
شهدت محافظة اربيل في اقليم كردستان 
ام��س خرق��اً امنياً خطي��راً حي��ث اطلق 
مسلحون النار على نائب القنصل التركي 
العام وعدد من مرافقي��ه كانوا يتواجدون 
داخل مقه��ى في منطقة عينكاوه بأربيل 
واعترف��ت وزارة اخلارجي��ة التركي��ة مبقتل 
احد موظفيها الدبلوماسيني واكدت انها 
تواصل اتصاالتها مع السلطات العراقية 
لضب��ط منفذي الهجوم في اس��رع وقت 

واك��دت الوزارة انه س��يتم الرد بالش��كل 
ال��ازم على هج��وم اربيل الش��نيع وبدأت 

التدابير للعثور على مرتكبيه. 
في وق��ت دان��ت وزارة اخلارجي��ة العراقية 
احلادث واكدت مقتل الدبلوماسي التركي 
ومع��ه مرافق��اً عراقي��اً وجريح��اً واح��داً 
واضافت الوزارة انها مس��تمرة بالتنسيق 
للوق��وف عل��ى  الرس��مية  اجله��ات  م��ع 

تفاصيل احلادث.
الباح��ث  ق��ال  احل��ادث  هام��ش  وعل��ى 
واالكادمي��ي الدكت��ور )عص��ام الفيلي( ان 

اربيل متثل واحدة م��ن اهم القاع االمنية 
في كردس��تان العراق وال غراب��ة ان تندفع 
كل الش��ركات واملؤسس��ات االقتصادية 
اليه��ا مضيف��اً ان طبيع��ة االس��تهداف 
لشخصية بهذا احلجم يعطي مؤشراً بأن 
العملية متت وف��ق معلومات امنية عالية 
الدق��ة م��ن قب��ل ال���«P.K.K« واردف قائاً 
يبقى الس��ؤال املط��روح ماه��و دور جهاز 
اخملاب��رات التركي )MIT( ال��ذي له عمليات 
مميزة ف��ي آس��يا وافريقي��ا واورب��ا وقدرته 
في تأم��ني احلماية أله��م قنصلية له في 

احملي��ط االقليمي اال وه��ي اربيل التي تعد 
اهم س��احة للمواجهة من اخلطر الدائم 
وتساءل الفيلي بالقول هل بدأت صفحة 
جدي��دة من طبيع��ة املواجه��ة بني حزب 
العمال الكردس��تاني واحلكومة التركية 
خاصة اذا نظرنا الى طبيعة العملية من 

حيث التوقيتات الزمانية واملكانية.
وفي الشأن السياس��ي قال رئيس الوزراء 
الس��يد )ع��ادل عب��د امله��دي( ان غالبية 
فصائل احلش��د الش��عبي ترى ف��ي االمر 
الديواني اخل��اص بتنظيم اوضاع مقاتلي 
احلش��د الش��عبي امراً جيداً وه��ي تؤيده 
واعلنت عن ذلك وصدرت بعض التحفظات 
من بعض الفصائل ونعتقد ان هناك رغبة 
في احترام هيبة وس��لطة الدولة. واضاف 
عب��د املهدي خال املؤمت��ر الصحفي امس 
االول الثاث��اء ان االم��ر الديوان��ي اخل��اص 
باحلشد الشعبي هو اجراء حلماية شهداء 
ومقاتلي احلشد الشعبي وحماية القوات 
املس��لحة وحماية االمن العراقي والدولة 
العراقي��ة وان العديد من فصائل احلش��د 
الش��عبي بدأت بغل��ق مقراته��ا وماضون 

بإجراءتنا هذه الى االمام.
على صعيد آخر اكد عبد املهدي ان شركة 
س��يمنز االملانية العاملية وعدت احلكومة 

بتحقيق زيادة االنتاج في االشهر املقبلة.
وبش��أن التظاه��رات التي س��تنطلق يوم 
غد اجلمع��ة ذك��رت مص��ادر حكومية ان 
رئي��س الوزراء )عادل عبد املهدي( خول وزير 
الداخلية )ياس��ني الياسري( بالتعامل مع 
مل��ف التظاهرات مبا ال يس��بب مش��اكل 
امنية وال سياسية في حني كشف مصدر 
سياس��ي عن توجيه حكوم��ي بالتعامل 
مع تظاهرات اجلمعة مبا ال يسبب مشاكل 
امنية او سياس��ية فيما اشار الى ان نقل 
املتظاهرين يجب ان يس��تدعي تنس��يقاً 
امني��اً كما س��يتم تأمني مناط��ق كافية 

للمتظاهرين مب��ا ال يخل باالمن وخوفاً من 
اخت��راق ارهابيني ملدن آمن��ة. وتابع املصدر 
ان هن��اك رفضا لعملية نق��ل املتظاهرين 
باحلافات للبص��رة كما يجري احلديث من 
قبل ناشطني وسياسيني في احملافظة منذ 
يومني وفي الوقت الذي ترى بعض االطراف 
السياسية بأن التظاهرة لن تاقي النجاح 
واالس��تجابة من قبل اجلماهي��ر لكن تيار 
احلكمة يصر على قيامها وانه قد دعا الى 

تظاهرات عامة في عموم العراق.

ليكن الشعار “استعادة احلقوق املسلوبة من اللصوص واجب وطين”.. )                                  ( تسأل: أين حل الدهر بفريق احملققني الدوليني؟

واصفة ما يشاع بـ »كالم فيسبوكي«.. التقاعد: »ال« صحة جلدول تعديل الرواتب التقاعدية.. والعراق يسجل أعلى انتاج للكهرباء يف تارخيه

رئيس الوزراء: غالبية فصائل احلشد تؤيد مضمون األمر الديواني وبعض الفصائل حتفظت لكن هناك رغبة الحرتام سلطة الدولة
مقتل نائب القنصل الرتكي العام و )3( اشخاص بهجوم مسلح يف اربيل وأنقرة تهدد وبغداد تدين احلادث وحظر للتجوال يف عينكاوه

منتسبوها يلعبون “الطاولي والدومينو والبوجبي”.. )                                 (” تطالب احلكومة بفتح ملف الشركات احلكومية املعطلة قسرًا

ماذا عن تظاهرات اجلمعة املقبلة؟.. احلكمة يصر على قيامها وهناك من يشكك بنجاحها واحلكومة ختول الياسري بالتعامل مع ملفها
عبد املهدي: العديد من فصائل احلشد الشعيب بدأت بإغالق مقراتها وماضون بإجراءتنا وشركة سيمنز وعدتنا بزيادة انتاج الكهرباء
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هل بدأت صفحة جديدة من المواجهة بين الـ”P.K.K” والحكومة التركية في اهم القالع االمنية بكردستان؟

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 

حمافظ بغداد : العاصمة تعاني من الطمر العشوائي ولن نسمح بتحوهلا اىل مكّب للنفايات!

كتب املحرر السياسي

3العبادي يفتح النار:  عند توزيع رواتب احلشد البعض كان يستلم املبالغ بـ  »الكواني«333يف مباحثات جرت يف البصرة ..العراق والكويت يتفقان على تشكيل اربع جلان لتطوير العالقات وزيادة حجم التبادل التجاري233متساءاًل عن مصريها؟.. العلوي : صدام أودع 5% من عائدات النفط حلساب البعث يف بنوك سويسرا33

بغداد /                        / متابعة
أك��دت هيئ��ة التقاعد الوطنية، ام��س األربعاء، أن جدول تعديل الرواتب التقاعدية الذي انتش��ر عل��ى صفحات في موقع 
التواص��ل االجتماعي )فيس بوك(، ال صحة له.وقالت الهيئة »انتش��ر في اآلونة األخيرة عل��ى مواقع التواصل االجتماعي 
ج��دول تعدي��ل للرواتب التقاعدية«.وأضاف البيان ن��ود التنويه للمتقاعدين الكرام أن هذا اجل��دول ال صحة لُه والتفاصيل 
الواردة بِه ما هي اال ش��ائعات وكام غير صحيح الغرض منه التأثير على س��ير عمل مؤسس��ات الدولة.على صعيد آخر 
اعلنت وزارة الكهرباء، امس األربعاء، ان انتاجها من الطاقة جتاوز 19 الف ميغاواط وهو االعلى منذ تأسيس القطاع، فيما 
بين��ت أن حص��ة بغداد من االنتاج بلغت اربعة االف و625 ميغاواط.وقال الناطق باس��م ال��وزارة مصعب املدرس ، إن “انتاج 
الطاقة في الباد بلغ حاليا 19 ألفا و100 ميغاواط، وهو االعلى واالول منذ تأسيس منظومة الكهرباء الوطنية، ما اسهم 
برفع س��اعات التجهيز لبغداد واحملافظات، مؤكدا ان الزيادة في االنتاج مس��تمرة من خال ادخال وحدات توليدية جديدة”.

واض��اف امل��درس، ان “حصة بغ��داد من االنتاج بلغت اربع��ة االف و625 ميغاواط من اصل حاجتها الفعلية البالغة س��تة 
االف، ما حس��ن من س��اعات جتهيزها خال اليومني املاضيني”، موضحا ان “محافظة البصرة جتهز حاليا بثاثة االف و510 
ميغ��اواط من اص��ل حاجتها الفعلية البالغة ثاث��ة االف و800 ميغاواط”.واردف امل��درس ان “محافظة نينوى وبالرغم من 
تعرض منظومتها الكهربائية الى تخريب كبير من قبل عصابات » داعش« االجرامية خال سطوتها االثمة على احملافظة، 

بيد انها جتهز حاليا ب� 880 ميغاواط من اصل حاجتها الفعلية البالغة 1600 ميغاواط”.

حظر تجوال يف عينكاوه على خلفية مقتل معاون القنصل الرتكي يف اربيل

بغداد / 
ليس من باب كيل املدي��ح او التلميع القول 
بأن الس��يد )محمد الهاش��م( ال��ذي يتولى 
مس��ؤولية مدير مكتب رئيس الوزراء السيد 
)عادل عب��د املهدي( هو الرجل الصحيح في 
املكان املناس��ب حيث اننا طيلة الس��نوات 

املاضية لم تتح لنا فرص��ة اللقاء او معرفة 
حت��ى اس��م م��دراء مكات��ب رئيس ال��وزراء 
الس��ابقني.. الي��وم نحن ام��ام مدير مكتب 
يتفاع��ل مع وس��ائل االعام وم��ع املواطنني 
عل��ى ح��د س��واء.. يتفاع��ل معن��ا اليصال 
معلوم��ة او معرفة معلوم��ة نحتاجها في 

عملن��ا اليومي ويحس��ب للرجل انه انتهج 
خطة عمل ميداني تتمثل بلقاءات املواطنني 
والوقوف على مش��اكلهم ومطالبهم.بورك 
للس��يد )محمد الهاشم( هذا التوجه الذي 
نتمن��ى ان يتواص��ل ويتع��زز ملا في��ه خدمة 

الشعب والوطن.

السيد حممد اهلاشم .. مدير مكتب رئيس الوزراء.. كلمة حق تقال

وكاالت / 
كش��فت صحيفة لبنانية، امس األربعاء، عن مس��اع 
عراقية لعقد مؤمتر دولي بش��أن التوتر الذي تش��هده 
املنطق��ة، مش��يرة إلى أن الس��عودية وإيران يدرس��ان 

بجدية املسعى العراقي.
ونقلت صحيفة “البناء” ، ع��ن مصادر عراقية قولها، 
إن “مس��عى عقد مؤمتر دولي ح��ول التوتر في املنطقة 
يلقى قبوالً وتش��جيعاً، واّن ال��دول اإلقليمية املعنية 
وخصوصاً إيران والس��عودية تدرس الدع��وة العراقية 
بجدية”.وأضاف��ت الصحيف��ة، أن “أوروبا منحت دعماً 
كبيراً لها ومثلها روس��يا والصني، وتتمّهل واش��نطن 
إلعطاء كلمته��ا النهائية بانتظ��ار نتائج املفاوضات 
األوروبية اإليرانية وما إذا كانت ستتضّمن فتح ملفات 
التس��ويات اإلقليمي��ة، خصوص��اً في اليم��ن، بصورة 
رمبا تتيح مخارج تس��مح لكّل من طهران وواش��نطن 
التح��دث عن حتقيق إجن��از بعدما أنهكت الس��عودية 

وانسحبت اإلمارات من احلرب”.

صحيفة : السعودية وإيران 
تدرسان جبدية دعوة 

بغداد / عراقية لعقد مؤمتر دولي
الن��واب  مجل��س  مق��ررة  كش��فت 
خديج��ة عل��ي، ام��س االربع��اء، عن 
توج��ه الكت��ل السياس��ية الى تبني 
تغيي��رات كثي��رة في املوازن��ة احلالية 
خ��ال االي��ام املقبلة، مش��يرة الى ان 
ابرز تلك التغييرات ستش��مل حصة 

االقليم.
وقال��ت عل��ي ان “اجللس��ات املقبل��ة 

جمللس النواب ستشهد تبني تغييرات 
في املوازن��ة بعد توجه معظم الكتل 
السياس��ية الى معاجلة بعض اخللل 

فيها”.
واضاف ان “اهم فقرة في املوازنة سيتم 
تعديله��ا ه��ي اخلاصة مبس��تحقات 
اقليم كردس��تان بعد استضافة وزير 
املالية فؤاد حس��ني ومعرفة ما يجري 

من تفاصيل بشأن موازنة االقليم”.

بغداد / 
اته��م حتالف النصر برئاس��ة حيدر العب��ادي، امس األربعاء، حكومة ع��ادل عبد املهدي 
ب�”مجامل��ة” إقليم كردس��تان على حس��اب الش��عب العراقي، معتب��را أن “مجاملة 
االقلي��م” احدى الثغرات املثبتة على احلكومة.وق��ال النائب عن التحالف فالح الزيادي، 
إن “غي��اب التش��ريع والرقاب��ة احلكومية ادى الى جتاه��ل اإلقليم جتاه املرك��ز”، مبينا ان 
“حكومة كردس��تان خرقت قانون املوازنة االحتادية بعدم تسليم واردات 250 الف برميل 
مقابل احلصول على رواتب موظفي اإلقليم”.وأضاف الزيادي، أن “أحد السلبيات والثغرات 
املثبتة حاليا جتاه حكومة عادل عبد املهدي هو مجاملة اإلقليم على حس��اب الشعب 

العراقي فضا عدم وجود عدالة اجتماعية”.

الكشف عن توجه نيابي لتغيري املوازنة 
احلالية بضمنها حصة كردستان

النصر : جماملة كردستان احدى الثغرات املثبتة على احلكومة
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مقررة الربملان: توّجه نيابي لتغيري املوازنة احلالية مبا فيها حصة كردستان واألسبوع املقبل سيشهد التصويت على قانون االنتخابات احمللية

NO.3227.THU.18.JUL.2019

بغداد / البينة الجديدة
أكدت جلنة األمن والدفاع النيابية، امس األربعاء، أنها ستقف بالضد من احملاوالت 
الكردية الرامية الس��تبدال رئيس أركان اجليش الفري��ق أول ركن عثمان الغامني، 
فيما بينت أن احملاوالت الكردية ستفش��ل في احلصول على منصب رئاسة أركان 
اجليش. وقال عضو اللجنة كرمي عليوي، إن “جلنة األمن والدفاع النيابية لن تفرط 
بالغامني وس��تقف بالضد من احملاوالت الكردية الرامية الس��تبداله بقائد القوة 
اجلوية الفريق الركن أنور حمه أمني”، الفتا إلى إن “الغامني ضابط ذو كفاءة عالية 
ويستحق إن يصبح وزيرا بدل إبعاده عن رئاسة أركان اجليش”. وأضاف أن “الغامني 
حافظ على العمل االمني للمؤسس��ة العس��كرية في ظل غي��اب وزير الدفاع 
ويج��ب إن تثم��ن جهوده”، مبينا أن “مجلس النواب س��يمنع إي حترك كردي جتاه 

استبدال الغامني واالستحواذ على منصب أركان اجليش”.

بغداد / البينة الجديدة
كشفت مقررة مجلس النواب خديجة علي، امس األربعاء، 
عن توجه الكتل السياس��ية إلى تبني تغييرات كثيرة في 
املوازنة احلالية خالل األيام املقبلة،.وقالت علي في تصريح  
ان “اجللس��ات املقبل��ة جملل��س الن��واب ستش��هد تبن��ي 
تغييرات في املوازنة بعد توجه معظم الكتل السياسية 
الى معاجلة بعض اخللل فيها”.واضافت ان “اهم فقرة في 
املوازن��ة س��يتم تعديلها هي اخلاصة مبس��تحقات اقليم 
كردستان بعد استضافة وزير املالية فؤاد حسني ومعرفة 
ما يجري من تفاصيل بش��ان موازن��ة االقليم”. واوضحت 
ان “مجل��س النواب س��يتمتع باجازته التش��ريعية بعد 
عقد خمس جلس��ات متتالي��ة بعد االنتهاء من الس��نة 
التش��ريعية االولة من ال��دورة الرابعة جمللس النواب”. وفي 
س��ياق متصل كشفت مقر علي، امس االربعاء، عن اتفاق 
سياس��ي من اج��ل عقد خمس جلس��ات نيابية متتالية 
الجن��از جمي��ع املش��اريع العالق��ة ، مبين��ة ان االس��بوع 
املقبل سيشهد التصويت على قانون االنتخابات احمللية. 
وقالت علي ان “رئاس��ة مجل��س النواب اتفقت مع الكتل 
السياس��ية على عقد خمس جلس��ات للبرملان متتالية 
ابت��داءا م��ن يوم 20 مت��وز”. واضاف��ت ان “عقد اجللس��ات 
املتتالية يهدف الى انهاء جميع اخلالفات بني الكتل واقرار 
القوانني العالقة بضمنها قانون االنتخابات احمللية، فضال 
عن اس��تضافة وزي��ري املالية ف��ؤاد حس��ني والنفط ثامر 
الغضبان بش��أن بيع نف��ط االقليم خارج نط��اق بغداد”. 
واوضحت علي ان “االتفاق السياس��ي يتضمن اقرار قانون 
االنتخابات احمللية االسبوع املقبل بعد االتفاق على اغلب 

بنوده املعدلة من قبل الكتل السياسية”.

الدفاع النيابية: لن نفّرط بالغامني واألكراد سيفشلون باحلصول على رئاسة أركان اجليش

»                         « تنشر ضوابط سلفة الـ »10« ماليني ملوظفي القطاع اخلاص واملختلط

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
وافق مجل��س الوزراء على تعديل 
قان��ون التعداد العام للس��كان، 
اضافة الى جمل��ة قرارات تخص 
ووزارة  االيزيدي��ات  الناجي��ات 
التخطيط. وذكر املكتب االعالمي 
لرئيس الوزراء ان “مجلس الوزراء 
عقد جلسته االعتيادية، برئاسة 
رئيس مجلس ال��وزراء عادل عبد 
املهدي، حيث ش��هدت اجللس��ة 
املوافق��ة عل��ى مش��روع قان��ون 
التعدي��ل االول لقان��ون التع��داد 
العام للس��كان واملس��اكن رقم 
)40( لس��نة   2008، اضاف��ة الى 
التخطي��ط م��ن  وزارة  إس��تثناء 

تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
رقم )2( لس��نة 2014 والضوابط 
امللحقة بها لش��راء مستلزمات 
للس��كان  الع��ام  التع��داد 
واملس��اكن”.وبني ان “اجمللس وافق 
عل��ى اقت��راض الش��ركة العامة 
لتج��ارة احلبوب  وزارة التجارة من 
املصرف العراق��ي للتجارة مبلغا 
قدره ترليون واربعمائة مليار دينار 
عراقي لغرض تسديد مستحقات 
الفالحني لعام 2019«. وبخصوص 
أولوي��ات مش��اريع القوانني، فقد 
متت املوافقة عل��ى التوصية الى 
مجلس الن��واب العراقي بش��أن 
املضي في تشريع مشروعي قانون 

التعديل السادس لقانون التنفيذ 
رق��م )45( لس��نة 1980، وقان��ون 
معاجل��ة م��دة تس��لم الطلبات 
قان��ون  ف��ي  عليه��ا  املنص��وص 
رق��م )13( لس��نة 2016 التعديل 
الوثائ��ق  عائدي��ة  لقان��ون  األول 
التي حتمل األس��ماء املس��تعارة 
رق��م  واملهاجري��ن  للمهجري��ن 
)79( لس��نة 2012”. ولفت الى ان 
“اجمللس وافق على مشروع قانون 
الناجيات االيزيديات واحالته الى 
مجل��س الدولة لغ��رض تدقيقه 
بحس��ب األصول، ومن ثم إعادته 
إلى األمان��ة العامة جمللس الوزراء 
م��ن أج��ل إحالت��ه مباش��رًة إلى 

مجلس النواب”.واكد ان “مجلس 
ال��وزراء ناقش تقاري��ر جمهورية 
الع��راق بش��أن حقوق االنس��ان  
ق��رار توصي��ات اللجن��ة املركزية 
)اللجنة الوطنية لكتابة التقارير 
الت��ي  لالتفاقي��ات  التعاهدي��ة 
انضم أو صادق العراق عليها والرد 
على املالحظات والتوصيات التي 
ترد من اللجان التعاهدية املعنية 

بحقوق االنسان( واملتضمنة:
أ. تقري��ر جمهورية العراق اخلاص 
التعذي��ب  مناهض��ة  باتفاقي��ة 
وغي��ره م��ن ض��روب املعامل��ة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

أو املهنية.
الع��راق  جمهوري��ة  تقري��ر  ب. 
اخل��اص باتفاقي��ة حماية جميع 
االختف��اء  م��ن  االش��خاص 

القسري.
الع��راق  ج���. تقري��ر جمهوري��ة 
للعه��د الدولي اخل��اص باحلقوق 

املدنية والسياسية.
كم��ا قرر مجل��س ال��وزراء اعادة 
التعديل  قان��ون  عرض مش��روع 
احلادي والعش��رين لقانون املالك 
رق��م )25( لس��نة 1960 مج��دًدا 
على مجلس الوزراء واحالته الى 

مجلس النواب.

ليكن الشعار »استعادة الحقوق المسلوبة من اللصوص واجب وطني«

»                      « تسأل: أين حل الدهر بفريق احملققني الدوليني؟

متسائاًل عن مصريها؟ .. العلوي: صّدام أودع %5 
من عائدات النفط حلساب البعث يف بنوك سويسرا

بغداد / البينة الجديدة
اك��د النائب ع��ن حتالف الفتح فاض��ل جابر، ام��س االربعاء، ان 
معظم الكتل السياسية تدعم رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، 
الفت��اً ال��ى ان احلدي��ث عن ع��ودة رئيس ال��وزراء الس��ابق حيدر 
العبادي الى الس��لطة ال يتعدى ح��دود االعالم فقط. وقال جابر 
ان “معظم الكتل السياس��ية داعم��ة لرئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي ومبختلف حتركاته الجناح البرنامج احلكومي”. واضاف ان 
“م��ا ورثه عبد املهدي من احلكومات الس��ابقة عب��ارة عن تركة 
ثقيلة وملفات ش��ائكة، ال ميك��ن اجنازها بس��هولة اال بتضافر 
جمي��ع الكتل والقضاء عل��ى املعرقالت امام عم��ل احلكومة”. 
وبني جابر، أن “احلديث عن عودة العبادي الى الس��لطة من جديد 
عب��ر االطاحة برئيس الوزراء احلال��ي، مجرد كالم ال يتعدى حدود 
االع��الم وال اس��اس ل��ه من الصح��ة، خاصة ان معظ��م الكتل 

داعمة لشخص عبد املهدي”.

بغداد / البينة الجديدة
وصف النائب عن محافظة البص��رة عامر الفايز، امس األربعاء، 
التظاه��رات التي يعت��زم تيار احلكم��ة تنظيمها غ��دا اجلمعة 
ب�”السياس��ية”، مؤك��دا أن اهالي احملافظة لن يتش��ركوا فيها.
وق��ال الفاي��ز إن “دع��وة تي��ار احلكم��ة للتظاهر ف��ي محافظة 
البص��رة تقف خلف��ه اهداف سياس��ية ضد محاف��ظ البصرة 
اس��عد العيداني وليس��ت غايته��ا ضعف اخلدم��ات الن احلالة 
تش��ترك فيه��ا كافة احملافظ��ات الت��ي تعاني ذات املش��كلة”.
واض��اف ان “البصريني يعون ويدركون تلك االهداف السياس��ية 
وان غالبيتهم س��وف لن يشترك في تظاهرة التيار”، محذرا من 
“مح��اوالت اختراق التظاهرات وزعزعة األوض��اع األمنية”. وكان 
تيار احلكمة برئاسة السيد عمار احلكيم أكد في وقت سابق أن 
تظاهراته التي س��تخرج في البصرة وعدد من احملافظة ليس��ت 

استهدافا للمحافظ اسعد العيداني.

نائب عن البصرة: تظاهرات احلكمة 
سياسية ولن يشرتك بها األهالي

نائب عن الفتح: ال عودة للعبادي
إىل السلطة والغالبية تدعم عبد املهدي

أخبار موجزة
نم��و .. أعل��ن رئي��س ال��وزراء املص��ري، مصطفى 
مدبول��ي، امس األربعاء، أن الن��اجت احمللي اإلجمالي 
للب��الد منا بنس��بة 5.6% في الس��نة املالية 2018-
2019، فيم��ا بلغ عج��ز امليزاني��ة 8.2%. وذكر بيان 
صادر ع��ن مكتب رئيس ال��وزراء أن الفائض األولي 
ملص��ر بل��غ 2% ف��ي الس��نة املالي��ة 2019-2018، 
بحسب ما نقلته وكالة »رويترز«. وفي وقت سابق، 
نش��رت وكالة »بلومبرغ« االقتصادية تقريرا أش��ادت فيه باالقتصاد 

املصري واالقتصاد املصري األسرع منوا هذا العام.
وثيقة .. نشر حس��اب السفارة البريطانية في إيران على »تويتر« 
وثيق��ة ص��ادرة ع��ن وزارة الدف��اع، تش��ير إلى أن 
املس��توى اإلجمالي للق��وات البريطانية لم يزدد 
ف��ي اخللي��ج، على عك��س ادعاء بعض وس��ائل 
اإلع��الم.وورد في الوثيقة أن الس��فن البريطانية 
التي أعلن عن إرس��الها مؤخ��را إلى اخلليج حتل 
مح��ل الس��فن األخرى، وفق��ا لبرام��ج التبديل 

املقررة مسبقا.

س��عي .. ق��ال وزي��ر اخلارجية الروس��ي، س��يرغي 
الفروف، إن الواليات املتحدة األمريكية تسعى إلى 
إخ��راج »جبهة النص��رة« من قائم��ة التنظيمات 
اإلرهابية وجعلها طرفا ف��ي احملادثات حول األزمة 
الس��ورية. وقال وزي��ر اخلارجية الروس��ي في مؤمتر 
صحفي م��ع نظيره اإليفواري مارس��يل آمون تانو 
إن واش��نطن تريد احلفاظ عل��ى »جبهة النصرة« 
وحتاول جعلها طرفا في التس��وية، مش��يرا إلى أن ذلك ميكن وصفه 

ب�»القنبلة املوقوتة«.
وص��ول .. أث��ار تصريح وزارة اخلارجي��ة القطرية حول بي��ع الصاروخ 
ال��ذي عث��ر عليه م��ع مجموعة م��ن النازيني اجلدد 
في إيطاليا إلى »دولة صديقة«، التس��اؤالت حول 
 »the national« هوية هذه الدولة.ونقلت صحيفة
عن الدكتور حس��ن البطيمي م��ن كلية »كينجز 
كولي��دج« في لندن اعتق��اده أن »اجملموعة النازية 
حصلت على الصاروخ من الس��وق السوداء، التي 

وصلها بعدما تخلصت منه قطر«.

كش��ف .. كش��فت اخلارجية اإليراني��ة عن مصير 
ناقل��ة النفط، التي مت فق��دان االتصال معها منذ 
يومني، خ��الل مرورها عبر مضي��ق هرمز، موضحة 
أنه��ا تعرضت لعط��ل فني ومت س��حبها إلى أحد 
موانئ إي��ران. وقال املتحدث باس��م الوزارة، عباس 
موس��وي، في تصريح مقتضب للتلفزيون اإليراني 
أدلى ب��ه إن ناقلة نف��ط أجنبي��ة تعرضت لعطل 
فني في مياه اخلليج، وتوجهت بطلب مس��اعدة إلى الطرف اإليراني 

وسحب ناقلة النفط إلى أحد املوانئ الواقعة على مياه إيران. 
ش��جب .. دانت اجلزائر التدخل العس��كري التركي في منطقة إدلب 
الس��ورية، مؤكدة أن ذلك سيطيل عمر األزمة، وفق 
ما أفاد مصدر مس��ؤول ب��وزارة اخلارجية اجلزائرية.

وشجب املصدر »التدخل العسكري املوصوف من 
ط��رف بلد جار في إدلب«، معتب��را أن هذا التدخل، 
إضافة إل��ى أنه إخالل مببدأ حس��ن اجلوار واحترام 
س��يادة الدول، فإن من ش��أنه أن يقوض فرص احلل 

عن طريق احلوار السياسي.

بغداد / البينة الجديدة 
أص��در مصرف الرافدين، ام��س األربعاء، التعليم��ات والضوابط 
اخلاصة لس��لفة 10 مالي��ني ملوظفي القطاع اخل��اص واخملتلط.

ووفقاً للتعليمات، فإن مبلغ الس��لفة س��يكون 10 ماليني دينار 
ملن راتبه الشهري يزيد عن 500 ألف دينار، و5 ماليني دينار ملا دون.

وس��تكون مدة التس��ديد 5 س��نوات وأن يتم التأمني على حياة 
املس��تلف، على أن ال يزيد عمر املس��تلف عن 59 عاماً.. بحسب 

التعليمات.

بغداد / البينة الجديدة 
بحث وزير الداخلية الدكتور ياس��ني طاهر الياس��ري مع الفريق 
الرك��ن قائد قوات حرس احلدود املواضي��ع املتعلقة بأمن احلدود. 
واوض��ح بيان للمكت��ب االعالمي لوزي��ر الداخلية ان الياس��ري 
اس��تقبل في مكتبه مبقر الوزارة قائد حرس احلدود، وناقش معه 
املواضي��ع املتعلقة بأم��ن احلدود، واس��تحداث منظومة مراقبة 
الكترونية متطورة عن طريق شركات عاملية متخصصة. واشاد 
الوزير بجهود قيادة قوات حرس احلدود في سعيها الدؤوب حلفظ 
حدود البالد ومنع اجلرمبة الوافدة وحتقيق االستقرار مؤكدا دعمه 
لق��وات القيادة وحرص��ه على توفي��ر متطلب��ات عملهم. وفي 
الس��ياق ذاته وجه وزير الداخلية الدكتور ياسني طاهر الياسري  
مديري��ة املرور العامة باتخاذ اإلجراءات القانونية ورصد مخالفة 
املركب��ات التي تس��ير بدون لوح��ات وإعطاء مهل��ة ليوم االحد 
القادم وقال الياس��ري » خاصة مع توفر اللوحات بكل أصنافها 
احلم��ل واخلصوصي واألج��رة والزراعية واالنش��ائية ف��ي مواقع 
تس��جيل املركبات.و س��تقوم املفارز املرورية باتخ��اذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بشأن اخملالفني.

بغداد / البينة الجديدة
كش��فِت اللجنة املالية في مجلس الن��واب عن حصول فائض 
باألموال بسبب ارتفاع اسعار النفط، وتسجيل سعر منخفض 
ف��ي موازنة 2019. وق��ال مق��رر اللجنة احمد الصفار إن س��عر 
النف��ط في جميع املوازنات، يتم وضعه من قبل خبراء، بش��كل 
تخمين��ي، حت��ى ي��وازي اذا كان هن��اك ارتف��اع او انخفاض في 
اس��عار النف��ط العاملية، مبين��ا ان هناك فائضا ماليا، بس��بب 
ان س��عر البرميل ف��ي املوازنة )56(، وفي احلقيق��ة، هو اعلى من 
ذل��ك بكثير، فهذه االموال س��تكون ضمن املوازن��ة التكميلية، 
وه��ي توزع بع��د مرور نصف الس��نة، اذا كان هناك فائض مالي، 
وحاليا يوجد هذا الفائض. وأضاف مقرر اللجنة املالية البرملانية 
ان توزي��ع او تقس��يم ام��وال املوازن��ة التكميلي��ة، يك��ون م��ن 
اختص��اص وزارتي املالية والتخطيط، ويك��ون جمللس النواب دور 
بذلك، ويكون توزيعها حس��ب املناطق واحملافظات التي حصلت 
عل��ى تخصيصات قليلة، او يتم تخصيص جزء من هذه االموال 
ملش��اريع مهمة، مرجحا ان االيام القليلة املقبلة، سوف تشهد 

اعداد وتوزيع املوازنة التكميلية.

وزير الداخلية يبحث مع قائد قوات حرس احلدود 
استحداث منظومة مراقبة إلكرتونية متطورة

املالية النيابية تكشف حصول فائــض 
بغداد / البينة الجديدةباألموال بسبب ارتفــاع أسعــار النفط

في حقبة رئي��س الوزراء الس��ابق )حيدر 
العبادي( تناقلت وكاالت االنباء ووس��ائل 
االعالم احمللي��ة ومنها »البين��ة اجلديدة« 
خبر استقدام فريق من احملققني الدوليني 
عرب��ي  باس��تثناء  غربي��ون  وجميعه��م 
واحد م��ن االردن لغرض »النبش« وفحص 

امللف��ات والوثائ��ق ومراجعة الس��جالت 
ووثائ��ق ال��وزارات ودي��وان الرقاب��ة املالية 
والبن��ك املرك��زي في بغ��داد عل��ى ضوء 
االتفاق املبرم مع االمم املتحدة في حينها.
وللتذكي��ر فقط فأن رئي��س الوزراء )حيدر 
العب��ادي( طلب رس��مياً حينه��ا من االمم 
املتح��دة مس��اعدته ف��ي الكش��ف عن 

)361( ملي��ار دوالر مفق��ودة م��ن موازنات 
البالد بني عامي )2004 – 2014( فضالً عن 
مصير آالف املش��اريع واالس��تثمارات في 
والزراعة  واالس��كان  الكهرب��اء  قطاعات 
وذل��ك على الرغم من انف��اق الدولة على 
تل��ك القطاعات ما مجموع��ة )98( مليار 
دوالر خالل عش��ر سنوات وان الفريق منح 

صالحي��ة التحقي��ق مع رؤس��اء ال��وزراء 
السابقني من 2004 لغاية 2014 فضالً عن 
وزراء س��ابقني كما كان مخططاً للفريق 
ان يحقق مع املس��ؤولني املوجودين خارج 
البالد بفض��ل صفة الفري��ق االممية التي 
تخوله ذلك.والننا نناش��د الس��يد رئيس 
ال��وزراء )ع��ادل عبد املهدي( ونتوس��م به 

خيراً ألن يكون عهده حافالً مبرحلة جديدة 
من العمل اجلاد للقضاء على كل مراحل 
الفس��اد فإن »البينة اجلدي��دة« بودها ان 
يك��ون ش��عار حكومت��ه هو »اس��تعادة 
احلق��وق املس��لوبة من اللص��وص واجب 
وطن��ي« كم��ا نطالب ببي��ان مصير فريق 

احملققني الدوليني وأين حل به الدهر؟

وكاالت / البينة الجديدة
حس��ن  العراق��ي  السياس��ي  كش��ف 
العلوي، امس األربعاء، عن الدوافع اخلفية 
الرسال صدام حس��ني اخاه غير الشقيق 
برزان ابراهيم التكريتي الى جنيف لقيادة 
اجله��د الدبلوماس��ي للع��راق ف��ي املقر 
االورب��ي لالمم املتحدة في جنيف، مش��يرا 
إل��ى أن ص��دام اودع 5% م��ن عائدات نفط 
الع��راق حلس��ابات ح��زب البع��ث املنحل 
في بنوك سويس��را. وقال العلوي ان “سر 
تعيني التكريتي سفيرا للعراق في جنيف 
ال يتعل��ق مبحاول��ة ابعاده عن بغ��داد اثر 
اخل��الف الناج��م عن زواج رغ��د صدام من 
حس��ني كامل واقصاء ب��رزان من منصبه 
في رئاسة اخملابرات، بل بهدف غير منظور، 

ظل خافيا وس��عيت لتضمينه في كتاب 
جدي��د ل��ي”. وأض��اف، العل��وي، أن صدام 
ارس��ل برزان الى جنيف لتس��جيل رصيد 
حسابات حزب البعث من مبيعات النفط 
التي تبلغ نس��بتها خمس��ة باملئة التي 
كان كولبنكي��ان يتقاضاها قبل التأميم 
ثم ذهبت الى رصيد س��ري خاص باس��م 
عدنان حسني احلمداني، وقد طلب صدام 
من زوج��ة احلمداني الذه��اب الى جنيف 
للتن��ازل ع��ن االس��م وتس��جيل الرصيد 
باس��م برزان”. واوضح ان “ه��ذه العملية 
كانت تهدف الى احلفاظ على اموال احلزب 
وتوظيفها عند وقوع الطوارئ”، متسائال 
“اين ذهبت ارص��دة احلزب في جنيف بعد 

االحتالل وملن ذهبت؟!«.



العبادي يفتح النار:  عند توزيع رواتب 
احلشد البعض كان يستلم املبالغ 

بـ«الَكواني«.. وفتح وسائرون وزعا الوزارات 
بينهما رغم تعهدهما بعدم االستئثار

منتسبوها يلعبون »الطاولي والدومينو والبوجبي«..                              تطالب 
احلكومة بفتح ملف الشركات احلكومية املعطلة قسرًا

بغداد / البينة اجلديدة
أكد رئي��س مجلس وزراء إقليم كردس��تان مس��رور  بارزاني لرئيس 
مجلس الوزراء ع��ادل عبد املهدي، اس��تعداد حكومة اإلقليم حلل 
جميع املسائل العالقة، فيما اعتبر األخير أن انهاء املشاكل يخدم 
جميع العراقيني.وذكر مكتب عبد املهدي ان “رئيس مجلس الوزراء 
استقبل مبكتبه الرس��مي، رئيس حكومة اقليم كردستان والوفد 
املرافق له”.وأش��ار بارزاني خالل اللقاء، إلى “حرصه على زيارة بغداد 
كأول محطة له بعد اس��تالمه مهام منصبه رئيس��ا للحكومة”، 
مؤكداً “استعداد حكومة االقليم للعمل املشترك والتعاون وتعزيز 
العالق��ات اإليجابية م��ع احلكوم��ة االحتادية حلل جميع املس��ائل 
العالق��ة وف��ق الدس��تور”.من جانبه، ش��دد عبد امله��دي، على أن 
“احلكوم��ة االحتادي��ة ترحب بأجواء التع��اون والتفاهم مع حكومة 
االقلي��م واحلكوم��ات احمللية من اج��ل تعزيز التكام��ل وحل جميع 
االشكاالت ملصلحة جميع العراقيني وحتت سقف الدستور ووحدة 

شعبنا وبلدنا”.

بغداد / البينة اجلديدة
أعل��ن مجلس محافظة بغ��داد امس االربعاء ، عن إحالة مش��روع قطار بغداد املعلق 
خالل الع��ام اجلاري وإدخاله حيز التنفيذ ربيع 2020، مبينة ان املش��روع س��يمّول من 
بنوك فرنس��ية وأملانية وتس��ديدها بعد 19عاما.وقال عضو اجمللس سعد املطلبي ، إن 
“احملافظة وبالتعاون مع األمانة أجرت مس��حا كامال جلميع الطرق التي مير بها القطار 
وال توج��د اي عوائ��ق متنع مروره او تنفيذه”.وأضاف ان “املش��روع س��يحال خالل العام 
احلال��ي ويدخ��ل حيز التنفي��ذ ربيع 2020 ، مش��يرا الى ان “املرحلة األول��ى من القطار 
املعلق تكتمل خالل اربع الى خمس سنوات”.وأوضح ان “متويل املشروع يكون من قبل 
مجموعة احتاد البنوك الدولية في فرنس��ا واملانيا وبتنفيذ شركات فرنسية وكورية”، 
مبينا ان “مدة التس��ديد تكون بعد 19 س��نة”.وتابع ان “القط��ار ضمن املرحلة األولى 
ينطلق من منطقة الش��عب مرورا بحي التجار ومن ث��م مدينة الصدر ليتفرع بعدها  
م��ن جس��ر الصرافية الى الكاظمية وطري��ق اخر الى العالوي”، الفت��ا الى ان “املرحلة 

الثانية منه تتجه باجتاه الدورة والسيدية وبقية مناطق قاطع الرشيد”.
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نائب تركماني يطالب بدرجات خاصة ويهدد بتظاهرات واعتصامات ان مت تهميش الرتكمان

عبد املهدي لبارزاني : نريد حل مجيع اإلشكاالت العالقة  ملصلحة العراقيني وفقا للدستور
النزاهة : مليار وربع املليار دوالر كلفة أهم املشاريع االستثمارية املتلكئة بالنجف

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

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

بغداد / البينة اجلديدة
أعلن��ت هيئة النزاهة، ام��س األربعاء، 
ع��ن التوصي��ات الت��ي أقره��ا الفريق 
التحقيق��ي املرك��زي املؤل��ف ملتابعة 
املش��اريع املتلكئة في النجف، مبينًة 
أن كلفة أهم املش��اريع االس��تثمارية 
املتلكئ��ة باحملافظ��ة تبلغ ملي��ار وربع 
املليار دوالر.وقالت الهيئة ، إن مجموع 
املشاريع املتلكئة في احملافظة البالغة 
240 مشروعاً، منها 104 مشاريع ممولة 
مركزياً، من ضمنها 45 مشروعاً توجد 
فيها مخالفات مالية وإدارية، مبينًة أن 
أبرز املش��اريع املتلكئة املمولة مركزيا 
مش��روع )تأهيل وتبليط وكربس��تون 
وأرصف��ة( ش��وارع ف��ي ح��ي النص��ر 
)22,600,000,000( ملي��ار  بأكث��ر م��ن 
دينار، وإنشاء وجتهيز وحدة ماء جنوب 
الكوفة بقرابة )6,500,000,000( مليار 

دينار.
وأضافت، أن عدد املشاريع االستثمارية 
املتلكئة احملالة من قبل هيئة استثمار 

النج��ف املرصودة بلغ 136 مش��روعا، 
أبرزه��ا مجمع )ب��اب علي( الس��كني 
دوالر،  ملي��ون   )248,200,000( مببل��غ 
وإنش��اء مجم��ع س��كني لألكادمييني 
دوالر،  ملي��ون   )245,000,000( بقراب��ة 
ومجمع��ا جن��ة النج��ف واحلقوقيني 
 )168,000,000( بقراب��ة  الس��كنيان 
عل��ى  دوالر  ملي��ون   )129,000,000  ( و 
التوال��ي، فضال عن مش��روعي معمل 

مدين��ة  وإنش��اء  اإلس��منت  إنت��اج 
صناعي���ة بأكثر من ) 240,000,000 ( و 
) 170,000,000( ملي��ون دوالر، والعديد 
من املش��اريع املهمة األخرى.وأش��ارت 
الدائرة، إلى أبرز املشاريع االستثمارية 
املتلكئ��ة الت��ي فتحت فيه��ا قضايا 
وإخباري��ة، كمش��روع قطار  جزائي��ة 
)املونوريل( وبناء مصنع أدوية وإنش��اء 
مجم��ع س��كني يض��م )2200( وحدة 

سكنية وفنادق س��ياحية ومجمعات 
أن  وبناي��ات جتارية.وتابعت،  ترفيهي��ة 
الفريق التحقيقي الذي يرأس��ه املدير 
الع��ام لدائرة التحقيق��ات، تولى إدارة 
ومتابعة أعم��ال التحقيق والتحريات 
اجلزائي��ة  والقضاي��ا  امللف��ات  ف��ي 
واإلخبارات، فضال عن مشاريع اإلعمار 
واملش��اريع  واالس��تثمار  واخلدم��ات 

املتلكئة املشوبة بشبهات فساد.

جملس بغداد : إحالة القطار املعلق خالل 2019 وإدخاله حيز التنفيذ ربيع 2020 مموال من بنوك فرنسية واملانية

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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كتب محرر الشؤون احمللية
يتذك��ر اجلمي��ع القرار الذي س��بق 
ان اص��دره مجل��س ال��وزراء خ��الل 
جلس��ته التي عقدها ف��ي الثامن 
م��ن كانون الثان��ي 2019 واملتضمن 
اع��ادة هيكل��ة الش��ركات العامة 
اململوك��ة للدول��ة وتش��كيل جلنة 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء )عادل 
عبد املهدي( بش��أن املوضوع.. لكن 
يب��دو ان من اص��دروا القرار نس��وا 
حتى الغاية منه او اهدافه املرحلية 
او املس��تقبلية حيث الزالت هناك 
املئ��ات م��ن الش��ركات احلكومي��ة 
واملصان��ع واملعام��ل الت��ي تعان��ي 
م��ن توقف تام او انها على احس��ن 

ح��ال متعثرة فال هي تش��تغل وال 
هي ميتة ومنس��حبة من احلياة.. 
وان اغل��ب تلك املصان��ع واملعامل 
تعود ملكيتها لوزارة الصناعة او 
غيرها من الوزارات وازاء ذلك تقول 
املعلومات ان املئات من منتس��بي 
ه��ذه الش��ركات العام��ة هم في 
حك��م العاطلني ع��ن العمل وان 
قطاع��ات واس��عة منه��م صاروا 
يلعبون الطاولي والدومينو وحتى 
ولقض��اء  للتس��لية  البوبج��ي 

الوقت..
»البينة اجلديدة« تطالب احلكومة 

وعلى رأس��ها السيد رئيس الوزراء 
)عادل عبد املهدي( بفتح هذا امللف 

فوراً للوقوف على حيثياته وبالتالي 
الش��ركات  م��ن  املئ��ات  انتش��ال 

اململوك��ة للدولة من موت محقق.. 
ونحن بانتظار رد الفعل.

وكاالت / البينة اجلديدة
ق��ال رئي��س ال��وزراء الس��ابق 
اع��داد  ان  العب��ادي(  )حي��در 
منتس��بي احلش��د الش��عبي 
الذي��ن كانوا مس��جلني على 
ال��ورق ه��و بح��دود )150( الف 
مقات��ل ولكن حينم��ا تريد ان 
تدق��ق االرقام هناك من يرفض 

ذلك.
واض��اف العب��ادي ف��ي حديث 
»الف��رات  لقن��اة  متلف��ز 

الفضائي��ة« انن��ي تكلمت مع 
املفتش العام السابق للحشد 
وه��و م��ن منظم��ة ب��در وكان 
الرجل صريحاً واعطاني ادلة ال 
تقبل النقاش ولكن مع االسف 
هناك من ضغطوا عليه وهددوه 
فاس��كتوه وق��د تكل��م مع��ي 
الرج��ل كالماً حراً وق��ال لي انا 
مص��ر عل��ى اداء واجبي وعندي 
ارق��ام حقيقي��ة وأن��ا ال افتش 
فق��ط ع��ن الرواتب فف��ي وقت 
يأتون جميعهم وقسم  الراتب 

ممثل��ون  عنه��م  يأت��ي  منه��م 
ليستلموا املبالغ ب�«الَكواني«.

واكد العبادي انه بعد كش��ف 
ه��ذه احلقائ��ق مت الب��دء بنظام 
تقن��ني الروات��ب ببطاقة الكي 
كل  بتس��جيل  وقمن��ا  كارد 
مقات��ل وندق��ق الرواتب لنعرف 

املقاتل ومكان عمله.
الفت��ح  ان  العب��ادي  واش��ار 
ال��وزارات  وزع��ا  وس��ائرون 
بينهم��ا رغ��م تعهدهما بعدم 

االستئثار.

 كركوك / البينة اجلديدة 
ه��دد النائ��ب التركمان��ي خليل املول��ى، ام��س االربعاء، 
باللج��وء ال��ى التظاه��رات واالعتصام��ات اذا مت تهميش 
املكون التركاني بالدرجات اخلاصة، مش��يرا الى ان املكون 
سبق وان مت تهميشه بالتشكيلة الوزارية.وقال املولى ، ان 
املكون التركماني وجه رس��الة الى املرجع الديني االعلى 
عل��ي السيس��تاني بالتدخل بش��أن املنه��اج احلكومي 
وتقس��يم الكابين��ة الوزاري��ة والدرجات اخلاص��ة، مبينا 
ان هناك تهميش��ا واضحا للتركم��ان بالدرجات اخلاصة.

واضاف انه سبق ان همش التركمان في الكابينة الوزارية 
رغ��م مطالباتنا من الرئاس��ات الثالث بعدم تهميش��نا، 
حيث ل��م تفي ه��ذه الرئاس��ات بالعهد وبع��د ذلك تبدأ 
اجملام��الت وعملي��ات بي��ع وش��راء املناصب.واك��د ان لدى 
التركمان خيارات عدة منها املظاهرات واالعتصامات في 
ح��ال مت تهميش املكون بالدرج��ات اخلاصة، الفتا الى اننا 
طالبن��ا مبنصب نائ��ب رئيس اجلمهوري��ة او احلصول على 
وزارة ولك��ن ال اس��تجابة.وحذر النائ��ب عن ائت��الف دولة 
القانون عبد السالم املالكي، في 19 حزيران 2019 ، رئيس 
مجل��س الوزراء ع��ادل عبد املهدي م��ن االنصياع لرغبات 
الق��وى واالح��زاب السياس��ية للحصول عل��ى الدرجات 
اخلاص��ة، فيم��ا دعاه ال��ى اخل��روج امام االعالم وكش��ف 

اجلهات التي متارس عليه ضغوط بهذا الشأن.

بغداد / البينة اجلديدة
االحتادية  احلكومة  األربعاء،  امس  اجلزائري،  فالح  بغداد  محافظ  دعا 
حلول  إليجاد  اجلهود  تضافر  الى  والبيئة  والتعليم  الصحة  ووزارتي 
اطراف  منها  تعاني  التي  البيئي  التلوث  الزمة  وعاجلة  سريعة 
ناحية اجلسر  اقيمت في  ندوة  بغداد، خالل  العاصمة.وقال محافظ 
ملناقشة موضوع الطمر الصحي وطرق املعاجلة، بحسب بيان ملكتبه 
والسامة  املشعة  والنفايات  اخمللفات  نقل  قاطع  وبشكل  “نرفض 
مكباً  بغداد  تكون  بان  والنسمح  السرطانية  االمراض  تسبب  التي 
هناك  تكون  “ان  الى  االحتادية  احلكومة  اجلزائري  للنفايات”.ودعا 

اجراءات عاجلة ملشكلة النفايات ومعاجلتها بطرق صحيحة للحد 
من ظاهرة الطمر العشوائي التي تهدد بانتقال االمراض السرطانية 
ألهالي العاصمة”، كما شدد على “ضرورة فتح حتقيق عاجل مبوضوع 
نقل النفايات الى العاصمة وعدم اجملاملة على حساب حياة املواطن”.
واكد محافظ بغداد ان “الدولة قادرة على انشاء مكبات نظامية وفق 
املعايير الدولية والصحية وطمر اخمللفات املشعة والنووية”، الفتا الى 
نقل  في  واالهمال  االهتمام  عدم  بسبب  سرطانية  امراض  “انتشار 

هذه اخمللفات ومواقع )السكراب( الى اماكن اخرى مناسبة”.

