك��رمي من الرئيس أوباما في 

البيت األبيض سنة 2012.
لكن رغم كّل ه��ذه اإلجنازات والنجاحات، كان هنالك 
ما يضايق ي��اجن الذي توّصل إل��ى أن اجملهود التطّوعي 
ال��ذي يبذله يبقى أثره هامش��ًيا للغاي��ة، إن لم يكن 
س��لبًيا. ففي سنة 2016، وبينما كان يزور إحدى املدن 
الداخلي��ة الفقيرة مّر بجانب الفت��ات »املنزل للبيع« 
املنتش��رة في كل مكان، وهو يش��اهد مظاهر الفقر 
واحلرمان والتش��ّرد والتأخ��ر االقتصادي ال��ذي تعاني 
من��ه الكثير من املدن الداخلية ف��ي الواليات املتحدة 
األمريكية، ثم عاد إلى مقّره في »وادي الس��يليكون« 
ورأى الف��ارق املهول في مس��توى املعيش��ة والفرص 
االقتصادية التي يحوزها محيطه مقارنة بباقي املدن.
يقول ياجن: إنّه »أحّس بأنّه ش��خصّية في مس��رحية، 

حن ي��أكل األغنياء الوجبات الش��هّية بينما كّل ما 
حولهم يحترق«، كل ذل��ك أّدى بياجن لُيدرك أّن هنالك 
حدوًدا ملا يس��تطيع العمل التطّوع��ي أن يعمله، وأّن 
مثل هذه املشاكل الكبرى التي تعاني منها الواليات 
املتح��دة ال تكفي مج��ّرد جهود مح��دودة أن تغّيرها، 

وف��ي ح��ن كان اجلميع يش��كرونه على م��ا يقوم به 
ف��ي ش��ركته التطّوعي��ة، كان ي��اجن يتس��اءل: »ملاذا 

تشكروننا؟ في احلقيقة املشاكل تزداد سوًءا«.
»اآلل��ة قادمة لتأخذ وظيفتك«.. االنهيار الكبير الذي 
يح��اول ي��اجن وقفهبفضل خلفية ي��اجن التقنّية فإنّه 
يدرك حل��ّد كبي��ر التط��ّور الهائل في مج��ال الذكاء 
االصطناع��ي، وم��ا س��يعنيه ذلك بالنس��بة ملالين 
الوظائ��ف التي س��تختفي متاًما لصال��ح اآللة، وهو 
م��ا س��يعني نتائ��ج كارثّية عل��ى مالي��ن املواطنن 

األمريكين الذين سيجدون أنفسهم بدون عمل.
ميك��ن الق��ول إن حمل��ة ي��اجن االنتخابّي��ة تس��ّلط 
الض��وء على أزم��ة هيكلّية عميقة مس��كوت عنها 
ف��ي االقتص��اد األمريك��ي، فاحلملة مبثاب��ة الصرخة 
التحذيريّ��ة م��ن اخلط��ورة احلقيقّية التي تش��ّكلها 

منتج��ات التط��ّور التكنولوجي على حي��اة املواطن 
األمريك��ي البس��يط، فقد أفرد ي��اجن جزًء كبي��ًرا من 
برنامج��ه االنتخاب��ي وفي كتابه »احل��رب على الناس 
العادين« من أجل التنبيه عل��ى النتائج االقتصاديّة 
والسياس��ية الكارثية الت��ي قد تنتج عن اس��تمرار 
وتيرة االستعانة باآلالت واألمتتة )automation( والذكاء 
االصطناعي لالستغناء على مالين الوظائف وإحالة 

جحافل من العّمال كل سنة إلى البطالة.

فحس��ب االحصائّيات فإنّه خالل 12 س��نة القادمة، 
واح��د من ب��ن كل ثالثة أمريكين س��يفقد وظيفته 
لصال��ح اآلالت، كم��ا أّن ش��ركة »أم��ازون« للتس��ّوق 
االلكتروني متتّص كل س��نة م��ا قيمته 20 مليار دوالر 

من األسواق التقليديّة لصالح التسّوق عبر االنترنت، 
والذي ال يحت��اج إلى عّمال، وعكس ما يقوله البعض 
بأّن هذه التكنولوجّيات ستقضي على بعض الوظائف 
لكنها س��تخلق وظائف جدي��دة؛ يرى ياجن أن هذا غير 
حقيق��ي، كما أنّه يعتبر أن فكرة إعادة تدريب وتأهيل 
هؤالء العّمال لوظائف جديدة يبقى مجّرد خرافة،  بل 
إن االعتم��اد املفرط عل��ى اآلالت – واحلتمي من ناحية 
التنافس��ية االقتصاديّة – س��تكون له آثار سياسّية 
واجتماعّية خطيرة، فهو س��يؤّدي مبالين األمريكين 
د، كما سيلجأ الكثير  العاطلن إلى اخملّدرات والتش��رّ
منهم إلى احلركات العنصرية املتطّرفة والش��عبويّة 
بس��بب تدهور األوضاع االقتصاديّة، وهو ما قد يفّسر 
وصول ترام��ب إلى البيت األبيض. وي��رى ياجن أن نتائج 
ظاهرة االستغناء عن املوّظفن مقابل اآلالت ستكون 
لها نتائج كارثّية قد تؤّدي إلى انهيار اجملتمع األمريكي، 
ليس فقط بس��بب العائد املاّدي الذي توّفره الوظائف 
ملالين األمريكين فقط، بل ألن األمريكين يستمّدون 
قيمه��م ومعنى حياتهم م��ن العم��ل، وبالتالي فإّن 
إحال��ة املالي��ن إل��ى البطال��ة س��يعني أّن حياتهم 
س��تصبح بدون أي معن��ى أو غاية مح��ّددة، كل هذه 
العوامل س��تؤّدي إلى خلق مجتمع ش��ديد الطبقّية 
يس��تولي فيه��ا 10% م��ن األمريكي��ن عل��ى الث��روة 
والسلطة، مقابلة طبقة ُدنيا تشّكل 90% تعمل لدى 
األخ��رى، وهو ما ق��د يقضي عل��ى الدميقراطّية لألبد.

من أج��ل إيقاف هذا الس��يناريو املرع��ب، يقترح ياجن 
ف��ي برنامجه االنتخابّي خّطة متمّثلة في »حد أدنى 
للدخ��ل« جلمي��ع األمريكين البالغن بدون ش��روط، 
وال��ذي يقّدره بألف دوالر ش��هري، كضمان اجتماعي 
ملس��اعدة األمريكين على مواجهة اآلثار الناجتة عن 
األمتتة، ومن أجل أن يس��تفيد اجلمي��ع من اإلنتاجّية 
الت��ي وّفرته��ا اآلالت وال��ذكاء االصطناع��ي ب��دل أن 

تستفيد منها الشركات الكبرى فقط. 
من املؤّكد أنّه في نظام رأس��مالي قاٍس مثل النظام 
االقتص��ادي األمريكي، فإن مثل هذا الوعد االنتخابي 
في نظ��ر اإلعالم س��يعّد نوًعا من أن��واع »الهرطقة 
السياس��ّية« ويّته��م صاحب��ه بأن��ه »اش��تراكي«، 
فمن أين س��يأتي ياجن بألف دوالر إلهدائها لعش��رات 
املالين م��ن األمريكين؟ صحيح أن مث��ل هذا الوعد 
يب��دو أش��به بوعود السياس��ين الت��ي يغازلون بها 
قاعدته��م االنتخابّية، ثم س��رعان ما يتخّلون عنها 
ف��ور وصولهم للس��لطة؛ لكن ياجن يؤّك��د أّن خّطته 
مدروسة من جميع اجلوانب، كما أجاد التسويق لها 
عبر إطالالته االعالمية. حس��ب البرنامج االنتخابي 
لياجن فإّن هذه األموال ستأتي من أربع مصادر رئيسة: 
األّول ه��و ضريبة قيم��ة مضافة مقّدرة ب���10% على 
الش��ركات الكبرى التي تّتجه إل��ى إخفاء مداخيلها 
والتهّرب من الضرائب، من بينها »أمازون« التي يشير 
إلى أنّها لم تدفع أي فلس ضريبي في السنة املاضية، 

رغم مداخيلها الهائلة .

وفي األسابيع األخيرة، شهدت مياه 
اخللي��ج ومضي��ق عمان سلس��لة 
هجمات اس��تهدفت سفنا جتارية 
وناق��الت نف��ط ل��م يت��ّن أي طرف 

املسؤولية عنها.
ال��ى ذل��ك ق��ال املتح��دث باس��م 
اخلارجية اإليرانية عباس موس��وي 
إن إي��ران هي املس��ؤولة ع��ن تأمن 
مضيق هرمز، مش��يرا إلى أن هناك 
أياد خفي��ة تريد حتقي��ق مصاحلها 
م��ن خالل الهجوم عل��ى الناقلتن 

في خليج عمان.

وأضاف موسوي في تصريح لوسائل 
إعالم محلية، أن الس��فن اإليرانية 
متكن��ت م��ن الوص��ول في أس��رع 
وق��ت إلى م��كان ح��ادث الناقلتن 
وقام��ت بإنقاذ البحارة، الفتا إلى أن 
الهجمات عل��ى ناقلتي النفط في 

خليج عمان مثيرة للقلق.
أي��اد  هن��اك  أن  موس��وي  واعتب��ر 

خفية تس��عى للتأثير على اجلهود 
اإلقليمي��ة خلف��ض التوت��ر وتري��د 
حتقي��ق مصاحله��ا من خ��الل هذا 

احلادث.
وفي رد على تصريحات وزير اخلارجية 
ق��ال  بومبي��و،  ماي��ك  األمريك��ي 
موس��وي: "اتهامات وزي��ر اخلارجية 

األمريكي لطهران باملس��ؤولية عن 
ح��ادث خليج عمان ال أس��اس لها 
م��ن الصح��ة، وال تثير الس��خرية 
فحسب، بل وهي مقلقة ومریبة... 
اتهام طهران باملسؤولية عن احلادث 
املقلق واملؤس��ف يبدو أنه أس��هل 
عمل بالنسبة لبومبيو واملسؤولن 

األمريكين".
ولفت موس��وي في حديث��ه إلى أن 
هناك أياد خفية سعت للتأثير على 
اللق��اء بن املرش��د عل��ي خامنئي 

ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
كم��ا أعرب االحتاد األورب��ي عن بالغ 
قلقه إزاء إعالن إيران رفع مس��توى 

تخصي��ب اليورانيوم، داعيا طهران 
إل��ى عدم اتخاذ املزيد من اإلجراءات 
التي من ش��أنها تقوي��ض االلتزام 

باالتفاق النووي.
وقالت املتحدثة باس��م السياسة 
اخلارجية واألمن ف��ي االحتاد األوربي 
ماي��ا كوتش��يانتيتس “نع��رب عن 

قلقنا العمي��ق إزاء اإلعالن اإليراني 
تخصي��ب  مس��توى  رف��ع  بب��دء 
 ،%3.67 م��ن  ألعل��ى  اليوراني��وم 
املنص��وص عليها في خطة العمل 

املشتركة”.
وأوضح��ت املتحدث��ة “نح��ن ف��ي 
انتظ��ار املزيد م��ن املعلوم��ات من 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وس��وف تعق��د الوكال��ة الدولي��ة 
للطاق��ة الذري��ة بعد غ��د األربعاء 
اي��ران  جت��اوز  يناق��ش  اجتماع��ا 
للحد املس��موح به ف��ي تخصيب 
اليوراني��وم، اث��ر دعوة م��ن الرئيس 
ترامب للتحقيق  دونال��د  األميركي 

في هذا الشأن
كوتش��يانتيتس أضاف��ت: “ندع��و 
إيران لعدم اتخاذ املزيد من اإلجراءات 
التي من ش��أنها تقويض التزامها 
إي��ران  ونح��ث  الن��ووي..  باالتف��اق 
بش��دة وبش��كل عاجل على وقف 
جميع أنشطتها التي تتعارض مع 
التزاماته��ا مبوج��ب خط��ة العمل 
املش��تركة، مب��ا ف��ي ذل��ك إنت��اج 
اليورانيوم منخفض التخصيب مبا 

يتجاوز احلد املسموح به”.
عل��ى  “نح��ن  املتحدث��ة  وتابع��ت 
تواصل م��ع أطراف االتف��اق النووي 
بشأن اخلطوات التالية مبوجب بنود 

االتفاق”.
وأعلن��ت إي��ران، ف��ي وق��ت س��ابق 
، خط��وات جدي��دة ف��ي تقلي��ص 
التزاماته��ا باالتف��اق الن��ووي لعام 
أب��واب  أن  إل��ى  مش��يرة   ،2015

الدبلوماسية ما زالت مفتوحة.
وق��ال كبي��ر املفاوض��ن النووي��ن 
اإليراني، عباس عراقجي، في مؤمتر 
صحفي، “س��نبعث برسالة اليوم 

لالحت��اد األورب��ي بأنن��ا س��نخفض 
التزاماتن��ا وهي خط��وة تهدف إلى 

احلفاظ على االتفاق”.
وذك��ر عراقج��ي أن ب��الده “أعطت 
فرص��ة لاللت��زام باالتف��اق الن��ووي 
وتخفيض التزاماتنا ال يعني اخلروج 
من االتفاق”، مش��يرا إل��ى أن طريق 

الدبلوماس��ية ما زال مفتوحا ورمبا 
تكون هناك أفكار فيما يخص بيع 

نفط إيران واستعادة أمواله.
كما أعلن أن إيران س��تتخذ ستن 

يوم��ا آخرى للحفاظ عل��ى االتفاق 
الن��ووي وإيج��اد حل��ول، مضيف��ا: 
“إذا لم يتمك��ن األوربيون من تلبية 
ف��ي  فسنس��تمر  إي��ران  مطال��ب 
خف��ض التزاماتنا باالتف��اق النووي 

خطوة تلو أخرى”.
وتاب��ع “س��نقدم ش��كوى بش��أن 
عليه��ا  أقدم��ت  الت��ي  اخلط��وات 
أمريكا بعد انس��حابها من االتفاق 

النووي”.
وكان ق��ال املتح��دث باس��م هيئة 
الطاق��ة الذري��ة اإليراني��ة، به��روز 
كمالوندي االحد، “نعلن رفع معدل 
تخصيب اليورانيوم ألكثر من %3.6 
وإلى ما يصل ل�5%”، وذلك بحسب 

وكالة “فارس”.
ويذك��ر ان املس��ؤلن اإليرانين قاال 
أن إيران »لن تخصب اليورانيوم في 
الوق��ت احلالي إلى املس��توى الالزم 

ملفاعل طهران«.
الى ذلك قال النائ��ب األول للرئيس 
جهانغي��ري  إس��حاق  اإليران��ي 
األمريكي��ة  املتح��دة  الوالي��ات  إن 
اإليران��ي  للش��عب  تس��مح  ل��م 

باالستفادة من االتفاق النووي.
 وأش��ار نائب الرئي��س اإليراني إلى 
أن خطوات تقلي��ص التزامات إيران 
باالتف��اق الن��ووي الت��ي مت اتخاذها 
ميك��ن التراجع عنها بش��رط قيام 
بتنفي��ذ تعهداته  املقابل  الط��رف 
باالتفاق، حس��بما نق��ل التلفزيون 

اإليراني. 
وش��دد جهانغي��ري عل��ى أن إيران 
والتع��اون  احل��وار  نح��و  "تس��عى 
املش��ترك لكن ف��ي نف��س الوقت 
س��وف تداف��ع بش��كل كامل عن 

حقوق شعبها".
وأضاف نائب الرئيس اإليراني:

املتح��دة  الوالي��ات  إع��الن  "بع��د 
خروجها من االتفاق النووي س��عت 
بكل قدرتها واستطاعتها لتنفيذ 
العقوب��ات الت��ي فرضته��ا علينا، 
ونفذوا على العقوبات حتى األماكن 
البعي��دة ج��دا عن إي��ران، وفي هذا 
السياق سعوا إلجبار روسيا والصن 
وأورب��ا عل��ى اتباعه��م.. ووضع��ت 
الوالي��ات املتح��دة كل قدرتها في 

هذه احلرب االقتصادية".
وتابع جهانغيري: "إلى جانب احلرب 
االقتصادية، أطلقوا حربا نفس��ية 
أيضا ض��د اجلمهورية اإلس��المية، 
ونحن فقدنا جزءا من قدرة الرد في 
هذه احلرب، ومتكنوا أيضا من إحداث 
صدمات في االقتصاد اإليراني وعلى 

نفوس الشعب اإليراني" .

