
يف الهدف

لي��س هذا عنواناً لفيلم او مس��رحية كوميدي��ة او رواية حتت الطبع 
لكن��ه عن��وان ملس��خرة حصلت فع��اً عل��ى االرض بطله��ا بامتياز 
محافظ واس��ط الس��يد )محمد املياحي( وت��دور احداثها حول قيام 
احملاف��ظ املذك��ور بالض��رب املبرح الذي ط��ال احد الضب��اط االمنيني 
في س��يطرة اللج الواقعة مابني بغداد والك��وت وبعد افتضاح االمر 
وانتش��ار مقط��ع الفيديو الذي يص��ور احلادثة على مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي حاول احملاف��ظ مللمة الفضيحة من خال تس��ويق رواية 
مفاده��ا ان الضاب��ط املعت��دى عليه اعط��ى تبريرات غي��ر منطقية 
لازدحامات احلاصلة في تلك الس��يطرة وانه كان يتحدث مع احملافظ 
وكأن ش��يئاً لم يحصل ولم يش��عر باملس��ؤولية ولكن فات الس��يد 

احملافظ ان ما قام به تصرف غير 
حضاري واهانة للقانون وازدراء 
القائمة على  االمنية  باجلهات 
تطبيق��ه وكان حري��اً باحملافظ 
ان يس��لك الطرق واالس��اليب 
الس��ياقات  ووف��ق  االداري��ة 
املرعية ف��ي اش��كالية كهذه 
اس��تعراض  الى  اللج��وء  ام��ا 
العض��ات فأم��ر غي��ر مقبول 
ومس��تهجن ومخالف لقواعد 
السلوك الوظيفي وان من يريد 
ان يحاس��ب فليحاسب ولكن 
وف��ق االص��ول.. وحس��ناً فعل 

الس��يد رئيس الوزراء )عادل عبد املهدي( عندما وجه بإتخاذ اجراءات 
قضائية ضد محافظ واس��ط وحس��ناً فعل الس��يد وزي��ر الداخلية 
)ياس��ني الياسري( عندما اوعز بس��حب احلماية من احملافظ بعد هذا 
االعتداء وحس��ناً ايضاً فعل قائد شرطة احملافظة اللواء )عاء غريب 
الزبيدي( عندما زار على الفور سيطرة اللج والتقى بالضابط املعتدى 
عليه وحس��ناً فعل عندما اعلن اس��تقالته وف��ي نفس الوقت نقول 
حسناً تصرف الضابط املعتدى عليه.. نصيحة لكل من يستشعرون 
انهم جبابرة في االرض نقول: ان النظام يفرض بالقانون وان املس��يء 
واملقصر ينال اجلزاء الذي يس��تحق بالقانون ايضاً اما بغير ذلك فغير 

مسموح ألننا في دولة ولسنا في غابة!!

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

عبد الوهاب جبار* 

»شقاوة« يف 
سيطرة اللج

كشفت تنس��يقية تظاهرة )١٩( متوز 
التي س��تنطلق يوم اجلمع��ة املقبل، 
انه��ا س��تكون ف��ي )١٤( محافظ��ة 
وباعداد مليونية للمطالبة باخلدمات 
العامة. وقال منسق التظاهرة )خليل 
الناج��ي( إن التظاه��رة املرتقبة التي 
س��تكون في )١٤( محافظ��ة عراقية 
تظاهرة سلمية واجلماهير ستطالب 
فيه��ا باخلدم��ات التي تش��هد نقصاً 
شديداً باالضافة الى املطالبة بتوفير 
فرص العمل وكشف الفاسدين ونبذ 

احملاصصة املقيتة.
وف��ي الش��أن االمن��ي أك��دت قي��ادة 
العمليات املشتركة، أن عمليات »إرادة 
النصر« دم��رت مقدرات تنظيم داعش 
في عمق الصحراء. ونقل إعام احلشد 
، عن الناطق باس��م القي��ادة العميد 
)يحيى رس��ول( قوله، إن عمليات إرادة 
النصر حققت نتائج إيجابية ومتكنت 
م��ن تدمير مق��درات داع��ش في عمق 
الصح��راء )الرابط��ة ب��ني محافظات 
األنب��ار ونين��وى وص��اح الدي��ن( م��ن 
اوكار ومضاف��ات ومس��تودعات ودعم 

لوجستي.
وعل��ى صعي��د ذي صل��ة اك��د رئيس 

اللجنة االمنية في مجلس محافظة 
ديالى )صادق احلس��يني( ، بان تنظيم 
داعش فقد )١١( من قادة ما اس��ماها 
الدائرة الس��وداء. وقال احلس��يني ، ان 
“ احلش��د الش��عبي والقوات االمنية 
نفذت سلس��لة عملي��ات نوعية في 
)7( مناط��ق داخل ديالى خال النصف 
االول من 20١٩ اس��فرت عن قتل )١١( 
قيادي ضمن مايعرف بالدائرة السوداء 
وهم ق��ادة الص��ف االول لوالية ديالى 

الداعشية”.
من جانبه أعلن احلشد الشعبي، عن 
إحب��اط أكبر عملية تهري��ب للبنزين 
بواس��طة الصهاري��ج م��ن محافظة 
نين��وى. وذك��ر إعام احلش��د ان اللواء 
)٣0( ف��ي احلش��د الش��عبي متكن من 
إفش��ال أكب��ر عملية فس��اد وتهريب 
للبنزي��ن بواس��طة الصهاري��ج م��ن 
محافظة نين��وى. وأضاف أن العملية 
جاءت بناء على معلومات استخبارية 

دقيقة.
وف��ي التط��ورات ايضاً اك��د محافظ 
البصرة )اس��عد العيداني(، ان القوات 
األمني��ة س��تتصدى مل��ن يح��اول ان 
يعي��د احملافظ��ة ل�مربع احل��رق، داعيا 
من يحش��د للتظاه��رات تقدمي طلب 
رس��مي ل��ه بصفت��ه رئي��س اللجنة 

االمني��ة العلي��ا في احملافظ��ة لغرض 
توجي��ه القي��ادات األمني��ة بحماي��ة 
تلك التظاه��رات. واض��اف العيداني، 
أن اخل��روج بالتظاه��رة التي س��يكون 
عنوانها سلمي ومضمونها سيؤجج 

الوضع مجددا في احملافظة.
على صعي��د ذي صلة دان مؤمتر إقليم 
البصرة املوحد، محاوالت فصل قضاء 
الزبي��ر عن احملافظة، داعي��اً البصريني 
إلى التكات��ف واملطالبة والعمل على 
حتوي��ل احملافظة إلى إقلي��م. وجاء في 
البيان اخلتامي للمؤمتر ، أنه مت انتخاب 
اجله��ود  لتنس��يق  مش��تركة  جلن��ة 

املس��تقبلية نحو هدف إقامة إقليم 
البصرة وضمت ممثلني عن التجمعات 
والش��خصيات املش��اركة في املؤمتر. 
كما يدين املؤمتر عدم احترام احلكومة 
املركزية للدس��تور والقوانني املركزية 
للدس��تور والقوان��ني الناف��ذة وذل��ك 
إلهماله��ا الطلب��ات املقدمة من قبل 
جماهي��ر البص��رة س��واء ع��ن طريق 
جم��ع التواقيع عام 20١5 أو عن طريق 
مجلس محافظ��ة البصرة عام 20١٩ 

ويعتبر ذلك سابقة خطيرة. 
وف��ي التط��ورات ايض��اً ذك��ر موق��ع 
اياف ان رئيس الوزراء الس��ابق )حيدر 

العبادي( ق��ال في مقابل��ة مع وكالة 
فران��س برس انه يس��تعد للعودة الى 
القي��ادة السياس��ية مقدماً نفس��ه 
بدي��اً عن رئي��س احلكوم��ة العراقية 
في مجاالت ش��تى السيما مكافحة 
الفس��اد ومراهناً على ش��ارع يشعر 
بخيب��ة امل بالغة ازاء االداء احلكومي 
احلالي واشار مصدر حكومي للوكالة 
ذاته��ا ال��ى تعبئ��ة سياس��ية يقوم 
به��ا العب��ادي مراهن��اً عل��ى الصيف 
واحتجاج��ات العراقي��ني الدورية ضد 
انقط��اع التي��ار الكهربائ��ي املزم��ن 
بالع��راق ونق��ص اخلدم��ات كصه��وة 

للعودة بعدما نصب نفس��ه معارضاً 
تقوميياً وفق ما يقول العبادي نفسه.

م��ن جان��ب آخر رفض عض��و مجلس 
النواب عن كتلة املستقبل املعارضة 
)س��ركوت ش��مس الدين( م��ا يطرح 
من حلول عرقي��ة ومذهبية وطائفية 
مقترح��اً  كرك��وك،  محافظ��ة  ف��ي 
مب��ادرة حل��ل جمي��ع املش��اكل التي 
جعل��ت احملافظة قنبلة موقوتة. وقال 
ش��مس الدين ، ان جمي��ع احللول في 
كركوك املبنية على اس��س عرقية او 
مؤكداً  مرفوضة،  اوطائفي��ة  مذهبية 
ان التدخات القادمة من اربيل وبغداد 
فاقم��ت من ه��ذه املش��اكل وزعزعت 
امن واس��تقرار هذه احملافظة، بدال من 
ترك االمر البنائه��ا لتحديد مصيرهم 

ومستقبل محافظتهم.
عل��ى صعي��د ذي صل��ة دع��ا النائب 
الغ��اء  ال��ى  الكربول��ي(،  )محم��د 
مجل��س محافظ��ة كرك��وك، واصفاً 
اياه ب�الاش��رعي. وقال الكربولي ، إن 
بعض السياس��يني يوه��م العراقيني 
بأن كرك��وك قنبلة موقوت��ة وبيده زر 
تفجيرها، معتبراً أن هذه املس��رحية 
يج��ب ان تتوقف ومجل��س محافظة 
والاش��رعي  املنتخب  كرك��وك غي��ر 

يجب ان يلغى.

استجابة ملا طالبت به )                                 (.. النقل : ليس لدينا نية بتجديد العقد مع تكسي بغداد

املنتجات النفطية ترد على النزاهة:حنن من ضبطنا البطاقات الوقودية املزورة

العيداني: القوات االمنية ستتصدى ملن حياول اعادة احملافظة لـ”مربع احلرق”.. ومؤمتر اقليم البصرة املوحد يدين حماوالت فصل الزبري
“ارادة النصر” دمرت مقدرات داعش يف الصحراء والتنظيم االرهابي فقد )11( من ابرز قادة “الدائرة السوداء”.. واحباط اكرب عملية تهريب للبنزين

  تطالب بعدم تكرار سيناريو استجواب الوزراء.. بعد افتضاح لعبة امسها “املساومات” بني الكتل

نائب: مشاكل كركوك قنبلة موقوتة وآخر يدعو إللغاء جملسها ويصفه بـ”الالشرعي”
مراهنًا على خيبة امل الشارع ازاء األداء احلكومي.. العبادي خيوض حراكًا سياسيًا للعودة اىل احلكم
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تنسيقياتها: تظاهرة الجمعة المقبلة ستكون مليونية وفي )14( محافظة.. والخدمات مطلبها

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 

واهلل عيب.. وزارة بال وزير هذه نتائجها.. احلكيم: نسب النجاح املتدنية للموسم املنصرم جرس انذار ينبه عن خطر قادم!

كتب املحرر السياسي

3جملس العاصمة : اجناز80% من مشروع سور بغداد األمين333تفاصيل اطالق سراح سجني سعودي يف العراق وإعادته اىل بالده233)                                     ( تنشر التعليمات اخلاصة بإعادة املفسوخة عقودهم جبهاز مكافحة االرهاب33

بغداد /  
رد مدي��ر فرع نين��وى للمنتجات النفطية فاح قنديل، على بيان هيئة النزاهة بش��أن 
ضبط خمسة عشر الف بطاقة مزورة في الفرع، مؤكدا أن عملية الضبط متت من قبل 

ماكات شركة توزيع املنتجات النفطية وفرعها بنينوى وليس من قبل الهيئة.
وقال قنديل ، إن هيئة النزاهة تناولت في بيان لها أن ماكاتها ضبطت خمس��ة عشر 
الف بطاقة مزورة في فرع نينوى للش��ركة، موضحا أن البيان جانب احلقيقة فعملية 
الضبط متت من قبل ماكات الشركة وفرع نينوى واحالت القضية الى مكتب املفتش 
العام في الوزارة.وأضاف قنديل، انها )شركة توزيع املنتجات النفطية( هي من اكتشف 
حال��ة التاعب في البطاق��ات الوقودية وس��جلت اخملالف مع االخذ بع��ني االعتبار ان 
اجراء الفرع كان قبل اش��هر من االن بالتعاون مع مكتب املفتش العام والقول مدعوم 
باخملاطبات االدارية املعتبرة، معتبرة عن استغرابها من صياغة البيان التي حتدثت بلغة 
الضب��ط وكان الف��رع لم يتخذ موقفا جتاه هذه البطاق��ات املزورة.وتابع، أن إطاع الرأي 
العام مس��ؤولية اجلميع، وشركة توزيع املنتجات النفطية وفرع نينوى لن تدخر جهدا 

في متابعة كل احلاالت واخطار اجلهات املعنية بذلك.

طائرة اإلمارات املميزة تهبط يف مطار بغداد إحتفااًل بثورة 14 تموز
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وصول الطائرة اخلامسة 
احململة مبكونات منظومة 

»إس-400« الروسية إىل تركيا

القوة اجلوية يرد على انباء 
اهلجرة اجلماعية لالعبيه 

ويوضح موقفه من اوديشو
9

كيف جتر أمريكا 
بريطانيا إىل مواجهة 

مباشرة ضد إيران؟

تزامنًا مع احتفاالت 
شعبنا بالذكرى الـ)61( 

لثورة 14 متوز اخلالدة
13 8

 النظام يفرض بالقانون وان 
املسيء واملقصر ينال الجزاء 
الذي يستحق بالقانون 
ايضًا اما بغري ذلك فغري 
مسموح ألننا يف دولة 
ولسنا يف غابة

بغداد / 
كش��ف النائب ع��ن تيار احلكم��ة النيابية، 
حس��ن فدع��م ، بوجود اتف��اق ب��ني القادة 
السياس��يني على مترير امل��ادة 5٨ من قانون 
املوازنة االحتادية اخلاصة بتصدير نفط اقليم 
كردس��تان.وقال فدعم إن “ع��ددا من النواب 
تقدموا بطلب في اجللس��ات الس��ابقة إلى 
رئيس البرملان محمد احللبوسي إللزام إقليم 
كردستان بتسليم واردات النفط للحكومة 

االحتادية لكنه رُفض من احللبوسي”.
وأضاف، أن “احللبوسي أبلغهم بوجود اتفاق 

سياسي مس��بق بني القادة على مترير املادة 
5٨ دون النظ��ر بطلب��ات واعت��راض الن��واب 

وكذلك عدم قبول أي تعديات أخرى”.
وأش��ار إلى أن “ع��دم إلت��زام حكومة إقليم 
كردستان بتس��ليم واردات النفط حلكومة 
بغداد سيتيح لنا استخدام جميع اخليارات 

للتعامل مع املوضوع”.
وكان��ت كتلتا احلكم��ة والنصر انس��حبتا 
من جلس��ة اخلميس املاضي احتجاجا على 
تصدير كردس��تان نفطها من دون تس��ليم 

األموال الى احلكومة االحتادية في بغداد.

الكشف عن اتفاق سياسي خيص أموال 
النفط املصدر من كردستان

بغداد / 
 أعلن��ت الهيئة العامة للجم��ارك، امس األحد، 
تس��جيل كمرك طريبي��ل احلدودي اي��رادا يوميا 
قارب املليار ونصف املليار دينار.وقالت الهيئة، إن 
مركز كمرك طريبيل احلدودي في محافظة األنبار 
سجل ايراداً يومياً امس االول السبت قارب املليار 
دينار ونصف املليار دينار في سلسلة من اإلجنازات 
الت��ي حتققه��ا املراك��ز اجلمركية.وأضاف��ت، أن 
ارتفاع حجم التبادل التجاري بني العراق واالردن 
بعد التسهيات والقرارات التي اتخذتها الدولة 
ش��جع التجار واملس��توردين لزيادة االستيرادات 
مما س��اهم في ارتفاع االي��رادات املتحققة التي 
ترف��د اخلزينة العام��ة للدولة.وطالب��ت الهيئة، 
اي��اء اهتمام كبي��ر للمناف��ذ احلدودي��ة وتوفير 

متطلب��ات العم��ل الكمركي الت��ي تفتقد لها 
ه��ذه املناف��ذ رغ��م ما ت��دره من مبال��غ ضخمة 
للموازنة العامة كان من املفترض أن تسهم في 
تطوير بناه��ا التحتية وتركيز الدائرة املس��ؤولة 
جهوده��ا  لتوفي��ر احتياج��ات الدوائ��ر العاملة 
فيها.عل��ى صعيد ذي صلة أعلن منفذ س��فوان 
احلدودي م��ع الكويت، عن بلوغ إيرادات املنفذ ١٣ 
مليار دينار خال ش��هر اي��ار املاضي. وقال مصدر 
إن “س��احة التبادل التجاري في املنفذ ش��هدت 
خ��ال ايار املاضي تداول نحو 705٨ عجلة، بواقع 
٤55٩ للدخول و٣6٣7 للمغادرة، ما بني ش��احنة 
بضائع وسيارة صغيرة بضمنها دخول نحو 7٤2 
س��يارة صالون واملغادرة منها ٣٩6 وبنسبة زيادة 
١0 باملئة ع��ن مثيلتها للعام املاضي”.واضاف ان 

بوابة املنفذ ش��هدت خال الشهر نفسه دخول 
نحو ٩ آالف واف��د عراقي وعرب��ي واجنبي، بينما 
بلغ معدل دخول الرعايا العرب ٣2٨٣ غادر منهم 
في الشهر نفسه 2٩١٤، اما عدد الرعايا االجانب 

فبلغ 222٤ وافدا غادر منهم 2١25.

الكمارك: طريبيل احلدودي حيقق 1,5 مليار دينار يوميًا 
وسفوان )13( مليار دينار خالل شهر.. وعني احلاسود بيها عود

بغداد / 
أفادت مصادر مطلعة، بأن 
اإلس��امية  الدعوة  حزب 
نوري  العام  أمينه  انتخب 
ثاني��ة.  لوالي��ة  املالك��ي 
وقال��ت املص��ادر إن “حزب 

أعاد  الدع��وة اإلس��امية 
خال مؤمت��ره املنعقد في 
كرباء املقدس��ة انتخاب 
نوري املالك��ي أمينا عاما 
الدعوة اإلسامية”. حلزب 
وكان ح��زب الدعوة عقد، 

املاض��ي،  اجلمع��ة  ي��وم 
محافظ��ة  ف��ي  مؤمت��ره 
كرباء املقدس��ة بحضور 
اغلب قياداته بعد أش��هر 
م��ن التحضي��ر واخل��اف 

بشأنه.

انتخاب املالكي أمينا عاما حلزب الدعوة

بغداد / 
بين��ت اللجن��ة املالي��ة النيابية، امس 
االحد، انها بانتظار قانون زيادة الرواتب 
التقاعدي��ة للموظف��ني، الفت��ة الى ان 
احلكومة لم ترس��ل بعد ه��ذا القانون، 
ال��ى  املعلوم��ات تش��ير  ان  موضح��ة 
زي��ادة تل��ك الروات��ب بح��دود الضعف 

عض��و  تقاعدي.وقال��ت  رات��ب  الدن��ى 
اللجنة محاس��ن حمدون ، ان “الرواتب 
التقاعدية للموظفني لم يتم الى غاية 
اليوم اتخاذ اي قرار بشأن زيادتها، لكن 
املوضوع مت عرضه على مجلس النواب 
خ��ال اجللس��ات الس��ابقة”.واضافت 
لزي��ادة  توجه��ا  “هن��اك  ان  حم��دون، 

الرواتب التقاعدية للموظفني  البالغة 
)٤00( الف فما دون لتصبح ضعف هذا 
املبلغ، ولكن لم تتخذ احلكومة اي قرار 
بعد بشأن هذا املوضوع”، مبينا “زيادة 
الروات��ب التقاعدية اليحت��اج الى زيادة 
ف��ي امليزانية او تخصيص��ات اضافية، 
حيث يخضع ذلك الى صندوق التقاعد 

الذي يحصل عل��ى ميزانيته من رواتب 
“اللجنة  أن  املوظفني”.واكدت حمدون، 
املالية بش��كل خاص والبرملان بشكل 
عام م��ازال ينتظر قانون زي��ادة الرواتب 
التقاعدية م��ن قبل احلكومة، من اجل 
اتخاذ االجراءات الازمة بش��أنه داخل 

مجلس النواب”.

املالية النيابية : ننتظر من احلكومة قانون زيادة الرواتب التقاعدية

بغداد / 
أعلن إعام الشرطة االحتادية، إغاق ١5 كوفي 
شوب في بغداد بس��بب مخالفة التعليمات 
والضوابط.وقال إعام الش��رطة االحتادية ، إنه 

مت إغاق ١5 مقهى )كوفي شوب( في العاصمة 
بغ��داد. وأض��اف البي��ان، أن ذلك جاء بس��بب 
مخالف��ة التعليمات والضواب��ط الصادرة من 

اجلهات اخملتصة.

وكانت »البينة اجلديدة« قد ناش��دت في عدد 
س��ابق الس��يد وزي��ر الداخلية بش��ن حملة 
على مواخير العبث وتغييب عقول الش��باب 

واخضاع هذه االماكن الى رقابة مشددة.

إغالق )15( كويف شوب يف بغداد
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سائرون: عبد املهدي يعتمد على منهاج العبادي وليس برناجمًا خاصًا به ينطبق على معطيات املرحلة والواقع

2

صاحل لسفري البحرين: الدولة ملتزمة حبماية مقار البعثات والسفارات الدبلوماسية وتطوير آليات العمل املشرتك

NO.3224.MON.15.JUL.2019

بغداد / البينة الجديدة
أش��اد وزير الدفاع جناح الشمري، بالتضحيات التي قدمتها قوات احلشد الشعبي خالل 
معارك التحرير ضد اإلرهاب، مؤكدا أن احلش��د الشعبي ليس حكرا على طائفة او وقفا 
على منطقة معينة. وقال الشمري في كلمة القاها خالل حفل تأبيني لشهداء احلشد 
الش��عبي اقامته منظمة بدر إن احلشد الش��عبي اسم عظيم ملن اسماه وعنوان لالمة 
العراقية”، مؤكدا أن »احلشد ليس حكرا لطائفة او وقفا على منطقة من ربوع الوطن”.
وأضاف أن “احلش��د ابلى بالء االبطال في س��احة املنازلة وكانت اسهامته نوعية وحية 
في حس��م املعارك”، الفتا إلى أن فتوى اجلهاد الكفائي التي تأس��س على اثرها احلشد 
اوقف��ت التداع��ي األمني واعطت قواتن��ا فرصة عظيمة المتص��اص الصدمة واالنتقال 
لعمليات النصر.وبش��أن األمر الديواني الذي اصدره رئي��س الوزراء عادل عبد املهدي أكد 
الش��مري أن األمر الديواني هو عرفان بدور احلش��د وتضحياته وتكرميا لش��هدائه االبرار 

وحماية له من دعاوى التضليل واالباطيل.

بغداد / البينة الجديدة
اس��تقبل رئيس اجلمهورية برهم صالح، امس  االحد، في 
قصر الس��الم ببغداد س��فير مملكة البحري��ن لدى العراق 
ص��الح املالكي بع��د عودته من املنامة، واس��تئناف عمله 
في بغداد. وأكد الرئيس صالح بحس��ب بيان رئاسي عمق 
الروابط الوثيقة واألخوية التي جتمع البلدين الش��قيقني، 
مش��يراً الى ضرورة تطوير آل�يات العمل املشترك ملواجهة 
التحديات واملس��تجدات، وترس��يخ دعائم األمن والسلم 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي. وشكر رئيس اجلمهورية 
موقف ملك البحرين لدعمه العراق وتعامله االيجابي مع 
حادثة االعتداء على مبنى السفارة البحرينية، مشدداً على 
التزام الدولة العراقية بحماية مقار البعثات والس��فارات 
الدبلوماس��ية العاملة في العراق، وتوفي��ر االجواء اآلمنة 
الداء اعمالها ومهامها. بدوره، نقل السفير املالكي حتيات 
املل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة الى رئي��س اجلمهورية 
ومتنيات��ه له باملوفقية والنجاح، مؤك��داً دعم بالده للعراق 
ووحدته وس��يادته وحرصها على تعزيز العالقات الثنائية 

وتوسيع آفاق التعاون املشترك.

وزير الدفاع: احلشد الشعيب عنوان لألمة العراقية وليس حكراً لطائفة أو وقفًا على منطقة معينة

العامري: لن نسمح بإعادتنا إىل مربع الطائفية واحملاصصة املقيتة يف توزيع الدرجات اخلاصة

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
دعا نائب عن حتالف سائرون، امس االحد، رئيس 
الوزراء عادل عبد امله��دي ألن يكون واضحا في 
تقدمي منه��اج وبرامج وخط��ط واقعية رقمية 
يطلع عليها الش��عب العراقي ويصادق عليها 
البرملان، مش��يرا الى ان رئيس احلكومة احلالية 
اعتمد على منهاج وبرنامج للحكومة السابقة 
وليس برنامجا خاصا به. وقال رياض املسعودي 
إن هن��اك مالحظ��ات طرحته��ا بع��ض الكتل 
السياسية في بداية تقدمي البرنامج احلكومي 

لرئيس الوزراء عادل عبد املهدي ترتبط بطبيعة 
املنهاج والبرنامج كونه نفس البرنامج املقدم 
من احلكومة الس��ابقة برئاسة حيدر العبادي، 
لكن االعالم لم يسلط الضوء على تلك اجلزئية 
بس��بب تس��ارع االح��داث وضبابية املش��هد 
السياسي بتلك املرحلة، مبينا ان عبد املهدي 
كان االج��در به تقدمي برنام��ج مختلف وخاص 
به ينطب��ق عل��ى معطي��ات املرحل��ة والواقع 
وليس االعتماد على برنامج حلكومة س��ابقة.
واض��اف املس��عودي، ان البرنام��ج احلكوم��ي 

متلكأ وم��ن يتحمل املس��ؤولية هي احلكومة 
فق��ط الن الكتل السياس��ية ل��م تقف عائقا 
ام��ام تطبي��ق البرنامج احلكوم��ي واليوجد اي 
تكبيل للحكومة من قبل الكتل السياس��ية، 
الفتا ال��ى ان رئيس الوزراء عليه املش��اركة مع 
اجلمي��ع في صناع��ة القرار لك��ن مايجري االن 
هي ق��رارات واجراءات بطيئ��ة والتوجد اولويات 
لتطبي��ق البرنامج احلكومي وكان االجدر به ان 
يختار قطاعات ضمن اولويات حلل مش��اكلها 

تدريجيا.

»                         « تنشر التعليمات اخلاصة بإعادة املفسوخة عقودهم جبهاز مكافحة اإلرهاب

بغداد / البينة الجديدة
أكد رئيس حتالف الفتح هادي العامري، عدم السماح ألحد بإعادة 
الع��راق إلى مربع الطائفية مرة اخرى، داعيا إلى ترك “احملاصصة 
املقيتة” في توزيع الدرجات اخلاصة وترك األمر لرئيس الوزراء عادل 
عبد املهدي. وقال العامري في احتفال تأبيني لش��هداء احلشد 
الشعبي اقامته منظمة بدر، إن “استقرار العراق يعني استقرار 
املنطقة وخالف ذلك فان املنطقة ستعاني كثيرا”، مشددا على 
ضرورة “احملافظة على النصر ومن مقوماته الوحدة الوطنية ونبذ 
الطائفية”. وأضاف، أنه “لن نس��مح الح��د بان يعيدنا الى مربع 
الطائفية مرة اخرى”، داعيا إلى “جتاوز احملاصصة احلزبية املقيتة 
في تقسيم املناصب احلكومية والسيما الدرجات اخلاصة وترك 
االم��ر لرئيس الوزراء”. وطال��ب العامري ب�”تش��ريع قانون جديد 
ملعاجل��ة التمايز في الرواتب ومس��توى املعيش��ي ب��ني طبقات 
الشعب العراقي”، معترا أن “اول االجراءات للقضاء على التمايز 

الطبقي الوقوف بوجه الفساد ومنع انتشاره”.

بغداد / البينة الجديدة
ح��ذر النائب ع��ن محافظ��ة بابل ص��ادق مدلول الس��لطاني، من 
هجرة ٣٠ الف نسمة بس��بب تخطيط خاطئ لوزارة املوارد املائية 
في مش��روع تبطني ج��دول بابل، داعيا اياها لرف��ع التبطني اجلزئي 
م��ن اجلدول كونه مطلبا جماهيريا. وقال الس��طاني ان وزارة املوارد 
املائي��ة ستتس��بب بهج��رة ٣٠ الف نس��مة بس��بب تخطيطها 
اخلاط��ئ ملش��روع تبطني ج��دول بابل، ال��ذي يروي عش��رات اآلالف 
من االراض��ي الزراعية، مبين��ا ان الوزارة اخط��أت بالتبطني اجلزئي 
منذ ٦ س��نوات مما ادى لعدم وصول مياه الش��رب والسقي. واضاف 
الس��لطاني، وه��و محاف��ظ س��ابق ل بابل، ان��ه س��بق وان طالبنا 
بتخصيص ملياري دينار لعمل دوار ومت تخصيص املبلغ بالتنس��يق 
مع رئي��س مجلس النواب واللجنه املالية، لكن ومنذ ٣ اش��هر لم 
تق��م الوزارة بأي اج��راء، الفتا الى ان اجراءات ال��وزارة ضعيفة كما 
ان الوزي��ر لم يقم باي زيارة ميدانية الى املوقع. واش��ار الى ان الوزير 
يت��ذرع بقضايا فنية دون التفكير بهجرة الفالحني ومعيش��تهم، 
متهما اياه ب�التستر على اخطاء موظفي الوزارة الذين عملوا على 
التبطني القاتل بس��وء التنفيذ. وتابع اننا ومن باب االنصاف علينا 
االشادة بدور وجهود الوزير االسبق محسن الشمري الذي زار جدول 
بابل ثالث مرات والتقى املزارعني لكن انتهاء تكليفه حال دون اجناز 
املش��روع بعكس الوزير احلالي الذي يزور ج��دول بابل عندما تكون 
اجلداول ممتلئة باملياه لعدم وجود موس��م زراعي مبررا ان التبطني ال 

يعيق وصول املياه.

نائب حيّذر من هجرة ٣٠ ألف 
نسمة بسبب ختطيط املوارد املائية

اربيل / البينة الجديدة 
أكد النائب ع��ن كتلة احلزب الدميقراطي الكردس��تاني ارام 
باالتي، ان ما ارسلته احلكومة االحتادية الى اقليم كردستان 
طيلة االش��هر الس��ابقة هو رواتب موظفي االقليم وقوات 
البيش��مركة فقط بس��بب عدم ارس��ال االقليم اللتزاماته 
النفطي��ة املقررة باملوازنة، مش��دداً على ان هنالك أس��بابا 
فني��ة وأخ��رى قانونية كانت الس��بب بعدم الت��زام االقليم 
بارس��ال تلك احلصص. وقال باالتي إن “هنالك مادة واضحة 
في املوازنة االحتادية تش��ير بكل وض��وح الى انه بحال عدم 
تس��ليم اقليم كردس��تان للعائدات النفطي��ة ل� 25٠ الف 
برميل يوميا فانه يتم اس��تقطاع تلك النس��بة من حصة 
االقليم باملوازنة”، مبينا ان “تلك املادة استثنت رواتب قوات 
البيش��مركة واملوظفني”.واض��اف أن “ماحص��ل فعلي��اً ان 
احلكوم��ة االحتادية حتى اللحظة لم ترس��ل الى االقليم اال 

رواتب املوظفني والبيشمركة”.

نائب كردي: أسباب فنية وقانونية 
تسببت بعدم التزام اإلقليم بتسليم النفط

أخبار موجزة
س��تريت  »وول  صحيف��ة  اج��راءآت .. كش��فت 
جورن��ال« األمريكية أن ش��ركة »هواوي« الصينية 
تخطط التخاذ إجراءات جوابية، ردا على القرارات 
األمريكية بإدراجها في القائمة الس��وداء.ونقلت 
الصحيف��ة األمريكية عن مص��ادر مطلعة قولها 
إن ش��ركة »ه��واوي« تخطط لتس��ريح عدد كبير 
م��ن موظفيها في الواليات املتح��دة، ومن املتوقع 
أن تش��مل عمليات التس��ريح وظائف في وحدة البح��ث والتطوير 

التابعة لشركة »هواوي« في الواليات املتحدة.
تهديد .. هدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، »حزب اهلل« 
اللبنان��ي، بتوجي��ه »ضرب��ة س��احقة«، إذا ارتكب 
احل��زب »أي غلطة«.نتنياه��و يه��دد بتوجيه نصر 
اهلل: ق��ادرون على اس��تهداف كل إس��رائيل حتى 
إي��الت وإعادتها للعصر احلج��ري وقال نتنياهو في 
اجتم��اع مجلس الوزراء يوم األح��د، إن »حزب اهلل 
إذا جترأ على القيام بحماقة ومهاجمة إس��رائيل، 

سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان«.

هج��وم .. م��ن املتوق��ع أن يعلن »اجلي��ش الوطني 
الليب��ي« بقيادة املش��ير خليفة حفت��ر قريبا عن 
إط��الق مرحل��ة حاس��مة م��ن معرك��ة طرابلس 
بهدف انتزاع الس��يطرة على العاصمة من قوات 
حكومة الوفاق املعترف بها دوليا. وأفادت ش��عبة 
اإلعالم احلرب��ي التابعة ل�«اجلي��ش الوطني« على 
صفحتها في »فيسبوك« في ساعات متأخرة من 
الس��بت بأنه من املرتقب أن يلقي حفتر خطابا لإلعالن عن »انطالق 

العمليات األخيرة لتحرير كامل طرابلس«.
وصول .. أفادت وكالة األناضول التركية، امس األحد، بوصول طائرتي 
ش��حن خامسة وسادسة حتمالن أجزاء من أنظمة 
»إس-4٠٠« الروس��ية إلى تركيا.ونقلت الوكالة عن 
وزارة الدفاع التركية أن طائرتي الشحن اخلامسة 
والسادس��ة هبطتا في قاعدة أكينجي اجلوية في 
ضواح��ي أنقرة.وأضاف��ت أنه م��ن املتوقع أن تصل 
طائرة س��ابعة إل��ى تركيا في وق��ت الحق من هذا 

اليوم.

ش��روط .. أبلغ وزي��ر اخلارجي��ة البريطاني، جيرمي 
هان��ت، نظي��ره اإليراني، محمد ج��واد ظريف، بأن 
س��بب احتجاز السفينة Grace 1 وجهتها وليس 
مصدرها، وأن بالده ستس��هل حتريرها حال ضمان 
عدم توجهها لس��وريا.وأعلن هان��ت، في تصريح 
صحف��ي أدلى به يوم الس��بت املاض��ي، أنه أجرى 
محادث��ات مع ظريف ح��ول قضية ناقل��ة النفط 
اإليراني��ة احملتج��زة لدى س��لطات جبل ط��ارق، وقال له إن »س��بب 

احتجازها يتمثل بوجهتها وليس مصدرها«.
تحذير .. حذر نائب وزير اخلارجية السوري، فيصل املقداد، دول اخلليج 
العرب��ي من أن الوقوف ضد س��وريا س��يعني دعم 
إس��رائيل وإضعاف املنطقة، معتبرا أن مس��ؤولي 
تل��ك البلدان لن يكون��وا مبنأى حال ح��دوث ذلك.

وقال املقداد، في حديث ملوق��ع قناة »املنار« التابع 
ل��� »حزب اهلل« اللبناني: »ثبتت التجارب التي متت 
عل��ى األرض الس��ورية أو بع��ض مناط��ق لبنان، أو 

الهجمة الغربية على الدولة اإليرانية«.

بغداد / البينة الجديدة
أعلن القيادي في حزب الدعوة االس��المية 
كام��ل الزي��دي, عن انته��اء اعم��ال مؤمتر 
احلزب بعد ان اكمل آخ��ر فقراته بانتخاب 
االمني العام للحزب ن��وري املالكي، وفيما 

أك��د أن املؤمتر جنح جناحا باهرا، اش��ار إلى 
تثبيت منصب االمني الع��ام. وقال الزيدي، 
إن “املؤمت��ر العام حلزب الدعوة االس��المية 
انه��ى اعمال��ه وبنج��اح باه��ر”, مبينا ان 
“انته��اء اعم��ال املؤمت��ر جاء بعد حس��م 

الفق��رة االخيرة م��ن ج��دول اعماله وهي 
انتخ��اب االمني العام للح��زب الذي صوت 
على جتديد الثق��ة لنوري املالكي”. واضاف 
ان “املؤمت��ر ص��وت عل��ى 11 عض��وا ف��ي 
مجلس الش��ورى بضمنه��م االمني العام 
وس��مى اعضاء املكتب السياس��ي وجلنة 
االنضب��اط احلزبي وان احل��زب يتحفظ عن 
نشر االس��ماء لالعالم وتبقى سرية داخل 
احلزب”. واش��ار الزيدي ان “اس��ماء جديدة 
وش��ابة مت التصوي��ت عليها في الش��ورى 
واملكتب السياس��ي وان املرحل��ة اجلديدة 
ستتس��م بحل��ة جدي��دة”, موضح��ا ان 
“املؤمتر ناقش كافة التقارير التي مت رفعها 
من قبل الدعاة خاصة مت مناقشة االخطاء 
والسلبيات التي حدثت خالل مدة تسنمه 

للحكم بعد 2٠٠٣”.

بغداد / البينة الجديدة
اك��دت وزارة النقل، امس االحد، س��عيها 
لفت��ح طريق مط��ار بغ��داد ام��ام حركة 
املسافرين، فيما اش��ارت الى انه ال توجد 
ني��ة بتجديد العق��د مع تكس��ي بغداد. 
ال��وزارة س��الم  وق��ال املتح��دث باس��م 
السوداني، ان جلنة فنية من رئاسة الوزراء 
والتي م��ن ضمنها الفري��ق الركن محمد 
البياني وبرئاس��ة الوزير عب��د اهلل لعيبي 
تشكلت من اجل فتح طريق مطار بغداد 
الدولي امام املس��افرين، مبينا ان اللجنة 
ب��دأت اعماله��ا من��ذ ال���٣٠ م��ن حزيران 
املاضي، واج��رت جولة جوية ف��وق املطار 
في ال�11 من متوز احلالي. واضاف ان اعمال 
فتح طريق مطار بغداد بدأت من خالل رفع 
احلواجز وتوس��عة الطرق، مش��يرا الى ان 

العمل يتم بشكل متسارع من اجل فتح 
هذا الطريق املهم واحليوي. وتابع ان الوزارة 

ليس لديه��ا االن نية لتجديد التعاقد مع 
تكس��ي بغداد، موضحا ان عقد تكس��ي 
بغ��داد منفرد وليس مرتبط��ا بفتح طريق 
مط��ار بغ��داد ام��ام املسافرين.وكش��ف 
رئيس حتالف س��ائرون في محافظة ديالى 
وعض��و جلنة اخلدمات واالعم��ار البرملانية 
النائب برهان املعم��وري، امس االحد، عن 
وجود فساد كبير في عقد تكسي بغداد، 
داعي��ا وزارة النقل واألجه��زة األمنية الى 
رفع جميع العوائق ام��ام املواطنني وفتح 
طريق املطار.وكان��ت »البينة اجلديدة« قد 
طالبت مراراً وتكراراً وزارة النقل بالتدقيق 
والتحري مبلف تكس��ي بغداد ملا يش��وبه 
م��ن اتهام��ات بالفس��اد وحس��ناً فعلت 
ال��وزارة عندم��ا اك��دت ان ال ني��ة لديه��ا 

لتجديد العقد مع هذه الشركة.