حمافظ بغداد : العاصمة تعاني من الطمر العشوائي ولن نسمح بتحوهلا اىل مكّب للنفايات

 
البصرة / البينة اجلديدة

اتفق العراق والكويت، امس األربعاء، 
رئيسية  جلان  اربع  تشكيل  على 
وجتاوز  البلدين  بني  العالقات  لتطوير 
عن  فضال  تعترضها،  التي  العقبات 
وبناء  لتأهيل  شاملة  خطة  اعداد 
خالل  من  العبدلي  سفوان  منفذ 
بنظر  تأخذ  جديدة  تصاميم  اعداد 
االعتبار امكانية زيادة حجم التبادل 

التجاري بني البلدين.
محمد  الدكتور  التجارة  وزير  وقال 
صحفي  مؤمتر  خالل  العاني،  هاشم 
في  الكويتي،  نظيره  مع  عقده 
محافظة البصرة، بحسب بيان نقله 
للوزارة  الرسمي  اإلعالمي  الناطق 
في  الكويتني  اشقائنا  مع  »نلتقي 
عمق  لديها  التي  البصرة  محافظة 
مع الكويت، وتربطنا روابط مشتركة 

كثيرة ومتعددة«.
اجلانب  مع  اللقاء  عقد  مت  أنه  وبني، 

الكويتي في منفذ سفوان العبدلي، 
لغرض االطالع بشكل ميداني على 
بصورة  يكون  وان  البد  الذي  املنفذ 
مختلفة عما هو عليه االن  خاصة 
مزيدا  ستشهد  املقبلة  الفترة  وان 
من التعاون وزيادة في حجم التبادل 
مشتركة  رغبة  ظل  في  التجاري 

واصرار على جتاوز كل العقبات. 
الرغبة  أن  إلى  العاني،  وأشار 
املشتركة لقيادة البلدين ستسهم 
املشاكل  من  كثير  معاجلة  في 
تطوير  تعترض  التي  والعقبات 

العالقات.
وأضاف، أن العراق والكويت متفقني 
نظرنا  ووجهة  عال  مستوى  على 
واضحة في كثير من اجملاالت خاصة 
في احملافل العربية والدولية ، وكانت 

لدينا اجتماعات مسبقة مع اجلانب 
الكويتي ووقعنا اتفاقا مشتركا في 

شباط املاضي.
عقد  على  اتفاق  إلى  الوزير،  وأشار 

العراقية  للجنة  األولى  الدورة 
ايلول  من  اخلامس  في  الكويتية 
املقبل، لغرض الوقوف على العقبات 
الى  بالعالقات  واالنطالق  املوجودة 

جميع  في  متقدمة  مستويات 
اجملاالت.

وتابع الوزير أما فيما يخص موضوع 
وإقامة  احلرة  التجارية  االتفاقية 

عرضها  مت  البلدين  بني  حرة  منطقة 
بيان   لغرض  األخرى  الوزارات  على 

وجهات النظر.
التجارة  وزير  قال  جانبه،  من 

ناصر  خالد  الكويتي،  والصناعة 
الروضان اليوم يوم تاريخي وهو اول 
وفد يزور البصرة ملد يد التعاون مع 

جمهورية العراق.
وبني الروضان، أن التبادل االقتصادي 
على  مؤكدا  موضوعنا،  أساس  هو 

أهمية العراق كدولة شقيقة.
الذي  الكويتي  الوزير  وأضاف 
سفوان  منفذ  في  اليوم  شاهدناه 
يكون  أن  مخجل  أمر  آخر،  حديث 
منافذ  إقامة  وينقصنا  منفذ،  هذا 
هذه  لبناء  توصية  ولدينا  جيدة 

املنافذ بعد إكمال التصميمات.
وكشف الروضان، عن تشكيل أربع 
جلان حلسم ملف الدخول، الفتا إلى 
املنفذ،  تأهيل  جلنة  هي  اللجان  أن 
جلنة  الدخول،  سمات  منح  جلنة 
الربط السككي، جلنة بناء املنطقة 

احلرة.
البصرة  محافظ  اكد  جهته،  من 
أهمية  على  العيداني  اسعد 

اجلانب  مع  جرت  التي  املباحثات 
سفوان  منفذ  لتطوير  الكويتي 
حجم  وزيادة  جهة  من  العبدلي 
وكان  البلدين  بني  التجاري  التبادل 
ملساهمة البصرة نصيب اكبر كونها 
احملافظة احملاذية للكويت والتي ميكن 
لها ان تكون الشريك االساس في اي 

تطور للعالقات. 
في  احمللية  احلكومة  أن  وأضاف، 
تصاميم  بأعداد  ستقوم  البصرة 
احلدودي  املنفذ  لتطوير  جديدة 
نسهم  ان  الكام   االستعداد  ولدينا 
التطوير  عمليات  في  االشقاء  مع 
التجارية  احلركة  الستيعاب  والبناء 
التي نتوقع لها ان تكون كبيرة جدا 
على  البلدين  امكانات  ضوء  في 

تفعيلها.
كبير  كويتي  وفد  املباحثات  وحضر 
اخملتلفة  الكويتية  اجلهات  ميثل 
بغداد  في  والكويت  العراق  وسفراء 

والكويت.

في مباحثات جرت في البصرة  

العراق والكويت يتفقان على تشكيل)4( جلان لتطوير العالقات وزيادة حجم التبادل التجاري



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

يعترب ترامب اخلطاب املثري لالنقسام واملعادي للمهاجرين 
أفضل فرصة للتشبث بالبيت األبيض العام املقبل

فاز ترام��ب بقرار من اجملمع االنتخابي، 
بعد أن حص��د نس��بة ضئيلة بلغت 
46% من األصوات في عام 2016 -يشير 
ديفي��د- أي أق��ل م��ن نس��بة هيالري 
كلينتون البالغة 48%. وتش��ير جميع 
الدالئ��ل إلى أنه يأمل في تكرار احليلة 
ف��ي واليات ميش��يجان وبنس��لفانيا 
عل��ى  يغل��ب  الت��ي  وويسكونس��ن، 
س��كانها البيض.من هذا املنظور، قد 
تكون انتقادات ترامب احلادة على كل 
من أعضاء الكوجنرس النس��اء: إلهان 
عمر م��ن مينيس��وتا، وألكس��اندريا 
نيوي��ورك،  م��ن  كورتي��ز  أوساس��يو 
وأيانا بريس��لي من ماساتشوستس، 
ميش��يجان،  م��ن  طلي��ب  ورش��يدة 
وجميعهن من النساء امللونات، مثاالً 
على استراتيجية للفوز بوالية ثانية.
وقال جون زوجبي، محلل استطالعات 
الرأي واملؤلف: »عليك أن تس��تنتج أن 
أي شخص يتولى منصًبا قياديًا لديه 
مستوى من العقالنية: كيم جوجن أون 
في كوريا الش��مالية وصدام حس��ن 

ف��ي الع��راق كان��ا يعلمان م��ا يكفي 
لتجنب اندالع حرب نووية. أما ترامب 
فهو رج��ل مهووس بالفوز ورجل لديه 
ش��ياطن. ولكن يج��ب أن أفترض أنه 
سيكون هناك نوع من ضبط النفس 
إذا اعتق��د أن هذا س��يضره«.ويضيف 
التقرير: »من التش��كيك في مسقط 
رأس أوبام��ا إل��ى الدع��وة إل��ى ف��رض 
حظر على املس��لمن إلى الوعد ببناء 
جدار حدودي مع املكس��يك، لم يجد 
ترام��ب م��ن ينبهه إل��ى مخاطر ذلك. 

ف��ي الواقع، لقد ُدع��م من قبل قاعدة 
قوية ولم يُحاس��ب قط على كلماته 
أو أفعال��ه املش��ينة«.أضاف زوجب��ي: 
»لقد أفلح معه اس��تهداف القاعدة 
اجلماهيري��ة. ه��ل هو عل��ى حق؟ من 
س��لوك  إن��ه  األخالقي��ة،  الناحي��ة 
وضيع وبش��ع، فمطالبة أحد بالعودة 
إلى بلده ليس��ت ش��كالً من أشكال 
العنصري��ة اخلفي��ة وغي��ر الواعي��ة؛ 
ه��ذه ه��ي احلقيقة. ولكن ه��ل يضره 
ذل��ك؟ ال أدري. إذا أجري��ت االنتخابات 
اليوم، ف��إن ترام��ب س��يمنى بهزمية 
نكراء. لكن االنتخابات ليس��ت اليوم 
والدميقراطي��ون ب��دأوا للت��و في متزيق 
داعميه  البعض«.إلى جانب  بعضهم 
اخمللصن، أش��ار زوجب��ي إلى أن ترامب 
سيش��ير أيًضا إلى ق��وة االقتصاد مع 
انخفاض معدل البطال��ة. »هذه املرة 
الطبقة الوس��طى البيضاء بال شك 
حالها أفضل. فماذا لدى الدميقراطين 
لتقدمي��ه؟ ه��ذا ه��و الس��ؤال ال��ذي 
ترامب عن كل  سيطرحونه«.يختلف 

رئيس أمريكي س��ابق ليس فقط عبر 
تأجي��ج االنقس��ام وتوس��يع ائتالفه 
-يؤك��د ديفي��د- ب��ل يب��دو أن��ه يراهن 

على كس��ب دع��م الذك��ور والعجائز 
واملتعلم��ن البيض ف��ي األماكن التي 
تهم اجملمع االنتخابي. حيث من املقرر 
أن تكون الهجرة وأمن احلدود قضيتن 
حاسمتن.وقال رون براونشتاين، كبير 

احملررين في مجلة ذي أتالنتك، لشبكة 
سي إن إن: »حتت حكم ترامب، أصبح 
االئت��الف اجلمه��وري مرك��ًزا بأغلبية 
س��احقة على الناخبن وأجزاء البالد 

األكثر قلًقا من التغيير الدميوغرافي«.
واستشهد براونستن ببحوث أجراها 
معهد بح��وث الدين العام والتي تبن 
أن اثن��ن م��ن كل ثالث��ة جمهوري��ن 
يقولون إن العدد املتزايد من املهاجرين 
يه��دد القي��م والتقالي��د األمريكي��ة 
التقليدية، مقارنة بس��تة من كل 10 
من س��كان البالد بشكل عام يقولون 
إن املهاجري��ن يع��ززون اجملتمع.وأضاف 
يرك��ز عل��ى  ترام��ب  أن  براونش��تاين 
اجلمهوري��ن »ف��ي األجزاء م��ن البالد 
األكثر انزعاجا من كل هذه التغييرات. 
وكل م��ا ن��راه م��ن اجل��دار، وه��و رم��ز 
الوقوف ضد التغيي��ر إلى االعتقاالت، 
إلى التغري��دات العنصري��ة العلنية، 
ه��و اعت��راف بذل��ك. وامللف��ت للنظر 
ه��و أن قل��ة م��ن اجلمهوري��ن، بغض 
النظ��ر عن قدرتهم على التذمر خلف 
األبواب املغلقة، كانوا على اس��تعداد 
للوقوف في وجه إعادة تعريف احلزب«.

ف��ي الواق��ع، يؤك��د ديفي��د، صم��ت 
اجلمهوري��ون إال قليل منهم فقط من 

أصحاب املناصب احلالين والسابقن 
الذين ش��جبوا سلوك ترامب. يبدو أن 
الكثي��ر منهم على اس��تعداد خلوض 

انتخاب��ات 2020.ف��ي مؤمت��ر صحفي 
مشترك في الكابيتول هيل، تعهدت 
النائب��ات الدميقراطيات األربعة بعدم 

الس��ماح لهجمات ترامب بتش��تيت 
انتباهه��ن ع��ن التصدي مل��ا وصفوه 
تهدد  الت��ي  الوحش��ية  بسياس��اته 
احلياة وتفرق األس��رة. لك��ن تغريدات 

ترامب صرفت االنتباه عن التجمعات 
اجلماهيري��ة واالعتق��االت التي طالت 
املهاجرين غير الشرعين والصور غير 
املريحة لنائ��ب الرئيس، مايك بينس، 
املهاجري��ن  احتج��از  مراف��ق  بزي��ارة 
املكتظ��ة وغي��ر الصحية.رفع ترامب 

وأنص��اره ش��عار »ه��ذا لي��س نحن«، 
ينوه ديفيد، وعادوا إل��ى تاريخ أمريكا 
الطويل من العبودية والعنف قائلن: 
»هكذا نح��ن بالضب��ط«. إن محاولة 
الرئيس للفوز بإعادة انتخابه من خالل 
تكتيك فّرق تُس��د في ع��ام 2020 من 
املقرر أن تقدم نظ��رة دقيقة على روح 
أمريكا.قال كي��رت بارديال، وهو معلق 
سياسي ومساعد جمهوري سابق في 
الكوجن��رس: »منذ اللحظة التي دخل 
فيها ترامب إلى الساحة السياسية 
وهو يشكك في مسقط رأس الرئيس 
األس��ود األول، فإن أدات��ه الوحيدة هي 
العنصرية. بالطبع سيستمر ذلك في 
ع��ام 2020. والش��عب األمريكي لديه 
خيار بسيط: إما أن تؤيد العنصرية أو 
ال تؤيدها. نحن على وش��ك اكتشاف 
األمريكي��ة«.ال  العنصري��ة  حقيق��ة 
ينبغ��ي أن تؤخذ النتيج��ة على أنها 
أمر مفروغ منه. يقول مايكل س��تيل، 
الرئي��س الس��ابق للجن��ة الوطني��ة 
للحزب اجلمهوري: »هناك أش��خاص 
يؤمن��ون مب��ا يقول��ه ترام��ب. وكان��وا 
موجودين قبل ظهوره. إن كل ما فعله 
ه��و إظهار هذا الش��عور ف��ي اجملالن 
س��تيل:  والسياس��ي«.وأضاف  العام 
»في املاض��ي، لم يكن ليحصلوا على 
الوق��ت إلب��داء رأيهم، لكن ش��خًصا 
م��ا حت��دث بصوته��م وأضف��ى عليه 
الش��رعية. لديك قوميون من البيض 
جمهوري��ون  وق��ادة  ل��ه  يصفق��ون 
صامت��ون. ه��ذه ه��ي املس��احة التي 
نح��ن فيها«.وقد هاجم��ت صحيفة 
بريطاني��ة الرئيس األمريك��ي، دونالد 
ترام��ب، الت��ي اتهمت��ه بأن��ه يحاول 
إع��ادة الواليات املتح��دة إلى ماضيها 
العنصري.أن برنامج الرئيس األميركي 
دونالد ترامب ستعيد الواليات املتحدة 
نصف ق��رن إلى ال��وراء أي إلى العصر 
ال��ذي كان في��ه الزعم��اء املنتخب��ون 
يتحدث��ون عن تف��وق الرجل األبيض«.
وأضافت أن ترامب يخفق في فهم، أو 
يتجاهل، واحدة من القواعد الرئيسة 
لب��الده وهي أن الن��اس ال يجب أن مييز 
بينهم على أس��اس لون بش��رتهم أو 
عرقه��م.ورأت الصحيف��ة أن ترامب ال 
يعتبر إال البي��ض مواطنن حقيقين 
للوالي��ات املتح��دة، بينم��ا ينظر إلى 
املهاجرين واألعراق األخرى على أنهم 
عابرون.ولفتت من جهتها أن األمر لم 
يأت كمفاج��أة أن يق��ول ترامب ألربع 
عض��وات في الكونغ��رس، كلهم من 
غي��ر البيض، أن يعودوا إلى البالد التي 
جاءوا منها وهذا يعد عنصرية واضحة 
ويتماشى مع التصور القومي األبيض 
الذي يؤيده ترامب.«بينما يتجه ترامب 
بكل قوته صوب اليمن، يبدو أن مزاج 
الناس في بالده يتحول صوب اليسار، 
حس��بما تشير اس��تطالعات الرأي«.
وفًقا لس��تيل، الداف��ع وراء ترامب هو 
التخمن بدال من استراتيجية كبرى. 
»ال أض��ع هذا ف��ي إطار السياس��ة أو 
االنتخابات الرئاس��ية: فهذا يتحدث 
عن تاريخن��ا، وكيف ننظر إلى بعضنا 
بعًضا، وكيف نرى أش��خاًصا ليس��وا 
م��ن هنا. إن من احمل��زن أن بعض قادتنا 
السياسين صامتون ألنهم يخشون 

دونالد ترامب«.
* كاتب يف صحيفة »الغارديان«

ترامب سيمنى بهزيمة 
نكراء. لكن االنتخابات 
ليست اليوم 
والديمقراطيون بدأوا 
للتو يف تمزيق بعضهم 
البعض«.إىل جانب 
داعميه املخلصني

أطلق ترامب علمته السياسية منذ ثمان سنوات قائلاً إن أول رئيس أمريكي من أصل أفريقي 
ولد يف أفريقيا لطاملا كان يتحدث بعنصرية ويتكلم حول ما يثري الجدل وهو جزء من املشكلة

اوباما

رونس

شومر

   لكل شيء ثوب وللثوب مقاس سياسي واجتماعي 
وما ال��ى ذلك فلي��س كل االثواب مع��دة ليرتديها 
سياسي طارئ أو رجل يريد أن يكون أبا او امرأة تريد 
أن تكون زوجة أو اما وبالنتيجة وبعد مرور السنوات 
يالح��ظ ذلك الش��خص ان هذا الث��وب ليس على 
مقاس��ه . فمن منا قام بقياس ثوبه عليه ؟ فهناك 
اث��واب فضفاضة أو ممزق��ة او مرقع��ة ورمبا يذهلك 
ما ترى س��واء أكنت رج��ال ام إمرأة . بال جدوى وجود 
تلك القياس��ات للذين ال يفقهون معناها ومغزاها 
وعلى تلك الشاكلة تبرز املشاكل العويصة والتي 
ال حتل اال مبن يعرفون احجام قياس��اتهم فالبعض 
)نص ردن( والبعض اآلخر ) ربع ردن( وقسم يلبسون 

أردان  ب��ال  اثواب��ا 
وم��ا الى ذل��ك من 
احلجوم  مختل��ف 
 . والقياس��ات 
ان  املش��كلة 
ال  الن��اس  اغل��ب 
مقامهم  يعرف��ون 
حدوده��م  وال 
ن  فيش��مخ������و
بانوفه��م وه��م ال 
مق��دار  يعرف��ون 
اجلس��يم  اخلط��أ 
ارتكب��وه  ال��ذي 

في ح��ق غيره��م فتراه��م معاندي��ن ووقحن في 
تعامالتهم م��ع احمليطن بهم . الثوب السياس��ي 
لم يج��د جس��دا موائما له ال��ى ه��ذه الفترة من 
الزم��ن فحاول البعض )تقرميه( حتى يتناس��ب مع 
التش��وهات الت��ي يحملها ولكن م��ن غير املمكن 
ان تعط��ي بدلة رجل بالغ الى طف��ل صغير . وهذه 
احلالة تسري الى الزوج او الزوجة واألب واألم فهناك 
الكثير من الذين خدعوا انفس��هم بارتداء اثواب ال 
تناس��بهم ال من حيث احلج��م او اللون او حتى من 
جان��ب )التفصيل( فلزوم االناق��ة ان يتحد الباطن 
مع الظاه��ر وهيهات ان يكون ذل��ك عند الناس إال 

من تداركته رحمة من ربه.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

الثوب السياسي لم يجد 
جسدا موائما له اىل 
هذه الفرتة من الزمن 
فحاول البعض )تقريمه( 
حتى يتناسب مع 
التشوهات التي يحملها

كيف ستكون عنصرية ترامب هي بطاقة فوزه بفترة رئاسية ثانية

مقاسات سياسية

أثار دونالد ترامب 
عاصفة من اجلدل بعدما 
طالب أربعة من نائبات 
الكوجنرس »بالعودة« 
إلى أوطانهن األصلية، 
وقد وصف تشاك 
شومر، زعيم األقلية 
في مجلس الشيوخ، 
التعليقات بأنها »تنضح 
بالعنصرية«. لكنها 
قد ال تضر بفرص إعادة 
انتخابه.بل على العكس 
من ذلك، يبدو أن الرئيس 
األمريكي يعتبر اخلطاب 
املثير لالنقسام واملعادي 
للمهاجرين أفضل فرصة 
للتشبث بالبيت األبيض 
العام املقبل. ويرى بعض 
احملللن أنه رمبا يكون 
على صواب.وقد عّلق بن 
رودس، مستشار األمن 
القومي السابق لباراك 
أوباما، بتغريدة عبر تويتر 
قال فيها: »أطلق ترامب 
عالمته السياسية منذ 
ثمان سنوات قائاًل إن أول 
رئيس أمريكي من أصل 
أفريقي ولد في أفريقيا. 
لطاملا كان يتحدث 
بعنصرية، ويتكلم حول 
ما يثير اجلدل، وهو جزء 
من املشكلة«.

* ديفيد سميث
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بغداد / البينة اجلديدة
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة 
وزي��ر النف��ط عل��ى اهتم��ام احلكومة 
وال��وزارة باس��تثمار الغ��از املصاح��ب 
للعمليات النفطية من خالل املشاريع 
الواع��دة ومبا يعزز من االنت��اج الوطني 
له��ذه الثروة ويقلل ح��رق الغاز حفاظاً 
عل��ى البيئ��ة .ج��اء ذل��ك خ��الل مؤمتر 
صحفي عقب مراس��يم التوقيع على 
مذكرة التفاهم الس��تثمار غاز ارطاوي 
بني ش��ركة غاز اجلنوب وشركة هانيول 
)Honeywell( االمريكية بهدف استثمار 
)300 مقم��ق ( ملي��ون ق��دم مكع��ب 
قياس��ي بالي��وم ف��ي املرحل��ة االول��ى 
للمش��روع.وقال الغضب��ان : ان الوزارة 
ومن خالل خططها الرامية إلس��تثمار 
الغ��از من حق��ول عديدة فانه��ا اليوم 

حتق��ق خط��وة مهم��ة في ه��ذا االطار 
لتعزيز االنتاج الوطن��ي من هذه الثروة 
وتوفي��ر كميات جيدة م��ن الغاز اجلاف 
الكهربائية  الطاق��ة  لرف��د محط��ات 
والغ��از الس��ائل واملكثف��ات ألغ��راض 
االستخدام الداخلي والتصدير مشيداً 
بجهود اجلهات املعنية في دوائر الوزارة 
ومكت��ب وكيل ال��وزارة لش��ؤون الغاز 
وش��ركة غاز اجلن��وب عل��ى جهودهم 
في التعاون واالع��داد وصوالً الى توقيع 
املذكرة والعقود الحقاً .من جانبه اعرب 
الس��فير االمريك��ي في بغ��داد »ماثيو 
تول��ر« ع��ن تقدي��ره للخط��وات الت��ي 
اتخذته��ا وزارة النف��ط بتقلي��ل الغاز 
احملترق في حق��ول النفط اجلنوبية من 
خالل اس��تثماره واالستفادة منه لرفد 
محطات الطاق��ة الكهربائية مبعدالت 

جي��دة . واض��اف الس��فير االمريكي ان 
االمريكي��ة ومنها ش��ركة  الش��ركات 
هانيول تعمل بجد على املش��اركة في 
تطوير اس��تثمارات جديدة بعيدة املدى 
ومنها مش��روع اس��تثمار غ��از ارطاوي 
الذي يهدف الى تعزيز االقتصاد العراقي 
من خ��الل زيادة الق��درات احمللية النتاج 
الطاقة في العراق باحدث التكنلوجيا 
املتطورة ، فضالً ع��ن توفيره االف فرص 
العمل والتقليل من التلوث البيئي .وقال 
مدير عام شركة غاز اجلنوب حيان عبد 
الزهرة ان هذا املشروع يعد من املشاريع 
املهمة الستثمار الغاز في عموم البالد 
وف��ي محافظة البصرة بش��كل خاص 
حيث يهدف الى اس��تثمار الغاز بطاقة 
تص��ل ال��ى )300 ( مقم��ق ملي��ون قدم 
مكعب قياسي باليوم وصوالً الى )600( 

مقم��ق ملي��ون ق��دم مكعب قياس��ي 
باليوم ف��ي املرحلة الثانية للمش��روع 
مبا يعزز االنت��اج الوطني من الغاز.واكد 
املتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان 
هذا املش��روع يأتي ضم��ن خطط وزارة 
النفط اليقاف حرق الغاز وحتويل الطاقة 
احملروق��ة وامله��دورة ال��ى طاق��ة مفيدة 
ترف��د محط��ات الطاق��ة الكهربائي��ة 
بكميات كبيرة من الغ��از وتقدر الفترة 
الزمني��ة للمرحل��ة االولى قراب��ة )36 ( 
ش��هراً . واضاف جهاد ان  هذا املشروع 
يس��تثمر الغ��از م��ن )5( حق��ول كبيرة 
وه��ي )مجنون، غ��رب القرنة، اللحيس، 
الطوبة، الصبة(..وتابع جهاد ان  املرحلة 
القادمة ستش��هد التوقي��ع على عدد 
من عقود استثمار الغاز تعزيزاً لالنتاج 

الوطني من هذه الثروة .

نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط : نهدف اىل استثمار الغاز من )5( حقول نفطية  

بغداد / البينة اجلديدة
التجارة  وزير  العاني  هاشم  محمد  الدكتور  ترأس 
اجتماعاً موسعاً مع مدراء املطاحن احلكومية ومدراء 
فروع الشركة العامة لتصنيع احلبوب لبحث واقع عمل 
املطاحن احلكومية وسبل االرتقاء بطاقاتها االنتاجية 
آلية  وبحث  االنتاج  لزيادة  مستقبلية  خطط  ووضع 
الطحني  مادة  توزيع  في  املتحققة  التجهيز  ونسب 
ضمن مفردات البطاقة التموينية ، أكد الوزير العاني 
خالل االجتماع اهمية استنفار كافة الطاقات املتاحة 
البطاقة  مفردات  ضمن  الطحني  مادة  توفير  لغرض 
في  احلنطة  محصول  وفرة  بعد  خصوصاً  التموينية 
نتيجة  اخلزن  ساحات  وامتالء  احلبوب  جتارة  سايلوات 
تسويق الفالحني واملزارعني كميات كبيرة من احملاصيل 
واملتابعة  التنسيق  العاني على اهمية  الوزير  ، وشدد 

بني الشركات ذات العالقة ووضع اخلطط املستقبلية 
للمواطن  اجليدة  النوعية  من  الطحني  مادة  لتوفير 
والعمل على مدار الساعة وفق االليات املتبعة وحسب 
االجراءات  واتخاذ  مطحنة  لكل  االنتاجية  الطاقة 
اجلهود  وبذل  الصعوبات  كافة  لتذليل  املناسبة 
املضاعفة من اجل حتقيق التوزيع االمثل ملادة الطحني 
بالتوجيهات  االلتزام  ضرورة  على  .مؤكداً  للمواطنني 
وعدم التلكؤ بتنفيذ الواجبات وفق االليات املعتمدة ، 
محذراً من اتخاذ اشد العقوبات في حالة عدم تنفيذ 
الوزير  واستمع   ، املطاحن  ملدراء  املناطة  التوجيهات 
التي  واملعوقات  املشاكل  الى  االجتماع  خالل  العاني 
تواجه عمل املطاحن منها شمول املطاحن احلكومية 
املواد  توفير  الكاز كذلك  وتوفير مادة  املبرمج  بالقطع 
االحتياطية والصيانة الدورية للمطاحن ، هذا وحضر 

اللقاء كل من الوكيل االقتصادي هيثم اخلشالي ومدير 
عام الشركة العامة لتجارة احلبوب نعيم املكصوصي 

ومعاون مدير عام الشركة العامة لتصنيع احلبوب .

وزير التجارة: نستنفر كل الطاقات املتاحة لتوفري  الطحني من النوعية اجليدة للمواطن

بغداد / البينة اجلديدة
العراقية  للموانئ  العامة  الشركة  ادارة  عقدت 
 ، األربعاء  امس  النقل(  وزارة  )تشكيالت  احدى 
التشغيل  شركات  مدراء  مع  موسعاً  اجتماعاً 
املوانئ  في  احلكومية  للمشاريع   املشترك 
العراقية .بينت الشركة ، انه : تنفيذا لتوجيهات 
مبتابعة  لعيبي  اهلل  عبد  املهندس  النقل  وزير 

ضمن  تقع  التي  احلكومي  البرنامج  مشاريع 
نسب  ،ارتفاع  مؤكدة   ، مسبقاً  معدة  جداول 
االجناز فيها واي تاخير يعتبر تلكؤ والبد من تقدمي 
الشركة  ان   ، الشركة  واكدت   . قانونية  اسباب 
التي  واملعوقات  العقبات  كافة  بتذليل  ستقوم 
التسهيالت  كافة  بتقدمي  العمل  سير  تواجه 
متينة  املشاريع،وتوطيد عالقات  لتنفيذ  الالزمة 
والقدمية  اجلديدة  والشركات  العراق  موانئ  بني 
منها على حدا سواء . وزير النقل املهندس عبد 
احلكومي  البرنامج  مبتابعة مشاريع  لعيبي  اهلل 
مؤكدة   ، مسبقاً  معدة  جداول  ضمن  تقع  التي 
،ارتفاع نسب االجناز فيها واي تاخير يعتبر تلكؤ 
والبد من تقدمي اسباب قانونية . واكدت الشركة 
العقبات  كافة  بتذليل  ستقوم  الشركة  ان   ،
واملعوقات التي تواجه سير العمل بتقدمي كافة 
املشاريع،وتوطيد  لتنفيذ  الالزمة  التسهيالت 
والشركات  العراق  موانئ  بني  متينة  عالقات 

اجلديدة والقدمية منها على حدا سواء .

بغداد / البينة اجلديدة
اعضاء  العادلي  د.جمال  املائية  املوارد  وزير  السيد  التقى 
العام  املصب  مياه  استخدام  بدراسة  اخملتصة  اللجنة 
اليه  ماتوصلت  وبحث  والزراعة  االسماك  تربية  الغراض 
ومدى  العام  املصب  مياه  واقع  دراسة  خالل  من  اللجنة 
احملاصيل  وزراعة  االسماك  تربية  احواض  النشاء  مالئمته 
املالئمة لنوعية تلك املياه.كما اشاد السيد الوزير باجلهود 
هذه  مثل  اهمية  على  والتاكيد  اللجنة  قبل  من  املبذولة 
البحوث والدراسات وضرورة تعميمها لالستفادة منها من 
قبل الباحثني وطلبة الدراسات العليا والبحث عن مصادر 

بديلة للمياه.

وزير املوارد املائية يلتقي اعضاء 
اللجنة املختصة بدراسة استخدام 

مياه املصب العام

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
   بعد تأكيد وزير النقل املهندس عبد اهلل لعيبي 
وإزالة  احملطة  لبناية  اجلمالية  إضفاء  على  باهض 
عام  مدير  ميدانيا  ..اشرف  فيها  احلواجز  جميع 
احلسيني  كاظم  جواد  طالب  األستاذ  السكك 
بناية شارع مدخل  القريبة من  احلواجز  رفع  على 
احملطة املركزية  واحمليطة مبديرية شرطة السكك 
النسيابية  السكك  شرطة  مدير  مع  بالتنسيق 
اجلهة  من  املسافرين  دخول  وتامني  املركبات  سير 
ورافعات   آليات  ..وشاركت  للمحطة  الغربية 
التي  التطوعية  احلملة  بهذه  الثقيلة   السكك 
كان في مقدمتها مدير قسم اآلليات بإزالة احلواجز 
وفتح الطرق خلدمة املواطن الكرمي عند مراجعتهم 
ملكاتب حجز املسافرين ومديرية شرطة السكك  
يذكر أن الشركة مت تطويرها بكل اللمسات التي 

تعطي  التي  واملعمارية   الفنية  اجلوانب  حتمل 
جمالية  ملن يشاهد البناية العريقة التي مر على 
انارتها  اجنزت  حيث   67،عاما  من  اكثر  انشائها 
ناظرها  لتسر  بجمالها  وأضفت  باحاتها  وزرعت 
اإلجناز  هذا  احلضاري.ويأتي  إرثها  حملت   لكونها 
السكك  عام  مدير  قبل  من  ومعنوي  مادي  بدعم 
الشركة(  بواقع  والنهوض  التطوير  جلنة  )رئيس 
املدير  اشاد  وقد  ومتميزا   إيجابيا  احلضور  وكان 
العام بدور  الكوادر الهندسية والفنية في قسم 
والزراعية  الذاتية  والصيانة  واإلتصاالت  اإلشارات 
ملساهمتهم  الشركة  مقر  في  االليات  وقسم 
البناية  أطراف  على  االقتصادية  االنارة  بنصب 
املتروكة.خدمة  املساحات  وتشجير  ومداخلها 
قطارات  على  واملغادرين  الوافدين  للمسافرين 

السكك   .

السكك تنجز  انارة بناية احملطة العاملية وتزيل 
الصبات القريبة من مديرية شرطة الشركة

بغداد / البينة اجلديدة
اجلزائري  فالح  املهندس  بغداد  محافظ  اكد 
على اهمية تكامل اجلهود وتكثيف االجراءات 
االستباقية واالحترازية لدرء الكوارث واالخطار 

ترأسه  الذي  االجتماع  ذلك خالل  البيئية.جاء 
الدفاع  دوائر  مديري  وضم  اجلزائري  املهندس 
الفني  النائب  وبحضور   العاصمة،  في  املدني 
قضايا  جملة  مناقشة  تضمن  بغداد  حملافظ 
املهنية  والسالمة  االمني  باجلانب  متعلقة 
االجتماع،  تضمن  بها.كما  النهوض  وسبل 
هذه  واجراءات  خطط  شرح  الى  االستماع 
والكوارث  اخلواطر  لدرء  وضعت  التي  الدوائر 
اجلزائري  العاصمة.ودعا  لها  تتعرض  قد  التي 
الى تشكيل فريق عمل مشترك للحفاظ على 
ارواح وممتلكات املواطنني وجتنب تكرار ماحدث 
من حوادث حرائق في الشورجة وجميلة مؤكدا 
في الوقت ذاته تذليل املعوقات وتقدمي كل ماهو 
دوائر  لدعم  احملافظة  لدى  امكانيات  من  متاح 

الدفاع املدني من اجل املصلحة العامة.

النقل تعقد اجتماعًا مع شركات التشغيل املشرتك 
ملتابعة سري املشاريع احلكومية يف املوانئ

حمافظ بغداد يوجه بتكثيف االجراءات االحرتازية 
واالستباقية لدرء الكوارث واالخطار البيئية

البينة اجلديدة / غامن السعدي       
نقل  في  واملتواصلة  املستمرة  جهودها  ضمن 
احلموالت والبضائع في العراق سواء تلك التي ترد 
الفيحاء  البصرة  في  العراقية  املوانئ  طريق  عن 
او املناقالت الداخلية للمنتوج الزراعي احمللي من 
احلنطة او البذور واألسمدة الكيماوية والتي تندرج 
ضمن توجيهات السيد وزير النقل املهندس عبد 
اهلل لعيبي باهض .بدأت آليات أُسطول الشركة 
العامة للنقل البري / إحدى تشكيالت وزارة النقل 
مبناقلة )20( ألف طناً من احلنطة احمللية وبحسب 
مجلس  رئيس  األسدي  الرزاق  عبد  عماد  السيد 
اإلدارة املدير العام للشركة الذي قال :«بدأ أُسطول 

النقل البري بنقل ) 15( ألف طناً من مادة احلنطة 
 )5( ونقل  ضاري  خان  الى  كركوك  محافظة  من 
آالف طناً من مادة احلنطة ذاتها الى سايلو الدورة 
وبارك  أيضاً«.  كركوك  محافظة  ومن  بغداد  في 
في  لتواصلهم  الشركة  أبناء  جهود  األسدي 
العمل وحرصهم على إجنازه في الوقت املناسب 
بالرغم من إرتفاع درجات احلرارة وتأثير ذلك على 
لنقل احلموالت  الشركة  إستعداد  العمل معلناً 
كامل  وبحرص  اإلوزان  ومبختلف  كافة  والبضائع 
الى  بأمان  وإيصالها  احلموالت  هذه  سالمة  على 

األماكن اخملصصة لها.

)20 ( ألف  طن من احلنطة احمللية 
ينقلها اسطول النقل الربي   

بغداد / البينة اجلديدة
لؤي  الدكتور  الكهرباء  وزير  السيد  أكد 
على  بالتجاوز  يقوم  من  بأن  اخلطيب, 
الكهربائية  الطاقة  توزيع  شبكات  
ذلك  جاء  اخملربني.  خانة  في  يوضع 
في  مبكتبه  سيادته  استقبال  خالل 
الثالثاء  االول  امس  يوم  الوزارة  مقر 
صيانة   مركز  مسؤول   ,2019/7/16

السيدية املهندس فراس حسن, الذي مت 
االعتداء عليه من قبل  عدد من اصحاب 
على  املتجاوزين  من  االهلية,  املولدات 
بتنفيذ  قيامه  اثناء  التوزيع,  شبكات 
لرفع  موخرا  الوزارة  اطلقتها  حملة 
التجاوزات عن الشبكة الكهربائية في 
منطقة السيدية.وقال اخلطيب، بوركت 
وهذا  الواجبات,  تنفيذ  في  جهودك 

يقدمون  الذين  الكهرباء  برجال  عهدنا 
اجل  من  لها,  المثيل  تضحيات  يوميا 
مبيناً,   . املظلوم  الشعب  هذا  خدمة 
في  القانونية  الدائرة  الى  اوعزنا  لقد 
مقر الوزارة, باتخاذ كافة االجراءات لردع 
اثناء  الوزارة  منتسبي  على  املتجاوزين 
بهذه  يقوم  من  فان  للواجب,  تأديتهم  

التصرفات  السلبية هو عدو للشعب.

وزير الكهرباء : من يقوم بالتجاوز على شبكات الطاقة يوضع يف خانة املخربني 

البينة اجلديدة / جاسم كرمي الطائي
االعمار  دائرة  عام  مديرة  أطلعت 
وزارة  تشكيالت  أحدى  الهندسي 
واالشغال  والبلديات  واالسكان  االعمار 
حسن  محمد  آسيا  املهندسة  العامة 
على سير العمل مبوقع الورش االنتاجية 
الدائرة  عام  مديرة  بغداد..وقالت  في 
خالل جولتها امليدانية وبحضور معاون 
مدير عام الدائرة املهندس محمد حيدر 
والورش  أآلليات  قسم  ومدير  الساكني 
التخصصية املهندس ستار جبار ومدير 
موقع  ان  حميد  مجيد  اخملازن  قسم 
الورش االنتاجية في العامرية من املواقع 
املهمة في الدائرة ملا متتلكه من مالكات 
كفاءة  ذات  وحرفية  وهندسية  فنية 
ومعدات  وجود مكائن  عالية فضال عن 
النجارة  أعمال  تخص  تخصصية 
عام  مديرة  وأضافت  واالملنيوم.  واحلدادة 
العمل  أنه مت االطالع على سير  الدائرة 
املوقع  أحتياجات  أهم  الى  واالستماع 

واملشاكل التي تواجه العمل والعاملني 
لغرض أيجاد احللول املناسبة لها. وأكدت 
مباشرة  ومتابعة  اهتماما  هناك  ان 
وامكانية  الورش  هذه  لعمل  الوزارة 
التي  املشاريع  لرفد كافة  بها  النهوض 
تقوم الوزارة والوزارات االخرى بتنفيذها 
واالملنيوم  واحلديدية  اخلشبية  باالبواب 
واالملنيوم  احلديدية  والشبابيك 
احلدادة  أعمال  كافة  الى  باالضافة 
عام  مدير  معاون  أشار  والنجارة.فيما 
الدائرة الدكتور محمد حيدر الساكني 
على  تنفيذها  مت  االنتاجية  الورش  أن 
ارض مساحتها عشرة دومنات . مبيناً ان 
املوقع يضم اربعة مسقفات وزعت وفق 
احلاجة لتشمل اعمال االملنيوم واحلدادة 
والنجارة أضافة الى وحدة اخملازن واالبنية 
اخلدمية امللحقة بها ،  وأوضح ان الدائرة 
وضعت عددا من املقترحات أمام الوزارة 
امكانيات  واستثمار  واستغالل  لتطوير 
سواء  املدربة  واملهارات  الكوادر  هذه 

احلرفية.  أو  الفنية  أو  الهندسية  كانت 
والورش  اآلليات  قسم  مدير  نوه  فيما 
ان  جبار  ستار  املهندس  التخصصية 
مهمة  وكوادر  أمكانيات  متتلك  الدائرة 
في قسم االنتاج والتي مت تدريبها على 
حرفية  الى  حتتاج  التي  االعمال  كافة 
ستكون  الدائرة  ان  مؤكدا   . عالية 

متطلبات  كافة  لتلبية  استعداد  على 
تقوم  التي  االخرى  والوزارات  الشركات 
احلدادة  والعمال  املشاريع  بتنفيذ 
والنجارة بعد تأمني عدد من املتطلبات 
هذه  بعمل  النهوض  بامكانها  التي 

الورش.

مديرة عام دائرة االعمار اهلندسي تطلع على سري العمل ملوقع الورش االنتاجية يف بغداد

البينة اجلديدة / عباس كرمي العلياوي 
اخملتلفة   انشطتها  ضمن  اجملتمعية  الشرطة  دأبت 
التواصل مع الدوائر اخلدمية ألمانة بغداد للتنسيق في 
مجال الكثير من الفعاليات اخلدمية حيث مت يوم امس 
الشرطة  مديرية  من  مفرزة  زيارة   2019  /  7  /  17 األربعاء 
برئيس  واللقاء  الشعب  بلدية  دائرة  ملقر  اجملتمعية 
املهندسني االقدم )عادل كاظم مهدي الساعدي( لنقل 
املشاكل  بعض  معاجلة  في  املواطنني  مناشدات  بعض 
فرصة  بإقرب  بَتذليلها  خيراٌ  وعدهم  َوبدورة  العالقة 

ممكنة خدمة لألهالي ومدينة بغداد احلبيبة .

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
كأس  بذهبية  هادي  عمار  العراقي  املبارز  فارز 
بولندا  وارشو/   في   واملقامة  للمبارز   العالم 
القف  ابن  مستشفى  في  راقد  مريض  وهو 
دميتري  اإلنكليزي  الالعب  على  تغلبه  بعد 
مدير  كاظم  ضياء  الدكتور   .  14-15 بنتيجة 

هادي  عمار  البطل  قال  القف  ابن  مستشفى 
السفلى  األطراف  بشلل  املصابني  أحد  هو 
القف  ابن  وادخل مستشفى  10 سنوات  منذ 
إلى  انضم  مباشرة  خروجه  وبعد  تأهيله  ومت 
احتاد املبارزة الباراملبية  وأحرز في السابق عدة 

بطوالت عاملية وباراملبية واسيوية.

مفرزة من الشرطة اجملتمعية تزور بلدية الشعب 

مريض راقد  يف مستشفى ابن القف حيصل على 
وسام ذهيب يف بطولة العامل باملبارزة
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صفعة الرأمسالية 
مرّحب بها

ه��ل ميكن اعتبار امللياردير األميركي بي��ل غيتس الذي يتحرك من 
قرى آس��يا البائس��ة حتى حق��ول أفريقيا ليوزع لقاحات ش��لل 

األطفال، رأسماليا؟
في سبعينات القرن املاضي يسأل الصبي الذي تعلم في مدرسة 
حديث��ة وتفوق باللغ��ة اإلنكليزية والده القوم��ي العربي، عما إذا 
كانت بريطانيا رأس��مالية؟ كانت لندن بالنسبة إلى وعيه الغض 
مث��اال في كل ش��يء على عك��س اإلمبريالية األميركي��ة القاتلة 
الصلف��ة. لم تكن إجابة األب آنذاك غي��ر خيبة للصغير الذي أراد 
أن يعرف ملاذا بريطانيا مثاال رائعا بالنس��بة إليه وهي رأس��مالية 
ف��ي زمن يتطلب مواجهة اإلمبريالي��ة! ولَم لم تكن غير ذلك كما 

يتمنى!
ال أعرف ما حل مبس��تقبل الفتى بعد ذل��ك لكنني أتوقع أنه درس 
احلقيقة السياسية وتعرف عليها عن قرب، متاما كما عّرف دونالد 
ساس��ون أس��تاذ التاريخ األوروبي في جامعة لندن، الرأس��مالية 
ف��ي كتاب��ه اجلديد “النص��ر القل��ق” بأنه��ا صفعة مرح��ب بها 
وفي محله��ا! بينما ينظر الفقهاء السياس��يون ف��ي الغرب إلى 
الرأسمالية كنظام متفكك بعد عقود من الهيمنة، يبدو أننا في 
العالم العربي بتنا نعيد البحث عن رأس��ماليتنا اخملفّية في أدراج 
األنظمة الس��ابقة، لنعيد اكتش��افها من جديد، بع��د أن أدركنا 
بش��كل متأخر أنها احلل، ونحن نفقد كل شيء، الثروة والوطنية 
واالستقرار. من هو الرأسمالي؟ هل ميكن اعتبار امللياردير األميركي 
بي��ل غيت��س الذي يتح��رك من قرى آس��يا البائس��ة حتى حقول 

أفريقيا ليوزع لقاحات شلل األطفال، رأسماليا؟
عندما يتعلق األمر بالتاريخ فله س��معة س��يئة مع الرأسمالية، 
لكن��ه اليوم على اس��تعداد ليك��ون أكثر ش��فافية بعدما تواطأ 
في عدم التنبؤ بفش��ل االش��تراكية. التاريخ يعمل جاهدا اليوم 
ملعرفة الش��عبوية أكثر، وقد ينتظره الكثي��ر املتعلق بالطائفية 
والعنصرية والقومية، ولهذا يش��عر بالندم على عالقته املرتبكة 
بالرأس��مالية. الكالم الق��دمي عن اضطهاد العم��ال مجرد جزء ال 
معنى له من صنع أساطير التاريخ احلديث، ونحن نقارن اضطهاد 
النس��اء اليوم في ظروف عمل ال متت إلى اإلنس��انية بشيء وحتت 
أنظم��ة ترفع الفتة الدميقراطية ومعرف��ة اهلل أكثر! وبدال من ذلك، 
يتطل��ب منا أن نروي قصص جناح واقعية وحياة ش��عوب لم تهدر 
فيها الكرامات حتت قس��وة حكومات رأس��مالية، صحيح أن هذا 
النظام يصيب اإلنسان بالكآبة والقلق املزمن من اللهاث املستمر 
حتت وطأة الش��عور بالعبودية للعمل، ألن فك��رة العمل مرتبطة 
غالب��ا باإليفاء بالقروض املرتبطة بش��راء املن��ازل، وليس من أجل 
الت��رف، ومتى كان العمل ترفا؟ تس��ألني مرش��حة حزب العمال 
ف��ي منطقتي قبل االنتخاب��ات البرملانية األخيرة بعد أن ش��عرت 
بأنني ل��م أتعاطف معها أثن��اء جولتها الترويجي��ة على املنازل، 
مل��اذا تعطي صوتك لألغنياء؟ مع أني لم أفعل ذلك، لكن تفس��ير 
أن األغني��اء ي��زدادون غنى والفقراء يزدادون فق��را بحاجة إلى قراءة 

جديدة مرتبطة بفساد احلكومات وليس بأي شيء آخر.

كرم نعمة

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
العس��كري  اجملل��س  وّق��ع 
الس��ودان،  ف��ي  االنتقال��ي 
وقوى إعالن احلرية والتغيير، 
بحضور الوسيطني األفريقي 
واإلثيوب��ي، ام��س األربع��اء، 
السياس��ي  االتف��اق  عل��ى 

للمرحلة االنتقالية.
ووق��ع االتف��اق نائ��ب رئيس 
اجملل��س العس��كري وقائ��د 
قوات الدعم السريع، محمد 
حم��دان دقل��و )حميدت��ي(، 
نيابه عن اجمللس العسكري، 
وأحم��د ربي��ع، عض��و جتمع 
املهني��ني ع��ن ق��وى إع��الن 

احلرية والتغيير.
الت��ي  الوثيق��ة،  وتش��مل 
مت االتف��اق حوله��ا هي��اكل 
احلك��م في الس��ودان خالل 
الفت��رة االنتقالية، التي من 

املقرر أن تستمر 3 سنوات.
وأعل��ن الطرف��ان ف��ي مؤمتر 
صحف��ي مش��ترك، االتفاق 
على كافة تفاصيل الوثيقة 
السياسية اخلاصة بهياكل 
احلكم، فيما مت إرجاء اإلعالن 

على الوثيقة الدستورية إلى 
ما بعد اجتماع��ات يوم غد 
الرابعة  الس��اعة  اجلمع��ة، 

عصرا بالتوقيت احمللي.
صحف��ي  مؤمت��ر  وخ��الل 
مش��ترك، وص��ف حميدتي، 

االتف��اق  عل��ى  التوقي��ع 
احلاس��مة  ب�«اللحظ��ة 
والتاريخي��ة لكل الش��عب 
ق��ال  فيم��ا  الس��وداني«، 
القي��ادي ف��ي ق��وى احلري��ة 
إن  إبراهي��م األمني  والتغيير 

الثورة أحدث تغييرا أساسيا 
في الس��ودان، مؤك��دا أنه ال 
ميك��ن أن ننس��ى تضحيات 
خالل  الس��وداني  الش��عب 
الثورة. وأوضح األمني أن املرأة 
السودانية لعبت دورا كبيرا 

في إح��داث التغيير، مؤكدا 
أن الثورة س��تحدث التغيير 

املطلوب في السودان.
بع��د  اإلع��الن  ه��ذا  وج��اء 
اجتم��اع بدأه وف��دا اجمللس 
احلري��ة  وق��وى  العس��كري 

والتغيير مس��اء أمس االول 
حت��ى  واس��تمر  الثالث��اء، 
الس��اعات األولى من صباح 
بحض��ور  االربع��اء  ام��س 
األفريق��ي  الوس��يطني 

واإلثيوبي.
ووصف ممثل االحتاد األفريقي 
محمد  الس��ودانية،  لألزمة 
االتف��اق  لب��اد،  حس��ن 
اجملل��س  ب��ني  السياس��ي 
بأنه  واملعارضة  العس��كري 
»يشكل خطوة حاسمة في 
مس��ار التوافق الشامل بني 
القوت��ني«. كما ذك��ر لباد أن 
االتفاق »يفتح عهدا جديدا 
ويس��هل الترب��ة للخط��وة 
التالية وهي دراسة وتنقيح 
مرس��وم  عل��ى  واملصادق��ة 

دستور املرحلة االنتقالية«.
العس��كري  اجملل��س  ووق��ع 
الس��ودان،  ف��ي  االنتقال��ي 
وقوى إعالن احلرية والتغيير، 
بحضور الوسيطني األفريقي 
واإلثيوب��ي، ام��س األربع��اء، 
السياس��ي  االتف��اق  عل��ى 

للمرحلة االنتقالية.