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

يانج عن ترامب : 
أحسّ بأنّ�ه شخصيّ�ة 
يف مسرحية  حني 
يأكل األغنياء الوجبات 
الشهيّ�ة بينما كّل ما 
حولهم يحرتق

طهران تلوّح بترسيم عبور السفن مضيق هرمز

هامشي : الرسوم لن تشمل السفن واملراكز التابعة للدول اليت مل تعرتف 
بالعقوبات االقتصادية اليت فرضتها واشنطن على إيران

قلق اوربي من تقويض االتفاق النووي بعد اعالن إيران رفع مستوى ختصيب اليورانيوم

ذّكر النائب اإليراني البارز أمير حس��ن قاضي زاده هاش��مي مبش��روع قانون يقضي بفرض الرس��وم على مرور الس��فن وناقالت النفط عبر مضيق هرمز مقابل توفير أمن املضيق 
واخلليج. وقال هاش��مي رئيس الكتلة النيابية اخلاصة باإلجراءات االس��تباقية ملواجهة التهديدات األمريكية: "إذا كانت إيران هي احلامي احلقيقي للمنطقة واملياه الدولية، 

ووفقا للنهج واألعراف الدولية واألمريكية، فإن البرملان يعتقد أيضا أن كلفة ذلك يجب أن تدفعها املراكز التجارية وجميع السفن العابرة للمنطقة على 
ش��كل رس��وم جمركية". وأوضح هاشمي أن هذه الرسوم لن تشمل الس��فن واملراكز التابعة للدول التي لم تعترف بالعقوبات االقتصادية التي فرضتها 

واشنطن على إيران، مؤكدا أن طهران ميكنها حتديد سقف هذه الرسوم ورفعها أو خفضها أو إلغائها بالنسبة لبعض الدول.

بايدن

هاريس

برني

موسوي

زادة
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اخلارجية اإليرانية: طهران مسؤولة عن أمن مضيق هرمز ومتكنت من 
إنقاذ البحارة يف حادث خليج عمان

بومبيو

ماقصة الشاب الذي يسعى لهزيمة ترامب بـ»خطة األلف دوالر«
ما هي أسباب دعم بعض شرائح اليمني املتطّرف وُغالة البيض ليانج رغم 

موقفهم املعادي للمهاجرين؟

محلة يانج مبثابة الصرخة التحذيرّية من اخلطورة 
احلقيقّية اليت تشّكلها منتجات التطّور التكنولوجي 

على حياة املواطن األمريكي البسيط

يانج وترامب



اعداد / البينة الجديدة

ول��د في يوم املولد النبوي الذي يصادف 
17 ربيع األول عام 1362 هجرية املوافق 

23 اذار 1943 م 23 آذار 1943 ف��ي 
الكاظمية ونشأ في اسرة دينية 
معروفة ضمت علماء كبار منهم 
والده السيد محمد صادق الصدر 
وج��ده ألم��ه آي��ة اهلل العظم��ى 
السيد محمد رضا آل ياسني وهو 
من املراجع املش��هورين وتزوج من 
بنت عمه الس��يد محمد جعفر 
الص��در ورزق بأربع��ة أوالد منه��ا 
هم مصطف��ى ومقت��دى ومؤمل 

ومرتضى.
درس في احلوزة العلمية في س��ن 

مبكرة حيث ارتدى الزي الديني وهو 
ف��ي احلادي��ة عش��ر من عم��ره درس 
النح��و على يد وال��ده محمد صادق 
الصدر ث��م على يد طال��ب الرفاعي 
وحس��ن طراد العاملي أح��د علماء 
الدي��ن ف��ي لبن��ان، ثم أكم��ل بقية 
املقدمات على يد محمد تقي احلكيم 
ومحم��د تقي األيرواني وقد دخل إلى 
كلية الفقه في 1957 ودرس على يد 
عدد من كبار علمائها وتخرج منها 
في دورتها األولى عام 1964 م وباشر 
بتدري��س البح��ث اخل��ارج ف��ي عام 
1978 م وكان��ت م��ادة البحث آنذاك 
من اخملتصر الناف��ع للمحقق احللي 
وبعد فترة باشر ثانيه بالقاء أبحاثه 
في الفق��ه واألصول ابح��اث اخلارج 
عام 1990 م واستمر في ذلك متخذا 

من مس��جد الرأس املالص��ق للصحن 
احليدري مدرس��ة لتل��ك األبحاث ، ومن 
ارائ��ه املش��هورة موقفه من الش��يخ 
الزاهد عبد الق��ادر اجليالني الذي يقول 

فيه ردا على س��ؤال وجهه له الدكتور 
)أحم��د ظفر الكيالني - متولي األوقاف 
القادرية( س��نة 1994 انه رجل مصلح 
وتقي ووسطي وكان محبوبا ومحترما 

من قبل العامة واخلاصة ومن الطائفتني 
، مؤكدا على نس��به احلسني املتواتر، 
وهذا يدلل على انفتاح الشهيد الصدر 
على كافة املدارس الفكرية والفقهية 
في اإلس��الم واقفا منها موقف الناقد 

البصير واحملقق املدقق.
لق��د درس عل��ى يد ع��دد م��ن العلماء 
اخلمين��ي  ومنه��م  الكب��ار  الش��يعة 
والس��يد محمد باقر الص��در وآية اهلل 
العظم��ى اخلوئ��ي وآي��ة اهلل العظمى 

احلكيم
الدينية وس��عى  للمرجعي��ة  تص��دى 
للحف��اظ عل��ى احل��وزة العلمي��ة في 
النج��ف، وق��ام بخط��وات كبي��رة في 

ه��ذا اجملال وفق��اً ملا تتطلبه الس��احة 
وق��ام  العصري��ة،  واحلي��اة  الفكري��ة 
بإرس��ال العلم��اء إل��ى كاف��ة أنح��اء 
العراق ملمارس��ة مهامه��م التبليغية 
وتلبية حاجات اجملتمع، وبادر إلى إقامة 
احملاكم وفق املذهب الش��يعي، وتعيني 
العلماء املتخصصني للقضاء وتسيير 
شؤون أبناء اجملتمع، واقام صالة اجلمعة 
وأمها بنفسه في مسجد الكوفة في 
النجف، وتعمي��م اقامتها مبدن العراق 
األخ��رى رغ��م منعها في ذل��ك الوقت، 
مما َولَّد لدى النظ��ام احلاكم في العراق 
الذي كان يرأس��ه صدام حس��ني خوفاً 
م��ن خطر مباش��ر عل��ى مس��تقبله، 
وشارك الس��يد الصدر في االنتفاضة 
الش��عبانية ع��ام 1991 كقائ��د لها 
لكن س��رعان م��امت اعتقاله من قبل 

عناصر من االمن
أصب��ح الص��در مصدر اله��ام روحي 
ألغلب اتباع املذهب اجلعفري س��واء 
كان��وا عرب��ا ام عجما عل��ى إثر ذلك 
هن��اك ظه��ر للش��هيد الكثي��ر من 
األعداء الذين أثار حفيظتهم بعد أن 
أرج��ع املذهب اجلعف��ري إلى مكانته 
الروحي��ة في قلوب الن��اس، وفي يوم 
اجلمعة الرابع من ذي القعدة املوافق 
التاس��ع عش��ر م��ن ش��باط 1999 
وبينم��ا كان الص��در برفق��ة ولدي��ه 
مؤمل ومصطفى في س��يارته عائداً 
إلى منزل��ه في احلنانة أح��د مناطق 
النج��ف، تع��رض ملالحقة م��ن قبل 
سيارة مجهولة فاصطدمت سيارته 
قريب��ة،  بش��جرة  ميتسوبيش��ي 

التقاري��ر  وحس��ب 
الطبية والشهود العيان ان املهاجمني 
ترجلوا من السيارة وأطلقوا النار على 
السيد الصدر وجنليه وتوفى ابنه مؤمل 
الصدر فورا، اما الس��يد محمد محمد 
ص��ادق الصدر فق��د جاءت��ه رصاصات 
عدة، ولكنه بقي على قيد احلياة، وعند 
نقله إلى املستشفى مت قتله برصاصة 
بال��رأس، أم��ا ابن��ه مصطف��ى أصيب 
بجروح ونقل إلى املستش��فى من قبل 
األهال��ي وتوفي هناك متأث��راً بجراحه. 

في أعقاب مقتل الس��يد الصدر، فقد 
شهدت مناطق جنوب العراق، ومدينة 
صدام )مدينة الصدر حاليا( اضطرابات 
ونزاعات عسكرية س��ميت بانتفاضة 
الص��در 1999 حي��ث قام��ت مجاميع 
مس��لحة بالهجوم على ق��وات االمن 
ومراكز الش��رطة ومقرات حزب البعث 

في اجلنوب.
ظهرت العديد من الكتب حول السيد 

الش��هيد محمد محمد صادق الصدر 
خصوص��اً بع��د وفات��ه ، تش��يد بدوره 
البطولي ف��ي مواجهة نظ��ام صدام ، 

من أهمها :
- كتاب اغتيال ش��عب لفائق الش��يخ 
علي - طبع مركز البحوث والدراس��ات 
االستراتيجية العراقي ، لندن ، 2000 .

الش��اهد   - الثان��ي  الص��در  كت��اب   -
طب��ع   - االس��دي  خملت��ار  والش��هيد 

مؤسسة األعراف ، 1999 .
- كت��اب مرجعي��ة امليدان - مش��روع 
التغيير ووقائع اإلغتيال لعادل رؤوف - 
طبع مركز العراقي لإلعالم والدراسات 

. 1999 ،
امتاز س��ماحته بإمكانية كبيرة على 
التدري��س حيث ق��ام بتدري��س أغلب 
الكت��ب وف��ي مختلف املراح��ل، كما 
نراه كثير ما يتش��دد في عدم تضييع 
الوقت في اإلجازات والتعطيل وينصح 
الطلب��ة الش��باب باجل��د واالجته��اد 
في متابعة موادهم الدراس��ية وكثرة 
االط��الع، وكان يتأم��ل س��ماحته أن 
يتمك��ن م��ن تخري��ج مجموع��ة من 
اجملتهدي��ن إل��ى اجملتمع ليدمي��وا بقاء 
علوم أه��ل البيت )ع( لك��ن يد اجلرمية 
كانت أس��رع، ومع ذلك فقد اس��تفاد 
عدد كبير م��ن علوم��ِه وإفاضاتِه. هذا 
وق��د خرج��ت جماهي��ر غفي��رة احياء 
للذكرى ال)21( الستشهاده في عموم 
محافظات العراق وجاءت كلمات كثيرة 
بهذه املناسبة تشيد بدور الشهيد في 

بث الوعي الديني لدى الشباب .

مّثل��ت عودة رئي��س حزب »األم��ة القومي«، 
الص��ادق املهدي من منف��اه االختياري بلندن 
م��ع بداي��ة اش��تعال رقع��ة االحتجاج��ات 
الس��ودانية منعطًفا مهما في مسار الثورة 
الس��ودانية الت��ي تصّدرها هو ف��ي البداية 
باعتباره بدياًل ُمحتماًل خلالفة البشير، ووجًها 
قدميًا ارتبط ف��ي مخيلة الكثيرين ب�»العهد 
الدميقراطي« ما قبل حكم اإلنقاذ، فقد كان 
الصادق املهدي آخر رئيس وزراء منتخب قبل 

أن ينقلب عليه اجليش عام 1989. 
وبينم��ا أحيت الث��ورة احُللم الق��دمي للرجل 
الثمانين��ي ف��ي الع��ودة م��رة أخرى لُس��دة 
احلكم بعد ش��عوره الطويل مبظلمة انتزاع 
الس��لطة من��ه، إال أّن املعارض الذي أش��عل 
ث��ورًة عاد وانحاز ألعدائها في النهاية، فرغم 
اصطفافه ابتداء إلى جانب »جتمع املهنيني« 
الذي قاد املش��هد، إال أنّ��ه اختار االصطفاف 
إل��ى جان��ب اجملل��س العس��كري ف��ي رؤيته 
للفت��رة االنتقالي��ة ُمتحديً��ا كاف��ة جموع 

القوى الثورية.
يق��ول ر. ت��اج الس��ر، أح��د املقرب��ني 
م��ن الص��ادق امله��دي: »خب��رة اإلمام 
املهدي دفعت��ه للمراهنة على اجمللس 
العسكري الذي يظن أنه سينتصر في 
النهاية، ألن اجلمي��ع حتى اآلن يلعب 

وفق شروط اجمللس العسكري«.
قبل وقوع االحتجاجات الس��ودانية، 
كان النظ��ام يواج��ه أعل��ى معدالت 
الغضب بس��بب فش��ل السياسات 
احلكومية، تزامًنا مع مناقشة املوازنة 
العامة التي قوبلت مبزيد من االحتقان 
نظًرا التهامات املعارضة بأّن احلكومة 

متارس متعمدة تضلي��الً في األرقام املتعلقة 
بالعجز احلكومي، وحجم التضخم الفعلي، 

والتي ال تعبر عن واقع الشارع املأزوم.
في تل��ك األثناء برزت احلاجة للصادق املهدي 
باعتب��اره زعيًم��ا للمعارضة ليك��ون غطاًء 