استجابًة ملا طالبت به »                               « ..  النقل: ليست لدينا نية بتجديد العقد مع )تكسي بغداد( قيادي بالدعوة: مؤمتر احلزب نـجح نـجاحًا باهرًا وثبت على منصب األمني العام

بغداد / البينة الجديدة
اعل��ن جه��از مكافحة االره��اب، ام��س االحد، 
التعليمات اخلاصة باعادة املفسوخة عقودهم 
ف��ي جه��از مكافح��ة االره��اب. وجاء ف��ي بيان 
مكافح��ة االره��اب ان اللجن��ة املركزي��ة تدعو 
املفس��وخة  واملرات��ب  الضب��اط  الس��تقبال 
عقودهم بعد تاريخ 1٠ حزيران 2٠14. وادناه نص 

التعليمات:
على املنتس��بني من الضب��اط واملراتب من )ذوي 
الش��هداء الدرجة االول��ى والثاني��ة )االب، االم، 
االخت، االخ( واملهجرين قسرا من محافظاتهم 

واجلرح��ى( مراجع��ة اكادميي��ة جه��از مكافحة 
اإلره��اب قاع��ة الش��هيد اللواء فاض��ل جميل 
ب��رواري للفت��رة م��ن )2٠ وحتى 2٧( مت��وز احلالي 
وحس��ب اجل��دول ادن��اه واملعتمد عل��ى احلروف 
االبجدي��ة الغ��راض اجراء املقابلة الش��خصية 
من قب��ل اللجنة بغية النظر ف��ي اعادتهم الى 

اخلدمة.
1. ي��وم الس��بت 2٠ متوز 2٠1٩ احل��روف )أ، ب، ت، 

ث، ج(.
2. يوم االحد 21 متوز 2٠1٩ احلروف )ح، خ، د، ذ، ر، ز(.

٣. يوم اإلثن��ني 22 متوز 2٠1٩ احلروف )س، ش، ص، 

ض، ط، ظ(.
4. ي��وم الثالث��اء 2٣ متوز 2٠1٩ احل��روف )ع، غ، ف، 

ق(.
5. يوم االربعاء 24 متوز 2٠1٩ احلروف )ك، ل، م، ن(.

٦. يوم اخلميس 25 متوز 2٠1٩ احلروف )ه�، و، ي(.
٧. يوم الس��بت 2٧ مت��وز 2٠1٩ لكافة املتخلفني 

عن اجلدول اعاله.
وتش��مل ه��ذه الدع��وة الغائب��ني والهاربني من 
منتسبي اجلهاز للمرة االولى فقط.كما يشترط 
جلب املستمس��كات االصولي��ة اخلاصة ملن لم 

يجلبها في املرة السابقة مع )4( صور حديثة.



نبش قرب صدام حسني .. مصدر يتحدث عن 
اجلثة املختفية

جملس العاصمة : اجناز  80% من مشروع سور بغداد األمين

                                 تطالب بعدم تكرار سيناريو استجواب الوزراء.. بعد 
افتضاح لعبة امسها »املساومات« بني الكتل

بغداد / البينة اجلديدة
اك��د وزير اخلارجي��ة محمد احلكيم خالل لقائه س��فير دولة البحرين في 
بغ��داد صالح علي املالكي، الس��بت املاضي ، على ح��رص احلكومة على 
س��المة املقرات الدبلوماس��ية، فيما ج��دد رفض واس��تنكار جمهورية 
العراق لالعتداء على مبنى س��فارة مملك��ة البحرين.وقالت وزارة اخلارجية 
إن وزي��ر اخلارجية اس��تقبل في مكتبه صالح علي املالكي س��فير مملكة 
البحرين في بغداد، حيث نقل الس��فير حتيات الشيخ خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة، وزير اخلارجية، إلى أخيه محمد احلكيم ومتنياته مبوفور 
الصحة والعافية، وأكد على عمق العالقات األخوية التي تربط بني مملكة 
البحرين وجمهورية العراق الش��قيقة.واضافت الوزارة، أن س��فير مملكة 
البحرين في بغداد اش��اد مبسار العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني 
وما تش��هده من تطور ومناء على كاف��ة األصعدة.من جانبه، جدد احلكيم 
رف��ض واس��تنكار جمهورية الع��راق لالعت��داء اآلثم على مبنى س��فارة 
مملكة البحرين، مش��دًدا على حرص احلكوم��ة العراقية على ضمان كل 
ما يلزم من أجل أمن وس��المة املقرات الدبلوماسية في العراق.وأعرب عن 
اعتزازه ب�العالقات األخوية الوطيدة التي جتمع البلدين، مستعرًضا سبل 
تعزيزها واالرتقاء بها إلى آفاق أرحب مبا يلبي الرغبات املش��تركة للبلدين 
والشعبني الش��قيقني، الدبلوماسية، ونرحب بعودة السفير صالح علي 
املالكي الس��تئناف مهام عمله الدبلوماسي في جمهورية العراق ووضع 

كافة اإلمكانيات من أجل جناح مهمته.

بغداد / البينة اجلديدة
أكدت جلنة األمن والدفاع النيابية، عزمها تفعيل الدور الدبلوماسي إلخراج القوات التركية املتواجدة 
في بعش��يقة ش��مال البالد ، فيما بينت أن تل��ك القوات دخلت دون اتفاق وبظ��روف أمنية صعبة لم 
تك��ن احلكومة قادرة على مواجهتها عس��كريا.وقال عضو اللجنة علي جبار ، إن “احلكومة االحتادية 
واملؤسس��ة العس��كرية لم جتر أي اتفاق مع اجلانب التركي لدخول قواته القتالية األراضي العراقية 
والتوغل فيها”، الفتا إلى إن “القوات التركية دخلت في ظل انشغال العراق مبواجهة عصابات داعش 
اإلرهابي��ة ، اذ لم يك��ن مبقدور احلكومة فتح اكثر م��ن جبهة قتال ملواجهة تل��ك القوات”.وأضاف أن 
“احلكوم��ة لديها حترك إلخراج تلك القوات املتواجدة في بعش��يقة عبر زياراتها الرس��مية لتركيا”، 
مبينا أن “اللجنة األمن والدفاع النيابية عازمة على تفعيل الدور الدبلوماسي وإلزام احلكومة و وزارة 
اخلارجية على التباحث مع اجلانب التركي واستغالل مصادر الضغط كالتبادل التجاري والعالقات بني 
الطرفني إلخراج تلك القوات كون وجودها يعد انتهاكا لس��يادة العراق”.ووصفت جلنة االمن والدفاع 
النيابية، في وقت س��ابق، مقررات القمة العربية بش��أن مطالبة تركيا باالنس��حاب من العراق بأنها 

مجرد “حبر على ورق”، داعية الدول العربية الى الكف عن دعم االرهاب في العراق ومحيطه.
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وزير اخلارجية يلتقي سفري البحرين ويؤكد حرص احلكومة على سالمة املقرات الدبلوماسية
بارزاني يبلغ السفري الرتكي قلقه إزاء وقوع ضحايا بسبب االشتباكات داخل اراضي االقليم

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

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

اربيل / البينة اجلديدة
ابدى رئيس حكومة اقليم كردستان 
وق��وع  إزاء  قلق��ه  بارزان��ي،  مس��رور 
ضحاي��ا بس��بب االش��تباكات داخل 
اراض��ي اقلي��م كردس��تان، فيما دعا 
اجلانب التركي الى تقدمي تس��هيالت 
س��فر ملواطني اجلانبني و عدم تعرض 
مواطني االقليم ملشاكل في املطارات 
التركية.وقال مكتب  بارزاني ان رئيس 
وزراء اقليم كردس��تان مسرور بارزاني 
اس��تقبل، الس��فير التركي فاحت يلدز 
واملوفد املرافق له.واضاف ان الس��فير 
التركي قدم تهاني��ه احلارة الى رئيس 
ال��وزراء مبناس��بة تس��نمه منصبه، 
واعرب ع��ن أمله بنجاح التش��كيلة 
اجلدي��دة حلكوم��ة اقليم كردس��تان، 
مشيرا الى انه متنى أن تكون انطالقة 
احلكوم��ة اجلديدة فاحت��ة خير ألهالي 
اقليم كردس��تان، وأن يتم من خاللها 
تعزي��ز العالق��ات ب��ني تركي��ا وإقليم 
كردستان، والعراق عموماً.من جانبه، 
عبر رئيس الوزراء مس��رور بارزاني عن 
ش��كرِه وامتنانه لزيارة الوفد التركي، 

الذي ضم ايض��اً القنصل التركي في 
بارزاني  اربيل ه��اكان كاراجاي.وق��ال 
إن��ه يأم��ل أن تتط��ور العالق��ات بني 
تركيا وإقليم كردس��تان، السيما في 
القط��اع االقتص��ادي، مش��دداً على 
االقتص��اد  التنوي��ع مبص��ادر  ض��رورة 
الزراع��ة  مج��االت  ف��ي  وخصوص��اً 
بالش��كل  والس��ياحة،  والصناع��ة 

الذي ال يجعل دخل كردس��تان احادي 
املصدر.وعب��ر رئيس ال��وزراء عن قلقه 
إزاء وقوع ضحايا بسبب االشتباكات 
كردس��تان،  اقلي��م  اراض��ي  داخ��ل 
مطالب��اً جمي��ع االط��راف ب�احت��رام 
س��يادة اإلقليم، وبأن ال يكونوا سبباً 
في إحل��اق االذى باملواطنني.ودعا رئيس 
وزراء اقليم كردس��تان اجلانب التركي 

الى تقدمي تس��هيالت س��فر ملواطني 
اجلانب��ني وعدم تعرض مواطني اقليم 
املط��ارات  ف��ي  كردس��تان ملش��اكل 
التركية.يذك��ر ان برمل��ان اقليم اقليم 
كردس��تان صوت في وقت سابق، من 
على مس��رور بارزاني رئيس��ا حلكومة 

اقليم كردستان.

الدفاع النيابية : سنفّعل الدور الدبلوماسي إلخراج القوات الرتكية من بعشيقة

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
برملان��ي،  مص��در  كش��ف 
مل��ف  ان  االح��د،  ام��س 
اس��تجواب ال��وزراء فتح باب 
املساومات امام بعض الكتل 
السياس��ية، فيما اشار الى 
ان بعض االستجوابات فارغة 

من محتواها.
وقال املص��در ان الكتلة التي 
تسعى الستجواب وزير معني 
من كتلة أخرى، تدفع األخيرة 
وزي��ر  للتح��رك الس��تجواب 

الكتل��ة األولى، مبينا ان ذلك 
يعني أّن ملف وزير مقابل وزير 

آخر.
واضاف ان ه��ذا التوجه فتح 
السياس��ية  املس��اومة  باب 
ب��ني الكت��ل، فإغ��الق مل��ف 
وزير من ه��ذه الكتلة يقابله 
إغ��الق ملف وزير م��ن الكتلة 
األخرى، مش��يرا الى ان بعض 
االس��تجوابات س��تجري في 
البرمل��ان، لكّنه��ا فارغ��ة من 
لها  ول��ن يك��ون  محتواه��ا، 

إجراءها  تذك��ر، لك��ّن  نتائج 
يحق��ق مكاس��ب إعالمي��ة 
املس��تجوبة  للكتل��ة 
وللبرملان، فالبرملان يس��تفيد 
يج��ري  أنّ��ه  عل��ى  إعالمي��اً 
مل��ف اس��تجواب ومتابع��ة 
الوزراء، كما تستفيد الكتلة 

املستجوبة إعالمياً أيضاً.
وكش��ف مص��در برملاني في 
وق��ت س��ابق، ان التغيي��رات 
الت��ي ج��رت بهيكلية بعض 
ال��وزارات دفع��ت نواب��ا ال��ى 

اس��تجواب وزراء، فيم��ا ل��م 
بع��ض  تك��ون  أن  يس��تبعد 
مح��اوالت  االس��تجوابات 
ال��وزراء من  للضغ��ط عل��ى 
أجل نيل حصة من الدرجات 

اخلاصة.
»البينة اجلديدة« من جانبها 
تكرار سيناريو  بعدم  تطالب 
بع��د  ال��وزراء  اس��تجواب 
افتضاح لعبة قذرة اس��مها 
الكت��ل  ب��ني  »املس��اومات« 

السياسية.

بغداد / البينة اجلديدة
اللجنة األمنية مبجلس  أعلنت 
محافظ��ة بغ��داد ، ع��ن وصول 
نسب االجناز بسور بغداد األمني 
ال��ى 80% ، فيما عزت التأخر في 
إمتام املش��روع إلى ع��دم تعاون 
مؤسسات الدولة والوزارات.وقال 

عضو اللجنة سعد املطلبي ، إن 
“قيادة عمليات بغداد مستمرة 
بنقل الكت��ل الكونكريتية الى 
أطراف العاصمة إلكمال س��ور 

بغداد األمني”.
االجن��از  “نس��ب  ان  وأض��اف 
  %80 ال��ى  وصل��ت  باملش��روع 

وغط��ت املناط��ق املمت��دة م��ن 
عامري��ة الفلوجة ال��ى ديالى”، 
مشيرا الى ان “املناطق املتبقية 

هي املناطق اآلمنة”.
وأوضح ان “ما تبقى من مناطق 
لم تغ��ط ف��ان االمر يع��ود الى 
تنق��ل  الت��ي  العج��الت  قل��ة 

مبينا  الكونكريتي��ة”،  الكت��ل 
ان “عج��الت الدفاع منش��غلة 
العسكرية  القطعات  بتنقالت 
وطلبت يد العون من وزارة النقل 
وبقية الوزارات األخرى”.وتابع ان 
الوزارات تكاد تكون  “استجابة 

شبه معدومة او ضعيفة”.

بيروت / وكاالت / البينة اجلديدة
أكد األمني العام حلزب اهلل اللبناني حسن 
الفلسطينيني  توقيع  عدم  أن   ، اهلل  نصر 
أبرز  من  العراق  وانتصار  إيران  وصمود 

أسباب فشل صفقة القرن
ال�13  الذكرى  مبناسبة  اهلل  نصر  وقال 
حلرب متوز، إن ” االستكبار األميركي أطلق 
القرن حني  الرحمة على صفقة  رصاصة 

اعتبر أن القدس عاصمة إلسرائيل”.
إعادة  على  قادرة  املقاومة  ان”  واضاف 
إلى العصر احلجري بتدمير هذه  اسرائيل 
املنطقة التي هي حتت مرمى صواريخنا”.

نصر اهلل : صمود إيران وانتصار العراق 
أبرز أسباب فشل صفقة القرن

تفاصيل اطالق سراح سجني سعودي
 يف العراق واعادته اىل بالده

وكاالت / البينة اجلديدة
ذكرت وس��ائل إع��الم س��عودية، أنه 
س��عودي  س��جني  أق��دم  إط��الق  مت 
ف��ي الع��راق، واعادته إل��ى العاصمة 
الرياض.وقال موقع عاجل الس��عودي 
إنه حص��ل عل��ى معلوم��ات خاصة 
من مص��ادر مؤكدة، حول مالبس��ات 
إطالق س��راح السجني ناصر مشهور 
الرويلي، الذي كان معتقاًل في سجون 

العراق ملدة 23 عاًما.
الس��ابق  املعتقل  وكش��ف ش��قيق 
ف��ي  الرويل��ي،  مش��هور  نويص��ر 
الس��عودي،  للموق��ع  تصريح��ات 
تفاصي��ل وصول ش��قيقه العاصمة 
الس��عودية الري��اض، قبل س��اعات، 
بعد تلقى األسرة اتصااًل من السفير 
الس��عودي ف��ي الع��راق عب��د العزيز 

الشمري.
وق��ال نويصر انه بتوفي��ق من اهلل عز 
وج��ل، ثم بجه��ود امللك س��لمان بن 
عب��د العزيز، ولي العه��د نائب رئيس 
مجل��س ال��وزراء محمد بن س��لمان، 
مت إط��الق س��راح ش��قيقي ناصر من 
الس��جون العراقية ووصوله األراضي 

السعودية.
ن نويصر الرويلي املتابعة اخلاصة  وثمَّ
ملل��ف ش��قيقه م��ن قب��ل الس��فير 

الس��عودي ف��ي الع��راق، عبدالعزي��ز 
الشمري، وأضاف الرويلي، أنه يستعد 
ملقابل��ة  الري��اض  إل��ى  للس��فر  اآلن 
شقيقه العائد من معتقالت العراق.

عاج��ل  موق��ع  قال��ه  م��ا  بحس��ب 
الس��جني  قص��ة  ف��إن  الس��عودي 
املعتقل ناصر مش��هور الرويلي، تعود 
إلى أنه بع��د دخوله العراق عام 1995 
لزي��ارة بعض أقارب��ه، مت إلقاء القبض 
عليه في قضية كيدية أُودع بسببها 
الس��جن، وفًق��ا ملا أك��ده رئيس جلنة 
املعتقلني الس��عوديني ب الع��راق ثامر 

البليهد.
غي��ر أن ناص��ر الرويل��ي حص��ل على 
عفو رئاس��ي عام 2003، وبعد اإلفراج 
عنه كان ف��ي طريق عودته للمملكة 
بع��د س��جن ثماني س��نوات، عندما 
مس��لحة،  جماع��ة  ل��ه  تعرض��ت 
واعتقلت��ه بتهمة أن��ه مقاتل أجنبي 

داخل األراضي العراقية.
الس��جون  ف��ي  أواًل  مك��ث  وفيم��ا 
األمريكية حت��ى خروجها من العراق، 
ث��م تعرضه الحًق��ا للتعذي��ب داخل 
س��جن أبو غريب بتهم ملفقة، فقد 
م ش��قيقه نويصر الرويلي شكره  قدَّ
للقي��ادة الس��عودية أن ي��دمي عز هذا 

الوطن بحسب املوقع السعودي.

بغداد / البينة اجلديدة
أعل��ن النائ��ب األول لرئيس مجل��س النواب، حس��ن كرمي 
الكعب��ي، اش��راك احلكوم��ات احمللية ف��ي إع��داد املوازنة 
االحتادي��ة للع��ام املقبل، مش��يرا أن البرمل��ان حريص على 
زي��ادة مخصصاته��ا املالي��ة ف��ي املوازن��ات املقبلة.وق��ال 
الكعبي ، خالل زيارته محافظة بابل إن “زيادة تخصيصات 
احملافظ��ات هي من أولوي��ات عمل مجلس الن��واب،  معربا 
عن “حرص املؤسسة التش��ريعية على مضاعفتها خالل 
املوازنة العامة االحتادية للعام املقبل”.وأضاف، أن “البرملان 
يعمل على اش��راك احلكومات احمللي��ة في احملافظات خالل 
مناقش��تها لغ��رض اتاح��ة الفرصة لهم إلدراج مش��اريع 
الالزم��ة  املالي��ة  التخصيص��ات  ووض��ع  محافظاته��م 
إلجنازها، فضال عن تقدمي أفضل اخلدمات املواطنني”.وأش��ار 
الكعب��ي  أن “بابل لها موقع خاص عل��ى جميع األصعدة 
وس��تتضاعف جهود السلطتني التش��ريعية والتنفيذية 
من اج��ل دعمها دعما كام��ال وعاجال وفاعال ومبا يس��هم 
في إجناز جميع املش��اريع املتلكئ��ة في احملافظة”.ودعا الى 
“ض��رورة النهوض بواقع احملافظ��ات العراقية والعمل على 
معاجلة مش��اكلها خاص��ة اخلدمية منه��ا، وخاصة بابل 
الت��ي أدرجت مؤخرا على الئحة التراث وهذا ما س��يضيف 
مسؤولية  اخرى على احلكومة ومجلس النواب، سيما وان 
باب��ل هي احلضارة والتاريخ وال يوج��د تراث عاملي دون وجود 

بابل وآشور وأكد وسومر”.

بغداد / البينة اجلديدة
حتدث مص��در عراقي، ح��ول جثة رئي��س النظام الس��ابق صدام 
حسني، اخملتفية، وما مت تداوله عن محاوالت نبش قبره.وقال مصدر 
مقرب من عائلة صدام ف��ي تصريحات لقناة العربية إنهم كانوا 
عل��ى علم بوج��ود نية لنب��ش وتفجير قبر صدام حس��ني، خالل 
أحداث حتري��ر قرية العوجة جنوبي تكريت، مس��قط رأس صدام 

حسني.
وأشار املصدر علمنا أن هناك حديثا عن تفجير قبر صدام وأبنائه 
ع��دي وقص��ي أثناء حترير مدينة تكريت، مش��يرا ال��ى اننا عندما 
علمنا بتلك األنب��اء مت نقل جثمان صدام هو وابنيه عدي وقصي، 

إلى مكان مجهول.
وأش��ار مصدر آخ��ر إلى أنه رغم مرور 5 س��نوات عل��ى حترير قرية 

العوجة، إال أن أهلها يخشون العودة، خشية تعرضهم لالنتقام 
أو االعتقال.

وقال رئيس مجلس عشائر محافظة صالح الدين الشيخ خميس 
اجلب��ارة، في وقت س��ابق، إنه بع��د إعدام رئيس النظام الس��ابق 
صدام حس��ني، قام نائب احملافظ السابق عبداهلل جبارة، والشيخ 
علي الندا بجلب جثمانه من العاصمة بغداد، ودفنه في مسقط 

رأسه في قرية العوجة الواقعة في محافظة صالح الدين.
وأض��اف أن��ه بعد دخول تنظي��م داعش ع��ام 2014 إلى محافظة 
صالح الدين والس��يطرة على مدن احملافظة، قام��ت عائلة وأبناء 
عش��يرة صدام حسني بنقل جثمانه من قرية العوجة إلى مكان 
مجهول ، مشيراً إلى أن عملية النقل متت بسرية تامة دون معرفة 

املزيد من التفاصيل عن املكان اجلديد.

بغداد / البينة اجلديدة
عمار  الوطني  احلكمة  تيار  رئيس  عد 
للصف  املتدنية  النجاح  نسب  احلكيم، 
الثالث املتوسط للموسم املنصرم جرس 
انذار ينبه على خطر قادم،وقال احلكيم ، 
ونحن نهنئ طلبتنا االحبة وذويهم الذين 
املتوسطة،  املرحلة  اجتياز  من  متكنوا 
البالغ  واسفنا  العميق  قلقنا  عن  نعبر 
للموسم  املتدنية  النجاح  لنسب 
الدراسي املنصرم، ونؤكد ان هذه النسبة 
خطر  على  ينبه  انذار  جرس  هي  اخمليفة 

النواب  ومجلس  احلكومة  ونحث  قادم 
والتربوية  اجملتمعية  املعنية  واالطراف 
للوقوف على حقيقة اخللل الذي ادى الى 

هذا التدهور املقلق. 
احد  نعزو  اننا  كما  احلكيم،  واضاف 
منصب  بقاء  الى  التراجع  هذا  مسببات 
الوزير شاغرا كل هذه املدة مما يؤكد اكثر 
من ذي قبل احلاجة الى ترشيح شخصية 
في  التربية  وزارة  ادارة  على  قادرة  مهنية 
العراق وتتحمل كامل املسؤولية جتاه هذا 

امللف اخلطير واملهم.

واهلل عيب.. وزارة بال وزير هذه نتائجها.. احلكيم: نسب النجاح 
املتدنية للموسم املنصرم جرس انذار ينبه عن خطر قادم

بغداد / البينة اجلديدة
يوسف  النصر  ائتالف  النائب عن  كشف 
مادة  اضافة  مقترح  تبنيه  عن  الكالبي، 
مجالس  انتخابات  قانون  مشروع  الى 
كوتا  تخصيص  فيها  يتم  احملافظات 
بنسبة 10% من املقاعد في كل محافظة 
واملعاقني.وقال  اخلاصة  االحتياجات  لذوي 
الكالبي ، إن نسبة املعاقني ب العراق جتاوز 
مختلفة  السباب  معاق  ماليني  االربعة 
منها االمراض واملعارك وضحايا العمليات 
االرهابية وغيرها من االسباب، مبينا ان هذا 
العدد ميثل ما نسبته 10% من عدد سكان 

البلد الكامل مايعني انها شريحة كبيرة 
جدا وبحاجة الى من ميثلهم متثيال فعليا 
ويدافع  احملافظات  في  مبعاناتهم  ويشعر 
تبنى  انه  الكالبي،  حقوقهم.واضاف  عن 
مشروع  الى  مادة  الضافة  مقترح  تقدمي 
احملافظات  مجالس  انتخابات  قانون 
يتضمن منح كوتا 10% من املقاعد بكل 
املهمشة،  الشريحة  لتلك  محافظة 
داعيا الكتل السياسية الى التفاعل مع 
هذا املقترح ومتريره في القانون دعما لتلك 

الشريحة وتقديرا لتضحياتهم.

نائب يتبنى مقرتح منح كوتا 10% للمعاقني ضمن 
قانون انتخابات جمالس احملافظات



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

تزعم املصادر اليمنية أنه ال يوجد انسحاب واضح يف حمافظة 
شبوة حيث يتواصل القتال على املقاطعات النفطية يف بيحان

ومن غي��ر املرجح أن تُعل��ن أبوظبي عن 
ه��ذا الرحيل بأي عبارات رس��مّية نظراً 
إلى احلساسيات مع جارتها وشريكتها 
في التحالف السعودية، بعد أن اشتّدت 
الهجم��ات  بع��د  احلساس��يات  ه��ذه 
األخيرة على البنية التحتية األساسية 
للمملك��ة، مب��ا فيها خط��وط األنابيب 
وأح��د املط��ارات. لك��ن عدة مس��ؤولني 
إماراتي��ني أقدَموا على اإلع��ان عن هذا 

الرحيل بصورة خاصة واستباقية.
أين يحدث تخفيض التواجد 

العسكري؟
الوح��دات  أن  تزع��م مص��ادر اإلم��ارات 
اإلماراتية أصبحت 100 في املئة تقريباً 
خارج م��أرب، و80 في املائة تقريباً خارج 
احلديدة، وهي تبدأ باالنسحاب من عدن، 
تاركًة الرقابة احملّلّية إلى القّوات اليمنّية 
التي درّبتها )أي »احلزام األمني« و »قوات 
اليمني��ة  املص��ادر  وتؤّك��د  النخب��ة«(. 
على األقل جزءاً م��ن تخفيض التواجد 

العس��كري من عدن. كذل��ك، تراجعت 
نس��بة ]ضب��اط[ األركان اإلماراتيني في 
قاعدة العمليات األمامية الرئيسية في 
مدينة عصب اإلريتري��ة بحوالي 75 في 
املائة في الشهرين املاضيني، من بينهم 
جنوداً قاموا بتدريب القوات اليمنية.وال 
يّتضح تخفيض التواجد العسكري في 
بعض املناطق؛ على سبيل املثال، تزعم 
املصادر اليمنية أنه ال يوجد انس��حاب 
واضح في محافظة شبوة حيث يتواصل 
القتال عل��ى املقاطع��ات النفطية في 
بيحان. عاوة على ذلك، س��تبقى قوات 
املرتزق��ة الت��ي متّوله��ا اإلم��ارات، والتي 
تش��مل م��ا ال يق��ل ع��ن 10000 مقاتل 
س��وداني مدعومني من قاع��دة عصب، 
متواف��رة لدع��م اجلي��ش اليمن��ي. ورمبا 
األهم من ذلك، ستستمر قوات اإلمارات 
في تنفيذ عمليات ملكافحة اإلرهاب من 
قاعدتها في املكا، املدينة التي حررتها 

م��ن »تنظيم القاعدة في جزيرة العرب« 
في عام 2016.

التحول االسرتاتيجي
كان تخفيض التواجد العسكري يحدث 
به��دوء من��ذ ش��هور ولم يك��ن نتيجة 
االزدي��اد الصغير األخير ف��ي الهجمات 
التي يقودها الثوار احلوثيون في منطقة 
اخللي��ج، والت��ي اس��تهدفت بعضه��ا 
املصالح اإلماراتية. وباألحرى، يبدو أن ما 
أثار هذا التخفيض على األقل جزئّياً هو 
»اتفاقية استوكهولم« في كانون األول/

ديس��مبر 2018، التي حّولت التركيز في 
محافظة احلديدة من احلل العس��كري 
إلى احلل عن طريق التفاوض. إن التخلي 
ع��ن القتال ضد الثوار احلوثيني والتركيز 
على مهمة مكافحة اإلرهاب يتاءم مع 
مغزى دور اإلم��ارات األكثر محدودية في 
اليم��ن. فقد كانت أه��داف أبوظبي هي 
دفع الثّوار إلى خارج اجلنوب، ومكافحة 
النشاط اإلرهابي ل� »تنظيم القاعدة في 

جزيرة العرب« واجلهات الفاعلة األخرى، 
وتدريب الق��وات احمللية عل��ى تولّي كا 
الدوري��ن. وبالفعل، مت دف��ع احلوثيني إلى 
خ��ارج اجلنوب بحلول ع��ام 2017 وبقوا 
إل��ى ح��ٍد كبير خ��ارج ]املنطق��ة[. كما 
اش��تركت اإلمارات مع الواليات املتحدة 
واليمن إلنش��اء بيئة عمليات صعبة ل� 
»تنظي��م القاع��دة في جزي��رة العرب«، 
فأبقت هذه اجملموعة ضعيفة من خال 
مواصلة عمليات مكافحة اإلرهاب في 
محافظات مثل البيض��اء وأبنَي. وتؤكد 
الس��لطات اإلماراتي��ة اآلن أن الق��وات 

احمللي��ة التي درّبته��ا قادرة عل��ى توفير 
األمن بنفسها، رمبا باستثناء في مجال 
مكافحة اإلره��اب، حيث تقول أبوظبي 
منخرطة.باختص��ار،  س��تبقى  إنه��ا 

تَعتب��ر اإلم��ارات أن تخفي��ض تواجدها 
العس��كري ه��و لي��س فق��ط بس��بب 
اإلرهاق م��ن احلرب، ولكن أيضاً بس��بب 
اكتم��ال مهمته��ا إل��ى ح��ٍد كبير في 
اجلنوب، وتولّي مفاوضي »األمم املتحدة« 
مس��ألة النزاع مع الث��وار احلوثيني بدالً 
من القوات العسكرية للتحالف. إال أن 
املراقبني اخلارجيني غالباً ما يكونون أقل 
س��خاًء في نظرتهم لق��رارات اإلمارات 
وجهودها. فقد أشار أحد الدبلوماسيني 
األمريكيني الس��ابقني ممن لديهم خبرة 
ف��ي املنطقة إلى أن تخفي��ض التواجد 
العس��كري ه��و عل��ى األرج��ح »إدراكاً 

ممانع��اً ب��ل عملياً بش��كٍل ق��اٍس حول 
عدم قدرته��م على التحم��ل أكثر بعد 
- عس��كريّاً ومالّي��اً واألهم سياس��ّياً - 
في ظ��ل الوض��ع الراهن من ه��ذا املأزق 
الدم��وي«. وف��ي غض��ون ذل��ك، ال يُبدي 
اخملتصون العسكريون األمريكيون الذين 
يتمتع��ون بخب��رة ميدانية ف��ي اليمن 
تفاؤالً من ناحي��ة قدرات القوات احمللية. 
ويش��عر الكثيرون أيض��اً بالقلق من أن 
يكون املدرّبون العس��كريون اإلماراتيون 
قد أنشأوا أساساً قوة عسكرية موالية 
الس��تقال اجلنوب ال تخضع لس��يطرة 
احلكوم��ة اليمنية، وهو وض��ٌع قد يؤّدي 

إلى نزاع مستقبلي في اجلنوب.
االحتكاك مع السعوديني

من شبه املؤكد أن قرار اإلمارات يتسبب 
ف��ي توترات م��ع الري��اض، الت��ي يتعنّي 
عليه��ا اآلن إعادة التفكي��ر في نهجها 
اخل��اص املعتَم��د ف��ي احلرب. فس��ابقاً، 
كَب��َت اإلماراتي��ون ش��عورهم باإلرهاق 
م��ن احلرب وواظب��وا على احلف��اظ على 
جبهة موّحدة مع الس��عوديني. وكانت 
تل��ك الذهني��ة تتماش��ى م��ع النزعات 
الثقافية النموذجي��ة حول إبداء الوالء، 
لكن يب��دو أنها تغّيرت لس��بٍب أو آلخر، 
مهددًة بكش��ف االنش��قاقات وإحداث 
املزي��د م��ن التوت��رات خ��ال فت��رة من 
احلساسية املتنامية في اخلليج. يجب 
عل��ى املس��ؤولني األميركي��ني التواصل 
بنش��اط م��ع كا الطرف��ني واحلكوم��ة 
اليمنية للمس��اعدة في صياغة طريٍق 
متف��ق علي��ه للمض��ي قدم��اً ودرء أي 
خاف��ات محتملة على امل��دى الطويل 
ب��ني اإلماراتيني والسعوديني.وس��يكون 
أي انش��قاق مش��ابه ب��ني الش��ريكنينْ 
اخلليجي��نينْ مثار قلق، إمن��ا غير مفاجئ. 
فعل��ى الرغ��م من احلف��اظ علن��اً على 
وجٍه مش��ترك، إاّل أن قّواتهما في اليمن 
ال تعم��ل عموم��اً جنب��اً إل��ى جنب، بل 
تتقاس��م املس��ؤوليات. وعادًة ما ينّفذ 
ش��مال  ف��ي  العملي��ات  الس��عوديون 
]الب��اد[ بينم��ا ينّفذه��ا اإلماراتيون في 
جنوبها، وعندما يدخل أحدهما املنطقة 
املقاِبلة، يغادر اآلخر. على سبيل املثال، 
عندما سيطر اإلماراتيون على العمليات 
ف��ي محافظة احلدي��دة، تراج��ع تواجد 
السعوديني ليصبح رمزيّاً؛ وعندما دخل 
الس��عوديون إلى محافظة املهرة، غادر 
اإلماراتيون. حتى أن تواجد ضّباط اتصال 
في وحدات بعضهم��ا البعض غالباً ما 
يب��دو رمزيّاً. ويب��دو أن واقع ع��دم تاقي 
القوتني في معظم األحيان أمٌر متعمد، 
مما يثير تس��اؤالت ح��ول اآلراء اإلماراتية 
بش��أن الكفاءة العسكرية السعودية.

وباملث��ل، ف��ي ح��ني تتش��ارك أبوظب��ي 
والرياض وجهة النظر العامة نفس��ها 

إزاء التهدي��دات اإلقليمي��ة، إاّل أن ه��ذه 
التهديدات ال حتتل املراتب نفسها على 
سّلم أولوياتهما، مبا في ذلك في اليمن. 

على س��بيل املثال، تشدد اإلمارات على 
محارب��ة »اإلخوان املس��لمني« أكثر من 
الس��عودية، ويبدو أنها أقل قلقاً بشأن 
متك��ني االنفصاليني اجلنوبي��ني. وإذا بدأ 

د في التاش��ي،  وجههما العلني املوحَّ
ق��د تتفاق��م االختاف��ات القدمي��ة بني 
احلكومتني. لذلك يتع��نيّ على الواليات 
املتحدة العمل مع حلفائها اخلليجيني 
بنش��اٍط أكبر لضمان عدم تسبب هذه 

االختافات مبشاكل إضافية
ماذا بعْدْ لليمن؟

لطامل��ا كان واضحاً أن احل��ل في اليمن 
يت��م التوص��ل إلي��ه عل��ى األرجح من 
م��ن  أكث��ر  سياس��ية  عملي��ة  خ��ال 
كونها عس��كرية، ال سيما مع تكثيف 
الكونغ��رس األمريكي الضغط في ذلك 
االجت��اه وتخفي��ض اإلم��ارات لتواجدها 
العسكرية  القيود  وتعني  العس��كري. 
اخلاص��ة بالري��اض أن احلل السياس��ي 
وال  الوحي��د.  اخلي��ار  اآلن  يك��ون  ق��د 
إح��راز  يّدع��وا  أن  للس��عوديني  ميك��ن 
جن��اٍح ملح��وظ ف��ي حتقي��ق أهدافهم 
العس��كرية. فتبقى حدودهم معّرضة 
للخطر من ِقَبل احلوثيني، بينما فشلت 
قّواتهم في استرداد العاصمة نيابة عن 
الرئيس عبد ربه منصور هادي واحلكومة 
اليمنية املعتَرف بها دولّياً. وفي املرحلة 
الاحقة، من غير الواض��ح ما إذا كانت 
اإلمارات مستعدة لاس��تمرار في دعم 
الغارات اجلوية التي تقودها الس��عودية 
وغيرها من األنش��طة العس��كرية في 
شمال ]الباد[.وإذا لم يسَع السعوديون 
إل��ى إيجاد حل سياس��ي بص��ورة أكثر 
اس��تباقية، سيوش��كون عل��ى البقاء 
وحده��م خلوض ح��رٍب ال ميكنهم الفوز 
به��ا. فقد يش��ّكل تخفي��ض التواجد 
العس��كري لإلمارات وس��ط اس��تمرار 
اخلي��ار  الس��عودية  اجلّويّ��ة  الغ��ارات 
األس��وأ، مب��ا أن الثوار احلوثي��ني قد يرون 
هذا التخفي��ض مبثابة فرص��ة الختبار 
اس��تعداد القوات اليمني��ة في اجلنوب. 
وف��ي املقاب��ل، ف��إن تخفي��ض التواجد 
الس��عودي-اإلماراتي  العس��كري 
املشترك قد يفس��ح اجملال للمحادثات 
الثنائي��ة ب��ني الس��عوديني واحلوثي��ني 
لوقف التصعيد، ورمبا قد يُزيل أي سبب 
كامن يدفع الثوار إلى مهاجمة األراضي 
الس��عودية على امل��دى الطويل، بغض 
النظر عّم��ا إذا كانت إيران تس��تمر في 
حّثهم على ذلك أم ال.وعلى هذا النحو، 
على الواليات املتح��دة أن تدفع الرياض 
إل��ى النظر في إع��ادة افتت��اح احملادثات 
املباش��رة مع الثوار احلوثي��ني على غرار 
تل��ك التي جرت في ع��ام 2016، وأن جتد 
ف��ي الوقت نفس��ه س��باً جلع��ل مثل 
ه��ذه املفاوضات مقبولة بالنس��بة إلى 
حكوم��ة ه��ادي. كم��ا على واش��نطن 
تش��جيع العملية التي تقوم بها »األمم 
املتحدة« وتعزيز احملادثات املباش��رة بني 
ه��ادي والثواراحلوثي��ني، به��دف إيج��اد 
ح��ٍل للبل��د بأكمل��ه، ولي��س للحديدة 
فحس��ب. وس��يبقى املبعوث اخلاص ل� 
»األمم املتح��دة« عاج��زاً إذا ل��م تتواصل 
األطراف مع بعضها البعض بقوة أكبر.. 
ومع تنامي الش��عور باإلرهاق من احلرب، 
يش��ّكل االنخراط الفعال الذي يسعى 
إل��ى القي��ام بترتيب��ات تع��ود باملنفعة 
املتبادلة جلميع األطراف سبياً للخروج 

من النزاع مع حفظ ماء الوجه.