وكاالت /البينة الجديدة
قالت بعثة األمم املتحدة للدعم 
في ليبيا على تويتر إن مبعوث 
إلى  اخل��اص  الدولية  املنظم��ة 
ليبي��ا غس��ان س��المة التقى 
وزير اخلارجي��ة والتعاون الدولي 
اإلمارات��ي الش��يخ عبداهلل بن 
زاي��د آل نهي��ان ف��ي أبوظب��ي 
لبحث س��بل وضع حد للقتال 

في ليبيا.
وع��رض س��المة للمس��ؤولني 
الكلف��ة  اإلم��ارات  دول��ة  ف��ي 
اإلنس��انية اخلطي��رة لألحداث 
التمس��ك  وأهمي��ة  الراهن��ه 
بخريط��ة طري��ق موح��دة للم 
وملساعدتهم  الليبيني  ش��مل 

على التوافق واملصاحلة.
وتؤيد اإلمارات عودة االس��تقرار 
إلى ليبيا بعد قرابة 7 س��نوات 
من احلرب والفوضى اثر سقوط 

نظام العقيد القذافي.
بإنه��اء  ابوظب��ي  وتطال��ب 
سيطرة امليليشيات واجلماعات 
العاصم��ة  عل��ى  املتش��ددة 
مب��ا  القت��ال  وانه��اء  الليبي��ة 
يحفظ حقوق الشعب الليبي 

ويؤمن مستقبله.

للش��ؤون  الدول��ة  وزي��ر  وأي��د 
اخلارجي��ة ف��ي اإلم��ارات أن��ور 
قرقاش بيان الدول الست حول 
ليبي��ا قائال بأن��ه موقف مهم 

لصالح السالم واالستقرار.
تغري��دة نش��رها  وكت��ب ف��ي 
على موق��ع تويتر امس االربعاء 
ح��ول  الس��ت  ال��دول  »بي��ان 
ليبيا والداعي إل��ى وقف فوري 
ح��ول  القتالي��ة  للعملي��ات 
العاصم��ة طرابل��س ميثل إرادة 
اجملتمع الدول��ي وأولوية العودة 
للمس��ار السياسي، والتحذير 
اجلماع��ات  مح��اوالت  م��ن 
الف��راغ.  اس��تغالل  اإلرهابي��ة 
اخملاط��ر،  لطبيع��ة  جتس��يد 
موق��ف مهم لصالح الس��الم 

واالستقرار«.
وكانت عدد من ال��دول الكبرى 
بينها دول تدعم عملية اجليش 
الوطني الليبي بقيادة املش��ير 
خليفة حفتر دعت الثالثاء إلى 
وقف القتال ف��ي ليبيا وحذرت 
م��ن أن س��فك الدم��اء يفاقم 

الوضع.
املتح��دة  الوالي��ات  وانضم��ت 
وفرنسا وبريطانيا وايطاليا إلى 

كل من مص��ر واإلمارات إضافة 
إلى السعودية  في اإلعراب عن 
»القلق البالغ« بس��بب العنف 
في املنطقة احمليطة بالعاصمة 

طرابلس.
وج��اء ف��ي بي��ان مش��ترك أن 
الدول الست »تدعو إلى خفض 
التصعي��د فورا ووق��ف القتال 
احلالي وإلى العودة الفورية إلى 
العملية السياسية التي جتري 

بوساطة األمم املتحدة«.
وحذرت تلك الدول من أن القتال 
الط��وارئ  حال��ة  م��ن  »فاق��م 

تده��ور  م��ن  وزاد  اإلنس��انية« 
أزم��ة املهاجري��ن، معرب��ة عن 
خش��يتها من أن ي��ؤدي الفراغ 

األمني إلى تعزيز التطرف.
ال��دول  أن  البي��ان  ف��ي  وج��اء 
»تدعو جميع أطراف النزاع في 
طرابلس إلى النأي بأنفس��هم 
من جمي��ع اإلرهابي��ني واألفراد 
قب��ل جلنة  م��ن  املس��تهدفني 
العقوب��ات ف��ي األمم املتح��دة 
وجتدي��د التزامه��م مبحاس��بة 
املسؤولني عن زعزعة االستقرار 

في شكل أكبر«.

ان  الليب��ي  اجلي��ش  وأعل��ن 
ميليش��يات مصرات��ة املؤي��دة 
حلكوم��ة الس��راج ب��دأت ف��ي 
الى  والعودة  سحب اسلحتها 
مدينتها حتسبا لهجوم كبيرة 
م��ن قبل اجلي��ش خ��الل االيام 
املقبل��ة. وقال املرك��ز اإلعالمي 
لغرف��ة عملي��ات الكران��ة في 
تدوين��ة بصفحت��ه الرس��مية 
الثالث��اء  الفايس��بوك  عل��ى 
تسحب  مصراته  »ميليشيات 
مبدرس��ة  اخملزن��ة  اس��لحتها 
الس��واني الثانوية وتنس��حب 

ال��ى الكرميية كماغ��ادرت عدد 
من عصاباتهم املس��لحة الى 
خ��ارج احملاور ف��ي اجت��اه طريق 
العودة الى مصراتة بعد وصول 
انب��اء على وج��ود نّي��ة هجوم 
املس��لحة  للق��وات  كاس��ح 

العربية الليبية.
وقتل نحو 1100 ش��خص منذ 
أن أطلق املش��ير حفتر حملته 
للس��يطرة عل��ى طرابلس من 
التي  الوطني  الوف��اق  حكومة 
املتح��دة.  األمم  به��ا  تعت��رف 
وتؤكد القيادة العامة للجيش 
الوطن��ي الليب��ي أن العملي��ة 
العس��كرية تستهدف تطهير 
اإلرهاب، متهمة  العاصمة من 
حكومة الوفاق الوطني برئاسة 
باالعتم��اد على  الس��راج  فايز 
ميليش��يات متطرف��ة بينه��ا 
للقاع��دة  موالي��ة  جماع��ات 

وإلخوان ليبيا.
ووصف اجليش الليبي معركته 
املس��لحة  اجملموع��ات  ض��د 
بأنه��ا معركة صب��ر، مؤكدا أن 
حكوم��ة الوفاق ل��م يتبَق لها 
سوى الطائرات بدون طيار بعد 

حتييد على سالحها اجلوي.

اجمللس العسكري السوداني و»احلرية والتغيري« يوّقعان على االتفاق السياسي

سالمة يبحث من اإلمارات إنهاء القتال يف ليبيا

وكاالت / البينة الجديدة
قط��ر  وزراء  رئي��س  هاج��م 
األس��بق، حمد بن جاس��م آل 
الداعي��ة لوقف  ال��دول  ثاني، 
القتال في ليبيا، وهي الواليات 
وبريطانيا  وفرنس��ا  املتح��دة 

وإيطاليا ومصر واإلمارات.
وقال بن جاسم، في تغريدة عبر 
صفحته الرسمية على موقع 
التواصل االجتماعي »تويتر«، 
امس األربع��اء: »أمر مضحك 
أن تعلن مجموعة دول بإيقاف 
احلالة ح��ول طرابلس إليجاد 
حل سياسي«. وتساءل: »أين 
كنت��م من��ذ بداي��ة املعرك��ة 
املدعومة من بعض الدول التي 
في اإلع��الن والتي ل��م توقف 

ه��ذا االعتداء عل��ى احلكومة 
الش��رعية وعل��ى األمنني في 
طرابلس. وملاذا ال يكون إيقاف 
احلالة ما قبل بدء العمليات«.
أخرى:  تغري��دة  ف��ي  وأض��اف 
»امل��راد الي��وم أن يكونوا دعاة 
ابت��الع  س��الم، ولك��ن بع��د 
أج��زاء م��ن طرابل��س، وه��ذا 
يذكرن��ا فيما ج��رى قبل عام 
67 والهدن��ة الت��ي أريد منها 

تثبيت احملتل«.
وتاب��ع: »املضح��ك أن البي��ان 
دول دميقراطية  وفي��ه  يص��در 
إرادة  حتت��رم  أن  يفت��رض 
الشعوب، ولكن الواضح أنها 
احترم��ت املصالح«، مش��يرا 
إلى أنه في النهاية ستنتصر 

إرادة الشعب الليبي.
وكان��ت 6 دول بينه��ا دولت��ان 
بيان��ا  أص��درت  عربيت��ان 
مش��تركا حول ليبيا وطالبت 
للقت��ال  الف��وري  بالوق��ف 
املس��تمر في طرابل��س. وذكر 
ال��دول  ب��ني  مش��ترك  بي��ان 
ال�س��ت، إن »حكومات مصر 

واإلمارات  وإيطالي��ا  وفرنس��ا 
واململك��ة املتح��دة والواليات 
قلقه��م  يؤك��دون  املتح��دة 
إزاء القتال املس��تمر  العميق 
إلى  ويدع��ون  ف��ي طرابل��س، 
للتصعي��د  ف��وري  خف��ض 
القتالية،  للعملي��ات  ووق��ف 
ويحثون على العودة العاجلة 

السياس��ية  العملي��ة  إل��ى 
مضيفا  األممية«،  بالوس��اطة 
أن »ال ميك��ن أن يك��ون هن��اك 
ح��ال عس��كريا ف��ي ليبي��ا«. 
وتاب��ع البي��ان: »نح��ن ندعم 
بش��كل كامل اجلهود األممية 
بقيادة املبعوث األممي غس��ان 
س��المة«، مواص��ال: »نحتاج 
إلى إعادة تنش��يط وس��اطة 
األمم املتح��دة التي تهدف إلى 
دع��م حكوم��ة انتقالية متثل 
والتحضي��ر  الليبي��ني،  كل 
برملاني��ة  انتخاب��ات  إلج��راء 
مصداقي��ة«.  ذات  ورئاس��ية 
كم��ا دعا البي��ان »كل أعضاء 
احت��رام  إل��ى  املتح��دة  األمم 
التزاماته��م باملس��اهمة في 

ومنع  ليبيا،  واس��تقرار  سالم 
وتأمني  األس��لحة،  ش��حنات 

مصادر النفط الليبي«.
واالثنني املاضي، أعرب مجلس 
األم��ن والس��لم ف��ي االحت��اد 
األفريقي ع��ن قلقه من ازدياد 
التدخالت اخلارجية في ليبيا، 
ووصول إمدادات السالح إليها 

على الرغم من احلظر األممي.
األط��راف  اجملل��س  وطال��ب 
»بوق��ف  املعني��ة  الليبي��ة 
العدائي��ة،  لألعم��ال  ف��وري 
وااللت��زام بوق��ف دائم إلطالق 
الكام��ل  واالنخ��راط  الن��ار، 
السياس��ية  العملي��ة  ف��ي 
واحلوار، من أجل التوصل حلل 

لألزمة«.

سهواً .. الناتو يكشف
سراً خيص األسلحة النووية 

األمريكية

هجوم من محد بن جاسم على)6 ( دول بينها دولتان عربيتان

وكاالت / البينة الجديدة
واف��ق البرملان األوروب��ي مؤخرا على 
تعيني وزيرة الدفاع األملانية أورسوال 
ف��ون دير الي��ن رئيس��ة للمفوضية 
األوروبي��ة خلفا جلان كل��ود يونكر، 
لتصبح بذل��ك أول امرأة تتولي هذا 

املنصب.
وينهي تولي وزي��رة الدفاع األملانية 
منصب رئاس��ة املفوضية األوروبية 
أزم��ة بالبرمل��ان  األوروب��ي كانت قد 
ظهرت بالقمة الطارئة في 2 يوليو/

مت��وز، حيث ع��ارض االش��تراكيون 

الدميقراطي��ون ون��واب ح��زب اخلضر 
ترشحها للمنصب.

وص��وت 383 نائب��ا لصالح ف��ون دير 
الي��ن، مقاب��ل رف��ض 327 وامتن��اع 
22 نائب��ا عن التصوي��ت. وتولت فون 
دير الي��ن )61 عام��ا( قب��ل انتخابها 
ملنصب رئيس املفوضية منصب وزير 
الدفاع بأملانيا في 2013، لتصبح أول 
امرأة تتولى ه��ذا املنصب. وتوجهت 
بالش��كر ألعض��اء البرمل��ان األوروبي 
الذي��ن أعطوه��ا أصواته��م لتصبح 
رئيس��ة املفوضي��ة خلف��ا لرئي��س 

وزراء لوكسمبورغ سابقا جان كلود 
يونكر، داعي��ة منتقديها في الوقت 

ذاته للتعاون معها.
وقال��ت عق��ب انتخابها »رس��التي 
إليهم جميعا دعونا نتعاون بشكل 
بناء«، مش��ددة على ضرورة أن يكون 
هدف اجلمي��ع هو أوروبا موحدة أوروبا 
قوية. ورحب��ت املستش��ارة األملانية 
البرمل��ان  بتصوي��ت  مي��ركل  أجني��ال 
األوروب��ي لصال��ح تعي��ني مواطنتها 
رئيسة للمفوضية األوروبية. ووصفت 
ميركل وزي��رة دفاعه��ا املنتمية إلى 

حزبها املس��يحي الدميقراطي بأنها 
جتمع بني االقتناع واإلقناع بأوروبا.

 وأضافت أن »فون دير الين ستتصدى 
اآلن وبس��رعة كبيرة للتحديات التي 
نق��ف أمامه��ا كاحت��اد أوروب��ي وقد 
أوضحت هي ذلك خالل خطابها في 

البرملان األوروبي«.
وتابع��ت »حتى م��ع فقدان��ي اليوم 
لوزي��رة ظلت تعمل مع��ي على مدار 
س��نوات طويل��ة، فإنني سأكس��ب 
ش��ريكة جديدة في بروكسل ولذلك 

فأنا أتطلع إلى تعاون جيد بيننا«.

فون دير الين أول امرأة تتوىل رئاسة املفوضية األوروبية

وكاالت / البينة الجديدة
كش��ف تقرير جلنة اجلمعية 
البرملاني��ة حلل��ف الناتو عن 
طريق اخلطأ معلومات تخص 
األس��لحة  تخزي��ن  مواق��ع 

النووية األمريكية.
أبري��ل/  ش��هر  ف��ي  ونش��ر 
نيسان، تقرير صادر عن عضو 
كندي في جلنة الدفاع واألمن 
البرملانية  للجمعية  التابعة 
حلل��ف الناتو بعن��وان »عصر 
جديد من احتواء األس��لحة 
مس��ألة  تن��اول  النووي��ة«، 
احلداث��ة واحل��د من انتش��ار 
األسلحة النووية، ومتت إزالة 
التقري��ر فيما بعد لكش��فه 
ع��ن وجود حوالي 150 رأس��ا 
نووي��ا أمريكي��ا ف��ي أوروب��ا. 
صحيف��ة  ذك��رت  حس��بما 

»واشنطن بوست«.
»دي  صحيف��ة  وأش��ارت 
البلجيكية، عقب  مورغ��ن« 

نش��ر التقري��ر إل��ى تخزي��ن 
ال��رؤوس النووي��ة في س��ت 
وأوروبي��ة  أمريكي��ة  قواع��د 
كاآلت��ي: كالي��ن ب��روغ ف��ي 
بلجيكا، وبوشيل في أملانيا، 
ت��وري في  وأفيان��و، وغي��دي 
إيطاليا، وفولكل في هولندا، 

وإينجرليك في تركيا«.
حل��ف  م��ن  مص��در  وق��ال 
)الناتو(،  الشمال األطلس��ي 
طل��ب ع��دم الكش��ف ع��ن 
هويته، إن ه��ذه الوثيقة غير 

رسمية.
ونظ��رت العديد من وس��ائل 
اإلع��الم إل��ى التقري��ر عل��ى 
أن��ه تأكي��د حلقيق��ة كانت 
معروفة منذ زم��ن طويل. ومت 
نشر مقال في صحيفة »دي 
مورغ��ن« البلجيكي��ة حت��ت 
عن��وان: »أخي��را وببس��اطة 
يوجد س��الح ن��ووي أمريكي 

في بلجيكا«.



عبد الباري عطوان

ما زال من املُبكر الّربط بني اختفاء ناقلة نفط إماراتّية 
وتهديدات  هرمز  مضيق  عبر  يومني  قبل  إبحارها  أثناء 
اإليرانّية،  للثورة  األعلى  املُرشد  خامنئي  علي  السّيد 
التي توّعد فيها “بأّن إيران ستُرد على احتجاز بريطانيا 
اخلبيث إلحدى الّناقالت اإليرانّية أثناء ُمرورها عبر مضيق 
الناقلة  املاُلئمني، فهذه  واملكان  الُفرصة  جبل طارق في 
تعّرضت للقرصنة البحريّة، يُريدون إضفاء صفًة قانونّيًة 

عليها، وهذا االخِتطاف ال مُيكن أن ميُر دون رّد”.
نار”،  بدون  ُدخان  “ال  ولكن  األحكام،  سّيد  هو  الُغموض 
ذروته  وبَلغ  املِنطقة،  يَسود  الذي  احلالي  التوتّر  ِظل  في 
بعد إسقاط الصواريخ اإليرانّية لطائرة جتّسس أمريكّية 
ُمسّيرة اخترقت األجواء اإليرانّية، وكانت ُتّلق على ارتفاع 
20 كيلومتًرا، وتراجع الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن 
انطالق  من  دقائق   10 قبل  انتقاميٍّ  ُهجوٍم  على  اإلقدام 
الطائرات احلربّية على حدِّ زعمه خوًفا ورُعًبا من الّنتائج.

باسمها،  ُمتحّدث  وعبر  املتحدة،  العربّية  اإلمارات  دولة 
 MT“ اسم  تِمل  التي  الناقلة  بهذه  لها  صلة  أّي  نفت 
RIAH”، وترَفع علم بنما، وأّكدت في بياٍن رسميٍّ أنها غير 
أبو ظبي، وال  مملوكة لها، ولم يتم تشغيلها من جانب 
تِمل على متنها أّي طاقم إماراتي، ولم تُرسل أّي طلب 
التي احتجزتها  الناقلة  أن  التذكير  يُفيد  رّبا  استغاثة. 
القّوات البحريّة البريطانّية في مضيق جبل طارق وتِقل 
300 ألف طن من النفط اإليراني، كانت ترفع علم بنما 
وُقبطانها  واحد،  إيرانّي  بّحار  ظهرها  على  وليس  أيًضا، 

هندي، وباِقي طاقمها من جنسّياٍت آسيويٍّة.

ال نستبِعد وجود “صلٍة ما” بني هذه الناقلة “امُلتفية” 
االثنني  أو  اإلماراتّية،  وحتى  أو  البريطانّية،  والّسلطات 
أو  طائرة،  أو  سّيارة  اختفاء  عن  احلديث  فُيمكن  مًعا، 
تزيد  ِعمالقة  ناقلة  تختفي  أن  ولكن  الّنوق،  من  قافلة 
النفط،  من  برميل  ماليني  ثالثة  أو  اثنني  عن  ُحمولتها 
بالسفن  ازدحاًما  العالم  مناطق  أكثر  من  ِمنطقٍة  وفي 
والناقالت، وفي ِظل التوتّر احلالي، والرقابة الدقيقة، أمر 
يستعصي على الَفهم، فهمنا على األقل، وال بُد أّن ُهناك 
“قطبة” مخفّية، أو يُريد البعض إخفاءها. املُرشد األعلى 
درجًة عاليًة من املصداقّية،  أثبتت  ال يكِذب، وُحكومته 

بإسقاطها  تهديداتها،  جميع  ونّفذت  هّددت  عندما 
أّواًل، والعودة إلى تخصيب  لطائرة التجّسس األمريكّية 
اليورانيوم بُعّدالت أعلى ممّا كان عليه احلال قبل توقيع 
االتّفاق النووي اإليراني عام 2015 ثانًيا، وزيادة املزون من 
امُلّددة  الكمّية  من  أكثر  هو  ما  إلى  امُلّصب  اليورانيوم 

بحوالّي 300 كيلوغرام ثالًثا.
أو اجملهولة  الناقلة اإلماراتّية،  إذا كانت هذه  ال نعرف ما 
العملي  الّتنفيذ  هي  األصح،  على  اآلن  حتى  الُهويّة 
لتهديدات املُرشد األعلى، ورّبا نفيق في الّصباح الباكر 
على أنباء وجودها ُمحتجزًة في ميناء بندر عباس اإليراني 

في موجِة تصعيٍد جديدٍة للتوتّر؟ من الّصعب استبعاد 
اإليرانّية  البريطانّية  العالقات  أن  الفرضّية، خاّصًة  هذه 
لم تُكن طبيعّيًة في أّي يوٍم من األيّام، وبلغت قّمة التوتر 
الذي  طارق  جبل  مضيق  في  اإليرانّية  الّناقلة  باحتجاز 
ِوفق  فيه مضمونًة  املاِلحة  ُحريّة  تكون  أن  املُفترض  من 
ُكل القوانني الدولّية. احُلكومة البريطانّية ارتكبت خطأً 
فادًحا باحتجاز هذه الّسفينة وهي التي تُريد االنضمام 
إلى تالٍف بحريٍّ دوليٍّ يدعو إليه الرئيس ترامب لَضمان 
حريّة املاِلحة الدولّية في مضيق هرمز، خاّصًة أُن الذرائع 
بنع وصول هذه  أوربّية  ُعقوبات  تطبيق  وأبرزها  املُقّدمة 
فلم  السوري،  بانياس  ميناء  إلى  وُحمولتها  الناقلة 
يُعلن االتاد األوربي، أو أّي دولة من أعضائه، تأييد عملّية 

االحتجاز هذه حّتى كتابة هذه الّسطور.
مضيق  أّن  عنها  القفز  مُيكن  ال  التي  النهائّية  امُلّصلة 
هرمز لم يُعد آمًنا للِمالحة البحريّة وُعبور ناقالت النفط 
تديًدا، مثلما كان عليه احلال في السابق قبل تشديد 
اإليرانّية  السلطات  تُقِدم  أن  ودون  األمريكّية،  الُعقوبات 
املاضي  في  مّرة  من  أكثر  هّددت  مثلما  إغالقه  على 
ُعمان،  خليج  في  نفط  ناقالت  ِست  وتفجير  القريب، 
التعّرف على مصيرها حّتى اآلن  يِتم  ناقلة لم  واختفاء 

يُؤّكد هذه احلقيقة .. والقادم أعظم.
هنت،  جيرمي  البريطاني  اخلارجّية  وزير  من  ُكل  تأكيد 
زعامة  على  الّتنافس  في  خصمه  جونسون  وبوريس 
رئيسة  ماي،  تيريزا  وخالفة  احلاكم،  امُلافظني  حزب 
بأّن بريطانيا لن تدخل في حرٍب  بالتالي،  الوزراء احلالّية 
للّنأي  ُمحاولًة  يأتي  رّبا  إيران  في  أمريكا  جانب  إلى 
بالّنفس عن حماقات الرئيس ترامب الذي يُعتبر املَسؤول 
األكبر وإدارته، عن ُكل التوتّر احلالي في ِمنطقة اخلليج 
بانسحابه من االتّفاق النووّي اإليرانّي استجابًة إلمالءات 

بنيامني ِنتنياهو، رئيس الوزراء اإلسرائيلّي.
قد  طارق  جبل  مضيق  في  اإليرانّية  الناقلة  عن  االفراج 
يكون الّطريق األقصر ملعرفة مصير الناقلة “اإلماراتّية” 
والطائرة  بالّناقلة،  فالّناقلة  امُلتفية،  أو  امَلطوفة، 
بالطائرة، والّصاروخ بعشرة أو عشرين صاروًخا، هذه هي 
املُعادلة اجلديدة، وننَصح بأخذ تهديدات املُرشد األعلى 

 أعلم.
ُ

بُكل اجلديّة .. والل

أحمد الصياد

راسخ  مبدأ  الدولي.  الصراع  أساس  املساومة 
تبلورت  منذ  الدولية  العالقات  أقرته  لطاملا 
ال  ثم  ومن  ؛  الراهنة  صياغتها  في  وتطورت 
قدر  زحزحته،  علي  واحدة«  »صني  مبدأ  يقوى 
ما يخطئ وو تشيان، املتحدث الرسمي باسم 
عالياً  يبني  لو  الصينية،  الوطني  الدفاع  وزارة 
على رده على نبأ إعالن البنتاغون موافقة وزارة 
أسلحة  تايوان  بيع  على  األميركية  اخلارجية 
السياسات  أن  مؤكداً  دوالر؛  بليون   2.2 بقيمة 
»صني  مبدأ  بشدة  تنتهك  اخلاطئة  األميركية 
التجارية  احلرب  أن  الصني  واحدة«.تدرك 
يُبدي  أن  تُرجح  أميركا ال  بينها وبني  املستعرة 
هذه  على  اعتراض  أي  األميركي  الكونغرس 
 30 البالغة  القانونية،  املهلة  خالل  الصفقة 
أميركا  إلى حث  وبالتالي يسعي تشيان  يوماً. 
اإلعالنات  وبنود  بتعهداتها،  الوفاء  علي 
وهي  املشتركة،  الثالثة  األميركية  الصينية 
 28 في  شنغهاي  إعالن  التحديد:  وجه  على 
العالقات  إقامة  وإعالن   ،1972 )فبراير(  شباط 
بني الصني وأميركا في 16 كانون األول )ديسمبر( 
1978، والبيان املشترك الصيني - األميركي في 
التي  اإلعالنات  وهي   .1982 )أغسطس(  آب   17
عبَّدت الطريق أمام عالقات وطيدة بني البلدين؛ 
وأعُتيرت بثابة ملفات إرشادية لتطور العالقات 
امللفات  معاجلة  في  لنجاحها  البلدين،  بني 
اجلانب  أعاد  إذ  بوضوح؛  بينهما  احلساسة 
وثيقة  أول  وهو  شنغهاي،  إعالن  في  الصيني 
توجيهية ملسار العالقات الثنائية، وُعد إصداره 
الصني  بني  العزلة  حالة  انتهاء  على  مؤشراً 
وأميركا. وعن املسألة التايوانية، أكدت الصني 
الواحدة«  »الصني  مبدأ  شنغهاي  إعالن  في 
ووجوب انسحاب القوات األميركية من تايوان، 
ومن جانبه أكد اجلانب األميركي »أننا ال نعارض 
»نؤكد  كما  املوقف«  هذا  علي  نتحفظ  وال 

سحب جميع القوات واملنشآت األميركية من 
»كهدف  تعبير  الحظ  نهائي«.  كهدف  تايوان 
واإلعالنات  املعاهدات  أن صياغة  تدرك  نهائي« 
اإلبقاء  على  دوماً  القادرة  فنونها  لها  الدولية 

على األبواب كافة مفتوحة، ولو بقدر ما.
أما البيان املشترك الصادر عن اجلانبني في آن 
واحد في 16 كانون األول )ديسمبر( 1978، حول 
جمهورية  بني  الدبلوماسية  العالقات  إقامة 
فقد  املتحدة،  والواليات  الشعبية  الصني 
الثالثة إلقامة  وافقت فيه أميركا على املبادئ 
بها  تقدمت  التي  الدبلوماسية  العالقات 
الصني: قطع العالقات األميركية - التايوانية، 
سحب قواتها ومنشآتها منها، إلغاء املعاهدة 
األميركية مع سلطات تايوان. في حني أن بيان 
أكد   ،1982 )أغسطس(  آب  من  عشر  السابع 
على تعهد أميركا »بتقليل« بيع األسلحة إلى 
أخرى  مرة  الحظ  وقفها.  حتى  تدريجياً  تايوان 
ميوعة التعبيرات، با يؤكد تفوق الدبلوماسية 
األميركية، واستفادتها من تراكم خبراتها التي 
االستقالل  نحو  البالد  طريق  شق  لها  كفلت 
ثم الوحدة بني الواليات األميركية، بشكل لم 
مكوناتها  محدودية  على  الصني  منه  تتمكن 

الشاردة، وأهمها تايوان وهوجن كوجن.
 1949 عام  إلى  واحدة«  »صني  سياسة  وتعود 
بانسحاب  الصينية،  األهلية  احلرب  ونهاية 
اجلانب الصيني الوطني، الذي كان أيضاً يُعرف 
بالكومينتانغ بقيادة تشيانغ كاي تشيك، إلى 
بينما  حلكومتهم،  مقراً  منها  واتخذوا  تايوان، 
جمهورية  قيام  املنتصرون  الشيوعيون  أعلن 
الصني الشعبية. مع إصرار كل طرف على أنه 
ميثل الشعب الصيني. غير أن جمهورية الصني 
قت  الشعبية جنحت في فرض األمر الواقع، وعمَّ
على  وفرضتها  واحدة«  »الصني  سياسة  من 
اجملتمع الدولي، حتى أن األمم املتحدة ال تعترف 
التي  السياسة  وهي  مستقلة.  دولة  بتايوان 
ميكن تلخيصها في أن هناك صيناً واحدة في 
العالم، هي جمهورية الصني الشعبية، وتايوان 
ما هي إال جزء منها، مترَّد وال بد أنه سيعود يوماً 

تايوان  تعاني  وعليه  األم.  الوطن  حضن  إلى 
الدولية. لكن  الساحة  دبلوماسية على  عزلة 
تايوان  تقيم عالقات غير رسمية مع  دوالً  ثمة 
عبر مكاتب جتارية ومعاهد ثقافية، وإن بقيت 

أميركا أهم حلفاء تايوان من الناحية األمنية.
من  سنٌد  األميركية  باألسلحة  تايوان  ولتزويد 
عندما   ،1979 عام  في  أميركا  سنته  قانون 
سفارتها  وأغلقت  بتايوان  عالقاتها  قطعت 
بها؛ إذ أصدرت أميركا قانون العالقات مع تايوان 
وينص  أميركياً،  دعماً  للجزيرة  ضمن  الذي 
تايوان  أميركا مساعدة  يتوجب على  أنه  على 
بارع  استخدام  في  نفسها،  عن  الدفاع  في 

تها صياغة اإلعالنات  للممرات اآلمنة التي شقَّ
الصينية - األميركية املُشار إليها، والتي تعتبر 
كما  البلدين.  بني  للعالقات  إرشادية  ملفات 
التايوانية  العاصمة  في  تتفظ  واشنطن  أن 
املعهد  خالل  من  رسمي  غير  بوجود  تايبيه 
يستخدمها  خاصة  مؤسسة  وهو  األميركي، 
الدبلوماسي  النشاط  ملمارسة  األميركيون 

بشكل ُمستتر.
وعلى رغم محاوالت حكومة تايون اخلالص من 
علي  تُطلق  إذ  واحدة«،  »صني  سياسة  قبضة 
نفسها »جمهورية الصني«، فإن العالقات مع 
الوطن األم: جمهورية الصني الشعبية، يظل 
براغماتية  بحكم  العالم  لدول  األول  اخليار 
العالقات الدولية، بخاصة مع وضوح التهديد 
الصيني باستخدام القوة العسكرية ملواجهة 
أي محاولة رسمية لالنفصال من جانب تايوان، 
التي غيرت اسمها إلي »تايبيه الصينية« حتى 
يُسمح لها باملشاركة في األلعاب األولومبية 

على سبيل املثال.
وألن التنافس الشديد بني الصني وأميركا ليس 
من املنتظر إال تصاعده، فإن العالقات التايوانية 
نافذة،  اتخذت مسارات سياسية  األميركية   -

الصراع  جوهر  »املساومة  مبدأ  على  ارتكازاً 
استخدمت  تايوان  أن  ذلك  من  الدولي«. 
من  األميركيني  السياسيني  من  مجموعة 
األميركية، منهم عضو  اإلدارة  النفوذ في  ذوي 
أكد  الذي  دول،  بوب  السابق  الشيوخ  مجلس 
في  بارزاً  دوراً  لعب  أنه  مراراً  األميركي  اإلعالم 
ترتيب املكاملة الهاتفية الشهيرة التي أجراها 
في  وين،  انغ  تساي  تايوان  رئيسة  مع  ترامب 
الثاني من كانون األول )ديسمبر( 2016، وتلقى 
االنتخابات  في  فوزه  بناسبة  تهنئتها  فيه 
مفتوحاً  الباب  ترامب  ترك  كما  الرئاسية. 
إذا  تايوان  رئيسة  سيلتقي  كان  إذا  ما  بشأن 
الرئاسة  توليه  بعد  وقت  أي  في  أميركا  زارت 
بقوله: »سوف نرى«. ما استدعى اعتراضاً من 
وزارة اخلارجية الصينية  بكني حينئذ، وعلَّقت 

بالقول: إن »مبدأ صني واحدة« ال ميكن التفاوض 
عليه، وحثَّت األطراف املعنية في أميركا على 

االعتراف بحساسية قضية تايوان.
الرابع  ففي  كثيرة،  املساومة  أوجه  وألن 
والعشرين من كانون الثاني )يناير( 2019، عبرت 
تايوان،  مضيق  أميركيتان  حربيتان  سفينتان 
وسرعان ما حثَّت الناطقة باسم وزارة اخلارجية 
ببدأ  االلتزام  أميركا  ينغ  هواتشون  الصينية 
في  قبل،  من  تكرر  أمر  وهو  واحدة«،  »صني 
 - الصيني  الصراع  رقعة  اتساع  إلى  إشارة 
األميركي، وما احلرب التجارية إال إحدى صوره، 
وتفوق  املبادئ،  جدل  يؤكد  تشيان  وو  وتصريح 
اخلبرة الديبلوماسية األميركية على نظيرتها 

الصينية.

* كاتب مصري

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

تدرك الصني أن الحرب 
التجارية املستعرة بينها 
وبني أمريكا ال تـُرجح 
أن يـُبدي الكونغرس 
األمريكي أي اعرتاض على 
هذه الصفقة خالل املهلة 
القانونية

يمكن الحديث عن اختفاء 
سيـّارة أو طائرة أو قافلة 
من النـّوق ولكن أن 
تختفي ناقلة عـِمالقة ويف 
مـِنطقةٍ من أكثر مناطق 
العالم ازدحامـًا بالسفن 
أمر يستعصي على الَفهم

7 NO.3227 .THU . 18 .JUL .2019  2019 /  7 / 18 آراءالعدد )3227( الخميس

ديلــي تليغــراف: حــان الوقت إلنهــاء عضوية 
تركيا يف حلف الناتو

البداي��ة من صفحة الرأي ف��ي صحيفة ديلي تلغراف 
ومق��ال لك��ون كوغالن بعن��وان “حان الوق��ت إلنهاء 

عضوية تركيا في حلف الناتو”.
ويقول الكاتب إنه في األعوام الستة عشر منذ تولي 
رجب طيب اردوغان س��دة احلكم في تركيا، اظهر أنه 

يجيد التالعب باملواقف في تعامله مع الغرب.
ويرى أن اردوغان يتالعب برغبة أوربا في احلفاظ عالقات 
وثيق��ة مع دول��ة تعتبرها ذات أهمية جيوسياس��ية 
كبيرة لتحقيق أجندته اخلاصة وهو على ثقة أن أوربا 

ستسعى دائما للحفاظ على صالت ودية مع أنقرة.
ويضيف أنه في الوق��ت الذي كانت األولوية القصوى 
ألوربا ه��ي التصدي للجماعات اإلس��المية املتطرفة 
مثل القاعدة وتنظيم داعش، استمر اردوغان في دعم 

اجلماعات اإلسالمية، مثل اإلخوان املسلمني.
ويق��ول الكات��ب أيضا إن��ه وردت تقارير ع��ن أن تركيا 
تدع��م جماع��ات موالية للقاعدة ف��ي احلرب األهلية 
في س��وريا. ويضيف أنه على الرغم من كل ما س��بق 
ف��إن رغب��ة أوروبا في اإلبق��اء على ود تركي��ا وإبقائها 
في حلف شمال األطلس��ي )الناتو( سيجعل الغرب 
يتغاض��ى ع��ن األفعال االس��تفزازية الت��ي تقوم بها 

احلكومة التركية.
ويق��ول الكات��ب إن اعتقاد اردوغان الراس��خ أن موقع 
تركيا الهام من الناحية اجليوسياسية سيسمح له 
بالتص��رف كما يحلو له هو ما جعله يش��تري نظاما 

دفاعيا جويا متطورا من روسيا.
ويضيف أن منتقدي صفقة الس��الح الروسي لتركيا 
ي��رون أن ش��راء أنق��رة ألس��لحة مصمم��ة خصيصا 
إلس��قاط طائرات الناتو يثير أس��ئلة عن مدى التزام 

تركيا بعضويتها للحلف.
وي��رى أن هذا ال��رأي األخير ميثل رأي واش��نطن، حيث 
ته��دد إدارة الرئي��س األمريك��ي دونالد ترام��ب بإنهاء 

مش��اركة تركيا في برنامج مقات��الت إف 35 إذا امتت 
صفقة األسلحة مع روسيا.

ويختت��م الكاتب املقال قائال إن أي��ام رغبة تركيا في 
توثي��ق عالقته��ا بالغرب عن طري��ق االنضمام لالتاد 
األوربي انقضت، بل أنها أصبحت توثق صالتها بأفراد 

وجماعات تسعى إليذاء أوربا.

الغارديــان : “ترامــب يدفــع أمريــكا ملاضيهــا 
العنصري”

ننتق��ل إلى الغارديان، التي جاءت افتتاحيتها بعنوان 
“ترامب يريد دفع الواليات املتحدة ملاضيها العنصري، 

ويجب على الناخبني دفعها لألمام”.
وتقول الصحيفة إن أجن��دة الرئيس األمريكي دونالد 
ترام��ب تعيد الواليات املتحدة نصف ق��رن إلى الوراء، 
إلى العصر الذي كان فيه الزعماء املنتخبون يتحدثون 

عن تفوق الرجل األبيض .
وتق��ول إن ترامب يخفق في فه��م، أو يتجاهل، واحدة 
من القواعد الرئيس��ة لبالده وه��ي أن الناس ال يجب 
أن مييز بينهم على أس��اس لون بش��رتهم أو عرقهم. 

وترى الصحيفة أن ترامب ال يعتبر إال البيض مواطنني 
حقيقيني للواليات املتحدة، بينما ينظر إلى املهاجرين 

واألعراق األخرى على أنهم عابرون.
وتضي��ف أن األمر لم ي��أت كمفاج��أة أن يقول ترامب 
ألربع عضوات في الكونغرس، كلهم من غير البيض، 

أن “يعودوا” إلى “البالد التي جاءوا منها”.
وتق��ول الصحيف��ة إن ذلك يع��د “عنصرية واضحة” 
ويتماش��ى مع التص��ور القومي األبيض ال��ذي يؤيده 

ترامب.
وتختت��م الصحيف��ة افتتاحيته��ا قائلة إن��ه بينما 
يتج��ه ترامب بكل قوته صوب اليم��ني، يبدو أن مزاج 
الناس في بالده يتحول صوب اليسار، حسبما تشير 

استطالعات الرأي.

آي : رأي بوتني يف الليربالية
وف��ي صحيف��ة آي تس��اءل مق��ال بعن��وان مصي��ر 
الليبرالي��ة ع��ن م��دى دقة حدي��ث الرئيس الروس��ي 
فالدميي��ر بوتني ع��ن أن الليبرالية والرأس��مالية عفى 
عليهما الزمن وأنهما لن يصمدا، وعزا ذلك إلى أنهما 

وصلتا إل��ى مرحلة أصبحت��ا تتعارضان مع مصلحة 
الغالبية العظمى من الناس.

وميضي املقال ليس��رد مقارنة س��اخرة ب��ني ما يؤمن 
به بوتني وبني ما يعتبره فش��ال لليبرالية، فيتس��اءل 
املق��ال: ه��ل الليبرالية التي ارتكزت خ��الل قرنني من 
الزمان على الفكر والتقدم املالي والسياسي وجلبت 
اخلير لإلنس��انية أفضل أم روسيا في عهد بوتني التي 
تص��ادر حق��وق مواطنيها ويتعس��ف فيه��ا القانون 
وينتهي احلال باملعارضني فيها إلى الس��جن وأحيانا 

القتل.
ويخلص املقال إلى أن بوتني ذاته أكد باحلجة الدامغة 
واملقنع��ة فاعلية الليبرالية عندم��ا أبدى تخوفه من 
اخلطر الذي ميثله س��باق التسلح النووي بني الواليات 
املتحدة وروس��يا. واعترف ب��أن “احلرب الب��اردة كانت 
س��يئة” واس��تدرك قائال “كان��ت هناك عل��ى األقل 
قواعد ومبادئ التزم أو حاول اجلميع االلتزام بها، لكن 

اآلن ال توجد أي منها”.
وفي صحيفة الدايلي تلغراف ناقش��ت روزينا صبور و 

إدوارد مالنيك املقابلة التي أجراها بوتني مع صحيفة 
الفاينانش��يال تامي��ز والت��ي متح��ورت ح��ول انتقاده 
لليبرالية موضحا أن تعدد الثقافات واحلدود املفتوحة 
والهج��رة والتس��امح االجتماعي كله��ا تتعارض ما 

يريده أغلبية سكان الدول الليبرالية.
ووض��ح املقال كي��ف أنه وعلى الرغم م��ن إقرار بوتني 
بعدم اتفاقه مع كثير من السياسات التي ينتهجها 
ترام��ب في التعامل مع القضايا، فإن هناك اتفقا إلى 
حد ما بينهم��ا. فالرئيس ترامب ال يريد بل مصر على 
أال يلقي باللوم على روسيا في التدخل في االنتخابات 
الرئاس��ية األمريكية األخيرة، وبوتني يوافق ترامب في 
إغالق��ه حلدوده ومن��ع الهجرة لب��الده، كما تضحكه 

الطريقة التي يتعامل بها ترامب مع الصحفيني.

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

عنها .

الصحافـة األجنبيــة

ترســــم خارطــة املتغريات السياسيــة يف املنطقـــة العربيـــــة و الشرق األوســـط

الصني وجدل املبادئ يف عالقتها مع أمريكا

أين اخَتفت الناقلة “اإلماراتّية” امَلزعومة بعد ُعبورها مضيق هرمز؟ 

 بسام ابو شريف

مرة اخرى نعود للقول بأن احلرب على ايران مشتعلة وان صمتت املدافع 
على  حرب  ألنها  اجلبهات  كل  على  تشن  ايران  على  واحلرب  والصواريخ، 
السلوك  )أو  ايران  سلوك  في  واألسوأ  ترامب،  يقول  كما  ايران”،  “سلوك 
والرياض  ابيب  وتل  واشنطن  مشاريع  ايران  رفض  هو  الوحيد(،  السيء 
للقضية الفلسطينية ، أي رفض ايران تصفية قضية فلسطني ودعمها 

لكفاح الشعب الفلسطيني الزالة االحتالل ونيل حقوقه املشروعة .
فاين يشن ثالثي العدوان حربه على ايران؟

اليمن  في  احلرب  سوريا،  في  وذلك  اليمن  جبهة  على  احلرب  يشن  انه 
على  فالعدوان  واسرائيل  املتحدة  الواليات  مشروع  من  جزء  لتنفيذ  هي 
مضيق  وعلى  لليمن  الغربي  الساحل  على  السيطرة  يستهدف  اليمن 
على  الدولية  السيطرة  باجتاه  تدفع  معقدة  ظروف  وخلف  املندب،  باب 
السالح  ونقل  النفط  البحرية على تسويق  الطرق  وقطع  األحمر  البحر 

للمقاومة وابقاء احلصار على ايران.
واضحة  رسالة  اال  طارق  جبل  مضيق  في  االيرانية  الناقلة  احتجاز  وما 
وجه  في  طارق  جبل  مضيق  عند  املتوسط  البحر  منفذ  بسد  تهدد 
عن  دفاع  هو  اليمن  أبطال  به  مايقوم  فان  لذلك  لها.  دعم  وأي  املقاومة 
مقاومة  األشمل  اطارهم  في  لكنهم  بالدهم  عن  املتلني  وصد  النفس 
دفاعا  كمحصلة  ايضا  وهو  الرجعي،  الصهيوني  االميركي  للمشروع 
، ومقاومة مخطط تصفية  عن فلسطينوحقوق الشعب الفلسطيني 
قضية فلسطني. وكذلك األمر في سوريا ، فان هدف التحالف االميركي 
متنعها  استنزافية  حرب  حال  في  سوريا  ابقاء  هو  الرجعي  الصهيوني 
التدمير  أبواب  وابقاء  لسوريا  والتماسك  الوحدة  واعادة  البناء  اعادة  من 
مفتوحة ، وتدل اللقاءات بني وزيري دفاع تركيا والواليات املتحدة لبحث 
جدول  أن  على  السوري  الشمال  في  اآلمنة  باملنطقة  تركيا  ماتسميه 
طلب  التي  اجلوية  اسرائيل  بضربات  وسيتصاعد  مستمر،  االستنزاف 
بولتون من نتنياهو شنها بحضور مسؤول األمن القومي الروسي، وحددت 
األراضي  على  املطلوب  للقصف  رافضا  واضحا  موقفا  ذلك  من  روسيا 
السورية، ومتارس روسيا دورها بهدوء ودون ضجيج ، فقد قامت بتسليم 
تركيا منظومة س 400، وتقوم بدعم القوات السورية في تصديها ملطط 

االخوان املسلمني “النصرة”، الذي تدعمه تركيا وقطر واسرائيل.

املطبخ  وبحكمة   – حكومة  دون  اسرائيل  يحكم  الذي  نتنياهو  وميضي 
وراء  فضمة  الغربية  الضفة  بضم  يقوم  التوسعي،  الدموي  الصهيوني 
قضمة، ويهود القدسبالغاء العيساوية والغاء سلوان وغيرها من ضواحي 
القدس ويضع مخططات لتصبح حدود القدس شماال مبنى املقاطعة 
ويهدد  وقلنديا.  عقب  كفر  بضم  وذلك  مازن  الرئيسابو  مكتب  حيث 
نتنياهو لبنان وغزة بضربات ساحقة مدمرة، وذلك تداركا ألي هجمات قد 
تشنها قوات املقاومة ضد مخططات اسرائيل ، وفي الوقت ذاته اليتوقف 
حلظة سيل املتوجهني لدول اخلليج من ضباط وخبراء اسرائيل للهيمنة 
لضرب  العرب  أراضي  والستخدام  واخلليج  اجلزيرة  في  األمن  أجهزة  على 
ودول  العراق  من  مرتزقة  الرهابيني  قواعد  اقامة  أو   ، ايران  ولضرب  العرب 

اخلليج الى ايران .
وتقيم اسرائيل أكبر قاعدة للتسلل الى ايران في كردستان العراق برعاية 

البرازاني ورئيس كردستان احلالي شريك رجال األعمال االسرائيليني .
ماذا تشمل احلرب أكثر من هذا ؟

انها احلرب على موقف ايران املساند للحق الفلسطيني، ولذلك نقول انه 
طاملا العدوان قائم، وطاملا أن احلرب تشن وتصعد ضد املقاومة وقلعتها 
الداعمة ايران فمن الواجب التصدي ملشروع ترامب نتنياهو وابن سلمان، 
وتصعيد املقاومة بحيث تصبح اجلهات املعتدية في حالة دفاع، اذ أن نقل 
احلرب الى داخل معسكر األعداء هو حجر األساس في احباط مشاريعه.
خطوات  من  تزيد  أن  اال  فعل  رد  دون  املواقف  اطالق  شأن  من  يكون  ولن 
هذا  وفي  قلسطني،  قضية  تصفية  مشروع  لفرض  وتصعيدها  األعداء، 

االطار يبرز موضوعان أساسيان:
اتخذته  الذي  القرن  الرافض لصفقة  باملوقف  الذي يحيط  الشك  األول: 
ترامب  مشروع  السلطة  ترفض  أن  اليعقل  اذ  الفلسطينية،  السلطة 
والترقب  االنتظار  فحالة  الحباطه،  مكثف  عمل  برنامج  دون  تبقى  وأن 
ملطط  االستسالم  ضروب  من  ضر  هو  جديدة  اميركية  مواقف  وتوقع 
ترامب، ومهما كان األعداء فان اللقاءات السرية التي تتم بني بعض رجال 
واالسرائيليني  الصهيوني”،  “فريدمان  االميركيني  السلطةواملسؤولني 
التصب اال في مصلحة مشروع ترامب فلماذا تضلل السلطة الشعب 
الترك  وملاذا  املوقف،  هذا  على  التنظيمات  تصمت  وملاذا  الفلسطيني 

الشارع ضد املطط؟
فترامب   ، لألعداء  القادمة  التصعيدية  اخلطوة  فهو  الثاني  املوضوع  أما 
يعد املفاجأة التي يعتقد أنها ستحول كل معارضة ملشروعه الى ركام 
فهو يحضر النشاء حلف دفاعي مشترك بني الواليات املتحدة واسرائيل 
الواليات  من  والية  ووكأنها  اميركية  محمية  اسرائيل  بوجبه  تصبح 
ولهذا  املتحدة،  الواليات  اشتباك مع  اشتباك معها هو  أي  وان  املتحدة، 
سيطرتها  وبسط  اسرائيل  متدد  حماية  رأسها  على  أولويات  احللف 

وسيادتها على كامل الضفة الغربية واجلوالن فهل ننتظر أكثر؟
الدفاعي الذي ينقل االشتباك داخل شباك  مرة اخرى نقول ان الهجوم 

العدو هو الوسيلة التي تغير موازين القوى .