سياس��يا لتمرير التعديل الدس��توري الذي 
تقّدم به 33 حزبًا مّثلوا أغلبية أعضاء البرملان 
به��دف متديد احلد األقصى لفترات الرئاس��ة 

والسماح للبشير بخوض انتخابات 2020.
وعب��ر الوس��اطات التي ُعق��دت في املنفى 
عب��ر الوفود التي التقت بامله��دي، وأبرزهم 
مساعد رئيس اجلمهورية، جنح النظام في 
احلصول عل��ى موافقة املهدي ف��ي العودة 
الحت��واء التصعي��د مقاب��ل إع��ادة الرجل 
ملنصبه القدمي في رئاس��ة ال��وزارء . وإمتاًما 
للصفقة الت��ي تطلبت ضماناٍت لتمريرها، 
عادت ابن��ة زعيم حزب األم��ة مرمي الصادق 
امله��دي إل��ى الب��الد قبل ش��هٍر واح��ٍد من 

االحتجاجات دون أن يُقبض عليها.
في��ه  اش��تعلت  ال��ذي  الوق��ت  وف��ي 
االحتجاج��ات ضد حك��م البش��ير، رّحب 
احل��زب احلاكم بع��ودة زعي��م املعارضة من 
املنفى للمش��اركة في احلوار مع احلكومة، 
الرئاس��ية القادم��ة، إضافة  واالنتخاب��ات 

إل��ى انضمامه للجنة تش��كيل الدس��تور، 
م��ع التعه��د بع��دم فت��ح امللف��ات القدمية 
أو اس��تعادة الته��م الت��ي تص��ل عقوبتها 

لإلعدام، واملتعلقة برئاس��ة الصادق املهدي 
لتحالف »نداء السودان« املُعارض عام 2014، 
وال��ذي يضم عدًدا من الفصائل الس��ودانية 

املسلحة.
واملهدي الذي أعادته »صفقة« إنقاذ البشير 

ف��ي ظل تصاعد االحتجاجات، دعا ل�»وثيقة 
اخل��الص« الت��ي دعا فيه��ا جمي��ع األحزاب 
املعارض��ة للحوار م��ع احلكومة لتش��كيل 
حكوم��ة جديدة برئاس��ة توافقي��ة وإطالق 

وقف النار مع املتمردين، وعقد مؤمتر دستوري 
الس��الم  اس��تحقاقات  لتفصي��ل  قوم��ي 
الش��امل وكفال��ة حقوق اإلنس��ان واحلكم 

الدميقراطي. والالف��ت أّن املبادرة التي تّبناها 
امله��دي قب��ل انتخابات 2020، هي نفس��ها 
مبادرة »احلوار الوطني« التي أطلقها البشير 
قبيل انتخابات 2015، والتي أفرزت تش��كيل 
حكومة وف��اق وطني منحت احلكومة مزيًدا 

م��ن الصالحيات داخل البرمل��ان بتعيني 100 
نائ��ب مّثلوا األغلبية التي تقدمت بالتعديل 
الدستوري بهدف إبقاء البشير في الُسلطة 

لألبد.
قب��ل أن تتس��ع رقع��ة االحتجاج��ات التي 
انطلق��ت من مدين��ة عطبرة ش��مال البالد 
الت��زم  البش��ير–،  أزعج��ت  لطامل��ا  –الت��ي 
الص��ادق املهدي في البداي��ة الصمت طيلة 
األي��ام الثالث��ة األول��ى لالنتفاض��ة ضم��ن 
التفاهمات القدمية الت��ي جاءت بالرجل من 
املنفى، وأحيت أحالم املهدي للمشاركة في 
الُس��لطة، وهو الوعد القدمي الذي تلقاه من 
البش��ير في آخر اتصال هاتف��ي عام 2016: 
»نحن نعتقد أن مكان��ك ومكان حزب األمة 

شاغر ونتطلع أن يكون هناك حضور له«.
وعل��ى وقع االحتجاج��ات الت��ي وصلت إلى 
العاصم��ة اخلرطوم، وجابت ع��دة واليات في 
أرجاء الب��الد، أحرق املتظاه��رون مبنى حزب 
»املؤمتر الوطني« وأش��علوا الني��ران في عدة 
مب��ان حكومية، وبعدما بدا أّن األمور خرجت 
متاًما عن الس��يطرة خاص��ة بعدما واجهت 
الش��رطة الهتاف��ات بالرصاص احل��ي، حتّول 
الصادق املهدي فورًا إل��ى جانب املتظاهرين، 
فأعلن فك ارتباطه مع النظام نافًيا الوصول 

ألي اتفاق مع احلكومة السودانية.
كما أعل��ن املهدي أن ع��دد الضحايا بلغ 22 
قتياًل بعد خمسة أياٍم فقط من التظاهرات، 
وهو ثالثة أضع��اف الرقم الذي تبنته مصادر 
رس��مية، كم��ا أنه ق��ّدم مذك��رة للحكومة 
حول وضع رئاسي جديد للبالد؛ والتي مّثلت 
رس��مًيا دعوة للنظام لالنقالب على البشير 
مس��تعيًدا ذكري��ات ما ح��دث م��ع الرئيس 
الس��وداني إبراهيم عب��ود ال��ذي أُجبر على 
التنح��ي ثم تش��كلت »حكوم��ة توافقية« 
من جميع األطراف. حتركات املهدي إلسقاط 
النظام دفع��ت القوات األمنية للقبض على 
ابنته التي قضت أسبوًعا في محبسها قبل 
أن تخرج من محبس��ها وتصرح ل� »ساسة 
بوس��ت« حينها بأن ورقة الصراع املُس��لح 
مطروح��ة في حال متس��ك اجلي��ش والنظام 
بالبق��اء، وهو ما مّثل تهدي��ًدا علنًيا »جديًا« 
نظًرا ألن والدها يرأس حتالف »نداء السودان« 

الذي يجمع أبرز احلركات املُسلحة.
ويوكد الصحف��ي الس��وداني مصطفى أبو 
الع��زامي، ورئيس حتري��ر صحيفة »آخر حلظة« 
السودانية سابًقا أن »املهدي ليس له موقف 
ثاب��ت وال يعبر حتى عن ش��باب حزبه الذين 
يلتف��ون اآلن ح��ول نائب��ه الدكت��ور إبراهيم 
األم��ني خاصة أن املهدي نفس��ه ميثل صورة 
صارخ��ة من التناقضات«، ويُضيف: »فبينما 

يعتبر نفسه زعيم حزب املعارضة تولى ابنه 
األكبر عبد الرحمن منصب مساعد البشير، 
وهو أكثر أبنائه حظوًظا لتولي رئاسة احلزب 
بحك��م الطبيعة الطائفية في السياس��ة 

السودانية«.
الالفت أنّ��ه خالل األيام األول��ى التي أعقبت 
س��قوط النظام، برز اس��م الص��ادق املهدي 

ضمن األس��ماء التي ش��اركت في االنقالب، 
وهي الش��كوك التي أكّدها رئي��س اللجنة 
السياس��ية باجملل��س العس��كري، عمر زين 
العابدين، ح��ني أعلن أّن اجلي��ش تواصل مع 
قوى سياس��ية لّم يُس��ّمها قب��ل اإلطاحة 
بالبش��ير، وه��ي االتهام��ات نفس��ها التي 
رّوجها الش��يوعيون بأّن الص��ادق املهدي هو 
»ع��ّراب االنقالب«، لكّن أحداث ما بعد الثورة 
رس��مت أدوارًا جدي��دة للرج��ل ال��ذي انحاز 

ألعدائها في النهاية.
بع��د ع��زل البش��ير، كان ح��زب »األمة« في 
مقدم��ة الوف��د ال��ذي تف��اوض م��ع اجمللس 
»احلري��ة  ق��وى  العس��كري ضم��ن حتال��ف 
والتغيي��ر« و»جتم��ع املهنيني الس��ودانيني«، 
وهي الفرصة التي استغلها الصادق املهدي 
ليوجه حتذيره األول للمعارضة، ففي مقابلة 
م��ع »رويترز« أب��دى امله��دي ثقته ف��ي نوايا 
اجمللس العس��كري لتسليم الُسلطة لكنه 
اعتب��ر أن اجليش قد يقوم بانقالٍب مضاد في 

حال فشلت التفاوضات بني الطرفني.
النبوءة التي أطلقها املهدي سرعان ما باتت 
حقيق��ة مخيفة حني ب��دأت الصدامات بني 
»ق��وى احلرية والتغيير« واجمللس العس��كري 
حول رؤى الفترة االنتقالية، ومالمح تشكيل 
اجمللس الس��يادي، لكّن املفاج��أة أّن املهدي 
مّث��ل أول مظاه��ر الش��قاق داخ��ل »جتّم��ع 
املهني��ني« بانحي��ازه العلني لرؤي��ة اجمللس 

العسكري.

يق��ول الصحف��ي الس��وداني أس��امة عبد 
احلليم: »رفض جتّمع املهنيني توحيد قياداته 
ممثلة ف��ي اختيار الصادق امله��دي على رأس 
التحال��ف، وهو ما دفع األخي��ر لتوجيه أولى 
ضرباته الداخلية عبر انتقاده العلني ل�»قوى 
احلرية والتغيير«، وهو ما مّثل الش��قاق األول 

داخل صفوف التحالف«.
فبع��د نح��و 45 يوًما من س��قوط النظام، 
ب��دأت »قوى احلري��ة والتغيي��ر« تصعيدها 
األكب��ر ض��د اجملل��س العس��كري بالدعوة 
لإلض��راب الع��ام، لُيعلن امله��دي »حتالف 
نداء الس��ودان« املنضوي حتت »قوى احلرية 
والتغيير« رفض��ه للعصي��ان املدني، وهي 
اخُلطوة التي تُوجت مبزيٍد من االنقس��امات 
داخ��ل صفوف احل��راك، حني أعل��ن »حزب 
املؤمت��ر الس��وداني« املنض��وي حت��ت »نداء 
السودان«، تأييد اإلضراب، لكنه وافق على 
رؤي��ة املهدي بش��أن اخلالف ح��ول اجمللس 

السيادي .
امله��دي أيًض��ا انح��از علًنا لرؤي��ة اجمللس 
العس��كري حول مالمح تش��كيل اجمللس 
الس��يادي، فبينم��ا اقترحت »ق��وى احلرية 
والتغيي��ر« أن يض��م اجمللس ثماني��ة أعضاء 
من املدنيني وس��بعة من العس��كريني، أصّر 
اجمللس العس��كري على أن يضم سبعة من 
العسكريني وثالثة من املدنيني، لكّن الصادق 
املهدي قاد حتالف »نداء السودان« لرؤية أكثر 

ُقرب��ا ح��ني رأى أّن احلل في مجلس س��يادي 
مدني برئاسة عسكرية.

ينق��ل لن��ا ر. ت��اج الس��ر أح��د املقربني من 
الص��ادق املهدي صورة أكث��ر ُقربًا عن الرجل 
فيقول ل�»ساسة بوس��ت«: »يواجه املهدي 
»األم��ة  )ح��زب  احل��زب  داخ��ل  اعتراض��ات 
القومي«( نظير حتّوله السياس��ي ضد ممثلي 
الث��ورة، وفي كثي��ر من األحي��ان كان املهدي 
يخالف ق��رارات املكتب السياس��ي للحزب 

ويدفعه لتبني قراره الشخصي«.
والصورة األبرز الت��ي وضعت الصادق املهدي 
عل��ى الئحة االتهام جاءت بعد اس��تضافته 
لسفيري الس��عودية واإلمارات في بيته في 
اخلرطوم، اللتني زارهما كذلك كال من الفريق 
عب��د الفتاح البره��ان، وقائد ق��وات »الدعم 
الس��ريع« محمد حميدتي والت��ي كانت أبرز 
نتائجه��ا إعالن اس��تمرار مش��اركة اجليش 
الس��وداني ف��ي ح��رب اليم��ن. وعقب فض 
القي��ادة العام��ة بالق��وة منتصف الش��هر 
املاض��ي، واجه حزب األمة اتهامات واس��عة 
باخليان��ة للث��ورة نظ��ًرا ألّن احل��زب ق��رر نزع 
خيمت��ه من اعتصام القي��ادة قبل يوٍم واحٍد 
من الف��ض ألس��باٍب مجهولة.بع��د توصل 
اجمللس العس��كري وقوى »احلري��ة والتغيير« 
إلى اتفاق بش��أن حك��م البالد ف��ي املرحلة 
االنتقالي��ة وفق املب��ادرة األفريقية اإلثيوبية 
املش��تركة، اختف��ى صوت الص��ادق املهدي 
ال��ذي ب��ات فعلًيا خارج املش��هد نظ��ًرا ألّن 
اجليش ب��ات مضطًرا لتفعي��ل االتفاق الذي 
يس��مح ل�»قوى احلرية والتغيير« بتش��كيل 
مجلس الوزراء من كفاءات وطنية، مع تأجيل 
مفاوضات تش��كيل اجمللس التشريعي الذي 
يع��ّول عليه ح��زب »األم��ة القومي«.الالفت 
أّن أحد س��يناريوهات الث��ورة املضادة -بنظر 
مراقب��ني- كان��ت فعلًيا في الره��ان الصادق 
امله��دي، فاجملل��س العس��كري ه��دد بإجراء 
انتخاباٍت ُمبكرة كان��ت مبثابة احللم القدمي 
للمهدي للعودة لكرسي احُلكم، خاصة أنه 
أحد األس��ماء الالمعة املدعومة من كل من 
مصر والسعودية واإلمارات. يقول السوداني 
أسامة عبد احلليم: »أحد أبرز أخطاء املهدي 
أن��ه اعتب��ر أن م��ن حق��ه أن يك��ون صاحب 
الكلمة داخل »جتمع املهنيني« أن خبرته من 
املفت��رض أن جتعل الناس تتبعه، في حني أّن 

اجلميع غاضٌب منه بسبب مواقفه«.
وف��ي حني تأم��ل مصر ف��ي صع��ود املهدي 
سياسًيا، تبقى املعضلة األخيرة أمام الرجل 
في إمتام مفاوضات اجمللس العسكري و»قوى 
احلري��ة والتغيير«، فرغ��م أن الطرفني اتفقا 
على تقاسم اجمللس السيادي إلدارة املرحلة 
االنتقالي��ة على م��دى ثالث س��نوات وثالثة 
أشهر، على أن تتولى »قوى احلرية والتغيير« 
تشكيل مجلس الوزراء من كفاءات وطنية، 
إال أّن اخمل��اوف تأتي م��ن أن تفقد »قوى احلرية 
والتغيير« اتفاقه��ا القدمي الذي منحها %73 
من تش��كيل اجمللس التشريعي، مما يعني أّن 
املهدي ال��ذي يعتبر حزبه أكب��ر األحزاب في 
الش��ارع من املمكن أن يفقد األغلبية داخل 

البرملان .