* زميلة أبحاث 
يف معهد واشنطن

من غري املرجح أن 
تعلن أبوظبي عن 
هذا الرحيل بأي 
عبارات رسميّة نظرًا 
إىل الحساسيات مع 
جارتها وشريكتها يف 
التحالف السعودية

كان تخفيض التواجد العسكري يحدث بهدوء منذ شهور ولم يكن نتيجة االزدياد 
الصغري األخري يف الهجمات التي يقودها الثوار الحوثيون يف منطقة الخليج

الحوثي

ابن زايد

عبد ربه

   من املفارقات التي تقطع القلب وحتوله الى نرد با ارقام 
هو املش��هد الكبي��ر الذي نحن عليه اآلن س��فينة متخر 
عباب الفتن��ة والتضبيب والتجيي��ش والتحزب با قائد 
وسط امواج متاطمة زخارة بكل اصناف وانواع واجناس 
اخمللوقات التي تريد اغراقها ابواق الفتنة هنا ومصطلحات 
الفرقة هناك علما ان املرف��أ قد يكون قريبا لكن صخب 
اجل��و ورعب االحداث ال يتيح ملعظ��م الراكبني من النظرة 
الدقيقة ملساحة وشس��اعة املساحة التي يجب علينا 
ان جنتازها وبس��رعة . الس��فينة الواحدة اجنبت سفائن 
كثي��رة وابحرت بناتها في اآلف��اق منها من جنا ومنها من 
هل��ك أما الس��فينة االم فلم حتط رحاله��ا بعد . قلناها 
وقاله��ا الكثي��رون ان بلدنا ليس فيه س��فان ماهر ولهذا 
حدثت هذه االحداث ب��كل مجرياتها ومظانها فاالحزاب 

فتت الهوية الوطنية 
واص��درت ق��رارا مبوت 
الوطن  ع��ن  الدف��اع 
وصيّرت املواطن يندب 
خلف  ويركض  حظه 
يلملم  عيشه  لقمة 
بقاي��ا س��نينه حتى 
االحياء  بركب  يلحق 
فلم جن��د حزبا طبق 
م��ن  واح��دا  ش��عارا 
ب��ل وجدنا  هتافات��ه 
احملاصصة واالقتسام 
روية  املغ��امن با  على 
فه��ل  ه��وادة  وب��ا 

يص��ح ه��ذا أيتها السياس��ة املوقرة ؟ البع��ض نائم في 
العس��ل ويرى الناس كالذباب ولهذا يسرع بابعادهم وال 
يعلم بانه هو الذبابة وشره مستطير بعيدا حتى وصلت 
رائحت��ه الى اقاص��ي مدن امللح . م��ن الطبيعي ان االمور 
لن تبقى عل��ى حالها وهذا ما يجعلنا نتمس��ك بخيط 
االمل الذي سيفلته العصفور يوما ما وهذا ما سيحدث 
فااليام دول ومفاحتا بالصبر وحتريك الراكد واملكنون ليس 
اال فهذه طبيعة االمور وس��نة احلياة . الكثير يحسد دول 
اجلوار على قادتها وكوكبة سياسييها الن ارضهم اغلى 
من جميع االراضي وهذا حق مشروع اما نستحقه نحن؟ 
لس��نا بحاجة ال��ى افتاء ف��ي الوطنية لكن مناس��يب 
مياهه��ا تدن��ت بحيث خرج��ت علين��ا برامي��ل النفط 

تتراقص في اجلو معلنة بدأ حريق جديد.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

السفينة الواحدة انجبت 
سفائن كثرية وابحرت 
بناتها يف اآلفاق منها 
من نجا ومنها من هلك 
أما السفينة االم فلم 
تحط رحالها بعد

هل تخفيض الوجود العسكري لإلمارات يعزل السعودية في اليمن

مناسيب الوطنية

غالباً ما يقول القادة 
العسكريون في 
اإلمارات العربية 
املتحدة إن شعارهم 
هو »إصاح املشكلة 
أو اخلروج منها«. 
فمن وجهة نظرهم، 
إن اخليار األسوأ هو 
التريّث واجملازفة في 
دخول مأزق من دون 
مخرج حني تردع 
الظروف إمكانية 
إيجاد حٍل عسكري. 
فمنذ أن مت طرد الثوار 
احلوثيني إلى حد كبير 
من جنوب اليمن 
، دارت  قبل عامنينْ
املعركة األساسية 
لإلمارات مع اجملموعة 
في احلديدة، وهي 
محافظة غربية متتد 
على طول البحر 
األحمر. ومع توّقف 
املعارك الكبيرة هناك 
في الوقت الذي ترّكز 
فيه »األمم املتحدة« 
على املفاوضات، يرى 
اإلماراتيون أن استمرار 
تواجدهم في اليمن 
ال يشّكل سوى ذلك 
النوع من التريث 
الذي يريدون جتنبه. 
وهكذا، بدأوا عمداً 
بسحب قواتهم من 
معظم أنحاء الباد، 
مستثنني قواتهم 
اخلاصة مبكافحة 
اإلرهاب.

* إلينا ديلوجر
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البينة اجلديدة / انوار القيسي
تظاه��ر  ع��دد من منتس��بي معاونية الس��منت الش��مالية 
امام مبن��ى املعاونية مطالبني بص��رف رواتبهم املدخرة التي 
مض��ى عليه��ا اكثر من س��نتني ولم تصرف حلد االن بس��بب 
االج��راءات االداري��ة والتدقيقي��ة م��ن قبل االجه��زة االمنية 
اخملتصة. وقال املهندس علي زيدان معاون مدير عام السمنت 
العراقية ملعاملها الشمالية ان التظاهر السلمي حق كفله 
الدس��تور والقان��ون للمواطن وهو ظاه��رة صحية ونحن في 
معاونية السمنت الشمالية ملتزمون بالقوانني والتعليمات 
والواجب يحتم علينا الدفاع عن حقوق منتس��بينا وس��بق 
الدارة املعاوني��ة ان قامت بالعديد م��ن املراجعات واملطالبات 
بص��رف الرواتب املتراكم��ة  مع الوزارة واالجه��زة االمنية ذات 
العالقة ولالسف لم يتم لغاية اليوم صرف تلك الرواتب وهي 
مس��تمرة باملطالب��ة الحساس��ها مبعاناة املنتس��بني الذين 

قدم��وا اقص��ى جهودهم في س��بيل إعادة احلي��اة للصناعة 
العراقي��ة في املوصل التي تأتي بالتزام��ن مع الذكرى الثانية 
لتحريراملدينة. وأش��ار زيدان أن االدارة العليا للشركة متمثلة 
مبديرها العام املهندس حسني محسن اخلفاجي يبذل جهود 
استثنائية بهذا املوضوع بتواصله شخصيا مع اجلهات ذات 
العالقة في وزارة الصناعة واملؤسسات االمنية.  ووعد السيد 
املع��اون بتكثي��ف اجله��ود خالل االس��بوع املقبل لالس��راع 
بعملية صرف تلك الرواتب كما دحض الس��يد مدير املعامل 
اثناء لقائه مبجموعة من االعالميني الشائعات التي يتداولها 
البع��ض حول صرف تلك الرواتب الع��ادة تاهيل املعامل واكد 
ان تاهي��ل املعام��ل مت رصد وص��رف كافة مصاريف��ه من قبل 
الشركة العامة للسمنت العراقية وان رواتب املنتسبني هي 
حق مكتس��ب كفله الدس��تور والقان��ون وال ميكن الي جهة 
التالعب بها وهو امانة لدى وزارة املالية س��يتم اطالقها على 

الف��ور ح��ال احلصول على املوافق��ات االمني��ة  بعدها التقى 
الس��يد مدير املعام��ل مبجموعة م��ن املتظاهرين في مكتبه 

ووع��د بتق��دمي كامل الدعم واملس��اندة لصرف تل��ك الرواتب. 
من جهة اخرى طالب مدير عام الس��منت العراقية املهندس 
حس��ني محس��ن اخلفاجي اجلهات االمنية لالسراع باكمال 
التدقيق ملنتسبي الش��ركة في نينوى الطالق مستحقاتهم 
م��ن الروات��ب املتراكم��ة ، مؤك��د ان الش��ركة س��اعية بكل 
امكاناتها الس��تحصال كافة حقوق منتس��بيها بالتنسيق 
مع اجلهات ذات العالقة وعلى كافة االصعدة.  الفًتا أن هنالك 
خطوات جادة وحاس��مة حل��ل  جميع القضايا واإلش��كاالت 
التي حتول بني املنتس��ب وحقوقه اميانا من ادارة الش��ركة ان 
النه��وض بالعملي��ة االنتاجية وحتقيق اهدافه��ا تبدأ بجودة 
اداء العاملني الذين يس��تحقون من االدارة بذل اقصى اجلهود 
لتوفير واس��تحصال متطلباته��م وحقوقهم وفق الضوابط 

والقوانني.

بغداد / البينة اجلديدة
من اجل تخفيف العبء عن كاهل املواطنني 
وبدع��م متواص��ل م��ن الس��يد مدي��ر ع��ام 
املص��رف العقاري / األس��تاذ ص��ادق هويدي 
عباس للمس��اهمة ف��ي حل جزء م��ن ازمة 
السكن.باش��ر املص��رف العق��اري بإجراءات 
اإلس��كانية  الق��روض  معام��الت  تنظي��م 
للمواطن��ني وتتضم��ن هذه القروض )ش��راء 
وحدة س��كنية,بناء وحدة س��كنية, إضافة 
بناء , ترميم( وبنسبة فائدة 6% ومدة القرض 
)5 س��نوات(.وذكر املكتب االعالمي للمصرف 
ان تعليمات مبلغ القروض اخلاصة في بغداد 

واالقضية اخلاصة بها تتضمن:�
1-مبلغ احلد االعلى لش��راء وحدة س��كنية 

)50( مليون دينار.
2-مبلغ احلد االعلى للبناء )50( مليون دينار.

3-مبل��غ احلد االعلى الضافة بناء )40( مليون 
دينار.

4-مبل��غ احلد االعلى لترميم وحدة س��كنية 
)20( مليون دينار.

5-يك��ون مبل��غ الق��رض بالنس��بة للقضاء 
التاب��ع ملركز املدينة وف��ق القيمة التقديرية 
للعقار وحس��ب ضوابط مديرية التسجيل 
العقاري بالنس��بة لقرض )البناء واالضافة( 
حتس��ب 80% م��ن القيم��ة التقديري��ة ام��ا 
بالنس��بة لقرض الش��راء حتس��ب 75% من 

القيمة التقديرية.

تظاهرات ملنتسيب السمنت العراقية يف نينوى الطالق مستحقاتهم  

املصرف العقاري يباشر بإطالق القروض 
االسكانية للمواطنني

بغداد / البينة اجلديدة / جاسم كرمي الطائي
قامت مدير عام دائرة االعمار الهندسي وكالة املهندسة 
بزيارة ميدانية لالطالع على سير  آسيا محمد حسن 
النفط  تسويق  شركة  لصالح  مشاريع  لثالثة  العمل 
سومو تقوم الدائرة باالشراف عليها.وقالت مديرة عام 
الدائرة ان الدائرة تقوم بعملية االشراف الهندسي لثالثة 
والتي  )سومو(  النفط  مشاريع لصالح شركة تسويق 
تشمل مشروع اجملمع السكني لشركة تسويق النفط 
)سومو( واخملصص ملنتسبي وزارة النفط ومشروع امللحق 
االداري للشركة ومشروع الدفاع املدني.وأضافت مديرة 
والفنية تعمل بكل  الهندسية  ان كوادرنا  الدائرة  عام 
كفاءة ونشاط ومثابرة لتنفيذ االعمال املناطة بهم وفق 
اخملطط وحسب املواصفات املطلوبة. مبينة ان كوادرنا 
شركة  لدى  العليا  القيادات  وتقدير  باعجاب  حظيت 
تسويق النفط )اجلهة املستفيدة( ملا متلكه كوادرنا من 
كفاءة وخبرة في أعمال االشراف الهندسي.موجهة ان 
العالية والدقة وبضرورة اجناز  بالروحية  يستمر العمل 
العمل وفق املواصفات الفنية املطلوبة.واشارت الى ان 
بعملية  سواء  كفوءة  هندسية  طاقات  متتلك  الدائرة 
االشراف الهندسي وفي أعداد التصاميم مما عزز شركة 

تسويق النفط سومو الى توقيع ثالثة عقود معنا ومن 
املؤمل توقيع عقد رابع لغرض االشراف الهندسي على 
في  املشاريع  قسم  مدير  بني  كبير.فيما  فندق  انشاء 
الدائرة املهندس عادل حمدي ان املشاريع التي تشرف 
عليها كوادرنا الهندسية والفنية هي مشروع مجمع 
مليار   )52( من  أكثر  كلفته  والبالغة  السكني  سومو 
دينار وينفذ على مساحة )64( الف متر مربع ومبدة اجناز 
)36( شهرا. مبينا أن املشروع يقع مجاور نصب الشهيد 
في محافظة بغداد وينفذ من قبل أئتالف شركتي فورم 
ويل وبيسان للمقاوالت العامة. وتابع ان املشروع يتكون 

من )31( بناية عمودية ذات اربع وخمسة طوابق وبواقع 
)453( شقة تتراوح مساحاتها ما بني )125 م2 , 150م2, 
قاعتني  على  املشروع  يحتوي  (..كما  200م2  175م2, 
للمناسبات ومحالت للتسوق وساحة لوقوف السيارات 
وملجأين.أما املشروع الثاني فهو مشروع بناية امللحق 
االداري للشركة وينفذ من قبل شركة البراق للمقاوالت 
واخلدمات العامة احملدودة ويتكون من ثالثة طوابق وممرات 
النفط  تسويق  لشركة  الرئيسية  البناية  مع  رابطة 
)3790( للبناية   االجمالية  املساحة  وتبلغ  سومو 

والذي  املدني  الدفاع  مشروع  هو  الثالث  م2.واملشروع 
ينفذ من قبل شركة جنم الهداية للمقاوالت والتجارة 
العامة احملدودة وتتكون البناية من طابقني ) طابق ارضي 
وطابق اول( وكراج بارتفاع تسعة امتار يتسع لسيارات 
ومصلى  رياضية  وصالة  ادارة  ومكاتب   )2( عدد  أطفاء 
ومجموعة  عدد)2(  ومخزن   )2( عدد  استقبال  وصالة 
حمامات عدد)2( مع حمامات منفردة عدد)4( .وأكد مدير 
جتري  الثالثة  املشاريع  في  العمل  وان  املشاريع  قسم 
املواصفات  وحسب  يجري  والعمل  متصاعدة  بوتيرة 

الهندسية املعتمدة.

مدير عام دائرة االعمار اهلندسي تطلع ميدانيا على سري العمل ملشاريع 
 شركة تسويق النفط سومو 

بغداد / البينة اجلديدة 
الطاقة  لنقل  العامة  الشركة  اجنزت 
الكهربائية في اجلنوب أعمال مشروع نصب 
مشروع  لتغذية  اجلديدة  املتنقلة  وتشغيل 
الشيوخ  سوق  وقضاء  الناصرية  مدينة  ماء 
الصيف  خطة  ضمن  قار  ذي  محافظة  في 
عام  مدير  عن  للوزارة  بيان  ونقل  احلالي. 
الشركة زياد علي فاضل قوله : تضمن نصب 
/ نوع   132/11KV جديدة  متنقلة  وتسليك 

 ،  10MVAسعة الصنع  /يابانية  ميدينشيا 
الدورة  قاطع  واستبدال  الغراف  قضاء  في 
 ،  ALSTOM نوع  جديد  دورة  بقاطع   132KV
احملطة  وادخال  االعمال  كافة  اجناز  ومتكنت 
بان  فاضل  .وبني  بنجاح  للعمل  املتنقلة 
احملطة اجلديدة ستسهم في تغذية مشروع 
سوق  وقضاء  الناصرية  مبدينة  اخلاص  املاء 
مضخات  تغذية  استقرار  وبالتالي  الشيوخ 

املياه وجتهيز مواطني تلك املناطق باملياه .

الكهرباء : اجناز اعمال نصب وتشغيل حمطةجديدة يف الغراف لتغذية مشروع ماء الناصرية

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
احلديد  للسكك  العامة  الشركة  اعلنت 
العراقية )احدى تشكيالت وزارة النقل( مؤخرا 
، إعادة تشغيل  معمل خراطة عجالت قطارات 
كان  أن  بعد  الشاجلية  في  السكك  وعربات 
متوقفا عن العمل أكثر من 10سنوات، واوضحت 
جاء   العجالت  وحدة  عمل  نشاط  ان  الشركة 
بجهود املنتسبني في املعامل باصالح وخراطة 
عجالت الشاحنات بأنواعها فضال عن عجالت 

تعمل  انها  الشركة  .وبينت  املسافرين  نقل 
الشاجلية  معامل  ورش  جميع  تشغيل  على 
بدون استثناء وباالجتاه الصحيح ضمن اخلطة 
عجالت  كفاءة  لرفع   2019 لعام  االستثمارية 
في  منها  العديد  وزج  والعربات  الشاحنات 
اخلدمة وتعزيز املعمل بأجهزة اخلراطة احلديثة 

املتطورة مكائن )cnc( فوق األرض  .

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
متكن فريق طبي متخصص في اجلراحة العامة من اجراء 
وقال  العمر.  من  سنتني  يبلغ  لطفل  جراحية  عملية 
مدير املستشفى الدكتور معتز مجيد علي ان املريض 
انتفاخ في منطقة  من  يعاني  وكان  املستشفى  راجع 
البطن . وبني رئيس  الفريق الدكتور عدي تركي اخصائي 
جراحة عامة بعد اجراء الفحوصات الالزمة من مفراس 
وسونار والفحوصات الساندة االخرى تبني من خالله ان 
املريض يعاني من ورم كبير بوزن 2 كيلوغرام في البطن 
، واضاف انه اجريت له عملية رفع الورم بشكل نهائي  
االعضاء  من سالمة  والتأكد  العام  التخدير  تأثير  حتت 

اجملاورة للورم .

جناح عملية مميزة يف 
مستشفى الشيخ زايد لطفل 

بغداد / البينة اجلديدةيبلغ سنتني  من العمر 
 وافق اعضاء االحتاد العربي للناقلني في اجتماع 
العمومية  اجلمعية  بحضور  عشر  احلادي  الدورة 
زوارة  طلب  قبول  على  عشر  السابعة  للجلسة 
باعتبارة  االحتاد  بعمل  العراق  دور  لتفعيل  النقل 
من املؤســسني.وذكر بيان للوزارة، تلقت }الفرات 
تعيني  االجتماع  تضمن  انه«  منه،  نيوز{ نسخة 
الرزق االمارة مدير عام الشركة  الدين عبد  محي 
في  مساعداً  عاماً  اميناً  البحري  للنقل  العامة 
النقل  مسيرة  اجناح  في  للتعاون  وذلك  العراق، 
االقتصادي  التكامل  يحقق  مبا  العربي  البحري 
لعيبي  اهلل  عبد  ان  القطاعات«.يذكر  جميع  في 
وزير النقل قدم طلبا بشهر ايار 2019 لتفعيل دور 
العراق بعمل االحتاد ، وقد اكد االمني العام لالحتاد 
مصطفى  محمد  البحريني  للناقلني  العربي 

العراق  جلمهورية  الدائمة  املندوبية  ان«  عيتاني 
لدى جامعة الدول العربية واحدة من املؤسسني 
ميتلك  العراق  ان  و  االحتاد  تشكيل  في  البارزين 
جميع املؤهالت الناجحة للعودة و بقوة و العمل 

على اجناح عمل االحتاد في جميع االصعدة«.

العراق يعود جمدداً ليشغل مقعده يف االحتاد 
العربي للناقلني البحريني

البينة اجلديدة / علي شريف
عقد معاون محافظ بابل لدوائر الزراعة حسن فاضل 
مشاريع  اصحاب  مع  موسعا  اجتماعا  البيرماني 
حتت  احملافظة  في  البيع  ومكاتب  املائدة  بيض  انتاج 
شعار ) دعم املنتج احمللي وتقليل سعر بيض املائدة( 
اللجنة  رئيسة  اخليكاني  سهيلة  السيدة  بحضور 
احملافظة  مجلس  في  احليوانية  والثروة  الزراعية 
الثروة  قسم  رئيس  اسماعيل  جليل  واملهندس 
احملافظة0ومت  في  البيطرة  دائرة  عن  وممثل  احليوانية 
واقع  حول  مستفيضة  مناقشات  االجتماع  خالل 
منتجو  وطرح  كما  احملافظة  في  املائدة  بيض  انتاج 
البيض اهم مشاكلهم واحللول املقترحه لذلك0 ومت 
ايضا مناقشة مشكلة ارتفاع اسعار البيض احمللي 

البلد0وقد  الى  املستورد  البيض  دخول  انقطاع  بعد 
الى  االيعاز  اهمها:  توصيات  بعدة  االجتماع  خرج 
جلنة تطوير واقع الدواجن في محافظة بابل لغرض 
البيطرة  دوائر  في  املشكلة  اللجان  مع  التعاون 
لغرض  املنظمة  واجلرمية  االقتصادي  واالمن  والزراعة 
الضعيفة  النفوس  ومنع  البيض  بيع  اسعار  ضبط 
كما  املواطنني0  على  العبء  وزيادة  االسعار  رفع  من 
مت الزام املنتجني باتباع قرارات جمعية مربي الدواجن 
دينار  الف   )  50  ( ب�  الكارتون  بيع  والتي حددت سعر 
متكررة  اجتماعات  عقد  على  احلضور  واتفق  فقط0 
التي  املشكالت  ومعاجلة  التوصيات  تنفيذ  ملتابعة 

تعترض عمل اللجان املكلفة لهذا الغرض0 

بعد توقف دام اكثر من 10سنوات
تشغيل معمل خراطة العجالت يف الشاجلية  

حكومة بابل تعقد اجتماعا موسعا مع اصحاب مشاريع انتاج بيض املائدة

بغداد / البينة اجلديدة
ب� »االنتقامية«، موضحة أسباب تدني  الثالث املتوسط  النواب، امس األحد، أسئلة  التربية في مجلس   وصفت جلنة 
نسب النجاح.وقال عضو اللجنة، هوشيار قرداغ، في بيان تلقت }البينة اجلديدة{ نسخة منه، إن »هناك عدة اسباب 
الثالث املتوسط هذا العام«.وأضاف قرداغ، أن  البلد، وحتقيق نسب جناح متدنية في الصف  التربوي في  الواقع  لتدهور 
»السبب االول هو الوضع االقتصادي الذي أثر على غالبية العوائل، مما حدا بها الى توجيه اطفالهم للعمل وترك املدارس«.

وتابع، أن »البنية التحتية لوزارة التربية في العراق غير صاحلة للتالميذ والطلبة بشكل عام«، مبيناً أن »مازاد الطني بلة 
الوقت احلالي والذي  الذي تتبعه املدارس في  القدمي  هو عدم وجود االرضية اخلصبة للتعليم«.وانتقد قرداغ، »االسلوب 
يعتمد على احلفظ والتلقني والذي تسبب بالكثير من االضرار للطلبة واصابتهم باالجهاد الفكري عند وصولهم الى 
مرحلة السادس االعدادي، بدالً من االبتكار واالبداع والذي تتبعه دول اجلوار والعالم«.واملح إلى، »االسلوب االنتقامي الذي 
استيعابه  ومدى  الطالب  ذكاء  تراعي مستوى  ال  والتي  للطلبة  املنتهية  للصفوف  االسئلة  تضع  التي  اللجنة  تتبعه 
النواب ستعمل جاهدة للوقوف  التربية في مجلس  أن »جلنة  للمادة في االبتدائية واملتوسطة واالعدادية«.وبني قرداغ، 
على اسباب تدني نسب النجاح في الصف الثالث املتوسط، وحتميل احلكومة مسؤولية النهوض بالواقع التربوي في 

السنوات القادمة من عمرها، خصوصاً ان البرنامج احلكومي حمل خطط طموحة لذلك«.

املتوسط  الثالث  أسئلة  تصف  النيابية  الرتبية 
بـ}االنتقامية{ وتوضح أسباب تدني نسب النجاح

بغداد / البينة اجلديدة
 اعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، امس االحد، عن عودة 423 نازحا خالل االسبوع املنصرم 
من مخيمات النزوح شرقي املوصل وجنوبه إلى مناطق سكناهم األصلية في محافظة 
بيان تقلت  الوزارة علي عباس جهاكير في  الفروع في  دائرة شؤون  نينوى.وقال مدير عام 
العمليات  وقيادة  النقل  وزارة  مع  بالتعاون  »الوزارة  إن  منه،  نسخة  اجلديدة{  }البينة 
في  مناطقهم  الى  بالعودة  يرغبون  الذين  النازحني  لنقل  حافالت  خصصت  املشتركة 
ان  جهاكير،  أثاثهم«.واضاف  لنقل  شاحنات  تخصيص  »مت  انه  مبينا  نينوى،  محافظة 
فيما  نازحا،   142 { شهدت عودت  املوصل  }37 كم شرقي  اخلازر وحسن شام  »مخيمات 
شهدت مخيمات اجلدعة وحمام العليل ومدرج املطار جنوبي املوصل عودت 281 نازحا«.

واشارالى، ان »هؤالء النازحني عادوا الى مناطقهم في البعاج وتلعفر وتل عبطة واحمللبية 
وحميدات وكراج الشمال والنهروان والقوسيات وقرية تومي وحي اجلزائر والكرامة باإلضافة 
مع  والتعاون  بالتنسيق  النازحة  العوائل  عودة  استمرار  مؤكدا  املوصل،  مركز  داخل  الى 

اجلهات املعنية في نينوى .

عودة 423 نازحًا اىل مناطق سكناهم يف نينوى

لفيف من املنتسبني واملواطنني يتقدمون 
)يوسف  العقيد  الى  والعرفان  بالشكر 
النهرية  النجدة  مديرية  آمر  علوان( 
الخالصه في عمله واداء واجبه بكل امانة 
املنتسبني  مع  الرائع  وتعاونه  ومهنية 
اهلل  فبارك   .. للمواطنني  اخلدمة  وتقدمي 

بجهوده واكثر من امثاله. 

بوركت اجلهود
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ترامب 
والدبابة

الرئي��س دونالد ترامب ع��رض دبابات خالل احتف��ال الواليات املتحدة 
بعيد االستقالل في الرابع من هذا الشهر. رمبا كانت الدبابات مفيدة 
في احتالل العراق س��نة ٢٠٠٣ وفي معركة الفلوجة س��نة ٢٠٠٤، إال 
أنه��ا لم تعد مفيدة اليوم. الرئيس ترامب يعتقد أن الدبابة منوذج عن 
القوة العسكرية التي يريدها لبالده هو يريد من العالم أن يخضع له 

أو لتهديده بالنار والغضب في وجه الدول األخرى.
عندما يكون مس��رح القتال يشبه س��جادة إيرانية تبدو الدبابة في 

هذا امليدان أقوى من أي شيء يواجهها.
الواليات املتحدة تخسر اآلن في العراق ودول أخرى، ألنها تعتمد على 
الدبابة س��واء في العراق أم في أفغانس��تان وس��وريا. العدو في مثل 

هذه الدول يزعم أنه ثائر ويكسب قلوب الناس حيث يعمل.
ق��رأت أن الواليات املتحدة تواجه أعداءها في معركة »رقمية« تتجاوز 
كثيراً تدخل روس��يا في انتخابات الرئاس��ة األميركية س��نة ٢٠١٦. 
إيران استولت على طائرة أميركية من دون طيار. في كوريا الشمالية 
هناك هجوم على البني��ة التحتية األميركية، مثل البنوك والطاقة. 
الرئيس ترامب يعرف التحديات إال أن مواجهتها بالدبابات واملقاتالت 
ال تفيد. غ��رام ترامب بالدبابة ل��ه عالقة بش��عاره »اجعلوا الواليات 
املتحدة عظيمة مرة أخرى«. رمبا كان هذا الشعار صحيحاً في احلرب 

العاملية الثانية أو في احلرب الباردة، إال أنه ال يفيد اليوم.
الرئيس ترامب يرى الدبابة سالحاً لالستعمال ضد أعدائه. استعمال 
الدبابة تراجع كثيراً في نصف القرن املاضي، إال أن العرض العسكري 
في واشنطن قبل أيام أثبت أن الرئيس ما يزال يؤمن بالدبابة سالحاً.

ترامب قال ف��ي تغريدة قبل العرض العس��كري: »الناس قادمون من 
كل م��كان لالنضمام إلينا اليوم ومس��اء اليوم ف��ي أكبر احتفال في 

تاريخ بالدنا. رمبا الطائرة الرئاسية ستقوم بأداء أمام املتفرجني«.
مؤي��دو الرئيس قالوا إن ترامب يحتفل مبوقع ب��الده. معارضو الرئيس 
قال��وا إن البي��ت األبيض يح��اول أن يقلب احتفاالً يدف��ع االميركيون 

العاملون نفقاته إلى جزء من حملته للرئاسة لوالية ثانية.
مس��ؤولون في إدارة ترامب رفضوا أن يقولوا ك��م من أموال الضرائب 
س��ينفق على االحتفال العس��كري. الدميقراطيون قال��وا إن الرئيس 
يستعمل احتفاالً قومياً ألغراض سياسية. العاملون في االدارة قالوا 
إن الرئيس أخذ فكرة العرض العسكري بعد أن شاهد احتفاالت يوم 

الباستيل في فرنسا سنة ٢٠١٧.
ق��رأت أن ترامب حاول أن يجعل االحتفاالت بعيد االس��تقالل تعكس 
ش��خصيته، إال أنه لم ينجح. هو ألقى خطاباً حماسياً قال فيه »إن 

بالدنا اليوم أقوى منها في أي يوم مضى«.
ترام��ب عمل الحتف��ال كبير، أو مهي��ب، بعد أن ش��اهد االحتفاالت 
الفرنس��ية قبل س��نتني. هو جمع كل أنواع السالح املتوافر للقوات 
املس��لحة األميركي��ة في عي��د االس��تقالل وقال للمس��تمعني إنه 
رئيسهم األميركي املفضل.  احتفاالت االستقالل لم تكن عن معركة 
وإمنا عن وثيقة هي الدس��تور األميرك��ي. األميركيون العاديون يريدون 

احتفاالً إال أنهم يفضلون خلّوه من مقاتالت فوق نصب لنكولن.

جهاد الخازن

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
كش��فت تقاري��ر صحفي��ة أن 
الصيني��ة  »ه��واوي«  ش��ركة 
تخط��ط ل�«عقاب ق��اس« ضد 
الرئيس األمريكي، دونالد ترامب 
وقرارات��ه ض��د الش��ركة التي 
أجب��رت »غوغل« على س��حب 

ترخيص »أندرويد«.
ونشرت صحيفة »وول ستريت 
تقري��را،  األمريكي��ة  جورن��ال« 
ح��ول خطة »انتقامي��ة« تزمع 
هواوي في تطبيقها، للرد على 
العقوبات التي فرضتها اإلدارة 
الش��ركات  ض��د  األمريكي��ة 
رأس��ها  وعل��ى  الصيني��ة 

»هواوي«.
األمريكية  الصحيف��ة  ونقلت 
ع��ن مصادر مطلع��ة قولها إن 
»هواوي« تخطط لتسريح عدد 
كبير من موظفيها في الواليات 
املتحدة، في خط��وة للرد على 
إدراجها ضمن القائمة السوداء 

في الواليات املتحدة.
ومن املتوقع أن تشمل عمليات 
التس��ريح وظائ��ف ف��ي وحدة 
التابع��ة  والتطوي��ر  البح��ث 

لش��ركة »هواوي« في الواليات 
املتحدة، التي توظف نحو 85٠ 
ش��خصا ف��ي معام��ل أبحاث 
ف��ي أرج��اء الوالي��ات املتحدة، 

بحسب الصحيفة.
أن  للصحيف��ة  مص��در  وذك��ر 
تش��مل  ق��د  التس��ريحات 
املئات، وأضاف آخر أن الش��ركة 
منحت العاملني الصينيني في 
الواليات املتحدة، خيارا للعودة 
العمل  إلى بالده��م، ومواصلة 

في الشركة.
من جانبها، قالت »وول ستريت 
جورنال« إنه جرى إبالغ عدد من 
املوظفني بتسريحهم بالفعل، 
بينما قد يتم اإلعالن قريبا عن 

إلغاء املزيد من الوظائف.
وقالت وكالة »رويترز« إن شركة 
»هواوي« امتنعت عن التعقيب 

حني اتصلت بها رويترز.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة 
ه��واوي ليان��غ هوا، ق��د قال إن 
التج��ارة األمريكية  وزارة  إدراج 
السوداء  القائمة  للشركة في 
قد تؤثر على عمليات الشركة 
في جميع أنح��اء العالم، كما 

أنها قد تسبب أضرارًا مباشرة 
لذلك  األمريكي��ة،  للش��ركات 
تطل��ب ه��واوي م��ن الوالي��ات 
املتحدة أن تستبعدها متاما من 

القائمة التقييدية املقابلة.
وق��ال ليانغ ه��وا: »لقد أدرجت 
شركتنا  األمريكية  السلطات 
في القائم��ة الس��وداء، ونحن 
نع��ارض ذل��ك، ألن��ه ال يوج��د 
أس��اس فعلي لهذه اإلجراءات، 
كما أنه سيتس��بب في أضرار 

مب��ا  األمريكي��ة،  للش��ركات 
في ذل��ك الش��ركات املتعاونة 
م��ع ه��واوي«، بحس��ب قن��اة 

فينيكس.
في الوقت نفسه ، وصف ليانغ 
هوا، الق��رار األمريكي بأنه غير 
مالئم متاما، ألن��ه قد يؤثر على 
توفير اخلدمة لعمالء هواوي في 

أكثر من ١٧٠ دولة.
يذك��ر ب��أن الش��ركة الصينية 
»ه��واوي« وضعت في »القائمة 

الس��وداء« للوالي��ات املتح��دة 
مزاع��م  بس��بب  األمريكي��ة 
أمريكا بأن الش��ركة الصينية 
بأنشطة مخالفة لألمن  تقوم 
القوم��ي، ليعلن الحقا الرئيس 
األمريك��ي دونال��د ترام��ب عن 
املفروض��ة  القي��ود  تخفي��ف 

عليها.
التج��ارة  وزارة  أعلن��ت  ث��م 
األمريكية منح الشركات مهلة 
9٠ يوما قبل تطبيق اإلجراءات 

اجلدي��دة، وكان��ت »غوغل« قد 
ذك��رت أنه��ا س��تواصل دع��م 
أجهزة هواتف »هواوي« الذكية 
احلالية، التي تس��تخدم نظام 
ال��ذي  »أندروي��د«  التش��غيل 
تط��وره »غوغ��ل«، ف��ي الوقت 
نفس��ه، فإنه بعد ب��دء تطبيق 
القي��ود األمريكي��ة اجلديدة لن 
يكون في مقدور مس��تخدمي 
هوات��ف »ه��واوي« االس��تفادة 
من خدمات »غوغ��ل« الرقمية 
األخ��رى، مثل »غوغ��ل مابس« 
للخرائ��ط و«جي مي��ل« للبريد 
يقل��ل  م��ا  وه��و  اإللكترون��ي، 

شعبية هذه الهواتف.
»ه��واوي«  س��تفقد  وبذل��ك، 
ف��ورا إمكاني��ة الوص��ول إل��ى 
التش��غيل  لنظام  التحديثات 
ذلك،  إلى  وباإلضافة  »أندرويد«، 
س��تفقد إمكانية الوصول إلى 
املودي��الت اجلديدة من الهواتف 
الذكية خارج الصني والوصول 
»أندرويد« وخدماته،  برامج  إلى 
مبا ف��ي ذلك ومتج��ر تطبيقات 
»غوغ��ل بالي س��تور« وتطبيق 

البريد اإللكتروني »جيميل«.

وكاالت / البينة الجديدة
 أعلن��ت وزارة الدف��اع التركي��ة أن 
الطائرة اخلامسة احململة مبكونات 
»إس- اجل��وي  الدف��اع  منظوم��ة 
٤٠٠« الروس��ية وصل��ت إلى تركيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه من اخملطط 
وص��ول طائرت��ني أخري��ني. وقال��ت 
وزارة الدف��اع التركية:«تزويد تركيا 
مبكونات »إس-٤٠٠« مس��تمر. وقد 
حطت الطائرة اخلامسة في قاعدة 
ميورتد اجلوية. ومن اخملطط أن تصل 

طائرتان أخريتان خالل اليوم.
وأعلنت وزارة الدف��اع التركية عن 
ب��دء ش��حن إس-٤٠٠ إل��ى الب��الد. 
وأك��دت في وقت الح��ق املعلومات 
من قبل اخلدم��ة االحتادية للتعاون 

لالحت��اد  التقن��ي  العس��كري 
الروسي. 

وأثار ش��راء أحدث أنظم��ة الدفاع 
اجلوي الروسية، إس-٤٠٠، فضيحة 
دولية بني تركيا والواليات املتحدة: 
طالب��ت الواليات املتحدة بالتخلي 
ع��ن الصفقة وش��راء مجمعاتها 
باتريوت بدال عنها. في حالة الرفض، 
إمكانية  واش��نطن  لم تس��تبعد 
تأخير أو إلغاء بيع أحدث املقاتالت 
التركية من طراز F-٣5، لكن تركيا 
رفضت تقدمي تنازالت. ومع ذلك، بعد 
قمة قادة مجموعة العش��رين في 
أوساكا، أصبح الوضع بني الواليات 
املتحدة وتركيا أقل توتراً، على حد 
ق��ول وزير اخلارجي��ة التركي مولود 

جاويش أوغلو. من جانب اخر على 
خلفية وصول منظومات صواريخ 
»إس-٤٠٠« املض��ادة للطائرات إلى 

تركي��ا مت نش��ر انفوجرافيك مثير 
انفوجرافيك  ويُظه��ر  لالهتم��ام.  
الذي مت إنشاؤه في تركيا، األهداف 

التي ميكن تدميرها بصواريخ »إس-
٤٠٠«، ويبني تدمير طائرة عسكرية.  
ويشير اخلبراء إلى أن األهداف التي 
تظه��ر ف��ي رس��وم انفوجرافي��ك 
تابعة  جميعها طائرات عسكرية 
لل��دول األعضاء في حلف ش��مال 
الوالي��ات  وباألخ��ص  األطلس��ي، 

املتحدة األمريكية .
وينوهون إل��ى أن الطائرة التي يتم 
تدميره��ا في رس��وم انفوجرافيك 
 ١١١-EF ه��ي الطائ��رة األمريكي��ة
Raven. جدي��ر ذك��ره أن الوالي��ات 
املتحدة األمريكي��ة كانت توعدت 
مبعاقبة تركيا في حال اس��توردت 

وسائط الدفاع اجلوي من روسيا.

وكاالت / البينة الجديدة
اض��اء متظاه��رون س��ودانيون 
الش��موع وأطلقوا بالونات في 
اله��واء مؤخرا خالل مس��يرات 
حاش��دة في ارجاء البالد لتأبني 
عشرات املتظاهرين الذين قتلوا 
ف��ي ف��ض دام العتص��ام أم��ام 

مقر قي��ادة اجليش في اخلرطوم 
الشهر الفائت.