ملاذا ال تتحرك السلطة ضد مشروع ترامب؟



 

علي الطويل

اليخفى عل��ى احد ماحققته 
االربع  االمني��ة ط��ول  قواتن��ا 
س��نوات املاضي��ة م��ن مأث��ر 
، وماس��طرته  بطولية خالدة 
م��ن صفح��ات ف��ي العزمي��ة 
والش��جاعة والبطول��ة، وهي 
تقارع همج الصحراء وش��ذاذ 
بامل��ال  املدعوم��ن  االف��اق 
العاملي،  والس��اح  اخلليج��ي 
ويب��رز ف��ي ه��ذه الصفح��ات 
احلش��د  اس��م  البطولي��ة 
ناصعا بن اصناف  الش��عبي 
العراقي��ة  االمني��ة  الق��وات 
متمي��زا في البطول��ة وااليثار 
والعزمي��ة التضحي��ة، وال ريب 
في ذل��ك طاملا هو نت��اج تلك 
الفت��وى التاريخية العظيمة 
التي غي��رت مج��رى االحداث 
وكتب��ت التاري��خ م��ن جدي��د 
بع��د ان اري��د ل��ه ان تطم��س 
حقائقه وتدفن س��طوره كما 
س��لف عل��ى ط��ول تاريخن��ا 
العربي االس��امي، ولكن دماء 
س��طورا  خط��ت  اجملاهدي��ن 
صفح��ات  وانش��ات  جدي��دة 
للع��زة والكرام��ة والتضحية 
يفتخر بها كل مس��لم غيور، 
وهن��ا النري��د االس��هاب فيما 

جرى على مدى تل��ك  االعوام 
بق��در مانريد ان نركز االهتمام 
على عملي��ة ارادة النصر التي 
ب��دات ملط��اردة بقاي��ا فل��ول 
داع��ش اخملتبئن في الصحراء 
والت��ي كان عمادها مجاهدي 
احلشد الشعبي، فقد شكلت 
صحراء الرم��ادي واملمتدة في 
املس��افة الواصل��ة ب��ن ثاث 
الرم��ادي  وه��ي  محافظ��ات 
واملوص��ل،  الدي��ن  وص��اح 
ش��كلت وعلى مدى س��نوات 
طويله م��أوى امنا للجماعات 
االرهابية، كانت تنطلق منها 
االمنية  الق��وات  الس��تهداف 
واملواطن��ن ف��ي  امل��دن الت��ي 

حت��ررت وظل��ت تش��كل خرقا 
لاس��تقرار االمني الذي حدث 
بع��د التحري��ر، وظل��ت ه��ذه 
بالنظ��ر لطبيعتها  الصحراء 
الوعرة ومس��احتها الواسعة 
ج��دا م��اذا امنا مل��ا تبقى من 
فلول داعش التي انهزمت اثناء 
التي تس��للت  وتلك  التحرير، 
عبر احلدود الس��ورية منهزمة 

بع��د حتري��ر امل��دن والبل��دات  
اجليش  اي��دي  الس��ورية على 
اجملاه��دة  والق��وات  الس��وري 
احلليف��ة مع��ه وش��كل قلقا 
االمني، وكانت  للوض��ع  دائما 
بع��ض العملي��ات االرهابي��ة 
املوص��ل وصاح  االخيرة ف��ي 
الدي��ن والنب��ار منطلقها من 
ه��ذه اجلح��ور املنتش��رة ف��ي 
الصحراء، اال ان زمن التغاضي 
عن ه��ذه اجلرائم ق��د ولى وان 
ه��ذا الزمن هو زم��ن االنتصار 
االبط��ال  فش��مر  واالق��دام 
ع��ن س��واعدهم ف��ي عملية 
واسعة وكبيرة في التخطيط 
والق��وة ملط��اردة االره��اب في 
وعورتها  رغم  الصحراء  عمق 
ب��ن  املس��افات  وتباع��د 
اطرافه��ا ، واس��تطاع ابطال 
ومجاه��دو  االمني��ة  قواتن��ا 
انهاء  الش��عبي من  احلش��د 
صفحتن م��ن صفحات هذه 
املعرك��ة بكل اقت��دار وعزمية 
فل��ول  هزمي��ة  واس��تطاعوا 
كان��ت  اماك��ن  ف��ي  داع��ش 
الطائ��رات  س��وى  التصله��ا 
ودمروا مضافاته واوكاره، ولم 
يعد ل��دى اجلماعات االرهابية 
بعد االن ما ظنوا انه  ياويهم 
ويس��لمون في��ه ، الن اقت��دار 
امتدت  وعزميته��م  اجملاهدي��ن 
اذرعه��ا لكل ش��بر على ارض 
االع��داء  واليتوه��م   الع��راق، 
بعد االن او يظنون بانفس��هم  
س��وأ  بانه��م ق��ادرون عل��ى 
فعل ش��يء دون عقاب  فارادة 
النص��ر اصبحت االن في ايدي 

اجملاهدين االبطال.

عباس الصباغ

اليختلف اثنان على ان مش��اكل البصرة املستدمية الحتّل باحللول 
الترقيعية او املرجتلة او بالوعود صعبة التحقيق، او تكون رد فعل 
آن��ي جوابا على التظاه��رات العارمة التي جتوب ش��وارع البصرة 
منذ س��نن وتتج��دد في كل صي��ف قائظ مايعرف االن مبوس��م 
التظاه��رات الذي امتد لبقية مدن اجلنوب والوس��ط مع اش��تداد 
قي��ظ الصيف بدرجة حرارة تفوق نصف درجة الغليان يصاحبها 
تهال��ك مزم��ن ألغلب البن��ى التحتي��ة اخلاصة بالكهرب��اء التي  
باتت تش��ّكل هاجس��ا س��نويا يؤرق اجلميع ويزداد الطن بلة إن 

رافقت ذلك  ازمات أخر كأزمة املياه الصاحلة 
للش��رب التي تستفحل كل عام، فمشاكل 
البصرة كثيرة ومعق��دة واكثرها متوارث عن 
احلكوم��ات الس��ابقة، ويتمرك��ز اغلبها في  
ناحيت��ن االولى مل��ف الكهرب��اء الذي بقي 
يعاني من داء عض��ال دون معاجلة حقيقية، 
والثاني��ة ت��ردي ملف اخلدمات يض��اف اليها 
مل��ف البطالة والفقر الش��ديد وخاصة في 
صفوف الشباب، واحلقيقة ان هذه املشاكل  
ليس��ت االّ اجلزء الظاهر من جبل اجلليد وما 
خفي كان اعظم منه، فمازال البؤس والفقر 
املدقع وشظف العيش  واحلرمان هو الغالب 

على اهل هذه املدينة املعطاء  .
البصرة الفيحاء هي الرئة التي يتنفس منها العراق واملنفذ الذي 
يطل منه عل��ى العالم وهي التي اعطت للع��راق صفته الدولية 
باطالت��ه الوحيدة  عل��ى البحر وبدونها اليس��مى الع��راق بلدا 
س��احليا، وهذه االطالة منحت العراق اهمية جيوس��تراتيجية 
اخ��رى تضاف ال��ى بقي��ة االهمي��ات العراقية الت��ي جتعله قلب 
الش��رق االوس��ط الناب��ض ،  وهي عاصم��ة الع��راق االقتصادية 
)ام اخلبزة( وس��لته الت��ي ترفد موازناته املالي��ة، والبصرة مع هذه 
التوصيفات االستراتيجية لم حتَظ باالهتمام احلكومي املطلوب 
كمحافظ��ة لها وزنه��ا االقتصادي والتجاري واجليوس��تراتيجي، 
فاملع��روف ان مدنا بهكذا مواصفات اس��تراتيجية  وخاصة تلك 
التي تدرّ باخلير على ش��عوبها  تكون لها االولويات في كل شيء 
الس��يما خدمات البنى التحتية، ويعي��ش مواطنو هذه املدن في 

»بحبوحة« اقتصادية اكثر من  بقية مواطنيهم اال البصرَة  التي 
أُخرجت � مرغمًة � عن هذه القاعدة املألوفة عامليا ومع هذا بقيت 
مبايينه��ا ت��رزح حتت خط الفق��ر مع  تدٍن مريع ألبس��ط خدمات 
البن��ى التحتية، فليس م��ن املعقول ان تعاني ه��ذه املدينة  وفي 
اج��واء  قي��ظ الصيف احلارق م��ن نقص حاد في مياه الش��رب، او 
من ت��ردي جتهي��ز س��كانها بالطاق��ة الكهربائي��ة الوطنية مع 
محرومية واضحة في املس��توى املعيشي ألغلب سكانها الذين 
يعان��ون من  نس��ب عالي��ة من البطال��ة املقّنع��ة ونضوب فرص 
التعيين��ات احلكومية، االمر الذي ادى الى جت��دد فورة  التظاهرات 
الت��ي  بقيت تدور  في حلق��ة مفرغة مع بقاء املعاناة على حالها 
ما يؤدي الى احتقان الشارع البصري الذي بقي  يعّبر عن شكواه 
بطرائق س��لمية كفلها الدس��تور العراقي كما تتكرر معها ذات 
الس��يناريو املؤس��ف واملؤلم من انحراف بوصلة تلك الفعاليات 
السلمية والعفوية عن طريقها املرسوم لها واهدافها املشروعة 
بتدخل املندس��ن وذوي االجن��دة التخريبية 
فيها فمازالت مش��اهد االصطدام املتكررة 
والتي حت��دث  بن اجلماهي��ر الغاضبة وقوى 
االم��ن الت��ي تلج��أ في بع��ض االحي��ان الى 
مب��رر  وب��دون  املف��رط  العن��ف  اس��تخدام 
م��ا ي��ؤدي الى س��قوط ع��دد من الش��هداء 
واجلرح��ى ب��ن الطرف��ن والت��ي تتناقله��ا 
وس��ائل االعام والتواص��ل االجتماعي، مع 
تكرار مناظر مؤس��فة لتخري��ب املمتلكات 
العام��ة واخلاصة،  كما يتجدد ذات رد الفعل 
احلكوم��ي جتاهها إّما بغّض النظر او بإطاق 
حل��ول قد تكون بعيدة ع��ن واقع البصرة، او 
غي��ر ناجع��ة اص��ا او تك��ون  رد فعل يكون 

غالبا دون مستوى خطورة االزمة.
في رأيي ان االهمية القصوى حملافظة البصرة وعلى كافة الصعد 
وخلطورة اوضاعها  تس��تدعي ان يك��ون االهتمام احلكومي ليس 
على مستوى رد الفعل اآلني ملشاكلها ومعاناتها التي تبدو انها 
تتفاقم س��نة بعد اخرى دون حلول ناجعة او حقيقية بتشكيل 
جلان وانتظ��ار »النتائج« بل يكون االهتم��ام احلكومي على اعلى 
املس��تويات الوزاري��ة ومن كاف��ة اجلوانب، والبد م��ن وضع خطط 
اس��تباقية ملعاجلة تلك املشاكل، ويجب ان يكون ذلك اجلهد وفق 

خطط سنوية تتضافر فيها جميع الوزارات املعنية.
 واملطلوب من حكومة السيد عبد املهدي ان تقرأ اشارات البصرة 
جيدا لتعيد البس��مة لثغر العراق الذي كان يسمى بثغر  العراق  

الباسم وهو  البصرة .

علي علي

  يعي��ش اإلنس��ان حاض��ره ب��ن م��اض 
معلوم ومس��تقبل مجهول، وبن اإلثنن 
متض��ي س��اعات حاض��ره ت��ارة مفرح��ة 
وأخ��رى مبكي��ة، وش��اء أم أبى ه��و عمر 
محس��وب عليه بش��كل أو بآخر. وعادة 
مايك��ون مطمئًن��ا ألح��داث املاضي وإن 
كانت س��يئة، ذل��ك أن س��وءها قد ُعرف 
مداه، اما املستقبل فالتوجس منه يبقى 
قائم��ا مادام��ت أحداث��ه ف��ي الغيب وإن 
كان��ت إيجابية. لذا نحن نرنو الى املاضي 
بس��كينة رغم ما فيه من س��لبيات، في 

الوق��ت ال��ذي نتوج��س من املس��تقبل 
وننظ��ر الي��ه بريبة وخوف، ك��ون أحداثه 
غامض��ة للحظة التفكير في��ه، لذا نرى 

أحدهم ينشد:
وددت ل��و يس���تعيد الدهر دورت���ه     ولو 

حلظة من زمان األمس ت�ُسترق
ماذا سأش��كو على األوراق من ألم    أق�ل 

ش�ك�واي اليق�وى ل��ه الورق 
  وق��د تعودن��ا نحن العراقي��ن بلهجتنا 
حن نس��رد حديث��ا يس��تهوينا، فيه من 
ذكريات املاضي الش��يء اجلميل أن نقول: 
)من چن�ّه وچنينه(. او كما أنشد مطربنا 
م��ن ش��دة حنينه ال��ى املاض��ي ورفضه 

واقعه احلاضر حتى قال:
علّواه أرجع صبي    علّواه واحبي حبي

فالقاس��م املش��ترك بن اجلميع إذن هو 
السكون الى اي شيء يوحي الى املاضي.

   ف��ي عراقن��ا اجلديد، اي بع��د عام 2003  

حي��ث ش��هد ذاك الع��ام اخل��اص م��ن 
الدكتاتور، وسياس��ته القمعية ونهجه 
املتقوقع داخل صومعات احلروب واالقتتال 

اخلارجي فضا عن الداخلي، ومارافق ذاك 
العام ل��دى الكثيرين من أماٍن وأحام في 
االنفتاح الى املس��تقبل، ح��اول العراقي 
بكل ما أوتي م��ن مقدرة، ان يجدد حياته 
فيما ينس��يه املاضي، ألن��ه لم يكن فيه 

غي��ر سياس��ي واحد فق��ط، كان يضعه 
ف��ي مرب��ع واح��د فق��ط اليع��رف رقمه، 
واليدرك هل س��ينتقل ال��ى مربع أفضل؟ 
أم س��يتقهقر الى مربعات أس��وأ وأردأ مما 

كان عليه!

  لك��ن الذي حدث في ذلك العام لم يكن 
بحس��بان أغل��ب العراقي��ن املعروف��ن 
بطبعهم ونفوسهم الطيبة، فقد فوجئ 
العراقي بعبارة يذكرها الساسة والقادة 
)وهم كث��ر( عندما يختلف��ون -وهم دوما 
وأب��ًدا كذلك- فيتخذون م��ن هذه العبارة 
)بعب��ع( يهددون ب��ه أبن��اء جلدتهم، هي 
عبارة )العودة ال��ى املربع االول(. هنا خرج 
العراقي عن املألوف عند باقي الناس في 
احلنن ال��ى املاضي. فق��د اصبح املاضي 
ميثل ل��ه املرب��ع االول، مبعنى ان ساس��ة 
احلاض��ر، يحاصرون املواط��ن بن الرضوخ 
الى مربع محك��وم به اليوم، او يزجون به 

الى مربعات عهد الظلم واجلور.
  فهل نس��ي سياس��يو العراق اجلديد ان 
منصبه��م الذي تس��نموه ه��و تكليف 
أنه��م  نس��وا  وه��ل  تش��ريفا؟  ولي��س 
عراقيون؟ أم هناك جنسيات ثانية وثالثة 
وعاشرة ينتمون اليها زمانا ومكانا وروحا 
وقلب��ا وقالبا؟ وإذا كان��وا كذلك؛ هل هم 
يظنون العراق متج��را يتبضعون منه ما 
ش��اءوا ليتمموا حياتهم التي بدأوها في 
الدول التي منحتهم اجلنسية وباتوا من 

أبنائها اخللص؟
  نع��م، دس��تورنا العراق��ي أج��از تع��دد 
املناص��ب  ح��دد  لكن��ه  اجلنس��يات 
الت��ي يتس��نمها من ل��ه جنس��ية غير 
العراقي��ة بع��د أن خي��ره ب��ن الوظيفة 
واجلنس��ية األخ��رى؟. املطل��وب منك��م 
ياساس��ة ان تكون��وا عراقي��ن، وإن ل��م 
تكون��وا كذل��ك فالعراق ليس )م��ول(  او 

.)SUPERMARKET(

ال ميك��ن اخلاف م��ن اجلانب النظري؛ عل��ى إن التجربة الدميقراطية ف��ي العراق تعد 
م��ن أقوم التجارب السياس��ية في املنطقة ملا تتمتع به من حرية اختيار الش��عب 
ملمثليهم في السلطة التشريعية )البرملان( من خال انتخابات حرة نزيهة, تدار من 
قبل هيئة مهنية مس��تقلة, مبراقب��ة األمم املتحدة وعدد من منظمات اجملتمع املدني 

واألكادميين والناشطن.
إما من اجلانب العملي املمارس��اتي, وما يتبعه من نتائج واقعية, فهو ما يزال محط 
خاف وش��د وجذب لدى معظ��م املتابعن للمش��هد السياس��ي العراقي, نتيجة 
لعدم حتقق الغاية املرجوة للنهوض في بناء دولة مؤسس��اتية ترتقي ملصاف الدول 
املتقدمة, فضا عما يشهده البلد من تراجع خطير في العديد من امللفات اخلدمية 
املهم��ة. في حن يرى البعض اآلخر إن التجربة السياس��ية ف��ي العراق؛ بأنها جتربة 
فتية, وهي بحاجة للمزيد من الوقت لتأصيل جذورها و إرس��اء مبادئها الدميقراطية 
والوطني��ة في صلب اجملتم��ع, واملتصدين للعمل السياس��ي على حد س��واء, ومن 

الطبيعي جدا ونظرا حلداثتها, تشوبها بعض املشاكل واملنغصات.
إن حقيق��ة م��ا يثار حول جدلي��ة جناح العملي��ة الدميقراطية وتقدمه��ا في العراق 
من عدم��ه؛ يجب إن يخضع كما غيره بطبيعة احل��ال للقواعد العقلية واملنطقية 
واالستقراء الواقعي املنضبط واملقايس��ة اجملردة, املنسجمة مع متطلبات املرحلة, 

والنتائج امللموسة املتحققة خال أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخها.
بعي��دا عن التحلي��ل املؤدلج, والق��راءة النمطية لواقع العراق السياس��ي و أداوتها 
البالي��ة, نخل��ص؛ أن الع��راق, مير بأس��وأ مراحل تاريخه السياس��ي, نظ��را لغياب 
الوازع الوطني لدى بعض الكتل السياس��ية, وتغليب املصلحة الش��خصية على 
املصلحة العليا للبلد, إذ كان ذلك جليا من خال ما ش��هدناه مؤخرا, من استماتة 

املناصِب  الكت��ل ح��ول  بعض 
احلكومية واالس��تحواذ عليها 
بش��كل يدع��و للعج��ب, في 
ح��ن أنه��ا ذات الكت��ل ُقِب��ل 
تش��كيل احلكوم��ة صدع��ت 
رؤس��نا بتخليه��ا ع��ن كاف��ة 
ومن��ح  احلكومي��ة  املناص��ب 
رئي��س احلكومة حري��ة اختيار 
بذل��ك  محاول��ة  كابينت��ه! 
التظاه��ر بزهده��ا للمغامن, مبا 
واردة م��ا يق��ارب %80  يتس��ق 
م��ن اجلماهي��ر الناقم��ة على 
العملي��ة السياس��ية وع��دم 

اشتراكاتها باالنتخابات األخيرة, هذا باإلضافة للتناحر والنزاع املستمر للمكونات 
السياس��ية في داخل التحالف��ات الواحد, حيث حصلت الكثير من االنقس��امات 

واالنشقاقات نتيجة التغول بعض األطراف وتفردها, 
األكث��ر غراب��ة من كل ذلك؛ ه��و إن بعض الكتل السياس��ية أس��قطت االعتبارات 
وجت��اوزت أخاقيات العمل السياس��ي, وذهبت نحو التنكي��ل بحلفائها واإلطاحة 

بهم! 
ناح��ظ أيضا في بع��ض التحالفات لم تنج��و من غياب االنس��جام بن مكوناتها 

وتفرد أطرافها 
بالتال��ي فان االحتمال األقرب إلى للواقع؛ هو تش��ظي معظ��م التحالفات الكبيرة 
وانقسامها ملثنى وثاث ورباع, ما سينعكس سلبا على معادلة التوازن السياسي, 
الذي بالتالي سيؤدي إلى وضعف وتراجع القرارات والتشريعات البرملانية, إلى ما هو 

أسوأ بكثير مما كانت عليه في الدورات السابقة.

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

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 العملية السياسية ..
بني الواقع والتنظري
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قواعد احلرية وعالقتها بالتشريع

د. عالء إبراهيم الحسيني

ف��ي  يعي��ش  إجتماع��ي  كائ��ن  اإلنس��ان 
مجموع��ات من��ذ خلق اهلل تعال��ى اخلليقة 
ولتنتظ��م حياة اإلنس��ان واجملتم��ع البد من 
وض��ع القواع��د القانونية الت��ي حتدد نطاق 
أو  أنفس��هم،  املواطن��ن  ب��ن  العاق��ات 
بينهم وبن الس��لطات العام��ة في الدولة، 
فالعاق��ة األول��ى أي ب��ن األفراد أنفس��هم 
توصف بالعقدية فح��ن يتعامل الناس مع 
بع��ض يبرمون ش��تى ص��ور التعاقد كعقد 
الزواج والبيع واإليج��ار وغيرها، بينما تكون 
عاق��ة الف��رد بالس��لطة العام��ة كأص��ل 
ع��ام تنظيمية أي يوضع القان��ون والقواعد 
العامة لتنظم أواصر ه��ذه العاقة، ويحدد 
مرك��ز كل طرف بدقة وأي متاٍد يعد تعس��فاً 
ف��ي اس��تعمال الس��لطة ان كان مص��دره 
السلطات العامة، أو تعسفاً في استعمال 

احلق ان كان مصدره الفرد .
فالقواع��د القانونية عل��ى اختاف أنواعها 
ودرجاته��ا تنظ��م العاق��ات املتقدم��ة من 
أصغر حلقة حتى الوصول إلى احللقة األكبر 
املمثلة مبمارس��ة احلري��ات العامة واخلاصة 
الس��يما منها السياس��ية التي تت��رك أثراً 
مباش��راً على تكوين واختصاصات الهيئات 
العامة، والتنظيم املس��بق يفت��ح الطريق 
ملمارس��ة األدوار اخملتلف��ة املعه��ودة للف��رد 
أو الهيئ��ة العامة على أس��اس م��ن احترام 
املس��اواة والكرامة واحلري��ة كأصل عام ومبا 
مين��ع الفوضى واالس��تبداد أو التعس��ف أو 

االستغال غير املشروع.
فالقانون باختصار يرسم أسس العاقة بن 
احلاكم واحملك��وم أو يؤطر العاقة بن احلرية 
والسلطة، فالعاقة بن املفهومن قانونية 
تنظيمي��ة وحتمي��ة ف��ا ميك��ن ألي منهما 
العيش بدون اآلخر، فا الس��لطة قادرة على 
ممارس��ة دورها دون التدخل بشأن األفراد، وال 
حي��اة األفراد تنتظ��م دون وجود الس��لطة، 
وله��ذا نقول البد من تنظيم الرقابة لضمان 
حياد الس��لطة وموضوعية تدخلها بحياة 

األفراد من جهة ومنح السلطة ضمن نطاق 
معن احل��ق بالتدخ��ل والتنظيم ملمارس��ة 
احلري��ات ومنع االعتداء على حريات اآلخرين، 
وه��و ما ميكن أن يضمن لن��ا حتقيق األهداف 
املرس��ومة في الدس��تور والوثائ��ق اخلاصة 
باحلقوق واحلريات عامة التي وضعت لتكفل 

عيش اجلميع بشكل طبيعي.
وتعرف احلري��ة بتعريفات ع��دة فهي مكنة 
أو متك��ن قانون��ي للمواطن بالقي��ام بعمل 
معن م��ع القدرة عل��ى ترك��ه دون أن يكون 
محل محاس��بة من جهة ما، أو هي القدرة 
على فعل األشياء أو تركها بحماية القانون 
بش��رط عدم اإلض��رار بالغير فح��ن تنتهي 
حرية الفرد تبدأ حرية اآلخرين، والسبب في 
اختيار موضوعنا املتعل��ق بتأصيل العاقة 
بن احلري��ة والقانون ملا الحظن��اه من خلط 
ل��دى الكثير من املهتمن بحقوق اإلنس��ان 
وحريات��ه األساس��ية، فعلى اخملتص��ن أوالً 
واملهتم��ن ثاني��ا التميي��ز بجاء ب��ن احلق 
واحلري��ة أوالً ثم التمييز ب��ن طبقات احلقوق 
واحلريات العامة واخلاصة ليس��هل عليهم 
فه��م العاق��ة التنظيمية ب��ن احلرية من 

جهة والقانون من جهة أخرى.
فاحلرية أوس��ع م��ن احلق بل ه��ي كمفهوم 
تس��توعب احلق فهي رابطة بن إرادة ش��يء 
معن وق��درة الفرد على القي��ام بذلك وهذه 
الرابط��ة القانوني��ة ق��د تك��ون طبيعي��ة 
إنس��انية مس��تقاة من االعت��راف بالكيان 
املق��دس لإلنس��ان ال��ذي كرم��ه اهلل تعالى 
على اخمللوقات األخرى، وقد تكون إجتماعية 
ضرورية حلفظ الكيان اجلماعي الذي يعيش 
في��ه الف��رد، فلي��س بش��رط ان ينظمه��ا 
القان��ون لتتحول إلى حرية بل قد يس��كت 
النص القانوني عن تنظيمها فا يحول ذلك 
دون اعتباره��ا حرية للمواط��ن وغير املواطن 

بشرط عدم اإلضرار بالغير .
له��ذا نقول تناول أو ت��داول اخملدرات هل يعد 
حري��ة؟ اجل��واب ما اش��ترطنا هل س��يضر 
بالغير؟ حتم��ا اجلواب نع��م، فاحلرية مبثابة 
الرخص��ة للجمي��ع بالقي��ام بعم��ل معن 
ضمن إط��ار جماعي فا يجوز جتاوز اآلخرين، 
بينم��ا احل��ق مس��تخلص م��ن النص��وص 
القانونية املنظم��ة لهذه الرخصة، بل احلق 
أحد مظاه��ر احلرية فح��ن التنظيم ترتفع 
احلري��ة إل��ى مرتب��ة احلق اخلال��ص املضمون 

بالنص القانوني، فاألصل باألش��ياء اإلباحة 
أي األصل بكل التصرفات اإلنسانية احلرية، 
واالس��تثناء ه��و التنظيم الذي س��يمنع أو 
يس��مح فإن كان الس��ماح حت��ول إلى حق، 
فاحلرية مملوكة لإلنسان بصفته اإلنسانية 
وماصقة ل��ه إذ تولد معه، بينما احلقوق قد 

متنح له أو متنع عنه أو تقيد بالنسبة إليه.
ولنعط مثال فاإلنس��ان م��ن حريته التملك 
أي متلك األموال املنقول��ة والعقارية، بيد ان 
هذه احلرية ينبغي ان تنظم لتتحول إلى حق 
وامللكي��ة لتكتمل البد م��ن توافر عناصرها 
التي يخول املالك ممارستها وهي االستعمال 
)فاالس��تعمال  والتص��رف  واالس��تغال 
كسكن الدار واالس��تغال كإيجارها للغير 
والتصرف كبيعه��ا أو هبتها لآلخرين(، وهنا 
يأت��ي التقييد ليمنع اجملن��ون أو الصغير من 
التص��رف ويس��مح ل��ه باالس��تعمال و إلى 
حد ضيق باالس��تغال وهذا عن ما نقول ان 
العاق��ة بن القانون واحلري��ة تأتي كمرحلة 
تالي��ة لاعت��راف باحلرية أوالً، وحق املش��رع 
بالتنظي��م لضم��ان حلرية اآلخري��ن وضمان 
للجماعة اإلنس��انية ككيان مس��تقل عن 
األفراد املكونن له، فيرد التقييد على احلرية 

عندما تتحول إلى حق.
أض��ف إلى ما تقدم احلرية مبا أنها تعلو على 
كل ش��يء بوصفه��ا أس��اس إنس��اني فا 
يقابلها التزام جت��اه الغير بعبارة أخرى قبل 
تنظيمه��ا ال تقابلها التزام��ات جتاه األغيار 
فاحلري��ة بالتمل��ك مطلق��ة للجميع لهم 
متلك ما يش��اؤون فان متلك اإلنس��ان قطعة 
من األرض حتول األمر إلى حق وحينها نظمت 
االلتزامات جتاه الغير فعدم اس��تغال امللك 
اخلاص مبا يض��ر باجلوار أمر محتوم، وللداللة 
عل��ى م��ا تقدم نستش��هد بامل��ادة )23( من 
دس��تور جمهورية العراق لع��ام 2005 التي 
تقض��ي في البن��د األول منها ب��أن )امللكية 
اخلاص��ة مصونة ويح��ق للمال��ك االنتفاع 
به��ا واس��تغالها والتصرف به��ا في حدود 
القان��ون( وامل��ادة املتقدم��ة دلي��ل واضح ان 
املقصود بامللك هنا هو ح��ق التملك وليس 

حرية التملك.
من جهة أخ��رى لنفهم األمر بش��كل أكثر 
نع��رض لألث��ر املترت��ب عل��ى االعت��راف بان 
لإلنس��ان العراق��ي احلق أو ل��ه حرية، فهذه 
العب��ارة تعني ان صاحب احل��ق أو احلرية في 

مرك��ز قانون��ي يؤهل��ه الس��تعمال احلق أو 
العمل في حدود احلري��ة والفارق بن األمرين 

كبي��ر أيض��اً فم��ا حتدث��ه احلرية ه��و مركز 
ع��ام غير مح��دد ميكن للجمي��ع التمتع به 
ب��ا أي اس��تثناء فه��ي ال حتت��م االس��تئثار 
بش��يء محدد كاحلق إمنا هي رخصة القيام 
بعم��ل معن، بينما احلق يضع اإلنس��ان في 
مركز قانون��ي محدد ميكنه االس��تفادة من 

إمتيازاته.
وعلى س��بيل املثال حرية االنتخاب أو حرية 
الترش��ح ه��ل ه��ي حقيق��ة حري��ة ام إنها 
حقوق؟ اجلواب هي حقوق فالترشح للخدمة 
العامة لو كان حرية ينبغي أن يكون خالصاً 
من أي ش��رط يقي��ده أو يضيق م��ن نطاقه، 
بينما املش��رع يشترط ش��روط كاجلنسية 
والس��ن واألهلية وعدم االنتماء حلزب البعث 
املنح��ل و.. ال��خ، وكل م��ا تقدم قي��ود لهذا 
ه��ي حتول ه��ذه احلري��ة إلى حق��وق بعينها 
ميك��ن لفئة من الن��اس ممارس��تها والتمتع 
به��ا ومتنع عن فئات أخرى فس��ن الترش��ح 
إمتام ال� 30 س��نة هذا يعني من أمت 29 س��نة 
من عمره مح��روم رغم ان م��ا يفصله عمن 
ترشح قد يكون بحساب األيام أو الساعات 
فحسب، لهذا املراكز القانونية في احلريات 
متش��ابهة وف��ي احلق��وق متباين��ة تباي��ن 
كبي��ر جداً في بعض األحي��ان، ويؤيد كامنا 
االستش��هاد باملادة )20( من دس��تور العراق 
التي تن��ص على )للمواطنن، رجاالً ونس��اًء 
حق املش��اركة في الشؤون العامة، والتمتع 
باحلقوق السياسية مبا فيها حق التصويت 
واالنتخاب والترش��يح(، وفي م��ا تقدم داللة 

واضح��ة ان الترش��ح واالنتخ��اب حق لهذا 
ميك��ن تقييده وهو ما فعله املش��رع بقانون 
انتخابات مجلس النواب رقم )45( لس��نة 
2013 وقانون انتخابات مجالس احملافظات 
واألقضية رقم )12( لس��نة 2018 حن حدد 
من يجوز لهم االنتخاب وحرم اآلخرين ومن 

يجوز له الترشح وحرم اآلخرين.
وبالفه��م املتقدم نعود للدس��تور العراقي 
لع��ام 2005 الذي تناول احلقوق واحلريات في 
الباب الثاني املعن��ون ب�«احلقوق واحلريات« 
والذي مت تقسيمه إلى فصلن األول بعنوان 
»احلقوق« والثان��ي بعنوان »احلريات« بيد إن 
التقس��يم املتقدم محل نقدنا والس��بب 
واضح الن املادة )37( في فقرتها األولى تنص 
على أن »حرية اإلنس��ان وكرامته مصونة« 
وه��ذا النص املتقدم ش��ديد األهمية كونه 
يرس��م أط��ر العاقة بن س��لطة املش��رع 
التقديري��ة في س��ن القوان��ن واحلرية عند 
تنظيمه��ا فاألصل ف��ي حري��ات العراقين 
كله��ا مصونة س��واء أمت الن��ص عليها في 
الدستور صراحة أم لم يرد بشأنها نص بيد 
ان الن��ص املتقدم يش��ير إلى إنه��ا مصونة 
وهذا ال يكفي فكان على املش��رع ان يكمل 
العب��ارة بالق��ول »وان تنظيمه��ا ال يكون إال 
بقانون« على أن ال ميس القانون جوهر احلرية 
ذاتها وما حصل إن املشرع العراقي اختلط 
عليه األم��ر لهذا ن��ص في امل��ادة )46( على 
أنه »ال يك��ون تقييد ممارس��ة أي من احلقوق 
واحلريات الواردة في هذا الدستور أو حتديدها 
إال بقان��ون أو بن��اء عليه، عل��ى أال ميس ذلك 
التحدي��د والتقيي��د جوهر احل��ق أو احلرية« 
معنى ذلك إن املش��رع ال يؤمن بالتنظيم بل 
يؤكد سلطة البرملان في التقييد والتحديد 
وكأنه األصل هو احلظر واملنع وليس اإلباحة 
ثم عندما يكون التقييد بقانون أو بناًء على 
قان��ون يخ��ول احلكومة ذلك فه��ذا التوجه 
الدس��توري س��يفتح الباب على مصراعيه 
لقيام السلطة التنفيذية بالتقييد كيفما 
تش��اء، وهذا اخلطر بعين��ه على احلريات في 

العراق.
من جانب اخر احلريات غير املنصوص عليها 
في الدس��تور كحرية التوقف عن العمل أو 
احلري��ة في اإلض��راب ما ه��و حكمها؟؟ هل 
تخض��ع لذات الضابطة أي ض��رورة التقييد 
والتحدي��د بقانون يصدر عن البرملان أو بقرار 

يصدر عن احلكومة، أم نعمل نص املادة )37( 
التي تضم��ن احلرية للعراقي��ن وكان النص 
فيه��ا مطلق عل��ى احلرية مطل��ق احلرية با 
أي تقييد بنوع معن من احلريات سياس��ية 
أو  اجتماعي��ة  أو  اقتصادي��ة  أو  مدني��ة  أو 
غيرها؟ ثم لنعِط مثاالً آخر عن التخبط في 
الدس��تور العراقي لعام 2005 الذي ينم عن 
عدم فهم املش��رع حلقيقة التمييز بن احلق 
واحلرية وهو نص املادة )38( التي تأتي لتحدد 
أهم حريات الش��عب العراقي أال وهي حرية 
ال��رأي ))تكف��ل الدول��ة مبا ال يخ��ل بالنظام 

العام واآلداب:
أوالً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً: حري��ة الصحاف��ة والطباعة واإلعان 
واإلعام والنشر.

ثالثاً: حري��ة االجتماع والتظاهر الس��لمي 
وتنظم بقانون((.

والس��ؤال هنا القانون الذي سيصدر ينظم 
فقط البند الثالث أي االجتماع والتظاهر أم 
يش��مل حرية التعبير والصحافة هذا دليل 
دامغ عل��ى الصياغ��ة القاص��رة والغموض 
غي��ر املبرر ف��ي التعبي��ر عن إرادة الش��عب 
في صياغة الدس��تور مبا من شأنه ان يكون 
مقدم��ة لتعريض حريات الش��عب للخطر، 
وحن جن��د البرملان اليوم يبحث في مش��رع 
قان��ون املعلوماتي��ة ت��ارة ومش��روع قان��ون 
التظاه��ر تارة أخرى وغير ذلك من املش��اريع 
التي مت التقدم بها من الس��لطة التنفيذية 
أو التش��ريعية لتش��رع وتطبق ف��ي العراق 
ولكن أي منها لم ير النور بعد، هل ميكن من 

خالها الوصول إلى تقييد احلرية؟
اجلواب عندنا كا يجب ان تبقى حرية التعبير 
عن الرأي مطلقة وان التقييد يرد على بعض 
صوره��ا كالتظاهر لضمان عدم تعارضه مع 
بقية احلري��ات وعندما يصدر قانون التظاهر 
س��يتحول التجم��ع والتظاه��ر إل��ى ح��ق، 

وعندما ميارس أحد األفراد أو مجموعة منهم 
هذا احلق ويتم االعتداء عليه واالنتقاص من 
حقوق��ه من قب��ل أي جهة كانت س��يكون 
ذلك إعتداء على مصلحة قدر املش��رع إنها 
جديرة باحلماية فوفر لها احلماية القانونية 
م��ا يوج��ب معاقب��ة املعتدي ول��و كان ممثا 
للسلطة العامة )احلكومة(، فاحلريات مقررة 
لإلنس��ان العراقي بحكم إنسانيته ال يحد 
منه��ا أي قانون يش��رعه املش��رع أو أي قرار 
تتخذه اإلدارة ما عدا القيود الطبيعية التي 
يوردها الدس��تور بوصفه املظل��ة الضامنة 
للحريات كع��دم التعارض مع النظام العام 
املتمثل مبصالح ذات أهمية كبرى للمجتمع 
مقدم��ة  ذل��ك  كان  وإال  العام��ة،  اآلداب  أو 
للعص��ف باحلريات وبابا من أبواب االنحراف، 
وال نقص��د مما تق��دم عدم تنظي��م احلريات، 
ب��ل ان يؤم��ن املش��رع باحلري��ات وقيمته��ا 
الدس��تورية التي تنبع من القيم اإلنسانية 
والتنكر لهذه احلريات يعد انتقاصا من هذه 
القيم��ة العظيم��ة، وان احلري��ات مبختل��ف 
أنواعها املنظم��ة وغير املنظمة تعد التزاماً 

على الدولة بكل مكوناتها.
ومل��ا كان املواطن أس��بق من الدول��ة وقيمة 
أعل��ى حتى م��ن مؤسس��اتها كان البد من 
االعت��راف ل��ه باحلري��ات وتقديس��ها ومنع 
التع��رض لها وم��ا ينقص امل��ادة )37( واملادة 
)46( من الدس��تور ضرورة التأكيد ليس على 
قدرة املشرع والس��لطة التنفيذية بتقييد 
احلري��ة وحتديدها بل التأكي��د على قيمتها 
وبي��ان حدوده��ا احلقيقية الت��ي تتمثل في 
ثابتن األول القيمة الذاتية حلرية كل فرد من 
أفراد اجملتمع والثاني ضرورة متاس��ك اجملتمع 
ليعيش بش��كل متضامن وي��درأ عن كيانه 

األخطار .

القواعد القانونية على 
اختالف أنواعها ودرجاتها 
تنظم العالقات املتقدمة من 
أصغر حلقة حتى الوصول 
إىل الحلقة األكرب املمثلة 
بممارسة الحريات العامة 
والخاصة

دستورنا العراقي أجاز 
تعدد الجنسيات لكنه حدد 
املناصب التي يتسنمها من 
له جنسية غري العراقية 
بعد أن خريه بني الوظيفة 
والجنسية األخرى

البصرة الفيحاء هي الرئة 
التي يتنفس منها العراق 
واملنفذ الذي يطل منه على 
العالم وهي التي اعطت 
للعراق صفته الدولية 
باطاللته الوحيدة  على البحر

استطاع ابطال قواتنا االمنية 
ومجاهدو الحشد الشعبي 
من انهاء صفحتني من 
صفحات هذه املعركة بكل 
اقتدار واستطاعوا هزيمة 
فلول داعش يف اماكن كانت 
التصلها سوى الطائرات

العراق يمر بأسوأ مراحل 
تاريخه السياسي نظرا لغياب 
الوازع الوطني لدى بعض 
الكتل السياسية وتغليب 
املصلحة الشخصية على 
املصلحة العليا للبلد

التهديد باملربع األول

حازم الشهابي

ارادة النصر يف ايدي املؤمنني اجملاهدين من يعيد البسمة اىل ثغر العراق ؟



ابلغ روزنش��تاين ترامب بأنه 
يعتقد بوجوب تنحية كومي، 
وانه ال ميانع في كتابة مذكرة 
يلخص فيها اسبابه املوجبة. 
احض��ر رود مذك��رة من ثالث 
صفحات الى البيت االبيض. 
كان موضوع املذكرة: املرجع: 
اس��تعادة ثقة الناس مبكتب 
الفيدرال��ي.  التحقيق��ات 
وش��رحت املذك��رة ان كومي 
قد اقدم في يوم 5 متوز/ يوليو 
اس��تنتاجاته  »اعالن  عل��ى: 
اخلاصة ح��ول اهم حتقيقات 
تخ��ص  حساس��ة  جرمي��ة 
البالد«. كانت االس��تنتاجات 
ت��دور ح��ول رس��ائل البري��د 
واس��تبق  اخلاص  االلكتروني 
بذل��ك ق��رار احملقق ث��م قدم 
»معلوماٍت انتقامية« عندما 
وصف س��لوك كلينتون بأنه 
ف��ي »غاية االهم��ال«. واقدم 
بع��د ذل��ك وقبل احد عش��ر 
يوم��اً م��ن االنتخاب��ات على 
االع��الن بأن��ه س��وف يعي��د 
فتح حتقيقات كلينتون، النه 
اعتق��د بأن ذلك هو مس��ألة 
»تكل��م« او »أحج��ب«. ق��ال 
روزنش��تاين ان هذا هو س��وء 
ع��رٍض للقضي��ة. اقتبس رود 
بعد ذلك اقوال خمس��ة من 
ن��واب  او  العام��ن،  املدع��ن 
املدعن العامن، الذين وافقوا 
على القول ان كومي قد خرق 

القوانن.
ق��ال الرئي��س : »عظيم«. لم 
يك��ن بإمكان��ه ان يأت��ي هو 
بأفض��ل م��ن ه��ذه املذك��رة. 
رس��الًة  ذل��ك  بع��د  ارس��ل 
مختصرة الى كومي لُيعلمه 
فيه��ا بأن��ه »مفص��وٌل م��ن 
العمل، وم��ن وظيفته، وعلى 

الفور«.
محاول��ة  خط��ة  اعط��ت 
الص��رف  عملي��ة  ايق��اف 
نتائ��ج عكس��ية، ألنها ادت 
الى تس��ريع العملي��ة. وكان 
ان املذك��رة  بريب��وس يعل��م 
الت��ي قّدمها روزنش��تاين لم 
يكن لها أي عالقة بالقرار ألن 

الرئيس صمم على قراره.
ان   »%100« بان��ون  اعتب��ر 
الس��بب وراء تنحي��ة كومي 
م��ن منصب��ه ه��و ان مكتب 
التحقيق��ات الفيدرالي كان 
يس��عى ال��ى احلص��ول على 
س��جالت مالية م��ن جاريد. 
خالص��اً.  توقع��اً  ذل��ك  كان 
اش��تكت ايفان��كا لوالده��ا 
بش��أن مكت��ب التحقيقات 

الفيدرالي بهذا اخلصوص.
م��رور  م��ع  بريب��وس  اعتب��ر 
االش��هر ان تخطي��ط ترامب 
لتنحي��ة اح��د املوظفن من 
منصب��ه، او قوله انه س��وف 
يفعل، ال ي��دالن على ان ذلك 
سوف يحدث بالفعل. وهكذا 
اش��ُتهر عنه قوله املفضل: 
»ال شيء يُعد ميتاً هنا الى ان 

يُدفن«.
ب��دا ف��ي الوق��ت الراه��ن ان 
كومي كان ميت��اً على االقل، 

لكن لم يُدفن بعد، وال ُدفنت 
قضيته.

كان ترام��ب في التاس��ع من 
شهر ايار/ مايو يشاهد الكثير 
م��ن التغطية االخبارية التي 
تبثها القنوات السلكية عن 
تنحيته كومي، مدير مكتب 
التحقيق��ات الفيدرال��ي من 
منصب��ه. لك��ن االم��ور ل��م 
تك��ن جتري على ما يرام. عّكر 
ترام��ب االجواء عندما ناقض 
نفس��ه في يوم 11 ايار/ مايو 
أي عندما ابلغ ترامب ليستر 

هول��ت م��ن محط��ة اإلن بي 
سي انه سوف يقوم بتنحية 
كومي رغ��م التوصيات التي 
تلقاه��ا م��ن نائ��ب املدع��ي 
الع��ام روزنش��تاين واملدع��ي 
العام سيش��نز. وقال ترامب 
ف��ي رٍد مس��تفيض وطوي��ل 
على هولت في محاولٍة منه، 
على م��ا يبدو لتبي��ان بعض 
االس��باب الت��ي دفعت��ه الى 

هذا االجراء: 
إن  أتع��رف،  لنفس��ي،  »قلت 
[في  روس��يا  مس��ألة تدخل 
ترامب  الرئاسية] مع  احلملة 
هي كلها مسألة مختلفة«.

تبدو هذه االجابة على تناقٍض 
ت��ام مع م��ا ورد في رس��الته 
التي بعثها الى كومي، والتي 
يقول فيها ان تنحيته سببها 
مذكرة روزنشتاين التي انتقد 
فيها كومي بش��دة بس��بب 
معاجلته موض��وع حتقيقات 
البري��د االلكترون��ي اخل��اص 

بهيالري كلينتون.
نشر مايكل ش��ميث مساء 
ي��وم الثالث��اء، الواق��ع في��ه 
16 اي��ار/ ماي��و مقال��ًة نارية 
النيوي��ورك  صحيف��ة  ف��ي 

تامي��ز، اوردت ان كوم��ي كتب 
مذكرات فورية عن محادثاته 
اح��د  فخ��الل  ترام��ب.  م��ع 
اجتماعات��ه م��ع ترام��ب في 
املكت��ب البيض��اوي بتاري��خ 
14 ش��باط/ فبراير، أي عندما 
كان م��ا ي��زال مدي��راً ملكتب 
الفيدرالي كتب  التحقيقات 
كومي ان الرئيس س��أله عن 
التحقيق��ات بش��أن فل��ن، 

وقال له: 
بض��رورة  تقتن��ع  ان  »امتن��ى 
االنته��اء م��ن االم��ر، وتبرئة 

فلن. إنه رجٌل طيٌب. امتنى ان 
تنتهي من هذه القضية«.

ج��ال ترام��ب حول شاش��ة 
منه��ا  مقترب��اً  التلفزي��ون 

كثيراً، وعل��ى االخص عندما 
دّق دافيد جيرغن جرس انذاٍر 
من خالل محطة الس��ي إن. 
إن في ذلك املس��اء. وكان هو 
بخبرًة  يتمت��ع  ال��ذي  الرجل 
واسعة، ورجٌل منطقي سبق 
له ان عمل مستشاراً للبيت 
االبيض في عهدي الرئيسن 
وبي��ل  نيكس��ون  ريتش��ارد 
كلنت��ون خ��الل التحقيقات 
املتعلق��ة بتنحيتهم��ا م��ن 

منصبيهما.
ق��ال جيرغن: »اعتق��د بأننا 
دخلن��ا ف��ي مرحل��ة تنحية 
الرئيس. إن ما نراه هو رئاسة 

بدأت بالتفكك«.
الح��ظ بورت��ر ان ترامب كان 
على وش��ك ان يفق��د وعيه 
عند س��ماعه كلمة تنحية. 
عّب��ر الرئي��س بع��د ذلك عن 
غضب��ه الش��ديد، ألن كومي 

ب��دا وكأن��ه يقل��ب الطاولة 
على رأسه.

كان ترام��ب في اليوم التالي، 
أي ي��وم االربعاء 17 ايار/ مايو، 
في املكتب البيضاوي عندما 
علَم بأن روزنش��تاين قد عن 
م��ن بن اجلميع روب��رت مولر، 
الش��خص ال��ذي ادار مكتب 
الفيدرال��ي  التحقيق��ات 
لفت��رة 12 عاماً ف��ي منصب 
وذل��ك  خ��اص،  مستش��اٍر 
للنظر في مس��ألة التالعب 
الروس��ي باالنتخابات وما اذا 

كان للروس أي عالقة بحملة 
ترامب الرئاسية.

ساء مزاج ترامب كثيراً على 
الفور. لكن في اليوم التالي، 

أي ف��ي 18 اي��ار/ ماي��و، كان 
مزاج��ه ه��و االس��وأ. انفجر 
الرئي��س ف��ي نوب��ات غضب 
الس��يطرة عليها،  عجز عن 
وكان هائج��اً ال��ى درج��ٍة لم 

يشهدها من قبل أي شخص 
م��ن املقربن منه ش��خصياً. 
مريعة.  تل��ك جترب��ة  كان��ت 
ق��ال بورتر ألحد مس��اعديه: 

»بالكاد جنونا بأنفسنا«.
درج ترامب على اجللوس وراء 
ريزوليوت،  الرئاسية  الطاولة 
او في غرف��ة طعامه اخلاصة 
به، لكنه في هذا اليوم قضى 
معظم اوقاته واقفاً ومتجوالً 

بن الغرفتن.
الرئي��س ف��ي هوايت��ه  رّك��ز 
املفضلة، أي االس��تماع الى 
اخب��ار احملط��ات الس��لكية. 
برنامج��اً  ترام��ب  ش��اهد 
عل��ى  لس��اعتن  يس��تمر 
نيوز وشاهد  محطة فوكس 

بع��د ذلك فترت��ن اخباريتن 
عل��ى محطت��ي اإلم إس ب��ي 
سي، والسي إن إن، استمرت 
كل فترة مدة س��اعتن وقام 

بتس��جيل هات��ن الفترت��ن 
على جهاٍز خاص.

استش��اط الرئي��س غضب��اً 
بسبب التغطيات االخبارية، 
بينما كان مساعدوه يدخلون 

ويخرجون.
وكان م��ن ب��ن ه��ؤالء بانون، 
وكوشنير، ومكغان، وهيكس، 
وبورت��ر. س��أل الرئي��س ع��ن 

س��بب اختيار مولر. ووس��ط 
»كان  عارم��ة:  موجة غضٍب 
هنا، ولم اوظفه الدارة مكتب 
التحقيق��ات الفيدرالي. وهو 
بالتأكيد يحمل فأساً ليهوي 

بها علّي«.
وتابع الرئي��س قائالً: »يحاول 
عل��ّي.  االنقض��اض  اجلمي��ع 
لكن هذا لي��س من االنصاف 
ف��ي ش��يء. يق��ول اجلمي��ع 
اآلن انن��ي س��وف اتنحى من 
منصبي«. سأل ترامب كذلك 
ع��ن صالحي��ات املستش��ار 

اخلاص.
اج��اب بورت��ر ان املستش��ار 
عملي��اً  ميتل��ك  اخل��اص 
مح��دودة  غي��ر  صالحي��ات 
تتي��ح ل��ه التحقي��ق في أي 
ان  واض��اف  ج��رٍم محتم��ل. 
من بن تل��ك القضايا كانت 
كونت��را،  واي��ران-  ووترغي��ت، 
وفضيحة مونيكا لوينسكي 

مع كلينتون.
قال ترامب مبرارة: »جاءني اآلن 
هذا الش��خص غير املسؤول 
ام��ام احد، والذي يس��تطيع 
النظر في أي قضية، وان كان 
ال عالقة بها برئاستي. انهم 
س��وف يقض��ون اعوام��اً في 
نب��ش كل ما ج��رى معي في 
حيات��ي وف��ي التفتي��ش عن 

نشاطاتي املالية«.
لم يتمكن ترامب من التركيز 
كثي��راً ف��ي أي ش��يٍء آخ��ر. 

االجتماعات  أُلغي��ت  وهكذا 
واجزاء من االنشطة االخرى.