10 قضايا

نجح النظام يف الحصول على موافقة املهدي 
يف العودة الحتواء التصعيد مقابل إعادة 

الرجل ملنصبه القديم يف رئاسة الوزارء

اصيب السيد محمد محمد صادق الصدر 
برصاصات عدة ولكنه بقي على قيد الحياة وعند 

نقله إىل املستشفى تم قتله برصاصة بالرأس

يف الوقت الذي اشتعلت 
فيه االحتجاجات ضد حكم 
البشري رحـّب الحزب الحاكم 
بعودة زعيم املعارضة من 
املنفى للمشاركة يف الحوار 
مع الحكومة

تصدى للمرجعية الدينية 
وسعى للحفاظ على الحوزة 
العلمية يف النجف وقام 
بخطوات كبرية يف هذا املجال 
وفقًا ملا تتطلبه الساحة 
الفكرية والحياة العصرية
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الصادق المهدي.. المعارض الذي أشعل »ثورًة« ثم انحاز ألعدائها في النهاية

برزت احلاجة للصادق املهدي باعتباره زعيًما للمعارضة 
ليكون غطاًء سياسًيا لتمرير التعديل الدستوري

البشري

تاج السر

  تعزي الشعب العراقي والعالم االسالمي في الذكرى الـ)21( الستشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه الطاهرين

شارك السيد الصدر يف االنتفاضة الشعبانية عام 1991 كقائد 
هلا لكن سرعان مامت اعتقاله من قبل عناصر من االمن

تتقدم البينة اجلديدة باسمى آيات احلزن واملواساة الى الشعب العراقي والعالم اإلسالمي وأسرة الشهيد الصدر الكرمية والى الزعيم 
العراق��ي املصلح الس��يد مقتدى الص��در » اعزه اهلل« والى جميع األحرار والش��رفاء واحملبني وأصحاب النهج القومي و اخلط الش��ريف 
املبارك في كل أنحاء العالم مبناسبة حلول الذكرى السنوية الستشهاد آية اهلل العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر وجنليه 
الكرميني الطاهرين » قدس��ت أس��رارهم الطاهرة » ، على أيدي الس��لطة البعثية الدكتاتورية القمعية .والس��يد ُمحّمد بن ُمحّمد 
صادق بن محمد مهدي بن إسماعيل الصدر املعروف مبُحّمد ُمحّمد صادق الصدر, )1943 – 1999(. هو رجل دين ومرجع معروف؛ كان من 

ُمعارضي النظام العراقي في فترة حكم حزب البعث وقد ُعرف بنشاطه املُناهض للنظام وهو الذي أّدى الغتياله.



الفنان عباس سلمان المنكوب وحديث خاص عن الفن وذكرياته لـ)                     (:

الفن هذه األيام ال يسد الرمق وحال الفنانني يؤسف له ماديًا ومعنويًا

* متى كانت اإلنطالقة نحو الفن؟
- عام 1974 حني بدأت رحلتي مع الوالد )سلمان 
املنكوب( رحمه اهلل في جوالته وحفالته الفنية 
ومنها اقتربت كثيراً من هذا العالم اجلميل الذي 
أعطاني كل ش��يء وتعلمت الغناء والعزف على 
آلة الكم��ان والربابة ونظم الش��عر وكان والدي 

معلمي األول في احلياة.
* كي��ف نظم��ت القصيدة وم��ا الهواجس التي 

قربتك منه؟
- أم��ر طبيعي وأنا جالس وس��ط نخبة من جنوم 
الغن��اء واملوس��يقى وهم يلتقون بش��عراء عدة 
وكذلك سماعي من الوالد وهو يلقي الشعر من 

نظمه الجل أن يعده غن��اًء وهنا تدخلت عوامل 
التق��رب الذهني فكانت إجادتي أوالً للعزف على 
آلة الكم��ان ومع الس��نوات تولدت ل��ي موهبة 
كتاب��ة الش��عر ب��دءاً م��ن الزهيري ث��م االبوذية 
والدارم��ي وأصبحت لي الق��درة لكتابة قصائد 
ش��عرية غنائية فكتبت لوال��دي عدة أغان وهي 
)يا س��ايق( و)قطار الش��وك( و)ديلة مراس��يلي( 
و)خ��دك ورد ج��وري( و)اعيون��ك بابلي��ة( و)واهلل 

ابتليت( ووضعت احلانها .
* ملاذا لم متارس الغناء؟

- ف��ي البداية كانت لي خط��وة أن أتعلم الغناء 
وفع��الً غنيت وس��رت عل��ى طريقة وال��دي بإداء 

أط��وراه الغنائية  الش��عبي والفصيح واالبوذية 
ولكن��ي تركت طري��ق الغناء  الن وال��دي )رحمه 
اهلل( اراد ل��ي أن ال أس��لك طريق��ه وأوصان��ي بأن 
أبحث ع��ن مهنة ليس لها عالقة بالغناء والفن 
وفعالً كانت نصيحته في محلها واليوم واحلمد 
هلل ل��دي الصنعة واحلرف��ة التي اس��ترزق منها 
م��ن خالل ورش��تي اخلاص��ة لتصلي��ح االجهزة 
الصوتية والتلفزيونات والراديوات.. السيما الفن 

هذه االيام ال يسد الرمق وحال الفنانني يؤسف 
له مادياً ومعنوياً مع شديد االسف. 

* ماذا لديك من أرشيف والدك سلمان املنكوب  
وحكاياته وما حتفظه من ذكريات؟

- والدي كان مدرس��ة كاملة ه��و األب واملعلم 
وهاتان الصفتان تكفيان وكان إنس��انا مبعنى 
الكلمة وفنانا ش��امال ورجال ممتلئ��ا بالثقافة 
العامة وه��و العارف ف��ي احلي��اة االجتماعية 
والسياس��ية وكان محبا للجمال جداً وكثيراً 
ما يحدثنا في البيت ويقول أن أول جتربة غنائية 
لي أغنية )وياكم اخذوني وياكم( ومن ذكرياتنا 
معه أنه يجيد العزف على آلة الربابة ببداياته 
الفنية ثم تعلم العزف على آلة العود والكمان 
والس��نطور وله اكثر من 1٢٠٠ كاسيت طيلة 
حيات��ه الفني��ة، وهو م��ن ابتكر آل��ة النائحة 
وهي آلة وترية وغنى من خاللها اجمل االغاني 

احلزينة. كما استحدث طور حزين وسماه بطور 
املنك��وب وه��و م��ن نغم الصب��ا.. وكان ش��اعراً 
ش��عبياً وفصيح��اً ويجب��د الفصح��ى بطالقة 
قوالً وغناًء وش��عراً, وشاركته بتلحني بعض من 
اغانيه، وأتذكر أنه كان كثير السفر لبلدان عدة 

مثل مصر ولبنان واخلليج وايران وامريكا وله من 
األغان��ي اجلميلة باللغتني الفارس��ية والهندية 
بطالق��ة. وكان يتقن اللغات م��ع لغته العربية 
وهي االنكليزية واالملانية والفارس��ية والهندية 
وكان��ت ل��ه ص��والت م��ع االعتقال السياس��ي 
لعدة م��رات بقضايا سياس��ية مختلفة.. وحاز 
عل��ى العديد من اجلوائز والزل��ت أحتفظ بكافة 
الوثائق واجلوائز ومس��تلزماته الفنية وحاجياته 

الش��خصية وه��ي متحف صغي��ر داخل منزلي 
وكبير ف��ي مقنياته التي ال تق��در بثمن, ووالدي 
م��ارس الغناء ع��ام 194٨ عبر االذاع��ة العراقية 
واش��تغل بعدة مهن خالل حيات��ه مثل مصلح 
س��اعات ومصلح اجهزة كهربائية وعمل بحارا 

كما عمل خلفة بناء.
* أيهم��ا األق��رب الي��ك ف��ي مجال الف��ن خالل 

مسيرتك الفنية؟
- الوال��د رحمه اهلل كان االقرب ل��ي ورحيله كان 
صعب��اً الن فراقه كان خامتة ملدرس��تي احلياتية 
التي تعلمت منها الش��اردة وال��واردة.. والعازف 
فالح حس��ن اعتز به وبسيرته الفنية الناصعة 
وإبداعاته في معزوفاته وكان س��لطان العازفني 
ومن االصوات التي أعتز بس��ماعها الس��يدة ام 

كلقوم والصوت الدافئ جناة الصغيرة.
* م��اذا عن تواج��دك بالعدي��د م��ن املهرجانات 

الفنية والثقافية؟

- م��ن خالل الدعوات التي توجه لي أكون حاضراً 
فيها ملواكبة احلدث وبعض األحيان أنا اس��اهم 
باحلض��ور في مجالس ومنتديات ثقافية يتواجد 
فيه��ا االصدق��اء ولي من اجلوالت املس��تمرة في 
شارع املتنبي واملش��اركة بالندوات واملناقشات 
التي جتري هنا وهناك والبعض منها يتم دعوتي 
للتكرمي على املستوى الثقافي أو الفني من خالل 
اسهاماتي وهذا لشيء جميل أن نكون حاضرين 
لتش��جيع املش��هد الذي أقيم من أجله والزلت 
أحتف��ظ بالعديد من ش��هادات التكرمي واجلوائز 
وآخره��ا م��ن املرحوم االس��تاذ فوزي االتروش��ي 

رحمه اهلل  وكيل وزارة الثقافة.
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حاوره / حمودي عبد غريب

الزميل املحاور مع الفنان عباس 

والدي كان مدرسة 
كاملة هو األب واملعلم 

وهاتان الصفتان 
تكفيان وكان إنسانًا 

مبعنى الكلمة وفنانًا 
شاماًل ورجاًل ممتلئًا 

بالثقافة العامة

عش��ق الفن ورافق والده س��لمان املنكوب منذ عام 1974 في حفالته اخلاصة والعامة وتعلم منه الكثير بالعزف 
عل��ى عدة آالت موس��يقية الربابة والكم��ان والعود وكان ماهراً في آلة الكمان ليش��ارك بالعزف مع جنوم الغناء 
الريف��ي بحفالتهم الغنائية منذ عام 19٨٣ حيث عزف مع مطربي الريف مع والده املنكوب وداخل حس��ن وعبد 
اجلبار الدراجي ونس��يم عودة وعبادي العماري وحسني سعيدة وكاظم ش��نينة وخلف الزم وجعفوري وعبد الزهرة مناتي 

ويونس العبودي ورعد الناصري وكاظم اخلفاجي ورياض كرمي..وكتب الشعر الشعبي وأجاد في الدارمي، إنه الفنان 
عباس سلمان املنكوب الذي يتحدث عن الفن وذكرياته في هذا احلوار اخلاص ب�)البينة اجلديدة(..

متابعة / البينة اجلديدة
نش��رت الفنانة املصرية رانيا يوسف عبر حسابها 
الرس��مي على موق��ع »إنس��تغرام«، مقطع فيديو 
جمعها باملمثلة شيماء عقيد، خالل غنائها مقاطع 
م��ن أغاني الس��يدة أم كلثوم، مثل »س��يرة احلب« 
و«بعيد عنك«. وقالت معلقًة: »مفيش أحسن من 
اغاني ام كلثوم وقعدة حلوة من صديقتي الفنانة 
شيماء عقيد«. وأطلت رانيا بفستان قصير باللون 
الزه��ري ومن دون اكمام. وكانت نش��رت فيديو آخر 
ظهر في��ه كلباها في اس��تقبالها عن��د وصولها 
للمنزل. وكتبت رانيا موضحة مدى حبها لكلبيها، 
قائلة: »ميمي وبندق أوالدي اللي بيس��تقبلوني أول 
ما برج��ع البيت بعد تعب يوم 
طوي��ل«. جدير بالذكر أن 
راني��ا يوس��ف تصور 
حالًيا مسلس��لها 
»مملك��ة  اجلدي��د 
م��ن  إبلي��س«، 
غادة  بطول��ة 
عادل، أحمد 
إميان  داود، 
العاصي.

رانيا يوسف تغين ألم 
بغداد / البينة اجلديدةكلثوم بفستان زهري قصري

برعاية وزير الثقافة والس��ياحة واآلثار الدكتور 
عب��د األمي��ر احلمداني أقام��ت ال��دار العراقية 
لألزي��اء وبالتع��اون م��ع االحت��اد الدول��ي إلعالم 
االقلي��ات وحقوق اإلنس��ان ن��دوة تعريفية عن 
)ال��زي وامل��وروث للمكون الش��بكي( في صباح 
األربع��اء املاض��ي ف��ي مرك��ز تدري��ب وتصميم 

االزي��اء ف��ي مقر ال��دار. حتدث احملاض��ر احلقوقي 
عبد الزهرة بش��ير في الندوة ع��ن أصول وتاريخ 
الشبك ودياناتهم ولغتهم وتوزيعهم اجلغرافي 
باإلضافة إلى الع��ادات والتقاليد التي توارثوها 
عبر االجيال ومدى تاثرهم باجملتمع من حولهم، 
وأش��ار ان الزي الشبكي يتطبع باملنطقة حيث 
يكون مش��ابه للزي العرب��ي واملكونات األخرى 

ذل��ك نتيج��ة التعايش واالخت��الط االجتماعي 
والطبيع��ة. وقد تخلل الن��دوة بعض املداخالت 
واالس��ئلة و فتح باب النقاش مما أغنى موضوع 
الندوة بش��كل متمي��ز , حضر الن��دوة املراقب 
الدول��ي ورئيس احت��اد االقليات محم��ود منديل 
وعدد من ناش��طي اجملتمع املدني باإلضافة إلى 

موظفي الدار.

الزي واملوروث الشبكي يف ضيافة الدار العراقية لألزياء

بغداد / البينة اجلديدة
زار وفد اليونس��كو املتكون م��ن املدير املنفذ في 
مكت��ب اليونس��كو باول��و فونتاني ومس��ؤولة 
القطاع الثقافي ماريا ريتا الى معهد الدراسات 
املوسيقية، للوقوف على حجم الضرر في مبنى 
املعهد، ورس��م خطة للبدء باعمال الصيانة من 
قبل املنظمة الدولية. وكان باستقبال الوفد مدير 
عام دائرة الفنون املوس��يقية محمود عبداجلبار، 
ومع��اون املدير عماد جاس��م، واملدي��ر العام في 
وزارة الثقافة عبداجلبار الش��ويلي ومديرة قسم 
التخطيط ومدير شعبة الصيانة، ومدير املعهد 
محمد عبدالرضا ومدي��ر بيت العود محمد ثامر 
وعدد من اس��اتذة املعهد. وجاءت زيارة الوفد اثر 
املبادرة التي اطلقها الفنان نصير شمة بالتعاون 
مع اليونسكو والتي حصلت على مباركة ودعم 
وزي��ر الثقاف��ة والس��ياحة واالثار الدكت��ور عبد 

االمير احلمداني في ترميم وصيانة املعهد والذي 
تبلغ ُعمر بنايته اكثر من مائة عام.