وف��ّرق مس��لحون ف��ي مالبس 
آلالف  اعتصام��ا  عس��كرية 
احملتج��ني أم��ام مق��ر القي��ادة 
العام��ة للجيش ف��ي اخلرطوم 
في ٣ حزيران/يوني��و ما أدى الى 

مقتل العشرات وإصابة املئات. 
وكان احملتجون يشاركون حينها 
ف��ي اعتصام ملطالب��ة اجليش، 
ال��ذي أط��اح الرئيس الس��ابق 
عمر البش��ير في نيسان/ابريل 
الس��لطة  بتس��ليم  الفائ��ت، 
للمدني��ني. ودعا حتال��ف احلرية 

املنظم��ة  املظل��ة  والتغيي��ر، 
لتنظي��م  لالحتجاج��ات، 
مس��يرات الس��بت حتت شعار 
»العدالة أوال« ف��ي ارجاء البالد 
ف��ي الذكرى االربعني لس��قوط 
ضحايا ف��ض االعتص��ام الذي 
وهت��ف  دولي��ا.  تندي��دا  أث��ار 

احملتج��ون »الدم بال��دم، ال نريد 
تعويضا«، فيم��ا كانوا يجوبون 
ش��وارع منطق��ة بح��ري ف��ي 
ش��مال اخلرطوم، أح��د معاقل 
حركة االحتجاج التي اندلعت 
االول/ديس��مبر  كان��ون  ف��ي 
الفائت ضد نظام البشير. وقال 

م��درس اللغ��ة االنكليزية عبد 
القادر عمر اثناء مش��اركته في 
مس��يرة ف��ي اخلرط��وم لوكالة 
الصحاف��ة الفرنس��ية »يجب 
أن نس��ترد حقوقن��ا. يج��ب أن 
نحرر السودان من ماضيه. نريد 

حكما مدنيا اآلن«.

هواوي ختطط لـ »عقاب قاس« ضد ترامب

وصول الطائرة اخلامسة احململة مبكونات منظومة »إس-400« الروسية إىل تركيا

وكاالت / البينة الجديدة
مدين��ة  ف��ي  اآلالف  تظاه��ر 
في هون��غ كون��غ القريبة من 
احل��دود الصيني��ة احتجاج��ا 
صيني��ني  جت��ار  وج��ود  عل��ى 
يقوم��ون بش��راء الكثي��ر من 
البضائع ما يتس��بب بارتفاع 
أسعارها، ويأتي ذلك بالتزامن 
احتجاج��ات سياس��ية  م��ع 
عل��ى قان��ون صين��ي يقضي 
بنقل املش��تبه بهم في هونغ 
كونغ إلى الصني. قالت وكالة 
احملتج��ني  آالف  أن  »رويت��رز« 
اشتبكوا مع الشرطة مبدينة 
ف��ي هون��غ كونغ ق��رب احلدود 
مع بر الصني الرئيس اعتراضا 
على وج��ود جت��ار صينيني في 

بالدهم. بالتزامن مع مشكلة 
أخ��رى بعد اضطراب��ات كبرى 
بسبب مشروع قانون لتسليم 

املشتبه بهم للصني.
وبدأت املظاهرة سلميا في بلدة 
»ش��ونغ ش��وي« غير البعيدة 
»شينتش��ن«  مدين��ة  ع��ن 
الصيني��ة، لك��ن األم��ر تطور 
إلى اشتباكات وصياح. ورشق 
احملتج��ون الش��رطة مبظ��الت 
وخوذ ورد أفرادها باس��تخدام 
العص��ي وإط��الق رذاذ الفلفل 

على احملتجني .
ناش��دت  الح��ق  وق��ت  وف��ي 
ش��رطة هونغ كونغ احملتجني 
اإلحجام ع��ن العنف ومغادرة 
املنطق��ة. وبحل��ول الس��اعة 

الثامنة والنصف مساء )١٢٣٠ 
تراج��ع  جرينت��ش(  بتوقي��ت 
اقتحام  معظم احملتجني م��ع 
ق��وات م��ن ش��رطة مكافحة 
الش��غب للبل��دة الس��تعادة 

السيطرة عليها.
 وف��ي م��رات س��ابقة ش��ارك 
احتجاج��ات  ف��ي  مالي��ني 

بالش��وارع ف��ي هون��غ كونغ، 
اقتح��م مئ��ات مبن��ى  كم��ا 
البرمل��ان ف��ي األول م��ن يوليو/ 
مت��وز احتجاجا على مش��روع 
قان��ون معل��ق حالي��ا يقضي 
بارتكابهم  املش��تبه  بإرسال 
جرائ��م ف��ي هونغ كون��غ إلى 
الصني للمث��ول أمام احملاكمة 

هن��اك حيث تخض��ع احملاكم 
لسيطرة احلزب الشيوعي.

ويرى املعترضون على مشروع 
تهدي��دا  ميث��ل  أن��ه  القان��ون 
لس��يادة القان��ون ف��ي هونغ 
الرئيس��ة  وأعلن��ت  كون��غ. 
كاري  للمدين��ة  التنفيذي��ة 
القانون  تعلي��ق مش��روع  الم 
الش��هر املاضي حت��ت ضغط 
املعارضني ل��ه وقالت قبل أيام 
ل«، لكن املعارضني  إنه »معطَّ
يص��رون عل��ى إعالن س��حبه 
معظ��م  وترك��زت  رس��ميا. 
االحتجاج��ات على مش��روع 
القان��ون داخل وحول املنطقة 
الرئيس��ة في هونغ  التجارية 
كونغ، لك��ن املتظاهرين بدأوا 

في اآلونة األخيرة التوجه إلى 
أماك��ن أخرى لتوس��يع نطاق 
التأيي��د له��م من خ��الل إبراز 

قضايا أصغر وأكثر محلية.
واحتشد احملتجون في منطقة 
»شونغ ش��وي« حيث يشتري 
جتار صينيون، يأتون في زيارات 
قصي��رة، كمي��ات كبي��رة من 
سلع السوق احلرة لنقلها لبر 
الرئيس وبيعها هناك.  الصني 
وهت��ف املتظاهرون مبطالبهم 
بلغ��ة املندري��ن وه��ي اللغ��ة 
الرس��مية في الصني وتركزت 
هتافاته��م على رحيل التجار 
الصينيني. وأغلقت العديد من 

املتاجر أبوابها خالل املسيرة.

جيلس وحيدا .. ضجة 
بسبب صورة أمري قطر

التجار الصينيون يتسببون بأزمة ومظاهرات يف مدينة داخل هونغ كونغ

وكاالت / البينة الجديدة
بنيام��ني  ال��وزراء اإلس��رائيلي،  رئي��س  ه��دد 
نتنياه��و، ام��س األحد، األمني الع��ام ل�«حزب 
اهلل« اللبنان��ي، حس��ن نص��ر اهلل، متوع��دا 
بضربة عس��كرية س��احقة »لو جترأ نصر اهلل 

وهاجم إسرائيل«.
وقال نتنياهو في مس��تهل جلسة احلكومة 
األس��بوعية، »س��معنا خالل نهاية األسبوع 
قول نصر اهلل ح��ول مخططاته الهجومية«. 
وتابع »فليكن واضحا أن لو جترأ حزب اهلل على 
مهاجمة إسرائيل، فسنسدد له وللبنان ضربة 
عسكرية ساحقة. ولكن، خالفا لنصراهلل، ال 
أنوي إعطاء تفاصي��ل عن مخططاتنا«. وكان 

حسن نصر اهلل قد حتدث في خطابه عن قدرة 
احلزب على ضرب أماكن مختلفة في إسرائيل 
قائ��ال: »نوع من الصواريخ يتكفل بالش��مال 
وبعض الصواري��خ إلى أماكن أخرى«، وس��أل 
»هل يستطيع الكيان أن يصمد؟«، وتابع »هنا 

ميكن أن نشاهد العصر احلجري«.
وأش��ار نصر اهلل إلى قدرات كبيرة  لدى »حزب 
اهلل«، وق��ال إن »املقاوم��ة ق��ادرة أن تطال كل 
املس��احة اجلغرافي��ة في فلس��طني احملتلة، 
شمال فلس��طني حتت مرمى نيراننا ألي فترة 

زمنية يريدونها«.
وحت��دث األمني العام عن »ق��درة املقاومة على 
اس��تهداف حاوي��ات األمونيا«، وتاب��ع »هنا ال 

أحتدث عن حرب برية ودخول إلى حيفا وشمال 
فلسطني احملتلة«، وأكد أن »هذا الكيان مردوع 
م��ن الذهاب إلى ح��رب وهو ميتنع م��ن القيام 
بغ��ارة على لبنان، هو خائ��ف من املقاومة في 
لبنان وأنا ليس لدّي الكلمة املناسبة للتعبير 
عن املش��هد والدم��ار الهائل هو احل��د األدنى 

للتعبير«.
 واستعد األمني العام قيام ل�«حزب اهلل« قيام 
إس��رائيل ببدء حرب ضد لبنان وذلك بس��بب 
»نتيجة ردع املقاومة« بحسب قوله، مضيفا 
»ألن العدو يدرك أن النصر السريع لن يتحقق 
وهو يعرف م��ا ميكن أن يحل بهم في أي حرب 

والتي ستضع إسرائيل على خط الزوال«.

نتنياهو يتحدث عن ضربة عسكرية ساحقة للبنان ونصر اهلل

آالف يتظاهرون يف اخلرطوم من أجل )العدالة أوال(
وكاالت / الجديدة

أحدث��ت ص��ورة أمي��ر قطر، 
الش��يخ متيم ب��ن حمد آل 
ثان��ي، وهو يجل��س وحيدا 
عل��ى طاول��ة ف��ي مقهى، 
ضج��ة كبي��رة ف��ي مواقع 

التواصل االجتماعي.
ونش��ر الش��يخ خليفة بن 
حم��د، ش��قيق أمي��ر قطر، 
ص��ورة للش��يخ متي��م ب��ن 
حم��د، وهو يجل��س وحيدا 
عل��ى طاولة في مقهى، من 
دون أن يشير إلى مكان هذا 

املقهى أو تاريخ تصويرها.
واكتفى ش��قيق أمير قطر، 
وحي��د على  تعليق  بنش��ر 
تلك الصورة قائال »حافظه 

ربي«.
الص��ورة موج��ة  وأحدث��ت 
كبي��رة م��ن التفاع��ل، عبر 
حي��ث  التواص��ل،  مواق��ع 
تداوله��ا اآلالف، فيم��ا قال 
البع��ض إنه��ا تأت��ي خالل 
زيارة أمير قطر إلى الواليات 

املتحدة األمريكية.
وتباين��ت ردود الفعل ما بني 
مؤيدين لقطر يتحدثون عن 
أمير قطر بجلوسه  تواضع 

في مقهى كشخص عادي، 
وم��ا ب��ني منتقدي��ن يرونها 
دالل��ة عل��ى التجاهل الذي 
ش��هده خ��الل زيارت��ه إلى 

الواليات املتحدة.
واختت��م أمي��ر قط��ر، زيارة 
إلى الواليات املتحدة التقى 
خاللها عددا من املسؤولني 
رأس��هم  وعلى  األمريكيني 
الرئي��س األمريك��ي، دونالد 
ترام��ب. وكان��ت قط��ر ق��د 
أعلنت أن أمير البالد سيبدأ 
املتحدة  الوالي��ات  إلى  زيارة 
األمريكي��ة بدءا م��ن يوم 9   
متوز اجلاري. وأش��ارت وكالة 
األنباء القطرية إلى أن أمير 
قطر س��يبحث ف��ي الزيارة 
التع��اون  تطوي��ر  »أوج��ه 
القائ��م  االس��تراتيجي 
ب��ني البلدين ف��ي مختلف 
اآلراء  وتب��ادل  اجمل��االت، 
ح��ول أبرز املس��تجدات في 
املنطق��ة والعال��م«. وأعلن 
األبيض، في حزيران،  البيت 
الروابط  الزيارة ستتناول  أن 
إلى  واألمني��ة  االقتصادي��ة 
جان��ب قضاي��ا مكافح��ة 

اإلرهاب .



سالم مسافر 

في ثالثيت��ه ) نيكيتا خروتش��وف والدة الدولة العظمى( 
يروي س��يرغي،جنل الزعيم الس��وفيتي الذي ه��ز العالم 
م��رات عل��ى مدى فت��رة حكم��ه املمت��دة اقل م��ن عقد 
بعام��ن ؛تفاصيل مثيرة عن كيف اس��تقبلت موس��كو 
اخلروتش��وفية االنقالب العسكري في العراق فجر الرابع 

عشر من متوز 1958.
ويؤكد س��يرغي خروتش��وف)1935( املقيم ف��ي الواليات 
املتحدة ويحمل جنس��يتها؛ ان ازمة الس��ويس واحداث 
الع��راق؛ كان��ا مدامي��ك ف��ي والدة الدول��ة الس��وفيتية 
العظمى؛ وان والده كان بارعا في توظيف احلالتن لصالح 

تعزيز مكانة موسكو الشيوعية عامليا.
ويعتقد  البروفيس��ور س��يرغي خروتش��وف في ثالثيته 
الكبي��رة ) اكثر من الفي صفحة( ان  احداث صيف العام 
1958 ف��ي العراق؛كانت نتيجة النفجار ازمة الس��ويس، 
واملواجه��ة التي اقتربت م��ن حدود اجملابهة ب��ن القوات 
الس��وفيتية وق��وات البحري��ة األمريكي��ة، واألس��طول 
البريطاني في السويس؛ ليصبح العراق ساحة املواجهة 

اجلديدة.
ويقول جنل الزعيم الس��وفيتي ؛ الذي يوصف بانه حطم 
عبادة الفرد في االحتاد الس��وفيتي؛ ان خروتش��وف  اعتبر 
الع��راق مس��تعمرة بريطانية، وحكومة  نوري الس��عيد 
»عميل��ة وخائن��ة ولي��س صدف��ة ان يحم��ل التحال��ف 

العسكري االستعماري اسم حلف بغداد« .
قائال:«فجأة ودون س��ابق إنذار وقعت ثورة في العراق ،حن 
زحف��ت احدى الف��رق العس��كرية العراقية نح��و بغداد 
بقيادة امرها عبد الكرمي قاسم وصوال الى القصر امللكي 
ليمس��ك دون قت��ال  بزمام الس��لطة الت��ي تركها نوري 

السعيد نهبا لألقدار. 
وكان اول ق��رار اتخذته احلكومة اجلديدة اخلروج من حلف 
بغداد وبذلك دخلت بغداد بش��كل الي في خانة  أصدقاء  

االحتاد السوفيتي«.
ويس��رد  خروتش��وف االب��ن  وقائ��ع اإلن��زال البريطان��ي 
واألمريكي في لبنان واألردن ويرى فيه ردا استعماريا  فوريا 
» كان ين��ذر بتدخل عس��كري إمبريالي ف��ي العراق كما 

فهمه خروتشوف االب«.
ويكتب :

»لم يكن والدي في موسكو فقد سافر يوم 12 متوز/يوليو 
بدع��وة  من فالتر أولبرش��ت الى برلن حلضور مؤمتر احلزب 
االشتراكي األملاني املوحد )احلزب احلاكم آنذاك في املانيا 

الشرقية ( وكنت مبعيته« .
ويقول :

» م��ا ان س��مع وال��دي بخبر االنق��الب بعد س��اعات من 
وقوعه حتى اتصل مبوس��كو، وطلب موافاته بالتطورات 
دقيقة بدقيق��ة وتابع بقلق اإلنزال االنكلو امريكي، وصار 

يعمل وفق سيناريو ازمة السويس«.
ويضيف:

»ع��دل والدي في مس��ودة البي��ان الذي اعدت��ه اخلارجية 
الس��وفيتية ح��ول املوقف في العراق وش��دد من لهجته 
واض��اف عبارة تؤكد على ان موس��كو تس��تند الى نهج 

األفعال وليس االقوال.
التدخ��ل  ع��ن  تت��ردد  ل��ن  فانه��ا  االم��ر  اقتض��ى  واذا 

العسكري«.
ويقول:

» قبل ظهيرة الرابع عش��ر من متوز أمر نيكيتا خروتشوف 
وهو ما يزال في برلن بإجراء استعراض للقوة العسكرية 
الس��وفيتية عل��ى احلدود م��ع تركي��ا واي��ران وان تقترب 

القطعات كثيرا من نقاط التماس«.
 ويضيف :

» كان وال��دي على قناعة ب��ان التدخ��ل االنكلو امريكي 
واقع  ال محالة . وان تركيا س��تلعب دورا رئيس��ا في هذه 

املسرحية؛
الق��وات التركي��ة تطل��ق الرصاصة االول��ى فتهب معها  

القوات االمريكية والبريطانية وتغزو العراق«.
ويقول:

» لم يكن ذلك حتليال،او استنتاجا قائما على تصورات؛ بل 
يس��تند الى  تقارير  دقيقة من االستخبارات السوفيتية 
التي كانت ترصد على مدار اليوم  املراسالت والنشاطات 
الدبلوماسية والعس��كرية في البيت االبيض و10داوننغ 
س��تريت وكانت التقارير   السرية  تغلف في ملف رمادي 
مائ��ل الى الزرق��ة وتوضع  عل��ى طاولة خروتش��وف كل 

ساعة تقريبا«.
ويقول:

» م��ع توات��ر املعلومات  ام��ر نيكيتا خروتش��وف  بإجراء 
من��اورات عس��كرية حي��ة على احل��دود مع تركي��ا وايران 
مبش��اركة واس��عة من القوات البرية واجلوية  كي يفهم 
الغرب جدية نوايا االحتاد السوفيتي. ولترويع تركيا وايران 
وردعهما ع��ن االمتثال الى  األوام��ر األمريكية، واالمتناع 

عن االنضمام الى احلملة املزمعة  ضد العراق ».
وخالفا للعادة  نش��رت الصحف الس��وفيتية على صدر 
صفحاته��ا االولى؛اخب��ارا ع��ن انط��الق املن��اورات البرية 
واجلوية  للقوات السوفيتية  في ماوراء القوقاز وتركمانيا 

ومبشاركة أسطول البحر األسود. 
وكان��ت  تل��ك امل��رة االولى التي تنش��ر فيه��ا الصحافة 
السوفيتية تقارير عن مناورات عسكرية. والهدف واضح؛ 

إبراز مدى اجلدية في معاجلة الوضع« .
وللتأكيد على األهمية القصوى للمناورات امر خروتشوف 
بإيف��اد  النائ��ب االول لوزير  الدفاع  املارش��ال غريش��كو  

لقيادة امليدان .
والتحق به في تركمانس��تان بط��ل الدفاع عن لينينغراد 
املارش��ال مريتس��كوف . وحترك��ت القوات  نح��و  احلدود.

وغطت الطائرات السماء .وكان الوالد متوترا وهو يطالب 
بتجاوز العوائق البيروقراطية والتحرك بسرعة في سباق 
م��ع الزم��ن .وكان يردد ل��و اننا حتركنا فورا ملا استس��هل 
االمبريالي��ون اإلنزال الس��ريع ف��ي االْردن ولبن��ان وتهديد 

العراق الذي يواجه نظامه اجلديد خطر االنهيار«.
وبع��د ع��ودة خروتش��وف الى موس��كو ، اتص��ل برئيس 
بلغاري��ا جيفك��وف، وطل��ب من��ه ان تخ��وض الق��وات 
البلغارية،من��اورات على احلدود مع تركيا وبإس��ناد جوي 
س��وفيتي يقوده مارش��ال اجلو س��كريبكو  ال��ذي تعرف  
االس��تخبارات االمريكي��ة ان��ه قائ��د س��رب الطائ��رات 

االستراتيجية املوجهة نحو الواليات املتحدة .
وكان خروتشوف االب يردد« دعهم يقلقون«!

وصب��اح 19 مت��وز /يوليو  بعث  خروتش��وف برس��ائل  الى  
الرئي��س االمريكي آيزنهاور والى رئي��س الوزراء البريطاني  
ماكميالن والفرنسي ش��ارل ديغول والهندي نهرو يطلب 
فيها  عقد اجتماع عاجل في اي مكان مناسب لهم وانه  
مستعد لاللتحاق بهم . و بعد ثالثة ايام جاء الرد بالرفض 
االمر الذي كان خروتشوف يتوقعه وينتظره ؛ فطلب عقد 
دورة طارئ��ة للجمعي��ة العامة لألمم املتح��دة في الثامن 
والعشرين من متوز /يوليو. لكن الواليات املتحدة وبريطانيا 
ماطلتا في املوعد، بل وعقدت الدول األعضاء في معاهدة 
حلف بغداد اجتماعا بلندن في نفس املوعد الذي طالبت 
فيه موسكو عقد الدورة االممية االستثنائية يوم 28 متوز. 
وق��ام خروتش��وف ف��ي 31 مت��وز بزيارة س��رية ال��ى بكن 
مصطحبا معه وزير الدفاع املارشال مالينوفسكي الثارة 

املزيد من القلق لدى الغرب. 

أ .د/منى فتحى حامد

لالنس��انية أحقي��ة ف��ي التعايش حتت 
راية السالم و األمان ، لها الشمولية بأن 
تصان كرامة الشعور و الوجدان ، احترام 
الذات لرغبات العقل و التواصل و التعلم 

من أولي األلباب .
فف��ى عصرنا احلال��ي نتطلع يومياً 
إل��ى كل جديد من ابت��كار و ابداع 

وتنوع ثقافات و خبرات .
نرتقي بالفضلي��ات و املثاليات فى 
ش��تى امليادين و اجملاالت ، نس��تمد 
ال��روح اإليجابي��ة للحل��ول و عالج 
النق��اش  مش��كالتنا ع��ن طري��ق 
والنق��ض نحو األصلح و االس��مى 
حتت ظ��ل لغة احل��وار و املش��اركة 

وتقبل اآلراء .
لك��ن احيانا لن يتواكب م��ع آرائنا 
وشخصياتنا بعض األفراد ، فمنهم 
من يصاب بالغرور و الكبرياء وينظر 
إلينا بقلة الروح و الكيان وسخرية 
عل��ى  التم��رد  أو   ، اس��تعباد  أو 
همس��اتنا و االن��كار ، و منهم من 
يهم��ل و يتجنب اإلنص��ات إلينا أو 
حتى االستماع ، و آخرين يشعرون 

بتواجدهم معنا بإهدار أوقاتهم الثمينة 
ف��ى حد الهالك و الضي��اع ، و آراء عديدة 

أخرى متنوعة ال حصر لها .
ع��ن تلك األقاوي��ل و األفع��ال ينمو حس 
العزلة و االكتئاب نحو هؤالء األشخاص 
األوفياء ، القادرين على النجاح و التعايش 
بوالء و نبوغ و ازدهار ، النابع من عقولهم 
و أفئدته��م اإلص��الح و اخلي��ر و التق��دم 
لكل انسان على كوكبنا ، ليصبح خيراً 

للبشرية و لكل انسان .
جند أن هؤالء أكثر حساسية و شعوراً من 
االنس��ان العادي ، يصيبه��م اخلجل من 
أقل شيء ، مع ازدياد الفطنة و االحساس 
باحملتاجن و الرحمة و الرأفة مع كل كائن 

حي .
لذلك اجته��وا إلى القراءة ، على أس��اس 
أنها احل��ل حلفظ كرامة االنس��ان ، نعم 
فهي خير الع��الج للخروج من الوحدة أو 
العزلة ، و جتنب األفكار املس��يئة للمرأة 
، عل��ى انها كي��ان س��لبي ال أحقية لها 
بالتواج��د بال��رأي أو احل��وار . أو الختالف 
العقائد و الثقافات من دولة ألخرى ، و من 

مجتمع آلخر .
بل االبداع و الثقافة بالتطلع على ثقافات 
و حضارات الغير ، فالقراءة و االطالع عن 
طري��ق الكت��ب و اجمل��الت و اجلرائ��د و عن 
طري��ق البحث مبواقع السوش��يال ميديا 

والوسائل املتعددة املرئية و السمعية .
حق��اً الكتاب خير جلي��س ، والكتاب هو 

اخملل��ص العط��اء ب��دون مقاب��ل و أفضل 
وني��س ، و القراءة نعمة م��ن نعم الدنيا 
، به��ا نتعلم و نرتوي م��ن أنهار جماليات 

كلماتها ، و جتارب مبدعيها و أدبائها .
فالقراءة جميلة ، متنوعة شاملة جلميع 
األعم��ار و بتن��وع اللهج��ات و مبختل��ف 
الش��عوب و األوطان ،تعم��ل على انفتاح 
العقل و اتس��اع مدارك الذهن ، ما يؤدي 
للقابلية و اتس��اع الصدر و قدرة الفهم 
 ، الس��كينة  و  احل��ب  و  االس��تيعاب  و 
عن��د تلق��ي و تب��ادل األفكار ب��ن جميع 

املشتركن في احلوار على موضوع ما .
فيجب علينا احترام آراء الغير واالستماع 

إليه��ا  م��ع أخذ ما يتناس��ب معنا منها 
ويتوافق مع مبادئنا و صفاتنا و مداركنا .

و نتساءل ما أهمية القراءة إلينا ؟
1 - التعل��م و التعلي��م و االرتق��اء و إفادة 
و اتس��اع مدارك ال��ذات و مفاهيم و رؤى 

الغير .
2 - اكتس��اب ال��روح و النفس البش��رية 
الهدوء و االطمئنان خللق مجتمع س��وي 

قوي البنية و البنيان .
3 - التراب��ط و الوحدة و النجاح و التقدم 

لألمام .
4 - االعتم��اد عل��ى الذات و الق��درة على 

اتخاذات القرارات .
5 - خل��ق أجي��ال واعي��ة مثقف��ة جيدة 
للبحث و لالط��الع دون تواكل أو خمول ، 

بل نشاط و حركة و اتزان .
6 - التكي��ف و التعاي��ش م��ع مصاع��ب 
احلي��اة به��دوء و محاول��ة حتدي��د الطرق 
االيجابي��ة واتباعها للتغل��ب على تلك 

املشكالت .
7 - احلف��اظ عل��ى مش��اعر التعامل مع 
االنسان ، حتى يتجنب الشعور بالتطفل 
أو باإلث��راء عل��ى التواجد لالنص��ات إليه 
واالستماع ، خاصة بن األجيال اخملتلفة 
، م��ا يجتم��ع بها الكب��ار م��ع الصغار ، 
فكل منه��م له وجهة نظر مختلفة عن 

الطرف اآلخر .
8 - القراءة تعمل على تهذيب و حتس��ن 
س��لوك الف��رد ، و خل��ق مجتمع س��وي 
ق��ادر عل��ى النج��اح بالعزمي��ة و الصبر و 

اإلصالح.
9 - بالق��راءة أحيان��ا نه��رب م��ن واقعنا 
و نتعاي��ش م��ع اخلي��ال ، ما يث��ري علينا 
البهج��ة و الهن��اء و تواجد االبتس��امة 

واحلنان و االنتماء .
االط��الع  و  الثقاف��ة  بجان��ب  *فالعل��م 
الدائم ، يكس��بنا التكيف و التعامل مع 
كل ما ه��و جديد في ظل عص��ر العوملة 
واالنفتاحية ، و التطور الذهني والوجداني 
و االس��تفادة بأكث��ر جناح ف��ى أقل وقت 
ممك��ن ، خللق مجتمعات متقدمة ،خالية 
من أى مش��كالت تعليمي��ة أو اقتصادية 
أو اجتماعي��ة ، أوط��ان ت��درك حقاً قيمة 
و كي��ف حتت��وي االنس��انية   ، االنس��ان 
و تخط��و به��ا نحو أس��مى مس��ميات 

الشعور باالنسان .

*كاتبة من مصر

يف معنى ان ختاصم شعبك وتصاحل »اسرائيل«

محمود الهاشمي 

كان من املعتاد لدى االوس��اط العربية، 
ان االنظم��ة املركزية الت��ي تتولى ادارة 
احلكم، رغم قسوتها على معارضيها 
من اعتقال وسجون واعدامات وتشريد 
وكم لالفواه اال انه��اء تتاجر بالقضية 
اعالمه��ا  وتس��ّخر  الفلس��طينية، 
وخطاباته��ا باعتبار ان فلس��طن هي 
»قضية العرب االولى« فيما تنال من اي 
طرف يدعو الى »التطبيع«مع اسرائيل، 
فه��ي انظمة وان تخاصم ش��عبها اال 

انها تعلن العداء السرائيل!!.
كان  وان  الس��رائيل  الع��داء  خط��اب 
وس��يلة لالنظمة »القسرية« للظهور 
تهت��م  انه��ا  عل��ى  ش��عوبها  ام��ام 
بالقضايا القومية واالس��المية، اال انه 
نفع مب��ا يس��مى ب�«االع��الم الثانوي« 
اي اس��تطاع ان يخل��ق اجي��االً ناقمة 
على اس��رائيل وعدوانها على الشعب 
الفلسطيني واغتصاب ارضه، وبذا جتد 
ان االفق مفت��وح للكتابة عن القضية 
الفلسطينية للشعراء واالدباء وكتاب 

الفن��ون  وجمي��ع  والرواي��ة،  املس��رح 
االخرى، وكانت املناهج الدراسية تعج 
بالقصائ��د وحياة الش��عراء، والكتاب 
الذي��ن اول��وا اهمية قص��وى للقضية 
الفلسطينية.. وش��ارك في ذلك رجال 

الدين عبر تنوع املنابر و اخلطب .
االدارات  من��ط  ف��ي  اجلدي��د  التح��ول 
املركزية للدول العربي��ة، ان هذه الدول 
وخاص��ة اخلليجية، فق��د صعدت من 
اخلصوم��ة مع ش��عبها اكث��ر، وذهبت 
للتطبيع مع اس��رائيل، حيث شهدت 
العقود االخي��رة، وخاصة بع��د انهيار 
االحتاد السوفيتي تصعيداً خطيراً ضد 
مواطني هذه البلدان، وباتت السجون 
تعج باملعارضن، والسيوف حتز الرؤوس، 
ولم يس��لم من ذلك حت��ى املعارضن 
الذين فروا بجلدهم الى خارج البالد!!.

يب��دو ان االم��ر كان مخطط��اً ل��ه، في 
البحث ع��ن بدائ��ل للع��دو التقليدي 
للعرب املس��لمن عموم��اً، حيث كان 
وس��يلة  الس��وفيتي  االحت��اد  انهي��ار 
خللق ازمات وح��روب اهلية بن البلدان 
اورب��ا الش��رقية التي كانت ج��زءا من 
وانته��ت  الش��يوعية«  »املنظوم��ة 
مبج��ازر وانقس��امات ودوي��الت  الكثير 
منها، باتت »حبيس��ة« اي دون اطاللة 
عل��ى مياه، وه��ذا ايضاً ش��غل العالم 
ع��ن القضاي��ا »االنس��انية« العاملية، 
ومنها القضية الفلس��طينية وشجع 
الصهاينة على املزي��د من االنتهاكات 
والتجاوزات على الشعب الفلسطيني 

وحقوقه املشروعة.

رمبا يك��ون الربيع العرب��ي احد جتليات 
ف��ي  والدخ��ول  اجلدي��دة«  »املرحل��ة 
الفوضى السياس��ية، وس��ط مراقبة 

فاعل��ة ل��الرادات الدولية ف��ي اداراتها 
وانت��اج قي��ادات ق��ادرة عل��ى صناعة 
»دول فاش��لة« وخل��ق حال��ة احب��اط 
وانكس��ارات لدى االوساط العامة في 
التغافل او نس��يان القضايا املصيرية 

ومنها فلسطن.
حاولت الس��عودية، ان تفرض منوذجها 
»االنهزام��ي« على دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وعلى مناطق اخرى في الشرق 
االوس��ط، بالضغ��ط عل��ى املعارض��ة 

وع��دم االجن��رار ال��ى مس��رح »الربي��ع 
العربي« وابقاء النموذج السلطوي في 
ادارة ه��ذه البلدان، ومما س��اعدها على 
ذل��ك ان ال��دول التي ش��ملها »الربيع 
العربي« لم تنتج قيادات وال حكومات 
قوية ، ل��ذا دفعت الس��عودية بقوات 
درع اجلزي��رة ال��ى البحري��ن ملواجه��ة 
املعارضة، وهاجمت اليمن عس��كرياً، 
العس��كرية في  للقيادات  وانتص��رت 
مصر والسودان على حساب التجربة 
الدميقراطي��ة، وصعدت من منس��وب 
عدائها ال��ى اجلمهورية االس��المية ، 
ووقفت ضد االحزاب االسالمية »اخوان 
املسلمن« في مصر وتونس والسودان 

وتركيا وغيرها .
في »الس��عودية« او حتى دول اخلليج 
االخ��رى م��ا عدن��ا نس��مع اخلطب��اء 
القضي��ة  يذك��رون  املس��اجد  ف��ي 
الق��دس  وال  بش��يء،  الفلس��طينية 
واملس��جد األقص��ى وكأنها ل��م تعد 
وس��يلة للظه��ور مبظه��ر املدافع عن 
القضاي��ا العربية واالس��المية، وازداد 
ص��وت اخلطب��اء زعيق��اً ف��ي اجلوانب 
»الطائفي��ة« والنيل من رجال املقاومة 
والدع��اء حلكام  ومهاجم��ة احلوثي��ن 
»آل س��عود« ب�»طول العمر« والننسى 

مهاجمة دولة قطر .
توسط هذا التراخي والنسيان )لقضايا 
االم��ة( ، ب��دأ »مش��روع التطبيع« مع 
اس��رائيل ياخذ منح��ًى ووضوحاً، فلم 
تع��د احلكومة الس��عودية تعلق على 
زي��ارات ش��خصيات م��ن اململكة الى 

اس��رائيل، وحاول��وا ان يس��تفيدوا من 
التصعي��د االعالمي ضد اي��ران اليجاد 

)عدو مشترك( مع الصهاينة.
ادارة  ظ��ل  ف��ي  الس��عودية  خس��رت 
س��لمان ب��ن عب��د العزيز وول��ي عهده 
محمد بن س��لمان اصدقاءها، س��واء 
ف��ي مجل��س التعاون اخلليج��ي او في 
املنطق��ة، كما فقدت س��معتها على 
مس��توى العالم ف��ي انته��اك حقوق 
االنسان واضطهاد ش��عبها، ومطاردة 
املعارض��ن، كم��ا ان اخلس��ارة االكب��ر 
جتلت في خس��ارة »سمعتها الدينية« 
بسبب مش��روع »االنفتاح« واجراءاته 

من مسارح الرقص والغناء .. الخ.
واذا كان��ت ق��د خس��رت »عالقاته��ا« 

و«س��معة  و«دينه��ا«  و«س��معتها« 
ملوكها« عبر سلس��لة االهانات التي 
ترام��ب  االمريك��ي  الرئي��س  وجهه��ا 
لهم، فق��د خس��رت »امواله��ا« التي 
طامل��ا جعل��ت منه��ا وس��يلة البت��زاز 
الدول وش��راء الذمم!! هذه«اخلس��ارات« 
افقدت »الس��عودية« احترام شعبها، 
واصبحت مكش��وفة في كل اوراقها، 
ل��ذا بات��ت »اجل��رأة« على املل��وك تزداد 
يوماً بعد ي��وم ، ووصلت الى حد املنابر 
الدينية وطلبة العلوم، وباتت املطالبة 
املشروعة للشعب في تداول السلطة 
ووفق اسس الدميقراطية او احلد االدنى 
الدس��توري«منهجاً  امللكي  »النظ��ام 
عام��اً ل��دى جمي��ع االوس��اط، كما ان 

ش��عب احلجاز بات يرى في »اصالحات 
محم��د بن س��لمان« جت��اوزاً على قيم 
االمة وارثه��ا الدين��ي والتاريخي، ويرى 
ف��ي التطبي��ع م��ع »اس��رائيل« هزمية 
وانكس��اراً وثقاف��ة اليتقبلها الضمير 

االسالمي والعربي؟
ما جرى في الس��عودية شاركتها فيه 
البحرين، وكيف ساقت اآلالف من ابناء 
شعبها الى السجون ، ووصل االمر الى 
»سحب اجلنسية« يقابلها عنوان كبير 
للتطبيع مع اسرائيل جتلى في »ورشة 
املنام��ة«، وم��ن العجب ان��ك تخاصم 

شعبك فيما تصالح عدوك!! .