لم يسبق ان رأى بورتر الرئيس 
ترام��ب منزعج��اً ال��ى ه��ذه 
الدرجة. وكان يعرف ان ترامب 
نرجسي ينظر الى كل شيء 
م��ن خ��الل تأثيره في��ه. لكن 
الش��ديد  الغضب  س��اعات 
هذه ذكرت بورتر مبا كان يقرأه 
اي��ام نيكس��ون االخيرة  عن 
ف��ي منصبه، والت��ي قضاها 
في الصالة، وفي الطرق على 
الس��جادة بقدمه، والتحدث 
الى صور الرؤس��اء السابقن 
املعلق��ة على اجل��دران. دخل 
سلوك ترامب في هذه االثناء 

مرحلة الذهاب.
قال ترامب: »انهم يطاردونني. 
ه��ذا ظل��م. ه��ذا لي��س من 
االنص��اف ف��ي ش��يء. كيف 
امك��ن لهذا ان يح��دث؟ كل 
هذا غلطة جيف سيش��نز. 
هناك دوافع سياسية وراء كل 
هذا. ال يعرف رود روزنش��تاين 
ماذا يفعل بحق اجلحيم. انه 
الدميقراطي، ومن  من احل��زب 

ميريالند«.
ق��ال ترامب، وه��و يجول في 
روزنش��تاين  »كان  الغرف��ة: 
االش��خاص  م��ن  واح��داً 
الذي��ن اش��اروا ال��ّي بتنحية 
كوم��ي، وهو ال��ذي كتب لي 
ه��ذه الرس��الة. كي��ف ميكن 
ه��ذه  عل��ى  يش��رف  ان  ل��ه 

التحقيقات؟«.
اضاف الرئي��س ان بوب مولر 
يعان��ي من كل هذه النزاعات 
الت��ي متنع��ه م��ن ان يك��ون 
مستش��اراً خاصاً للتحقيق 
»وكان  واض��اف:  مع��ه، 
واح��داً من فريق��ي في لعبة 
الغول��ف«، أي ن��ادي غول��ف 
ترامب الوطني في ستيرلنغ، 
فرجيني��ا. وكان هن��اك نزاٌع 
بش��أن االجور، ثم اس��تقال 
مولر بعد ذلك. وسبق ان مثل 
مكت��ب محام��اة مولر صهر 

ترامب في قضايا قانونية.
ق��ال ترامب: »لق��د تعرضُت 
لضربة. يتعن علّي رّد الضربة، 
ولكي تكون املواجهة يتوجب 

علّي ان اواجه بدوري«.
بق��ي الرئي��س ط��وال النهار 
ف��ي  وذهاب��اً  يج��ول جيئ��ًة 
الغرفة لكي يشاهد االخبار 
التلفزي��ون  شاش��ة  عل��ى 
في غرف��ة الطع��ام، ثم كان 
يخرج الى املكتب البيضاوي 
وس��ط نوبة غضب شديدة، 
كما طرح عدداً من االس��ئلة 
للتعبير عن غضبه، وذلك الى 
حد انه فقَد الس��يطرة على 

اعصابه بشأن التحقيق.
ق��ال ترام��ب: »أن��ا الرئي��س. 
وميكنني تنحية أي ش��خص 
اريده. ال ميكنهم فتح حتقيق 
معي بشأن تنحية كومي. انه 
يس��تحق التنحية! واجلميع 

يكرهونه. انه مريع«.

الفصل احلادي والعشرون

ملف

ترامب: أنا الرئيس وميكنين تنحية أي شخص اريده ال ميكنهم فتح حتقيق معي بشأن تنحية كومي انه يستحق التنحية واجلميع يكرهونه انه مريع

كان ترامب يشاهد الكثري من التغطية 
االخبارية عن تنحيته كومي مدير مكتب 

التحقيقات الفيدرالي من منصبه لكن 
االمور لم تكن تجري على ما يرام

احللقة )37(

ابلغ روزنشتاين ترامب بأنه يعتقد بوجوب 
تنحية كومي وانه ال يمانع يف كتابة مذكرة 

يلخص فيها اسبابه املوجبة

ترامب
روزنشتاين

كومي

»                                       « تستعرض على شكل حلقات الكتاب املوسوم: »خوف«.. ترامب يف البيت األبيض ملؤلفه )بوب وودورد(
» كعادتها دائماً في احتاف القارئ بكل ما جد من كتب ذات أهمية كبيرة تتعلق مبوضوعات سياس��ية نرى 

لزاماً أن يطلع عليها القارئ العزيز.. في هذا الكتاب اجابات عن اس��ئلة كثيرة بش��أن سياس��ات الرئيس 

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

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

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

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

في الواليات املتحدة االمريكية.. في جانب من هذا الكتاب ثمة تس��اؤالت بش��أن كيف أمر ترامب بأغتيال 

الرئيس الس��وري )بشار األس��د(؟ ومن الذي جتاهل أوامره؟ ومالذي جعل الرئيس األمريكي يصف محادثاته 

مع السيس��ي بأنها )موجعة(.. كتاب يصفه مؤلفه بالقوة والواقعية في حن ينعته ترامب بأنه »تضليل 

للجماهير« أملن لكم أن تبحروا مع امواج الكتاب وكل يغرف ما يريد«.
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وهاب  الشرطة  نادي  رئيس  أكد 
الطائي، امس األربعاء، أن إدارة النادي 
مدرب جديد سيكون  مع  ستتعاقد 
الصربي  احلالي،  املدرب  من  أفضل 
أن  املقرر  يوفوفيتش.ومن  نيبوشيا 
لاللتحاق  تونس  إلى  نيبوشيا  يغادر 
بعد  التونسي،  الصفاقسي  بنادي 
أن اتفق على جميع تفاصيل العقد.

إن  الطائي في حديث صحفي  وقال 
بالبحث  بدأت  الشرطة  نادي  »إدارة 
للمدرب  خلفاً  جديد  مدرب  عن 
نيبوشيا، منذ ما يقارب شهر ونصف 
الشهر تقريباً من أجل اإلعداد مبكراً 
للموسم املقبل«.وأوضح أن »عملية 
متت  اجلديد،  املدرب  عن  البحث 

مبساعدة نيبوشيا، حيث سنتعاقد 
الفريق  طموحات  يلبي  مدرب  مع 
الفنية  الناحية  من  أعلى  ويكون 

واملادية من املدرب نيبوشيا«.
بلقب  توج  الشرطة  نادي  أن  يذكر 
للموسم  املمتاز  العراقي  الدوري 
في  وسيلعب   ،2019  /2018 احلالي 

دوري أبطال آسيا املوسم املقبل.

أس��فرت قرع��ة التصفيات 
اآلسيوية املشتركة ملونديال 
 ،2023 آس��يا  وكأس   ،2022
التي أُُقيم��ت امس األربعاء، 
املاليزي��ة  العاصم��ة  ف��ي 
كواالملب��ور، ع��ن صدام��ات 

عربية ساخنة.
الس��عودي،  املنتخب  وجاء 
ضمن اجملموعة الرابعة، إلى 
جانب منتخبي فلس��طني، 
باإلضاف��ة  واليم��ن، 

ألوزبكستان، وسنغافورة.
كما ضمت اجملموعة الثالثة، 
منتخب��ي العراق، والبحرين 
إل��ى جان��ب إي��ران، وه��وجن 
ك��وجن، وكمبودي��ا، وه��و ما 
تكرَّر ف��ي اجملموعة الثانية، 
منتخب��ي  ضم��ت  الت��ي 
إلى جانب  والكويت،  األردن، 

أستراليا، وتايوان، ونيبال.
اخلامسة،  اجملموعة  وضمت 
أيًضا منتخبني عربيني، وهما 
قط��ر، وعم��ان، إل��ى جانب 

بنجالدي��ش، وأفغانس��تان، 
املنتخب  والهند، فيما جاء 
مجموع��ة  ف��ي  اإلمارات��ي 
متوازنة مع فيتنام، وتايالند، 

وماليزيا، وأندونيسيا.
الس��وري  املنتخ��ب  وج��اء 
ف��ي مجموعة س��هلة مع 
الصني، والفلبني، ومالديف، 

وجوام، فيما ج��اء منتخب 
لبنان في مجموعة متوازنة 
مع كوري��ا اجلنوبية، وكوريا 
الش��مالية، وتركمانستان، 

سيريالنكا.

اجملموع��ة  تض��م  ول��م 
منتخ��ب  أي  السادس��ة، 

عربي، حيث ترأسها منتخب 
وقيرغيزس��تان،  الياب��ان، 
وميامن��ار،  وطاجيكس��تان، 
ومنغوليا.وتُقام منافس��ات 
هذا الدور، خالل الفترة من 5 
أيلول/سبتمبر 2019، وحتى 

9 حزيران/ يونيو 2020.
 ويتأهل صاحب املركز األول 

ف��ي كل مجموعة، وأفضل 
4 منتخب��ات حاصل��ة على 
املرك��ز الثان��ي »اجملموع 12 
فريًق��ا« إل��ى نهائيات كأس 
آس��يا 2023، والدور النهائي 
من تصفي��ات كأس العالم 
ف��إن  املقاب��ل  ف��ي   .2022
املنتخب��ات ال���24 التالي��ة 

تنتقل إل��ى املرحلة التالية 
م��ن تصفيات كأس آس��يا، 
املقاعد  عل��ى  للمنافس��ة 
نهائيات كأس  املتبقية في 

آسيا 2023 في الصني.
اجملموع��ات  يل��ي  وفيم��ا 

كاملة:
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املسابقات تتخذ قراراً بشأن مباراة نفط الوسط واربيل
اتخذت جلنة املسابقات في االحتاد العراقي لكرة 
امام  الوسط  نفط  مباراة  بشان  قراراً  القدم، 
اربيل ضمن منافسات االسبوع ال�18 من املرحلة 

الثانية للدوري العراقي املمتاز لكرة القدم.
وبحسب بيان الحتاد الكرة، فإن جلنة املسابقات 
تؤكد ان مباراة نفط الوسط مع فريق اربيل ضمن 
اجلولة الثامنة عشرة من املرحلة الثانية ستقام 
االول  ملعب  سيضيفها  التي   ، جمهور  دون  من 

يوم اخلميس املقبل.
ويأتي هذا االجراء من جلنة املسابقات، بسبب ما 
شهدته مباراة اربيل والنجف في ال�24 من حزيران 
املاضي، حيث شهدت املباراة شعارات مسيئة من 

قبل جماهير اربيل لنظيرتها جماهير النجف.
ملعب  على  تقام  املباراة  والن  السبب،  ولهذا 
دون  املباراة من  اقامة  اللجنة قررت  النجف، فإن 
ملعب  مواجهة  احداث  تتكرر  ال  كي  جمهور 

فرانسوا حريري.

 بغداد / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:
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بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

بغداد / 

نبض الشارع

 مب��ادرة إيجابية تلك التي اقدم عليه��ا اعضاء رابطة 
ملتق��ى الش��هيد داود س��ليمان املن��دالوي ورياضي��ي 
منطق��ة بغداد اجلدي��دة عندما نظموا كرنف��ال الوفاء 
الثاني استذكاراً للمدرب الراحل الدكتور ناصر حسني، 
مساء اجلمعة في ملعب وليد ناعم بحضور حشد من 

اجلمهور واملدربني، إلى جانب اسرة الراحل.
ملسة الوفاء التي يحرص امللتقى عليها، ويعمل جاهدأً 
نخبة من الرياضيني املعروفني في منطقة بغداد اجلديدة، 
على امتامها بالنحو االمثل، تعد عنواناً ناصعاً تضيف 
للمتق��ى ورجاالته الكثير، فالوف��اء ورد الدين لزميلهم 
الراح��ل، امنا ه��و منطلق من االخالق الت��ي يحملونها، 
وفي هذه املناس��بة نرفع القبعة ملن حضر ولبى الدعوة 
واش��ترك في مهرجان الوفاء الذي تضمن قراءة س��ورة 
الفاحت��ة عل��ى روح امل��درب الراح��ل وش��هداء الع��راق 
وع��زف النش��يد الوطني وكلمات باملناس��بة مع تقدمي 
استعراض لفرق املوهوبني بالتايكواندو ومدرسة كروية 
تعنى بتاهيل الصغار م��ع اقامة مباراة بني جنوم بغداد 

وفريق  اجلدي��دة 
بغ��داد،  جن��وم 
برغ��م  املب��اراة 
ودي��ة  كونه��ا 
اس��تعراضية، 
كان��ت  لكنه��ا 
للق��اء  فرص��ة 
وشهدت املباراة 
حمل��ات  تق��دمي 
كبي��رة  فني��ة 
الذين  للنج��وم 
اش��تركوا فيها 
مقدمتهم  وفي 

النجم مهدي كرمي، احد فرسان أمم آسيا 2007 ، وزميله 
فري��د مجيد ومخلد علي وعدنان عب��د اهلل واخرين ممن 
قدم��وا خدم��ات كبيرة خالل مس��يرتهم ف��ي املالعب 

اخلضراء. 
اس��تذكار املدرب الراحل، الدكتور ناصر حس��ني، يؤكد 
أن هنال��ك مم��ن يعمل بضمي��ره، ورد الوفاء واس��تذكار 
مم��ن غ��ادروا الدنيا، يبقى دي��ن في اعناق اه��ل الرياضة 
وك��رة القدم األصالء، فناصر قدم الكثير ونال الش��هرة 
وبع��د اعتزاله عمل في نادي النفط مدربا لفرق الفئات 
العمري��ة، ومع ذلك، حرص على اكمال دراس��ته العليا 

بنيله شهادة الدكتوراه.
ش��كراً.. للملتقى ال��ذي يضم نخبة تعم��ل باخالص، 
وش��كرا لرياضيي بغ��داد اجلديدة على حس��ن احلفاوة 
باحلضور واملشاركني، إلى مهرجانات اخرى متنحنا األمل 

في ظل وجود نخب رياضية حريصة على العطاء الثر.

مهرجان الوفاء 
للراحل ناصر حسني

فالح الناصر

صدامات عربية ساخنة بتصفيات آسيا المزدوجة

العراق يقع يف جمموعة متوازنة وعلى رأسها النمور االيرانية 

استذكار املدرب الراحل الدكتور 
ناصر حسني يؤكد أن هنالك 
ممن يعمل بضمريه  ورد 
الوفاء واستذكار ممن غادروا 
الدنيا يبقى دين يف اعناق اهل 
الرياضة وكرة القدم األصالء

السويدي،  أوربرو  نادي  أعلن 
الوطني  املنتخب  العب  وصول 
قاسم،  ياسر  السابق،  العراقي 
لضمه  تدريباته متهيداً  إلى مقر 
في االنتقاالت الصيفية اجلارية.

صفوف  في  يلعب  كان  قاسم 
منذ  االنكليزي،  نورثامتون 
2017، لكن الالعب أصبح خارج 
للفريق  التدريبي  الكادر  خطط 

االنكليزي.
وذكر النادي السويدي عبر موقعه 
الرسمي، أن » ياسر قاسم وصل 
للخضوع الختبارات  أوريبرو  إلى 
الفريق، حيث يلعب قاسم منذ 
عام 2017 مع نادي نورثهامبتون 
تاون في الدوري الثاني في إجنلترا، 
لديه  وسط  خط  العب  وهو 
نتائج مميزة مع املنتخب العراقي 

الوطني«.
وأوضح، أن »أوربرو يستعد ملباراة 

ضد  أرض  على  األسبوع  نهاية 
فالكنبيرجس في االسبوع ال�16 
السويدي، وسيتدرب  الدوري  من 
قبل  الفريق  مع  قاسم  ياسر 

املباراة بأيام قليلة«.
في   12 ال�  املركز  اروبرو  ويحتل 
السويدي  الدوري  ترتيب  سلم 
نقطة،   14 برصيد  املمتاز 

حصدها من 15 مباراة.

ناٍد سويدي خيترب ياسر قاسم 
متهيداً لضمه

أكد االحتاد العراقي لكرة القدم، أنه 
ملعب  بأن  اآلسيوي،  نظيره  أشعر 
النخلة«  »جذع  الدولي  البصرة 
في  الرافدين  أسود  أرض  سيكون 
العالم  اآلسيوية لكأس  التصفيات 
2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في 

الصني.
ظهر  التصفيات،  قرعة  وسحب 
القرعة  أوقعت  االربعاء، حيث  امس 
اجملموعة  في  الوطني  املنتخب 
إيران  منتخبات:  جانب  إلى  الثالثة 

والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.
في  املسابقات  جلنة  رئيس  وقال 
احتاد الكرة فالح موسى في حديث 
أشعر  العراقي  »االحتاد  إن  صحفي 
البصرة  ملعب  بأن  اآلسيوي  نظيره 
الدولي سيحتضن مباريات املنتخب 

الوطني التي تقام على أرضه«.
اختار  »االحتاد  أن  موسى،  وأوضح 
األكبر  امللعب  كونه  البصرة  ملعب 

احتضان  وبإمكانه  العراق  في 
رفع  بعد  املهمة  الرسمية  املباريات 

احلظر عن املالعب العراقية«.

ومن املقرر أن يحتضن ملعب البصرة 
املباريات التالية للمنتخب الوطني:

العراق VS هوجن كوجن  10/ 2019/10

العراق VS إيران ..... 14/ 11/ 2019
 /11  /19  ..... البحرين   VS العراق 

2019
العراق VS كمبوديا ..... 4/ 6/ 2020

رمسيًا.. ملعب البصرة الدولي أرضًا ألسود الرافدين يف تصفيات املونديال

نظم العشرات من جماهير نادي الطلبة، تظاهرة بالقرب من مقر 
الهيئة  باقالة  للمطالبة  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة 
االدارية للنادي.وقالت مصادر إن العشرات من جماهير نادي الطلبة، 
نظموا تظاهرة بالقرب من مقر مبنى وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي وسط بغداد.
السهيل،  قصي  العالي  التعليم  وزير  طالبت  اجلماهير  أن  واوضح 
وإجراء  كاظم  عالء  برئاسة  الطلبة  لنادي  اإلدارية  الهيئة  باقالة 

انتخابات جديدة.
الدوري  في  عشر  احلادي  املركز  حالياً  يحتل  الطلبة  نادي  ان  يذكر 

املمتاز، برصيد 44 نقطة.

بالصور.. العشرات من مجاهري األنيق تطالب باإلطاحة برئاسة النادي

رئيس نادي الشرطة: سنتعاقد مع مدرب 
أفضل من نيبوشيا

جنم  اعمال  وكيل  دزهبود،  بهروز  كشف 
بيرسبوليس  ونادي  الوطني  املنتخب 
جتديد  حقيقة  رسن،  بشار  االيراني، 
عقد الالعب مع فريقه وحقيقة الصورة 
التواصل  مواقع  عبر  انتشرت  التي 

االجتماعي.
وانتشرت صورة لرسن وهو يحمل عقداً 

لنادي بيرسبوليس، حيث انتشرت االنباء 
عن جتديد العقد رسمياً.

»اجتماعاً  إن  حديث   في  دزهبود  وقال 
حاسماً  جمع بني إدارة بيرسبوليس مع 
اجل  من  االربعاء  امٍس  يوم  رسن  بشار 

جتديد عقد الالعب«.
وعن صورة رسن مع العقد، اكد الوسيط 
وليست  قدمية  »الصورة  إن  االيراني، 

جديدة«.
فإن  الواردة  املعلومات   وبحسب 
مع  عقده  جتديد  على  سيوافق  رسن 
له  يسمح  بند،  اضافة  مع  بيرسبوليس 
من  عرضاً  تلقى  حال  في  الفريق  مبغادرة 

أوروبا.
رواد  تداولها  التي  »القدمية«  الصورة   

مواقع التواصل االجتماعي.

أصدرت جلنة االنضباط في االحتاد العراقي لكرة القدم، 
قرارين انضباطيني على خلفية أحداث مباريات الدوري 

العراقي املمتاز لكرة القدم.

مبنعهم  امليناء،  نادي  جماهير  معاقبة  اللجنة  وقررت 
خلفية  على  ملباراتني  السفانة  مباريات  حضور  من 
الهتافات ضد احلكم واثق محمد في مباراة الفريق مع 

الشرطة.

العبي  استدعاء  اللجنة  قررت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
وأمجد  نبيل صباح ومصطفى جودة  الطلبة كل من 
كلف بعد الشكوى من قبل رئيس النادي عالء كاظم 

واالتهام بقضية »التآمر« على الفريق.

وكيل اعمال بشار رسن يكشف حقيقة جتديد عقد موكله مع بريسبوليس

االنضباط تعاقب مجاهري السفانة حتى نهاية املوسم



سيمونا هاليب حتمل علم رومانيا يف حفل افتتاح أوملبياد طوكيو

يقارب املنتخب التونسي لكرة القدم مباراة املركز 
الثالث في كأس األمم اإلفريقية ضد نيجيريا األربعاء 
بذهنية أوملبية، باحثا عن جائزة ترضية على منصة 
النهائي  الصعبة في نصف  بعد اخلسارة  التتويج 

أمام السنغال.
ثان  قاري  لقب  عن  الباحثون  قرطاج  نسور  وفشل 
النهائية  املباراة  بلوغ  أرضهم، في  بعد 2004 على 
اجلمعة،  الدولي  القاهرة  ستاد  على  تقام  التي 
 30 ستاد  على  صفر-1  السنغال  أمام  بخسارتهم 
يونيو في العاصمة املصرية، بهدف سجله املدافع 
ديالن برون خطأ في مرمى فريقه في الوقت اإلضافي، 

بعد نهاية الوقت األصلي بالتعادل السلبي.
جزاء  ركلة  املباراة  خالل  تونس  منتخب  وأضاع 
)مثله مثل السنغال(، وحرم ركلة أخرى في الدقائق 
األخيرة للشوط الثاني اإلضافي، احتسبها احلكم 
تقنية  مراجعة  اثر  قراره  عن  تراجع  لكنه  بداية، 
ذلك،  رغم  على  آر«(.  ايه  )»في  بالفيديو  املساعدة 
جيريس  أالن  للمنتخب  الفرنسي  املدرب  شدد 
الثالثاء على أن العبيه سيقاربون مباراة الغد برغبة 

الفوز.
وقال في مؤمتر صحافي اليوم »نتفهم خيبة األمل 
على  للمنافسة  النهاية  املباراة  بلوغ  عدم  )جراء 
والتحضير  سريعا«  نسيانها  يجب  لكن  اللقب( 
للمقبلة التي ستقام على أرض ستاد السالم في 

العاصمة املصرية.
أضاف »املركز الثالث )في البطولة القارية( هو أشبه 
باملنافسات األوملبية، ثمة ثالثة أماكن حتصل على 
امليداليات«، في إشارة للذهبية والفضية والبرونزية 

اخملصصة تواليا ألصحاب املراكز الثالثة األولى.
أضاف »ثمة عزاء خاص باملركز الثالث هو مركز على 
منصة التتويج«، متابعا »هذه مكافأة لها قيمتها  

مركز ثالث في أمم إفريقيا 2019«.
وشدد املدرب الفرنسي اخلبير بالبطولة القارية التي 
على  فني،  كمدير  اخلامسة  للمرة  غمارها  يخوض 
التعويضية  املباراة  خلوض  الالعبني  حتفيز  ضرورة 
وتخطي خيبة عدم املنافسة على اللقب، السيما 
األفضل  هو  منتخب  أمام  بصعوبة  اخلسارة  بعد 

قاريا في تصنيف االحتاد الدولي )فيفا(.
تكون  ما  دائما  الثالث  املركز  مباراة  أن  وأوضح 

على  أيضا  لكن  البدني  املستوى  على  »دقيقة، 
تعرضا  فريقني  بني  لقاء  فهي  الذهني،  املستوى 

خليبة أمل هي االقصاء« في الدور نصف النهائي.
وتابع »ال توجد حماسة مثل حماسة خوض نصف 
»يجب  ولذلك  النهائي«،  بلوغ  أجل  من  النهائي 
ما  أفضل  لتقدمي  كبير  بشكل  الالعبني«  حتفيز 

لديهم.
رغبة  دراغر  أكد محمد  ذاته،  الصحفي  املؤمتر  وفي 
الثالث،  املركز  مع  بالدهم  الى  العودة  في  الالعبني 
السيما وأن املنتخب متكن في النسخة احلالية من 
القاري،  النهائي  ربع  الدور  عقدة  فك  من  البطولة، 
وتخطاه للمرة األولى منذ تتويجه باللقب الوحيد 

على أرضه قبل 15 عاما.

وكل  »محترفون،  تونس  العبي  كل  إن  دراغر  وقال 
نخوض  كنا  ولو  حتى  متحفزا  سيكون  منا  واحد 

مباراة من أجل ترتيب بني املراكز 15 و20«.
واعتبر أن بلوغ النهائي »لم يكن أمرا مكتوبا، لكن 
ان شاء اهلل ننال املركز الثالث هذه كرة القدم، علينا 
كبير  فريق  هم  السنغال.  يد  على  إقصائنا  تقبل 

وأمتنى أن يقوموا بعمل جيد في النهائي«.
وشدد على أن الشعب التونسي »يستحق أن يرانا 
ما  األحد  »مباراة  مضيفا  الثالث«،  املركز  مع  نعود 
نصحح  أن  ونريد  وتوجع،  والقلب  الرأس  في  تزال 
األمور االربعاء سنلعب بقلب وعزمية لنفرح الشعب 

ونفرح أنفسنا«.
البطولة،  مطلع  متواضعا  أداء  تونس  وقدمت 

لدور  الثالث  املباريات  في  تعادالت  بثالثة  واكتفت 
النهائي  ثمن  في  غانا  تتخطى  ان  قبل  اجملموعات، 
ربع  وفي   .)1-1 التعادل  بعد  الترجيح  بركالت   4-5(
في  لهم  أداء  أفضل  قرطاج  نسور  قدم  النهائي، 
البطولة املقامة في مصر، بالتفوق بثالثية نظيفة 
على مدغشقر، قبل اخلسارة أمام السنغال وجنومه 
مثل ساديو مانيه العب ليفربول اإلنكليزي، ومدافع 
نابولي اإليطالي كاليدو كوليبالي الذي سيغيب عن 
املباراة النهائية ضد اجلزائر بسبب تراكم االنذارات.

وعلى الصعيد البدني، رفض جيريس حسم مسألة 
قدرة بعض العبيه على املشاركة من عدمها، مثل 
حسن،  معز  واحلارس  املساكني  يوسف  القائد 
مؤكدا أن ذلك يرتبط بالتعافي الذي سيتم العمل 

عليه خالل الثالثاء و االربعاء.
جيريس ورجاله يواجهون نيجيريا برغبة الفوز

نيجيريا بنكهة تونسية
في املقابل، تدخل نيجيريا التي ذاقت مرارة اخلسارة 

2-1 بركلة حرة رائعة للقائد اجلزائري رياض 
مباراة  من  األخيرة  الثواني  في  محرز 

املنتخبني في نصف النهائي ، لقاء 
الثالث،  املركز  انتزاع  برغبة  الغد 
لكن أيضا بنكهة تونسية، اذ سبق 

تدريب  رور  غيرنوت  األملاني  ملدربها 
ويعاونه  الساحلي،  النجم  فريق 

الطرابلسي.  نبيل  التونسي  حاليا 
كما أن رور يعرف جيريس، زميله ألعوام 

في بوردو الفرنسي .
وردا على سؤال عما اذا كانت هذه اخلبرة 

ثالث  باللقب  املتوجة  نيجيريا،  ستمنح 
في  أفضلية   ،2013 عام  آخرها  مرات 
»خبرتنا  رور  قال  قرطاج،  نسور  مواجهة 

في النجم الساحلي التي كانت جتربة 
جيدة وذكرى جميلة«، لكن »هم أيضا 
تونس  العبو  نلعب  رأونا  يعرفوننا، 

)املضيف  امللعب  يعرفون 
ستكون  نحن  الغد(،  ملباراة 

املباراة األولى لنا«.
من  العديد  »حققوا  وتابع 
فوزا  أيضا  لكن  التعادالت، 
نحن  فريق  على  جميال 
خسرنا أمامه«، في إشارة 
فازت  التي  مدغشقر  الى 
2-صفر  نيجيريا  على 
اجملموعة  منافسات  في 

الدور  ضمن  الثانية 
األول .

مباراة  »بعد  أضاف 
ثمة  كانت  اجلزائر 
احلال  بطبيعة 
كبيرة  أمل  خيبة 
عندما تخسر في 
األخيرة  الثانية 
بركلة حرة كهذه، 

لكننا حللنا املباراة معنا ورأينا الفيديو مع الالعبني 
االحصاءات  حتى  جيدة،  مباراة  خصنا  اننا  ورأينا 
اآلن  حتى  رمبا  منتخب  أفضل  ضد  لصاحلنا  كانت 
في البطولة، اخلسارة ليست عيبا. علينا ان نكون 

إيجابيني وننهي بشكل جيد«.
من  سيكون  أنه  األملاني  املدرب  ورأى 
إيغلز«  »سوبر  ملنتخب  األفضل 
أن  النيجيري،  املمتازة«(  )»النسور 
مباراة  في  »بفوز  بالده  الى  يعود 
املركز الثالث، بدال من خسارة في 

املباراة النهائية«.

اُختيرت جنمة التنس الرومانية سيمونا هاليب حلمل علم بالدها في مقدمة 
دورة  افتتاح  حفل  في  املشاركة  الوفود  استعراض  خالل  الرومانية  البعثة 
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القرار،  هذا  ثاني وجاء  أحرزت  التي  لهاليب  تكرميًا 
في  لها  األربع لقب  سالم«  »جراند  بطوالت 
في الكبرى، حيث فازت  بالفوز  وميبلدون  بطولة  بلقب 
النهائية  سيرينا املباراة  األمريكية  النجمة  على 

وليامز.
الرابطة  موقع  لالعبات وذكر  العاملية 

احملترفات  تكرمي التنس  جرى  أنه 
بوسام  جنمة هاليب  «

رومانيا« وهو أعلى وسام ببالدها، بعد أن باتت أول رومانية تتوج بلقب فئة فردي 
السيدات في بطولة وميبلدون.

تغلبت على  قد  العالم سابقا،  األولى على  املصنفة  عاًما،   27 كانت هاليب، 
وليامز، املتوجة بلقب وميبلدون 7 مرات سابقة، في مباراة استغرقت أقل من 

ساعة واحدة في نهائي البطولة.

قال وكيل املالكم الفلبيني ماني باكياو إنه لم يوقع 
على عقد خلوض نزال أمام أمير خان في السعودية في 
وقت الحق هذا العام رغم مزاعم التوصل التفاق بني 
الطرفني.وكان خان، الذي فاز على األسترالي بيلي ديب 
في جدة في 13 يوليو/متوز ليحرز لقب وزن الوسط في 
مجلس املالكمة العاملي، قال إنه توصل التفاق خلوض 

نزال أمام باكياو في الرياض في الثامن 
البريطاني  املالكم  وأبلغ  الثاني.  نوفمبر/تشرين  من 
وسائل إعالم بريطانية أن النزال سيقام حتى إذا خسر 
باكياو البالغ عمره 40 عاما أمام األميركي كيث ثرمان 
باكياو  وكيل  فريد سترنبيرغ  وقال  فيغاس.  في الس 

لم  »ماني  )بي.بي.سي(  البريطانية  اإلذاعة  لهيئة 
يوقع على أي عقد. على حد علمي لم يتم مناقشة 
على  تدريبي  معسكر  في  »إنه  وأضاف  األمر«.  هذا 
مدار ثمانية أسابيع بواقع أربعة أسابيع في الفلبني 
أمير  يقابل  ولم  املتحدة  الواليات  في  أسابيع  وأربعة 
خان خالل تلك الفترة«. وأكد وكيل باكياو أنه ال يعرف 
النزال وقال  كيف خرجت املزاعم من خان بخصوص 
»هذا السؤال يجب توجيهه إلى أمير خان«.وكان من 
باكياو منذ عامني في  يواجه خان منافسه  أن  املقرر 

اإلمارات لكن لم يحدث اتفاق في نهاية األمر.
انتصارا مقابل سبع هزائم إضافة  باكياو 61  وحقق 
احملترفني  مستوى  على  عاما   24 خالل  تعادلني  إلى 

بينما حقق خان 34 انتصارا وخمس هزائم.

التفاصيل اجلديدة  إيطالي، بعض  كشف تقرير صحفي 
في العقد املرتقب للمدافع الهولندي، ماتياس دي ليخت، 

مع يوفنتوس.
الشرط  قيمة  أن  ميركاتو«،  »كالتشيو  موقع  ذكر  فقد 
اجلزائي في عقد دي ليخت ستبلغ 150 مليون يورو، لكن 

هذا البند سيظل غير مفعل حتى صيف 2021.
ملدة  الطواحني  جنم  بقاء  تأمني  اليوفي  مسؤولو  ويريد 
عقد  على  معه  التفاوض  قبل   ، األقل  على  موسمني، 

جديد إلزالة الشرط اجلزائي.
على  أصر  ليخت  دي  أن  سابقة،  صحفية  تقارير  وذكرت 
ما  وهو  اجلديد،  ناديه  مع  عقده  في  جزائي،  شرط  وضع 

أفسد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.
وكانت صحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتلونية ، قد زعمت 
أن العب أياكس أمستردام يهدف من وراء الشرط اجلزائي، 
تطوره  عقب  مستقباًل،  برشلونة  لصفوف  االنتقال  إلى 

دفاعَيًا من خالل اللعب في الدوري اإليطالي .

اجتياز  بعد  لليوفي،  ليخت  دي  يوقع  أن  املنتظر  ومن 
الكشف الطبي .

أبرز تقرير صحفي إسباني، أكبر العقبات أمام مساعي 
سيلفا  دا  نيمار  البرازيلي  النجم  الستعادة  برشلونة، 
أن  »ماركا«،  ذكرت صحيفة  باريس سان جيرمان.فقد  من 
خالل  نيمار،  ضم  حال  في  مالية  أزمة  سيواجه  برشلونة 
األموال  بني  الفارق  أن  إلى  وأشارت  احلالية.  االنتقاالت  فترة 
التي أنفقها برشلونة، هذا الصيف، والتي حصل عليها من 
)-223 مليون يورو(. وهذا بينما قد تبلغ صفقة  الراحلني هو 
برشلونة  عجز  أن  يعني  ما  يورو،  مليون   200 أو   175 نيمار 
الصحيفة  الفيفا«وذكرت  »لوائح  مليون.  الـ400  يقارب  رمبا 
بني  الفارق  حدد  قد  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  أن 
ناٍد،  لكل  يورو  مليون  بـ100  امليركاتو  في  واملبيعات  اإلنفاق 
لتحقيق  بحاجة  البلوجرانا  أن  يعني  ما  وهو  أقصى،  كحد 
مبيعات بقيمة 300 مليون يورو تقريًبا، من أجل ضم نيمار.

وأضافت أن عوائد كل من، ياسبر سيليسن، دينيس سواريز، 
أندريه جوميز، ومارك كاردونا، لم تدخل في حسبة امليركاتو 

احلالي، ألنها ضمن ميزانية املوسم املاضي. وعرضت »ماركا« 
الـ300  لتجميع  برشلونة،  عن  للرحيل  املرشحة  األسماء 
الذي  كوتينيو  فيليب  أبرزها  ويعد  الصيف،  هذا  يورو  مليون 
اقترب من املغادرة، عقب التعاقد مع أنطوان جريزمان. وهناك 
أيًضا عثمان دميبلي، الذي كان النادي يرفض رحيله في بداية 
نيمار. وصول  حال  في  سيتغير  القرار  هذا  لكن  امليركاتو، 

وتشمل قائمة الراحلني احملتملني كذلك مالكوم دي أوليفيرا، 
أوربي،  غير  البارسا كالعب  قائمة  في  الذي سيفقد مكانه 
أرتورو  على  ينطبق  قد  نفسه  واألمر  نيمار،  مواطنه  عاد  إذا 
فيدال. وتضم صفوف النادي الكتالوني أسماء أخرى معرضة 
صامويل  مثل  تعقيًدا،  أكثر  صفقات  في  لكن  للرحيل، 
أومتيتي وإيفان راكيتيتش، اللذين ال يريدان املغادرة، باإلضافة 
إلى نيلسون سيميدو الذي يرفض البارسا بيعه.وبعيًدا عن 
إلى حل احلصول على  برشلونة  يلجأ  الالعبني، قد  مبيعات 
جريزمان  صفقة  في  حدث  كما  نيمار،  مع  للتعاقد  قرض 

مؤخًرا، بحسب الصحيفة املدريدية .
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ــر أوناي إميري، مدرب آرسنال، صمته حول أنباء اهتمامه  كس
ــيبايوس العب وسط ريال مدريد، خالل  بالتعاقد مع داني س
سوق االنتقاالت الصيفية احلالية. وقال إميري، في تصريحات 
ــا صحيفة »ميرور« اإلجنليزية: »هدفنا هو ضم 3، أو 4  نقلته
ــني الفريق، ومتطلباتنا كثيرة«. وأضاف  العبني ميكنهم حتس
»سنبني فريًقا قويًا، وسنضم بني 3 إلى 4 العبني خالل األيام 
ــة. كلهم صفقات جيدة مببالغ ضحمة«.وعن التقارير  املقبل
ــاب: »ال أريد  ــيبايوس، أج ــام اجلانرز بس ــرة حول اهتم األخي
التحدث عن األسماء. لكن داني سيبايوس العب جيد جًدا، 

ــنال  ــارت التقارير، إلى أن آرس ــب كبير بدون شك«.وأش والع
ــعى للرحيل  ــيبايوس، الذي يس ــك التعاقد مع س على وش
عن صفوف امللكي على سبيل اإلعارة لضمان احلصول على 
ــن التواجد على  ــمني م ــاركة، بعد موس فرصة أكبر للمش
ــنال وافق على  مقاعد البدالء.وأفادت التقارير مؤخًرا، أن آرس
ــم واحد، بدون وجود خيار الشراء  استعارة سيبايوس ملوس
ــار أن يعطي الريال الضوء األخضر إلمتام  النهائي، وفي انتظ
ــيتحمل املدفعجية راتب الالعب البالغ  الصفقة؛ حيث س

سنويًا 2.7 مليون جنيه إسترليني.

إميري يكسر صمته حول سيبايوس
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يوفنتوس يقيد حركة دي ليخت ملومسني

ال توجد محاسة مثل محاسة خوض نصف النهائي من أجل بلوغ النهائي لذلك 
»جيب حتفيز الالعبني« بشكل كبري لتقديم أفضل ما لديهم

املالكم باكياو ال يعلم شيئا عن مواجهة خان يف السعودية

لوائح الفيفا تكبل 
برشلونة يف صفقة نيمار

تونس تقارب المركز الثالث بذهنية أولمبية



بعد مرور أكث��ر من عام ونصف على 
هزمي��ة »داع��ش« ف��ي الع��راق، جدد 
اإلرهاب��ي هجمات��ه عبر  التنظي��م 
خالياه النائمة، مس��تهدفا املناطق 

التي خسرها شمالي البالد.
يطلقه  النائم��ة؛ مصطلح  واخلاليا 
القادة العس��كريون العراقيون على 
مجاميع تابعة للتنظيم، وتنش��ط 
بش��كل خفي في مناطق مختلفة 
م��ن البالد، وتهاج��م أهدافا محددة 
بشكل سريع، قبل أن تنسحب من 

املناطق املستهدفة.
املاضي��ة،  القليل��ة  وباألس��ابيع 
ّش��نت عناص��ر التنظي��م هجمات 
اس��تهدفت قوات األمن ومدنيني في 
أجزاء م��ن مدينة املوص��ل وكركوك 
)شمال( وديالى )شرق( واألنبار )غرب(، 

وخلفت قتلى وجرحى.

قاعدة انطالق
جلن��ة األم��ن والدف��اع ف��ي البرملان 

العراقي، حّذرت من خطورة حتركات 
املوص��ل  مبدين��ة  »داع��ش«  خالي��ا 
ش��مالي الب��الد على املل��ف األمني 

العام.
وأش��ارت إلى أن التنظي��م جنح عام 
2014 في تأسيس قاعدة انطالق له 

من املوصل باجتاه باقي احملافظات.
وف��ي تصري��ح ق��ال محم��د رض��ا، 
رئيس اللجنة والذي ش��غل منصبا 
عسكريا برتبة فريق ركن في اجليش 
العراق��ي، إن »خالي��ا تنظيم داعش 
تنش��ط في اجلانب األمي��ن )الغربي( 

ملدينة املوصل«.

ولف��ت إلى أن »اخلطورة تكمن في أن 
اجلانب الغربي ملدينة املوصل مرتبط 
مبناطق البعاج واجلزيرة )جنوب وغرب 
املوصل(، وهي مناطق مفتوحة متتد 

لباقي احملافظات«.
وأوض��ح رض��ا أن »هناك مس��احات 
صحراوية بني قاطع مسؤولية قيادة 
عملي��ات نين��وى )ش��مال( وقاط��ع 
مس��ؤولية قي��ادة عملي��ات اجلزيرة 
والبادي��ة مبحافظ��ة األنب��ار )غرب(، 
وه��ي بحاج��ة إل��ى ق��وات إضافية 
إلح��كام الس��يطرة عليه��ا ومن��ع 

نشاط التنظيم«.

»داعش«،  عل��ى نش��اط  وللقض��اء 
اعتب��ر رض��ا أن األم��ر بحاج��ة إل��ى 
عمليات عس��كرية واسعة يشارك 
فيه��ا طي��ران اجلي��ش، إل��ى جانب 
إحكام الس��يطرة عل��ى احلدود ملنع 
عمليات التسلل لعناصر التنظيم.

وأش��ار إلى أنه إلى »غاية اآلن هناك 
تس��لل لعناص��ر داعش من س��وريا 
إل��ى الع��راق، ألن املنطق��ة احلدودية 
بط��ول أكثر م��ن 600 كيلومتر، ولم 

حتكم)أمنيا( بصورة تامة«.
ووف��ق رض��ا، ف��إن »خارطة نش��اط 
خاليا داعش تتركز حاليا في اجلانب 
الغرب��ي ملدين��ة املوص��ل، ومناط��ق 
جنوب كركوك، خصوصا في القرى 
التي لم يعد إليه��ا النازحون لغاية 
ف��ي  الصح��راء  عل��ى  ع��الوة  اآلن، 

محافظة األنبار«.
تكثيف الجهود االستخبارية

رغم تأكي��د وزارة الدف��اع العراقية 

فق��د  »داع��ش«  تنظي��م  أن  عل��ى 
املقوم��ات الت��ي متكن��ه م��ن إعادة 
الس��يطرة على بعض املناطق كما 
كان ف��ي ع��ام 2014، إال أنه��ا تؤكد 
على النش��اط الذي تق��وم به خاليا 
األمن  ق��وات  باس��تهداف  التنظيم 

واملدنيني.

العمي��د يحي��ى رس��ول، املتح��دث 
الرس��مي باس��م قي��ادة العمليات 
املش��تركة )تتبع الدف��اع العراقية( 
ق��ال إن »تنظيم داع��ش فقد قدرته 

على السيطرة على املناطق«.
ومستدركا، بحسب الوكالة: »لكن 
خالياه النائم��ة تختبئ في املناطق 
الصحراوي��ة والسالس��ل اجلبلي��ة، 
وتقوم عناصرها باستهداف قطعات 
قوات األمن واملدنيني، وحاليا نكثف 
والقي��ام  االس��تخبارية  اجله��ود 

بعمليات عسكرية«.
»العملي��ات  أن  رس��ول  وأوض��ح 
العسكرية التي نفذتها قوات األمن 
أسفرت عن تدمير العديد من األنفاق 
اإلرهابي،  بالتنظيم  واخملابئ اخلاصة 
مواق��ع  اس��تهداف  يت��م  وأحيان��ا 
التنظي��م من قب��ل طي��ران اجليش 
بالقصف املباش��ر أو بعمليات إنزال 

جوي«.
كما »ركزت الق��وات العراقية خالل 
عملياتها األمنية، على مناطق غرب 
محافظ��ة نين��وى، املتمثلة بقضاء 
احلض��ر وقضاء البع��اج، إضافة إلى 
صحراء محافظة األنبار، وسلس��لة 
جبال حمرين ومكحول، والش��ريط 

احلدودي العراقي السوري«.
»داع��ش« ال يخطط للس��يطرة من 

جديد

خليل النعيم��ي، الضابط املتقاعد 
في اجليش العراقي برتبة عقيد، يرى 

أن اس��تراتيجية »داع��ش« ال تهدف 
إلى الس��يطرة على مناطق محددة 
ف��ي العراق، ألن ذلك ل��م يعد يخدم 
للمرحل��ة  التنظي��م ومخططات��ه 

املقبلة .
وفي حديث قال النعيمي إن »داعش 

عندما مت تأسيس��ه ف��ي العراق، بدأ 
بخالي��ا نائمة ش��نت هجمات ضد 
أه��داف عس��كرية وأمني��ة ومدنية 
وأح��دث رعبا ل��دى اجلمي��ع، وهو ما 

يسعى التنظيم حاليا لتنفيذه«.
وأوض��ح أنه »م��ن خ��الل العمليات 
اإلرهابي��ة الت��ي نف��ذت بع��د إعالن 
الع��راق هزمي��ة داع��ش ع��ام 2017، 
يبرز وج��ود ن��وع من التنس��يق في 
الهجمات من قبل عناصر التنظيم، 
رغم أن االعتقاد ب��أن مركزية داعش 
في تنفي��ذ العملي��ات اإلرهابية قد 
انتهت باختف��اء زعيم التنظيم أبو 

بكر البغدادي«.
وتاب��ع النعيم��ي أن »القض��اء على 
خالي��ا التنظي��م يت��م ع��ن طري��ق 
منس��قة،  عس��كرية  عملي��ات 
بالتنسيق مع التحالف الدولي الذي 
ميتل��ك األنظمة املتطورة في مراقبة 
وحتدي��د املواق��ع الت��ي يختب��ئ بها 
عناص��ر التنظي��م، وفرض س��يطرة 
محكم��ة على صح��راء األنبار التي 
متث��ل أح��د أب��رز معاق��ل التنظيم 

وخطوط إمداداته«.
وعلى مدى األش��هر املاضية، ّشنت 
عملي��ات  العراقي��ة  األم��ن  ق��وات 
أمنية واس��عة ش��ملت مناطق في 
محافظ��ات ديال��ى )ش��رق( وصالح 

الدين وكركوك)شمال( .
ورغم اإلعالن الرسمي، نهاية ،2017 
ع��ن هزمي��ة »داعش« في الع��راق، إال 
أن الق��ادة العس��كريني العراقي��ني 
يؤك��دون أن التنظي��م ميتل��ك خاليا 
نائم��ة تعم��ل بش��كل ف��ردي ف��ي 

املناطق احملررة .

بينم��ا كان »تنظيم الدولة« يهيمن على 
الرئيس��ية ويش��غل مسؤولي  العناوين 
األمن القومي على مدار األعوام املاضية، 
كان »تنظيم القاعدة« يعيد بناء شبكته 
العاملية بهدوء أثار إعجاب بروس هوفمان 
في مجلس العالقات اخلارجية، ويس��عى 
لعقد حتالفات م��ع اجلماعات اإلقليمية، 
حسبما يرصد ذو الفقار علي في »بي بي 
س��ي«، ليثبت مرونته واستمرار حيويته، 
س��واء باإلعالن ع��ن فرٍع جدي��د لتحرير 
كشمير في صيف 2017، أو إحياء وجوده 
ف��ي أفغانس��تان، أو توطي��د نف��وذه في 

سوريا واليمن والصومال.
وحت��ت الرماد، الذي حس��به املتس��رِّعون 
بقاي��ا تنظي��ٍم متحّلل، كان��ت تضطرم 
ني��ران الهجم��ات التي ح��رص »تنظيم 
القاع��دة« عل��ى زيادته��ا باط��راد خ��الل 
الس��نوات األخي��رة، عبر تفعي��ل فروعه 
اخملتلفة حول العالم. حتى ش��نت فروع 
التنظيم 316 هجوًما في مختلف أنحاء 
العال��م خالل ع��ام 2018، وفًقا ملش��روع 
بيانات مواقع وأحداث النزاعات املسلحة 

.)ACLED(
ع��دد الهجم��ات الت��ي نفذته��ا ف��روع 
القاع��دة ما بني يناي��ر 2017 وأبريل 2019 
– املصدر: مشروع بيانات مواقع وأحداث 

)ACLED النزاعات املسلحة
لم يع��د »تنظيم القاعدة« تلك املنظمة 
الهرمي��ة التي ينتظ��ر أعضاؤه��ا تلقى 
األوامر مباش��رة من فم قائدها املش��هور 
ذي الش��خصية اجلذابة، كم��ا كان احلال 
أيام هجمات 11 س��بتمبر )أيلول( 2001، 
ب��ل أصب��ح التنظيم أق��ل مركزية لكنه 
أقوى وأكث��ر مرونة مما كان عليه في عهد 

ابن الدن، بشهادة األمريكيني.
وعل��ى الرغ��م م��ن »احل��رب عل��ى 
اإلره��اب« التي تتول��ى كبرها أعتى 
ق��وى األرض، وكلف��ت 5.9 تريلي��ون 
دوالر، وتس��ببت في مقتل ما يتراوح 
بني 480 و 507 ألف شخص، واغتيال 
أس��امة بن الدن، استطاع »تنظيم 
القاعدة« البقاء واالنتشار في ريف 
أفريقيا،  أفغانستان وشمال وشرق 
مرورًا مبنطقة الساحل ودول اخلليج 
والش��رق األوس��ط وصوال إلى آسيا 
الوس��طى. بل متك��ن التنظيم في 
بع��ض املناط��ق من أن يح��ل مكان 

احلكومة احمللية.
حول العالم.. هكذا نشأت فروع »تنظيم 

القاعدة«
حتول��ت اجملموع��ة التي كان��ت تضم أقل 
ف��ي س��بتمبر  2001،  100 عض��و  م��ن 
إل��ى منظم��ة عاب��رة للح��دود الوطنية، 
اس��تطاعت جتنيد حوالي 40 ألف مقاتل 

خالل السنوات املاضية، وفًقا إلحصائيات 
مجلس العالقات اخلارجية، وانتشرت في 

العديد من األماكن التي منها:
 »القاعدة« يف بالد املغرب اإلسالمي

نش��أت في ع��ام 2006 عندم��ا انضمت 
جماع��ة متش��ددة مقره��ا اجلزائ��ر إل��ى 
»تنظي��م القاع��دة«. قب��ل انتقالها إلى 
الساحل وغرب أفريقيا، بعد حملة أمنية 

شنتها القوات اجلزائرية. 
    »القاعدة« في شبه جزيرة العرب

نش��أت ف��ي ع��ام 2009 باندم��اج فرعني 
إقليميني في اليمن والسعودية.

    »القاعدة« يف شبه القارة الهندية
تأسس��ت في سبتمبر 2014، وتعمل في 
أفغانس��تان وباكس��تان والهند وميامنار 

وبنجالديش.
    جماعة »نصرة اإلسالم واملسلمني«

تش��كلت باندماج ع��دد م��ن اجلماعات 

املسلحة في مالي وغرب أفريقيا.

    »حركة الشباب«
أعلن��ت والءه��ا ل�»تنظي��م القاعدة« في 
عام 2012، وتنش��ط في الصومال وشرق 

أفريقيا. 
    »هيئة تحرير الشام«

نشأت باندماج عدة مجموعات جهادية 
سورية مسلحة، تسيطر على محافظة 
إدلب في ش��مال س��وريا. على الرغم من 
إصرارها على أنها حركة مس��تقلة، فإن 
األمم املتحدة والوالي��ات املتحدة تعتبرها 

جماعة مرتبطة ب�»تنظيم القاعدة«.
    »تنظيم القاعدة« يف مصر

يتكون من جماع��ات مرتبطة ب�»تنظيم 
القاعدة« تعمل في شبه جزيرة سيناء.