وفد من اليونسكو يزور معهد 
الدراسات املوسيقية

متابعة / البينة اجلديدة
بعد الوعكة الصحية الصعبة التي مرت بها وطمأنة اجلمهور انها باتت بصحة جيدة، احتفلت 
الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مبيالد ش��قيقتها عاليا من خالل صورة جتمعها بها نشرتها عبر 
حس��ابها على تطبيق انستغرام.ونش��رت الصورة اجلميلة التي تظه��ر عالقة الصداقة القوية 
التي تربطها بش��قيقتها، على عكس أختها االخرى روال ميوت. وخطفت عاليا االنظار بجمالها 
واناقتها.وتركت هيفاء رس��الة محبة لشقيقتها قالت فيها: »في مثل هذا اليوم ولدت نصفي 
اآلخ��ر، وف��ي عيد ميالدها أمنيتي لها أن ال تفارقها الس��عادة، كل عام وقلبك احللو بخير يا أحن 
أخت في الدنيا«. من جهة ثانية، تس��تعد وهبي إلحياء حفل في إحدى قرى الساحل الشمالي 
في مصر، في 11 متوز احلالي، ليكون اولى حفالتها بعد االزمة الصحية التي مرت فيها الش��هر 

املاضي والتي لم تكشف عن تفاصيلها بعد.

هيفاء وهيب تستعيد عافيتها وحتتفل حبب مع نصفها اآلخر

متابعة / البينة اجلديدة
أحدث��ت الفنان��ة البحريني��ة دانة آل س��الم جنمة 
مسلس��ل »العاصوف« ضجة واسعة على مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي، إثر نش��رها مقط��ع فيديو 
يرصد رقصها على العمود. وانقسمت آراء املعلقني 
عل��ى املقطع املصور ب��ني مؤيد ومش��يد ببراعتها 
ورش��اقتها، وبني من هاجمه��ا معتبرها أن رقصها 
غير الئق. وذاع صيت دانة عند مشاركتها في بطولة 
مسلسل »العاصوف«، بدور حبيبة بطل املسلسل 
الفنان ناصر القصبي بدور »البندري«. و«العاصوف« 
م��ن كتابة الراح��ل الدكتور عبد الرحم��ن الوابلي، 
ومن إخراج املثّنى صبح، ويقوم بأدوار البطولة فيه: 

ناصر القصب��ي، حبيب احلبيب، ورمي عبد اهلل، وعبد 
العزيز السكيرين، وليلى السلمان، ورمياس منصور، 
وزارا البلوش��ي، وعبداإلله الس��ناني، وفادي صبيح 

وعدد كبير من جنوم الدراما.

جنمة »العاصوف« حتدث ضجة برقصها على العمود

بغداد / البينة اجلديدة
خرج��ت اإلعالمي��ة املصري��ة ريهام س��عيد من 
عزلتها للم��رة األولى منذ اإلع��الن عن معاناتها 
الصحية، وكش��فت عن وجهه��ا للرد على أنباء 
أكدت تساقط حلم الوجه بالكامل، وأكدت أنها 
ال تعاني من مرض جلدي، بينما رفضت الكشف 
ع��ن طبيع��ة مرضه��ا احلقيق��ي، وطلب��ت م��ن 
متابعيها مواصلة الدعاء لها ليكتمل الشفاء.

ريهام ظهرت بعد غياب اس��تمر أكثر من 1٠ أيام 
بوجه مرهق للغاية ويعاني من التهابات واضحة 
في املنطقة ما بني أعلى العني وحتى الفم، رغم 
خضوعه��ا لك��ورس ع��الج مكثف م��ن مرضها 
»الفيروس��ي« وعلقت للمرة األولى على حالتها 
املرضية قائلة: انا معنديش مرض جلدي ووش��ي 
موج��ود موقع��ش احلم��د هلل. بش��كركوا عل��ي 
دعواتكوا و انا لسه بطمع في مزيد من الدعوات.

وتضام��ن معه��ا ع��دد كبي��ر م��ن جنم��ات الفن 

واإلع��الم، مبقدمتهن الفنانة لطيفة التونس��ية 
الت��ي علقت قائلة: الف حمداهلل عالس��المة يا 
حبيبة قلبي والف بعد الش��ر عليكي ربنا يتمم 
ش��فاءك ويحميكي، واملطربة الشعبية بوسي 
التي قالت: ربنا يشفيكي ياحبيبتي ويعافيكي 
ويتم ش��فاكي عل��ي خير ي��ارب، وتك��رر الدعاء 

نفسه على لسان الفنانة نسرين أمني.

ريهام سعيد تكشف عن وجهها ألول مرة 
وتؤكد: معنديش مرض جلدي



ميدان التحرير

هي ثالثي��ات الدكتور حمد حاجي، 
وحسب ظني أنه رائد هذا اللون ولم 
يس��بقه إليه أح��د، وخير من طوع 
وروض ح��روف األبجدية لينحت لنا 
صرحا س��رديا له مذاق خاص، ولون 
خاص، وعطر خاص، ليمحنه صفة 
التفرد. واملفارقة هنا � إذا كان النص 
الواحد )الققج( عصيا � كيف متكن 
حاجي في أن يدرك مش��رق السرد، 
دون أن ينسى احلوت، ليقدم لنا فنا 
جتتمع فيه عناصر السرد واملسرح 
معا بلغة سيمائية مبهرة.. ؟ولكم 

هذا النموذج الس��احر � املسرحية 
املضحكة �  من آللئ حاجي:

ثالث قصص قصيرة جدا
1� مسرحية املزاد 

تضاء أنوار خش��بة املس��رح قليال، 
يظهر جناح االنعاش باملشفى:

عس��كرية  بأزي��اء  رج��ال  أربع��ة 
يتحركون في عجلة . 

يدفع��ون عرب��ات. ف��ي اجت��اه غرفة 
م��ن  أك��وام  . عاليه��ا  العملّي��ات 

أجساد تتخبط .
األردي��ة  غطته��ا  مختلف��ة،  أي��اد 

اخلضراُء.
رؤوس جمة، عليها أغطية وقفازات 

وكمامات . 
حولها، تتدلَّى م��ن القوارير خيوط 

السيروم.
طق.. طق .. يصفق الباب ..

 من عربة فارغة، متثال يش��يح عن 
وجهه الكمامات، يقفز صائحا:

- أعضاء بشرية للبيع .

  فيم��ا  يتصاي��ح بامل��زاد جمي��ع 
املتفرجني...
2� االحتفال

ات��كأ  عليها يع��رُج حت��ى وصال.. 
حي��ث يتهاف��ت أمام لع��ب العيد 

املتهافتون،
ر الطفل يُرِْس��ُل  من عينيه  تس��مَّ
نظ��رة يأس، ويردُّ ابتس��ام الواقفني 

بحسرة، 
ضحك��ت أخت��ه س��اَعَة كان نهُر 

ابتسامتهما في ثغر لعبة..
- أال..َلْيَت  نهارَ العيد ال كان..!

س��اقه  ألبس��ته  م��ا  وس��رعان 
ل��ه جي��دا  ت  االصطناعي��ة، ش��دَّ

األربطة اجللدية..
وضعت يدها في يده، 

رحال يش��تّمان ف��ي طريقهما حزَن 
احلرائق .

3- التكافن
أطفال نتهافت على األزقة .. نطوف 
على أب��������واب ح����ارتنا لنهّنئ 

اجليَران بالعيد.
اجل��ار باجلن��ب، رأيناه يُس��رع على 
رمش الرَّصيف، قلبه ينبض »العيد 

جاء«، 
عين��اه تتلقف��ان صن��وف األلعاب 

والدمى..
لم يدرِ ما لون الفرح ؟

وحني أتت صالة العيد على احتراق 
كل بيته..!

تة لأللبسة  كان يجهز أطفاله السِّ
اجلديدة.. 

لم يشتر غير أكفان .

نالح��ظ هنا ث��الث توائ��م من رحم 
املس��رحية  عن��وان  حم��ل  واح��د 
واح��دة،  ومبش��يمة  املضحك��ة، 
يقدمها لنا حاجي ليقول لنا هكذا 
يولد ه��ذا الل��ون دون قط��ع احلبل 
الس��ري، من رحم واحد، وبفصيلة 

دم واحدة.
في الن��ص األول � مس��رحية املزاد 

� قدم مش��هدا مفزع��ا حتت بقعة 
ضوء الدم النازف، وأجساد تداخلت 
أجزاؤها، ليدلي بحصيلة أولية عن 

صراع اجملانني.
وفي املش��هد الثان��ي � االحتفال � 
يأخذنا الى عالم الطفولة املوءودة 
في كل األزمنة، وفي زماننا وأد بلون 

الدم. 
أم��ا املش��هد الثال��ث � التكافن � 
فيه لوحة تفصح عن مجزرة وابادة 
عائل��ة كامل��ة، وصرخ��ة أب فق��د 
أطفاله الس��تة، ليقول لنا � احلرب 

فكرة في عقول اجملانني. 
ليس��ت  )الققجي��ة(  الثالثي��ة  إذاً 
مج��رد ثالث��ة قص��ص متفرقة، بل 
يج��ب أن تكون هن��اك حالة توأمة 
في الثيمة والغاي��ة، فالعالقة هنا 
حميمي��ة، ال ميك��ن التخلي عنها، 
الرس��الة مركب��ة املعنى،  لتص��ل 
ثالثية الهدف، بأس��لوب فني غاية 
ف��ي االده��اش .. فع��ال إن احل��روب 
مسرحية مضحكة يقودها أشرار 
العالم، ونار حطبها جهال العالم. 
ويحق لنا أن نقول أن كل عنصر من 
عناص��ر الققج جاء فيه��ا بصورة 
ثالثي��ة األبعاد. نع��م حمد حاجي 
باسمك  يجب أن يتلى بيان الريادة 
لهذا اللون الذي تفردت به، وال أدري 
كيف يبحر فيه من لم يدرك النص 

االنفرادي الى اآلن.
إذاً ه��ذا الل��ون ل��ه فرس��انه، وهو 
عص��ي حتى على من يتقن القصة 

القصيرة جدا .

بالل الجميلي

ي��ا أيه��ا الّنم��ل ادخلوا 
مساكنكم.

صوت الّشعارات مدٍو.

منذ عامني..
أح��راش  مي��أل  الزئي��ر 

احلديقة
أنَّ الّس��بَع ي��أكُل  غي��ر 

العشب.
اس��تعارَ  ال��ذي  م��ن 

ِلساني؟
أسمُع الّصوَت من بعيد

الزلُت اس��مُع صوتا من 
بعيد.

الّش��يُخ  أخبرنا  هك��ذا 
اجلليل

عن أعواِم سنابِل الّنبي
وحديِث امللحدين 

ص��وت  عل��ى  س��يروا 
الّنشيد 

روض��ُة األطف��اِل تُغن��ي 
لغٍد مشمس

في شهر تَغسُل خطاياه 
الّسيول.

من يتقدم املسير؟
القدم اليمنى!

قافلُة الّدبيِب ال تقف.
ل��و  املناض��ِل  وص��ورة 

تَقّطعْت
خمل��زِن  حمُله��ا  ميك��ُن 

املؤونة .

بغداد / البينة الجديدة
التقى وزير الثقافة والسياحة 
واآلث��ار الدكت��ور عب��د األمير 
االول  ام��س  ي��وم  احلمدان��ي، 
األح��د 7 / 7 / 2019، بس��فير 
الفن��ان  العراق��ي  الطف��ل 
هاش��م س��لمان في مكتبه 
الرس��مي مبقر ال��وزارة، حيث 
للطفل  الثقافي  الواقع  بحثا 
العراق��ي، وتأثي��ره املهم على 
بناء الثقافة العراقية عموماً.

وبارك سلمان في بداية اللقاء 
الفريق  احلمداني، على جن��اح 

الوطني العراقي الذي ترأس��ه 
خ��الل مؤمت��ر الت��راث العاملي 
لليونس��كو، ب��إدراج مدين��ة 
بابل األثرية على الئحة التراث 
العامل��ي، ع��اداً ذل��ك »نص��راً 
كبيراً لتاريخ العراق والثقافة 
العراقي��ة«. ب��دوره أثنى الوزير 
ال��ذي  الكبي��ر  »ال��دور  عل��ى 
يؤدي��ه الفنان بتنمي��ة ثقافة 
موع��زاً  العراق��ي«،  الطف��ل 
س��فير  مكت��ب  »بتس��جيل 
الطفل العراقي ضمن قس��م 
املنظم��ات الثقافية املعتمدة 

من قبل الوزارة، وتقدمي الدعم 
الفعاليات  له في  واملس��اندة 
الثقافية اخلاصة بالطفولة«.
وبارك سلمان في بداية اللقاء 
الفريق  احلمداني، على جن��اح 
الوطني العراقي الذي ترأس��ه 
خ��الل مؤمت��ر الت��راث العاملي 
لليونس��كو، ب��إدراج مدين��ة 
بابل األثرية على الئحة التراث 
العامل��ي، ع��اداً ذل��ك »نص��راً 
كبيراً لتاريخ العراق والثقافة 

العراقية«.

أخ��اُف علي��َك  ِمْن ش��َغٍف 
وجوِل

ِم��َن األحض��ان  ف��ي َخَف��ِق  
الُثموِل

يْوم��ي  م��ن  علي��َك  أخ��اُف 
وأمسي

َوِمْن  َوَلُهي  ومن َقْلٍب َعذوِل
أخ��اُف علي��َك  ِم��ْن و ج��ع 

اخلوالي 
ومن ُعمٍر  يُغادرُ  للفلوِل 

أَخ��اُف علي��َك ِم��ْن نبضات 
ِشْعِري 

َوِم��ْن ُحبِّ��ي  الَعقي��م  ومن 
ميولي

أخ��اُف علي��َك  م��ن َعزْم��ي 
َوَحزْمي

ُحل��ٍم   ِم��ن  االغ��واِء   ِم��َن 
َخجوِل

أخ��اُف عليَك من همس��اتِ  
َوْجٍد

َوشْوٍق  حارَ من بُْعِد  الُطلوِل
أخاف عليَك إِْن هاجرَْت ِسّراً 
لوع��ات  عيني��َك   وف��ي 

الُكهوِل

 جابر السوداني

انتظ��اَم  سأس��تعيُد 
نبضي. 