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

الدول العربية 
وخاصة الخليجية 
صعدت من 
الخصومة مع 
شعبها اكثر وذهبت 
للتطبيع مع اسرائيل

يجب علينا احرتام آراء 
الغري و االستماع إليها  
مع أخذ ما يتناسب 
معنا منها و يتوافق 
مع مبادئنا و صفاتنا 
ومداركنا

قبل ظهرية الرابع عشر من 
تموز أمر نيكيتا خروتشوف 
وهو ما يزال يف برلني بإجراء 
استعراض للقوة العسكرية 
السوفيتية على الحدود مع 
تركيا وايران
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ميل أون صنداي: ترامب انسحب من االتفاق النووي 
اإليراني “نكاية يف أوباما”

مازالت التس��ريبات املزعومة للمراسالت اإللكترونية 
للسفير البريطاني السابق في واشنطن محل اهتمام 
في بريطانيا، على الرغم من حتذير ش��رطة العاصمة 
)سكوتالند يارد( وسائل اإلعالم من نشرها وأن هذا قد 

ميثل انتهاًكا لقانون األسرار الرسمية.
فق��د نش��رت صحيفة مي��ل أون صن��داي البريطانية 
عل��ى صفحته��ا األول��ى أن الرئيس األمريك��ي دونالد 
ترامب انس��حب من الصفقة النووية اإليرانية نكاية 
في الرئيس الس��ابق باراك أوباما، وفًقا ملذكرة مسربة 

للسفير البريطاني.
وذكرت الصحيفة أن الس��فير البريطاني السابق لدى 
الواليات املتحدة السير كيم دارك، وصف هذه اخلطوة 
بأنها “تخريب دبلوماس��ي”، مش��يرة إل��ى أن املذكرة 
املس��ربة ُكتبت بع��د أن ناش��د وزير اخلارجي��ة آنذاك 
بوريس جونسون الواليات املتحدة عام 2018 التمسك 

باالتفاق النووي.
وأوضح��ت الصحيفة أنه بعد زيارة بوريس جونس��ون 

وزي��را  كان  عندم��ا  املتح��دة،  للوالي��ات   2018 ع��ام 
للخارجي��ة، كتب ل��ه الس��فير دارك أن ترامب بدا أنه 
يتخلى عن الصفقة النووية “ألسباب شخصية” ألن 
االتفاق قد وافق عليه س��لفه باراك أوباما. مشيرا إلى 
أن البيت األبيض لم يكن لدية اس��تراتيجية ملا يجب 
فعل��ه بعد االنس��حاب م��ن الصفقة وأن هذا س��بب 

انقساما بن مستشاري ترامب.
ونقلت الصحيفة عن الس��فير دارك قوله في املذكرة 
املس��ربة “ لقد أوض��ح ذلك التناق��ض احلاصل داخل 
البيت األبيض، ويب��دو أن الكل يفتقد الوجود الفعلي 
للرئي��س، لك��ن من حيث اجلوه��ر، ف��إن اإلدارة احلالية 
تنتهج التخريب الدبلوماس��ي، ألس��باب أيديولوجية 

وشخصية على ما يبدو”.
ومتضي الصحيفة لتنقل عن السفير قوله في املذكرة 
املس��ربة: “عالوة على ذلك، ال ميكنهم التعبير عن أي 
اس��تراتيجية “يوما بعد ي��وم”، واالتص��االت مع وزارة 
اخلارجي��ة ه��ذا الصباح تش��ير إلى ع��دم وجود خطة 
للتواص��ل مع الش��ركاء واحللفاء، س��واء ف��ي أوربا أو 

املنطقة”.
ودافعت الصحيفة عن قرارها نشر املزيد من التفاصيل 

عن املذكرات، وقال متحدث باس��م الصحيفة إن هذا 
من باب املصلحة العامة وكش��ف “معلومات مهمة” 
ع��ن محاوالت اململكة املتحدة منع الرئيس ترامب عن 

التخلي عن الصفقة النووية اإليرانية .
آي : هل تـُدفع بريطانيا لحرب مع إيران؟

ومن صحيفة آي كتب مراس��ل ش��ؤون الدفاع واالمن، 
دومينيك نيكوالس، مق��اال حتليليا عن األزمة مع إيران 
وكي��ف أنها متثل درس��ا س��يصل أثره خ��ارج منطقة 
اخللي��ج. وت��رى الص��ن وروس��يا كقوتان في الش��رق 
أن ال��دول الغربي��ة لي��س لديه��ا أدن��ى إجاب��ة له��ذه 
احل��رب “الهجينة” الت��ي اختلطت فيه��ا ردود الفعل 

العسكرية باملدنية في الدبلوماسية الغربية.
ويش��ير الكاتب إل��ى أن هذه احل��رب الهجينة خلطت 
التقليدي��ة  وغي��ر  التقليدي��ة  امليليش��يات  ق��وات 
مستخدمة املعلومات املضللة واالغتياالت واالقتصاد 
والدي��ن  االجتماع��ي  التواص��ل  والتالع��ب بوس��ائل 
باإلضاف��ة إلى نش��طاء مدفوعن األجر يس��عون إلى 
تقويض عدو دون أن يش��اركوا ف��ي حرب تقليدية على 

حد تعبيره .
ويصف الكاتب التصعي��د احلاصل لألزمة بأنه اختبار 

لكيفية مواجهة الق��وة الصلبة للدول الغربية، وهي 
فرص��ة ل��ن تضيعها كل من موس��كو والص��ن، إذ أن 
مؤيدي احلرب الهجينة يختارون عدم اخلوض في حرب 
مع القوى الغربية، وهذا عادة ما يغضب السياس��ين 
لكنه هو التصرف العاقل واالستراتيجية العسكرية 

السليمة .
وينق��ل الكات��ب ع��ن عض��و البرمل��ان البريطاني بوب 
س��يلي قوله: “ الكل يعتقد أن احلرب اآلن أضحت غير 
تقليدي��ة أكث��ر من ذي قبل، نح��ن حاليا في منعطف 
خطي��ر”، إذ أن بريطاني��ا سياس��يا تق��ف م��ع االحتاد 
األوروبي فيما يخ��ص العقوبات املفروض��ة على إيران 
وفي نف��س الوقت حتاول أن تبقي قريبة عس��كريا من 

دونالد ترامب والواليات املتحدة .
ويوض��ح الكاتب أن إي��ران حت��اول بتصرفاتها أن جتلب 
االهتمام الدبلوماس��ي قدر املس��تطاع للمأزق احلالي 
ال��ذي وقعت فيه، وإذا لم يتم ذلك فس��تبقى منطقة 
اخلليج غير مستقرة، إضافة إلى أن أي تصرف عسكري 
س��تقدم عليه الواليات املتحدة أو بريطانيا سيقابله 
تدويل لألزمة من قبل إيران، إما باعتراض طريق املالحة 
في اخلليج أو احلرب بالوكالة في كل من العراق وسوريا 

واليمن.
ويخلص الكاتب إلى ضرورة وجود استراتيجية واضحة 
من احلكومة القادمة لبريطانيا حتي ال يتم جرها إلى 
مستنقع س��يصعب عليها اخلروج منه حيث أنه في 
حالة ح��دوث حروب بالوكاله في املنطقة فس��يكون 
هن��اك صعوبة في التعام��ل مع إي��ران، إذ أن التعامل 
سيكون مع احلرس الثوري اإليراني والذي يختلف متاما 
ع��ن احلكومة اإليراني��ة بل ويعتبر منفص��ال متاما عن 

الدولة الدبلوماسية.
واالنتهــاك  التكنولوجيــا  شــركات   : األوبزيرفــر 

السياسي؟
وعل��ى صحيف��ة األوبزيرف��ر كت��ب جون نوت��ون مقاال 
بعنوان املال ال ميثل ش��يئا لشركة فيسبوك، يتحدث 
في��ه عن أكب��ر غرامة ف��ي التاريخ والت��ي تعتزم جلنة 
التجارة الفدرالية األمريكية على ش��ركة فيس��بوك 
النتهاكه��ا قوان��ن اخلصوصية الش��خصية لألفراد. 
وكيف أنه ورغم انتشار خبر الغرامة فإن سعر أسهم 

الشركة ارتفع على غير املتوقع.
ويوض��ح الكات��ب أن م��ا ح��دث في فضيحة ش��ركة 
السياس��ية  لالستش��ارات  أناالتي��كا  كامب��ردج 

والتي اس��تطاعت احلص��ول على املعلوم��ات اخلاصة 
والش��خصية ملالين من مس��تخدمي فيسبوك عام 
2012، أثبت مبا اليدع مجاال للشك أن شركة فيسبوك 

خرجت عن إطار السيطرة على نطاق عاملي.
ويخل��ص الكات��ب إال أن م��ا حدث أيق��ظ العالم على 
ضرورة إع��ادة النظر في تنظيم عمل هذه الش��ركات. 
وأش��ار إلى أن ذل��ك ال ميكن أن يتم عب��ر فرض غرامات 
مالي��ة فقط بل من خالل إجراءات “صارمة وموجعة”، 
واقت��رح الكات��ب إلزام هذه الش��ركات بوضع ش��روط 
وقوان��ن تنظم مش��اركة معلومات مش��تركيها ألي 
ط��رف ثال��ث، ومتنعها م��ن ش��راء الش��ركات األخرى 
العامل��ة في نفس اجمل��ال، وتضعها حتت مراقبة الدول 

العاملة فيها .

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

عنها .

ثقافة التعايش االنسانية

الصحافـة األجنبيــة

ترســــم خارطــة املتغريات السياسيــة يف املنطقـــة العربيـــــة و الشرق األوســـط

كيف تعامل نيكيتا  خروتشوف مع ثورة 14 متوز يف العراق؟



عق��ب رف��ض احلكوم��ة العراقية 
البص��رة  محافظ��ة  مح��اوالت 
فيدرال��ي  إقلي��م  عل��ى  احلص��ول 
منفصل، تسعى احملافظة للبحث 
ع��ن مخ��ارج قانونية أخ��رى لنيل 
قي��ود  م��ن  والتخل��ص  حقوقه��ا 
الس��لطة املركزي��ة، حي��ث اجت��ه 
مس��ؤولون في قض��اء الزبير )أحد 
أقضية البصرة( مؤخرا نحو تقدمي 
طلب رسمي لتحويل هذه املنطقة 

إلى محافظة.
وق��ال مس��ؤول ف��ي احملافظ��ة، إّن 
صوت��وا  الزبي��ر  مجل��س  أعض��اء 
رس��ميا عل��ى حتويل القض��اء الى 
إقلي��م«، مبين��ا أّن »التصوي��ت مت 
ب��دأت اخلطوات  بينما  باإلجم��اع، 
الفعلي��ة لتقدمي الطلب رس��ميا، 
الدس��تورية  ومتابعته وفقا لألطر 

والقانونية«.
من جهته، قال قائممقام القضاء، 
عباس ماهر، إّن »طلب حتويل القضاء 
الى محافظة هو إجراء إداري بحت، 
ال عالق��ة له بالسياس��ة، وإّن إدارة 
القضاء غير منتمية حلزب«، مبينا 
أّن »طلبن��ا بتش��كيل محافظ��ة 
الزبي��ر، ه��و بحث ع��ن صالحيات 
أوسع وأكبر، حيث إّن القضاء الذي 
يناهز سكانه املليون نسمة، وجد 
أن حتويله الى محافظة، س��يكون 

أضمن لنيل حقوقه«.
وأك��د، أّن »الصالحي��ات املمنوحة 
م��ع  تنس��جم  ال  القض��اء  إلدارة 
عدد األهالي الكبي��ر والقوانني لم 
تع��ط صالحي��ات تق��دمي اخلدمات 
م��ا اضطرنا ال��ى تق��دمي الطلب«، 
مضيفا »كنا ننتظر حتويل احملافظة 
ال��ى إقليم ومن ثم يك��ون القضاء 
محافظ��ة داخل هذا اإلقليم، لكن 
على س��نوات م��ن املطالب��ات لم 
نحصل عل��ى هذا احلق، وفش��لت 

جهود حتويل البصرة الى إقليم«.
وتابع: »مساحة قضاء الزبير نصف 
مساحة احملافظة وهو على بحر من 
النفط، ومعظم املوانئ فيه بينما 

يعاني أهله البطالة والفقر.
من جهته، دان »مؤمتر إقليم البصرة 
املوح��د« ع��دم احت��رام احلكوم��ة 

اإلقليم،  إقام��ة  لطل��ب  املركزي��ة 
وقال في بيان له امس االحد إنّه »مت 
انتخاب جلنة مش��تركة لتنس��يق 

اجله��ود املس��تقبلية نح��و هدف 
إقامة إقليم البصرة، وضمت ممثلني 
والش��خصيات  التجمع��ات  ع��ن 

املشاركة في املؤمتر«.
احت��رام  ع��دم  »ندي��ن  وأض��اف 
للدس��تور  املركزي��ة  احلكوم��ة 
والقوان��ني املركزي��ة النافذة، وذلك 
إلهماله��ا الطلب��ات املقدم��ة من 
جماهي��ر البصرة س��واء عن طريق 
جم��ع التواقي��ع ع��ام 2015 أو عن 
طري��ق مجلس محافظ��ة البصرة 
عام 2019 إلقام��ة إقليم البصرة«، 

معتبرا ذلك »سابقة خطيرة«.
ودعا سكان البصرة إلى »التكاتف 
والتوحد خلف هدف اس��تراتيجي 
واحد يتمثل ف��ي املطالبة والعمل 
على حتويل محافظ��ة البصرة إلى 
إقليم فيدرالي«، مؤكدا أّن »اإلقليم 

هو احلل األمثل ملا تعانيه احملافظة 
والطريق األمثل للتنمية الشاملة 
في البص��رة«، منتق��دا »محاوالت 

االنفصال«.
وينظم س��كان البصرة تظاهرات 
عل��ى  اعتراض��ا  باس��تمرار 
السياس��ات احلكومية ويطالبون 
اخلدم��ات  مس��توى  بتحس��ني 
وتش��غيل العاطل��ني، إضافة إلى 

تشكيل إقليم خاص باحملافظة.
ومين��ح الدس��تور العراق��ي حرية 
محافظ��ات،  لع��دة  أو  حملافظ��ة، 
بتقدمي طلب لالنتق��ال إلى إقليم 
بعد إجراء اس��تفتاء ش��عبي من 
االنتخابات، ويجب  قبل مفوضية 
أن يحظى مبوافقة أكثر من نصف 
احملافظ��ة،  تل��ك  ف��ي  املواطن��ني 
ليك��ون اإلقلي��م إداريا عل��ى غرار 

إقليم كردستان العراق.
الى ذلك أعلنت تنسيقية تظاهرة 
19 مت��وز  أن ي��وم اجلمع��ة املقب��ل، 
سيش��هد تظاه��رات مليونية في 
14 محافظ��ة، فيما كش��فت عن 
إبرز مطالب املتظاهرين وس��تكون 
احملافظ��ات  راس  عل��ى  البص��رة 
احملتج��ة وق��ال منس��ق التظاهرة، 
إن  بي��ان  ف��ي  الناج��ي،  خلي��ل 
»التظاهرة املرتقبة التي س��تكون 
في 14 محافظ��ة عراقية، تظاهرة 
س��لمية«، الفتاً إل��ى ان »اجلماهير 
س��تطالب فيه��ا باخلدم��ات التي 
تش��هد نقص��اً ش��ديداً باالضافة 
الى املطالبة بتوفي��ر فرص العمل 
وكشف الفاسدين ونبذ احملاصصة 

املقيتة«.
وأضاف الناجي، ان »هذه التظاهرات 
ستستمر حلني حتقيق مطالبها ولن 
تتوق��ف م��ن دون ان يلمس املواطن 
حتس��ناً في اخلدم��ات وتوفير فرص 
عم��ل خاص��ة للخريج��ني وباقي 

شرائح اجملتمع من الشباب«.
واك��د، ان »اجلماهير متلهفة لهذه 
»تك��ون  ان  متوقع��اً  التظاه��رة«، 

التظاهرات مليونية
البص��رة  مدين��ة  دش��نت  كم��ا 
موس��م التظاه��رات ف��ي اجلنوب 
العراقي، بعد أيام من بيان مشترك 
لناش��طني وحقوقيني أك��دوا فيه 
أنه��م ل��م يلمس��وا أي تغيير في 

األداء احلكوم��ي، وال إيف��اء بالوعود 

الت��ي أطلقتها احلكومة في بغداد 
اجلنوبي��ة،  احملافظ��ات  لس��كان 
املتضمن��ة تخفي��ف ح��دة الفقر 
والبطالة وتوفي��ر اخلدمات، وأبرزها 

الكهرباء واملاء واملستشفيات. 
م��دن  باق��ي  البص��رة  واس��تبقت 
جنوب البالد في التظاهرات، حيث 
ش��هدت املدين��ة أول تظاه��رة من 
نوعها احتش��د فيه��ا املتظاهرون 
وس��ط املدينة مطالبني مبا طالبوا 
به العام املاضي والعام الذي قبله، 
وهي اخلدم��ات والوظائف ومحاربة 
الفس��اد، وتوفي��ر املي��اه الصاحلة 
للش��رب والكهرباء، كما ش��هدت 
يافطات تطالب بإبعاد األحزاب عن 

ملف اخلدم��ات ف��ي احملافظة، 
وأخرى م��ن قبيل »أغنى مدينة 
بالعال��م وأفق��ر ش��عب«، في 

إشارة إلى مدينتهم البصرة. 
وجتمع املواطن��ون مقابل ديوان 
احملافظة ودوار البحرية والشارع 
الع��ام، عل��ى ش��كل خطوط 
أغلقت مسار الشوارع، مرددين 

هتافات مختلفة. 
وقال عضو اللجنة التنسيقية 
ف��ي تظاه��رات البص��رة ناصر 
احلمود، إن »موسم التظاهرات 
ب��دأ ف��ي البص��رة، لك��ن هذه 
امل��رة ل��ن ُنخ��َدع بوع��ود كما 
ج��رى العام املاض��ي، ونأمل أال 
نع��ود إلى منازلن��ا إال بتحقيق 

احلكومة خدم��ات طبيعية للناس 
هي حقوق وليست مّنة عليهم«.

وتاب��ع: »مت وض��ع االعتق��االت ف��ي 
احلس��بان أيض��ا، ووزعنا أنفس��نا 
على ش��كل مجموعات تنسيقية 
التظاهرات مس��تمرة حتى  إلبقاء 

حتقيق مطالب البصريني«.
وش��هدت تظاهرات الع��ام املاضي 
مقتل نحو 48 مواطنا وجرح قرابة 
س��بعمائة آخرين م��ن املتظاهرين 
في م��دن جن��وب الع��راق، ووعدت 
احلكوم��ة العراقية آن��ذاك بحزمة 
مساعدات ومش��اريع ملدن اجلنوب 
فاقت مبجموعها اخلمسة مليارات 
دوالر، فض��ال ع��ن توفي��ر عش��رات 
آالف م��ن فرص العم��ل، إال أن ذلك 
ل��م يتحق��ق، حيث ألغ��ى البرملان 
ق��رارات حكوم��ة حيدر  العراق��ي 
العب��ادي الت��ي اتخذها ف��ي فترة 
تصري��ف األعم��ال، ومنه��ا حزمة 
املساعدات للجنوب العراقي الذي 
يعان��ي م��ن ارتف��اع ف��ي معدالت 
الفق��ر والبطالة، وتدن��ي اخلدمات 
بفعل الفس��اد املالي املستش��ري 

في مدنه.  
واتخ��ذت قوات األم��ن، التي كانت 
التظاه��رات  أن  م��ن  ح��ذرت  ق��د 
تأت��ي بتوقي��ت س��يئ، خاصة مع 
اس��تهداف موقع نفط��ي أميركي 
غرب��ي املدينة بصاروخ كاتيوش��ا، 

والعثور على منش��ورات منسوبة 
ل�«داعش«، إجراءات أمنية مشددة، 
حيث ش��وهد رجال األمن وشرطة 
م��ع  يتجمع��ون  الش��غب  ف��ّض 
ه��راوات وخراطي��م مياه، حتس��با 
حملاولة املتظاهري��ن اقتحام املباني 
احلكومي��ة كم��ا حدث ف��ي مرات 

سابقة.
كما شوهدت سيارات أخرى، ترفع 
من الشوارع العشرات من إطارات 
السيارات التي وضعها املتظاهرون 

ليلة أمس استعدادا إلشعالها. 
وأوضح قائد شرطة البصرة الفريق 
رش��يد فلي��ح، ب��دوره في بي��ان له 
أّن م��ن وصفه��م ب�«أذن��اب البعث 
وفلول العناص��ر اإلرهابية الضالة 
حت��اول اإلس��اءة إلى أم��ن احملافظة 
ومحاولة  االجتماعي،  واستقرارها 
باخلروج  املواطن��ني  نية  اس��تغالل 
مؤك��دا:  س��لمية«،  بتظاه��رات 
»نعم��ل على رص��د ومالحقة تلك 

العناصر وتقويض مخططاتها«. 
وذك��ر عض��و التي��ار املدن��ي ف��ي 
محافظة البصرة علي البصري بأن 
مدنا أخرى جنوبي البالد ستشارك 
خ��الل الفت��رة املقبلة ف��ي وقفات 
ل�«تذكي��ر  وتظاه��رات  احتج��اج 
احلكومة بأن الناس املسحوقة ما 

زالت تنتظر .

رمب��ا ي��رى البع��ض أن ما ح��دث ل�ناقلة 
النفط البريطانية في مضيق هرمز كان 
محاولة من إي��ران للهجوم عليها. لكن 
صحيفة »اإلندبندنت« البريطانية أفادت 
ف��ي تقريرها ب��أن تلك اخلط��وة ال تعدو 
كونها محاولًة لرفع مستوى املضايقات 
باتباع سياسة حافة الهاوية من جانب 
إيران، وذلك بحسب املصادر العسكرية 

والدبلوماسية.
أن  البريطاني��ة  الصحيف��ة  أوردت 
االتهام��ات املتبادلة ب��ني الطرفني، حول 
محاولة إيران اعتراض سفينة بريطانية 
في مضي��ق هرم��ز، تهدد بج��ذب البلد 
األوربي إلى مواجهة آخذة في االتس��اع 

وس��ط واحد م��ن أكثر ط��رق توريد 
النفط زحاًما في العالم.

وجتلى تصاعد التوترات في اخلليج 
حني دخلت السفن البريطانية في 
التأهب القصوى بحس��ب  حال��ة 
التقرير. وهذا يعن��ي أن املواجهات 

اخلطيرة أصبحت وشيكة.
وصدر حتذير من الدرجة الثالثة قبل 
يوم واحد من تدخل سفينة حربية 
تابع��ة للبحري��ة امللكي��ة، وفًق��ا 
للتقري��ر، حني وجهت أس��لحتها 

ص��وب ال��زوارق املدفعي��ة اإليرانية التي 
حاول��ت اعت��راض طري��ق ناقل��ة نف��ط 

بريطانية.
وترى الصحيف��ة أن املواجهة العدوانية 
ب��ني طهران وإدارة ترامب، منذ الهجمات 

الس��ابقة على ناقالت النفط وإسقاط 
عل��ى  طي��ار  ب��دون  أمريكي��ة  طائ��رة 
ي��د اإليراني��ني، ت��دور ح��ول اجلغرافي��ا 

السياسية أكثر من أي شيء آخر.
محاولة لتحرير الناقلة اإليرانية؟

ذك��رت »اإلندبندنت« أن إي��ران والواليات 
املتحدة سلكتا مسارًا تصادمًيا نتيجة 
انس��حاب دونال��د ترامب م��ن االتفاقية 
الت��ي وقعته��ا الدول��ة اآلس��يوية م��ع 
القوى العاملية بشأن برنامجها النووي، 
واخملاوف التي سادت طهران من أن اإلدارة 
األمريكي��ة تس��عى لف��رض تغيي��ر في 

السلطة .
إذ كانت الس��فينة »بريتيش هيريتيج« 
بالقرب م��ن جزيرة أبو موس��ى الواقعة 
وسط املياه املتنازع عليها )بني اإلمارات 

وإيران(، لكن الفرقاطة البريطانية »إتش 
إم إس مونتروز« تدخلت لتقطع الطريق 
عل��ى ال��زوارق املدفعية التابع��ة لقوات 
احلرس الثوري اإليراني، بدون أن تخرج من 

املياه الدولية وفًقا للتقرير .

وت��رى الصحيف��ة البريطاني��ة أن ه��ذه 
الواقعة تتعلق بالنفط تقنًيا، وال تقتصر 
على إيران فقط، بل تتعلق بسوريا أيًضا. 
إذ أت��ت الواقع��ة على خلفي��ة مصادرة 
ق��وات املارين��ز امللكي��ة لناقل��ة النفط 
اإليراني��ة »جري��س 1« قبالة جبل طارق، 
بدعوى أنها تخرق عقوبات االحتاد األوربي 

املفروضة على نظام األسد.
ولكن كانت ه��ذه هي امل��رة األولى التي 
متن��ع فيها دولة أوربية م��رور ناقلة نفط 
متجه��ة إل��ى س��وريا بح��ًرا، بحس��ب 
التقري��ر. وطه��ران مقتنع��ة ب��أن تل��ك 
اخلطوة أتت بناًء على تعليمات أمريكية، 

رغم أن لندن نفت ذلك.
وأك��د ج��ون بولت��ون، مستش��ار ترامب 
لألمن القوم��ي وأحد دعاة تغيير النظام 

اإليران��ي، وجهة النظر تل��ك حني كتب 
تغري��دًة وص��ف فيه��ا م��ا ح��دث بأن��ه 
»خبر رائع. س��تواصل أمريكا وحلفاؤها 
احليلول��ة دون اس��تفادة نظامي طهران 
ودمشق من هذه التجارة غير املشروعة«. 

وأكدت لندن في رس��التها على ضرورة 
تهدئة املوقف، بحسب التقرير.

ب��ارزًا، وأح��د  إيراني��ا  لك��ن مس��ؤواًل 
مستش��اري آي��ة اهلل خامنئ��ي، ه��دد 
باحتج��از ناقل��ة نف��ط بريطانية في 
ح��ال ع��دم اإلف��راج عن »جري��س 1«. 
واس��تدعي الس��فير البريطان��ي إلى 
اتهم��ت  الت��ي  املتح��دة،  اململك��ة 
إيران مبمارس��ة »ش��كل من أش��كال 

القرصنة« وفًقا للتقرير.
طالب��وا  اإليراني��ني  أن  التقري��ر  وأورد 
وغالبيت��ه  الطاق��م،  ع��ن  باإلف��راج 
وبع��ض  والباكس��تانيني  الهن��ود  م��ن 
األوكرانيني. وطالب��وا أيًضا باإلفراج عن 
ناقلة النفط، الت��ي أصروا أنها ال تخرق 

أي عقوبات، وحمولتها.
وليس��ت هذه مس��ألة مب��دأ فقط من 
وجهة نظ��ر الصحيف��ة البريطانية. إذ 
تستهدف عقوبات إدارة ترامب صادرات 
إيران النفطية، التي متثل مصدر الدخل 
الرئيس��ي في البالد، بهدف معلن لشل 

اقتصاد البالد.
عواقب الحادثة

أوردت »اإلندبندن��ت« تصريحات جيرميي 
هنت، وزير اخلارجية البريطاني، حني قال 
إن التوترات في اخلليج س��لطت الضوء 
على ض��رورة تقوي��ة البحري��ة امللكية. 
إذ ق��ال املرش��ح احملتم��ل لزعام��ة حزب 
احملافظ��ني إن اململكة املتحدة »أنهكت 
الق��وات البحري��ة أكثر من ال��الزم على 
مدار العقود األخي��رة«. ووعد هنت، جنل 
أميرال بحري، بإضافة املزيد من السفن 
احلربي��ة إلى األس��طول في ح��ال فوزه 

مبنصب رئيس الوزراء.
»ديل��ي  صحيف��ة  ف��ي  هن��ت  وكت��ب 
تلج��راف«، قائ��اًل: »حاولت ثالث س��فن 
من قوة عس��كرية أجنبية أن تس��تولي 
على س��فينة بريطانية تقوم بأعمالها 
القان��ون.  يكفله��ا  الت��ي  التجاري��ة 
وتتناقض بس��اطة اجلملة السابقة مع 
خطورة التصرفات اإليرانية. وليست هذه 
هي املرة األولى التي تدافع فيها البحرية 

امللكية عن املصالح البريطانية«.
وقدرت بريطانيا وفرنس��ا وأملانيا وروسيا 

والص��ني، وه��ي الدول الت��ي وقعت على 
املش��تركة  الش��املة  العم��ل  خط��ة 
)االتفاقي��ة النووي��ة اإليراني��ة( وما تزال 
ملتزم��ًة به��ا، أن إي��ران حتتاج إل��ى بيع 
قرابة ال�700 ألف برميل يومًيا لتس��ديد 

فواتيره��ا -لكنه��ا ال تبي��ع اآلن س��وى 
قرابة ال���200 ألف برمي��ل فقط بفضل 

العقوبات األمريكية، وفًقا للتقرير.
وكان��ت الناقل��ة »جري��س 1« محمل��ًة 
بالكامل بحسب الصحيفة البريطانية. 
إذ متتلك القدرة على اس��تيعاب مليوني 
برمي��ل من النفط اخل��ام، وهو أخف وزنًا 
من زيت الوقود. وأش��ارت التقارير إلى أن 
س��بب ثقل وزنها هو أنه��ا كانت حتمل 
زيت الوقود. ومتثل ناقلة النفط اململوءة 
بزي��ت الوق��ود ق��درًا كبي��ًرا للغاية من 

امل��ال الذي ال يرغب اقتص��اد متضرر في 
خسارته.

ومن املس��تحيل عل��ى اململكة املتحدة 
أن تف��رج ع��ن الش��حنة لإليرانيني في 
ظ��ل وج��ود الكثير م��ن العقوب��ات، ما 
يفتح الباب أمام احتمالية اندالع املزيد 
م��ن املواجهات ف��ي اخلليج، م��ع إصرار 
اإليرانيني على أن اإلجراء البريطاني غير 

قانوني وفًقا للتقرير.

ماذا عن إيران؟
أش��ارت »اإلندبندن��ت« إل��ى أن الفع��ل 
اإليراني عل��ى ما حدث كان إنكار حدوث 
أي ش��يء. إذ اتهم محم��د جواد ظريف، 
وزير اخلارجي��ة، اململكة املتحدة بإطالق 

مزاعم »خللق التوترات«.
وظريف اإلصالحي هو واحد من مهندسي 

االتفاقي��ة النووية، وج��اءت تصريحاته 
عل��ى األغلب موجه��ًة للجمهور احمللي 
من وجه��ة نظر الصحيفة. وقال احلرس 
الثوري اإليراني إنه »ينفي مزاعم املصادر 
األمريكي��ة« بأنه حاول االس��تيالء على 

السفينة.
ورمبا قوبل��ت اعتراضات احل��رس الثوري 
اإليران��ي بالش��ك، وفًقا للتقري��ر، لكن 
احلقيق��ة ه��ي أن الوالي��ات املتحدة هي 
من ترغب في تضخي��م احلدث بالتزامن 
م��ع لهجة اخلطابات الرس��مية املقيدة 

ا للحكومة البريطانية. نسبيًّ
وق��ال املتحدث باس��م احلكوم��ة: »في 
خ��رق للقان��ون الدول��ي؛ حاول��ت ث��الث 
س��فن إيرانية اعتراض طريق السفينة 
التجاري��ة )بريتي��ش هيريتي��ج( داخ��ل 
مضيق هرمز. وأثارت تلك اخلطوة قلقنا، 
ونواص��ل حث الس��لطات اإليرانية على 

تهدئة تصعيدات الوضع في املنطقة«.
ومتتلك البحرية البريطانية اآلن فرقاطًة 
وأربع صائدات ألغام، وس��فينة دعم من 
األس��طول امللك��ي املس��اعد واملتمركز 
بالقرب من اخلليج. وت��رى »اإلندبندنت« 
أن اس��تمرار تصعي��د التوترات قد يعني 
ض��رورة إرس��ال س��فينة حربي��ة أخرى، 
مم��ا يعن��ي إضاف��ة مزي��د م��ن املعدات 
م��ع  املوس��عة،  الدولي��ة  العس��كرية 
اخملاط��رة بان��دالع العن��ف -وه��ذا ه��و 
س��يناريو العواقب غي��ر املقصودة الذي 
تصر احلكوم��ة البريطاني��ة أنها ترغب 

في جتنبه .

8 قضايا

صدر تحذير من الدرجة الثالثة قبل يوم 
واحد من تدخل سفينة حربية تابعة 

للبحرية امللكية حني وجهت أسلحتها صوب 
الزوارق املدفعية اإليرانية

مساحة قضاء الزبري نصف 
مساحة املحافظة وهو على 
بحر من النفط ومعظم 
املوانئ فيه بينما يعاني 
أهله البطالة والفقر

سلكت إيران وامريكا مسارًا 
تصادميـا نتيجة انسحاب 
دونالد ترامب من االتفاقية 
التي وقعتها الدولة اآلسيوية 
مع القوى العاملية بشأن 
برنامجها النووي

/   السياسي 

الناجيماهر
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/ القسم السياسي

كيف تجر أمريكا بريطانيا إلى مواجهة مباشرة ضد إيران؟

جتلى تصاعد التوترات يف اخلليج حني دخلت السفن الربيطانية يف حالة 
التأهب القصوى وهذا يعين أن املواجهات اخلطرية أصبحت وشيكة

بولتون

هانت

البصرة .. نحو التجزئة بعد فشل األقلمة

صوت أعضاء جملس الزبري رمسيا على حتويل 
القضاء اىل إقليم باإلمجاع

ماهر:  إّن »طلب حتويل القضاء اىل 
حمافظة هو إجراء إداري حبت ال عالقة 

له بالسياسة وإّن إدارة القضاء غري 
منتمية حلزب



مدرب  جيريس  أالن  الفرنسي  شدد 
أن  على  القدم  لكرة  تونس  منتخب 
السنغال  منتخب  بالعبي  معرفته 
تكفي  لن  تدريبه،  له  سبق  الذي 
أسود  على  قرطاج  نسور  فوز  لضمان 
األمم  كأس  نهائي  نصف  في  تيرانغا 

اإلفريقية األحد.
املنتخب  على  جيريس  وأشرف 
و2015،   2013 العامني  بني  السنغالي 
آليو  احلالي  املدرب  ملواجهة  وسيعود  
قرب  عن  عرفهم  والعبني  سيسيه 
عندما  مانيه،  ساديو  النجم  السيما 
 30 ستاد  على  املنتخبان  يلتقي 
في  القاهرة  في  اجلوي(  )الدفاع  يونيو 
القارية.وقال  البطولة  نهائي  نصف 
»أعرف  صحفي  مؤمتر  في  الفرنسي 
اذا  السنغال...  في  الالعبني  غالبية 
اختصرت نتيجة املباراة مبدى معرفتي 
األمر  لكن  جيدا،  األمر  سيكون  بهم، 
ليس كذلك«، مشددا على أن »امليدان، 
سيكون  املنتخبني،  بني  القوى  وتوازن 

هو األهم لتحقيق الفوز«.
وشدد جيريس على معرفته بالالعبني 
تربطه  تزال  ال  التي  اجليدة  والعالقات 
السنغالي،  االحتاد  بعدد من مسؤولي 
اجلوانب  هذه  كل  أن  أكد  لكنه 
وال  فقط،  بي  وتتعلق  »شخصية 

ترتبط بتونس« أو مباراة االحد.
الى  تونس  لقيادة  جيريس  ويسعى 
بعد  تاريخها  في  الثاني  اللقب  إحراز 
2004 على أرضها، ومتكن من إيصالها 
الى نصف النهائي بالفوز على الوافدة 
اجلديدة مدغشقر في الدور ربع النهائي 
بثالثية نظيفة، في أداء شهد حتسنا 
في  التونسيون  قدمه  عما  ملحوظا 

الدور األول وثمن النهائي.
وسيشارك التونسيون في الدور نصف 

النهائي للمرة األولى منذ 2004.
تبحث  السنغال  تزال  ال  املقابل،  في 
بلغت  وهي  القارية،  ألقابها  أول  عن 
النسخة  في  النهائي  نصف  الدور 

احلالية، للمرة األولى منذ 2006.
رأس  على  عني  الذي  جيريس  ولفت 
كانون  في  للمنتخب  الفنية  اإلدارة 
من  إدراكه  الى   ،2018 األول/ديسمبر 
نصف  تونس  بلوغ  ألهمية  البداية 
النهائي الذي شاركت فيه للمرة األولى 
عام 2004، قبل أن تفشل في تخطي 
محاوالت،  خمس  في  النهائي  ربع 

وتنجح في السادسة )2019(.
ما  »فهمت  قدومه  منذ  أنه  وأوضح 
ألن  النهائي...  نصف  بلوغ  يعنيه 
املرحلة  هذه  الى  يصل  لم  املنتخب 
هذه  تخطي  أن  معتبرا   ،»2004 منذ 
ارتياحا...  »أثار  العام  هذا  العقبة 
لكننا نريد مواصلة املغامرة«.الى ذلك  
أكد املدرب جمال بلماضي السبت أن 
اجليل احلالي للمنتخب اجلزائري لكرة 
القدم يرغب في كتابة التاريخ عندما 
يالقي نيجيريا األحد في نصف نهائي 
كأس األمم اإلفريقية التي اكتفت بالده 

واحدة.ويخوض  مرة  لقبها  بإحراز 
املرشحني  أبرز  أحد  اجلزائري،  املنتخب 
لنيل لقب النسخة احلالية واإلضافة 
على  أحرزه  الذي  الوحيد  اللقب  الى 
املقبلة  مباراته   ،1990 عام  أرضه 
مساء االحد في ستاد القاهرة الدولي، 
مرات  ثالث  املتوجة  نيجيريا  ضد 
غابت  بأنها  علما   ،2013 عام  آخرها 
مؤمتر  األخيرتني.وفي  النسختني  عن 
األول  النهائي  نصف  عشية  صحفي 
إفريقيا  أمم  في  اجلزائر  تخوضه  الذي 
البطولة  إن  بلماضي  قال   ،2010 منذ 
الصحراء  محاربو  بها  توج  التي 
وكانت  طويل،  وقت  »منذ  الى  تعود 
احلالية(  )النسخة  هذه  أرضنا.  على 
بالتأكيد  وستكون  الديار،  عن  بعيدة 
أصعب«.وتطرق الالعب الدولي السابق 
البالغ من العمر 43 عاما، الى أسماء 
مثل  اجلزائرية،  الكرة  أمجاد  صنعت 
ورابح  شيخ  بن  وعلي  بلومي  خلضر 
الى  املنتخب  أوصلوا  وغيرهم  ماجر 
و1986،   1982 العالم  كأس  نهائيات 
بلقب  توج  الذي  اجليل  من  وآخرين 
وجمال  ماجر  مثل   1990 إفريقيا  أمم 
وغيرهم.وعلق  الوزاني  وشريف  مناد 
بلماضي »نريد ان نكتب تاريخنا أيضا، 
يريدون  احلالي(  )اجليل  الالعبني  هؤالء 
نعد  »لم  مضيفا  تاريخهم«،  كتابة 
بعيدين، تتبقى لنا خطوتان، لكنهما 
ستكونان صعبتني«، قبل رفع الكأس 

في نهائي 19 متوز/يوليو.
وشدد على أن أول ما يجب القيام به هو 
املنتخب  نيجيريا«.وقدم  على  »الفوز 
اجلزائري أداء الفتا في املباريات اخلمس 
النسخة  في  اآلن  حتى  خاضها  التي 
البطولة،  من  والثالثني  الثانية 

واملدربني  املعلقني  من  العديد  جعل 
املنافسني يضعونه في مصاف أفضل 
لنيل  املرشحني  وأبرز  أداء،  الفرق 
األول  الدور  اجلزائريون  اللقب.وأنهى 
مباريات،  ثالث  في  انتصارات  بثالثة 
في  نظيفة  بثالثية  غينيا  وتخطى 
بركالت  العاج  وساحل  النهائي،  ثمن 
في   )1-1 التعادل  بعد   3-4( الترجيح 
اخلمس،  املباريات  وخالل  النهائي.  ربع 
اجلزائري سوى هدف  املرمى  يدخل  لم 
أن  على  بلماضي  فقط.وشدد  واحد 
النهائي،  خوض  في  يرغب  »اجلميع 
ذلك«،  لنا  يحصل  لم  طويل  وقت  مر 
جاهزين  العبيه  كل  أن  مؤكدا 
باستثناء الظهير األمين يوسف عطال 
ضد  الكتف  في  إلصابة  تعرض  الذي 
مباراة  عن  ستبعده  العاج،  ساحل 
نصف النهائي على األقل، ورمبا لفترة 

أطول.
جيدة  مباراة  تقدمي  »سنحاول  وتابع 
لن  النهائي،  نحو  املضي  لنا  تتيح 
يكون األمر سهال لكن هذا هو هدفنا 

غدا«.
األملاني  املدرب  أقر  املقابل،  في 
رور  غيرنوت  النيجيري  للمنتخب 
من  أفضل  إحصائيا  تبدو  اجلزائر  بأن 
احلالية.وقال  البطولة  في  منتخبه 
اجلزائر  أهداف،  خمسة  مرمانا  »تلقى 
سبعة،  سجلنا  واحدا.  هدفا  تلقت 
الورق،  على  عشرة.  سجلت  اجلزائر 
اجلزائر مثيرة لإلعجاب أكثر منا«.وتابع 
ستحمل  التي  األحد  مباراة  بشأن 
البطولة  في  املنتخبني  بني   9 الرقم 
لنيجيريا  انتصارات  )أربعة  القارية 
واحد(  وتعادل  للجزائر  ثالثة  مقابل 
نعرف  دائما.  متفائل  أنا  »كمدرب 
منتخب  أيضا  لكننا  املنافس  قدرات 
لعبنا  كما  اللعب  من  متكنا  اذا  جيد. 
على   2-3 )فوز  األخيرتني  املباراتني  في 
ثمن  في  الكاميرون  اللقب  حاملة 
النهائي، و2-1 على جنوب إفريقيا في 
ربع النهائي( ميكننا بشكل معقول أن 

نأمل اخلروج فائزين«.

اطلق ناشطون عبر مواقع التواصل االجتماعي، هاشتاغ 
»مرحبت��ني عيون��ي«، للترحي��ب باملنتخب��ات الثمانية 
املش��اركة في بطولة غرب آس��يا لكرة القدم في العراق 

خالل شهر آب املقبل.
واطلق الناش��طون هاش��تاغ » ##العراق يحتضن بطولة 
#غرب_اس��يا ،فأه��ال وس��هال ب��كل الدول املش��اركة: 
الكويت ، #السعودية ، ##سوريا ، #االردن ، ##لبنان ، #اليمن 
، ##فلس��طني ، ##البحري��ن.. غرب_اس��يا.. #مرحبتني_

عيوني«.
وفيما يلي ابرز املعلومات عن البطولة التي س��تقام في 

مدينتي اربيل وكربالء:
-تنطل��ق البطول��ة في ي��وم 2 آب وتنتهي ف��ي ال�14 من 

الشهر ذاته.
-اجملموع��ة االول��ى املتكونة م��ن ]العراق، لبنان،س��وريا، 

فلسطني، اليمن[ ستلعب مبارياتها في كربالء. 
-اجملموع��ة الثاني��ة املتكون��ة م��ن ]االردن، الس��عودية، 

الكويت، البحرين[ ستلعب مبارياتها في اربيل.