إحي��اء  ف��ي  القاع��دة«  »تنظي��م  جن��ح 
ش��بكته العاملية بفضل ث��الث خطوات 
أمي��ن  زعيم��ه  اتخذه��ا  اس��تراتيجية 

الظواهري، والتي تتمثل في:
    الخطوة األوىل

تعزيز نهج الالمركزية، الذي سمح لقادة 
ون��واب اجملموع��ات التابع��ة للقاعدة في 

املناطق البعيدة باملشاركة في املداوالت 
واالستشارات داخل التنظيم، ما أسهم 

في بقاء احلركة على قيد احلياة.
    اخلطوة الثانية

توجي��ه الظواه��ري ف��ي 2013 بتجن��ب 

العملي��ات الت��ي تس��فر ع��ن إصاب��ات 
جماعي��ة، خاص��ة في صف��وف املدنيني 
املس��لمني. وهك��ذا متكن��ت »القاع��دة« 
من تقدمي نفس��ها عبر وس��ائل التواصل 
»املتط��رف  باعتباره��ا  االجتماع��ي 

املعتدل«.
    الخطوة الثالثة

كل  ليتلق��ى  داع��ش«  »تنظي��م  ت��رك 
الضربات التي يوجهها التحالف الدولي، 

بينم��ا يتفرغ »تنظيم القاع��دة« إلعادة 
بناء قوته العسكرية في هدوء. 

تكيي��ف   .. اإلخفاق��ات  م��ن  التعلُّ��م 
التكتيكات واحلفاظ على األهداف

ر ش��ابته بع��ض اإلخفاقات؛  هذا التطوُّ
فح��ني ح��اول »تنظي��م القاع��دة« ف��ي 
ش��به جزيرة الع��رب تكييف أس��اليبه 
مع الثقافة اليمني��ة، ارتكب في البداية 
بعض األخطاء التي رصدها كريس��تيان 

تايلور في مجلة »ناشيونال إنترست«. 
في عام 2011، حاول التنظيم فرض حكم 
إس��المي صارم على منطقتني يس��يطر 

عليهم��ا في جن��وب اليمن، عل��ى غرار 
العقوب��ات الش��ائعة في أفغانس��تان، 
لك��ن ه��ذه الطريق��ة أث��ارت القبائ��ل 
السنية املسلحة، ما دفع التنظيم إلى 
مراجع��ة نهجه ف��ي امل��رة التالية التي 
س��يطر فيه��ا »تنظيم القاع��دة« على 

أجزاء من اليمن. 
ف��ي ع��ام 2015، ل��م يبس��ط التنظيم 
سيطرته املباشرة على األراضي الواقعة 
حت��ت س��يطرته، بل س��مح للمجالس 
قواعده��م  وف��ق  بحكمه��ا  احمللي��ة 
وعاداته��م، حتى أنه أبقى س��وق القات 
مفتوًحا، واهت��م باخلدمات العامة التي 
ظلت تعان��ي من اإلهم��ال لزمن طويل، 
مثل امل��دارس واملياه والكهرباء، لتصبح 
املناط��ق الواقعة حت��ت س��يطرته تدار 

بفعالية كما تدير الدول أراضيها.
س��اعد ه��ذا املوق��ف األكث��ر ليونة في 
كس��ب عقول وقلوب السكان احملليني، 
كما تق��ول مجموعة األزم��ات الدولية؛ 
ر للتنظيم أرًضا خصبة في اليمن  مما وفَّ
تصل��ح مق��ًرا إقليمًيا. وقد ح��دث حتول 
مش��ابه داخل الفروع التابعة للتنظيم 

في الصومال والعراق وسوريا.
»تنظي��م  عق��د  س��نوات،  م��دار  عل��ى 
القاع��دة« حتالف��ات اس��تراتيجية م��ع 
مجموعة من اجلهات الفاعلة احلكومية، 
إذ  األيديولوجي��ة؛  الع��داءات  متج��اوزًا 
اس��تفاد من الدعم األمريكي والسعودي 
املناهضني  للمجاهدي��ن  والباكس��تاني 
لالحت��اد الس��وفيتي، واس��تطاع إقام��ة 
عالق��ة مع إيران التي وف��رت املالذ لبعض 
أعض��اء التنظي��م البارزين، رغ��م التوتر 
الذي كان سمة هذه العالقة واملواجهات 
املس��تمرة الت��ي انته��ت أحيانً��ا بتبادل 

األسرى.
»رج��ال اجلهاد الطيبون«.. اس��تراتيجية 

جديدة لكسب اجلماهير
بخالف »تنظيم الدولة«، يحرص »تنظيم 
القاعدة« على عدم عزل السكان احملليني، 
وتش��دد اس��تراتيجيته التي وضعها في 
ع��ام 2013 عل��ى »بناء حتالف��ات محلية 
واملشاركة في مش��اريع تنمية اجملتمع«، 
وتنص��ح مقاتليه بتجنب أي س��لوك قد 

يؤدي إلى »سخط اجلماهير«.
تقول الدكتورة إليزابيث كيندال، الزميلة 
البارزة في »كلية بيمبروك، أكس��فورد«: 
نفس��ها  »القاع��دة«  تق��دم  »بذل��ك، 
وترس��م  محلًي��ا،  »منق��ًذا«  باعتباره��ا 
ألفرادها ص��ورة »رجال اجله��اد الطيبني« 
الذي��ن يقف��ون على طرف��ي النقيض من 

»بلطجية داعش الوحشيني«.
كما تغيرت تكتيكات »تنظيم القاعدة«؛ 
فبدال من الهجمات الصاخبة التي حتتل 
العناوي��ن الرئيس��ية وعملي��ات اإلعدام 
العلني��ة الوحش��ية التي يس��تخدمها 
»داع��ش«، تتب��ع »القاع��دة« اآلن نهًج��ا 

أكثر مرونة وتسعى لنيل دعم املسلمني 
الس��نة داخل الدول التي مزقتها احلروب، 
وفق التحليل ال��ذي أعده نبيه بولس في 

صحيفة »لوس أجنلوس تاميز«. 

كان��ت ه��ذه التط��ورات كفيل��ة بإزعاج 
اخملاب��رات األمريكي��ة الت��ي ح��ذرت ف��ي 

تقريرها األخير من أن كبار قادة التنظيم 
»يعززون هيكل قيادة الش��بكة العاملي، 
ويس��تمرون في تش��جيع الهجمات ضد 

الغرب والواليات املتحدة«. 
هذا ه��و عني م��ا أك��ده رئي��س اخملابرات 
البريطانية، أليك��س يونغ، حني حذر في 
فبراير )شباط( املاضي من »عودة تنظيم 

القاعدة«، ودفع األمم املتحدة، في تقريرها 
ع��ن اإلرهاب العامل��ي، إلى االعت��راف بأن 
التنظي��م »يبدو وكأنه يزداد طموًحا.. وما 
يزال يتمتع باملرونة والنش��اط في العديد 
من املناطق، ويحتفظ بالطموح لبسط 

نفوذه أكثر على الساحة الدولية«. 
وإذ تنظر الوالي��ات املتحدة بعني القلق 
إلى انتش��ار »القاعدة« إلى جنوب غرب 
ليبيا، ومصير مخزونات األس��لحة في 
أنح��اء املغرب العربي والس��احل، يزداد 
قلقها بشكل خاص من أنظمة الدفاع 
اجلوي احملمولة )MANPADS(، ال س��يما 
وأن أكثر من 15 ألف من هذه الصواريخ 
م��ا ي��زال مفق��وًدا، ما يش��كل تهديًدا 
كبيًرا للطيران املدني. ومع سحب إدارة 
ترام��ب للق��وات األمريكية م��ن أماكن 
مثل سوريا وأفغانستان وغرب أفريقيا، 
يحذر كولن كالرك عبر مؤسسة »راند« 
من أن الفرصة قد تكون س��انحة أمام 
»تنظيم القاعدة« للس��يطرة على املزيد 

من األراضي.
املس��ؤولون  يدرك��ه  ل��م  »م��ا  أن  بي��َد 
األمريكي��ون ه��و أن هذا التنظي��م أكثر 
م��ن مجرد مجموع��ة من األف��راد«، كما 
تقول ريتا كاتز، مدير مجموعة »س��ايت 

إنتليجنس«.
»مستقبل مش��رق«.. طبول احلرب متتزج 

بترانيم اجلهاد
يبدو أن طب��ول احلرب تُقَرع مرة أخرى في 
أنحاء الشرق األوس��ط. وعلى الرغم من 
انته��اء احلرب الس��ورية، إال أن احلرب في 
اليمن تدخل عامه��ا اخلامس، والتوترات 
بني الوالي��ات املتحدة وإي��ران وصلت اآلن 
إلى أعلى مس��توياتها منذ سنوات، فقد 
اتخ��ذت إي��ران خط��وات عدي��دة إلعادة 

تشكيل النظام اإلقليمي. 
في خضم ه��ذه الظ��روف، يتوقع ديفيد 
جارتنش��تاين-روس وفارشا كودوفايور أن 
يحاول اجلهاديون توظيف هذا التنافس، 
واس��تغالل التوترات اإلقليمية املتنامية 

األخرى، ملصلحتهم .
يضيف الباحثان: »يشير التاريخ احلديث 
إلى أن جتدد الصراع بني الدول سيؤدي إلى 
تقوي��ة »تنظيم القاع��دة«. وفي املقابل، 
قد ي��ؤدي املوق��ف األيديولوج��ي اجلامد 
ال��ذي يتخ��ذه »داعش« إلى ش��ل قدرته 
على االس��تفادة م��ن دعم ال��دول. لكن 
حتى أكثر اجلماعات املس��لحة تش��دًدا 

تتطور مع مرور الوقت«. 
جارتنش��تاين-روس  يس��تبعد  وال 
وكودوفاي��ور أن »يتراج��ع »داع��ش« ع��ن 
استراتيجيته احلالية، ويتخلى عن مقعد 
اجلماع��ة اجلهادية الوحي��دة التي نرفض 
املس��اعدة مما تعتبره دواًل غير شرعية، أو 
يس��عى إلى محاكاة جناح التنظيم األم 
ال��ذي خرج من عباءت��ه، ويخفف موقفه 

من أجل إعادة بناء قوته« .

12 قضايا

لم يعد »تنظيم القاعدة« تلك املنظمة 
الهرمية التي ينتظر أعضاؤها تلقى األوامر 

مباشرة من فم قائدها بل أصبح التنظيم أقل 
مركزية لكنه أقوى وأكثر مرونة

للقضاء على نشاط 
داعش اعترب رضا أن 
األمر بحاجة إىل عمليات 
عسكرية واسعة يشارك 
فيها طريان الجيش إىل 
جانب إحكام السيطرة 
على الحدود

تحولت املجموعة التي 
كانت تضم أقل من 100 عضو 
إىل منظمة عابرة للحدود 
الوطنية استطاعت تجنيد 
حوالي 40 ألف مقاتل خالل 
السنوات املاضية

/   السياسي 

اجملرم البغداديرسولرضا
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/ القسم السياسي

بعد )8( سنوات من مقتل أسامة بن الدن.. أين »تنظيم القاعدة« اآلن؟

ترك »تنظيم الدولة« ليتلقى كل الضربات اليت يوجهها التحالف الدولي بينما يتفرغ »تنظيم 
القاعدة« إلعادة بناء قوته العسكرية يف هدوء

اجملرم ابن الدن

هوفمان

الظواهري

داعش في العراق.. تهديد خفي بإمكانات محدودة

جلنة األمن والدفاع يف الربملان العراقي حتّذر من خطورة حتركات 
خاليا داعش مبدينة املوصل مشالي البالد على امللف األمين العام

اخلاليا النائمة مصطلح يطلقه القادة 
العسكريون العراقيون على جماميع 
تابعة للتنظيم وتنشط بشكل خفي 

يف مناطق خمتلفة من البالد



م��ع انطالق احلراك الش��عبي ف��ي اجلزائر في 22 فبراير )ش��باط( 
املاض��ي، عادت إلى أذه��ان الكثير من اجلزائريّ��ن ُفرصة االنتقال 
الدميقراطي األُخرى التي ش��هدتها البالد قبل أكثر من 30 سنة، 
وذل��ك بعد انتفاضة اخلامس من أكتوبر )تش��رين األّول( 1988؛ إذ 
عرفت خاللها البالد احتجاجات واس��عة وعنيفة في الكثير من 
املدن اجلزائريّة للتنديد بالفس��اد والظلم، س��قط خاللها مئات 
احملتّج��ن برصاص قّوات األمن. ووس��ط هذا الضغط الش��عبي 
والغليان السياس��ي الذي كانت تش��هده الب��الد، أعلن الرئيس 
اجلزائ��ري حينها؛ الش��اذلي بن جديد مجموع��ة من االصالحات 
السياسّية التي من ش��أنها حتقيق االنتقال الدميقراطي، والتي 
كان م��ن بينه��ا إلغاء نظ��ام احلزب الواحد، والس��ماح بإنش��اء 
األحزاب واجلمعيات والنقابات احلّرة، وحترير الصحافة من قبضة 
الس��لطة، ووعد بانتخابات حّرة. ووسط اس��تقطاب سياسّي 
شديد اتّس��مت به الفترة القصيرة التي شهدت حتّررًا للفضاء 
اس��تغّل  األمني��ة،  واألجه��زة  الس��لطة  م��ن قبض��ة  الع��ام 
اإلس��المّيون فرص��ة االنفتاح السياس��ّي، وتكّتل اجل��زء األكبر 
منهم في حزب سياس��ّي ُسّمي »اجلبهة االس��المّية لالنقاذ«، 
وسرعان انطلق احلزب كالطوفان، يكتسح الساحة السياسية 
ويكتس��ب ش��عبّية طاغية مّكنته م��ن الفوز في مناس��بتننْ 
، قبل أن يوقف اجليش املس��ار االنتخاب��ّي في يناير  انتخابّيت��ننْ
)كانون الثاني( 1992، ويعلن حالة الطوارئ، ويلقي القبض على 
اآلالف م��ن أعضاء احل��زب، وتدخل الب��الد في نفق ُمظل��م، أو ما 
يُعرف ب�»العش��رية الس��وداء« التي اتّسمت بُعنف مأساوي راح 
ضحّيت��ه أكثر من رب��ع مليون إنس��ان، وتضيع فرص��ة االنتقال 
الدميقراطي الثمينة ملّدة 30 س��نة على األقّل.ومع انطالق احلراك 
الش��عبّي ضد العهدة اخلامس��ة، لم تِغب ع��ن األذهان ذكريات 
االنتقال الدميقراطّي امُلهض قبل 30 س��نة، وما رافقه بعد ذلك 
م��ن أح��داث أليمة، فاتّس��مت مس��يرات »ح��راك 2019« األولى 
بالكثير م��ن التخّوفات من اجن��رار املظاهرات نح��و الفوضى، أو 
استعمال الس��لطة للعنف وسقوط ضحايا ُجدد، فالبالد التي 
لطاملا دفع��ت حصيلة ثقيلة م��ن املوتى في مختل��ف أطوارها 
التاريخّية، س��واء خالل ثورة التحرير الت��ي راح ضحّيتها مليون 
ونص��ف ملي��ون ش��هيد، أو ربع ملي��ون هم ضحايا »العش��رية 
الس��وداء«، ال متلك رفاهية إضاعة ُفرص��ة ثمينة أخرى لتحقيق 
االنتقال الدميقراطي بطريقة سلمّية. هذا املاضي القريب جعل 
قطاعات كثيرة تتخّوف من كّل حراك سياسي خشية أن يتكّرر 
س��يناريو العن��ف والدم��اء، خصوًص��ا وأّن ش��بح »العش��رية 
الس��وداء« ما يزال يحّلق ف��ي الكثير من البي��وت اجلزائريّة التي 
ميل��ك أغلبها قتياًل أو معطوبًا أو مفقوًدا من جّراء احلرب األهلية.

صحي��ح أن »اجلبه��ة اإلس��المية لإلنقاذ« لم تعد متل��ك القدرة 
الهائلة نفسها على احلشد، مثلما كانت تسيطر على الشارع 

في بداية التسعينات، خصوًصا بعد احلملة القمعّية الشديدة 
التي تعّرضت لها طوال »العش��رية السوداء«، لكن ورُغم حّلها 
ا، تبقى اجلبهة حاضرة  ا وعدم وجود إطار قانونّي لها حاليًّ رسميًّ

في احلراك الش��عبي وفي املشهد السياس��ّي العام، وقد مّثلت 
جنازة زعيمها الراحل عباس��ي مدني حدثًا ب��ارزًا أثار الكثير من 
اجل��دل من طرف املتخّوفن من »عودة اجلبهة« وما ارتبط بها في 
مخي��ال الكثيرين من مش��اهد العن��ف، بينما يس��تغّل بعض 
أعضائه��ا فرصة احلراك الش��عبّي من أج��ل املطالبة مبحاكمة 
قادة اجليش املتسّببن في »العش��رية السوداء«.ُطرحت الكثير 
م��ن التهّكن��ات ع��ن حج��م الش��عبية الت��ي بقي��ت للجبهة 
اإلس��المية لالنق��اذ بع��د كّل ما مّر ب��ه أعضاؤها م��ن اغتياالت 
وس��جن وتعذيب خالل املواجهة املفتوحة بينها وبن السلطة 

في »العش��رية الس��وداء«، بن من رأى أنّها فقدت بريقها متاًما 
بس��بب اّت��اه جناح منه��ا الس��تخدام العنف، وب��ن قائل إّن 
خطابه��ا ينتمي إلى فت��رة أخرى، وأّن الزمن ت��اوزه، لكن تزاُمن 
وف��اة مؤّس��س اجلبهة و»زعيمه��ا الروحّي« عّباس��ي مدني مع 
احلراك الش��عبّي قد جعل الكثيرين يراجع��ون هذه التقديرات، 
خصوًصا بعد مش��هد عشرات اآلالف املعّزين الذين حضروا من 
مختل��ف اجلهات حلض��ور اجلنازة.جاءت جنازة عّباس��ي مدني، 
الرئي��س املؤّس��س ل�»اجلبهة اإلس��المية لإلنقاذ« ف��ي توقيت 
حّس��اس، بعد أقّل من ش��هرين م��ن اندالع احلراك الش��عبي، 
وككّل جنازات وأفراح أعضاء اجلبهة، س��رعان ما حتّولت اجلنازة 
إلى مظاهرة سياس��ّية رُفعت خاللها شعارات اجلبهة القدمية 
التي تذّكر باملسيرات الضخمة التي كان احلزب يُغرق بها أحياء 
العاصم��ة ف��ي وقت مضى.وق��د تعالت األصوات خ��الل اجلنازة 

بالش��عارات السياس��ية املرفوعة ف��ي احلراك الش��عبي كل 
ُجمعة، املطاِلبة برحيل النظام، وعاد ش��عار اجلبهة األيقونّي 
»ال إل��ه إال اهلل، محمد رس��ول اهلل.. عليها نحيا، وعليها منوت، 
وفي س��بيلها جناهد، وعليه��ا نلقى اهلل« لي��دّوي مجّدًدا.وفي 
الوقت الذي أع��ادت هذه الصرخات الكثي��ر من حلظات احلنن 
ألعض��اء اجلبه��ة، خصوًص��ا وأّن الكثي��ر منه��م ق��د أمضى 
الس��نوات الطوال في السجون واحملتشدات بعد إيقاف املسار 
االنتخابي س��نة 1992؛ فإن هذه الصرخات قد شّكلت مصدر 
رعب للتّيارات املناوئة للجبهة اإلس��المّية لالنقاذ، إذ رأوا فيها 
دلي��اًل عل��ى أّن حزب »الفي��س« )اختصار »اجلبهة اإلس��المية 
لإلنقاذ« بالفرنسية( مازال ميلك قدرة كبيرة على احلشد، رغم 
الضرب��ات القمعي��ة القاضية الت��ي تلّقاها خالل »العش��رية 
السوداء«.فيما اعتبرها البعض »استعراض عضالت« من ِقبل 
احلرك��ة، وب��دأت التحليالت املتك��ّررة عن »محاول��ة اختطاف 
االس��المين للث��ورة«، في ح��ن أن اجلنازة لم متّث��ل للكثير من 
أعض��اء ومتعاطف��ي اجلبه��ة أكثر من زي��ارة أخيرة لس��نوات 
الشباب والنشاط اإلس��المي قبل 30 سنة، لكن هذه املّرة مع 
ذاكرة محّملة مبش��اهد القمع واملطاردة. اجلنازة التي أتت بعد 
أقّل من ش��هر من اس��تقالة الرئيس بوتفليقة، ش��هدت منع 
نائ��ب رئيس »اجلبه��ة اإلس��المية لإلنقاذ« علي ب��ن حاج من 

حضوره��ا، وهو م��ا أثار س��خط وصدمة الكثيري��ن من أنصار 
اجلبه��ة الذين كانوا يأملون أّن رحيل بوتفليقة قد يعني إرخاء 
القبض��ة األمني��ة املش��ّددة على عل��ي بن ح��اج، املمنوع من 
التنّق��ل والعم��ل والصالة وغيرها، وهو ما أث��ار غضب وإحباط 
الكثي��ر من احلاضري��ن الذين فقدوا األمل ف��ي أن  يكون رحيل 

بوتفليقة مؤّش��ًرا على حدوث تغيير جوهري في ممارس��ات 
النظام.أثن��اء جن��ازة عباس��ي مدن��ي، وخ��الل الكلم��ات 
التأبينّية الت��ي ألقاها قادة اجلبهة، حض��ر موضوع احلراك 
الش��عبّي بق��ّوة. وق��د كان املثي��ر لالهتم��ام تل��ك النب��رة 
املتس��امحة نوًعا ما مع قيادة اجليش في ُلغة بعض قيادات 
اجلبه��ة الذي��ن حاول��وا إيص��ال رس��ائل ضمنّي��ة داعم��ة 
لتح��ّركات اجليش، باإلضافة إلى تأكيدهم على ضرورة عدم 
تصّدر أعضاء اجلبهة للمس��يرات أو رفع ش��عارات غير تلك 
الت��ي يرفعها عم��وم الناس ف��ي احلراك الش��عبي.بدا ذلك 
واضًح��ا في كلم��ة علي ج��ّدي، أحد قياديّ��ي اجلبهة، الذي 
ق��ال: »اح��ذروا أن يدخلوك��م ف��ي متاهات أو يس��تفّزوكم، 
امش��وا مع الشعب، ارفعوا الش��عارات مع الشعب، يوَم أن 
يس��ترجع الش��عب حريّته وس��يادته، نفتح ملّفاتنا وننال 
حقوقنا من عند ش��عبنا بعّزة وكرامة، أؤّكد على الثقة في 
اهلل، والثق��ة في الش��عب اجلزائري، وهذه الثق��ة تُترجم بأن 
منش��ي معه، ال نس��بقه وال نتخّل��ف عليه، حت��ى لو أبطأ 
سرعته أبطأنا معه، ولو أس��رع أسرعنا، ال نتخّلف عليه«.

��ا أّن اجليش به  كذل��ك أّكد علي ج��ّدي خالل الكلمة ضمنيًّ
قي��ادة وطنّي��ة تري��د محارب��ة النفوذ الفرنس��ي ف��ي اجلزائر، 
خصوًصا مع االعتقاالت باجُلملة التي راح ضحّيتها مسؤولون 
س��امون في الدولة من بينهم وزراء أّولون ورجال أعمال نافذون، 

باإلضافة إلى كّل من شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة 
ورئيس��ّي جهاز اخملابرات اجلن��راالت توفي��ق وطرطاق.هذا الرأي 
��ا لتح��ّركات اجلي��ش أث��ار انتق��ادات م��ن داخل  املؤيّ��د ضمنيًّ
معس��كر اجلبهة االس��المية، خصوًصا بالنظر إلى أن علي بن 
حاج، أكبر رموز اجلبهة بعد رحيل عباسي مدني، يّتخذ موقًفا 

ا  منتق��ًدا بش��ّدة للقي��ادة العس��كريّة التي اس��تلمت فعليًّ
مقالي��د الس��لطة بع��د رحي��ل بوتفليق��ة، ويرى أنّه��ا حتاول 
االلتفاف على احلراك وال متلك نّية حقيقية لتسليم السلطة، 

كم��ا اعتبر قضّي��ة الراي��ة األمازيغية الت��ي حّذر منه��ا قائد 
األركان مج��ّرد ذريعة إلعالن حالة الطوارئ.الش��يخ الذي كان 
طوال الثمانينات والتسعينات يُلهب مشاعر أنصاره بُخطبه 
املدّوي��ة والتي قد يصفه��ا البعض باملتطّرف��ة فاجأ الكثيرين 
مبوافقه السياس��ّية األخيرة منذ ان��دالع احلراك، إذ دعا جميع 
التّيارات إلى التوّحد وتّنب اخلالفات بن اإلس��المين وغيرهم 
م��ن التّيارات، كم��ا أنّه طالب مبحاكمات عادل��ة لرموز النظام 
املعتقلن، رغم مس��ؤولّية بعضهم ع��ن التضييقات األمنية 
الت��ي عانى منه��ا لس��نوات طويلة.عادت الكثير م��ن امللّفات 
املتعّلق��ة ب�»العش��رية الس��وداء« إلى الواجهة م��ع االنفتاح 
النس��بّي ال��ذي صاحب احلراك الش��عبّي، فبعد 27 س��نة من 
وق��ف املس��ار االنتخابي من ط��رف اجليش ودخ��ول البالد حربًا 
أهلية عصيبة، رفع العديد من املتظاهرين في العاصمة ومدن 
أخرى ش��عارات ُمطالبة بأن تشمل احملاكمات واالعتقاالت وزير 
الدفاع الس��ابق اجلن��رال خالد ن��ّزار الذي كان أح��د أبرز وجوه 
االنقالب العس��كري سنة 1992.ومن بن هذه امللّفات املرتبطة 
ا بعد إيقافهم من  ب�»العشريّة السوداء«، ملّف اخملتفن قسريًّ
ط��رف األجهزة األمنّية؛ إذ يطالب ذووهم حلّد اليوم بالكش��ف 
عن مصيرهم والش��فافّية في هذا امللف وس��ط تعّتم شديد 
من طرف الس��لطة.عندما وصل بوتفليقة إلى السلطة سنة 
1999 باتف��اق مع قي��ادة اجليش، كان��ت أهّم بن��ود االتفاق بن 
الطرفن هي عدم فتح ملّف االنتهاكات الشنيعة التي حدثت 
خالل »العش��رية الس��وداء« بن اجليش واإلسالمين، وقد بقي 
ا لهذا االتفاق آلخر أيّامه، وحن عرض مش��روع  بوتفليق��ة وفيًّ
املصاحل��ة الت��ي يعتبره كثي��رون مش��روعه األبرز ط��وال فترة 
حكمه، ن��ّص امليثاق على عدم متابعة املس��ؤولن في اجليش 
على أيّة انتهاكات ارتُكبت خالل »العش��رية الس��وداء«، وفي 
إحدى اللقاءات الش��عبية الش��هيرة أثناء تنّق��الت بوتفليقة 
ب��ن املدن اخملتلفة ، وحن صرخت إح��دى أّمهات املفقودين في 
وجهه مطالبة إياه بالكش��ف ع��ن مصير ابنها اخملتطف، كان 
رّده القاس��ي: »أبناؤك��م ليس��وا ف��ي جيب��ي«. ويع��ّد مل��ّف 
املفقودي��ن واح��ًدا م��ن العديد م��ن الطابوهات الت��ي حاولت 
الس��لطة حجبها وتغييبها، وهم أولئك الذين قامت األجهزة 
األمنية باختطافهم خارج إط��ار القانون ولم يُعرف مصيرهم 
حلد اآلن، وحاولت السلطة إغالق هذه القضّية من خالل ميثاق 
السلم واملصاحلة الوطنّية الذي أقّره بوتفليقة في سنة 2005 
والذي تضّمن تعويضات ماديّة ألهالي اخملتطفن، لكن األهالي 
يؤّك��دون م��ن خ��الل وقف��ات أس��بوعّية ل��م تنقط��ع من��ذ 
التس��عينات على مطلب »احلقيقة والعدالة« في حق ذويهم، 
ويبل��غ عدد هؤالء اخملتفن قس��ريًّا حس��ب تنس��يقية عائالت 
املفقودي��ن أكث��ر م��ن 20 أل��ف ش��خص، بينما تؤّك��د مصادر 

السلطة أن الرقم ال يتعّدى حوالي 7 آالف .

وأردف، ردا عل��ى س��ؤال توضيح��ي 
حول إمكانية استهداف السعودية 
واإلم��ارات: "ال أعتق��د أنه س��يكون 
هن��اك أحد ف��ي مأمن ح��ال اندالع 
احل��رب ف��ي املنطق��ة، لك��ن دعونا 
إل��ى  نحت��اج  وال  احل��رب،  نتجن��ب 

نشوبها".
الى ذلك أكد املتحدث باسم البعثة 
اإليراني��ة ل��دى األمم املتح��دة عل��ي 
رض��ا مير يوس��ف، أن برنام��ج إيران 
الصاروخ��ي غير قاب��ل للتفاوض مع 

أية دولة
وقال يوسف في تغريدة عبر حسابه 
على موقع "تويتر" إن "صواريخ إيران، 
غي��ر قابل��ة مطلقا وحت��ت أي ظرف 

للتفاوض مع أي أحد أو أية دولة".

الى ذلك قال الرئيس األمريكي دونالد 
ترام��ب، إنه أح��رز تقدما م��ع إيران، 
مؤكدا أن الواليات املتحدة ال تسعى 

إلى تغيير النظام في طهران.
وأعل��ن الرئي��س األمريك��ي دونال��د 
ترامب أن الواليات املتحدة األميركية 

أح��رزت تقدما م��ع إي��ران، مؤكدا أن 
واشنطن ال تس��عي لتغيير النظام 

في إيران.
وق��ال ترام��ب خالل اجتم��اع مللس 
ال��وزراء "نح��ن ال نبحث ع��ن تغيير 
النظ��ام، ال نبح��ث ع��ن ه��ذا أب��دا، 
لكنهم ال ميكن أن ميتلكوا أس��لحة 
نووي��ة"، بحس��ب موق��ع "ت��امي ن��او 

نيوز".

في الس��ياق ذاته، قال وزير اخلارجية 
األمريكي ماي��ك بومبيو خالل نفس 
مس��تعدة  "طه��ران  إن  االجتم��اع 

للتفاوض"، بحسب وكالة "رويترز".
للث��ورة  األعل��ى  املرش��د  وج��دد 
اإلس��المية في إيران، علي خامنئي 
تأكيده على أن طهران ستستمر في 
تقليص التزاماتها الواردة في االتفاق 
اخل��اص ببرنامجها النووي بش��كل 

حاس��م طامل��ا ل��م تلت��زم األطراف 
األوربية بتعهداتها في االتفاق.

وقال خامنئي، في بيان على موقعه 
الرس��مي "أنتم )ال��دول األوربية( لم 
تنف��ذوا ال���11 تعهدا ال��ذي وقعتم 
عليها، واليوم نح��ن بدأنا بتقليص 
تعهداتنا وعملية تقليص التعهدات 

سوف تستمر بشكل حاسم".
كما أعل��ن رئيس مجلس الش��ورى 

اإلس��المي، عل��ي الريجان��ي، امس 
األربعاء، أن الظروف التي تعيش��ها 
إيران خالل الفترة األخيرة هي صعبة، 
وذل��ك بس��بب احل��رب االقتصادي��ة 

العاملية التي تواجهها طهران.
ونقل��ت وكال��ة "تس��نيم" م��ا قاله 
الريجان��ي إن "إي��ران تواج��ه ظروف 
حرب اقتصادية جراء إجراءات احلظر 

األميركية اجلائرة".
وأش��ار الريجاني إلى أن البالد تواجه 
ف��ي الوق��ت احلاض��ر ظ��روف ح��رب 
اقتصادي��ة، وبطبيعة احلال مت اتخاذ 
التدابي��ر املطلوب��ة على املس��توى 
اإلداري الع��ام، لك��ن ينبغ��ي أيض��ا 

اتخاذ تدابير على مستويات أدنى".
ولفت الريجان��ي قائ��ال إن "الظروف 
الراهن��ة للب��الد تختل��ف متام��ا عن 
قائ��د  وأن  الس��ابقة،  الس��نوات 
الثورة وف��ي ظل هذه الظ��روف أوعز 
بتشكيل امللس االقتصادي لرؤساء 

السلطات الثالث".
وخت��م الريجان��ي أن��ه ف��ي الوضع 
الرئيس��ية  املش��كلة  إن  احلال��ي، 

لتعزيز القطاع الصناعي هي ضمان 
رأس املال املتداول للمصانع".

املتح��دة  الوالي��ات  ان  يذك��ر  كم��ا 
فرض��ت قي��ودا صارمة عل��ى حركة 
أكثر من عش��رة من الدبلوماس��ين 
الذين يعيشون  وأس��رهم  اإليرانين 
في نيوي��ورك، وجاء ذلك وفقا ملذكرة 
دبلوماس��ية أمريكي��ة أرس��لت إلى 

البعثة اإليرانية لدى األمم املتحدة.

وبحسب وكالة رويترز، أفادت املذكرة 
الدبلوماس��ية الت��ي حتم��ل تاري��خ 
12 مت��وز/ يوليو، بأن قواع��د التنقل، 
املفتوحة املدة، تس��ري على "جميع 

أعض��اء البعثة الدائم��ة إليران لدى 
األمم املتحدة وأفراد أسرهم املباشرين 
وممثل��ي احلكومة اإليراني��ة لدى األمم 

املتحدة".
وأضافت أن الس��فر ألي جهة أخرى 
سيس��تلزم احلصول على إعفاء من 
مكت��ب البعث��ات اخلارجي��ة التابع 
لوزارة اخلارجية وأن الطلبات ينبغي 
أن تق��دم قبلها بخمس��ة أيام على 
األق��ل. كما تل��زم البعث��ة اإليرانية 
لألمم املتحدة بتق��دمي الئحة بأماكن 

السكن واإلقامة للموافقة عليها.
وس��يخضع الدبلوماس��يون لنفس 
الوالي��ات  فرضته��ا  الت��ي  القي��ود 
املتحدة على وزي��ر اخلارجية اإليراني 
محم��د جواد ظريف، الذي وصل يوم 
األحد وس��ط توت��رات متزاي��دة بن 

البلدين.
وسيتاح لهم فقط التنقل بن األمم 
للمنظمة  وبعثة طه��ران  املتح��دة 
الدولية ومقر س��فير إي��ران لدى األمم 

املتح��دة ومط��ار جون كني��دي. ولم 
يتضح بعد سبب ذلك.

وتفاقم��ت التوت��رات ب��ن الوالي��ات 
املتحدة وإيران منذ انسحب الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب العام املاضي 
من االتفاق الدولي لعام 2015 للحد 
من البرنام��ج النووي اإليراني مقابل 
تخفي��ف العقوبات. وف��رض ترامب 

املزيد من العقوبات على إيران.
ال��ى ذل��ك ق��ال س��يرغي الف��روف 
وزي��ر خارجية روس��يا، ف��ي تصريح 
لصحيفة أس��بوعية روس��ية امس 
يش��وب  ال��ذي  التوت��ر  إن  االربع��اء 
منطقة الشرق األوسط يتفاقم في 

الوقت الراهن.
ويرجع س��بب ش��حن األج��واء في 
الشرق األوسط، برأي الفروف، إلى ما 
تفعله الوالي��ات املتحدة األمريكية. 

وقال الفروف:
يتفاق��م التوت��ر ف��ي املنطق��ة اآلن 
بسبب السياسة املسعورة املعادية 
إلي��ران الت��ي تنتهجه��ا واش��نطن 

وبعض حلفائها.
ف��ي  الوض��ع  يتفج��ر  أن  وميك��ن 
املنطق��ة بفعل ش��رارة واحدة، كما 
قال الفروف، في حال اس��تمرار هذه 

احلملة املسعورة على إيران.
وأشار الفروف إلى أن إيران  تؤكد عدم 

وجود أي نية عدوانية لديها.
ه��ذه،  واحلال��ة  روس��يا،  تل��س  وال 
مكتوف��ة اليدي��ن، بل تق��وم باتخاذ 
إج��راءات لن��زع فتي��ل التوت��ر ف��ي 
ملنطق��ة  األم��ن  وتوفي��ر  املنطق��ة 
اخلليج، "ونعمل مع الش��ركاء على 
احملافظ��ة عل��ى م��ا مت حتقيق��ه من 
لتس��وية  األطراف  اتفاقات متعددة 
املشكلة املتعلقة بالبرنامج النووي 

اإليراني" .

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

تحوّلت جنازة عباس 
مدني إىل مظاهرة سياسيـّة 
رُفعت خاللها شعارات 
الجبهة القديمة التي تذّكر 
باملسريات الضخمة التي 
كان الحزب يـُغرق بها أحياء 
العاصمة

إيران تفاجئ الجميع بموقفها من استهداف السعودية واإلمارات حال اندالع حرب بالخليج

لن يكون هناك أحد يف مأمن حال اندالع احلرب يف املنطقة لكن هناك 
دعوات لتجنب احلرب وال ترى حاجة يف نشوبها

ظريف : ال نتخذ إجراءات عشوائية الواليات املتحدة تشن حاليا حربا اقتصادية على إيران وهناك دول تقدم هلا مساعدة لوجستية واستطالعية

 "BBC" أكد وزير اخلارجية اإليراني، محمد جواد ظريف، أنه "لن يكون أحد في مأمن حال اندالع حرب في املنطقة، معتبرا أن السعودية واإلمارات تشاركان في احلرب االقتصادية األمريكية ضد بالده".وأشار ظريف، في مقابلة مع قناة
البريطانية، إلى أن "إيران والواليات املتحدة كانتا على وشك حرب بينهما"، موضحا أن "ترامب مت حتذيره مسبقا من أن إيران ستتخذ إجراءات مضادة للدفاع عن نفسها، في حال إقدام الواليات املتحدة على تنفيذ أي خطوات 

عسكرية ضد اجلمهورية اإلسالمية".وكان الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، قال إنه أوقف هجوما على مواقع إيرانية قبل 10 دقائق من تنفيذه، على خلفية إسقاط طائرة مسيرة لقوات بالده من قبل 
احلرس الثوري، يوم 20 يونيو/ حزيران املاضي.وتابع وزير اخلارجية اإليراني، مجيبا عن س��ؤال حول طبيعة خطوات بالده احملتملة وإمكانية اس��تهدافها حلفاء الواليات املتحدة مثل الس��عودية واإلمارات: 

"ال نتخذ إجراءات عشوائية، الواليات املتحدة تشن حاليا حربا اقتصادية على إيران، وهناك دول تقدم لها مساعدة لوجستية واستطالعية، وهذا يعني أنها أيضا تشارك في هذه احلرب".

بن جديد

عباس مدني

بوتفليقة

بومبيو

ظريف
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التوترات بني الواليات املتحدة وإيران منذ انسحب الرئيس األمريكي دونالد ترامب العام املاضي 
من االتفاق الدولي لعام 2015 للحد من الربنامج النووي اإليراني مقابل ختفيف العقوبات

روحاني

الجزائر ..شبح »العشرية السوداء« حاضر.. كيف تتفاعل »الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ« مع الحراك؟

من ثورة التحرير إىل »العشرية السوداء«.. كيف سطر عباس مدني فصوالاً 
من تاريخ اجلزائر؟

استغّل اإلسالمّيون فرصة االنفتاح السياسّي 
وتكّتل اجلزء األكرب منهم يف حزب سياسّي 

ي اجلبهة االسالمّية لالنقاذ ّ سمُ
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قصة قصرية

قراءة / عقيل هاشم الزبيدي

اقتباس:
- ه��ادي.. )يتثاق��ل الوق��ت عل��ى 
إيق��اع القلق ،تتم��اوت خطاه في 
عي��ون ش��ارة ،ينع��دم طعمه في 
ش��فاه ش��فها االرجتاف، يكس��ر 
ش��روده دوران عج��ات متوال��دة، 
تظللها أسلحة ناتلة من بني بدن 
السيارة، تعلن توقفها عند الباب 

املتوجس...( ص7
م��ن  هات��ف  )يخرجن��ا  - ضي��اء.. 
الشرود يفك نسيج ألفة اللحظة، 
يذكرنا بان الغد في االنتظار, ينده 
على النادل ينثر في وجهه مامح 
احملبة يرمقه بلح��اظ حادة ينقده 

احلساب بعملة ورقية..( ص10
-  أنيس��ة.. )أرف��ع عين��ي نح��وه، 
أرشقه بعامات االستعام، يذكر 
لي رقم��اً يع��ادل املبل��غ املفقود، 
تغمرن��ي الطمأنين��ة، تبرد حرائق 
التفكير، يلتفت احد الواقفني إلى 
زميله يس��معه: انظر لهذا، يريد 

أن يبني نفسه )وطني(...ص12(
- غسان.. )يقلقني بقلقه الظاهر 
،اس��تنطقه يب��رد م��ن س��خونة 

مخاوف��ي »ماك��و ش��ي« تش��رد 
عيناه بعيداً، أقرا اخلوف من رجفة 
ش��فتيه، اس��تعرض احلي��رة م��ن 
ارتع��اش الس��يكارة في ي��ده لم 
يصمد أمام توجسي وتدقيقي في 

غبار مامحه..( ص16
- صالح.. )تترق��رق مآقي صاحبي، 
يلتف��ت نح��وي مكل��ا باخلجل، 
يكفكف دموع الطفولة املنسابة 
م��ن عيون الرجول��ة، ينزعه صوت 
أجش من شروده.. واآلن وال يهمك: 
ل��ن يح��ل الصب��اح إال وحقل��ك 

فارغ(...ص22
أق��ول في مس��ار ه��ذا الن��وع من 
املوتيفات املبثوثة ال ميكن مساءلة 
الرواي��ة عن مدى واقعية احلدث, أو 
مدى توافقه م��ع متخيل كاتبها 
بل ترجو أهداف��اً نبيلة وبتقدميها 
عاملاً يش��به العالم الواقعي الذي 
يشكل بعداً مرجعياً لها, تسعى 
إلى تعميق فهمنا للواقع, وإدراكنا 
ألبع��اده املتع��ددة واملتنوعة; تلك 
يومي��اً  نعيش��ها  الت��ي  األبع��اد 
تشكل هاجساً ال يريد أن يغادرنا.
وه��و  الروائ��ي  العال��م  بن��اء  إن 
إلى مرجعيات مشتركة  يس��تند 
ب��ني الكاتب والق��ارئ, ومتي��ز هذا 
العالم بالتعقيد الفني والتداخل 
والغموض الذي يدف��ع القارئ إلى 
الت��ورط معرفياً ف��ي النص, جعل 
ذل��ك القارئ مش��اركاً ف��ي النص 
الق��ارئ   إن  ب��ل  وف��ي تش��كيله, 
نفس��ه يتكون عبر النص, ويعيد 
إنتاج ذاته, ورؤاه, كما يعيد الكاتب 
إنتاج الواق��ع, ويقدمه إلى القارئ 
عل��ى النح��و ال��ذي يجد نفس��ه 

متورطاً فيه. هذه العاقة اجلدلية, 
واإلش��كالية حتك��م العاقة بني 
الكاتب كمنتج للنص, وبني النص 
كرؤية ألنفس��نا وللواق��ع والقارئ 
كمش��ارك ومتلق للنص. الس��رد 
بصيغ��ة املوتيفات وهذا النس��ق 

الس��ردي الدائري هو خاضع لرؤية 
مؤلفها وتصوراته لكس��ر هيمنة 
س��لطة املؤل��ف, فالق��ارئ يفهم 
الرواي��ة ومن ثم تك��ون له تأوياته 
اخلاصة, وقراءت��ه للحدث. هنا لم 
تظهر الرواية الصراع الذي يحقق 
له��ا روائيتها, الص��راع بني الذات 

واآلخر والذات والواقع االجتماعي, 
هناك استسام من الشخصيات 
والعرفان  الرض��ا  لواقعها يدعمه 
باجلميل للس��يد الذي يأمر ويهب 
وينه��ى ويعت��ق. إن��ه انس��جام ال 
يتحق��ق إال في مخيلة ال تش��به 

الواقع وه��ذه املعاجلة النفس��ية 
التي لم حتق��ق خصوصية الرواية 
باعتباره��ا ش��كاً م��ن أش��كال 
الس��رد الذي يتج��اوز مجال األدب 
ليكون أحد املقومات األساس��ية 
لفهمنا للواقع وإمن��ا الوصول إلى 
جوهر فنية هذه اإلشكالية, وكأن 

املشكلة الفنية هي حكاية نادرة 
حدث��ت وانتهت دون أن تت��رك أثراً, 
دون أن حتل��ل, وتقارن بالواقع, ودون 
أن يقوم املؤلف بدوره في التخييل 
وإع��ادة خل��ق احلكاية مب��ا يجعل 
الق��ارئ هو اآلخر مأزوماً وش��ريكاً 
في املشكلة اإلبداعية. حتى تصل 
احلكاية في النهاي��ة إلى حتمية 
واقعي��ة حتص��ر اخلط��اب األدب��ي 
وحتدد زاوي��ة رؤيته, وم��ن ثم فهي 
ال تتعامل مع احلكاي��ة باعتبارها 
خطاباً نسقياً أفقياً ينهض على 
مس��توى األيديولوجي, فيحدد له 
موقع��اً فيه, موقعه هو منوه, ومنوه 
هو اختافه, هو حركته التاريخية 
التي جت��دد ديناميتها في الصراع 
والت��ي تدفعه��ا حواف��ز بش��رية 
باحث��ة عن حقها ف��ي احلياة ضد 
من يس��لبها احلياة، إن تلك الرؤية 
تنطل��ق من واق��ع اجتماعي تعبر 

عنه وتؤكده.
اقتباس:

)أتريد إعدامه؟
يتلعثم الرد بني شفتي، افرد ذراعي 
اس��تعام  أصابعي عامات  تغدو 
يجبرني على مرافقت��ه إلى مركز 
الشرطة.. تغير أقوالك، أنا أرسلته 
جلل��ب احلاج��ات املضبوطة معه؟ 
تبته��ج األب��واب مبقدم��ه، تنفرج 
اخملتف��ني  وأس��ارير  مصاريعه��ا 
خلفها، حتتفي األكف مبصافحته.. 
يقت��رب من إطاق س��راحه وغض 
النظر ع��ن فراره م��ن اجليش وهو 
ي��ردد ال ب��د م��ن إطاق س��راحه..( 
ص96 .. وأخي��راً.. أق��ول إن العمل 
الروائ��ي ال��ذي يتطلب م��ن قارئه 

جهداً خاصاً عند قراءته هو عمل 
يتمثل احلياة, ويضرب بتس��اؤالته 
في أغوارها السحيقة, وهو عمل 
يقي��م عاق��ة تواطؤ م��ع القارئ 
ألن إب��داع الرواية ال يش��كل حلم 
يقظ��ة لكاتبها فق��ط بل للقارئ 
أيضاً والروائي وهو يترك مس��احة 
للقارئ ويطرح أس��ئلته, وملاذا يرى 
شخص ما منوذجاً معيناً وال شيء 
آخر في العمل نفسه, وهو يفعل 
ذلك يدعو القارئ للمش��اركة في 
عمل��ه، من ه��ذا املنطل��ق النص 
الروائ��ي لي��س مجرد تل��ق ألفكار 
وأساليب الكاتب بشكل حيادي, 
ب��ل إن الق��راءة م��ن حي��ث ه��ي 
موقع وزمن وثقافة مش��اركة في 
تق��ومي جمالية األدب ومس��اهمة 
بالتال��ي, ف��ي عملية إنت��اج قيم 
الثقاف��ة, وليس��ت الثقافة بهذا 
أو قب��ول  تل��ق,  املفه��وم, مج��رد 
مبرسلة النص, وإال لكانت القراءة 
مج��رد مت��اٍه مع الن��ص, يكرس له 
س��لطة, ولألدب نخبوي��ة, وللغة 
باغة متي��ت احلياة ف��ي اللغة. إن 
تخل��ي القراءة ع��ن فاعليتها في 
األدب هو مبثاب��ة تغريب اللغة عن 
منابتها في اليومي, وعن املتداول 
ف��ي احلياة, ومن ث��م تغريب لألدب 
عن مرويات الناس واستيهاماتهم 
وأس��اطيرهم, وع��ن النث��ري بكل 
م��ا يحفل ب��ه من أح��داث ووقائع 
هي على فوضاه��ا وجزئياتها لب 
احلياة, وس��ؤالها األعمق املطمور 
حت��ت ركام الكام, الس��ؤال الذي 
مع��ه,  وتتواص��ل  عن��ه,  تبح��ث 

القراءة النشطة..

أمني جياد
) 1 (

كوكٌب يعتليني
كوكٌب هاجَر اآلن من مقلتي

كوكٌب آخٌر دقَّ في جبهتي شارة
إحتوتني إلى آخر الظّل

إحتوت ميتاً في واحة قاحلة
كوكٌب ذاهٌل ميسك دمعتي

كوكٌب عاشٌق ينهُض اآلن مثلي
كوكٌب غارق كالباد القصّية

كوكٌب قابٌع في سماء
كوكٌب ثابٌت في دماء

كوكٌب دارٌك سّرنا
كوكٌب عاش��ٌر س��اهٌر ش��اخٌص في 

لقاء
كوكٌب يحترق .

) 2 (
وإذا جاء احلبُّ رسواًل ،

يعلن فجراً تتوّحد فيه األسرار ،
يجرجرُه الهمُّ املفتوُن ,

وهذا كبريُتِ الكلمات العذبة ،
يشعُل
-ماذا ؟

قْل :
-هذا الرحمن يطّل علينا

يعطينا حّبه
يعطينا شمسه

يعطينا عرشاً وقفْت فيه األسرار ،

يا أسرارَ الّلجة،                 ّ
إذا جاَء ) أمنٌي ( يتوّحُد هذا العرش

وينشُر ِسْفَر احلبِّ
وهذا كبريُت الكلماِت العذبة

يشعُل ..
ينشُر ..

ماذا ؟
قْل :

- هذا سرُّ الهمِّ املفتوِن
وه��ذا س��رُّ حج��اٍب ق��ْد يول��ُد حتَت 

العرِش,
يقول :

-أنت السّر األكبر ,
ماذا ؟

أني أحلُم ,
قْد أولُد في النارِ،
وقْد أولُد في املاِء،

وقْد ُقدَّ جبيني،
قدماي األرُض،

ووجهي صارَ الضوَء األكبَر،
األس��ماِء  أرق��اَم   جتم��ُع  وكّف��اي 

احُلسنى.
) 3(

قلُت :
-فلتكن األشياء ...

فكانت ,
قلُت:

-فلتكن النار ...
فكانت ,

قلُت :
-فلتكن األمطار ...

فكانت ,
قلُت :

-فلتكن األسماء ,
فكانت .

قْل :

- هذي األكواُن تصلصل ،ُ
 واجُلُبُك املفتوُن يضيُء ،

وهذا احللُم ,
العرُش,

العشُق ،
السرُّ األكبُر ,

يشعُل في ذاكرتي
نطفَة ذكرى مّرْت .