وأعدو راكضاً إلى أحضاِن 
طفولتي التي تالشْت 

كخيِط دخاٍن في الهواْء.   
أع��دو هارب��اً م��ن جحيِم 

يومي 
املتخِم بالهواجِس 

خط�وي  ثب��اَت  اس��تعيُد 
املكابِر 

من عثراِت الدروْب. 
أرهقني السيُر دائماً

انكس��اري  أذي��اَل  أج��رُّ 
وامضي 

كأني مسافٌر ال يعوْد.    
انت��زُع حلم��ي م��ن براثِن 

اخلديعِة  
والتم��ُس الع��ذرَ جلموحي 

العنيْد. 
إخوة يوسَف 

وجوٌه متلكتها الضغينُة
خلفوني ف��ي غيابِة اجلِب 

ميتاً    
عش��اًء  أباه��م  )وج��اءوا 

يبكون( 
)ال تثريَب اليوَم عليكم( 

املوعوَد  خط���وي  س��أبدأ 
بالوصوْل. 

وتصهُل بع�َد املوِت خيلي 
حرائ���ِق  مث��َل  جامح��ًة 

املبت�غى  
في دمي اجملب��وِل من َعَنٍت 

وطنْي. 
تلتقطني من غيابِة اجلبِّ 

السحيِق 
أيادي السيارِة العابريْن. 

وتبل��ُغ م��ع الفج��ِر روحي 
مداها وتستكني. 

البينة الجديدة / علي شريف
اق��ام البي��ت الثقاف��ي ف��ي 
قض��اء الصوي��رة وبالتع��اون 
م��ع منتدى ش��باب الصويرة 
مسابقة قرآنية لتالوة القرآن 
الكرمي شارك فيها العديد من 
املنتمني الى منتدى الشباب 
إضافة إلى رابطة قراء القرآن 
الك��رمي ف��ي القض��اء عل��ى 
املنتدى   رواق مكتب��ة  قاع��ة 
اس��تهلت املس��ابقة بقراءة 
س��ورة الفاحتة ترحم��اً على 
احلبيب  عراقنا  ارواح شهداء 
بعدها القيت كلمة ترحيبية 
من قبل مدير رياضة وشباب 
واس��ط صباح برس��يم متنى 
فيها للمنتمني واملش��اركني 
القرآنية  املس��ابقة  في هذه 
املبارك��ة املوفقي��ة والنجاح 
إلحراز املرات��ب األولى. بعدها 
فس��ح اجملال امام املشاركني 

وهم كل م��ن القارئ ابراهيم 
حي��درو ك��رار نصروعلي عبد 
جمي��ل  ومرتض��ى  الس��الم 
وس��جاد  صال��ح  وحس��ن 
ضمي��ر  احم��د  و  عب��اس 
وحس��ني بدرو فال��ح عبيس 
وآخ��رون. ث��م أف��رزت اللجنة 
املش��ّكلة من  التحكيمي��ة 
البيت الثقاف��ي ورابطة قراء 
القرآن ف��ي الصويرة واجمللس 
احملل��ي اس��ماء املتنافس��ني 
حيث أحرز الق��ارئ كرار نصر 

املرتبة األولى بترتيله س��ورة 
اإلس��راء وفق ضوابط أحكام 
الت��الوة والصوت ث��م املرتبة 
مرتض��ى  للق��ارئ  الثاني��ة 
جميل لترتيله س��ورة النمل 
أم��ا املرتب��ة الثالث��ة فكانت 
للقارئ سجاد عباس لترتيله 
سورة يوسف. هذا واختتمت 
الهداي��ا  بتق��دمي  املس��ابقة 
العينية للمتسابقني وتوزيع 
املصاح��ف القرآنية لهم من 
قب��ل ادارة منت��دى الش��باب 
كما مت تقدمي ش��هادة ش��كر 
وتقدير ألسرة البيت الثقافي 
في الصويرة اس��تلمها مدير 
بالس��م  الثقاف��ي  البي��ت 
محم��د خل��ف وذل��ك ل��دور 
البي��ت الثقاف��ي مل��ا يق��وم 
به م��ن فعاليات ونش��اطات 
ترتق��ي  متنوع��ة  ثقافي��ة 

وتسمو بالواقع الثقافي. 
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ف��ي اج��واء ادبية رائع��ة وعلى نغم��ات هدير س��دة الكوت 
اورقت اش��جار اجلمال لتناغم القصيد بني الشعر العمودي 
والتفعيلة والنثر تش��ابكت نسمات نهر دجلة مع ابتهاالت 
الش��عراء وش��دوهم في اصبوح��ة جميلة بينه��ا وبني نهر 
دجل��ة خط��وات قاعة جميلة تضم العش��رات م��ن الصور 
اجلميل��ة للمبدعني انها قاعة مقه��ى دجلة الثقافي وجها 
لوجه مع شاعر رائع مت استضافته انه الشاعر املبدع شالل 
عنوز اس��تضيف في ملتقى دجل��ة الثقافي امللتقى الكبير 
الذي اسس��ه وبجهد ذاتي االس��تاذ زهي��ر الدجيلي ليكون 
متنفسا لالدباء كافة لم يكتف بادباء واسط بل يستضيف 
بني فترة اخرى ش��اعرا او ناقدا او قاصا . لقد منا هذا امللتقى 
بجهود ذاتية ليكون صرحا ش��امخا في واسط متازجت فيه 
اخلب��رة للش��عراء واالدباء الكب��ار مع جيل الش��باب املبدع. 

الذين احتفونا بقصائد رائعة.
لق��د احسس��ت ان االدب بخير طاملا هناك م��ن يبذل العالء 
صرحه الغالي بكل ما يستطيع وما يحتاج من جهد ووقت  
زهير الدجيلي ش��اعر رائع س��بعيني اال ان��ه يحمل روحية 
الش��باب املعاص��ر يتنق��ل بني احلض��ور كالنحل��ة الوديعة 
ويرسم في ابتسامته لوحة الغد اجلميل والتفاؤل التي بدأنا 
ولالسف نفتقده االدب بخير فهناك من يحمل بيرقه بتفاٍن 
والش��اهد ملتقى دجلة الثقافي في واس��ط ال��ذي لم يعد 

ملتقى فحسب بل جنمة ساطعة في سماء االدب .
الف حتية لكل من يسمو باالدب الرصني ولكل من خط حرفا 

جميال في بساتني االبداع.
دعوة ل��كل اديب بان يحذو حذو االس��تاذ زهير ليكون هناك 

ملتقى في كل مدينة لكي ال يفقد االدب مبدعيه.
اليد الواحدة ال تصفق لم يك االس��تاذ مبفرده بل تآزرت معه 
ثلة مؤمن��ة باالدب املثالي الذي ميق��ت كل ما هو دخيل لقد 
عاض��ده ادب��اء احملافظة ال س��يما احتاد ادباء واس��ط متمثال 
باالس��تاذ طه الزرباط��ي وكذلك البيت الثقافي الواس��طي 

الذي كان السند القوي والرائع.
مبارك لكم اهل واسط هذا الصرح املثالي الذي يرسم لالدب 

طريقا للسمو. وحتية لكل مبدع سامق .

ملتقى دجلة الثقايف
الرئة اليت يتنفس

 بها ادباء واسط

a

فنارات

حميد شغيدل

ثالثية السرد مبشيمة واحدة  للرائد يف هذا اللون  د. محد حاجي الذي مجع عناصر السرد واملسرح معا

يف النص األول )مسرحية املزاد( قدم مشهدا مفزعا حتت بقعة ضوء الدم النازف وأجساد 
تداخلت أجزاؤها ليدلي حبصيلة أولية عن صراع اجملانني

أن القصة القصيرة جدا جنس عصي، وصهوة جواد جامح، ليس من السهل أن متسك جلامه  أي كف..  قيل واحلق يقال 
فقط من يتقن فن الترويض تصهل له احلروف، وتطاوعه جياد السرد. وتكلم النقاد عنه كثيرا حتى أثروه وصفا ومتجيدا، 
كما اختلف البعض في جتنيسه، وحتول الى جدلية عصرنا احلالي، اليوم سأقف عند محطة أعدها ريادية، أراها كهزة جذع 

تساقط منه رطبا جنيا، أو أنها نخلة واحدة حتمل ثالثة أنواع من التمور.

عرض وتحليل / محمد امليالي

احلمداني يبحث مع الفنان هاشم سلمان الواقع
 الثقايف للطفل العراقي

مسابقة قرآنية يف ثقايف الصويرة

قصتان قصريتان

بغداد / البينة الجديدة
  صدر عن دار متوز في دمشق كتاب 
جديد للباح��ث والكاتب لطيف 
عبد سالم وسمه ب�: )مرافئ في 
ذاكرة يحيى الس��ماوي(. الكتاب 
ال��ذي ق��دم ل��ه الناق��د الدكتور 
حسني س��رمك حسن، وصممت 
واملصمم��ة  األديب��ة  غالف��ه 
األس��تاذة رفيف الفارس، يقع في 
)320( صفحة، ويضم أربعة عشر 

فصالً.
حمل��ت  الت��ي  مقدمت��ه  ف��ي    
الش��عرية  )التجرب��ة  عن��وان: 
أش��ار  احمُلبب��ة(  والتس��ّلطية 
الدكتور حس��ني س��رمك حسن 
إلى أنَّ الكات��َب ذهب إلى معاجلة 
موضوعة مهمة وحّساس��ة عن 
الشاعر يحيى السماوي ومنجزه 
الشعري، لم تتم معاجلتها بهذا 

الش��مول والتماس��ك واإلحكام 
م��ن قبل.  وقد أمس��ك لطيف ب� 
)النبع املركزي( الذي لم يش��ّكل 
املالم��ح املركزي��ة لتجربة يحيى 
الس��ماوي الش��عرية واحلياتي��ة 
فحس��ب ب��ل أرس��ى مرتك��زات 

ما أس��ّميه )العوام��ل / التجارب 
التس��ّلطية(. وهي تلك العوامل 
الت��ي تغور  والتجارب احلاس��مة 
عميقاً في الش��عور الشاعر منذ 
مراح��ل عم��ره املبك��رة، وتبق��ى 
قاه��رة  متس��لطة  وبص��ورة   -
ي��دري  ال  م��ن حي��ث  تتس��رب   -
لتح��ّدد مضم��ون، وبدرج��ة أقل 
شكل، منجزه الشعري. واختتم 
الدكتور سرمك مقدمته بالقول: 
هناك دائًم��ا األنامل اخلبيرة التي 
تفرك الصدأ عن تب��ر )العراقية(. 
وه��ي دائماً أنامل املبدعني  وليس 
مقدمته��م  وف��ي  السياس��يني 
الشعراء ومنهم يحيى السماوي 
الص��دأ  يفرك��ون  الذي��ن  ه��م   -
القه��ر  أترب��ة  ركام  ويزيح��ون 
واإلن��ذالل والله��اث احليواني عن 

وجه )الروح العراقية(. 

د. كريم صبح 
سعري 

ذاك الصبي الرث الثياب، يطيل الوقوف 
عند ف��رن الصم��ون صباح��ا،  قبل أن 
يلبث بعض الوقت عند جدار مدرس��ة 
ته��دم نصف��ه يراقب من ه��م بعمره 
أو اكب��ر بقلي��ل،  وبعضهم يش��بهه 
حت��ى ، عوزا وفقرا. مش��كلته أال أحد 
صار يش��تري أكي��اس النايل��ون منه. 
لم يس��مع عن » الدلفري«. ولو سمع 

عنه ما فهمه.  لم يدخل مدرسة يوما 
ليتعل��م انه��ا كلم��ة إنكليزية تعني 
»التس��ليم«. يرج��ع إلى أم��ه محزونا 
ألنه لم يبع شيئا طوال نهاره.  طيبت 
خاط��ره ثم انهمك��ت في أم��ر أخرت 
إجن��ازه،  وق��د حانت حلظت��ه. ثمة قول 
ال ت��دري ألي مم��ن ولدوا وف��ي افواههم 
مالع��ق من ذه��ب،  نطق ب��ه يوما دون 
أن يعني��ه حتما،  وق��د اعتنت به حد 
انها احتفظت به مكتوبا على قطعة 
خشبية مس��تطيلة: » ال تخجل من 
فق��رك ، فمعظ��م أهل اجلن��ة فقراء«. 
تناولت القطعة بنفاد صبر وألقت بها 

في تنور مستعر.

معوقان 
تعلق بأهداب األمل.  نس��ج من حلمه 
إرادة جس��ور واقدام مط��اول. ليس من 
ش��يء في جس��ده يعتد به.  ال أمل له 
مبقارعة األصح��اء األبدان وهو حبيس 
كرس��ي متحرك.  س��يكون الفاش��ل 
رق��م واحد بينه��م.  في الواق��ع،  هذا 
ما أخبره به املش��رف عل��ى اختبارات 
املتقدم��ني للعم��ل بصف��ة مذيعني.  
بانته��اء االختبارات،  كان الناجح رقم 
واح��د.  الناجح الوحي��د باالحرى ، ألن 
مدي��ر القن��اة الذي وق��ف خلف زجاج 
عازل للصوت،  يراقب االختبارات ، كان 

مثله،  من معوقي احلرب .

موسى عزيز الخالدي 

ثرثرات جنون
احالم وظنون

افكار محروقة
تسحق القلب
وجتاوزت جذور

الروح
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خرافة
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سخافة
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على دم
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الرياء
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واحلنني القاتل 

أمسى باخلطيئة 
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فبعد اليوم 

ليس للغد مكان

مرافئ يف ذاكرة حييى السماوياصدار

ثرثرات جنون

د. حمد حاجي
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14إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2776 يف 2019/6/26( .
يسببر )محافظببة البصببرة / قسببم العقببود الحكوميببة ( دعببوة مقدمببي العطبباءات املؤهلببن وذوي الخببرة لتقديم 

عطاءاتهم)الغلقة( مشروع )أنشاء قاعات لكلية التمريض(.
 - وبكلفة  تخمينية  قدرها )666.655.000( سببتمائة وستة وسببتون مليون وستمائة وخمسة وخمسون  الف 

دينار عراقي .
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.

 - مدة التنفيذ ) 240  يوما ( .
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العاشرة   والصنف /  انشائية .

  - املوقع : ) عام (.
  أواًل-  سببيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسببية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املناقصن.
  ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن الحصول على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية  / شعبة 
اعالن املشبباريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملحافظة 

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

أ- القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- متطلبات السببيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسببيولة النقدية 
اليقل عن مبلغ قدره )199.996.500( مائة وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة وستة وتسعون الف وخمسمائة   

دينار عراقي .
• الخرة والقدرة الفنية : على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات الخرة الفنية 

املدرجة ادناه :
أ -  املشبباركة بصفة مقاول . او ادارة عقود . او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسببنوات )7( السبببع السببابقة وبمبلغ 
ال يقل عن )199.996.500( مائة وتسببعة وتسببعون مليون وتسعمائة وستة وتسببعون الف وخمسمائة دينار 

عراقي. 
ب - توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( .