-س��يتم لعب مباراتني في كل يوم مباراة عند الس��اعة 
ال���7:30 و مب��اراة اخرى عند الس��اعة ال� 10:30.مس��اًء 

بتوقيت بغداد.
-متص��در كل مجموع��ة يتأهل مباش��رة ال��ى النهائي 

والتوجد مباراة نصف نهائي.

امليناء  فري��ق ش��باب  حص��د 
الرياضي، مرك��ز الوصافة في 
بطولة باري��س الدولية الودية 

بكرة القدم.

وخسر امليناء املباراة النهائية 
ام��ام اح��دى الف��رق العاجية 
به��دف دون رد، حي��ث س��جل 
الفريق العاجي هدفه الوحيد 
اجلزاء.واس��تطاع  عالم��ة  من 

الس��فانة،  ش��باب  فري��ق 
الوصول إلى املب��اراة النهائية 
في بطولة باريس الدولية بعد 
الفوز ف��ي ارب��ع مباريات على 
التوالي بنتائج )3-2 و4-1 و1-2 

و2-0(.وتعد هذه املش��اركة 
هي الرابعة للميناء، حيث 
أحرز املرك��ز األول فيها مرة 
واحدة و املركز الثاني مرتني 

سابقتني.

ام��ن فريق ال��زوراء موقعه في 
املرك��ز الثالث بس��لم ترتيب 
املمت��از،  العراق��ي  ال��دوري 
بتغلبه على فريق احلسني 1-4 
في املباراة الت��ي اقيمت على 
ملع��ب 5 االف متف��رج ضمن 
الس��ابع  االس��بوع  لق��اءات 
عش��ر م��ن املرحل��ة الثاني��ة 

للمسابقة.
فريق احلسني افتتح التسجيل 
اوالً عن طريق الالعب ش��هاب 
الثاني��ة  الدقيق��ة  ف��ي  رزاق 
م��ن املب��اراة، لينتف��ض فريق 
رباعي��ة  ويس��جل  الن��وارس 
تناوب على تسجيلها كل من: 
عمر منص��وري ف��ي الدقيقة 
32 ومحم��د عبد الزه��رة »ابو 

حالوب« في الدقيقة 43 وعالء 
عباس )هدفني( في الدقيقتني 

70 و79.
اه��دار  املب��اراة  وش��هدت 
املب��اراة،  ف��ي  ج��زاء  ركلت��ي 
للن��وارس  االول��ى احتس��بت 
ةالثاني��ة   57 الدقيق��ة  ف��ي 
الوقت  ف��ي  لفري��ق احلس��ني 
الف��وز،  الضائع.وبه��ذا  ب��دل 
اس��تطاع الزوراء ان يحس��م 
املرك��ز الثالث لصاحله برصيد 
64 نقط��ة، فيم��ا جتمد رصيد 
فريق احلسني عند النقطة 24 
في قاع الترتيب، لفش��ل في 
البقاء بدوري االضواء املوس��م 

املقبل رسمياً.
 وف��ي بقي��ة النتائ��ج، تعادل 
الصناع��ات  م��ع  الس��ماوة 
الكهربائي��ة 1-1وتغلب اربيل 
على البحري 3-1 وتعادل نفط 

الوسط امام الديوانية 0-0.
الى ذلك أكدت الهيئة االدارية 
لنادي الق��وة اجلوية الرياضي، 
جمي��ع  بخدم��ات  متس��كها 
العب��ي الفريق خالل املوس��م 
املقب��ل، فيم��ا نف��ت االخبار 
التي حتدثت عن عدم التجديد 
مع املدرب أيوب أوديش��و خالل 
نائ��ب  املقبلة.وذك��ر  الفت��رة 
رئي��س الهيئة االداري��ة لنادي 
القوة اجلوي��ة وليد الزيدي في 
بيان  »نس��تغرب م��ن الكالم 
املتداول بخصوص عدم جتديد 
عقد املدرب ايوب أديشو خالل 
املوس��م املقبل، وه��و كالم ال 
صحة له، ومت االتفاق الرسمي 
على جتديد عقد املدرب لقيادة 
الصقور خالل املوسم الكروي 

املقبل«.
وأضاف الزيدي، »متمس��كون 

بجمي��ع العب��ي الفريق، وبعد 
نهاي��ة الدوري، س��يتم جتديد 
للموس��م  الالعب��ني  عق��ود 
واحلدي��ث  املقب��ل،  الك��روي 
عن هج��رة جماعي��ة لالعبي 

الق��وة اجلوية، فه��و كالم غير 
صحيح«.

وال��كادر  »االدارة  أن  وأوض��ح 
التدريبي يبحثان عن االستقرار 
الفني، وهذا الش��يء يجعلنا 

نتمس��ك بالعبين��ا م��ن أجل 
جتديد ثق��ة به��م والتحضير 

للموسم الكروي اجلديد«.
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عمومية السباحة تطرح الثقة بالرئيس وأمني السر واألمني املالي لالحتاد
العمومية  اجلمعية  عقدت 
للسباحة،    العراقي  االحتاد  في 
في  اجتماعاً  املاضي،  السبت 
فندق الرشيد وسط العاصمة 

بغداد.
اجلمعية  إن  مراسلون   وقال 
السباحة،  الحتاد  العمومية 
 20 بحضور  اجتماعاً  عقدت 
شخصاً من أصل 27 في فندق 

الرشيد بالعاصمة بغداد.
وأضاف، أن اجلمعية العمومية 
طرح  االجتماع،  خالل  قررت 
سرمد  االحتاد  برئيس  الثقة 
فرقد  املالي  واألمني  االله  عبد 
رائد  السر  وأمني  اجلبار  عبد 
انتخاب  قررت  فيما  فاضل، 

خالد كبيان رئيساً لالحتاد.

 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 / 

وكاالت / 

وكاالت / 

نبض الشارع

خ��رج جنمن��ا املوهوب مهن��د علي ف��ي اح��دى البرامج 
الرياضي��ة التلفزيونية وه��و اخلروج االول ل��ه بعد كأس 
اس��يا وما تاله من تقدمي له من ع��روض حول انتقاله الى 
اوربا واخلليج وكان الالعب يتحدث بعفويته التي ال ميكن 
ان يفهمه��ا اال م��ن امتلك قلبا وعقال س��ليمني كون ما 
طرح��ه العبنا هو في غاية االهمية ويجب التركيز عليه 

مما يحدث لثروة العراق الشبابية . 
كان موضوع انتق��ال الالعب مهند علي )ميمي ( قد اثار 
ضجة اعالمي��ة واكثرها كانت لوما لالع��ب وتخمينات 
بانتقاله ، لكن ما طرحه جنمنا الشاب وتفاصيل حياته 
اخلاصة التي ل��م يرفض ان يتناولها االع��الم وهي احلياة 
الصعبة التي عاشها وعانها فعندما عرض التقرير رأينا 
والده املريض وبيتهم جتاوز ليس ملكا وجله من الصفيح 
ولي��س لبيته باب وان مص��در رزقهم هو بي��ع قناني غاز 

اخي��ه  بواس��طة  
اس��وأ  يوجد  فه��ل 
العيش��ة؟  من هذه 
وهن��ا نتس��اءل من 
منا يقب��ل ان يخرج 
ما يجري في حياته 
اخلاص��ة في االعالم 
دون ان يخج��ل م��ن 
ذل��ك ؟ نع��م اصرار 
مهن��د عل��ي عل��ى 
للنجومية  املض��ي 
بقدرات��ه   واميان��ه 
جعله يظهر ويصور 
يعلم  ك��ي  حيات��ه 
م��ن يجل��س خلف 

الكيب��ورد ان يكت��ب مل��اذا ذهب ميم��ي للخليج هل من 
اجل املال ؟  املال عصب احلياة والعبنا الش��اب كان يفكر 
بأهل��ه ولم يفكر فقط بنفس��ه وهذه هي قم��ة االيثار، 
اما موض��وع انتقاله الى نادي الدحيل وترك اندية اوربية 
ف��كان قرارا صائبا الن الالع��ب يعترف انه كان خائفا من 
ان يواجه الفشل في اوربا وان  االحتراف بالتدرج هو عني 
الص��واب وهو قراره ومايخطط له ، لكن ما طرحه العبنا 
ه��و امر خطير ويج��ب ان تركز احلكوم��ة العراقية عليه 
وهي فقدان الثروات الش��بابية بس��بب الفقر وحس��ب 
قول س��يد البلغاء االم��ام علي عليه الس��الم : )لو كان 
الفقر رجال لقتلته ( فالفقر ليس عيبا لكن العيب على 
احلكوم��ة الت��ي ليس لديه��ا اي خطط النق��اذ مواهبنا 
فمث��ل مهند علي هناك الكثير لك��ن اليتوفر لديه اجرة 
النق��ل للن��ادي فيبقى حبي��س البيت وتذه��ب مهارات 
وامكانيات��ه  ادارج الرياح فعل��ى احلكومة ان تكون جادة 
بايج��اد خطط للموهوب��ني الفقراء ال��ذي ال ميكنهم ان 
يدخلوا اكادميي��ات والذهاب الى االندية فما يحتاجه هو 
راتب بسيط للتنقل وللغذاء واحتياجاته البسيطة كي 
ال نفقدهم النهم ثروة وطنية وما طرحه جنم العراق االول 

منوذج حي على اجلميع ان ينتبه له .

ملاذا مل يذهب 
ميمي الوربا ؟ 

هشام كاطع الدلفي 

الزوراء يؤمن المركز الثالث برباعية في شباك فريق الحسين

القوة اجلوية يرد على انباء اهلجرة اجلماعية لالعبيه ويوضح موقفه من اوديشو

الكشف عن قيمة انتقال دي 
ليخت إىل يوفنتوس

امليناء حيصد مركز الوصيف يف بطولة باريس الدولية

 اصرار مهند علي على 
املضي للنجومية وايمانه 
بقدراته  جعله يظهر ويصور 
حياته كي يعلم من يجلس 
خلف الكيبورد ان يكتب ملاذا 
ذهب ميمي للخليج هل من 
اجل املال ؟

ناشطون يرحبون مبنتخبات غرب آسيا بهاشتاغ »مرحبتني عيوني«

كش��ف تقرير صحفي إيطال��ي، امس األحد، 
عن األرقام النهائية للصفقة احملتملة بانتقال 
الهولندي ماتي��اس دي ليخت، مدافع 
أياكس أمستردام، إلى يوفنتوس 
امليركاتو  خ��الل  اإليطال��ي 

الصيفي.
ملوق��ع  ووفًق��ا 
لتش��يو  كا «
 » ت��و كا مير
فإن  اإليطالي، 
ليخ��ت  دي 

أقرب  إلى بات  لالنتق��ال 
يوفنتوس أكثر م��ن أي وقت مضى، بعدما 

توصل اليوفي إلى اتفاق نهائي مع أياكس.
وأش��ار إل��ى أن يوفنت��وس س��يدفع للن��ادي 
الهولندي 70 ملي��ون يورو، باإلضافة إلى 10 
ماليني عمولة اإليطالي مينو رايوال، وكيل 

دي ليخت.
وأوضح املوقع أن الالعب سيتقاضى راتًبا 
س��نويًا مع اليوفي يبل��غ 7.5 مليون يورو، 

والذي سيصل باملكافآت إلى 12 مليونًا.
وأف��اد املوق��ع اإليطالي ب��أن دي ليخت 
سيصل تورينو  صباح اليوم اإلثنني على 
أقص��ى تقدي��ر، إلجراء الكش��ف الطبي 
وتوقيع عقد انتقاله إلى السيدة العجوز.

البينة  جريدة  يف  الرياضي  القسم 
لنادي  االدارية  اهلياة  يعزي  اجلديدة 
اهلياة  عضو  بوفاة  الرياضي  امليناء 
االدارية الكابنت )كريم سامل( اثر جلطة 
قلبية وتدعو اهلل ان يتغمد الفقيد بواسع 
رمحته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله 
وذويه والوسط الرياضي الصرب والسلوان 

إنا هلل وانا إليه راجعون .

تعزية

جرييس يعلم أن تونس حباجة ألكثر من معرفته بالسنغال للعبور
 و منتخب اجلزائر يتوق لكتابة التاريخ أمام نيجرييا يف كأس األمم



رئيس حمكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية القاضي عماد اجلابري يلتقي وكيل نقابة احملامني ورؤساء هيئات االنتداب لغرف احملامني يف الرصافة
اجلابري: رئيس جملس القضاء االعلى القاضي االستاذ فائق زيدان يولي اهمية استثنائية للقاءات مثمرة من هذا النوع تصب يف خدمة العدالة والقانون والقضاء واحملاماة

بعدها حت��دث عدد من الس��ادة القضاة بخصوص التع��اون القائم 
حالي��ا بني القضاء والقضاء الواقف واش��اروا ال��ى ان بعض االخوة 
احملامني يلجأ الى تقدمي الطعن التمييزي لعدة مرات ليكون وسيلة 
لعدم حسم الدعاوى وضرورة انتهاج الطريق القانوني السليم الجل 

اجناز الدعاوى في اوقاتها احملددة لضمان حقوق جميع االطراف.
واكد الس��ادة القضاة ان ابوابهم س��تبقى مشرعة لالستماع الى 
كل الطلبات املش��روعة لغرض تذليل املعوقات التي تواجه احملامي 
خالل تأدية عمله في احملاكم وعلى هامش اللقاء هذا اجرت ))البينة 
اجلدي��دة(( لقاءات مع ع��دد من احلضور كان في مقدمتهم الس��يد 
رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية القاضي االستاذ 
عماد اجلابري الذي ق��ال: )ان رئيس مجلس القضاء االعلى القاضي 
االستاذ فائق زيدان يولي اهمية استثنائية للقاءات املثمرة من هذا 
الن��وع والتي تصب في خدمة العدالة والقان��ون والقضاء واحملامني 
واض��اف بان هذه اللقاءات هي في الواق��ع جتربة فريدة حيث يلتقي 
السادة القضاة مع احملامني على طاولة واحدة يتناقشون ويتحاورون 

وصوال الى مشتركات تخدم العدالة والقانون والقضاء واملنا كبير 
بان تتواصل هذه اللقاءات وتتعزز ملا لها من نتائج ايجابية تنعكس 

بالضرورة على العالقة الراسخة ما بني القضاء واحملامني
في حني ش��كر وكيل نقابة احملامني العراقيني احملامي رزاق العبيدي 
مبادرة الس��يدين رئي��س مجلس القضاء االعلى القاضي االس��تاذ 
فائ��ق زيدان ورئي��س محكمة اس��تئناف بغداد الرصاف��ة االحتادية 
القاض��ي عماد اجلابري على هذا اللق��اء الرائع واالخوي واملثمر واكد 
ان لقاءات من هذا النوع لها مردودات ايجابية طاملا تصب في خدمة 

املصلحة العامة.
ام��ا احملامي )ص��ادق الالمي( رئيس هيئة االنت��داب في غرفة احملامني 
بالرصافة فقال: ان هذا اللقاء الذي حضرناه اليوم هو محطة مهمة 
ومضيئة ونش��كر مس��اعي الس��يد رئيس مجلس القضاء االعلى 
الرامية الى توثيق ومتتني اجلس��ور ما ب��ني القضاء واحملامني من اجل 
تطبيق العدالة والقانون واش��دُّ على ايدي كل اخمللصني الس��اعني 
الج��ل هذا الهدف النبي��ل الذي يصب في خدم��ة القضاء واحملاماة 

والعدال��ة في وقت ق��ال اخلبير القانون��ي احملامي ط��ارق حرب انني 
اش��كر جريدة البينة اجلديدة النها س��باقة في نقل كل الفعاليات 
واالنش��طة التي حتص��ل في اروق��ة دور القضاء واحملام��ني على حد 
سواء. كما اسجل شكري واحترامي وامتناني العالي للسيد رئيس 
مجلس القضاء االعلى وللس��يد رئيس محكمة اس��تئناف بغداد 
الرصافة والشكر موصول لكل السادة القضاة الذي وضعوا نصب 
اعينه��م وجل اهتمامه��م تطبيق القانون وانف��اذ العدالة لضمان 

حقوق اجلميع.
اما احملامي )باس��م اخلفاجي( رئيس غرفة االنتداب في الكرادة فقال 
ل� ))البينة اجلديدة(( ان ما يحس��ب صراحة للس��يد رئيس مجلس 
القضاء االعلى هو توجيهاته السديدة وافكاره النيرة كما يحسب 
للس��يد رئيس محكمة اس��تئناف بغداد الرصافة االحتادية زياراته 
امليدانية وتفقده املس��تمر لدور القض��اء للوقوف على احتياجاتها 
واكم��ال نواقصها واالرتقاء بعملها فوف��ق اهلل اجلميع ملا فيه خير 

العراق وشعبه .

يف لقاء حضرته ))                                       (( يف قصر القضاء يف الرصافة

وكيل نقابة احملامني احملامي رزاق العبيدي: نشيد بهذه التجربة الفريدة ونتمنى تواصل اللقاءات اليت من شأنها تذليل الصعاب امام عمل احملامني
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رئيس هيئة االنتداب لغرفة احملامني يف الرصافة احملامي صادق الالمي يشكر رئيس جملس القضاء االعلى ورئيس حمكمة استئناف بغداد الرصافة لدعمهما املستمر لرجال القضاء الواقف

يف صبيحة يوم الخميس املاضي الحادي عش��ر من تموز الحالي ش��هدت قاعة حمورابي يف قصر القضاء يف الرصافة لقاء فريدا ومتميزا لم يس��بق ان حصل يف الس��نوات املاضية حيث التقى جمع غفري من 
الس��ادة املحامني رجال القضاء الواقف يتقدمهم وكيل نقابة املحامني العراقيني املحامي رزاق العبيدي واملحامي )صادق الالمي( رئيس هيئة االنتداب يف غرفة املحامني بالرصافة وعدد من الس��ادة رؤس��اء 
هيئات االنتداب وهم )املحامي باس��م الخفاجي( )غرفة املحامني يف الكرادة( واملحامي )وس��ام املوس��وي( غرفة املحامني يف بغداد الجديدة واملحامي )احمد عبد العزيز( غرفة املحامني يف االعظمية واملحامية  

)رغد املنصوري- غرفة املحامني يف الزهور( بالسيد رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية القاضي عماد الجابري وعدد من السادة القضاة
  ويف مس��تهل اللقاء نقل القاضي عماد الجابري تحيات الس��يد رئيس مجلس القضاء االعلى االس��تاذ فائق زيدان اىل الس��ادة املحامني متمنيا لهم دوام املوفقية والنجاح يف عملهم املهني والسعي الدائب 
لتذلي��ل الصع��اب امامه��م وتحقي��ق كل ما يصبون اليه الجل تطبيق القان��ون والعدالة ولخدمة املواطن العراقي وبعدها فتح باب النقاش لالس��تماع اىل ما يدور يف اذهان االخ��وة املحامني وما لديهم من 

مالحظات ومقرتحات تخدم القضاء والعدالة
 حيث تحدث عدد من املحامني بخصوص طبيعة عملهم واملقرتحات بصدد االرتقاء به نحو االفضل واجمعوا على ان السيد رئيس مجلس القضاء االعلى لن يأل جهدا يف تقديم العون لرجال القضاء الواقف 
واثنوا على روح التعاون القائم االن بارقى صوره بني القضاء واملحامني وان ذلك لم يأت من فراغ بل من خالل رؤية سليمة وايجابية ترى يف القضاء الواقف بانه حريص على تطبيق العدالة وضمان حقوق 

الناس ممن ائتمنوهم للدفاع عن قضاياهم.

ملف اعده : صباح الشيخلي
عدسة/ حمودي عبد غريب

حمامون يشيدون بهذا اللقاء ويصفونه بأنه جلسة متميزة ومتفردة مل حيصل مثلها سابقا
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وكيل نقابة احملامني احملامي رزاق العبيدي يتحدث لـ )البينة اجلديدة(احملامي صادق الالمي  يتحدث لـ )البينة اجلديدة(احملامي باسم اخلفاجي  يتحدث لـ )البينة اجلديدة(اخلبير القانوني طارق حرب يتحدث لـ )البينة اجلديدة(

  معالي القاضي االستاذ فائق زيدان رئيس مجلس القضاء االعلى 

السيد رئيس محكمة االستئناف القاضي االستاذ عماد اجلابري يتحدث لـ )البينة اجلديدة(

))البين��ة اجلدي��دة(( الت��ي تص��ر عل��ى نق��ل ه��ذه االنش��طة 
والفعاليات ونش��رها كجزء من واجبه��ا االعالمي بغية اطالع 
الرأي العام عليها فانها تتوس��م خيرا بالسيد رئيس مجلس 
القضاء االعلى معالي القاضي االستاذ فائق زيدان باالستمرار 
في خطواته الس��ديدة والصائبة والتي ف��ي مقدمتها افتتاح 
العديد من دور القضاء وقاعة حمورابي واستحداث عقد الزواج 
االلكترون��ي وتوجيهات��ه بصدد اتخاذ االج��راءات الرادعة بحق 
ممارسي النهوة والدكة العشائرية وحضوره الفاعل للعديد من 
املؤمترات املهمة سواء داخل العراق او خارجه .. وان قابالت االيام 
ستش��هد نقالت  نوعية في مجال القضاء بفضل توجيهاته 
وافكاره النيرة وفي اخلتام ال يس��عنا اال ان نوجه التحية جمللس 
القضاء االعلى ولكل الس��ادة القضاة س��ائلني اهلل ان يس��دد 

خطاهم ويرعاهم ملا فيه اخلير للعراق ولشعبه األبي  .

جانب من احلضور

كلمة البد منها



رئيس حمكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية القاضي عماد اجلابري يلتقي وكيل نقابة احملامني ورؤساء هيئات االنتداب لغرف احملامني يف الرصافة
اجلابري: رئيس جملس القضاء االعلى القاضي االستاذ فائق زيدان يولي اهمية استثنائية للقاءات مثمرة من هذا النوع تصب يف خدمة العدالة والقانون والقضاء واحملاماة

بعدها حت��دث عدد من الس��ادة القضاة بخصوص التع��اون القائم 
حالي��ا بني القضاء والقضاء الواقف واش��اروا ال��ى ان بعض االخوة 
احملامني يلجأ الى تقدمي الطعن التمييزي لعدة مرات ليكون وسيلة 
لعدم حسم الدعاوى وضرورة انتهاج الطريق القانوني السليم الجل 

اجناز الدعاوى في اوقاتها احملددة لضمان حقوق جميع االطراف.
واكد الس��ادة القضاة ان ابوابهم س��تبقى مشرعة لالستماع الى 
كل الطلبات املش��روعة لغرض تذليل املعوقات التي تواجه احملامي 
خالل تأدية عمله في احملاكم وعلى هامش اللقاء هذا اجرت ))البينة 
اجلدي��دة(( لقاءات مع ع��دد من احلضور كان في مقدمتهم الس��يد 
رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية القاضي االستاذ 
عماد اجلابري الذي ق��ال: )ان رئيس مجلس القضاء االعلى القاضي 
االستاذ فائق زيدان يولي اهمية استثنائية للقاءات املثمرة من هذا 
الن��وع والتي تصب في خدمة العدالة والقان��ون والقضاء واحملامني 
واض��اف بان هذه اللقاءات هي في الواق��ع جتربة فريدة حيث يلتقي 
السادة القضاة مع احملامني على طاولة واحدة يتناقشون ويتحاورون 

وصوال الى مشتركات تخدم العدالة والقانون والقضاء واملنا كبير 
بان تتواصل هذه اللقاءات وتتعزز ملا لها من نتائج ايجابية تنعكس 

بالضرورة على العالقة الراسخة ما بني القضاء واحملامني
في حني ش��كر وكيل نقابة احملامني العراقيني احملامي رزاق العبيدي 
مبادرة الس��يدين رئي��س مجلس القضاء االعلى القاضي االس��تاذ 
فائ��ق زيدان ورئي��س محكمة اس��تئناف بغداد الرصاف��ة االحتادية 
القاض��ي عماد اجلابري على هذا اللق��اء الرائع واالخوي واملثمر واكد 
ان لقاءات من هذا النوع لها مردودات ايجابية طاملا تصب في خدمة 

املصلحة العامة.
ام��ا احملامي )ص��ادق الالمي( رئيس هيئة االنت��داب في غرفة احملامني 
بالرصافة فقال: ان هذا اللقاء الذي حضرناه اليوم هو محطة مهمة 
ومضيئة ونش��كر مس��اعي الس��يد رئيس مجلس القضاء االعلى 
الرامية الى توثيق ومتتني اجلس��ور ما ب��ني القضاء واحملامني من اجل 
تطبيق العدالة والقانون واش��دُّ على ايدي كل اخمللصني الس��اعني 
الج��ل هذا الهدف النبي��ل الذي يصب في خدم��ة القضاء واحملاماة 

والعدال��ة في وقت ق��ال اخلبير القانون��ي احملامي ط��ارق حرب انني 
اش��كر جريدة البينة اجلديدة النها س��باقة في نقل كل الفعاليات 
واالنش��طة التي حتص��ل في اروق��ة دور القضاء واحملام��ني على حد 
سواء. كما اسجل شكري واحترامي وامتناني العالي للسيد رئيس 
مجلس القضاء االعلى وللس��يد رئيس محكمة اس��تئناف بغداد 
الرصافة والشكر موصول لكل السادة القضاة الذي وضعوا نصب 
اعينه��م وجل اهتمامه��م تطبيق القانون وانف��اذ العدالة لضمان 

حقوق اجلميع.
اما احملامي )باس��م اخلفاجي( رئيس غرفة االنتداب في الكرادة فقال 
ل� ))البينة اجلديدة(( ان ما يحس��ب صراحة للس��يد رئيس مجلس 
القضاء االعلى هو توجيهاته السديدة وافكاره النيرة كما يحسب 
للس��يد رئيس محكمة اس��تئناف بغداد الرصافة االحتادية زياراته 
امليدانية وتفقده املس��تمر لدور القض��اء للوقوف على احتياجاتها 
واكم��ال نواقصها واالرتقاء بعملها فوف��ق اهلل اجلميع ملا فيه خير 

العراق وشعبه .

يف لقاء حضرته ))                                       (( يف قصر القضاء يف الرصافة

وكيل نقابة احملامني احملامي رزاق العبيدي: نشيد بهذه التجربة الفريدة ونتمنى تواصل اللقاءات اليت من شأنها تذليل الصعاب امام عمل احملامني
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رئيس هيئة االنتداب لغرفة احملامني يف الرصافة احملامي صادق الالمي يشكر رئيس جملس القضاء االعلى ورئيس حمكمة استئناف بغداد الرصافة لدعمهما املستمر لرجال القضاء الواقف

يف صبيحة يوم الخميس املاضي الحادي عش��ر من تموز الحالي ش��هدت قاعة حمورابي يف قصر القضاء يف الرصافة لقاء فريدا ومتميزا لم يس��بق ان حصل يف الس��نوات املاضية حيث التقى جمع غفري من 
الس��ادة املحامني رجال القضاء الواقف يتقدمهم وكيل نقابة املحامني العراقيني املحامي رزاق العبيدي واملحامي )صادق الالمي( رئيس هيئة االنتداب يف غرفة املحامني بالرصافة وعدد من الس��ادة رؤس��اء 
هيئات االنتداب وهم )املحامي باس��م الخفاجي( )غرفة املحامني يف الكرادة( واملحامي )وس��ام املوس��وي( غرفة املحامني يف بغداد الجديدة واملحامي )احمد عبد العزيز( غرفة املحامني يف االعظمية واملحامية  

)رغد املنصوري- غرفة املحامني يف الزهور( بالسيد رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية القاضي عماد الجابري وعدد من السادة القضاة
  ويف مس��تهل اللقاء نقل القاضي عماد الجابري تحيات الس��يد رئيس مجلس القضاء االعلى االس��تاذ فائق زيدان اىل الس��ادة املحامني متمنيا لهم دوام املوفقية والنجاح يف عملهم املهني والسعي الدائب 
لتذلي��ل الصع��اب امامه��م وتحقي��ق كل ما يصبون اليه الجل تطبيق القان��ون والعدالة ولخدمة املواطن العراقي وبعدها فتح باب النقاش لالس��تماع اىل ما يدور يف اذهان االخ��وة املحامني وما لديهم من 

مالحظات ومقرتحات تخدم القضاء والعدالة
 حيث تحدث عدد من املحامني بخصوص طبيعة عملهم واملقرتحات بصدد االرتقاء به نحو االفضل واجمعوا على ان السيد رئيس مجلس القضاء االعلى لن يأل جهدا يف تقديم العون لرجال القضاء الواقف 
واثنوا على روح التعاون القائم االن بارقى صوره بني القضاء واملحامني وان ذلك لم يأت من فراغ بل من خالل رؤية سليمة وايجابية ترى يف القضاء الواقف بانه حريص على تطبيق العدالة وضمان حقوق 

الناس ممن ائتمنوهم للدفاع عن قضاياهم.

ملف اعده : صباح الشيخلي
عدسة/ حمودي عبد غريب

حمامون يشيدون بهذا اللقاء ويصفونه بأنه جلسة متميزة ومتفردة مل حيصل مثلها سابقا
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وكيل نقابة احملامني احملامي رزاق العبيدي يتحدث لـ )البينة اجلديدة(احملامي صادق الالمي  يتحدث لـ )البينة اجلديدة(احملامي باسم اخلفاجي  يتحدث لـ )البينة اجلديدة(اخلبير القانوني طارق حرب يتحدث لـ )البينة اجلديدة(

  معالي القاضي االستاذ فائق زيدان رئيس مجلس القضاء االعلى 

السيد رئيس محكمة االستئناف القاضي االستاذ عماد اجلابري يتحدث لـ )البينة اجلديدة(

))البين��ة اجلدي��دة(( الت��ي تص��ر عل��ى نق��ل ه��ذه االنش��طة 
والفعاليات ونش��رها كجزء من واجبه��ا االعالمي بغية اطالع 
الرأي العام عليها فانها تتوس��م خيرا بالسيد رئيس مجلس 
القضاء االعلى معالي القاضي االستاذ فائق زيدان باالستمرار 
في خطواته الس��ديدة والصائبة والتي ف��ي مقدمتها افتتاح 
العديد من دور القضاء وقاعة حمورابي واستحداث عقد الزواج 
االلكترون��ي وتوجيهات��ه بصدد اتخاذ االج��راءات الرادعة بحق 
ممارسي النهوة والدكة العشائرية وحضوره الفاعل للعديد من 
املؤمترات املهمة سواء داخل العراق او خارجه .. وان قابالت االيام 
ستش��هد نقالت  نوعية في مجال القضاء بفضل توجيهاته 
وافكاره النيرة وفي اخلتام ال يس��عنا اال ان نوجه التحية جمللس 
القضاء االعلى ولكل الس��ادة القضاة س��ائلني اهلل ان يس��دد 

خطاهم ويرعاهم ملا فيه اخلير للعراق ولشعبه األبي  .

جانب من احلضور

كلمة البد منها



أضواء على مهرجان خانقين السينمائي لألفالم الروائية القصيرة 
لوحات فنية وموسيقية من الفولكلور البصري 

واخلشابة نالت إعجاب اجلمهور

كان��ت  املهرج��ان  ه��ذا  ض��وء  وعل��ى 
النتائ��ج قد حقق��ت الكثير من طموح 
القائم��ن عليه للعمل م��ن أجل تبادل 
االفكار والزيارات وتطوي��ر واقع االعمال 
الفني��ة والثقافي��ة ومت التنس��يق على 
اقام��ة مهرجان كبير رس��مي دولي في 
املوس��م الق��ادم وق��د تخل��ل املهرجان 
عروضا متنوعة حيث قدم لوحات فنية 
وموس��يقية م��ن الفولكل��ور البص��ري 
اجلمه��ور  إعج��اب  نال��ت  واخلش��ابة 

وس��ط األجواء اجلميل��ة . فيما تباحث 
القائمون عل��ى املهرجان بح��ب ورغبة 
كبي��رة من كال اجلانب��ن لتطوير احلركة 
الس��ينمائية خصوصاً والفنية عموماً  
بروحي��ة تفاعل معه��ا اجلمهور الغفير 
الذي حضر طيلة عروض وفقرات منهاج 
املهرج��ان ومل��دة يومن لالس��تمتاع مبا 
قدم لهم من إسهامات فنية يرتقي بها 
وأش��اد فيها املعنيون في دار الش��هيد 
س��الم الثقاف��ي ال��ذي احتض��ن ه��ذا 

التجم��ع ال��ذي حظي بتواجد وس��ائل 
اإلعالم اخملتلفة وبعض من الشخصيات 
الفني��ة واألدبية وفي خت��ام املهرجان مت 
تكرمي املس��اهمن واملشاركن وعدد من 
الفنان��ن واالعالمي��ن من قب��ل رابطة 
الس��ينما والتلفزي��ون والذي يترأس��ها 
اخمل��رج علي الزم املالكي رئيس املهرجان 
وم��ن ب��ن املكرم��ن الذين كان��ت لهم 

بصم��ة ومش��اركة فاعل��ة ف��ي ه��ذا 
الكرنفال الفن��ي الثقافي: اإلعالميون 
علي زيدان ونه��اد اخلياط وأحمد راواي 
ودشني جمال أحمد وعلي فؤاد وحبيب 
فرج وكي��الن أحمد ودريا خيراهلل ورازان 
باجالن وسربست برزو والفنانون ماجد 
ش��اليار وصباح محيي الدين وجمانة 
الزه��اوي ورضا مب��ارك وأحم��د خليل 
وآري��ان حمي��د وس��يروان ن��وروز وزينب 
األركوازي والش��اعرة ليلى طه والناقد 
إبراهيم. ومبش��اركة  االديب د.س��امان 
الفنان��ة بريفان كردي الت��ي تعتبر من 
املمثالت الس��ينمائيات الرائعات ولها 
العدي��د من األف��الم التي ح��ازت على 

جوائ��ز مهمة والت��ي انطلقت من بوابة 
مدينة خانقن كممثلة واعدة حصدت 
العديد من األلقاب واجلوائز كما ش��ارك  
الفن��ان رزكار محم��ود واخمل��رج عب��اس 
عبد الرزاق من الس��ليمانية والش��اعرة 
املبدعة  الهام ق��دوري من ديالى واخملرج 
كامل ق��ادر م��ن كركوك واخ��رون ، هذا 

وق��د عب��ر اخمل��رج عل��ي املالك��ي رئيس 
املهرجان عن س��روره في جناح املهرجان 
الذي كان مبثاب��ة حلقة جديدة مضافة 
ال��ى احللق��ات الس��ابقة الت��ي تبنتها 
رابطة السينما والتلفزيون في التعاون 
م��ع املراك��ز الثقافي��ة غي��ر احلكومية 
واملؤسس��ات احلكومية والت��ي أقيمت 
فيه��ا مهرجانات س��ينمائية فنية في 

ديالي واألنبار وديال��ى والتي القت جناحا 
كبي��را م��ن قب��ل اجلمهور واملس��ؤولن 
هناك وهذا ما عزز عالقاتنا لبناء أس��س 
رصين��ة تق��وم عليها أنش��طة عراقية 
فكان املهرجان نافذة مطلة على العالم 
االخر والدخول في عالم التطور احلديث 
واللحاق بالركب الذي يسير فيه العالم 

اليوم وف��ي ذات الوقت 
هي فرصة للش��باب لألخ��ذ بها وعرض 
انتاجاتهم الس��ينمائية أمام اجلمهور.. 
وفي ذات الوقت أتقدم بالش��كر اجلزيل 
لكافة من ساهم بنجاح هذا املهرجان 
و ش��كر وتقدير الى مدير مؤسس��ةص 
الشهيد سالم الثقافي عباس االركوازي 

لتعاون مع رابطة السينما في املهرجان 
ومش��اركاته في جناحه .ه��ذا ومت تقدمي 
جوائز اإلبداع لكافة الفنانن واخملرجن 
املش��اركن في األفالم الت��ي مت عرضها 
وذلك جلهودهم الكبيرة في هذا االنتاج 
العراقي الذي تن��اول العديد من مظاهر 

ووقائع إجتماعية من قلب احلدث .

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  
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البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

املهرجان نافذة مطلة 
على العامل االخر 
والدخول يف عامل 

التطور احلديث 
واللحاق بالركب الذي 
يسري فيه العامل اليوم

اقام��ت رابطة الس��ينما والتلفزيون من البصرة وبالتعاون مع دار الش��هيد س��الم الثقافي في خانقن مهرجاناً س��ينمائياً  
لالف��الم القصيرة والول م��رة وليومن متتالين 27 و28 حزي��ران املاضي والذي كان للعروض الس��ينمائية فقط ومت من خاللها 
إختيار خمسة وعشرين فيلماً من مجموعة األفالم املرسلة للمشاركة في هذا الكرنفال الفني لعدد من احملافظات العراقية 

واقليم كردس��تان والتي ج��اءت بافكار وقصص مختلفة وتركز محور املهرجان على نش��ر الوعي الثقافي 
والفني ومد اجلسور بن املدن السيما مبدينتي  البصرة وخانقن 

متابعة / البينة اجلديدة
نشرت الفنانة حال شيحة 
صورة لها م��ن حفل توزيع 
جوائ��ز BIAF اللبنانية في 
دورته العاشرة، ارتدت فيها 
فس��تاناً منفوش��اً باللون 
م��ن  مكش��وفاً  الرم��ادي، 
األعلى، وهو ما أثار انتقادات 
كثير  من املتابعن، معتبرين 
ذلك أول ظهور لها مبالبس 

فة  منذ مكش��و
خل��ع 

. ب حلجا ا
لم تغلق 

ح��ال 

التعليق��ات كالعادة، لكن 
إحدى املتابع��ات دعت لها 
بالهداية كاتبة: »ربنا ينور 
بصيرتك ويهديكي«، فردت 
عليها بقولها: »سبتلكم 
الهداي��ة ليك��م »، وهو ما 
أثار انتقادات جديدة ضدها 
من البع��ض، مدافعن عن 
تلك املتابعة باعتبارها لم 
تقل لها ما يؤذيها لتتلقى 
رًدا بهذه احلدة. وكانت حال 
أثارت ضجة كبيرة بكالمها 
خ��الل تكرميها في بيروت، 
حيث أعلنت ان نصفها 
لناحي��ة والدته��ا من 
»أنا  وقال��ت:  لبن��ان. 
مص��ري  نصف��ي 
وأنا  لبنان��ي،  واآلخر 
موالي��د صيدا  م��ن 
في لبن��ان، فأعتبر 
نفس��ي في بلدي 
والدت��ي  الثان��ي، 
ملص��ر  انتقل��ت 
منذ أكث��ر من 20 
وأجنبتن��ي  عام��ا 
وش��قيقاتي  أن��ا 
فجمالي  األربعة، 

من البلدين«.