) 4 (

وأنا الضوُء السّريُّ
أنا الصوُت

أنا )ربُّ الِشعرى (
وأنا )ِمْن لْيَس , بلْيَس , على , لْيَس(

وصرُت املرآَة الكبرى.

قصيدة

لفح��ت حرارة الش��مس وجوهن��ا بعد ان جت��اوزت االربعني 
وب��ان اثرها على االف الكتب املتش��رة على جانبي ش��ارع 
املتنب��ي البه��ي باحلض��ور الهائل ل��كل الفئ��ات العمرية 
وللجنس��ني وجلولة عمالقة االدب والفن والسحر واجلمال، 
تتعثر اخلطى وتزدحم املس��افات وتنساب االنغام الشرقية 
من جوانب س��احة القشلة وحتت ساعتها العماقة التي 
تخل��د تاريخا مهما من تاريخ بلدنا العريق .لينس��ى الكل 
لهيب الش��مش. من هناك تأتيك انغام الزمن اجلميل ومن 
هنا يطل عليك ش��اب يع��زف بالناي اش��جان اجلمال.. مير 
الوقت والكتف يضرب بالكتف والثقافة باخاقها الرائعة 
تفت��رش امللتقي��ات، ويتعانق االصدقاء النه��م تواعدوا هنا 
وم��ن كل ارج��اء العالم. االنغ��ام تتهادى مع م��ا تبقى من 
ام��واج تعب��ى تبكي تترمن بابيات من ش��عر مكس��ور على 
مركب يش��كو قلة راكبيه واقفا على بض��ع امتار من نهر 
كان يرعب بفيضانه. وهناك ليس ببعيد وقف املتنبي رافعا 
ي��ده ال يقول ش��عرا بل مولوال على رافد توضا فيه وش��رب 
منه ومات متوس��دا ضفة من ضفتيه مبدينة كانت تسمى 
دير العاقول واليوم النعمانية في واس��ط. املشاهد والصور 
تتك��رر امامي الجد نفس��ي في قاعة من قاعات القش��لة 
انها قاعة نازك املائكة ل��م تكن القاعة نازكة وال تصلها 
مائكة الرحمة بل كانت كئيبة بحرها. جتمع بعض االدباء 
وهجروه��ا مترحمني على ن��ازك ومائكته��ا لندخل قاعة 
النخب ليبكينا حرها، كان هناك ملتقى ادبي لبكاء دجلة 
.والترح��م عليه ولتوجيه صرخة في بل��د ازدادت صراخاته 
وهم يعلمون ان صرختهم تضيع بني االلف الصرخات، ادلى 
الش��عراء دلوهم وتغنت قصائدهم ببغداد ودجلة بالوطن 
واحلب واالمنيات حتت مس��مع اجلميع. وبادارة رائعة. امتزج 
عرق احلر مع دموعنا على دجلة اخلير غادرنا ش��ارع املتنبي 
وتركناه وحيدا يشكو الظمأ. وقد امتات ارضيته باوراق لم 
نقرأها. وحتية من رجل كبير بالسن قال مبتسما: ان لم ازر 

املتبي اسبوعيا اموت.

بغداد / البينة اجلديدة
أكد وزي��ر الثقافة والس��ياحة 
واآلث��ار الدكت��ور عب��د األمي��ر 
تكري��س  عل��ى  احلمدان��ي، 
موازن��ة مدين��ة باب��ل األثري��ة 
لغ��رض الصيانة، موضحاً أنها 
واملعال��م  املعاب��د  ستش��مل 
الش��اخصة فض��اً ع��ن إزالة 
اإلضافات غي��ر العلمية كنوع 
م��ن الصيان��ة التصحيحي��ة.

احلمدان��ي وخال زيارت��ه بوابة 
وسور بابل ومتحف نبوخذنصر 
ف��ي املدين��ة األثري��ة، بحضور 
محاف��ظ باب��ل ك��رار العبادي 
والنائ��ب ع��ن محافظ��ة بابل 
حس��ن فدع��م وقائد ش��رطة 
بابل علي كوه ومدير مفتشية 
بابل حسني فليح، قال »سوف 
معم��ول  كان  م��ا  نصح��ح 
بشكل خاطئ بقدر اإلمكان«، 
مش��يراً إلى أن��ه »ال ميكن إزالة 
كل اجلدران الت��ي أضيفت وإمنا 
الواج��ب  ونصح��ح  س��نزيل 

إزالته��ا«. وأض��اف الوزير خال 
حديث��ه أن »عملي��ة التأهي��ل 
جي��دة من��ذ ع��ام 2009  وتقام 
وفق املعايير العاملية وبدعم من 
قب��ل صندوق النص��ب العاملي 
اآلث��ار«،  دائ��رة  م��ع  والتع��اون 
معبراً عن »ارتي��اح الوزارة عما 
يجري باملدين��ة منذ عام 2009 
باملعايي��ر  متبع��ة  والصيان��ة 
املطلوب��ة وه��ذا األم��ر حتق��ق 
بوجود وعمل اخلبراء العراقيني 
يعمل��ون  الذي��ن  واألجان��ب 
س��وية«، ومش��يراً إل��ى أنه »ال 
مجال بعد اليوم التباع معايير 
العاملية بصيانة  املعايي��ر  غير 
وتأهي��ل اآلثار«. وخت��م حديثه 
مؤك��داً  أن »األعمال التي جتري 
الثقافة  وزارة  م��ع  بالتنس��يق 
والس��ياحة واآلثار وهيئة اآلثار 
من��ذ 2009  والتراث مس��تمرة 
ويتم تدريب ك��وادر عراقية من 
املمكن ان تقوم بأعمال صيانة 

اآلثار مستقباً«.

كركوك / نيران باقر
اقام البيت الثقافي في كركوك 
العاق��ات  دائ��رة  ال��ى  التاب��ع 
وزارة  ف��ي  العام��ة  الثقافي��ة 
الثقاف��ة االحتادي��ة ي��وم 7 متوز 
2019 اصبوح��ة ثقافية بعنوان 
املعاص��ر  العراق��ي  )الش��عر 
والش��عر احلر( للكاتب رمضان 
محمد احلديدي وبحضور نخب 
ادبية وثقافية. وبدات االصبوحة 
بكلم��ة يوس��ف طي��ب صالح 
مدي��ر البيت الثقاف��ي كركوك 
قدم فيها التهاني لوزير الثقافة 
العراقي��ة  واآلث��ار  والس��ياحة 
احلمداني  الدكت��ور عبداالمي��ر 
وف��اح حس��ن العان��ي مدي��ر 

عام دائ��رة العاق��ات الثقافية 
الثقاف��ي  وللوف��د  العام��ة 
املرافق مبناس��بة ادراج آثار بابل 
عل��ى الئح��ة الت��راث العامل��ي 
ف��ي منظم��ة اليونس��كو في 

اجتماع املنظمة في العاصمة 
االذربيجاني��ة باكو ي��وم 5 متوز 
2019 ووعد مدير البيت الثقافي 
باقامة احتفالية ثقافية بهذه 
املناسبة في وقت الحق.. بعدها 

ب��دأ الكاتب رمض��ان احلديدي 
باحلدي��ث عن مضم��ون الندوة 
الثقافي��ة قائ��ا: ب��دأ بواكي��ر 
الش��عر العرب��ي املعاص��ر في 
االربعينيات��ت مع كارثة  اواخر 
فلس��طني بعد مرحلة ش��عر 
املهاجرين والتي كانت تسمى 
بعده��ا  الرومانس��بة  بش��عر 
الواقعية  الشعر  بدات مرحلة 
اعتب��رت  والت��ي   1958 ع��ام 
حدث��ا ثوريا الرتباطه��ا بالثورة 
الوطنية وراف��ق ذلك ثورة فنية 
بش��خوصها املعروفني يوسف 
العاني وفائق حس��ن وما عبود 
القبنج��ي  الكرخ��ي ومحم��د 

وناظم الغزالي.

متابعة / البينة الجديدة 
صدر حديثا لاس��تاذ الدكتور مؤيد 
التدريس��ي في  الطائ��ي  عبدعل��ي 
جامع��ة بابل كتاب )اس��س التربية 
الصحيح��ة( عن دار صفاء للنش��ر 
والتوزي��ع في عمان. الكتاب س��لط 
الض��وء عل��ى املفاهيم األساس��ية 
للصح��ة العام��ة ليك��ون منهاجاً 
للدارس��ني ف��ي الكلي��ات  دراس��ياً 

واملعاه��د التربوي��ة للتع��رف عل��ى 
كيفي��ة تقيي��م احلال��ة الصحي��ة 
وحتسني العادات والسلوك الصحي 
كما ونوعا وصوال لتحقيق التكامل 
والت��وازن في املس��توى الصحي في 
املدرس��ة والبيت واجملتمع. واشتمل 
الكتاب على س��بعة فصول رئيسة 
التربي��ة  األول  الفص��ل  تضم��ن 
الصحية بإطارها النظري كمفاهيم 

ومب��ادئ وأف��كار ف��ي ح��ني ج��اءت 
الفصول الس��تة األخ��رى كمحتوى 
عمل��ي متضمناً اجلوان��ب العلمية 
اإلس��عافات  فكان��ت  التطبيقي��ة 
الش��ائعة  واألم��راض  األولي��ة 
والع��اج  والوقاي��ة  التش��خيص 
والتغذي��ة  النفس��ية  والصح��ة 
الصحية وأمراض الرجيم وتخفيف 

الوزن والصحة البيئية.

عبدالزهرة خالد 
في الس��ابعة من عمر الش��مس 
مح��ركات  ب��دون  ت��دور  حينم��ا 
هن��اك  املتجم��دة،  األرض  ح��ول 
حكاي��ة خضراء تقطن وحيدة مع 

مجموعة أصاب��ع تداهم الكتابة 
كّل حني تفتش عن حروف هوجاء 
هارب��ة م��ن س��لطة اللس��ان. إن 
كانت حماق��ة الهجران س��ولت 
له��ا نفس��ها بترجم��ة اجمل��داف 
إلى م��وج ه��ادر قبل الول��وج في 
س��ريرة الضفة رغ��م أنها ضاقت 
األس��طر مبا دونت. أحتج ذات ليلة 
عل��ى فم��ه اخل��ازن تضاريس من 
أس��نان تلوك التفاؤل والتش��اؤم 
عل��ى ح��ٍد س��واء بينما الش��فة 
تس��عى إل��ى زرع ب��ذرة علقم في 

الطلبات  املش��وار. طريدة  مامح 
هي الوس��واس الذي يس��تحق أن 
تشّد على الساعد تعويذة تعرف 
طاس��م نظرة النعي��م . حلد اآلن 
األم��ور ال تدعو للقلق وال تش��عر 
باخل��وف فالنش��رة يتلوها املذيع 
ب��إن نش��وة القبات عل��ى وجه 
الطباع هادئة  الوليد مطبوع��ة 
ب��دأ  القم��اط  لك��ن  الس��جية 
يتنف��س بخور احلزن من ثقب في 
مغاليق باب الفرج. األم النفساء 
بوض��وٍء  العش��ق  ص��اة  ت��روم 

مستحٍب من إبريق الدموع كانت 
قبل أسبوع رأت اخلضَر يعوم مع 
الش��موع في دجلة على مقربة 
من أماني املوج، ظّنت أن اللهجة 
من ديار أخرى تبعد مسافة ليلة 
أو ليلت��ني م��ن كوخه��ا لتص��ل 
أبا ن��ؤاس. حدثت نفس��ها حتت 
وس��ادة احللم اجملفف من صواري 
الّري��ِح قال��ت في بداية الس��طر 
ليتني ل��م أكبر إلى حد احلد ولم 
أعتمد عل��ى أحد في تس��جيل 
تأريخ��ي، ليتن��ي لم أت��زوج بدراً 

وال جنماً ول��م أجنب كوكباً يعاني 
األفول ف��ي كّل الفصول ، ليتني 
كاحلج��رة حينم��ا تس��تقر ف��ي  
الفياف��ي ول��م يحركه��ا أح��د، 
ليتني أكون ماًء وأشرب عطشي 
آلخ��ر قط��رة لوح��دي دون منازع 
وأس��افر مع غيمة مهذبة تعرف 
ال��دورِب وكيفي��ة الن��زول عل��ى 
أي��ة بقعة م��ن العالم ت��زول وال 
يتناوش��ها الصبية بكركراتهم 
وحصياته��م، على أني مس��ني 
الكبُر في نهاية الغروب ولم أكن 

م��ن رجائ��ي قنوطاً، ب��ني هالني 
ال يراهم��ا أح��د حينم��ا تداه��ن 
التس��طير على ح��ني غفلة من 
منضدِة الواق��ع، أمنيتي كأمنية 
قش��ٍة تبحث وس��ط امل��وج عن 
غري��ٍق يتنف��س طوق��اً معطوب 
احلكاية  يا حلماق��ة  اإلحس��اس 
عندما يهّزها الشوق وقد ابتلعت 
الش��مس كل مس��امير الظال 
طري��دة  العب��ور  مم��رات  وتبق��ى 
الغيوم ليوٍم س��قط س��هواً من 

التقومي ولم تشعر به الشهور.

يوم يف شارع 
املتنيب

 

فنارات

حميد شغيدل الشمري

رواية »أرجحة الوسن« للروائي مهدي علي ازبني .. »النص بني بالغة املوتيفات وبث خطاب األمل«

البداية.. )يكتم الباب اصطفاقه على نبض املعادن - لننطلق(
النهاية.. )خينس الباب على حروف تتأّمر: لننزل اجلنازة وننطلق(

تعد رواية )أرجحة الوسن( للكاتب »مهدي ازبني« من الروايات القصيرة أو ما يصطلح فنياً )النوفيا( في النسق احلداثي األفقي، رواية تزخر بالقصر 
وعدد من املوتيفات، وبالتكثيف الداللي واللغوي وترصد مواقف ذهنية حلدث رئيس، هذه املوتيفات.. سرد مكثف ومختزل من طاقة شعرية وكثافة 
مشهدية متداخلة حلدث رئيس وراصد لشريحة اجتماعية مغيبة تقاتل من أجل هدف، والتي ال مجال لتغييرها ضمن السائد واملتعارف عليه, أقول 
الرواية ال تفترض- أنها تعرف كل شيء, ولهذا فهي ال جتيب على األسئلة أو أنها جتيب عليها بدون يقني; بشك يسري فيها, وال حتاول أن تكون علماً أو 
تاريخاً فتقدم إجابات ألسئلة اإلنسان بيقني وثبات وحسم قطعي، هذه الرواية تؤمن أن موضوع الروائي ال ميكن إدراكه مبثل هذه الطرق, اللغز يتزايد 

غموضه, وال يتضاءل, والنماذج األدبية يصيبها البلى, ولغز اإلنسان قائم يتحدى..

 سورة الكربياء 

مهدي علي ازبني

احلمداني من املدينة األثرية: 
سنرمم املعابد واملعامل الشاخصة 

ونزيل اإلضافات غري العلمية

تغرق الشمس يف حفنة ظالم

البيت الثقايف يف كركوك يقيم أصبوحة ثقافية عن الشعر العراقي املعاصر

إصدار جديد .. أسس الرتبية الصحية



جمال سليمان: الفنانون السوريون يكافحون للحفاظ على الدراما السورية حيًة
أفّكر كثرياً يف الشخصيات اليت أقّدمها وال أترك للصدفة إال القليل فهي تعيش

يف أعماقي بل أدرس تفاصيلها الشخصية واالجتماعية وأعيش معها وقتًا طوياًل

* ماذا عن شخصية »جاد« التي تقّدمها ونالْت 
إعجاب اجلمهور؟

�  »جاد« ُمحارب اعتمدت عليه الس��لطنة في 
حروبه��ا ضّد حركات التمرد التي تفّش��ت منذ 
النص��ف الثاني من القرن التاس��ع عش��ر، ثّم 
قررت الس��لطنة إرس��اله إلى دمش��ق لضبط 
الفس��اد والفوضى العارمة التي اجتاحتها إثر 
اغتي��ال رجل األم��ن األّول فيها. وليس��ت هذه 
مهمة جاد الوحيدة في دمشق، إذ جاءها أيضاً 
ملواجه��ة ماضيه الصعب، وداوى جرحه النازف 

إثر وفاة زوجته وأطفاله حرقاً.
* ملاذا ش��عر اجلمه��ور وكأن العم��ل على صلة 

باحلاضر ال باملاضي فقط؟
� حكاي��ات املاضي ه��ي ذاتها حكاي��ات اليوم، 
حت��ى إذا تغي��رت التفاصيل والوج��وه واألزياء، 
لذل��ك جن��د دائم��اً ذاك التقاط��ع ب��ن احلاضر 
واملاضي، ليس فقط ألن البشر هم البشر بكل 
نوازعهم في كل العصور، بل ألننا أيضاً ما زلنا 

في هذا اجلزء من العالم ضحايا املاضي.

* ي��رى البعض أّن اجلمه��ور ينصرف عن متابعة 
األعمال التاريخية، هل توافق على هذا الرأي؟

�  خالفاً ملا ي��رّدده بعض مديري احملطات، أعتقد 
أنه كان لألعمال التاريخية وس��يبقى جمهور 
كبي��ر، وأكب��ر دليل على ذل��ك املتابعة الكبيرة 
التي حظي بها املسلس��ل التركي »أرطغرل«. 
ودائم��اً نقول هذا، لكن لألس��ف ال أحد يصّدق 
حت��ى يظهر الدليل امللموس، والدليل امللموس 
أّن أعم��ال »ص��الح الدي��ن«، و«صق��ر قري��ش«، 
و«مل��وك الطوائ��ف« تتمتع باهتمام ش��رائح 
كبي��رة جداً م��ن اجلمهور. بعيداً م��ن كل ذلك، 
وألس��باب مختلف��ة، أهّم م��ن اإلعالنات، نحن 
في أم��ّس احلاجة إلى أعم��ال تاريخّية عميقة 
وجذاب��ة، واألهّم تس��اعدنا على فهم أين نحن 

اآلن، وإلى أين يجب أن نذهب.
* عش��ر س��نوات هي الفارق بن ع��رض اجلزءين 
األول والثان��ي م��ن »أفراح إبلي��س«، ألم يُحدث 

ذلك تغييراً في نظرتك للشخصية؟
�  نعم هي عشر سنوات، لكنها سنوات مليئة 

باألحداث والتحّوالت والتغي��رات الكثيرة التي 
أثّرْت في نظرتي، ونظ��رة صّناع العمل اآلخرين 
جتاه ش��خصيتي والعم��ل. وكان اجل��زء الثاني 

مواكباً لهذه التغيرات.
* يري البعض أّن اجلزء الثاني يرتبط بالواقع وفيه 
الكثير من اإلس��قاطات السياس��ّية باملقارنة 

مع اجلزء األّول، ما رأيك؟
 � ه��ذا ما قصْدت��ه عندما ُقلت ل��ِك بأن هناك 

الكثي��ر من األح��داث والتح��ّوالت التي طرأت 
على حياتنا، ومنها على سبيل املثال تفّشي 
ظاه��رة التط��ّرف واإلرهاب، وم��ا صاحبها من 
انتش��ار للسالح والقتل، وهي قضايا تضغط 
عل��ى حياتنا، ويس��تحيل أن يتجاهلها الفّن 
إبلي��س«  »أف��راح  ومسلس��ل  يتجاوزه��ا،  أو 
بطبيعت��ه مؤّهل للتطّرق إل��ى هذه األحداث، 
وه��ذا ما فعل��ه األس��تاذ مجدي صاب��ر، وهو 
يكت��ب اجلزء الثاني بعد األس��تاذ صفاء عامر 
ال��ذي كان غياب��ه خس��ارة كبي��رة للكتاب��ة 

الدرامّية.
* وكي��ف اس��تطعت الع��ودة ال��ى تفاصي��ل 

شخصية »همام رسالن« كما فعْلت؟
�  ألنّن��ي أفك��ر كثيراً ف��ي الش��خصيات التي 
أقّدمه��ا، وال أت��رك للصدف��ة إال القلي��ل، فهي 
تعي��ش ف��ي أعماق��ي، ب��ل أدرس تفاصيله��ا 
الش��خصية واالجتماعية، وأعيش معها وقتاً 
طويالً، وعندم��ا أعود إليها أجدها في خزانة ما 

في أعماقي.
* هل ترى أّن حماسة اجلمهور للعمل استمرْت 

كما كانت في اجلزء األّول؟
�  أظّن أن شريحة كبيرة جّداً من اجلمهور كانت 
تنتظر اجل��زء الثاني وهي تتابعه بش��غف، رّبا 
كان ل�«السوش��يال ميديا« دور ف��ي ذلك، لكن 

ليس كما لو أنّه عمل جديد.
* هل تشعر بأّن اجلمهور املصرّي أحّبك أكثر في 

أدوار الرجل الصعيدي؟
�  رب��ا بالفعل أحّبني ف��ي األدوار الصعيدية أكثر 
من غيرها، لكن يجب أن يُسأل املشاهد عن ذلك.

* ُمنذ مسلس��ل »أفراح القّبة« لم تشارك في 
الدراما املصرية في رمضان، هل يحزنك ذلك؟

 � أبداً، املهّم أن نقّدم للمشاهد عمالً الئقاً.
* الدراما الس��ورية ال تزال صامدة، لكن هل ترى 
أّن ه��ذه األعم��ال حتق��ق جناحاً م��ع اجلمهور أو 

النجاح التجاري املتوّقع؟
�  ال أظ��ن أن هناك جناحات جتارية. قد تش��هد 
بع��ض النجاحات الفني��ة واملعنوي��ة بفضل 
الفنانن السورين احلقيقين الذين يكافحون 
للحف��اظ على الدراما الس��ورية حي��ًة، وعلى 
صوته��ا مس��موعاً. بالتأكي��د هم ش��جعان، 
وأقوياء، ويستحّقون التقدير واالحترام، ألنّهم 

لم يحَبطوا رغم كل شيء.
* قّدم��ت الكثير من الش��خصيات الناجحة، 
لك��ن أيّها األق��رب إلى قلبك والت��ي تركت في 

داخلك أثراً أقوى من غيرها؟
�  »أبو صالح« في« التغريبة الفلس��طينية«، 
الق��ادم«،  الزم��ن  »ذكري��ات  ف��ي  و«مط��ر« 

الداخ��ل«  و«عبدالرحم��ن 
في »صقر قريش«.

* ه��ل ميكنك العودة إلى الس��ينما بعمل جديد 
أم أّن الس��ينما أصبحت مقتصرًة على أس��ماء 

بعينها؟
� حت��ى اآلن لي��س ثّم��ة صناع��ة س��ينمائية 
باملعن��ى احلقيق��ي إال في مصر، وه��ي صناعة 
لها اعتباراته��ا املتصلة باحتياجات الس��وق، 
وبالتال��ي له��ا موضوعاته��ا وجنومه��ا، بصرف 
النظر عن االس��تثناءات التي تظهر بن الفترة 
واألخرى. ما لم تُقم صناعة س��ينمائية عربية 
واس��عة االنتشار وكبيرة، لن يكون هناك فرص 
لكثير من الس��ينمائين الذي��ن يطمحون إلى 
س��ينما تثير اهتم��ام املُش��اهد العربي. هذا ال 
يعني أبداً أنه ليس هناك إنتاجات س��ينمائّية 
نوعّي��ة، وجديدة في موضوعاته��ا في عدد من 
ال��دول العربي��ة، لكنه��ا متفّرق��ة ومتباعدة، 
ن��رى  وال  وفقي��ر،  خارج��ّي  متويله��ا  ومعظ��م 
معظمه��ا إال في املهرجان��ات. نحن لم نِع بعد 

أن لدينا س��وقاً عمالقة في طول الوطن العربي 
وعرضه.

* في حوار سابق لك أشْدت بحمد رمضان حن 
محاربة البعض له، ملاذا؟

�  ألنّ��ه ممّث��ل موه��وب ومجته��د. ولو س��ألني 
النصيحة لكنت أوصيته بأن يكون أكثر هدوءاً 
وينس��ى قص��ص التنافس، ألنّها تفس��د على 

الفنان سعادته بنجاحه.
* م��ا زال هناك جنوم يتبادل��ون االتهامات في ما 
يتعّلق بالشأن السوري، كيف أصبحت تتعامل 

مع اآلراء اخملالفة آلرائك؟
�  ال مش��كلة لديَّ في مناقش��ة صاحب الرأي 
اآلخر، مهما تع��ارض رأيه مع رأيي. حتى اجلهل 
أو الكذب الذي يأتي على اس��تحياء ال مشكلة 
ل��ي فيه، لكّن مش��كلتي مع الك��ّذاب الفاجر 
أو اجلاه��ل الوق��ح، وف��ي كل األح��وال، تعلمت 
أاّل أهتّم إال با يس��تحّق االهتمام. باملناس��بة، 
وّجه��ُت ه��ذه النصيح��ة ل�«م��ي«، لكّنها لم 

تسمعني.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية

العنـــــوان : بغداد -شارع فلسطني - مقابــل وزارة النقــل - خلف مسبح حي املهندسني

لالستفســـــار واإلعالن االتصـــــــــال باألرقـام التاليــــــة : 07906318109 - 07702872273

www.albayyna-new.com15

جملة
العدد )3227 ( الخميس 18 /7/ 2019

حاورته / نورهان طلعت

حتى اآلن ليس مّثة صناعة 
سينمائية باملعنى احلقيقي 

إال يف مصر وهي صناعة 
هلا اعتباراتها املتصلة 

باحتياجات السوق

في أّول حوار له بعد عرض مسلسله اجلديد »احلرملك«، الذي نافس به في ماراثون دراما رمضان املاضي، يتحّدث الفنان جمال 
س��ليمان عن تفاصيل هذا العمل التاريخي الضخم، وعن ظروف موافقته على املش��اركة فيه، كما يتحدث عن اجلزء الثاني 
من مسلسل »أفراح إبليس«، واستعداده لتصوير اجلزء الثالث، ويكشف للمرة األولى عن األدوار األحّب إليه، وسبب دفاعه عن 

محّمد رمضان، رغم الهجوم الشرس عليه، ويكشف أيضاً أبرز طقوسه في رمضان..

متابعة / البينة اجلديدة
فتحت الفنانة منة فضالي 
النار على العاملن بالوسط 
يس��تغلون  الذي��ن  الفن��ي 
مراكزهم إلع��الء فنان على 
حس��اب غيره خاصة الذين 
ال ميلكون املوهبة لكن لهم 
عالق��ات قوية م��ع أصحاب 
النف��وذ في الوس��ط الفني 
إن  وقالت  املنتجن.  وخاصة 

غي��ر هن��اك ممثلن 
ء  كف��ا أ

أدواراً مهمة في  يجس��دون 
أعم��ال فنية، رغم انعكاس 
أدائهم بالس��لب على تلك 
األعمال. وأضاف��ت أن هؤالء 
»مبيعرف��وش  املمثل��ن 
عل��ى  كلمت��ن  يقول��وا 
بعض«، ومع ذل��ك جند أدواراً 
إليه��م  ُمس��ندة  مهم��ة 
االس��تعانة  إمكانية  رغ��م 
بأكف��اء لتقدميها.وتابع��ت: 
»ال أدري السبب وراء اجملازفة 
به��ؤالء رغ��م أن وجوده��م 
على  بالس��لب  سينعكس 
العمل نفس��ه«.وفي سياق 
منفصل، أوضحت منة أنها 
استأنفت تصوير مشاهدها 
في مسلسل »قيد عائلي«، 
حي��ث جمعته��ا مش��اهد 
م��ع الفنان محم��د جناتي.
ويش��ارك ف��ي بطول��ة 
عزت  عائلي«  »قيد 
العاليلي وبوسي 
أمن  وميرف��ت 
الب��ارودي  ورمي 
ل  نض��ا و
الشافعي 
ة  مي��ر أ و
ن��ي  ها

وكوكبة 
م��ن 

النجوم، م��ن إخراج تامر 
حمزة.

منة فضالي تفتح النار 
بغداد / البينة اجلديدةعلى الوسط الفين

ت��رأس وزير الثقافة والس��ياحة واآلث��ار الدكتور 
عب��د األمي��ر احلمدان��ي, اجتماع��ا ض��م نخبة 
من س��ينمائيي العراق ومديري أقس��ام العقود 
واحلس��ابات والقس��م القانون��ي بال��وزارة، يوم 
امس االول الثالثاء 2019/7/16، بكتبه الرسمي 
بق��ر الوزارة. وجرى خالل اللقاء التباحث بإعداد 
مشروع سينمائي عراقي خصص له من موازنة 
ال��وزارة التش��غيلية ما يق��ارب امللي��ار ومائتي 
مليون دينار حتت عنوان )أفالم سينمائية( إلنتاج  
أفالم روائية قصيرة وطويلة وأخرى تس��جيلية 
االجتم��اع  خ��الل  احلمدان��ي  عراقية.وأوع��ز 
بتش��كيل جلنة سينمائية عليا خاصة قوامها 
خمس أعضاء  برئاسة مدير عام دائرة السينما 
واملس��رح بالوزارة الدكتور احمد حسن موسى 

وعضوي��ة مرش��حن اثن��ن م��ن داخل ال��وزارة 
وثالث��ة مرش��حن م��ن خارجها م��ن اخملتصن 
األساس��ية  مهمته��ا  الس��ينمائي،  بالش��أن 
استالم الس��يناريوهات واملشاريع السينمائية 
لغرض تفعيله��ا وإنتاجها واإلع��الن عن موعد 
اس��تالم هذه النصوص واختي��ار املتميزة منها 
لتقوم بإنتاجها فعليا عن طريق دائرة السينما 
واملس��رح لتكون املنتج املنفذ له��ذه األعمال و 
وفق القانون والتعليمات النافذة للموازنة على 
ان يك��ون إنتاجها خ��الل مدة اقصاه��ا 31 /12/ 
2019. واش��ار احلمداني عل��ى وجوب ان تتمحور 
األفالم السينمائية املزمع انتاجها حول )النصر 
العراقي على داعش( كثيمة  أساسية  ملواضيع 
تلك األفالم س��يما وان ذل��ك النصر وثق اعالميا 
بتقارير صحفية  وحان الوقت لتوثيقة بش��كل 

سينمائي بعيدا عن االدجلة والتعبئة والتوجيه 
احلمدان��ي خ��الل  اس��تمع  السياس��ي, كم��ا 
االجتماع احلافل باالف��كار والطروحات اخلاصة 
بانتاج افالم سينمائية متنوعة قدمها احلضور 
لروى ش��بابية معاصرة جلانب اراء السينمائين 

الرواد منهم من ذوي الش��أن واالختصاص. قائال 
»انا وقتي كله لك��م وجهدي معكم وهذا االمر  
حتدي وفرص��ة يجب ان ننجح بها«. وجرى خالل 
اللق��اء التباح��ث  بإعداد مش��روع س��ينمائي 
عراقي خصص له من موازنة الوزارة التشغيلية 
مايق��ارب املليار ومائتا ملي��ون دينار حتت عنوان 
)أفالم س��ينمائية( إلنتاج  أف��الم روائية قصيرة 
وطويلة وأخرى تس��جيلية عراقية.كما استمع 
احلمدان��ي خ��الل االجتم��اع احلاف��ل باالف��كار 
والطروح��ات اخلاص��ة بانتاج افالم س��ينمائية 
متنوعة قدمها احلضور لرؤى ش��بابية معاصرة 
جلانب اراء الس��ينمائين ال��رواد منهم من ذوي 
الش��أن واالختصاص. قائال«ان��ا وقتي كله لكم 
وجهدي معكم وه��ذا االمر  حتدي وفرصة يجب 

ان ننجح بها».

احلمداني يرتأس اجتماعًا مع خنبة من أبرز سينمائيي العراق

متابعة / البينة اجلديدة
ف��از الفلم القصي��ر )عنقاء( س��يناريو صب��اح رحيمة 
وإخ��راج أبرار اجلبوري باجلائزة الذهبية. والفلم الوثائقي 
القصي��ر )فح��م ورم��اد( للمخ��رج حس��ن العكيل��ي 
باجلائزة الفضي��ة. وحاز اخملرج مهن��د الطيب بعضوية 
التحكيم في مهرجان الس��ينما للبيئة الذي أقيم في 
مدينة قابس التونسية بدورته الثالثة من 7/9 الى 12/7 
وق��د تنافس على اجلوائز حوالي ٥0 فلما من العديد من 
ال��دول العربية كمص��ر وتونس واملغ��رب واجلزائر ولبنان 

والعراق وغيرها من الدول االفريقية واالوربية.

٣ جوائز حيصدها العراق
بغداد / البينة اجلديدة

اس��تقبل مدي��ر ع��ام دائ��رة الفن��ون العام��ة 
الدكتور علي عويد العب��ادي، وفدا فنيا إيرانيا 
برئاسة املستشار الثقافي لسفارة اجلمهورية 
اإلس��المية اإليراني��ة في العراق الس��يد داوود 
معصومي، يوم االثن��ن املاضي 2019/7/1٥ في 
مقر الدائرة وضم الوفد مجموعة من الفنانات 
التش��كيليات اإليراني��ات لتق��دمي أعماله��ن 

الفني��ة ف��ي مج��ال النق��ش عل��ى األحج��ار 
الكرمية والنس��يج اليدوي والنحت واخلزفيات 
واملنمنمات وف��ن التذهيب، وجرى خالل اللقاء 
االتفاق على إقام��ة معرض متخصص باحلرف 
اليدوي��ة اإليراني��ة يوم��ي األربع��اء واخلميس 
املقبل��ن في مبن��ى وزارة الثقاف��ة، وفي يومه 
الثال��ث يفتتح املعرض في س��احة القش��لة 

بشارع املتنبي.

البينة اجلديدة / وهيبة محمد سكر
نظم��ت دار االوب��را املصرية برئاس��ة د. مجدي صابر 
على مس��رح دار أوبرا االسكندرية حفال فنيا مساء 
امس في اخر حفالت املوس��م الفني اخلامس عشر 
لفرقة اوبرا االسكندريةللموسيقى والغناء العربى 
بقيادة املايس��ترو عبد احلميد عبد الغفار ومشاركة 
جن��وم الفرقة.. تضم��ن برنامج احلف��ل باقة مختارة 

ومتنوع��ة الجم��ل االغني��ات باالضاف��ة ال��ى روائع 
كوكب الشرق ام كلثوم في الفاصل االول من احلفل 
شدت الفنانة ياسمن ابراهيم العوازل ياما قالوا. يا 
مسافر وناس��ي هواك ..ع احللوة واملرة..ما انحرمش 
العمر منك اداء الفنان امير الرفاعي..يا حبيبي قولي 
نهاية جرحي ايه..لغ��ة الزهور اداء الفنان مصطفى 
سعد..وبالفاصل الثاني قدم عازف التشيلو املتميز 

اس��الم خميس حلن ف��ات امليع��اد واختتمت احلفل 
الفنانة حس��ناء برائعتي كوكب الشرق أمل حياتي 
وح��ب ايه. يذك��ر ان فرقة اوب��را االس��كندرية قد مت 
تأسيس��ها في املوس��م الفني لع��ام 2004 وتضم 
جنوم الش��باب الواعد.. وقد شاركت الفرقة بالعديد 
من احلفالت الفنية الناجح��ة باملهرجانات الدولية 

واحمللية والقت استحسان واعجاب اجلمهور.

دائرة الفنون العامة تستقبل فنانني من إيران

جنوم أوبرا االسكندرية يتألقون يف آخر حفالت املوسم الفين
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17هموم الناس

   لقد حظينا بلقاء الس��يد وزير النفط 
ثامر الغضب��ان بتاريخ 2019/6/18 وكان 
لق��اء مثم��را وايجابيا حي��ث اكد فيه 
الس��يد الوزير احملت��رم اهتمامه ورغبته 
في توس��يع القطاع اخلاص ومشاركته 
الواس��عة ف��ي بناء االقتص��اد العراقي 
كما حم��ل القطاع اخلاص مس��ؤولية 
ف��ي  ومش��اركته  انش��طته  توس��يع 
االقتصادي��ة  القطاع��ات  مختل��ف 
الس��تيعاب العدد الهائل من الش��باب 
العاطلني عن العمل واعتبر ان لالقتصاد 
العراقي ذراعني اولهم��ا الدولة والثاني 
القط��اع اخلاص وبالرغم م��ن ان اللقاء 
بالسيد الوزير كان محدودا من الناحية 

الزمنية النشغاله بقضايا وامور الوزارة 
الرس��مية االم��ر ال��ذي ح��ال دون طرح 
امور مهم��ة عديدة هي من مس��ؤولية 
وصالحي��ات الس��يد الوزي��ر الت��ي البد 
ان يدعمه��ا ويقاتل من اج��ل تنفيذها 
الننا متأك��دون من ان قوى الش��ر التي 
ال تريد خيرا للش��عب العراقي املظلوم 
ه��ي م��ن تض��ع العراقي��ل واملعوق��ات 
للحيلوله دون بناء اقتصاد سليم يلبي 
احتياجات هذا الشعب حيث بلغ عدد 
العاطلني عن العمل املاليني ومنهم من 
حملة الشهادات العليا والبكالوريوس 
اضاف��ة ال��ى ان املنظم��ات الدولية قد 
ثبت��ت وجود اكثر من 1,5 مليون موظف 
فائ��ض عن حاج��ة الدوائر الرس��مية .. 
ان تفاقم ازم��ة البطالة واجلوع والفقر 
ف��ي العراق يتطل��ب اجراءات س��ريعة 
حلل هذه املش��كلة قبل ان تشتد ازمة 
هذا الش��عب فيخرج ش��اهرا س��يفه 
ضد اجلوع والبطالة والفس��اد وس��راق 
املال العام ومن هنا فاننا ندعو الس��يد 
وزي��ر النفط ان يكون م��ن الرجال الذين 
اختارهم اهلل لقضاء حاجات الناس وان 
يعمل بامكانياته وصالحياته الواسعة 
كمس��ؤول ع��ن اللجن��ة االقتصادي��ة 
وان يأم��ر فورا باالس��تثمار في القطاع 
النفطي ك��ون العراق في مقدمة الدول 
النفطية وذلك من خالل انشاء مصاف 

نفطي��ة عمالقة في الناصرية والبصرة 
والعم��ارة والديواني��ة واملثن��ى والكوت 
كونها محافظ��ات تنتج النفط ..نحن 
نعل��م ان تنفيذ هذه املش��اريع يتطلب 
مبال��غ ل��م ترص��د ف��ي امليزاني��ة وان 
املعرقل��ني وممثلي الكارت��الت النفطية 
س��يفعلون املس��تحيل لعرقل��ة مثل 
هذه املش��اريع ..ان ميزانية وزارة النفط 
كبي��رة ج��دا وان م��ن املمك��ن تأجي��ل 
بعض مش��اريع امليزانية ونقل مبالغها 
الى مش��روع انش��اء هذه املصافي وانا 
كمهندس استش��اري متأك��د جدا وان 
شركات وزارة االسكان لديها االمكانية 
الهائلة والسريعة الجناز االعمال لهذه 

املصافي وان ش��ركات عاملية مستعدة 
اخلاص��ة  واالالت  املكائ��ن  لتجهي��ز 
باملصافي مقابل تسديد ثمنها بالنفط 
او تأجيل التس��ديد حلني اجناز املصافي 
واس��تالم اقيام هذه املكائن كمنتجات 
نفطية كما وحتقيقا الراء الس��يد وزير 
النفط فان باالمكان انش��اء ش��ركات 
مساهمة لبعض هذه املصافي يشارك 
فيها رج��ال االعمال والتج��ار والبيوت 
املالي��ة العراقية وبذل��ك تتحقق رغبة 
الس��يد وزير  النفط في توزيع مشاركة 
القطاع اخلاص بالعملي��ة االقتصادية 
وسيدخل الس��يد الوزير بهذا املشروع 
في حال حتققه التاريخ من اوسع ابوابه 

النه يكون قد فتح ابواب عمل واس��عة 
الصح��اب املصالح من جت��ار ومصدرين 
وعظ��م م��وارد البلد من خ��الل تصدير 
املنتج��ات النفطية خاص��ة وان العراق 
مح��اط بعدد م��ن الدول التي تس��تورد 
املنتجات النفطية وكان سببا النتشال 
مالي��ني العراقي��ني م��ن غائل��ة اجل��وع 
والبطال��ة وكان في مقدم��ة رجال اهلل 
الذين س��خرهم لقضاء حاجات الناس 
وس��يكون س��ببا ف��ي اطع��ام ماليني 
اجلياع فهنيئا لك س��يدي بهذا املوقع 
وبهذه املكانة التي ال يحصل عليها اال 
اخمللصني واالمناء والعراقيني احلقيقيني 
وليس اصحاب اجلنس��ية العراقية من 
دون االنتم��اء للعراق ونحن نش��د على 
ي��د الوزي��ر العراقي الش��ريف والناجح 
وليخس��أ كل من وع��د العراقيني مبثل 
ه��ذه املش��اريع كالما ولي��س عمال وانا 
اعل��ن بتبرع��ي كمهندس استش��اري 
حقوقي خلدمة السيد الوزير الجناز هذا 
املشروع باس��رع ما ميكن وان لي خبرة 
الجناز مشاريع هندسية عمالقة طيلة 
عم��ري الهندس��ي حي��ث عمل��ت مع 
ش��ركات فرنسية عمالقة مثل كبونت 
اماسون وغيرها وعاش العراق رغم انف 

العمالء واملرقلون ملا ينفع الشعب. 
املهندس االستشاري الحقوقي

سالم عبد اهلل الفياض

   راج��ع مق��ر جريدتن��ا احل��ارس الليلي 
)كاظم محمد حس��ني( يعم��ل بصفة 
)عقد مؤقت( من��ذ عام 1994 وحلد اليوم   
في املستوصف البيطري في قضاء عني 

التمر التابع حملافظة كربالء املقدسة.

من��ذ عام 1994 ول��م يحصل على درجة 
وظيفي��ة لتعيين��ه على امل��الك الدائم, 
اقران��ه اغلبه��م حصل��وا عل��ى تعيني 
دائم��ي, ق��دم مظلمة لع��دة وزراء تبوأوا 
وزارة الزراعة وبش��روه خي��را لكن درجته 

تذهب لغي��ره واهلل املس��تعان بعد هذا 
الظلم , انا معيل لعائلة )10 افراد( وانتم 
اعلم مبقدار الرات��ب الذي حصل عليه , 
بال منية وال مدح لنفسي , فقد حافظت 
عل��ى بناية املس��توصف ابان س��قوط 

نظام صدام عام 2003 من السرقات ولم 
ادع احدا يس��رق منه حاجة واحدة كون 
املس��توصف مبثابة بيت��ي ومصدر رزقي 
على الرغم من قل��ة راتبه.وامتنى منكم 
التفاتة وعطف ابوي الدراج اسمه ضمن 

املس��تحقني للمالك الدائم لالستفادة 
منه مستقبال للتقاعد.

)البين��ة اجلدي��دة( تأم��ل ان ترفعوا عنه 
هذه املظلم��ة وتنصروه وتس��اندوه النه 

بحسب قوله قد بلغه اليأس.

امـــام انـظـــار الـســيـــديـــن رئـيـس مـجـلــــس الــــوزراء و وزيـــر الـزراعـــــــــــــــة 

من مثرات لقاء السيد وزير النفط ..افكار ومقرتحات لتطوير القطاع اخلاص 
هل اصبحت احالمنا 
مسـتـحـيـلــــــــــة؟

من النافذة

   أصبح��ت حياتن��ا اآلن، تعج باألزم��ات والصعوبات، بل 
واملس��تحيالت. لق��د زادت قائمة مس��تحيالتنا، لدرجة 
أنن��ا أصبحنا نعي��ش في دائرة ضيقة من املس��تحيالت، 
رغم أنها كانت يوماً ما من أحالمنا البس��يطة. كثيراً ما 
نسمع أو نقرأ عن املستحيالت الثالثة، أو نستخدم عبارة 
»من سابع املس��تحيالت« للتأكيد على استبعاد حدوث 
الش��يء أو للداللة على صعوبته، بل اس��تحالته. وتراثنا 
العرب��ي الق��دمي، يغ��ص بالكثير من القص��ص واألحداث 
اخلرافية واألسطورية التي شكلت ومازالت وعينا الثقافي 
والفكري، بل والديني كذلك. ان يستقيظ املواطن العراقي 
على خبر س��ار كأن يكون افتتاح مصن��ع كبير لصناعة 
ما تس��تقطب بعض االيدي العاملة حيث يعاني شبابنا 
م��ن البطال��ة، فتراه��م في معرك��ة يومية وص��راع ازلي 
يش��به صراع س��يزيف الذي عاقبته االله في االس��اطير 
اليونانية فجعلته يحمل الصخ��رة الكبيرة في كل يوم 
الى قمة اجلبل وما ان يصل حتى تتدرج الى االسفل ليبدأ 
س��يزيف الرحلة الى الى القمة مرة اخرى . فهذا من رابع 
املستحيالت كما يقال . واملستحيالت ثالثة،  اشارت لها 
املرويات العربية هي الغول والعنقاء واخلل الوفي. والغول، 

أس��طوري،  حي��وان  هو 
ويُقال انه من مردة اجلن، 
ويوصف عادة بأنه كائن 
ضخم، وكثيف الشعر، 
مش��قوقة  وعين��ه 
أنه  إلى  بالطول، إضافة 
يلتهم كل شيء أمامه، 
كما ال ميكن االمس��اك 
ب��ه لس��رعته اخلاطفة 
التي تش��به العاصفة.

أما العنق��اء، فهو طائر 
اس��طوري ضخ��م، ل��ه 
رأس��ه  عل��ى  ريش��تان 

متتدان للخلف، وله منقار طويل مس��تقيم، وقد استمد 
اس��مه من طول عنق��ه أو من الطوق االبي��ض الذي حول 
عنقه. ويُقال ان العنقاء تظهر كل 500 عام، وأنها بعد أن 
حتترق تبرز من رمادها دودة، سرعان ما تتحول إلى شرنقة، 
ثم يخ��رج منها طائر جديد.أما ثالث املس��تحيالت، فهو 
اخل��ل الوفي ال��ذي ال وجود ل��ه، إال نادراً. وق��د ادرك العرب 
مبك��راً، اس��تحالة وجود الصديق الص��دوق اخمللص الذي 
يص��ل إلى أعلى درجات احملبة واإلخ��الص والوفاء.تلك هي 
املس��تحيالت الثالثة التي تداولها التراث العربي القدمي، 
ولكنه��ا مازالت حتى عصرن��ا احلالي، تُس��تخدم كناية 
عن اس��تبعاد واستحالة حدوث ش��يء ما. ولكن، يبدو أن 
هذه املس��تحيالت، لم تقف عند ذلك الرقم البسيط، بل 
ه��ي اآلن كثيرة جداً. اما س��ابع تلك املس��تحيالت، فهي 
السعادة احلقيقية او الكاملة التي يبحث عنها االنسان 
منذ االزل. وتُعرف الس��عادة بأنها الل��ذة احلقيقية، وتلك 
حال��ة ال مُيك��ن الوصول إليها، إذ من احملال أن جتد انس��اناً 
س��عيداً س��عادة حقيقي��ة، خاص��ة في عصرن��ا احلالي 
ال��ذي جتتاحه الفنت واحملن والك��وارث، إضافة إلى الظروف 
الصعبة التي نعيش��ها جميعاً. السعادة احلقيقية في 
هذا الزمن االس��تثنائي من سابع املس��تحيالت.واالن رمبا 
نح��ن في بلد تتس��ارع فيه االحداث انح��دارا دون ان نرى 
حلوال تكون بسرعة هذا االنحدار على اقل تقدير لتالفي 

عواقب السقوط في الهاوية.

هل اصبح مستحيال ان 
يستقيظ املواطن العراقي 
على خرب سار كافتتاح 
مصنع كبري يستقطب بعض 
االيدي العاملة حيث يعاني 
شبابنا من شبح البطالة؟

أحمد البياتي
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   هاتفنا املواطن )رسول احلمداني( من سكنة محافظة بابل انه 
في عام 2011 قدم املواطن )رياض محمد علي محمد احلسيني( 
النشاء معمل النتاج مشتقات االلبان في بابل ومنذ ذلك الوقت 
وحتى يومنا ه��ذا ذكر بانه مت اجناز كافة االجراءات املطلوبة منه 
وفق الس��ياقات القانونية املعمول بها حيث مت تنصيب املكائن 
ي��وم 2019/6/10 وقد راجعوا التنمية الصناعية لغرض اس��تالم 
االج��ازة اال انهم اصيبوا بخيبة امل حني اخبروهم بانه س��يتم 
تزويده��م بكتاب ال��ى مديرية صح��ة محافظة بابل / ش��عبة 
الرقابة الصحية وكان رقم الكتاب )35414( في 2019/6/10 الذي 
اس��تلموه باليد وفي اليوم التالي مت تسليمه الى اجلهة املعنية 
وال��ذي ذكر فيه على ضرورة منحهم ش��هادة صحية ملمارس��ة 
العم��ل والب��دء باالنتاجي��ة, وبع��د مراجعات ع��دة مت اخبارهم 
بانه��م نظم��وا كتابا ال��ى وزارة الصحة في بغ��داد لغرض بيان 
ال��رأي مبنحهم االجازة الصحية م��ن عدمها واضاف انه في يوم 
2019/7/16 مت اخبارهم بان يس��ددوا مبل��غ )100( مائة الف دينار 
كرس��م عن الكشف واذا لم يتم الدفع ال يتم الكشف املوقعي 
ويتساءل املواطن ملاذا هذا الروتني القاتل وهذا التلكؤ على الرغم 

من ان االجراءات كلها قانونية ووفق الضوابط املعمول بها.
املواطن/ رسول الحمداني 07815485200

نحن لفيف من موظفي وزارة التربية الراغبني بإكمال دراس��اتنا 
العليا خارج العراق نطالب بحقنا الذي كفله الدستور وحسب 

تعليمات 165 لسنة 2011 كاالتي:�
اوال:� الغ��اء التأجيل الذي طال موظف��ي وزارة التربية بعد الغاء 

التريث الذي دام خلمس سنوات عجاف.
ثانيا:� توفي��ر التخصيص املالي املنصوص علي��ه في تعليمات 

165لسنة 2011.
ثالث��ا:� في حال تعذر توف��ر االعتماد املالي نقت��رح اعتماد الية 
التعه��دات بعدم املطالبة باخملصصات حلني توفر االعتماد املالي 
وكذلك في حال اس��تحصل الطالب على قب��ول مدفوع الثمن 

كليا او جزئيا تكون له االولوية في ذلك. 
رابع��ا:� في اس��وأ االحتماالت اذا لم تتحقق ثاني��ا وثالثا نقترح 
اس��تحداث قن��اة النفقة اخلاص��ة للموظفني براتب تام اس��وة 
بالقنوات االخرى كالشهداء والسجناء وغيرها.املنا باهلل وبكم 
فنحن ابنائكم ويجب ان جتدوا لنا حلوال مرضية النخس��ر فيها 

هذا العام الدراسي ولم يتبق منه سوى اقل من شهرين.