رابعببًا- يمكن شببراء مجموعة وثائق العطاء الكاملببة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبببن يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسم غري مسرتد  قدرة )100.000( مائة  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/9  

.
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء املصادف 2019/7/16   الساعة العاشرة 

صباحًا.

  سادسببًا -يجب تسببليم العطبباءات يف أو قبل يوم االثنن املصادف 2019/7/22 السبباعة 1:00 ظهرا  حسببب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية .

)ال يسببمح بها(. العطاءات املتأخرة سببيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين 
إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  :

     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/22.

     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سببابعًا - يجببب أن يرفببق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 6.666.550 ( سببتة مليون وسببتمائة وسببتة 
وسببتون الف وخمسببمائة وخمسون  دينار عراقي على شببكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املهندس / محمد طاهر نجم التميمي  
النائب الفني ملحافظ البصرة

)انشاء قاعات لكلية التمريض   مناقصة )2/ تعليم عالي2019(
 )مناقصة عامببببة - إعبببببالن اول(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2776 يف 2019/6/26( .
يسببر )محافظببة البصرة / قسببم العقببود الحكومية ( دعببوة مقدمي العطبباءات املؤهلن وذوي الخببرة لتقديم 

عطاءاتهم)الغلقة( مشروع )انشاء قاعات دراسية يف كلية االدارة واالقتصاد(.
 - وبكلفة  تخمينية  قدره)1.134.000.000( مليار ومائة واربعة وثالثون مليون   دينار عراقي .

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.
 - مدة التنفيذ ) 300  يوم ( .

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة    والصنف /  انشائية .
  - املوقع : ) عام (.

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

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

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

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

النقدية ال يقل عن مبلغ قدره )340.200.000( ثالثمائة واربعون مليون ومائتا الف دينار عراقي. 
• الخببرة والقدرة الفنية :على مقدم العطبباء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات الخرة 

الفنية املدرجة ادناه :
أ -  املشاركة بصفة مقاول . او ادارة عقود . او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسنوات )7( السبع السابقة وبمبلغ 

اليقل عن )340.200.000( ثالثمائة واربعون مليون ومائتا الف دينار عراقي. 
رابعببًا- يمكن شببراء مجموعة وثائببق العطاء الكاملة باللغببة العربية من قبل املناقصببن الراغبن يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسببم غري مسببرتد  قدرة )100.000( مائة  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء  املصادف 

.  2019/7/9
خامسببًا- سببيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء املصادف 2019/7/16   الساعة 

العاشرة صباحًا.
  سادسًا - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنن املصادف 2019/7/22 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

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

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

سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 11.340.000 ( احد عشر مليون وثالثمائة 
واربعون الف  دينار عراقي على شببكل صك مصدق او سببفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ 

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

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

3- تفويببض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات 
املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي تؤكد اسببتمرارية أهليببة مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب 
االسببتمارات املدرجة يف القسببم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم 

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

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

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

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

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

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

املهندس / محمد طاهر نجم التميمي  
النائب الفني ملحافظ البصرة

) انشاء قاعات دراسية يف كلية االدارة واالقتصاد  مناقصة )3/ تعليم عالي 2019 (
 )مناقصة عامببببة - إعبببببالن اول(

NO.3221.tue.9.juL.2019 العدد )3221( الثالثاء 7/9/ 2019 



15إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة ذي العدد  )2797 يف 2019/6/27(.
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( 

مشروع )تأهيل وصيانة محطات مجاري الفاو(.
 - وبكلفة  تخمينية قدره)5,994,140,000(  خمسة مليار وتسعمائة واربعة وتسعون مليون ومائة واربعون الف  دينار 

عراقي.
 - ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة 2019 .

 - مدة التنفيذ ) 180  يوما ( .
 - موقع املشروع )الفاو  (.

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة   والصنف /  انش��ائية -كهرباء-ميكانيك-كيمياوي/ش��ركات متخصصة يف 
هذا املجال  .

  -)بعرض فني (.
  أواًل-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ  العقود الحكومية 

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

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

أ - القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- معدل اإليراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يجب ان ال يقل عن )4,495,605,000( اربع  مليار واربعمائة 

وخمسة وتسعون مليون وستمائة وخمسة الف دينار عراقي .
2- متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية اليقل عن 

مبلغ قدره )1,998,047,000( مليار وتسعمائة وثمانية وتسعون مليون وسبعة واربعون الف  دينار عراقي.
3- الحس��ابات الختامية معدل ربح ألخر س��نتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة عدم 
امتالك الشركة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام 2014 وذلك استنادا 
اىل م��ا جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس��م املناقصات والعق��ود ذي العدد 18256/7/4 يف 

. 2017/8/29
• الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة 

أدناه:
أ - املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عق��ود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع الس��ابقة وبمبلغ اليقل 
عن)3,596,484,000( ثالث مليار وخمس��مائة وس��تة وتس��عون مليون واربعمائة واربعة وثمان��ون الف   دينار عراقي 
لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس��اليب 

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
ب-  توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب  يف الوثيقة القياسية .

رابعًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع رس��م 
غري مسرتد  قدرة )200,000( مائتا الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/9   .

خامس��ًا- س��يتم عق��د مؤتمر يف قاعة لجان الفت��ح واإلحالة يف يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/23   الس��اعة العاش��رة 
صباحًا.

  سادس��ًا -يجب تس��ليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 2019/7/29 الس��اعة 1:00 ظهرا     حس��ب التوقيت 
املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  

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

     التاريخ : يوم االثنني املصادف 2019/7/29.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س��ابعًا - يج��ب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 59,941,400 ( تس��عة وخمس��ون مليون وتس��عمائة 
وواحد واربعون الف واربعمائة  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ 

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

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

2- تفوي��ض تحري��ري ملمثل مقدم العطاء املخ��ول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املص��ادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقة بيانات العطاء التي تؤكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس��تمارات املدرجة يف 

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

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

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

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

 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمس��ة  عش��ر – الزام الشركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 

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

املهندس / محمد طاهر نجم التميمي  
النائب الفني ملحافظ البصرة

)تأهيل وصيانة محطات مجاري الفاو  مناقصة )3/ مجاري    2019(
 )مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2776 يف 2019/6/26( .
يس��ر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( 

مشروع )انشاء مجمع قاعات املحاضرات مع مختربات يف كلية تربية القرنة ) الكيمياء واالنكليزي(.
 - وبكلفة  تخمينية  قدره)1,918,879,000( مليار وتس��عمائة وثمانية عش��ر مليون وثمانمائة وتسعة وسبعون الف    

دينار عراقي .
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.

 - مدة التنفيذ ) 360  يوما ( .
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة     والصنف /  انشائية .

  - املوقع : ) القرنة  (.
  أواًل-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود الحكومية 

العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املناقصني.
  ثانيًا- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من  )قسم العقود الحكومية  / شعبة اعالن 

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

1- القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
2- متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مقدم العط��اء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة النقدية اليقل 
عن مبلغ قدره )575,663,700( خمس��مائة وخمس��ة وسبعون مليون وستمائة وثالثة وس��تون الف وسبعمائة  دينار 

عراقي.
• الخربة والقدرة الفنية : على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة 

ادناه :
أ - املش��اركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللس��نوات )7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن 

)575,663,700( خمسمائة وخمسة وسبعون مليون وستمائة وثالثة وستون الف وسبعمائة  دينار عراقي.
ب - توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( .

رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع رسم 
غري مسرتد  قدرة )150,000( مائة  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/9  .

خامس��ًا- س��يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء املصادف 2019/7/16   الس��اعة العاش��رة 
صباحًا.

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

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

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

س��ابعًا - يج��ب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 19,188,790 ( تس��عة عش��ر ملي��ون ومائة وثمانية 
وثمانون  الف  وس��بعمائة وتس��عون دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد 

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

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

 3- تفوي��ض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخ��ول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس��تمارات املدرجة يف 

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

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

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

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

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

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
املهندس / محمد طاهر نجم التميمي  
النائب الفني ملحافظ البصرة

)انشاء مجمع قاعات املحاضرات مع مختربات يف كلية تربية القرنة
 )الكيمياء واالنكليزي( مناقصة )5/ تعليم عالي    2019(

)مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(

NO.3221.tue.9.juL.2019 العدد )3221( الثالثاء 7/9/ 2019 



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

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2832 يف 2019/6/30( .
  يسر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( 

مشروع )تجهيز مراكز الشرطة بالعجالت عدد )54(.
 - وبكلفة  تخمينية قدرها)2,430,000,000(  ملياران واربعمائة وثالثون مليون  دينار عراقي.

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.
 - مدة التنفيذ ) 180  يوما ( .

 -موقع املشروع) عام (.
- )بعرض فني (.

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السادس��ة   والصنف /  كهرباء-ميكانيك-كيمياوي/شركات متخصصة يف هذا 
املجال  .

 أواًل-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خ����الل إجراءات العطاءات التنافس������ية الوطنية الت��ي حددت���ها تعليمات تنفيذ    
العق��ود الحك����������ومي��ة العامة رقم )2( لس�����نة 2014 والصادرة م��ن وزارة التخطي��ط ، ومف����توح لج��ميع   

املناقصني.
ثانيًا- يمكن للمناقصني ذوي األه���لية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من )قس�����م الع�������قود الحكومية  

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

أ - القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- الحس��ابات الختامية معدل ربح ألخر س��نتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة 
عدم امتالك الش��ركة حسابات ختامية الخر س��نتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام 2014 
وذل��ك اس��تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطي��ط /دائرة العقود الحكومية العامة قس��م املناقصات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2- معدل اإليراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يجب ان ال يقل عن )729,000,000( س��بعمائة وتس��عة 

وعشرون مليون  دينارعراقي.
3- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية بمبلغ 

اليقل  قدره  عن )729,000,000( سبعمائة وتسعة وعشرون مليون  دينارعراقي.
• الخ��ربة والق��درة الفنية: على مقدم العط��اء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته عل��ى تلبية متطلبات الخربة الفنية 

املدرجة أدناه:
أ - املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس��نوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل 

عن ))729,000,000( سبعمائة وتسعة وعشرون مليون  دينارعراقي.
لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعمال هذا العق��د و تم أنجازها بنجاح  بالكام��ل. و يعنى باملماثلة  حجم العم��ل ، تعقيداته ، 

األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .

رابعًا- يمكن ش��راء مجموع��ة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من ش��عبة بيع الوثائق 
القياس��ية  / قس��م العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس��م غري مسرتد  150,000 مائة 

وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/9 .
خامسًا – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

1- رس��الة العطاء وملح��ق العطاء 2-الج��داول الكاملة املطلوبة  والنم��اذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعرة وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3- تفوي��ض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورق��ة بيان��ات العط��اء التي تؤكد اس��تمرارية أهلية مقدم العط��اء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس��تمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادسًا:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/16   الساعة العاشرة 

صباحًا.
  سابعًا - يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 2019/7/22.الساعة 1:00 ظهرا   حسب التوقيت 
املحل��ي ملدين��ة البص��رة  وعلى العن��وان  : البصرة / املعق��ل / مبنى ديوان محافظ��ة البصرة )الجدي��د( / قاعة لجنة فتح 

العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

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

     التاريخ : يوم االثنني املصادف 2019/7/22.
     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنًا- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 24,300,000 ( اربعة وعشرون مليون وثالثمائة الف 
دينار عراقي  على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

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

اح��د عش��ر - اذا ص��ادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون  موعد الغل��ق يف يوم الدوام  الرس��مي الذي يلي يوم 
العطلة.

اثن��ا عش��ر - للدائرة الحق يف الغ��اء املناقصة يف أي مرحلة م��ن مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحس��ب 
مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

. basra.gov.iq ثالث عشر – املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
املهندس  / محمد طاهر نجم التميمي  
النائب الفني ملحافظ البصرة

 )مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة ذي العدد  )2753 يف 2019/6/25(.
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( 
مش��روع )تنفيذ مشروع تأهيل وتوسيع وتطوير وتش��جري وانارة مدخل البصرة من جهة الزبري من الطريق السريع اىل بوابة 

الزبري (.
 - و بكلفة  تخمينية قدره  )24،880،000،000 (  اربعة وعشرون مليار  وثمانمائة وثمانون مليون دينار عراقي .

 - ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة 2019 .
 - مدة التنفيذ ) 700  يوما ( .

   - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / االوىل  والصنف /  إنشائية   و )بعرض فني (.
   - موقع املشروع )الزبري (.

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

  ثانيًا- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من )قس��م العقود الحكومية  / ش��عبة اعالن 
املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملحافظة البصرة.

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

1- مع��دل اإليراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يجب ان ال  يقل ع��ن )14،404،410،600( اربعة  عش��ر مليار 
واربعمائة واربعة مليون واربعمائة وعشرة الف وستمائة  دينار عراقي

2- متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة النقدية اليقل عن 
مبلغ قدره )6،490،434،800( س��تة مليار واربعمائة وتس��عون مليون واربعمائة واربع��ة وثالثون الف وثمانمائة دينار 

عراقي
أ - الحس��ابات الختامية معدل ربح ألخر س��نتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس��ب قانوني معتمد ويف حالة عدم 
امتالك الشركة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام 2014 وذلك استنادا 
اىل م��ا ج��اء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس��م املناقصات والعق��ود ذي العدد 18256/7/4 يف 

 2017/8/29
3- الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة 

أدناه:
أ - املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عق��ود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع الس��ابقة وبمبلغ اليقل 
عن)14،928،000،000( اربعة عشر مليار وتسعمائة وثمانية وعشرون مليون  دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار 

اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
ب-  توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب  يف الوثيقة القياسية .

رابعًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع رس��م 
غري مسرتد  قدرة )250,000( مائتان وخمسون  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء   املصادف 2019/7/9   .