حال شيحة تتحدث عن نصفها 
البينة الجديدة / محمد اديب السالوياللبناني وترد بقسوة على منتقديها

في ساحتنا التشكيلية املغربية ،كثيرا ما 
نطرح تس��اؤالت ته��م مفاهيم األصالة من 
خالل مقابلته��ا مع مع��ان ومفاهيم وقيم 
احلداث��ة، على اعتبار ان العمل التش��كيلي 
ف��ي كليات��ه هو ف��ن حداث��ي، ف��ي خطابه 
ومفاهيم��ه وقيم��ه اإلبداعي��ة. األم��ر عند 
الفنانة السوسية زهيرة تيكطاط يقدم ما 
يش��به االطروحة في هذا املعنى، فأعمالها 
التش��كيلية تستند على خطاب ال يتوسل 
معاني الت��راث ومرادفات��ه املتصلة بالهوية 
واألصالة، كما هو الش��أن عن��د العديد من 
الفنانن من أبناء جيله��ا، ولكنه مغرق في 
البح��ث عن ذاته ، ع��ن هويت��ه الذاتية. انه 
خط��اب مغرق في قاموس واس��ع من الرموز 

التي تتراوح بن اآلثار السوسية/األمازيغية 
ف��ي جتلياته��ا اللونية، وبن االآث��ار العربية/

األندلس��ية في تكويناتها الرمزية، وهذا أمر 

له داللته القصوى في اخلطاب التش��كيلي 
لهذه الفنانة العصامية. التي تعمل بفعالية 
وصم��ت. ف��ي أعمالها اإلبداعي��ة ، يختلط 
الت��راث بالهوي��ة وباحلداثة في نف��س اآلن، 
فهي تس��أل عن ماهيتها التشكيلية التي 
تتس��م باحلمولة الرمزية وبالدالالت اللونية 
التعبيري��ة، قبل أن تس��أل عن إنس��انيتها 
وعامليته��ا، ف��ي العم��ق جتده��ا متش��بثة 
باملاضي من أجل إتب��اث وجودها في احلاضر 
اإلبداعي. ومن مت يصبح التراث هو األس��اس 
واملركز، وبدونه س��يفقد اخلط��اب اإلبداعي 
وتش��كيالته  ورم��وزه  هويت��ه  التش��كيلي 
احلداثية. ان ه��ذا الطرح ، يقدم لنا تصورات 
مثالية ملاهية الف��ن في اعمال هذه الفنانة 
احلافلة بالتألق والتمي��ز في مكوناتها وفي 

بحثها املستمر في املشهد التراثي املقرون 
باملش��هد احلداثي ،وهو م��ا يجعل خطابها 
التش��كيلي في نهاية املطاف اكثر س��موا 
م��ن اي خطاب اخر.، انه يتك��ئ على اخليال 
والل��ون والرموز والتراكم الثقافي ليقدم في 
اخلالصة على القماش واقع جديد اكثر علوا 

ومرتبة من الواقع الفعلي.

الفنانة التشكيلية املغربية زهرية تكطاط.. اعماهلا التشكيلية تصورات مثالية ملاهية الفن واالبداع

متابعة / البينة الجديدة
الثقافي��ة  فن��ون  مؤسس��ة  نظم��ت 
العربية للفن��ون املهرجان االول لتكرمي 
ان��ا  بعن��وان  الس��ينمائية  اخملرج��ة 
املبدعة، حيث شاركت فيها مجموعة 
من االف��الم خملرجات نس��ائية مبضامن 
ورؤى متنوع��ة. ومبش��اركة س��ينمائية 
كردية ايضا من اقليم كردستان العراق. 
النس��ائية  بالس��ينما  االهتمام  وتاتي 
من االهتمامات االولية ملؤسس��ة فنون 

وذلك به��دف دعم وتش��جيع العنصر 
النسوي في مجال االبداع السينمائي. 
يذك��ر ان هناك حركة في مجال العمل 
السينمائي النسائي لكنها غير فاعلة 
وحتتاج الى منو وذلك لقلة املستوى في 
االنتاج وعدم استمراريتها ، لكن هناك 
رؤى وطاقات فنية جيدة حتتاج الى دعم 
وبلورة مشاريع فنية بهدف تشجيعها 
وتطويره��ا. وهنا تاتي اقام��ة مهرجان 
انا املبدع��ة مبثابة نقط��ة حتول مهمة 

اللق��اء الضوء على ه��ذا اجملال وتفعيل 
الطاق��ات الس��ينمائية النس��وية في 
دور  يات��ي  كم��ا   . وجتميعه��ا  الع��راق 
النقدية  والكتاب��ة  الفنية  الصحاف��ة 
السينمائية ايضا الى دعم ذلك احلراك. 
حي��ث يتم حتضير واع��داد كتاب خاص 
عن الس��ينما النسوية العراقية حاليا 
للكات��ب والباحث الس��ينمائي مهدي 
عباس.. وتعتبر كل ه��ذه اجلهود لدعم 

تلك طاقات مشكورة وفي محلها .

مهرجان انا املبدعة واطاللة على السينما النسائية
متابعة / البينة الجديدة

أك��دت الفنان��ة إله��ام ش��اهن أنها لم 
تعتزل اإلنتاج السينمائي بعدما خاضت 
هذه التجربة عدة مرات، وآخرها من خالل 
فيل��م »يوم للس��تات« وال��ذي عرض عام 
2016.وأك��د في تصريح »لم اعتزل اإلنتاج 
وهدفي من هذه اخلطوة لم يكن الربح من 
األساس، فأنا ال أنتج فيلماً من أجل حتقيق 
مكاس��ب مادي��ة ولك��ن خلدم��ة صناعة 

الس��ينما«. وأضاف��ت »أن��ا أح��ب األفالم 
الت��ي تناق��ش القضايا اجلريئ��ة واملؤهلة 
للمش��اركة ف��ي املهرجان��ات الدولي��ة«، 
مش��يرة ال��ى أنها »لم أج��د الفيلم الذي 
يرضي طموحي الفني واتش��جع إلنتاجه 
حت��ى اآلن«.وتس��تعد إلهام للع��ودة إلى 
الس��ينما من جديد بفيلم »حظر جتول«، 
والذي تتعاون من خالله مع أمينة خليل .

متابعة / البينة الجديدة
خ��الل  كثي��رة  ش��ائعات  انتش��رت 
الفت��رة املاضي��ة تزع��م ب��أن الفنانة 
صافين��از  الش��هيرة  اإلس��تعراضية 
تزوجت وأجنبت س��ًرا وذل��ك بعد تداول 
ص��ورة لها وه��ي حتمل طف��الً رضيعاً. 
لك��ن صافيناز كش��فت ف��ي تصريح  
له��ا عن إس��تيائها الش��ديد من هذه 

الش��ائعات، وقالت:« ال يوجد أي شيء 
ف��ي احلي��اة يجبرن��ي أن ات��زوج وأجنب 
طفالً في الس��ر، أمتنى من مروجي هذه 
الشائعات أن يتوقفوا عما يفعلوه ألن 
األمر أصبح مستفزاً للغاية«.وأضافت: 
»لن يس��تفيدوا شيئاً من تصرفاتهم، 
فهذا ابن أحد املعجبن بي وطلب مني 

أن التقط صورة معه« .

ما حقيقة اعتزال إهلام شاهني؟

صافيناز تكشف للمرة االوىل حقيقة 
زواجها وإجنابها بالسر!
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صحراء شاسعة
الش��مس  تس��ابق  )البومل��ان( 

ف��ي رحلة نحو )ش��مال- ش��رق( 

سوريا. كانت وجهتنا مدينة )دير 

ال��زور( الواقعة عل��ى نهر الفرات.

الباص السياحي يجري مسرعاً، 

قاطعاً طرقاً معب��دة في صحراء 

م��ن  بالق��رب  مررن��ا  شاس��عة. 

احلقول النفطية التي دارت  قربها 

اآلن أعن��ف املع��ارك، بينم��ا كان 

)الراديو( يس��معنا  مذياع الباص 

األغني��ة الس��ورية )ياب��و إردين(.

بعد س��اعات، ودعتنا الش��مس، 

وه��ا هي طائ��ع الظ��ام، تزحف 

ولعلها  بالسواد.  كجيش مجلل 

الساعة السادس��ة مساًء، حني 

توق��ف الباص.نح��ن اآلن وس��ط 

مدينة )دير الزور(.

قبيلة الجبور
بني العراق وسورية، قصدنا نحن 

الثاثة )احلاج عبد احلسني فرحان، 

واملهن��دس ف��وزي غاش��ور، وأنا(، 

أح��د الفنادق للمبي��ت بعد نهار 

أسرة.وألنني  بثاثة  متعب، غرفة 

قص��دت  الس��فرة،  دار(  )حمل��ة 

القريبة، وع��دت بوجبة  الس��وق 

عش��اء س��ريعة، أبرزها )اجلبنة(.. 

ثمنه��ا  تدوي��ن  أنس��ى  أن  دون 

الس��فرة!  بقائم��ة )مصروف��ات( 

للتعرف  قمن��ا بجول��ة  صباح��اً 

عل��ى املدين��ة. حيث اس��تأجرنا 

)تاكس��ي(. وعندما عرف السائق 

أننا عراقي��ون، فرح كثي��راً قائاً: 

أنا من قبيلة اجلبور التي تس��كن 

عل��ى جانب��ي احلدود ب��ني العراق 

وسورية. وفعاً الحظنا أن لهجته 

قريبة جداً من اللهجة العراقية.

قصدن��ا نه��ر الف��رات، وال حظنا 

أن منس��وب املي��اه في��ه واط��ئ.

وتعجبنا كيف تصلنا في حوض 

الفرات كميات من املياه. ولكن  ال 

عجب في ذلك، فالى الشمال من 

املدينة، بني س��د عل��ى على نهر 

الفرات، لتخزن كميات كبيرة من 

املياه، مكونة بحيرة واسعة.

نحو مدينة الرقة
التقطنا ص��وراً عل��ى )كورنيش( 

املدين��ة، وبعده��ا ركبن��ا الباص 

قاصدين مدينة الرقة، والسوريون 

يسمونها )الرگة(. وهي تبعد عن 

مدينة )دير الزور( )138( كيلومتراً.  

وعن��د وصولن��ا قصدن��ا جام��ع 

وضري��ح الصحاب��ي اجلليل عمار 

ب��ن ياس��ر. الحظن��ا أن الضريح 

واجلامع يحظ��ى بعناية واهتمام 

كبيري��ن.، فق��د ش��هد تعمي��راً 

وتوس��يعاً كبيراً. وف��ي لقائنا مع 

إمام املس��جد ذكر لنا، أنه مت بناء 

شقق سكنية ملحقة باملسجد 

يبي��ت فيها من يرغب م��ن الزوار، 

األفضلي��ة  وتعط��ى  مجان��اً. 

للعوائل الزائرة. استأجرنا سيارة 

تاكس��ي وقصدنا سد الفرات في 

مدينة الطبقة )وهناك يسمونها 

“الطبك��ة”( وقب��ل وص��ول املياه 

للسد، تتجمع في بحيرة األسد.

نحو حلب
وغادرنا  تذكاري��ة،  إلتقطنا صوراً 

)الطبق��ة(، بالب��اص ال��ى حل��ب 

واملسافة بني املدينتني  )190( مائة 

وتسعون كيلو متراً. طريق زراعي 

محمل بخضرة البس��اتني، وزرقة 

مي��اه الف��رات. نحن اآلن ش��مال 

س��د الفرات. كان منسوب املياه 

ف��ي النهر عالياً، إن لم نقل عال 

جداً، وبدا أن ضفاف نهر الفرات 

خائفة من ذلك االرتفاع. مس��اًء 

وصلن��ا حل��ب، وف��ي مركزه��ا، 

التكايا…  فن��دق.  في  اس��ترحنا 

للمص��ادر  ورجع��ت  والقلع��ة 

ذات الصل��ة، وفيها ق��رأت: تعد 

مدينة حلب م��ن أقدم املدن في 

العالم، وكانت عاصمة في أكثر 

من حقبة تاريخي��ة. وتعد أيضاً 

متحف��اً أله��م االث��ار واألحداث 

التاريخي��ة  منذ آالف الس��نني. 

ومن املواق��ع األثرية ف��ي حلب: 

اجلام��ع األم��وي الكبي��ر- قلعة 

جن��م- قلعة دير س��معان- أبواب 

حلب مث��ل:  باب قنس��رين- باب 

أنطاكي��ة- ب��اب جن��ني، وغيرها.

وتضم املدينة العديد من التكايا، 

مث��ل: تكي��ة ب��اب بي��رم- تكية 

املولوي��ة.. إال أن األه��م م��ن ب��ني 

هذه اآلثار، ه��و: قلعة حلب. وقد 

بناها االس��كندر املقدوني، وتعد 

م��ن أكبر القاع في العالم.  انها 

قص��ر محص��ن يع��ود للعص��ور 

الوسطى.

اليونسكو والرتاث
واس��تخدم التل ال��ذي تتموضع 

األلفي��ة  ف��ي  القلع��ة  علي��ه 

حي��ث  املي��اد،  قب��ل  الثالث��ة 

احتلتها أق��وام متعاقبة مبا ذلك 

االغري��ق والبيزنطي��ون واملماليك 

واأليوبي��ون، بينما يب��دو أن أغلب 

للفت��رة  يع��ود  احلال��ي  البن��اء 

منظم��ة  أدرجته��ا  األيوبي��ة. 

اليونس��كو عل��ى الئح��ة مواقع 

الت��راث العامل��ي. وعندم��ا تكون 

على سطح القلعة فانك تشرف 

عل��ى املدين��ة. وحلب مش��هورة 

كصناعات  العريقة،  بالصناعات 

النس��يج والصابون وزيت الزيتون 

والصناع��ات الغذائية. انها مركز 

صناعي وجتاري مهم في س��وريا. 

صب��اح اليوم التال��ي زرنا القلعة 

واملدينة القدمية والتقطنا الصور.

وكان��ت وجهتنا  وغادرنا حل��ب.. 

مدين��ة إدل��ب. وتبعد ع��ن حلب 

)59( كيلومت��راً. وتقع الى اجلنوب 

اس��تراحة قصيرة  منها.  الغربي 

وغادرن��ا نح��و )مع��رة النعمان(، 

وفيها ضريح الش��اعر )أبو العاء 

املع��ري(. وحني نقرأ ونس��مع اآلن 

عما فعله االرهاب في ادلب ومعرة 

النعمان ينتابنا الم عميق.. أال تباً 

لارهاب.

لع��ل من أكبر األخطاء البش��رية على مر العصور، الت��ي جعلتها  تدفع 
ثمناً هائاً هي )احلروب(. فمذ ُخلق اإلنسان وهو يحمل على عاتقه وزر أول 
جرمية في التاريخ، على يد هابيل.. ومن يومها امتد الشر ولم تسلم قرية 
او مدينة او دولة من وزر هذا اخلطأ، رغم اليقني املطلق بأن احلروب ال تخلف 
إال اخلراب والدمار لكنها س��رعان م��ا تتأجج دون أن يتمكن أحد ايقافها،  
ورافق��ت هذه احلروب ماحم واس��اطير تتحدث عن ه��ذا الطرف أو ذاك.. 
الغرض منها محاولة من كتاب هذه املاحم تس��طير املعاناة البش��رية 
املرافق��ة للويات التي تخلفها احل��روب ومحاولة لوصف ما يجري فيها، 
قل��ت »محاولة« وأعنيه��ا، اآلن الكلمات مهما كان��ت كبيرة وعميقة ال 
ميكنه��ا أن تصف ما يجري في ميدان القت��ال او ما يجري ملن يفقد عزيزا 
او قطعة من جسده.. كل ما كتب �  عدا املاحم احلماسية، فهي تندرج 
ف��ي رفع معنويات املقاتلني �  ال ميكنه أن يرق��ى الى آالم الفقدان والرعب 
واخلوف. وفي جردة عش��وائية ملا كتب في احلرب��ني الكونيتني وما تاهما 
من حروب هنا وهناك، ثمة عامات حاولت أن تقترب قليا من املأساة، جند 
ملحمة »احلرب والس��ام« لتولس��توي وروائع همنغواي ورميارك وقاموس 
االلم البشري رواية »الساعة اخلامسة والعشرون« وغيرها الكثير كلها 
تصب في ذات الطريق املؤدية الى االجابة على اس��ئلة فلس��فية كبيرة 
تتقدمها صرخة اس��تفهامية: »ما الذي فعلت��ه احلرب بنا؟« أو »ما الذي 
ميكن أن تفعله رغم انقشاع دخانها«. توالت الكتابات التي تدين احلرب،  
عبر اس��اليب متنوعة منها ما يتحدث عن احلرب مبباشرتها التي حتولت 
بس��بب تراكم الرواي��ات والقصص ال��ى مرويات متش��ابهة، ولم تخرج 
م��ن ف��خ التكرار والتش��ابه اال بعض الرواي��ات والقص��ص القليلة التي 
ترك��ت اثره��ا في القارئ وهي تعال��ج ما يجري عبر رؤي��ة عميقة تعتمد 
أحيان��ا الفانطازيا أو اس��طرة الواقع وحتويله الى رم��ز ومعادل موضوعي 
كامل للحرب وهي تس��تقصي أدق املشاعر االنسانية. بعد 2003 صدرت 
عش��رات الروايات التي حتاول أن تقترب من اس��ئلة احلرب عبر طرح احلرب 
كخلفية والغوص عميقا في اثارها على البش��ر باس��تخدام اس��اليب 
ش��تى في ايصال املعلومة، لكن أغلبها سقط في فخ التكرار والترهل، 
وبعضها استطاع أن يسمو بالفكرة وطريقة طرحها، كما فعل الروائي 
العراقي »وارد بدر الس��الم« في روايته الصادرة حديثا »شظية في مكان 
حس��اس«  اس��تطاع فيها أن يفلس��ف احلرب واحلب، احلرب بتفاصيلها 
ووياتها على هيئة »ش��ظية بحجم دبوس تس��تقر في مكان حس��اس 
المرأة« واحلب املعادل املوضوعي للخراب، حيث تتحول هذه الشظية الى 
رمز كبير وهائل على إدانة احلرب،  فاالنثى رمز اخلصوبة تصيبها ش��ظية 
سيارة مفخخة تنفجر وس��ط بغداد، هذه الشظية التي بحجم دبوس 
اس��تطاعت أن تش��وه وتقلب كل شيء، بل أنها اس��تطاعت أن تلخص 
كل مآسي احلروب ووياتها، النها استقرت في مكان خصوبة املرأة، وهذا 
وحده رمز دال يؤكده احلوار الفلس��في والعلمي ب��ني زوج املرأة والطبيبة 
النفس��ية »احلرب هي امل��رض الكبير فين��ا والذي ال تنف��ع فيها جراحة 
وال عاج��ات نفس��ية...  لتنتهي بصرخة تطلقها »ن��ور« )ليوقفوا احلرب 
وس��تختفي االمراض والش��ظايا(.. قبل أن انتهي من هذه العجالة اقدم 
التهنئة للروائي »وارد بدر السالم« وهو يتناول ثيمة عميقة وصعبة تدور 
حول محور مؤلم يتناول من خاله الكثير من الش��خصيات التي تتحول 
الى مكمات لرواية اعدها ناجحة بكل املقاييس.. هناك قراءة موس��عة 

عن الرواية ستنشر قريبا.

شظية
يف رأس امرأة

 

جدار ازرق

محمد علوان جرب 

جولة في الشرق السوري .. من تدمر إلى دير الزور والرقة وضريح الصحابي عمار بن ياسر

)البوملان( تسابق الشمس يف رحلة حنو )مشال- شرق( سوريا
كانت وجهتنا مدينة )دير الوزر( الواقعة على نهر الفرات

الروماني  القائد  ملاقاة  تتهيأ  )زنوبيا(،  الشرق  تركنا ملكة ملكات  األثرية.  تدمر  يغادر مدينة  )البوملان(،  )والسوريون يسمونه  السياحي  الباص  كان 
)هادريان( في معركة إنتصر فيها، ومت أسر امللكة. تركنا )إبن معن( وقلعته احلربية الشهيرة. تركنا )مومياءات( تدمر، بعد أن حملتنا رسالة، جاء فيها: 
املاضي كتبناه نحن، أما احلاضر واملستقبل فما زال ورقة بيضاء، وعلى أجيالكم كتابتهما. وأخال تلك املومياءات تهمس في آذاننا قائلة: كنا ملوكاً 

قبل )2000( ألفي عام. كل ما نريده إكرامنا كموتى. نحن ماضيكم، ومن ال ماضي له، ال حاضر وال مستقبل له. حفظت الرسالة بني أوراقي..

البينة الجديدة / عكاب سالم الطاهر

البينة الجديدة / أحمد البياتي
الثقافي  املركز  في  الثقافي  امللتقى  استضاف 
صباحا   11 الساعة  في  املتنبي  شارع  في  البغدادي 
الفريق  املاضي  اجلمعة  يوم  سليم  جواد  قاعة  وعلى 
ثورة  مفجر  عن  للحديث  شويل  خلف  جليل  الركن 
14 متوز 1958 الزعيم اخلالد عبد الكرمي قاسم، ابتدأت 
اجللسة بالوقوف دقيقية واحدة لقراءة سورة الفاحتة 
على روحه وارواح رفاقه الذين استشهدوا معه، بعدها 
الراحل  الزعيم  مسيرة  تناول  في  الضيف  استرسل 
وما قدمه للوطن والشعب من اجنازات كبيرة وقوانني 
ثمارها  من  كان  واقتصادية  خدمية  ومشاريع  مهمة 

النهوض بالبلد الى ضفة االطمئنان والراحة، واضاف 
نيلسون  امثال  الوطنية  برموزها  حتتفي  االمم  كل  ان 
انه  واشار  تونغ،  وماوتسي  وجيفارا  وكاسترو  مانديا 
الي  وغير خاضع  قويا  العراق  اصبح  فترة حكمه  في 
عليه  كثرت  ولذلك  استبدادية  او  استعمارية  جهة 
املؤامرات والدسائس ولكن لم ينثن او يتوان في خدمة 
يتربصوا  ان  واملتآمرين  باحلاقدين  دفع  ما  وهذا  شعبه 
في  لها  تعرض  التي  االغتيال  محاولة  خال  من  له 
شارع الرشيد عام 1959 من قبل اجملرم صدام واذنابه.. 
مضيفا احب شعبه ووطنه وبذل الغالي والنفيس من 

اجل اسعاده فوزع قطع االراضي للفقراء وانتشلهم 
التي  العمرانية  احلالة  وكذلك  العشوائيات،  من 
املستشفيات  بناء  من  حكمه  فترة  اثناء  نشطت 
من  العراق  واخراج  التسليح  مصادر  وتنويع  واملدارس 
حلف بغداد وغيرها من االجنازات الكثيرة، بعدها فتح 
صادق  الروائي  اجللسة  مدير  قبل  من  املداخات  باب 
املهداوي  فائزة  الدكتورة  املتحدثني  اول  وكان  اجلمل 
ان  قائلة  املهداوي  عباس  فاضل  الراحل  شقيقة 
الراحل كان ابن العراق البار قدم الكثير لشعبه وهذا 
املكائد  له  فنصبوا  واعداءه  االستعماريني  ازعج  ما 
ودبروا الدسائس مشيدة باالجنازات التي حتققت خال 

الفريجي  موحان  الركن  الفريق  تاها  حكمه،  فترة 
بحري  الركن  والفريق  سابقا  البصرة  عمليات  قائد 
واحلكم  الريادي  بالدور  اشادا  اللذان  عبد  جنم  موفق 
العادل للزعيم الراحل وكيف استطاع ان يقود البلد 
والقوانني  العماقة  املشاريع  خال  من  االمان  بر  الى 
التي شرعها خلدمة ابناء وطنه وهذا ما دفع املتآمرين 
من  عدة  مداخات  كانت  بعدها  له،  العداء  بنصب 
وجميعهم  القاعة  بهم  اكتظت  الذين  احلضور  قبل 
التي  الراحل وفترة حكمه  اشادوا مفتخرين بالزعيم 
تقدمي شهادة  مت  بعدها  السنوات اخلمس،  تتجاوز  لم 

تقديرية.

تزامنًا مع احتفاالت شعبنا بالذكرى الـ)61( لثورة 14 تموز الخالدة

امللتقى الثقايف يستضيف الفريق الركن جليل خلف شويل للحديث عن الثورة ومفجرها

البينة الجديدة / حنان تركي الشمري
الدكتور  برئاسة  علوان  رضا  ملتقى  أقام 
مهدي احليدري مساء يوم امس االول السبت 
والشاعر  الفنان  روح  على  تأبني  مجلس 
العزيز على قلوبنا عبداالمير املالكي )رحمه 
التأبني  جلسة  افتتحت  وفد  له(.  وغفر  اهلل 
واتسمت  والدموع  باحلزن  اتشحت  بكلمة 
في  الصادقة  واملشاعر  واالبتهال  بالدعاء 
حب الراحل الذي ترك إرثا فنيا وثقافيا كبيرا 
سيبقى الراحل ينير لنا درب االبداع والتميز 
الذي سنستمر فيه من أجل رسالة ثقافية 
حضر  وقد  الضبابية.  من  خالية  سامية 

لتغطية  واحملطات  اإلعاميني  من  كبير  عدد 
احلدث فضا عن عدد من الشعراء والفنانني 
العراق  محافظات  أغلب  من  والناشطني 
الذين كانوا  العائلة  افراد  إلى حضور  إضافة 
اقمارا في سماء التأبني وقد عبر اجلميع عن 
حزنهم البالغ الذي ترك شرخا كبيرا وجرحا 
ال يندمل في قلوبهم وقلوب عشاق الراحل. 
احلافل  الفنان  بتاريخ  احلضور  أشاد  وقد 
التألق  قمم  يحاكي  كان  الذي  باإلجنازات 
حيث انه كان يحلق بجناحي الفن والشعر 
التي  األصيلة  العاملية  اللوحات  خال  من 
فضا  واملعاني  االرث  كل  طياتها  بني  حتمل 

عن رعايته الكبيرة ألصحاب املواهب واالخذ 
بيدهم نحو سلم النجاح ومساعدتهم بكل 
ما ميلك من طاقات كان يتمتع بها فضا عن 
المعا  اسما  كان  فقد  الفن  مجال  في  متيزه 
بسماء الفن التشكيلي كان دائم االبتسامة 
فنانا عامليا للوحاته صدى عاملي حمل هموم 
الواقع  جتسيد  خال  من  العالم  الى  الناس 
ونرسم  نسافر  معنا  ستبقى  لوحات  الى 
بنيران  ونطرب  بلوحاتك  ك  بقصائد  ونتغنى 
ولوحه  معناروحا  ستبقى  وشجنك  صوتك 
وقصيدة الف رحمه على روحك النقيه يا اخ 

واب وزميل وصديق الكل.

وداعًا يا أبا وسام الفنان والشاعر عبد األمري املالكي

حسن وحيد النعماني

عش في نعيم اخللد عبثا سرمدا 
وكفاك فخرا كنت رمزا اوحدا 
ومضت تباركك السنني..........

   الق من املاضي بكلل مسجدا 
ولقد نذرت وفي قراءك مبدأ 

  حب العراق الن يعيش موحدا
ما دمت يوما مطعما او منغما 

  هذا هو االثيار عندك سبدا
وحملت اوجاع اجلياع مناضا 

نحو االخاص من الطغاة مجاهدا 
لم يعز التاريخ غيرك حاما 

   سبق اخلاص بكل ظلم حاصد 
انت الذي مأل الفضاء نشيده 
 ما سرت يوما لاساءة قاصدا

كم راية نحو االمام رفعتها 
   في كل مؤمتر خطا بك مرعدا

لم نتبئس يوما مبا حكم القضا 
حكم املنية في البرية سائدا

باق صداك يعم في اجوائنا 
يوما اذا نهض العراق وغيدا

ندعو الل البيت فيك فانهم 
كنز الشفاعة والكرامة والهدى

ومصت تباركك السنني وانت في 
الق من املاضي يكلل مسجدا

ولقد نذرت وفي قرارك مبدأ 
حب العراق الن يعيش موحدا 

ما رمت يوما مطعما او منغما 
هذا هو االيثار عندك سيدا

وحملت اوجاع اجلياع مناضا 
نحو االخاص من الطغاة مجاهدا

لم يعرف التاريخ غيرك حاما
سيف اخلاص لكل ظلم حاصدا

كم راية نحو االمام رفعتها 
    في كل مؤمتر خطابك مرعدا

ما كان فقدك بني يوم وليلة 
سبحان ما اختارا االله وحددا

لن نبتئس يوما مبا حكم القضا
    حكم املنية في البرية سائدا 

باق صداك يعمم في اجوائنا

     يوما اذا نهض العراق وعيدا
ندعو الل البيت فيك فانهم 

    كنز الشفاعة والكرامة والهدى
مسكت  ان  السفينة  فهم 

بحبلها 
 جتد الفريق الى )الصراط( معبدا

مسكت  ان  السفينة  فهم 
بحبلها 

)الصراط(  الى  الى  الطريق  جتد 
معبدا

إىل روح مفجر ثورة الرابع عشر 
من متوز 1958



لالستفســـــار واالعالن االتصـــــــــال باالرقـام التاليــــــة : 07906318109 - 07702872273

albaynanew@yahoo.comalbaynanew@yahoo.com

الستقبال آرائكم ومقرتحاتكم 
الطبية والعلمية وذلك لنشر 
الوعي الصحي يرجى ارسالها 

على الربيد االلكرتوني 

www.albayyna-new.com

العدد )3224( االثنين 7/15/ 2019   

14 استراحة 

عملوا هنا في )                    ( ورحلوا

albaynanew@yahoo.com

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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 .فيي.ب ةغازبروم نفت بدر

 عالن مناقصةإ

 
GAZPROM NEFT BADRA B.V. 
TENDER ANNOUNCEMENT 

 
لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ"المشغل") الشركات  بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  ازبرومغ شركةبهذا تدعو 

 ("مقدمي العطاءات") للمشاركة في المناقصة التالية:
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

 
 1207المناقصة رقم 

 اسم المناقصة: إدارة مخيم بدرة الرئيسي ومنشآت أخرى للشركة

TENDER No.  1207  
TENDER NAME:  MANAGEMENT OF BADRA BASE CAMP AND OTHER COMPANY FACILITIES 

 العام لألعمال والخدمات المطلوبة من قبل المشغل ضمن هذه المناقصة يضم وال يحصر على:الوصف 
 مقيم في المخيم؛ 500خدمات التموين ألكثر من  -
 خدمات الضيافة في غرف السكن ومكتب الفضاء المفتوح؛ -
 خدمات الغسل اليومية؛ -
ف��������ق واآلب�������ار المائي��������ة خط�������وط المراخ�������دمات الص��������يانة الفني�������ة والتص��������ليح ف�������ي غ��������رف الس�������كن والمكت��������ب و -

 ومولدات الديزل ووحدات التناضح العكسي لتنقية المياه ووحدات معالجة مياه الصرف الصحي؛
 ؛معالجة النفايات ومكافحة اآلفات -
 خدمات الهندسة الطبيعية؛ -
 خدمات النقل. -

Brief description of works/services required by the Operator under this Tender includes, but not limited to: 
- catering for more than 500 residents; 
- housekeeping in accommodation rooms and office space; 
- daily laundry services; 
- technical maintenance and repair of living and office facilities, utility lines, water wells, diesel generators, 
  reverse osmosis water treatment units and sewage treatment units;  
- waste management and pest control;  
- landscaping; and  
- transportation services. 

على الوثائق القياسية لهذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (على ورق يحمل ترويسة الشركة المقدمة العطاء موقع  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو
لوثائق من قبل ممثلها المخول) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل ا

 عنوان التالي التابع للمشغل:. ويرسل هذا الطلب الخطي للضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصالالقياسية للمناقصة، وأي
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
حال فقدانها  و بعد استالم الطلب الخطي لمقدم العطاء، سيرسل المشغل الوثائق القياسية له عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية مسؤولية في

 أو الوصول المتأخر.
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

 وهي:متطلبات األدنى من الالحظوا أنه أيجب أن يستجيب مقدم العطاء من أجل المشاركة في إجراءات التقييم الالحقة للمستوى 
 

Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a 
minimum shall:   

 باألعمال أو تقديم الخدمات موضع البحث في أراضي الجمهورية العراقية؛ أن يكون مخوال بالقيام -
 باألعمال أو تقديم الخدمات المماثلة لألعمال والخدمات المطلوبة من قبل المشغل بهذه المناقصة؛أن يملك خبرة في القيام  -
 راغبا بالقيام باألعمال أو تقديم الخدمات المطلوبة بهذه المناقصة؛أن يكون مستعدا و -
 دوالر أمريكي؛ 500،000.00(ضمان عطاء) بمقدار أن يقدم ضمانا مصرفيا  -
 دوالر أمريكي في حال منح العقد؛ 1،000،000.00ضمان مصرفي (ضمان أداء) بمقدار  أن يكون مستعدا لتقديم -
 أن يحظى باستقرار مالي ويكون قادرا على تمويل أداء األعمال أو تقديم الخدمات ضمن هذه المناقصة؛ -
 أن يستجيب لجميع متطلبات المشغل ذات العالقة بمجال الصحة وسالمة العمل والبيئة واألمن؛ -
 بل الشروط األساسية لمشروع العقد الذي سيقدمه المشغل ضمن هذه المناقصة.أن يق -

-     be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq; 
-     be experienced in provision of the works/services, similar to the works/services required by the  
      Operator under this Tender 
-     be ready and willing to perform all works/services required under this Tender; 
-     provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 500,000.00; 
-     be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of USD 1,000,000.00, 
      in case of contract award; 
-      be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender; 
-     comply with the Operator’s HSE and security requirements; and 
-     accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender. 

  

العرض وفق الضوابط العراقية، سيستقطع المشغل مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل إعالنها من الفاتورة األولي ضمن العقد الموقع مع مقدم 
 الفائز.

In accordance with the Iraqi regulations, the Operator will deduct an amount specified in the Tender 
Documentation for tender announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder 
 

إلغائها في أي وقت قبل منح العقد دون أن يتحمل أية مسؤولية أمام أي مقدم للعرض  لمشغل الحق في رفض أي عرض مقدم في إطار هذه المناقصة أو
 ودون تقديم مبررات لذلك.

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

غرينيتش  توقيت /(بالتوقيت العالمي  17:00إن الموعد النهائي لتقديم العروض ضمن هذه المناقصة (التاريخ والساعة المقررين لتقديم العروض) هو 
 .2019آب  25) من 3:00+

The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00) 
August 25, 2019. 

 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department .فيي.ب ةغازبروم نفت بدر قسم العقود والمشتريات لشركة
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

إعـــــالن تــمــــديـــــد

يف   3184( ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــًا  إلحاق
2019/6/27( الخاص بإعــالن اول للمناقصــة 
1/ صحة  2019 مشروع )تجهيز ونصب وتشغيل 
وصيانة أجهزة ثرم وتعقيم النفايات الطبية عدد 
5 مختلفة االحجام( نود أن ننوه اىل تمديد موعد 
ــوم االحد املصادف  ــة اعاله ليكون ي غلق املناقص
ــرًا بداًل من  ــاعة 1:00 ظه 2019/7/21 الس

يوم االحد 2019/7/14.
املهندس / محمد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ملحافظ البصرة

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

Contracts Dept Announcement

م/ )تــمـــديــــــــــد(

يف    3204( ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــًا  إلحاق
أول  ــالن  بإعـــــ ــاص  الخ  )2019/6/27
ــروع  )افراز  للمناقصة 24/ بلديات  2019 مش
ــبيس على القطعة املرقمة )36/12(  ترابية وس
يف قضاء شط العرب( نود أن ننوه اىل تمديد  موعد 
ــوم االثنني املصادف   ــق املناقصة اعاله ليكون ي غل
ــرًا بداًل من  ــاعة 1:00 ظه 2019/7/22 الس

يوم االثنني 2019/7/15.
املهندس / محمد طاهر نجم التميمي 

/ النائب الفني ملحافظ البصرة
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2886 يف 2019/7/2( .
يسيير )محافظيية البصرة / قسييم العقود الحكومييية ( دعوة مقدمي العطيياءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )اعادة تأهيل بناية مديرية بلديات البصرة(.
- وبكلفيية  تخمينييية قدرها)1،661،493،000(  واحد مليار وسييتمائة وواحد وسييتون مليون واربعمائة 

وثالثة وتسعون دينار عراقي .
 - ضمن الخطة التشغيلية لعام 2019.

 - مدة التنفيذ ) 120  يوما ( .
- موقع املشروع) عام (.

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة   والصنف /  انشائية .
  أواًل-  سيييتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسييية الوطنية التييي حددتها تعليمات تنفيذ    
العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املناقصن.

  ثانيييًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن الحصول على معلومات إضافية من )قسييم العقود الحكومية  
/ شييعبة اعالن املشيياريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

1- القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
أ- متطلبييات السيييولة النقدية : على مقييدم العطاء توضيح املقييدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدييية اليقل عن مبلييغ قدره )498،447،900( اربعمائة وثمانية وتسييعون مليون واربعمائة وسييبعة 

واربعون الف وتسعمائة   دينار  عراقي .
• الخييربة والقييدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 

الفنية املدرجة أدناه:
2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة 
وبمبلييغ اليقل عن )498،447،900( اربعمائة وثمانية وتسييعون مليون واربعمائة وسييبعة واربعون الف 

وتسعمائة   دينار  عراقي.
لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم انجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( .

رابعييًا- يمكن شييراء مجموعة وثائق العطاء الكامليية باللغة العربية من قبل املناقصيين الراغبن يف  العنوان 

أدناه* ودفع رسييم غري مسييرد  قدرة )150,000( مائة وخمسييون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنن  
املصادف 2019/7/15  .

خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد   املصادف 2019/7/21   الساعة 
العاشرة صباحًا.

  سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/28 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

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

     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/28.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16،614،930 ( ستة عشر  مليون وستمائة 
واربعة عشيير  الف وتسييعمائة وثالثون  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ 

ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامنًا - مدة نفاذية العطاء )120( يوما.

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

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

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .
اثنى عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسييم العقود الحكومية/ شعبة  

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

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

املهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ملحافظ البصرة

)مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(

)اعادة تأهيل بناية مديرية بلديات البصرة مناقصة )1/ بلديات   2019(

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 )2953 يف 2019/7/7( .
  يسيير )محافظة البصرة / قسييم العقود الحكومييية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهليين وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )انشاء بناية مديرية شؤون افواج الطوارىء( .
- وبكلفة  تخمينية قدرها)581،168،000(  خمسييمائة وواحد وثمانون مليون ومائة  وثمانية  وسييتون 

الف دينار عراقي .
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العاشرة   والصنف /  انشائية .
  أواًل-  سيييتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسييية 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 )قسييم العقود الحكومية  
/ شييعبة 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- متطلبات السيييولة النقدية : على مقييدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيييولة 
النقدية اليقل عن مبلغ قدره )174،350،400( مائة واربعة وسييبعون مليون وثالثمائة وخمسييون الف  

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

الفنية املدرجة أدناه:
2- املشيياركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسيينوات) 7( السييبع السييابقة 
وبمبلييغ اليقل عن )174،350،400( مائة واربعة وسييبعون مليون وثالثمائة وخمسييون الف  واربعمائة   

دينار  عراقي .
 لتنفيييذ عقييود مماثليية ألعمال هذا العقد و تييم أنجازها بنجيياح  بالكامل. و يعنى باملماثليية  حجم العمل ، 
تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .

* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال(. 
رابعًا- يمكن شييراء مجموعيية وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبييل املناقصن الراغبن يف  العنوان 

أدناه* ودفع رسييم غري مسييرد  قدرة )100,000( مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنن  املصادف 
.  2019/7/15

خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد   املصادف 2019/7/21   الساعة 
العاشرة صباحًا.

  سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/28 الساعة 1:00 ظهرا     حسب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

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

     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/28.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سييابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 5،811،680 ( خمسة  مليون وثمانمائة  
واحدى عشيير  الف وسييتمائة وثمانون  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ 

ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامنًا - مدة نفاذية العطاء )120( يوما.

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

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

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .
اثنى عشيير -  العنوان املشييار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  

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

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

املهندس/ محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ملحافظ البصرة

)مناقصة عاميييية - إعيييييالن اول(

)انشاء بناية مديرية شؤون افواج الطوارىء  مناقصة )13/ أمن وعدالة   2019(

NO.3224.MON.15.juL.2019 العدد )3224( االثنين 7/15/ 2019 
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )2874 يف 2019/7/2 ( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود الحكومية ( دعوة مقدم��ي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقدي��م عطاءاتهم)املغلقة( 

مشروع )مد خط ناقل ملناطق االهوار بطول 10 كم بقطر 10 انج(
- وبكلفة  تخمينية قدرها )2،993،605،000( اثنان مليار  وتسعمائة وثالثة وتسعون  مليون وستمائة وخمسة  الف دينار  

عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة 2019  .

 - مدة التجهيز )  240 يوم ( .
-موقع املشروع ) الهارثة (

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

 أواًل-  س��يتم تنفي��ذ العط��اء من خالل إج��راءات العط��اءات التنافس������ية الوطنية الت��ي حددت���ها تعليم��ات تنفيذ العقود 
الحك����������ومية العامة رقم )2( لس���نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط، ومف����توح لج��ميع املتناقصني.

ثاني��ًا- يمك��ن للمناقصني ذوي األه���لي��ة الراغبني أن يحصلوا على معلوم��ات 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 :
• القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:

1- الحس��ابات الختامية معدل ربح آلخر س��نتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاس��ب قانوني معتمد ويف حالة عدم 
امتالك الش��ركة حسابات ختامية آلخر سنتني فيتم تقديم حس��اباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام 2014 وذلك استنادا 
اىل م��ا جاء بكت��اب وزارة التخطيط /دائ��رة العقود الحكومية العامة قس��م املناقص��ات والعقود ذي الع��دد 18256/7/4 يف 

. 2017/8/29
2- معدل االيراد السنوي على مدى آخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )898،081،500( ثمانمائة وثمانية وتسعون مليون 

واحد وثمانون الف  وخمسمائة دينار عراقي .
3- متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة النقدية بمبلغ اليقل  

قدره  عن )898،081،500( ثمانمائة وثمانية وتسعون مليون واحد وثمانون الف  وخمسمائة دينار عراقي.
على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه: 

• الخ��ربة والق��درة الفنية:على مق��دم العطاء أن يقدم دلياًل موثق��ًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلب��ات الخربة الفنية املدرجة 
أدناه:

2- املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس��نوات) 7( الس��بع الس��ابقة وبمبلغ اليقل عن 
)898،081،500( ثمانمائة وثمانية وتسعون مليون واحد وثمانون الف  وخمسمائة دينار عراقي.

لتنفي��ذ عق��ود مماثله ألعم��ال هذا العقد و تم أنجازها بنج��اح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس��اليب 

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
رابعًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني من ش��عبة بيع الوثائق القياسية/ 
قس��م العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس��م غري مسرتد  )150,000( مائة وخمسون الف دينار 

عراقي  اعتبارا من يوم االثنني  املصادف 2019/7/15 
خامسًا – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�:

1- رسالة العطاء وملحق العطاء.
2- الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من الوثيقة القياس��ية وجداول الكميات 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 عليه��ا من الجهات املح��ددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مق��دم العطاء  او وثائق 
التأهيل الالحق بموجب االس��تمارات املدرجة يف القس��م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه 

سيتم استبعاد العطاء.
سادسًا:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/7/21 الساعة العاشرة صباحًا

  س��ابعا - يجب تس��ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد   املصادف 2019/7/28 الس��اعة 1:00 ظهرا حس��ب التوقيت املحلي 
ملدينة البصرة  وعلى العنوان: البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/28.

     العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )29،936،050( تسعة وعشرون مليون وتسعمائة وستة وثالثون  

الف  وخمسون دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عاشرا  - 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.

الثاني عش��ر - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحس��ب مقتضيات 
املصلحة العامة و اليحق للمشركني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

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

)مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(

)مد خط ناقل ملناطق األهوار بطول 10 كم بقطر 10 انج( مناقصة )13/ ماء 2019(

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  )2904 يف 2019/7/3(.
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود الحكومي��ة ( دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقدي��م   عطاءاتهم )املغلقة( 

مشروع )انشاء موقع طمر صحي / الزبري (
- وبكلفة  تخمينية قدره)6،254،770،000(  س��تة مليار ومائتان واربعة وخمس��ون مليون وس��بعمائة وس��بعون الف دينار 

عراقي .
 - ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة 2019 

 - مدة التنفيذ ) 730  يوم ( .
 - - موقع املشروع )الزبري  (

   - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة  والصنف /  إنشائية و) بعرض فني (  
  أواًل-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة 

رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
  ثاني��ًا- يمك��ن للمناقص��ني ذوي األهلية الراغب��ني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م العقود الحكومية/ ش��عبة اعالن 

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

1-القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
معدل اإليراد الس��نوي على مدى اخر س��بع س��نوات يج��ب ان ال يقل ع��ن )4،691،077،500( اربعة مليار وس��تمائة وواحد 

وتسعون مليون وسبعة وسبعون الف وخمسمائة  دينار عراقي
متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره 

)1،563،692،500( مليار وخمسمائة وثالثة وستون مليون وستمائة واثنان وتسعون الف وخمسمائة  دينار عراقي
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 ما جاء 

بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29 
2- الخ��ربة والق��درة الفنية: على مقدم العطاء أن يق��دم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبي��ة متطلبات الخربة الفنية املدرجة 

أدناه:
أ -املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عق��ود, او كمق��اول ثان��وي يف ) 1( عق��د وللس��نوات) 7( الس��بع الس��ابقة وبمبل��غ اليقل 
عن)3،752،862،000( ثالثة مليار وس��بعمائة واثنان وخمس��ون مليون وثمانمائة واثنان وس��تون الف  دينار عراقي لتنفيذ 
عقود مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(
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  قدره )200,000( مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  املصادف 2019/7/15   
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد  املصادف 2019/7/28   الساعة العاشرة صباحًا

  سادس��ًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/8/4 الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة 
البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن 

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

التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/8/4.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س��ابعًا - يج��ب أن يرف��ق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 62،547،700 ( اثنان وس��تون مليون وخمس��مائة وس��بعة 
واربع��ون الف وس��بعمائة 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- الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعرة وبموجب املواد 

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

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

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 الغاء املناقص��ة يف أي مرحلة 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 املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

خمس��ة  عش��ر – الزام الشركات 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

)مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(

)إنشاء موقع طمر صحي / الزبري مناقصة )34/ بلديات 2019(

NO.3224.MON.15.juL.2019 العدد )3224( االثنين 7/15/ 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 ذي العدد  )2904 يف 2019/7/3(.
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( مشروع 

)انشاء موقع طمر صحي على جزء من القطعة 2 مقاطعة 19 ارض الصبخ( 
- وبكلفة تخمينية قدره )6،285،385،000( س��تة مليار ومائتان وخمس��ة وثمانون مليون وثالثمائة وخمس��ة وثمانون الف 

دينار عراقي.
 - ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة 2019 

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

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة  والصنف /  إنشائية و) بعرض فني (  
  أواًل-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطني��ة التي حددتها تعليمات تنفي��ذ  العقود الحكومية 

العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع املتناقصني.
  ثاني��ًا- يمك��ن للمناقصني ذوي األهلي��ة الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قس��م العقود الحكومية  / ش��عبة اعالن 

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

1-القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
معدل اإليراد السنوي على مدى آخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )4،714،038،750( اربعة مليار وسبعمائة واربعة عشر  

مليون وثمانية وثالثون الف وسبعمائة وخمسون  دينار عراقي
أ -متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة النقدية ال يقل عن مبلغ 

قدره )2،095،129،000(  اثنان مليار وخمسة وتسعون مليون ومائة وتسعة وعشرون  الف دينار عراقي
2-الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني 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 ما جاء 

بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم املناقصات والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29 
•الخ��ربة والق��درة الفنية: على مق��دم العطاء أن يقدم دلي��اًل موثقًا يوضح إمكانيت��ه على تلبية متطلبات الخ��ربة الفنية املدرجة 

أدناه:
أ -املش��اركة بصف��ة مق��اول , أو ادارة عق��ود, او كمق��اول ثان��وي يف ) 1( عق��د وللس��نوات) 7( الس��بع الس��ابقة وبمبل��غ اليقل 
عن)3،771،231،000( ثالثة مليار وسبعمائة وواحد وسبعون مليون ومائتان وواحد وثالثون  الف  دينار عراقي لتنفيذ عقود 
مماثل��ه ألعم��ال هذا العق��د و تم أنجازها بنج��اح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حج��م 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  قدره )200,000( مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  املصادف 2019/7/15   
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم االحد املصادف 2019/7/28   الساعة العاشرة صباحًا

 سادس��ًا -يجب تس��ليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد املصادف 2019/8/4 الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة 
البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن 

املناقصني الذين اختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة.

     التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/8/4.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )62،853،850 ( اثنان وستون مليون وثمنمائة وثالثة وخمسون 
الف وثمانمائة وخمس��ون دينار عراقي على ش��كل صك مصدق او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

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

1- رسالة العطاء وملحق العطاء.
2- الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعرة وبموجب املواد 

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

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

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 - للدائرة الح��ق يف الغاء املناقص��ة يف أي مرحلة 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 املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق القياسية 
 basra.gov.iq اربعة  عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

خمس��ة  عش��ر – الزام الشركات 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

)مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(

)إنشاء موقع طمر صحي على جزء من القطعة 2 مقاطعة 19 أرض الصبخ 
مناقصة )35/ بلديات 2019(

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 )2881 يف 2019/7/2( .
يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العق��ود الحكومية ( دعوة مقدم��ي العطاءات املؤهل��ني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم )املغلقة( مشروع )هدم واعادة بناء مدرسة ابن خلدون االبتدائية 18 صف ثالثة طوابق (
- وبكلفة  تخمينية قدرها )1،600،000،000(   واحد مليار وستمائة مليون دينار عراقي 

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

- موقع املشروع) املركز (
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة   والصنف /  انشائية 

  أواًل-  س��يتم تنفي��ذ العط��اء م��ن خالل إج��راءات العطاءات التنافس��ية الوطني��ة التي حددته��ا تعليمات 
تنفي��ذ  العق��ود الحكومي��ة العامة رقم )2( لس��نة 2014 والصادرة من وزارة التخطي��ط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
  ثانيًا- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية/ 
ش��عبة اعالن املش��اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت 

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

1-الق��درة املالي��ة: عل��ى مقدم العط��اء أن يقدم أدلة موثق��ة تثبت قدرته عل��ى القيام باملتطلب��ات املالية 
اآلتية:

أ -متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مق��دم العطاء توضيح املق��درة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة 
النقدية ال يقل عن مبلغ قدره )480،000،000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار  عراقي 

ب -الخ��ربة والق��درة الفنية: عل��ى مقدم العطاء أن يقدم دلي��اًل موثقًا يوضح إمكانيته عل��ى تلبية متطلبات 
الخربة الفنية املدرجة أدناه:

2-املش��اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللس��نوات )7( الس��بع الس��ابقة 
وبمبلغ اليقل عن )480،000،000( اربعمائة وثمانون  مليون دينار  عراقي

 لتنفي��ذ عق��ود مماثل��ة ألعمال هذا العق��د وتم إنجازها بنج��اح  بالكام��ل. ويعنى باملماثل��ة  حجم العمل، 
تعقيداته، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(.

* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل )القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابع��ًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب��ل املناقصني الراغبني يف  العنوان 
أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدره )150,000( مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  

املصادف 2019/7/15  .
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم االحد املصادف 2019/7/21   الساعة 

العاشرة صباحًا
  سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االحد  املصادف 2019/7/28 الساعة 1:00 ظهرا   حسب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

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

التاريخ : يوم االحد املصادف 2019/7/28.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

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

عاشرا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم 
العطلة .

اح��د عش��ر - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحله��ا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشاركني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

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

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

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

)مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(

)هدم وإعادة بناء مدرسة ابن خلدون االبتدائية 18 صفًا
ثالثة طوابق مناقصة )133/ تربية 2019(
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وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة للحديد والصلب

اعالن
مزايدة علنية

تعلن الش��ركة العامة للحديد والصلب احدى ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن عن بيع املواد املدرج اوصافها 
وكمياتها ادناه باملزايدة العلنية وفق قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 وذلك يف تمام 
الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني املصادف 2019/7/22 يف مقر الشركة الكائن يف محافظة البصرة 
– خ��ور الزبري فعلى الراغبني باالش��راك يف املزاي��دة الحضور يف الزمان واملكان املعينني مس��تصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة للمواد وبمبلغ )50000000( خمس��ون مليون دينار 

قبل االشراك يف املزايدة . مع مراعاة ما يلي:�
1.تس��ديد التأمينات القانونية بصك مصدق المر الراغب بالش��راء او نقدا اىل الصندوق , على ان تس��تكمل 
باق��ي التأمينات القانونية البالغة 20% من قيمة البيع ملن ترس��و عليه املزايدة خالل س��بعة ايام من تاريخ 

تبليغه بحصول املصادقة على البيع, وبعكسه يتم اعادة بيع املال املباع وتحميله فوق السعر.
2.جل��ب ص��ورة ملونة م��ن هوية االح��وال املدنية او البطاق��ة الوطنية املوح��دة وبطاقة الس��كن والبطاقة 

التموينية.
3.يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن واملناداة.

4.اذا صادف يوم اجراء املزايدة عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو يوم املزايدة.
مع التقدير

املدير العام 
رئيس مجلس االدارة 

مديرية زراعة محافظة  البصرة
لجنة األراضي واالستيالء االوىل  يف البصرة

الع����دد :9947
التاريخ : 2018/7/9 

إع���������������������الن
اس��تنادًا إلحكام املواد )11و12( من قانون اإلصالح الزراعي رقم 117 لس��نة 1970 والقانون  رقم 
)49( لسنة 2015 وبناء على الطلبات املقدمة من قبل عدد من املواطنني لتثبيت حقوقهم التصرفية 
س��تقوم لجنتنا بأجراء الكشف أملوقعي والتحقيق يف القطعة املرقمة 49 و50 و51 و52 و 53 و54 

و55 و56و67و58و59و60و61و62و63و64و65و66و67و68و69و70و71و72و73
و74و75 من املقاطعة 36 الصغرية والبصيبيصية يف صباح يوم الخميس املصادف  2019/8/15 
ويف حال��ة وجود عطلة يف اليوم املحدد س��يكون الكش��ف يف الي��وم الذي يليه لغرض إجراء الكش��ف 
والتحقيق وتثبيت الحقوق التصرفية ألصحابها املس��تغلني لألرض على القطعة موضوع الكشف  فعلى 
من يدعي الحق وكافة ذوي العالقة مراجعة اللجنة يف مقرها الكائن يف مديرية زراعة البصرة ش��ارع 
الوطن مقابل فندق العيون مس��تصحبني معهم املستمس��كات الرس��مية وما يثب��ت ادعاءهم والحضور 
يف مكان العقار يف اليوم املحدد للكش��ف ويعترب هذا االعالن تبليغًا لكل من له عالقة ويف حالة عدم 

الحضور سيتم إجراء الكشف والتحقيق وفق األصول.
رياض قاسم حسن العلي
رئيس اللجنة

البينة الجديدة / القسم السياسي
اس��تراتيجية »الته��ام الفي��ل« ال تصلح ملواجه��ة »التنني 
الصين��ي« تواج��ه الوالي��ات املتح��دة اآلن مش��كلًة من هذا 
 ،»)BRI( احلجم الثقيل«، اس��مها »مب��ادرة احل��زام والطريق«
وهي ليس��ت فقط أكثر جهود االس��تثمار الصينية طموًحا 
على مدار التاريخ، بل أيًضا خطة ش��املة إلعادة توازن القوى 
ف��ي العال��م.  خطة ش��املة تغط��ي العديد من املش��اريع 
االستثمارية بهدف تعزيز تدفق السلع واالستثمارات واألفراد، 
ومتزج بني مش��روعات جديدة وقدمية، وتغطي نطاًقا جغرافًيا 
مترامي األطراف، وتس��تهدف تطّور البنية التحتية الصلبة 
)مث��ل: النقل واملي��اه واالتصاالت( والبني��ة التحتية الناعمة 

والثقافية  البنية االجتماعي��ة  )مثل: 
والرياضي��ة(. تفت��ح املب��ادرة أبوابه��ا 
جلميع ال��دول الراغبة في املش��اركة، 
لكنه��ا متتد حالًيا إل��ى 65 دولة )أو 71 
اقتصاًدا مبا في ذلك الصني وفق بيانات 
»البنك الدولي« الصادرة بتاريخ مارس 
)آذار( 2018( يبلغ إجمالي ناجتها احمللي 
ويبل��غ  دوالر،  تريلي��ون   23 مجتمع��ة 
إجم��ال تع��داد س��كانها حوالي 4.4 
ملي��ار ش��خص، أي أن املب��ادرة تبن��ي 
جس��ًرا ب��ني الصني و62% من س��كان 
التفاعلية( اخلريط��ة  )طال��ع  العالم. 

بلغ حجم التج��ارة بني الصني والدول 
التي تشملها املبادرة ثالثة تريليونات 
دوالر م��ا بني عامي 2014 و2016، وتبلغ 

تكلف��ة احتياجي��ات البني��ة التحتية في املناط��ق النامية 
من آس��يا واحمليط الهادئ بحلول ع��ام 2030 نحو 26 تريليون 
دوالر، تعه��دت الصني بتوفي��ر تريليون دوالر منها.  ثمة جانب 
مش��رق في اجلهود الصينية ذلك أن بإمكان الواليات املتحدة 
توظيف مش��اريع »احلزام والطريق« لتموي��ل مبادرات البنية 
التحتي��ة في آس��يا الوس��طى التي تخ��دم أيًض��ا مصالح 
الواليات املتحدة، حس��بما ينصح جوناث��ان إ. هيلمان، مدير 
مش��روع إعادة ربط آسيا في »مركز الدراسات االستراتيجية 
والدولية«. لكن حني يحتدم الصراع وتدق س��اعة املواجهة، 
حتى احلكيم ديزموند توتو نفس��ه لم يكن لينصح الواليات 
املتح��دة بتجرب��ة اس��تراتيجية »الفيل« ملواجه��ة »التنني 
الصين��ي«؛ وبالتال��ي كان عل��ى واش��نطن التفتي��ش ع��ن 
اس��تراتيجية أخرى.ف��ي املقابل حت��اول إدارة ترامب مواجهة 
»مب��ادرة احل��زام والطري��ق الصيني��ة« ب�»قانون االس��تخدام 
األفضل لالس��تثمارات املؤدية إلى التنمي��ة )BUILD(«، الذي 
يحظى بدعم احلزبني الدميقراطي واجلمهوري في الكوجنرس. 
يدم��ج القان��ون »مؤسس��ة االس��تثمار اخل��اص وراء البحار 
)OPIC(«، وهي وكالة حكومية أمريكية لتمويل التنمية، مع 
مكونات »الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID(«، في 
وكالة منفصلة، هي »املؤسس��ة األمريكية لتمويل التنمية 
الدولي��ة )USIDFC(«، مبحفظة اس��تثمارية قيمتها 60 مليار 
دوالر.مينح القانون صالحيات واسعة للمؤسسة اجلديدة: )1( 
تق��دمي قروض أو ضمانات قروض )2( امت��الك حقوق ملكية أو 
مصالح مالية في كيانات باعتبارها مستثمر أقلية )3( توفير 
التأمني أو إعادة التأمني لكيان��ات القطاع اخلاص والكيانات 
السيادية املؤهلة )4( تقدمي املساعدة الفنية )5( إدارة املشاريع 

اخلاصة )6( إنش��اء صناديق مؤسسة 
)7( إص��دار االلتزامات )8( فرض رس��وم 
خدم��ة. بينم��ا ال يجوز للمؤسس��ة 
تقدمي املس��اعدة إل��ى: )1( بلد دعمت 
حكومته مرارًا أعمال اإلرهاب الدولي، 
أو )2( كيان من القطاع اخلاص متورط 

في ممارسات احتكارية.
الت��ي  مارش��ال،  خط��ة  غ��رار  عل��ى 
اسَتخَدمت في أعقاب احلرب العاملية 
الثاني��ة معون��ة اقتصادي��ة س��خية 
حملاربة جاذبية الشيوعية السوفيتية 
ف��ي أوروبا الغربية، تهدف »مؤسس��ة 
متويل التنمية الدولية« إلى مس��اعدة 
واش��نطن في كب��ح جم��اح »مبادرة 
الوكال��ة  أن  بي��َد  والطري��ق«.  احل��زام 

اجلديدة س��تبدأ عمله��ا بنقطة ضعٍف كب��رى، هي: تواضع 
التموي��ل. فبينما ال يتع��دى رأس مال املؤسس��ة األمريكية 
60 ملي��ار دوالر، تتك��ئ املب��ادرة الصينية إلى جب��ل من املال 
قوامه تريليون دوالر. ويكفي لتوضيح الفارق معرفة أن قيمة 
االلتزام��ات النقدي��ة الت��ي تعه��دت بها الصني لباكس��تان 
وحده��ا أكبر من ميزانية مؤسس��ة »USIDFC« بالكامل.في 
ظل هذا التف��اوت التمويلّي، من الواضح أن الواليات املتحدة 
س��تجد صعوب��ة في مج��اراة الص��ني، ناهيك ع��ن هزميتها 
في س��باق االس��تثمارات؛ ما يطرح س��ؤااًل هاًم��ا عن ماهية 
االس��تراتيجية التي يجب على واش��نطن اتباعها ملواجهة 

نفوذ بكني املتنامي. اإلجابة التي اقترحها إيثان كابش��تاين 
وجاكوب شابيرو عبر دورية »فورين بوليسي« هي: استخدام 
نسخة مما يسميه بعض االقتصاديني »استراتيجية اجلودو«، 
وهي ليس��ت اختراًعا جديًدا، بل أس��لوبًا قائًم��ا منذ عقود، 
وم��ا زال��ت الش��ركات الذكية توظ��ف تكتيكاته��ا القيمة 
ملواجه��ة خصومها األكثر قوة في عالم الصناعة، وتتلخص 
فكرتها الرئيسية في »استخدام املهارة لهزمية احلجم«.هذه 
االس��تراتيجية مستمدة من مبادئ اجلودو، وهي فنون قتالية 
ياباني��ة، وميك��ن تتب��ع جذورها إل��ى مصطل��ح »اقتصاديات 
اجل��ودو« الذي صاغه االقتصاديان جوديث جيلمان وس��تيفن 
سالوب لوصف استراتيجية إطالق شركة في قطاع يهيمن 

عليه منافس كبير.
تعتم��د »اس��تراتيجية اجل��ودو« على 
اس��تخدام قوة املنافس- وهو »احلجم 
األكب��ر« في حالة الص��ني- ضده. على 
س��بيل املثال: ميكن لش��ركات البيع 
بالتجزئ��ة الصغي��رة أن تتف��وق على 
بالبنية  املثقل��ة  األكب��ر،  السالس��ل 
التحتي��ة املكلف��ة، ع��ن طري��ق بيع 
الس��لع بس��عر أرخص عبر اإلنترنت. 
أو ميكنه��ا تق��دمي جتربة اس��تهالكية 
تستهدف احتياجات العميل الفردية، 
وهو ما تعجز عنه الش��ركات العاملة 

على نطاق أوسع.
تتكون »استراتيجية اجلودو« من ثالثة 

عناصر:
أوال؛ احلركة: االس��تفادة من احلجم األصغر للعمل بس��رعة 

وحتييد مزايا املنافس األكبر حجًما.
ثانًيا؛ التوازن: استيعاب ومكافحة حتركات املنافسني. 

ثالًثا؛ الرافعة املالية: استخدام نقاط قوة املنافسني ضدهم. 
لكن قبل خوض املنافس��ة مع الصني، على الواليات املتحدة 
أن ت��درس أهداف بك��ني التي غالًبا ما يُس��اء فهمها. ذلك أن 
»مبادرة احلزام والطريق« هي خطة محلية تهدف إلى معاجلة 
نقاط الضعف الهيكلية في االقتصاد الصيني، بقدر ما هي 
اس��تراتيجية ش��املة لتحقيق أهداف السياسة اخلارجية. 
يرجع ذلك إل��ى أن مجموعة من العوام��ل الدميوجرافية غير 
املواتي��ة، والع��داء الدول��ي املتزاي��د لسياس��اتها التجارية، 
وش��بح ضعف الطلب احملل��ي، متنع بكني م��ن االعتماد على 
الع��رض والطلب احملليني حلل مش��اكلها االقتصادية احلالية 
واملستقبلية. هنا يأتي دور »مبادرة احلزام والطريق«، باعتبارها 
محاول��ة الس��تخدام احتياطي��ات الص��ني املالي��ة الهائلة 
لفتح أس��واق جديدة للس��لع واخلدمات والعمالة الصينية 
غي��ر املاهرة.هذا هو الس��بب وراء اش��تراط الص��ني كثير من 
األحيان أن يكون اس��تخدام العمال��ة الصينية لبناء البنية 
التحتية الت��ي تخدم املبادرة جزًءا م��ن الصفقة. وبذلك فإن 
املستفيدين من االستثمارات الصينية ميولون في الوقت ذاته 
جهود بكني ملعاجلة مشاكلها االقتصادية الداخلية. بالنظر 
إل��ى األه��داف الصينية من ه��ذه الزاوية، يتض��ح أن »مبادرة 
احلزام والطريق« تكش��ف عن نق��اط الضعف الصينية بقدر 
ما تعكس قوتها. وهذا هو الس��بب ف��ي أن الواليات املتحدة 
قد جتد »اس��تراتيجية اجلودو« نهًجا فعااًل للغاية.»يا عزيزي 
كلهم لصوص«.. ما وراء حرب واشنطن على اجلهود الصينية 
لك��ي تكل��ل »اس��تراتيجية اجلودو« 
األمريكي��ة بالنج��اح ف��ي مواجه��ة 
العمالق الصيني، يجب أن تتكون من 

ثالثة عناصر أساسية:�
أواًل: االس��تفادة من انتهاكات الصني 

ملعايير اإلقراض الدولية ضدها.
ثانًيا: تس��ليط الضوء على الفس��اد 
ال��ذي تنط��وي علي��ه مب��ادرة احل��زام 

والطريق. 
ثالًثا: التوظيف املبتكر ملوارد املؤسسة 
ال��دول  األمريكي��ة اجلدي��دة لتحري��ر 
الواقع��ة في براثن بك��ني املالية. حني 
تس��لط الواليات املتحدة الضوء على 
االنته��اكات الصيني��ة، فهذا ال يعني 
أن العم س��ام يدير »جمعية خيرية«، 
ب��ل أن بكني تلجأ إلى هذه املمارس��ات بطريقة أكثر س��فورًا 
مقارنة بنهج واشنطن التي تفضل أساليب »النصب األكثر 
تأنًقا« على غرار »هوكر؛ احملتال األمريكي العظيم«.حتى بني 
سطور النصائح التي قدمتها »فورين بوليسي« ينضح املكر 
األمريكي؛ فالرشاوى املقدمة للنخب احمللية ميكن تسميتها 
»حوافز مالية«، وإن أحجمت واش��نطن عن اس��تخدام هذه 
الطريقة املش��ينة، فليس ألنها جرمية تس��تحق الش��جب 
أخالقًي��ا واملالحق��ة قانونًي��ا، ولكن ألنها »من��اورة محفوفة 
باخملاطر« ميكن أن تكتش��فها وس��ائل اإلعالم، ما سيتسبب 

في »ضرر ال ميكن إصالحه لسمعة املؤسسة الوليدة«. 

بإمكان الواليات املتحدة توظيف مشاريع »احلزام والطريق« 
لتمويل مبادرات البنية التحتية يف آسيا الوسطى

كيف تسعى الواليات المتحدة إلى مواجهة »مبادرة الحزام والطريق« الصينية؟

خوض املنافسة مع الصني على الواليات املتحدة 
أن تدرس أهداف بكني اليت غالًبا ما ُيساء فهمها

كان على واشنطن 
التفتيش عن اسرتاتيجية 
أخرى.يف املقابل حتاول 

إدارة ترامب مواجهة 
»مبادرة احلزام والطريق 

الصينية«

السبب وراء اشرتاط 
الصني كثري من األحيان 

أن يكون استخدام 
العمالة الصينية لبناء 

البنية التحتية



)                              ( تشارك الشعب أفراحه وتنّظم احتفالية متواضعة بهذه املناسبة
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3224( - االثنني - 15 - تموز - 2019

يف  ذكرى ثورة 14 متوز ..مسرية راجلة للحزب الشيوعي العراقي يف بغداد يتقدمها سكرتري اللجنة املركزية للحزب

قب��ل كل ش��يء أود أن أخبرك��م ب��أن هذا العن��وان فيه من 
التناق��ض ما فيه، إذ كي��ف تكون الفرح��ة مزعجة وكيف 

يستقيم الفرح مع اإلزعاج؟!
ولك��ن دعون��ي أوضح لكم جانب��اً من ه��ذا التناقض الذي 
يج��ري ف��ي حياتنا اليومي��ة كواقع معيش، فعلى س��بيل 
املث��ال قب��ل أيام ضجت وس��ائل اإلعالم اخملتلف��ة وتناقلت 
باهتم��ام غير مس��بوق تصريحاً ملس��ؤول ش��ركة )جنرال 
إلكتري��ك األمريكية( في الش��رق األوس��ط مدحت املرعبي 
أكد في��ه إضافة )125( ميغاواط إلى الش��بكة الكهربائية 

في العراق في غضون ثالثة أشهر..
هذا خبر -ال شك- مفرح للعراقيني، ولكن في ذات الوقت إن 
ما يزعج العراقيني وفي ذروة ارتفاع درجات احلرارة في شهر 
متوز ازدياد حاالت قطع التيار الكهربائي! ويتس��اءل املواطن 
العراق��ي: ه��ل إن م��ا 
يقال بش��أن الكهرباء 
صحيح 100% أم مجرد 
أو  الذقون  ضحك على 
كما يقول��ون )يا فرحة 
م��ا مت��ت(؟.. وب��ودي أن 
أنصح كل م��ن يعنيه 
األم��ر ب��أن يبتع��د عن 
الرنان��ة  التصريح��ات 
التي تتح��دث عن كذا 
وك��ذا ولكن في الواقع 
لي��س له��ا نصيب من 
الدقة، ألن التصريحات 

شيء واحلقيقة شيء آخر.
إن قط��اع الكهرباء في البالد يحتاج إلى عمل دائب وجهود 
جبارة ألجل النهوض به ليس على مستوى إنتاج الكهرباء 
فق��ط بل التوزيع وصيانة ش��بكة التوزي��ع التي حتتاج إلى 
تغيي��ر فوري ألنه��ا ش��بكة متهالكة وإن مراك��ز الصيانة 
ليس��ت باملس��توى املطلوب وه��ي تعاني مش��كالت فنية 
وبش��رية عديدة كي تنهض بواجباتها كما يجب. والبد من 
احلدي��ث عن التجاوزات التي تس��تنزف الطاقة الكهربائية 
وجتعلها في مهب الريح.. وال بد من اإلشارة إلى أن دوالً فقيرة 
واقتصاده��ا ضعي��ف وتعيش عل��ى املس��اعدات اخلارجية 
لكن التيار الكهربائي فيها مس��تقر واملواطن يحصل على 
كفايته، ونحن في الع��راق منلك األموال والطاقات واخلبرات 

ولكن ما يؤسف أننا نعاني شح الكهرباء..
أملنا أن تبقى فرحتنا مس��تدامة وهذا ال يتحقق إال بجهود 

اخمللصني..

الَفْرَحُة امُلْزِعَجُة!!

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

هل إن ما يقال 
بشأن الكهرباء 
صحيح 100% أم 

مجرد ضحك على 
الذقون؟!

وكاالت / البينة اجلديدة
نش��رت الفنانة مايا دياب فيديو عبر حس��ابها 
على »انس��تغرام« من ج��زر البهاماس، حيث 
تقضي إجازتها. وظه��رت مايا في الفيديو 
وه��ي ترق��ص وتق��وم بح��ركات مثي��رة 
وجريئ��ة، وعلقت عل��ى الفيديو بالقول: 
»حلو السفر واألحلى إنو حتس حالك حر 
متام��اً على طريق ومبنطقة ما حدا بيعرفك 
في��ا وبتعم��ل الل��ي بدك ي��اه«. وأضاف��ت: »أنا 
كنت ماش��ية بال���Bahamas وكل محل كان عندو 
موس��يقى مختلفة وعلى كل موسيقى كنت عم 

أرقص رقصة أهبل من التانية«.

في وقت يبحث فيه اخملتصون 
الرافدي��ن  ب��الد  كن��وز  ع��ن 
املفقودة، كش��فت صحيفة 
عن  البريطانية،  اإلندبندن��ت 
أماك��ن وجود اآلث��ار التي متت 
سرقتها من املتحف الوطني 
العراق��ي، فيم��ا أش��ارت إلى 
قي��ام تنظيم داع��ش بجني 
مئ��ة مليون دوالر س��نويا من 
خالل بيع اآلثار املس��روقة في 

السوق السوداء.
للصحيف��ة،  تقري��ر  ونق��ل 
عن وفاء حس��ن عامل��ة اآلثار 
ورئيسة قسم استعادة اآلثار 

ب املتح��ف الوطن��ي العراقي، 
العراقي��ة  اآلث��ار  قوله��ا »إن 
املفق��ودة موجودة في أميركا 

ولبنان  وسويس��را  وبريطانيا 
وأن  وإس��بانيا...  واإلم��ارات 

هناك سعياً الستعادتها«.

وأضاف��ت وف��اء أن »عش��رات 
األثري��ة  القط��ع  م��ن  اآلالف 
ُنهبت م��ن العراق ونقلت إلى 
املتاحف األخ��رى واجملموعات 
اخلاصة«. وأش��ار التقرير إلى 
أن��ه »في ظ��ّل احل��رب وحالة 
عدم االس��تقرار التي عاشها 
العراق في العقود الس��ابقة، 
ه��ذه  اللص��وص  اس��تغّل 
الفرص��ة، ولطاملا نقل علماء 
اآلثار األوروبيون اكتشافاتهم 
بش��كل روتيني إلى بلدانهم 
األصلي��ة ف��ي أوائ��ل الق��رن 

العشرين«.

تهنئ��ة للزميل��ة )رس��ل 
ملناسبة  املوس��وي(  علي 
عقد قرانها، متمنني لها 
املوفقي��ة والس��عادة في 

حياتها الزوجية.

أطل��ت الفنان��ة اجلزائري��ة أم��ل 
بوشوشة في األول من شهر يوليو 
اجل��اري عبر منصة 
»نتفليك��س« 

مبسلس��ٍل 
ي������د  جد

يحم��ل 
عن������وان 
 » ر ال و د «

ويجمعه��ا ببطولته م��ع املمثل 
اللبناني عادل ك��رم. ويُعَرض هذا 
حصريا عب��ر املنصة االلكترونية، 
علم��اً أنه��ا ص��ّورت أحداث��ه في 
بيروت مع اخملرج س��امر البرقاوي. 
علماً أنه من إنتاج شركة »صّباح 
إخ��وان« وفك��رة محم��ود إدريس 
وحي��در  ه��الل  هش��ام  وكتاب��ة 

الصّفار.

كتب عبد الزهرة البياتي 
رئيس التحرير التنفيذي

ابتهاج��اً بالذكرى ال�)61( النطالق ثورة 
14 متوز 1958 اخلالدة ومفجرها الزعيم 
الش��هيد عبد الكرمي قاس��م، نظمت 
أس��رة حتري��ر )البين��ة اجلدي��دة( أمس 
األحد احتفالية متواضعة استذكرت 
خالله��ا مآث��ر وبطوالت ابن الش��عب 
الب��ار عبد الك��رمي قاس��م والتحديات 

الت��ي واجهتها الثورة وأه��م اإلجنازات 
املتحقق��ة خالل أربع س��نوات ونصف 
الس��نة من الزمن. وقال الزميل رئيس 
مجل��س اإلدارة رئي��س التحري��ر عب��د 
الوهاب جبار: »إنه ملن دواعي الش��رف 
واالعت��زاز أن نق��ف الي��وم لنس��تذكر 
ثورة حطمت ركائز االس��تعمار وأذنابه 
وأسس��ت لبن��اء جمهوري��ة الع��راق، 
ويكفي أن هذه الثورة استطاعت خالل 

عمره��ا الفتي أن حتق��ق منجزات على 
األرض ما زالت حاضرة حتى يومنا هذا، 
ويكفي أن الزعيم قاسم ما زال يعيش 
في ضمائر ش��عبه«. وبهذه املناس��بة 
من��ح األمني الع��ام للتيار القاس��مي 
الوطني الس��يد عبد اهلل حامد قاسم 
)البينة اجلديدة( شهادة شكر وتقدير، 
واصف��اً إياها بأنه��ا اجلري��دة املتميزة 
واألولى محلياً ملواظبتها مسيرة التيار 

القاس��مي ودفاعه��ا املس��تميت عن 
ش��رائح الش��عب وفي املقدمة منهم 
الفق��راء واملس��حوقون. وعلى هامش 
احتفالية شعبنا بهذه املناسبة قامت 
)البينة اجلديدة( ي��وم اخلميس املاضي 
احلادي عشر من متوز احلالي بتكرمي مدير 
دائرة بلدية الش��عب رئيس مهندسني 
)عصام جواد كاظم القريش��ي( وعدد 
من معاونيه ورؤس��اء األقس��ام بدروع 

املقدم��ة  جلهوده��م  تقدي��راً  التمي��ز 
للمواطن��ني. وب��دوره ق��دم مدي��ر دائرة 
بلدية الش��عب ش��هادتني تقديريتني 
للزميلني رئي��س التحرير )عبد الوهاب 
جبار( ورئي��س التحرير التنفيذي )عبد 
الزه��رة البيات��ي( تقديراً ل��دور اجلريدة 
الريادي في دعم األنشطة والفعاليات 

واخلدمات املقدمة للمواطنني.
غداً تفاصيل موسعة

مايا دياب ترقص يف الطرقات 

يوميًا آب«  »فيس  تطبيق  حيّملون  شخص  ألف   700

أمل بوشوشة تطل مبسلسل جديد 

عقد قران 

ابتهاجًا بالذكرى الـ)61( النطالق ثورة 14 متوز )1958( ومفّجرها ابن الشعب البار الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم

األمني العام للتيار القامسي الوطين مينح )                               ( شهادة شكر وتقدير ألنها الصحيفة العراقية األوىل 
)                              ( تكّرم مدير بلدية الشعب وعدداً من معاونيه ورؤساء األقسام فيها بدروع التمّيز

أسرة حترير )البينة اجلديدة( حتتفل مبناسبة ثورة 14 متوز اخلالدة

الزميل حسني السومري
 يتسّلم الشهادة التقديرية

)البينة اجلديدة( تكّرم مدير دائرة بلدية الشعب وعدداً من معاونيه ورؤساء األقسام فيها بدرع التمّيز

سكرتير اللجنة املركزية للحزب رائد جاهد فهمي يتقدم املسيرة

آثار العراق ُتغين السّراق مباليني الدوالرات

يقبل مس��تخدمو اإلنترنت على تطبيق 
 Face ش��ائع هذه األيام يدعى »فيس آب
App«، حتى يحولوا مالمح وجوههم إلى 
هيئة ش��ابة أو متقدمة في العمر، لكن 
هذه »التسلية اإللكترونية« ال تخلو من 
اخملاطر، بحس��ب خبراء رقميني، بحسب 

م��ا ذك��ر موقع س��كاي نيوز. وبحس��ب 
موقع »إي بي س��ي«، فإن ه��ذا التطبيق 
الذي يتي��ح للمس��تخدم تغيير مالمح 
الوجه في الصورة، ص��ار املنصة اجملانية 
األولى على »آيفون« في أس��تراليا ونحو 

عشرين دولة أخرى.