خامس��ًا- س��يتم عقد مؤتمر يف قاع��ة لجان الفتح واإلحال��ة يف يوم االثنني  املصادف 2019/7/29   الس��اعة العاش��رة 
صباحًا

  سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 2019/8/5 الساعة 1:00 ظهرا     حسب التوقيت املحلي 
ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود 

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

     التاريخ : يوم االثنني املصادف 2019/8/5.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 248،800،000 ( مائتان وثمانية واربعون مليون وثمانمائة 
الف  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامنًا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
 1- رس��الة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من الوثيقة القياسية 

وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد  )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
2- تفوي��ض تحري��ري ملمثل مقدم العطاء املخ��ول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليه��ا من الجهات املحددة يف 
ورق��ة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس��تمارات املدرجة يف 

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

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

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

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

 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمس��ة  عش��ر – الزام الش��ركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 

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

املهندس / محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ملحافظ البصرة

)تنفيذ مشروع تأهيل وتوسيع وتطوير وتشجري وإنارة مدخل البصرة من جهة 
الزبري من الطريق السريع اىل بوابة الزبري( مناقصة )30/ بلديات  2019(

)تجهيز مراكز الشرطة بالعجالت عدد )54( مناقصة )12/ أمن وعدالة    2019(

)مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(

NO.3221.tue.9.juL.2019 العدد )3221( الثالثاء 7/9/ 2019 



17إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2753 يف 2019/6/25( .
يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 

)املغلقة( مشروع )انشاء شوارع ترابية وسبيس على القطعة املرقمة 595/382 م 48 كوت الصلحي(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )496,000,000( اربعمائة وستة وتسعون مليون  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العاشرة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : ) ابو الخصيب (

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

  ثانيييًا- يمكيين للمناقصيين ذوي األهلية الراغبن أن يحصلييوا على معلومات إضافية من  )قسييم العقود الحكومية  / 
شييعبة اعالن املشيياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السيياعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسييب التوقيت املحلي 

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

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

اليقل عن مبلغ قدره )148,800,000( مائة وثمانية واربعون  مليون وثمانمائة الف  دينار عراقي 
•الخربة والقدرة الفنية :على مقدم العطاء توفري الكوادر واملعدات وحسييب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل  )القسم 

الثالث وثيقة االشغال( 
رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* ودفع 

رسم غري مسرتد قدره )100,000( مائة  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/9  .
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء املصادف 2019/7/16   الساعة العاشرة 

صباحًا
  سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنن املصادف 2019/7/22 الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت 
املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات 

فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  :

     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/22.

     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 4,960,000 ( اربعة مليون وتسعمائة  وستون مليون 

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

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

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

4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اسييتمرارية أهلية مقدم العطاء او 
وثائق التأهيل الالحق بموجب االسييتمارات املدرجة يف القسييم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول 

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

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

العطلة 
اثنييا عشيير - للدائرة الحق يف الغاء املناقصيية يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسييب 

مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشاركن يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عشيير -  العنوان املشييار إليييه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسييم العقود الحكومية/ شييعبة بيع 

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

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

املهندس / محمد طاهر نجم التميمي  
                                                                                                                                    النائب الفني ملحافظ البصرة

 )مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2753 يف 2019/6/25( .
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( 
مشروع )انشاء كراج آليات مع محطة وقود على القطعة املرقمة 24/25 مقاطعة 20 شيخ ابراهيم مساحتها 1840ر 

م2(
 - وبكلفة  تخمينية قدرها )790,130,000( سبعمائة وتسعون  مليون ومائة وثالثون الف  دينار عراقي

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / التاسعة  والصنف /  انشائية 
  - املوقع : ) ابو الخصيب (

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

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

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

2-  متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية اليقل عن 
مبلغ قدره )237,039,000( مائتان وسبعة وثالثون مليون وتسعة وثالثون الف دينار عراقي 

• الخييربة والقييدرة الفنية : على مقييدم العطاء ان يقدم دليييال موثقا يوضح امكانيتييه على تلبية متطلبييات الخربة الفنية 
املدرجة ادناه :

أ - املشيياركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللسيينوات )7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن 
)237,039,000( مائتان وسبعة وثالثون مليون وتسعة وثالثون الف دينار عراقي

ب - توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل )القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* ودفع رسم 

غري مسرتد قدره )100,000( مائة  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء  املصادف 2019/7/9.
خامسييًا- سيييتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء املصادف 2019/7/16   السيياعة العاشييرة 

صباحًا
  سادسييًا -يجب تسييليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنن املصادف 2019/7/22 السيياعة 1:00 ظهرا حسييب التوقيت 

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

     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة.
     التاريخ : يوم االثنن املصادف 2019/7/22.

     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 7,901,300 ( سبعة مليون وتسعمائة واحد الف وثالثمائة 

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

1- رسالة العطاء وملحق العطاء.
2- الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعرة وبموجب 

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

4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق 
التأهيييل الالحق بموجب االسييتمارات املدرجة يف القسييم الرابييع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الييذي تم قبول عطائه. 

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

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

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

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

 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسيية  عشيير – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اسييتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
املهندس /محمد طاهر نجم التميمي  

                                                                                                                                               النائب الفني ملحافظ البصرة

)إنشاء كراج آليات مع محطة وقود على القطعة املرقمة 24/25 مقاطعة 20 
شيخ ابراهيم مساحتها 1840ر م2 مناقصة )32/ بلديات 2019(

)إنشاء شوارع ترابية وسبيس على القطعة املرقمة 595/382 م 48 كوت 
الصلحي مناقصة )31/ بلديات 2019(

)مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(

NO.3221.tue.9.juL.2019 العدد )3221( الثالثاء 7/9/ 2019 



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

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2753 يف 2019/6/25( .
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم)الغلقة( 

مشروع )تطوير مدخل ناحية السيبة )املرحلة الثانية (
 - وبكلف��ة  تخميني��ة قدره��ا )3.108.830.000( ثالثة مليار ومائ��ة وثمانية مليون وثمانمائ��ة وثالثون الف دينار 

عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019

 - مدة التنفيذ ) 210  يوم ( .
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الخامسة   والصنف /  انشائية 

  - املوقع : )السيبة(
  أواًل-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خ��الل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية التي حددتها تعليم��ات تنفيذ    العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
  ثانيًا- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من  )قس��م العقود الحكومية  / ش��عبة 
اع��الن املش��اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حس��ب التوقي��ت املحلي ملحافظة 

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

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

عن مبلغ قدره )932.649.000( تسعمائة واثنان وثالثون مليون وستمائة وتسعة واربعون  الف  دينار عراقي. 
•الخ��ربة والق��درة الفنية :على مقدم العط��اء ان يقدم دليال موثقا يوض��ح امكانيته على تلبية متطلب��ات الخربة الفنية 

املدرجة ادناه:�
أ - املش��اركة بصفة مقاول . او ادارة عقود . او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللس��نوات )7( الس��بع السابقة وبمبلغ ال يقل 

عن )932.649.000( تسعمائة واثنان وثالثون مليون وستمائة وتسعة واربعون الف دينار عراقي 
ب - توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابع��ًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية م��ن قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع 
رسم غري مسرتد  قدره )150.000( مائة  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء املصادف 2019/7/9.

خامس��ًا- س��يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الثالثاء املصادف 2019/7/16  الس��اعة العاشرة 
صباحًا.

  سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 2019/7/22 الساعة 1:00 ظهرا   حسب التوقيت 

املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات 
فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  :

الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة .
التاريخ : يوم االثنني املصادف 2019/7/22.

العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 31.088.300 ( واحد وثالثون مليون وثمانية وثمانون 
ال��ف  وثالثمائة دينار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 ي��وم بعد تاريخ نفاذية 

العطاءات.
ثامنًا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�:

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

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

4- الوثائ��ق املص��ادق عليها م��ن الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلي��ة مقدم العطاء او 
وثائ��ق التأهيل الالحق بموجب االس��تمارات املدرجة يف القس��م الرابع للتحقق من اهلية مق��دم العطاء الذي تم قبول 

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

عاشرًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
احد عشر- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة 
اثن��ا عش��ر - للدائ��رة الحق يف الغ��اء املناقصة يف أي مرحل��ة من مراحلها وقب��ل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحس��ب 

مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشاركني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك 
ثالثة عشر - العنوان املش��ار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة بيع الوثائق 

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

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

املهندس / محمد طاهر نجم التميمي
                                                                                                                                         النائب الفني ملحافظ البصرة

 )مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(

)تطوير مدخل ناحية السيبة )املرحلة الثانية( مناقصة )33/ بلديات 2019(

NO.3221.tue.9.juL.2019 العدد )3221( الثالثاء 7/9/ 2019 

العدد: 2
التاريخ: 2019

املوضوع / مناقصة رقم )2019/2( االمالءات الرتابية لقطعة االرض املخصصة ملرأب اسطول النقل
1-يس��ر ش��ركة توزيع املنتجات النفطية/ هيأة توزيع الجنوب/ فرع ميسان دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 
وذوي الخ��ربة لتقدي��م عطاءاته��م لعمل )االمالءات الرتابي��ة لقطعة االرض املخصصة ملرأب اس��طول النقل(
وبكلفة تخمينية قدرها )608.000.000( س��تمائة وثمانية مليون ضمن تخصيصات املوازنة التش��غيلية 

لعام 2019 ح/112 مباني وانشاءات.
2-ان املناقصة لهذا املشروع نشرت يف الصحف الوطنية ]الصباح الجديد واملستقبل والبينة الجديدة[.

3-عل��ى مقدمي العط��اءات املؤهلني والراغبني يف الحص��ول على معلومات اضافية االتصال بش��ركة توزيع 
املنتجات النفطية / فرع ميس��ان الواقع يف العمارة – منطقة الش��بانة مقابل جس��ر الجمهورية وعلى الربيد 
االلكرتون��ي missan _ dis@scopd.com.iq  خ��الل س��اعات الدوام الرس��مي من الس��اعة 9:00 

صباحا اىل الساعة 12:00 ظهرا وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
4-متطلبات التأهيل املطلوبة: 

أ -تقديم شهادة وعقد تأسيس الشركة مصدقة قانونيا.
ب -هوية تصنيف املقاولني نافذة لغاية عام 2019 مع شهادة ممارسة مهنة نافذة لعام 2019.

ت -الصنف االنشائي/ الدرجة الثالثة اىل تصنيف الدرجة االوىل.
ث -راس مال الشركة ال يقل عن )2( مليار دينار عراقي.

ج -املتطلبات املالية:-
)الحسابات الختامية للسنتني االخريتني مصدقة من قبل محاسب قانوني، راس مال الشركة، الكفاءة املالية، 

السيولة النقدية(.
ح -عل��ى مقدم العطاء توفري الس��يولة النقدية الخاصة باملش��روع وبمبلغ ال يقل ع��ن )243.200.000( 
مائتان وثالثة واربعون مليون ومائتان الف دينار عراقي مؤيدة بكتاب صادر من مصرف عراقي معتمد ورصني 
ومجاز من قبل البنك املركزي العراقي معنون اىل ش��ركة توزيع املنتجات النفطية / هيأة توزيع الجنوب / فرع 

ميسان.
خ - كتاب عدم ممانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر من الهيأة العامة للضرائب معنون اىل شركتنا.

د -كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للمشمولني بموجب التعليمات.
ذ -االعمال املماثلة املنجزة بتأييد من الجهات الرسمية التعاقدية مع تحديد مستوى التنفيذ.

ر -وصل شراء وثائق املناقصة )النسخة االصلية(.
ز -قائم��ة باس��ماء ومؤهالت ال��كادر الفن��ي واالداري واالختصاصي��ني العاملني لدى مقدم العط��اء واملعدات 

واآلليات التخصصية لديه.
س -بيان عدد املناقصات بعهدة مقدم العطاء وتفاصيلها.

ش -املنهجية املقرتحة لتنفيذ املناقصة.
ص -مدة تنفيذ العمل بااليام )180( يوم.

5-يلتزم مقدم العطاء باعتماد وتقديم الهوية الضريبية واستخدام الرقم الضريبي.

6-بامكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل شركة توزيع املنتجات 
النفطي��ة / فرع ميس��ان/ الش��عبة القانونية وبعد دف��ع قيمة البي��ع للوثائق البالغ��ة )250.000( مائتان 

وخمسون الف دينار الغري قابلة للرد.
وسيتم تسليم الوثائق يدويا.

7-يتم تس��ليم العطاءات اىل )ش��ركة توزيع املنتجات النفطية / فرع ميس��ان/ مقر لجنة فتح العطاءات( يف 
املوعد املحدد.

•)قبل الس��اعة الثانية عش��رة ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يوم االربعاء املصادف )2019/7/24(( وسوف 
ترفض العطاءات املتأخرة.

•وس��يتم فتح العطاءات بحض��ور مقدمي العطاءات او ممثليه��م الراغبني بالحضور يف العن��وان التالي )مقر 
ش��ركة توزيع املنتجات النفطية/ فرع ميس��ان/ لجنة فتح العطاءات/ الطابق االول/ قاعة االجتماعات( يف 

الزمان والتاريخ الساعة الثانية عشرة من آخر يوم لتقديم العطاءات املصادف االربعاء )2019/7/24(.
•كل العط��اءات يج��ب ان تتضمن ضمان��ًا للعطاء )خطاب ضمان مصريف او س��فتجة او صك مصدق( وبمبلغ 
)12.160.000( اثني عش��ر مليون ومائة وستون الف دينار نافذة لغاية )6 اشهر( من تاريخ املناقصة على 

ان يتم اكمال باقي التأمينات البالغة )5%( عند االحالة.
8-س��يتم عقد مؤتمر خاص لالجابة عن استفس��ارات املقاولني يف تمام الس��اعة التاس��عة صباحا بتوقيت 
العاصم��ة بغ��داد من يوم االربعاء املصادف 2019/7/17 يف مس��تودع وقود العمارة القديم/ مقر القس��م 

الفني/ الكائن يف العمارة/ حي القاهرة الثانية/ الشارع العام.
9-ال يجوز ملنتس��بي دوائر الدولة او القطاع العام االش��رتاك باملناقصات بصورة مباش��رة او غري مباش��رة مع 

مراعاة احكام التشريعات النافذة وللشركة الحق يف استبعاد العطاءات الغري مستوفية للشروط واملعايري.
10-يلت��زم مق��دم العطاء بملء الج��زء الرابع من الوثيقة القياس��ية بكافة بياناته وبعكس��ه يتم اس��تبعاد 

العطاء.
11-شركة توزيع املنتجات النفطية غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

12-اذا صادف موعد غلق املناقصة او موعد انعقاد املؤتمر عطلة رس��مية فان موعد الغلق واملؤتمر حس��ب 
الحال س��يكون يف اليوم الذي يلي العطلة وبتمام الس��اعة املحددة يف التاريخ االساس لعقد املؤتمر وساعة 

غلق املناقصة.
13-العطاءات املدونة بقلم رصاص او اي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها.

14-يف حال فشل مقدم العطاء الفائز يف تقديم ضمان حسن االداء او توقيع العقد سوف يرتتب عنه الغاء 
االحالة ومصادرة ضمان العطاء دون الحاجة اىل حكم قضائي.

15-يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعالن واملصاريف االخرى.
16-يلت��زم مق��دم العطاء بتقديم ب��راءة ذمة صادرة من دائ��رة التقاعد والضمان االجتماعي تؤيد ش��مول 

العاملني لديهم بالضمان. 
17-اذا صادف موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعدا للغلق.

                                                                                                                                     قاسم مطشر قاسم 
و.مدير هيأة توزيع الجنوب

إعالن مناقصة
جمهورية العراق 

وزارة النفط / شركة توزيع املنتجات النفطية / فرع ميسان