من املتع��ارف عليه  ان مهنة الطب مهنة انس��انية والعاملون 
ف��ي مجالها في خدمة املرضى وكافة ابناء اجملتمع فكيف احلال 
في قس��م الطوارى؟  في ليل��ة يوم الثالثاء املاض��ي 2019/7/16 
وفي متام الس��اعة العاش��رة والنصف مساء توجهت الى قسم 
الطوارئ الصدر العام لتعرض احد افراد اس��رتي حلادث طارئ في 
قدمه وبعد اجراء الفحوصات من الطبيبة اخلفر واجراء االشعة 
تفاجأت بتهجم املدير اخلفر الدكتور عدي الربيعي على مرافقة 
املري��ض )ش��قيقتي( بأس��لوب مرفوض وعنجه��ي حني اقدمت 
احدى الطبيبات اخلفر بالكش��ف مرة اخرى على املصاب . وبعد 
محاورت��ه كوني صحفي ب��ان رده بهذه الطريق��ة مرفوض وغير 
حض��اري بالتعامل مع املراجع��ني فرد بعد علم��ه اني صحفي 
بأسلوب غير اخالقي ؟ وتفاعلت معه احدى الطبيبات الدكتورة 
براء قائد نعيم بالقول )اننا لس��نا بخدم��ة املواطنني( هذا االمر 
مطروح امام  املعنيني في وزارة الصحة علمأ ان الصحافة دائما 
م��ن الداعمني لعدم االعتداء على الك��وادر الطبية فمن ينصف 
املواط��ن واملريض مع املالحظة لم يقدم��وا العالج )الباندج (الى 

املريض لعدم توفره في الصيدلية.
الصحفي عباس عطوان /  07700707336

امام انظار وزارة الصحة 

امام انظار حمافظ ومدير صحة حمافظة بابل

امام انظار وزير الرتبية

طوارئ مستشفى الصدر العام )القادسية(

    هاتفنا املواطن )علي رعد جبار( من سكنة مدينة الصدر وذكر 
بانه عاطل عن العمل ولي��س لديه مورد مالي وانه متزوج ولديه 
طفالن ويس��كن في دار مس��تأجرة وليس لديه القدرة على دفع 
مبلغ االيجار, علما ان والداه يسكنان معه في نفس الدار وليس 
لديه معني.يناش��دكم  ش��موله برعايتكم وعطفكم االبوي ان 
تخصصوا له راتب رعاية اجتماعية كي يس��تطيع تأمني مبلغ 

االيجار ومعيشة عائلته وان اهلل ال يضيع اجر احملسنني.
موبايل/07711412970

م/ راتب رعاية اجتماعية
امام انظار وزير العمل والشؤون االجتماعية 

   راجع جريدتنا املوظف السابق )عماد 
مهدي عالء الدين( في الشركة العامة 
للنق��ل البح��ري التابعة ل��وزارة النقل 
قائ��ال كنت ق��د تقدم��ت باحالتي الى 
التقاعد بسبب ظرفي الصحي واخلاص 
بتاري��خ 2013/7/31 وبع��د احالة طلبي 
الى القس��م االداري وتأييد اس��تيفائي 
لش��روط التقاع��د م��ن حي��ث العم��ر 
واخلدمة.وعلى ضوء ذل��ك متت املوافقة 
عل��ى احالتي للتقاعد بع��د التأكد من 
امتام��ي احل��د االدن��ى للتقاع��د وصدور 

االم��ر االداري املرق��م 4167 وامل��ؤرخ في 
2013/7/7 اخلاص بذلك ولكن بعد وصول 
االمر االداري م��ع االوليات واالضبارة الى 
دائ��رة التقاعد العامة ودراس��ة اخلدمة 
من قب��ل موظف��ي التقاع��د العامة مت 
للتقاعد  بع��دم اس��تحقاقي  ابالغ��ي 
وذلك لوجود نقص ف��ي اخلدمة ومبقدار 
ش��هرين ونص��ف للوصول ال��ى االدنى 
للتقاع��د والبال��غ 15 عاما ومل��دة اكثر 
م��ن اربعة س��نوات ونصف وان��ا اتقدم 
باالعتراض��ات وااللتماس��ات ول��م جتد  

نفعا حتى صدور قرار محكمة التمييز 
ذي الع��دد 720 واملؤرخ ف��ي 2017/9/27 
بعدم ش��مولي بالتقاعد بسبب نقص 
هذه املدة البسيطة حيث لم يحتسبوا 
االجازات املتراكمة التي حس��بتها لي 
الدائرة والبالغ��ة 556 يوما لعدم وجود 
ما يؤيد ه��ذه االج��ازات املتراكمة كما 
نص ذلك في قرار التمييز وبذلك اصبح 
احلل الوحيد ملش��كلتي هو في الدائرة 
الت��ي كنت اعمل به��ا كما قيل لي في 
دائ��رة التقاعد العامة وه��ي اما ان يتم 

تزويدهم مب��ا يؤيد حصول��ي على املدة 
املطلوبة والبالغة ثالثة اشهر كاجازات 
متراكمة او اعادت��ي الى اخلدمة بصورة 
مؤقت��ة المتام الثالث االش��هر املطلوبة 
للوص��ول للح��د االدن��ى للتقاع��د لذا 
اتق��دم بالتماس��ي ه��ذا لس��يادتكم 
للنظر بع��ني العط��ف والرحمة كوني 
صاحب عائلة ومريض بالقلب املفتوح 
وكوني اخ لثالثة ش��هداء لغرض ايجاد 
حل ملش��كلتي ه��ذه والت��ي اصبحت 
دائرت��ي  حلس��ابات  ضحي��ة  فيه��ا 

والتقاع��د العام��ة,   علم��ا بانن��ي من 
تاريخ 2013/7/31 وحلد تاريخ كتابة هذا 
الطل��ب  وانا ليس ل��دي اي راتب من اي 
جه��ة وبالنتيجة يك��ون مجموع عدم 

استالمي للراتب 6 سنوات. 

عماد مهدي عالء الدين
موبايل/ 07731700907

    ل��م تش��هد العاصمة بغ��داد هذه 
االعداد الهائلة من املتسولني وخملتلف 
االعم��ار التي اجتاحت ش��وارع بغداد 
بالكامل ومن الصعب أن جتد شارعا او 
ساحة أو مكان  يخلو منهم فقد بات 
وجودهم منتش��را ومفروضا وبطريقة 
معلنة  وفجة.. نساء طاعنات بالسن 
وفتي��ات مراهق��ات بعضه��ن يغطني 
مكش��وفات  واالخري��ات  وجوهه��ن 
الوجوه أطف��ال مبختل��ف االعمار من 
اجلنس��ني وليس هنالك م��ن يصدهم 
حتى بات اجلميع يسلك هذه الطريقة 

النه وجد الس��احة فارغة من العقاب 
واملساءلة  وهنالك من يجد فيها خير 
وس��يلة للحصول على امل��ال في هذه 
االزمة الراهنة .ولو عدنا الى املسببات 
لوجدن��ا هنال��ك م��ن يخلق الس��بب 
لينصه��ر بهذه املهنة ول��و عثرنا على 
حل��ول  حت��د م��ن انتش��ارها لصدمنا 
بحلول تعجيزية .س��ألنا احدهم عن   
س��بب ممارس��ة هذه املهن��ة    فقال : 
)بيت ماكو عمل ماكو أكل ماكو( وهي 
حجج واهية صنعته��ا الظروف وبات 
البعض يتمس��ك بان ال يكون له بيت 

فقد وجد بيته احلقيقي وهو الش��ارع 
النه يدر عليه املال الوفير مبعدل 50 الى 
100 الف دينار   وهنالك من املتسوالت 
خصوص��ا الفتي��ات اجلمي��الت يكون 
دخله��ن اليومي يتراوح بني 200 ��300 
ال��ف دين��ار. وذل��ك نتيج��ة تعاملهن 
الالاخالقي مع بعض التجار وميسوري 
احل��ال الذي��ن يعمل��ون ف��ي املناط��ق 
التجاري��ة وتبقى حجج التس��ول هي 
الطاغية عل��ى كل ما يعمله االطفال 
والكبار ف��ي املناطق املزدحمة مما يولد 
املشاكل الكثيرة للناس الذين ضاعت 

عليهم حقيقة املتسول حيث يظهر 
بعض املتس��ولني عاهاتهم اجلسدية 
مما يثي��ر التعاط��ف عند الن��اس . من 
هن��ا نطال��ب وزارة العم��ل والش��ؤون 
االجتماعية التخاذ االجراءات الكفيلة 
ل��ردع ه��ذه الظاه��رة غي��ر احلضارية 
كونه��ا دائ��رة تهت��م بالعاطل��ني عن 
اخلاص��ة  االحتياج��ات  وذوي  العم��ل 
واالطفال املتش��ردين ونداؤنا الى وزارة 
الداخلية بااليعاز الى اخملتصني اليقاف 
هذا االنتشار غير املسبوق في العراق.

ظــاهرة التـســول تـجــتـــاح شـــوارع بـــــغـــــــــــداد

   هاتفنا املواطن )عباس حس��ني جبار( من س��كنة مدينة الصدر 
وذك��ر بانه عاطل عن العم��ل وليس لديه مورد مال��ي وانه متزوج 
ولديه طفل ويسكن في دار مستأجرة وليس لديه القدرة على دفع 
مبلغ االيجار, علما ان والداه يس��كنان معه في نفس الدار وليس 
لديه معني.يناش��دكم باس��م االنسانية ان تش��ملوه برعايتكم 
االبوية وتخصصون له راتب رعاية اجتماعية ليستطيع ان يؤمن 
قوت��ه وق��وت عائلته.كلن��ا امل مبعاليك��م ان تنظ��روا اليه بعني 

االنسانية والعطف. 
موبايل/07719387665

انها صورة مؤملة حقا ان نش��اهد هذا 
االنس��ان العاج��ز دون رعاي��ة واهتمام 
من اي جهة او مؤسس��ة حكومية او 
منظم��ات اجملتمع املدني تق��دم له يد 
العون واالحتضان وجتعله ليش��عر  ان 
هن��اك من يهتم به  وان��ه ليس وحيدا 

في هذا اجملتمع .. الصورة تتكلم!

الصورة 
راتب رعاية اجتماعيةتتكلم!

امام انظار وزير العمل والشؤون االجتماعية

حــــــــرمـــــــــــــان مــــــن الـتـقـــــــــاعــــــــد بـسـبـــــــــــب خـطـــــــــــــــــــــــــأ اداري
امـــــام انــــظــــــــــار وزيــــــــــر الــنــقــــــــل الـــمحــتــــــــــــــــــــــــــــرم
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   كتبت االقالم عن حقائق مسيرة ثورة 
14 متوز اخلالدة, وعن اهدافها اجلبارة, 
ولكن جاء يوم 8-9 شباط عام 1963, 
االسود  اليوم  ذلك  املشؤوم,  اللعني 
الزعيم  بحياة  اودى  ال��ذي  الغادر 
مجموعة  مع  قاسم  الكرمي  عبد 
الدفاع,  وزارة  في  مكتبه  ضباط  من 
العمالقة,  ثورته  منجزات  وقتل 
واسكت مسيرتها من خالل االنقالب 
زمرة  به  قام  الذي  الغادر  العسكري 
من اخلونة املندسني من حزب البعث, 
العراقي  اجليش  ضباط  من  كبار  مع 
املأجورين,  والقوميني  البعثيني  من 
ومعظم  االجنبي,  االستعمار  عبيد 
عبد  الزعيم  تالمذة  من  هم  هؤالء 
يوم  في  كان  عندما  قاسم  الكرمي 
مالزم  برتبة  وهو  عليهم,  معلما  ما 
طلبة  كانوا  امرته  في  وه��م  ث��ان, 
وينالون  العسكرية,  الكلية  في 
والتدريب  التعليم  سلوك  منه 
دالالتها  للحقيقة  وهنا  العسكري.. 
وما حدث في صبيحة 14  , مبا جرى 
متوز 1958 داخل قصر الرحاب امللكي.. 
وكتب عن تلك الصبيحة الكثير مبا 
وتدوين  واملؤرخون,  الكتاب  به  قام 
صفحات  طي  في  الكتابات  ه��ذه 
تاريخ العراق السياسي، وفي مراحل 
افواه  وتأقلمت  الثورة  بعد  متعاقبة 
اقالم هؤالء املؤرخني ما بني احلقيقة 
هذا  في  االح��داث  وسرد  والغموض 
التي  اليوم من خالل املصائب املؤملة 
حدثت فيه ونقل املفاجآت احلقيقية 
عن  معبرة  الطويل  التاريخ  عبر 
من  اكتملت  التي  النادرة  مؤلفاتها 
اجللد الى اجللد وهي في عني, ودقات 
العالم, وبعيدة  قلب كل مثقف في 
واملرئية  السمعية  االق��اوي��ل  عن 
النفوس,  ضعاف  بها  يتفوه  التي 
مثلما  كذب,  الى  احلقيقة  وحتويل 
اع��وام  خ��الل  الكتابات  في  ح��دث 
بعد  املاضي  القرن  من  التسعينات 
النظام  قبل  من  القيود  فرضت  ان 
البائد على معظم الكتاب واملؤرخني 

باالموال  واغرائهم  املستضعفني, 
الطائلة, واالمتيازات اخلاصة, لغرض 
حقيقة  عن  والتحريف  حتريضهم, 
مسار ثورة 14 متوز 1958 اجمليدة, والنيل 

والتنكيل بقائدها الزعيم عبد الكرمي 
ومنجزاتها  اهدافها  وطمر  قاسم, 
وهمي. خيال  الى  وقلبها  احلقيقة, 
ان تاريخ العراق.. مرهون في اعناقنا, 
بل هو في نخاع عظامنا, نحن كبار 

غير  ام  املتعلمني  العراق..  في  السن 
موازينهم,  اصطفت  الذين  ذل��ك, 
ودخلت مفاهيمهم عمق هذا التاريخ 
العريق, وما بقي من هؤالء املتعلمني 

هذا  انتهى  ما  واذا  القليل،  سوى 
ويضيع  يذوب  فسوف  يوما,  القليل 
من  ولكن  ومجدنا..  تاريخنا,  ويزول 
يجب  الضيقة  الزاوية  هذه  خالل 
علينا توعية وترشيد ابنائنا على ما 

نحن عليه طاملا هناك اجيال قادمة 
قدما  متضي  وهي  االبناء  هؤالء  من 
فتح  ويجب  املستقبل,  افق  نحو 
املستمرة. التاريخ  مبقالب  عيونها 

في صبيحة يوم 14 متوز 1958, هناك 
حقيقة مبا حدث داخل قصر الرحاب 
العائلة  اع��دام  مت  ان  بعد  امللكي, 
عبد  العهد  ولي  من  ابتداء  املالكة.. 
فيصل  الشاب  امللك  ثم  ومن  االله, 
الثاني, ومن بعده باقي افراد العائلة 
سوى  منهم  ينج  ولم  النساء,  من 
ومن  )بديعة(,  االل��ه  عبد  شقيقة 
املسلسل  بدأ  السيناريو  هذا  خالل 
بطله  كان  الذي  الدموي  املأساوي 
حتى  نقيب,  برتبة  )مخبوال(  ضابطا 
التي  امللكية,  العائلة  فيها  اسكت 
لها تاريخ عريق في السياسة واحلكم 
على املستوى العاملي, والعربي, بعد 
 )38( يقارب  ما  العراق  حكمت  ان 
ثماني وثالثني سنة متتالية من خالل 
احلجاز,  في  هاشم  بني  الى  نسلها 
اجلزيرة  وحكمت  اوط��ن��ت,  التي 
العربية اكثر من )1000( عام. من هنا 
هناك  حيث  الوراء,  الى  قليال  نرجع 
وعريقة  حميمة  شخصية  عالقة 
تربط  والتي  االخوة,  درجة  الى  تصل 
العميد الركن عبد الكرمي قاسم آمر 
اللواء املشاة /19 املتواجد في صحراء 
منصورية اجلبل, والعقيد الركن عبد 
الفوج/3  آمر  عارف  محمد  السالم 
جلوالء  في  املتواجد  املشاة/20  لواء 
ثورة  قيام  على  بينهما  االتفاق  ومت   ,

امللكي,  بالنظام  باالطاحة  سلمية 
املنحرف نحو االستعمار البريطاني, 
اماني  حتقيق  قيام  ع��ن  وع��ج��زه 
اعالن ساعة  وبعد  العراقي  الشعب 
الصفر حول قيام الثورة, حترك الفوج 
وهما  ال��ل��واء/20,  من  والفوج/3   ,2/
السالم  عبد  الركن  العقيد  بإمرة 
محمد عارف من جلوالء ليال قادمني 
وحتديدا  فجرا,  دخلوها  حتى  لبغداد 
الساعة اخلامسة صباحا من يوم 14 
توزيع  ذلك.. مت  متوز 1958.. ومن خالل 
املهمة  املواقع  بني  الفوجني  سرايا 
ثالثة  على  السيطرة  ومت  بغداد,  في 
منها وهي: دار االذاعة في الصاحلية, 
الركن عبد  التي جعل منها العقيد 
السالم محمد عارف مركزا لعمليات 
السيطرة  متت  وكذلك  االن��ق��الب, 
املوقع  اما  غريب,  ابي  مرسالت  على 

مت  حيث  الرحاب,  قصر  فهو  الثالث 
محاصرته من قبل سرية من مشاة 
جانب. كل  من  تطويقه  ومت  اجلنود, 

على  االول���ى  الدقائق  خ��الل  وم��ن 
القصف  بدأ  الرحاب,  محاصرة قصر 
املدى  قصيرة  بالصواريخ  املدفعي 
وتدمير  الرحاب  قصر  باصات  على 
اجزاء منه, حتى استيقظت العائلة 
قبو  في  ونزلت  نومها,  من  امللكية 
ان  عرفوا  ان  بعد  )السرداب(,  القصر 
احلكم  ضد  عسكريا  انقالبا  هناك 
االله  عبد  الوصي  امر  حيث  امللكي 
لقصر  احملاصرة  القوة  مع  بالتفاوض 
العسكرية  الرتب  من  وهم  الرحاب 
ومن  نقيب.  رتبة  تتجاوز  ال  الصغيرة 
صادمت  التي  االح��داث  سير  خالل 
القصف  خ��الل  من  ال��رح��اب  قصر 
يوم  من  الفجر  ذل��ك  في  املدفعي 

ضابط  هناك  كان   ,1958 متوز   14
معسكر  في  متواجد  نقيب  برتبة 
الرحاب.  قصر  من  القريب  الوشاش 
)النقيب  اخملبول  الضابط  هذا  ويعد 
كان  الذي  العبوسي(  الستار  عبد 
يعاني من بعض االمراض النفسية, 
الشخصية,  في  االنفصام  وحاالت 
وفي بعض االحيان يصاب في حاالت 
دويا  سماعه  وبعد  املزمنة,  الصرع 
قصر  على  النار  باطالق  مستمرا 
املعسكر,  م��ن  القريب  ال��رح��اب 
الستار  عبد  النقيب  تسارع  حيث 
العبوسي على كسر باب املشجب, 
والقاذفات  البنادق  بتسليم  وقيامه 
الذهاب  ومت  املتواجدين,  اجلنود  الى 
تفاجأ  وهناك  الرحاب,  قصر  باجتاه 
وهم  لواء20  فوج/3  من  قوة  بوجود 
جانب  كل  من  القصر  محاصرون 
لغرض  امللكية  العائلة  وانتظارهم 
)طه  بني  التفاوض  وبعد  اسرهم. 
البيرماني( آمر احلرس امللكي والقوة 
امللكية  العائلة  ترجلت  احملاصرة.. 
ثياب  ف��ي  وه��م  القصر  قبو  م��ن 
االستعالمات  نحو  متجهني  النوم, 
ف��ي خ��ط��وات ب��ني امل��م��رات, حتى 
خالل  ومن  واحد,  مكان  في  جتمعوا 
عبد  النقيب  دور  جاء  املوقف..  هذا 
الستار العبوسي الذي جاء متأخرا, 
وتقدم بخطوته املعدودة حتى تقرب 
الرمي  وبدأ في  امللكية،  العائلة  من 
العائلة..  اف��راد  صوب  العشوائي 
اآلخر,  بعد  الواحد  تتساقط  وبدأت 
غزارة  خالل  من  وحشية  وبطريقة 
اجسادهم  اخترق  الذي  الرصاص 
اعدام  وبعد  رجعة.  دون  املوت  حتى 
العائلة امللكية في العراق صبيحة 
به  ق��ام  وال��ذي   1958 مت��وز   14 ي��وم 
هو  العبوسي  الستار  عبد  النقيب 
قبله  من  وطوعي  شخصي،  بقرار 
دون تكليفه من اي مسؤول من قادة 
العمل  هذا  تنفيذ  على  االنقالب, 
اجلبان, حيث فاجأ اجلميع في مصير 

نهاية احلكم امللكي في العراق.

فرض النظام البائد القيود على معظم الكّتاب واملؤرخني وأغراهم باألموال 
واالمتيازات لغرض حتريضهم وحتريف حقيقة مسار ثورة 14 متوز 1958

حقيقة ما حدث في صبيحة يوم 14 تموز 1958 داخل قصر الرحاب

قبل أيام مرت الذكرى احلادية والستون على قيام ثورة 
14 متوز 1958 اجمليدة وجناحها بعد ان اطاحت بالنظام 
امللكي في العراق واعالن اجلمهورية العراقية االولى 
ف��ي ذلك الي��وم. ولعل قائ��د تلك الث��ورة العظيمة 
الزعي��م اخلالد عبد الكرمي قاس��م له ال��دور الكبير 
والعظيم في قيادة ثورته وتنفيذها, واعتلى اجملد من 
اثرها فوق رؤوس الزعماء العرب في عهده، وحلد اآلن.. 

واربك معظم قادة العالم.. واصبح رمزا لش��عوبها.. 
من خ��الل انطالق اه��داف ثورة 14 مت��وز اجلبارة التي 
اض��اءت الطري��ق في الع��راق من الظالم ال��ى النور.. 
ومن العبودية واالس��تبداد الى احلرية واملساواة. وقد 
ادهش��ت البشرية باس��رها وهنا.. وبعد يوم 14 متوز 
1958 اخلالد, وبعد مضي اربع س��نوات وستة شهور 

وخمس وعشرين يوما من عمر الثورة اجمليدة.. فالح الربيعي

بدأ القصف املدفعي بالصواريخ قصرية املدى على باصات 
قصر الرحاب وتدمري أجزاء منه حتى استيقظت العائلة 

امللكية من نومها ونزلت يف قبو القصر

سوق السراي في المجر الكبير

تبدأ السوق مبحل طارق حممد صاحل لبيع الراديو واملسجل وبعض األدوات 
الكهربائية ثم حمل يوسف رشيد لبيع البسط والزوالي احلديثة

تأسست سوق السراي قبل 
قرن ونيف وقد عمل فيها 
التجار اليهود لبيع الشاي 
والسكر حتى أصبحوا من 
سكنة املدينة، ال يفقهون 
من الدنيا غير العمل واجلد 
والتجارة وال يسألون عن 
احلالل واحلرام ولم نسمع 
أنهم عملوا في الربا واهلل 
اعلم. السوق مسقفة 
بصفائح من حديد تسر 
الناظرين وتزدحم السوق 
عند الصباح في البيع 
ألبناء القرى واألرياف لشراء 
الشاي والسكر واملالبس 
وعند املساء ألبناء املدينة 
يتبضعون ما شاء لهم 
من حاجيات ولم يكثروا 
من شراء اللحم والسمك 
لعدم وجود الثالجة في 
وقتها..

عبد االمري شنيشل

تب��دأ الس��وق مبح��ل ط��ارق محم��د 
صال��ح لبيع الراديو واملس��جل وبعض 
األدوات الكهربائي��ة ثم محل يوس��ف 
رشيد لبيع البس��ط والزوالي احلديثة 
والقدمي��ة وبع��ده يأتي البزاز س��بهان 
ل��ومي ثم الب��زاز صم��د عزيز ث��م البزاز 
عبد علي وأمامه أخوه املرحوم اخلياط 
ع��ودة الوحيلي ثم محل البزاز مظلوم 
والب��زازان عريب��ي ولعيب��ي وأمامهم��ا 
اخلي��اط عبدالزه��رة واخلي��اط مظلوم 
فري��ح واخلياط عاش��ور ل��ومي واخلياط 
اس��ود والب��زاز منصور وأمام��ه اخلياط 
أخوه جوني الش��اوي ث��م احملل الكبير 
لتج��ارة املواد الغذائية لصاحبه احلاج 
حسن حس��ني موس��ى وأمامه حنون 
يبيع الش��اي على مس��اطب خش��ب 
صغي��رة ث��م يأتي مح��ل الب��زاز ناصر 
جعفر موس��ي ثم محل رحيم معيدي 
وهو بزاز ق��دمي ومحل عيدان عويز لبيع 
القماش ث��م محل احلاج غ��ازي حيدر 
لبيع التب��غ والس��كائر وأمامهم عبد 
ال��رزاق يبيع الكبة املقالة ب�)10( فلوس 
وقرب��ه خميس بائع الش��اي وقد وضع 
الصفائح جللوس الزبائن وأمامهم عبد 
الكاظم واضعا )برميز( كبيرا وعليه قدر 
الباچ��ة وميأل الصح��ون باخلبز واللحم 
والكوارع والصح��ن ب�)درهم( واذكر أن 
م��رة دخل رجل انكلي��زي الى مطعمه 
وجل��س مع املوجودي��ن واعطى كاظم 
درهم واس��تلم راس البص��ل واخذ به 
أرضا وفعل كما يفعل اجلالس��ون وهو 
يبتس��م ث��م دع��س فمه بي��ده ودعك 
ش��اربه واخذ يودع احلض��ور )باي باي(. 
وهن��ا وصلن��ا ملنتصف الس��وق وهذا 

فضاء خارجي بال سقف ويكمل اجلانب 
األمين مبحل صغير ألوالد السيد عيسي 
لتصليح املدفئة وبعدهم استلم احملل 
الس��يد أنعام لبيع اللوال��ب والفتائل 
والس��يكوتني وعيون الطباخ ثم محل 
صغي��ر آخر لعب��داهلل خضي��ر الهذال 
قصابا ويشاركه السيد محمد جاسم 
ثم محل مهدي رويش��د حالقا وعندما 
توفي اس��تلم ابنه طارق احملل بعدهم 
محل جمال محي لتصليح املس��جل 
ث��م محل الن��داف نوري بع��ده النداف 
خزع��ل صاب��ر ث��م محل مه��دي عبد 
الزه��رة ابو علي جنارا ث��م محل صغير 
ليكون مطعم��ا صغيرا للفالفل بعده 
فندق الس��يد حس��ن ثم ف��رع مقهى 
بيت عطيوي حيث كانت بيد األسطة 
حمي��د عطي��وي حت��ى توق��ف عمل 
املقه��ى اخذ حمي��د عطي��وي الكبة 
طيبة امل��ذاق وجلس في الهواء الطلق 
متنق��ال هنا وهن��اك واصب��ح املقهى 
بعده��ا فرنا للصم��ون ب��إدارة املصري 
فتحي ثم أصبح مخزنا لبيع األسفنج 
بإدارة محمد عوني احلميداوي ثم محل 
لتصلي��ح األدوات الكهربائي��ة ب��إدارة 
فاي��ق محمد صالح ومح��الت صغيرة 
للتصليح )عباس عبد احلسن( واحمد 
عبداإلل��ه لتصلي��ح التلفزي��ون وأب��و 
نبيل للتلفزي��ون ومحل لبيع وتصليح 
السالح، عند منتصف السوق يجلس 
الس��يد علي اخو السيد عيسى يبيع 
كوب حليب مع صمونه ب�)15( فلس��ا 
وقربه رجل اس��مه ق��وري يبيع احلليب 
والى جانبه��م البقال حس��ني العلي 
وبقربه كرمي ش��مخي يبيع التمور وفي 

اجلان��ب اآلخر يب��دأ محل احل��اج كرمي 
جالس ابو رياض لتجارة املواد الغذائية 
ثم مقه��ى بيت حليح��ل وفي الصغر 
كنت اجلس في املقهى ملشاهدة افالم 
الكارتون واملصارع��ة نقال عن تلفزيون 
الكويت ثم اس��تلم املقه��ى ابراهيم 
مهتل��ف بعدهم مطعم جب��ار علوان 
ثم بيت جبار جوزية ثم فرن عبوس��ي 
وه��ذا هو ايراني اس��تلم الفرن بعد ان 
اس��تدان كي��س طحني لعم��ل كعك 
اصف��ر حت��ى اصب��ح تاجرا يبي��ع ليال 
ونه��ارا ويص��رف الكيس تل��و الكيس 
وبع��د أن عاش��ر أبناء الس��وء انصرف 
للعب القمار وخسر كل امواله حتى مت 

تسفيره من العراق ثم مقاهي صغيرة 
حتى الوصول ال��ى مقهى كبيرة وهذه 
مت إنش��اؤه حديثا ثم مح��ل للمالبس 
ثم محل محم��د التصليح املاطور ثم 
مح��ل جبار ف��رج لتصلي��ح املبردة ثم 
اخيه املرحوم نعيم في العربة متجوال 
يبيع املكاوي��ة ثم راضي كمونه وبعده 
مقه��ى مش��اري ث��م اصب��ح املقهى 
بيد عبداهلل ثم محل الس��يد عيس��ى 
املدف��أة  لتصلي��ح  األرض  مفترش��ا 
والبرمي��ز وهناك مقه��ى محمد نعمة 
ومحل الصن��ع األبواب ومخ��زن احلاج 
حسن حسني موس��ى وتبدأ دربونة ام 
الك��روش لبيع الباجة م��ن قبل بدرية 

وهدية حسن ومن ثم جاسم سكينة 
لبي��ع اخملش��الت الذهبي��ة والعطر ثم 
محل احلاج محمد علي كمونة وأبنائه 
ماجد معلم وطالب طيارا حيث شارك 
ف��ي مع��ارك فلس��طني وغال��ب وهو 
طيار مش��هور عل��ى مس��توى العراق 
ثم اإلس��كافي صادق احل��اج رضا الذي 
س��فر لوحده من دون عائلته ثم محل 
جب��ار كنب��ر لبي��ع األعش��اب ومحل 
اإلس��كافي املؤذن احلاج رضا ثم محل 
عباس لفت��ه التجارة امل��واد الغذائية 
ثم جليل حافظ لبيع التبغ والسكائر 
ثم مح��ل احلاج هادي العام��ري للتبغ 
والس��كائر الرفيعة ثم محل مجيسر 

للم��واد الغذائية وهن��ا مفترش األرض 
عباس كمونة لبيع األشيل والدبابيس 
وال��زرارات وبالق��رب م��ن هؤالء ش��اكر 
حس��ني يبي��ع الكب��ة مق��الة وكبيرة 
وب���)10( فل��وس وبالقرب من��ه البقال 
دعي��ر جب��ر لبي��ع العن��ب والرطب ثم 
البقال ياسني نحيش ثم البقال نعيم 
حتى تصل الى حمود منيخي لتنتعش 
ب�)استكان( من شايه املهيل ثم خياط 
العب��اءة الرجالي��ة كاظ��م خليفة ثم 
اخلياط محس��ن حس��ن ويشاركه في 
احملل خالد السيد حسن لكي املالبس 
ومقهى اجمليد والذي امتاز بطول قامته 
وق��د افترش األرض وكلمته الش��هيرة 
اش��رب ش��اي أبوكرمي ثم مح��ل البزاز 
س��بع وأوالده نص��ر وعلي وه��الل وقد 
س��فروا جميعا اال نصر سكن البصرة 
و عم��ل في س��وق حنا الش��يخ واألخ 
عل��ي س��كن الزبي��ر وت��زوج فيها ثم 
مح��ل البقالون مخيط وحس��ن وجبر 
و تويه حتى تصل محل رحمن رش��يد 
الذي س��فر الى اي��ران اما ابنه س��الم 
فه��رب م��ن القافل��ة وجلأ بعده��ا إلى 
النروج )بالعافية عليه( ثم محل تاجر 
الغذائي��ة احل��اج محمد عل��ي جعفر 
موسي والد الوزير )خضير اخلزاعي( ثم 
محل احلاج إبراهيم العبد وأخيه علوان 
العب��د لتجارة املواد الغذائية ثم محل 
التاج��ر احل��اج جبار عطي��ة الذي ترك 
محله في البدراوي واش��ترى محال في 
س��وق الس��راي لتجارة املواد الغذائية 
وابن��ه األس��تاذ س��الم خري��ج كلية 
األدارة واالقتصاد / جامعة املوصل ولم 

يطالب بالتعيني بعد تخرجه.



19إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )3013 يف 2019/7/9( .
  يسر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم)املغلقة( 

مشروع )انشاء وتجهيز طبي وتاثيث مركز صحي يف القبلة حي املركز / خلف مركز الشرطة(.
 - وبكلف��ة  تخميني��ة قدره��ا )1.163.230.000(  مليار ومائة وثالثة وس��تون مليون ومائتان وثالث��ون  الف دينار 

عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.

 - مدة التنفيذ )270يوما ( .
 -موقع املشروع) املركز (.

 -)بعرض فني (.
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية / شركات متخصصة يف هذا املجال 

  أواًل-  س��يتم تنفي��ذ العط��اء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطني��ة التي حددتها تعليم��ات تنفيذ العقود 
الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املناقصني.

  ثاني��ًا- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من )قس��م العقود الحكومية  / ش��عبة 
اع��الن املش��اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس��اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حس��ب 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 -متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة النقدية اليقل 

عن مبلغ قدره) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار عراقي.
• الخ��ربة والق��درة الفنية:عل��ى مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثق��ًا يوضح إمكانيته على تلبي��ة متطلبات الخربة الفنية 

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

عن)) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار عراقي .
 لتنفي��ذ عق��ود مماثل��ة ألعمال هذا العق��د و تم أنجازها بنجاح  بالكام��ل. و يعنى باملماثلة  حج��م 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 شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع رسم 
غري مسرتد  قدرة 100.000 مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 2019/7/18.

خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2019/7/25   الساعة العاشرة 

صباحًا
  سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس  املصادف 2019/8/1 الساعة 2:00 ظهرا حسب التوقيت 
املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات 

فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س��ابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 11.632.300 ( احد عش��ر مليون وس��تمائة واثنان 
وثالثون الف وثالثمائة  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 االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�

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

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

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

عاشرًا - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن.
اح��د عش��ر- اذا صادف ي��وم غلق املناقصة عطلة رس��مية يك��ون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرس��مي ال��ذي يلي يوم 

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

  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .
ثالثة 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

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

املهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ملحافظ البصرة

)مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(

 )انشاء وتجهيز طبي وتأثيث مركز صحي يف القبلة حي املركز / خلف مركز الشرطة 
مناقصة )3/ صحة   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 )3013 يف 2019/7/9( .
  يس��ر )محافظ��ة البص��رة / قس��م العق��ود الحكومي��ة ( دع��وة مقدم��ي العط��اءات املؤهل��ني وذوي الخ��ربة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )انشاء وتجهيز طبي وتاثيث مركز املري عثمان يف قضاء املدينة(.
 - وبكلف��ة  تخمينية قدرها )1.163.230.000(  مليار ومائة وثالثة وس��تون ملي��ون ومائتان وثالثون  الف دينار 

عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.

 - مدة التنفيذ )270يوما( .
 -موقع املشروع) املدينة  (.

 -)بعرض فني (.
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية / شركات متخصصة يف هذا املجال 

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

  ثانيًا- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من )قس��م العقود الحكومية  / شعبة 
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- القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
أ - متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة النقدية ال 
يق��ل عن مبلغ قدره) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتس��عمائة وتس��عة وس��تون الف دينار 

عراقي .
•  الخ��ربة والقدرة الفنية:على مقدم العط��اء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على 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)) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار عراقي .
 لتنفي��ذ عقود مماثل��ة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعن��ى 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( .

رابع��ًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائ��ق العطاء الكاملة باللغة العربي��ة من قبل املناقصني الراغب��ني يف  العنوان أدناه* 
ودفع رس��م غري مس��رتد  ق��درة 100.000 مائة وخمس��ون الف دينار عراق��ي اعتبارا من ي��وم الخميس  املصادف 

.  2019/7/18

خامس��ًا- س��يتم عقد مؤتم��ر يف قاعة لجان الفتح واالحال��ة يف يوم الخميس   املصادف 2019/7/25   الس��اعة 
العاشرة صباحًا

  سادس��ًا -يجب تس��ليم العط��اءات يف أو قبل ي��وم الخميس  املصادف 2019/8/1 الس��اعة 2:00 ظهرا حس��ب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. سيتم فتح 

العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 11.632.300 ( احد عشر مليون وستمائة واثنان 
وثالثون الف وثالثمائة  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ 

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

)1- رس��الة العطاء وملحق العط��اء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م 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 ورق��ة بيانات العطاء التي تؤكد اس��تمرارية أهلي��ة مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس��تمارات 

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

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

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

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

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

خمس��ة  عشر – الزام الشركات بش��راء 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(

)انشاء وتجهيز طبي وتأثيث مركز املري عثمان يف قضاء املدينة مناقصة )4/ صحة 2019(

NO.3227.THU.18.jUL.2019 العدد )3227( الخميس 7/18/ 2019 



20إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )3013 يف 2019/7/9( .
  يسببر )محافظببة البصببرة / قسببم العقببود الحكوميببة ( دعببوة مقدمي العطبباءات املؤهلببن وذوي الخببرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )انشاء وتجهيز طبي وتأثيث بناية مركز سفوان الصحي(.
 - وبكلفة  تخمينية قدرها)1.163.230.000(  مليار ومائة وثالثة وسببتون مليون ومائتان وثالثون  الف دينار 

عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.

 - مدة التنفيذ )270يوما ( .
 -موقع املشروع) سفوان (.

 -)بعرض فني (
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية / شركات متخصصة يف هذا املجال 

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

  ثانيًا- يمكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن الحصول على معلومات إضافية من )قسم العقود الحكومية  / شعبة 
اعالن 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:
أ -متطلبببات السببيولة النقدية : على مقدم العطبباء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسببيولة النقدية 
اليقل عن مبلغ قدره) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار 

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

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

اليقل عن)348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار عراقي .
 لتنفيببذ عقببود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

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

رابعًا- يمكن شببراء مجموعببة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصببن الراغبن يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسم غري مسرتد  قدرة 100.000 مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 2019/7/18  

.

خامسببًا- سببيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2019/7/25   السبباعة 
العاشرة صباحًا.

  سادسببًا -يجب تسببليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس  املصادف 2019/8/1 السبباعة 2:00 ظهرا حسببب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سببابعًا - يجب أن يرفببق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 11.632.300 ( احد عشببر مليون وسببتمائة 
واثنان وثالثون الف وثالثمائة  دينار عراقي على شببكل صك مصدق او سببفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم 

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

)1- رسببالة 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 تؤكد اسببتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسببتمارات 

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

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

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

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

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

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

املهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ملحافظ البصرة 

)مناقصة عامببببة - إعبببببالن اول(

)انشاء وتجهيز طبي وتأثيث بناية مركز سفوان الصحي مناقصة )5/ صحة   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 )3013 يف 2019/7/9( .
  يسببر )محافظببة البصببرة / قسببم العقببود الحكوميببة ( دعببوة مقدمي العطبباءات املؤهلببن وذوي الخببرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )انشاء وتجهيز طبي وتاثيث مركز باهلة الصحي(.
 - وبكلفة  تخمينية قدرها)1.163.230.000(  مليار ومائة وثالثة وسببتون مليون ومائتان وثالثون  الف دينار 

عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.

 - مدة التنفيذ )270يوما ( .
 -موقع املشروع) الصادق   ع  (.

 -)بعرض فني (.
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية / شركات متخصصة يف هذا املجال .

  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   املناقصن.

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

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

1-القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
أ -متطلبببات السببيولة النقدية : على مقدم العطبباء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسببيولة النقدية 
اليقل عن مبلغ قدره  ) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار 

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

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

اليقل عن)348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار عراقي .
 لتنفيببذ عقببود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

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

رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* ودفع 
رسم غري مسرتد  قدرة 100.000 مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 2019/7/18.

خامسببًا- سببيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2019/7/25   السبباعة 

العاشرة صباحًا.
  سادسببًا -يجب تسببليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس  املصادف 2019/8/1 السبباعة 2:00 ظهرا حسببب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سببابعًا - يجب أن يرفببق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 11.632.300 ( احد عشببر مليون وسببتمائة 
واثنان وثالثون الف وثالثمائة  دينار عراقي على شببكل صك مصدق او سببفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم 

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

)1- رسببالة 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 تؤكد اسببتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسببتمارات 

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

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

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

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

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

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

املهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ملحافظ البصرة

)مناقصة عامببببة - إعبببببالن اول(

 )انشاء وتجهيز طبي وتأثيث مركز باهلة الصحي  مناقصة )6/ صحة   2019 (

NO.3227.THU.18.jUL.2019 العدد )3227( الخميس 7/18/ 2019 



21إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

 استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البصرة املرقم )3013 يف 2019/7/9( .
  يسببر )محافظببة البصببرة / قسببم العقببود الحكوميببة ( دعوة مقدمببي العطبباءات املؤهلببن وذوي الخببرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )انشاء وتجهيز طبي وتأثيث مركز الثغر الصحي(.
 - وبكلفببة  تخمينيببة قدرها)1.163.230.000(  مليار ومائة وثالثة وسببتون مليون ومائتان وثالثون  الف دينار 

عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.

 - مدة التنفيذ )270يوما ( .
 -موقع املشروع) القائم عج  (.

 -)بعرض فني (.
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية / شركات متخصصة يف هذا املجال .

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

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

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

1-القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
أ -متطلبات السببيولة النقديببة : على مقدم العطاء توضيح املقببدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسببيولة النقدية 
اليقل عن مبلغ قدره) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسببعمائة وتسعة وستون الف دينار 

عراقي.
•الخببرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقببدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخرة الفنية 

املدرجة أدناه:
2-املشبباركة بصفة مقاول . أو ادارة عقود. او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسببنوات) 7( السبببع السببابقة وبمبلغ 

اليقل عن)348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار عراقي .
 لتنفيببذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد و تببم أنجازها 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( .

رابعببًا- يمكن شببراء مجموعة وثائق العطاء الكاملببة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبببن يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسم غري مسرتد  قدرة 100.000 مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 2019/7/18  

.

خامسببًا- سببيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2019/7/25   السبباعة 
العاشرة صباحًا.

  سادسببًا -يجب تسببليم العطبباءات يف أو قبل يوم الخميس  املصادف 2019/8/1 السبباعة 2:00 ظهرا حسببب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسببمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سببابعًا - يجببب أن يرفق بجميع العطبباءات ضمان العطاء بقيمة ) 11.632.300 ( احد عشببر مليون وسببتمائة 
واثنان وثالثون الف وثالثمائة  دينار عراقي على شببكل صك مصدق او سببفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ملحافظ البصرة 

)مناقصة عامببببة - إعبببببالن اول(

)انشاء وتجهيز طبي وتأثيث مركز الثغر الصحي مناقصة )7/ صحة   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 )3013 يف 2019/7/9( .
  يسببر )محافظببة البصببرة / قسببم العقببود الحكوميببة ( دعببوة مقدمي العطبباءات املؤهلببن وذوي الخببرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )انشاء وتجهيز طبي وتاثيث مركز الحاج خضري الصحي يف الزبري(.
 - وبكلفة  تخمينية قدرها)1.163.230.000(  مليار ومائة وثالثة وسببتون مليون ومائتان وثالثون  الف دينار 

عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.

 - مدة التنفيذ )270يوما ( .
 -موقع املشروع) الزبري (.

 -)بعرض فني (.
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية / شركات متخصصة يف هذا املجال 

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

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

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

1-القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
أ -متطلبببات السببيولة النقدية : على مقدم العطبباء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسببيولة النقدية 
اليقل عن مبلغ قدره ) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار 

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

املدرجة أدناه:ب
2-املشبباركة بصفة مقاول . أو ادارة عقود. او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسببنوات) 7( السبببع السابقة وبمبلغ 

اليقل عن)348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار عراقي .
 لتنفيببذ عقببود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

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

رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* ودفع 
رسم غري مسرتد  قدرة 100.000 مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 2019/7/18.

خامسببًا- سببيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2019/7/25   السبباعة 

العاشرة صباحًا
  سادسببًا - يجب تسببليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس  املصادف 2019/8/1 السبباعة 2:00 ظهرا حسببب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سببابعًا - يجب أن يرفببق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 11.632.300 ( احد عشببر مليون وسببتمائة 
واثنان وثالثون الف وثالثمائة  دينار عراقي على شببكل صك مصدق او سببفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما 

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

)1- رسببالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق 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 اسببتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسببتمارات 

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

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

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

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

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

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

املهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ملحافظ البصرة

)مناقصة عامببببة - إعبببببالن اول(

)انشاء وتجهيز طبي وتأثيث مركز الحاج خضري الصحي يف الزبري مناقصة )8/ صحة   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 )3013 يف 2019/7/9( .
  يسببر )محافظببة البصببرة / قسببم العقببود الحكوميببة ( دعوة مقدمببي العطبباءات املؤهلببن وذوي الخببرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )انشاء وتجهيز طبي وتاثيث مركز الصنكر الصحي يف ابي الخصيب(.
- وبكلفببة  تخمينية قدرها)1.163.230.000(  مليار ومائة وثالثة وسببتون مليببون ومائتان وثالثون  الف دينار 

عراقي.
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.

- مدة التنفيذ )270يوما( .
-موقع املشروع) ابي الخصيب  (.

-)بعرض فني (
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية / شركات متخصصة يف هذا املجال 

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

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

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

1-القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
أ -متطلبات السببيولة النقديببة : على مقدم العطاء توضيح املقببدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسببيولة النقدية 
اليقل عن مبلغ قدره ) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسببعمائة وتسعة وستون الف دينار 

عراقي .
• الخببرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخرة الفنية 

املدرجة أدناه:
2-املشبباركة بصفة مقاول . أو ادارة عقود. او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسببنوات) 7( السبببع السببابقة وبمبلغ 

اليقل عن)348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار عراقي .
 لتنفيببذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد و تببم أنجازها 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( 

رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* ودفع 
رسم غري مسرتد  قدرة 100.000 مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 2019/7/18.

خامسببًا- سببيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2019/7/25   السبباعة 

العاشرة صباحًا
  سادسببًا -يجب تسببليم العطبباءات يف أو قبل يوم الخميس  املصادف 2019/8/1 السبباعة 2:00 ظهرا حسببب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسببمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سببابعًا - يجببب أن يرفق بجميع العطبباءات ضمان العطاء بقيمة ) 11.632.300 ( احد عشببر مليون وسببتمائة 
واثنان وثالثون الف وثالثمائة  دينار عراقي على شببكل صك مصدق او سببفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ملحافظ البصرة

)مناقصة عامببببة - إعبببببالن اول(

 )انشاء وتجهيز طبي وتأثيث مركز الصنكر الصحي يف ابي الخصيب مناقصة )9/ صحة   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 )3013 يف 2019/7/9( .
  يسببر )محافظببة البصببرة / قسببم العقببود الحكوميببة ( دعببوة مقدمي العطبباءات املؤهلببن وذوي الخببرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )هدم واعادة انشاء وتجهيز طبي وتاثيث مركز الفاو الجنوبي(.
- وبكلفة  تخمينية قدرها )1.163.230.000(  مليار ومائة وثالثة وسببتون مليون ومائتان وثالثون  الف دينار 

عراقي.
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.

- مدة التنفيذ )270يوما ( .
-موقع املشروع ) الفاو  (.

-)بعرض فني (
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية / شركات متخصصة يف هذا املجال 

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

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

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

1-القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
أ -متطلبببات السببيولة النقدية : على مقدم العطبباء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسببيولة النقدية 
اليقل عن مبلغ قدره) 348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار 

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

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

اليقل عن)348.969.000( ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار عراقي .
 لتنفيببذ عقببود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

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

رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* ودفع 
رسم غري مسرتد  قدرة 100.000 مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 2019/7/18.

خامسببًا- سببيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2019/7/25   السبباعة 

العاشرة صباحًا
سادسببًا -يجب تسببليم العطاءات يف أو قبببل يوم الخميس  املصادف 2019/8/1 السبباعة 2:00 ظهرا حسببب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/8/1.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سببابعًا - يجب أن يرفببق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 11.632.300 ( احد عشببر مليون وسببتمائة 
واثنان وثالثون الف وثالثمائة  دينار عراقي على شببكل صك مصدق او سببفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم 

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

)1- رسببالة 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 تؤكد اسببتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسببتمارات 

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

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

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

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

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

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

املهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ملحافظ البصرة 

)مناقصة عامببببة - إعبببببالن اول(

 )هدم وإعادة انشاء وتجهيز طبي وتاثيث مركز الفاو الجنوبي مناقصة )10/ صحة   2019 (

NO.3227.THU.18.jUL.2019 العدد )3227( الخميس 7/18/ 2019 



23إعالنات
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 )3012 يف 2019/7/9( .
يسببر )محافظببة البصرة / قسببم العقببود الحكوميببة ( دعببوة مقدمي العطبباءات املؤهلببن وذوي الخببرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )انشاء طريق الشلهة )املرحلة األوىل(.
- وبكلفببة  تخمينيببة قدرهببا)2.840.700.000(  مليبباران وثمانمائببة واربعون مليون وسبببعمائة الف دينار 

عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام 2019.

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

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السادسة     والصنف /  انشائية .
  أواًل-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014  الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصن.
  ثانيببًا- يمكببن للمناقصن ذوي األهلية الراغبببن الحصول على معلومات إضافية من )قسببم العقود الحكومية  / 
شببعبة اعالن املشبباريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي 

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

1-القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
أ -متطلبات السببيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد   املالية كالسببيولة النقدية 
اليقل عن مبلغ قدره ) 852.210.000( ثمانمائة واثنان وخمسون مليون ومائتان وعشرة الف دينار عراقي.

• الخرة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخرة الفنية 
املدرجة أدناه:

2-املشبباركة بصفة مقاول . أو ادارة عقود. او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسببنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ 
اليقل عن )852.210.000( ثمانمائة واثنان وخمسون مليون ومائتان وعشرة الف دينار عراقي ..

 لتنفيببذ عقببود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 
، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .

* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابعًا- يمكن شببراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسببم غري مسببرد  قدرة 150.000 مائة وخمسببون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 

.2019/7/18
خامسببًا- سببيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2019/7/25   الساعة 

العاشرة صباحًا.

سادسببًا -يجب تسببليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس  املصادف 2019/8/1 السبباعة 2:00 ظهرا حسببب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي:ب
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة.

التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/8/1.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سببابعًا - يجببب أن يرفببق بجميع العطاءات ضمببان العطاء بقيمببة ) 28.407.000 ( ثمانية وعشببرون مليون 
واربعمائة وسبببعة الف دينار عراقي على شببكل صك مصدق او سببفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد 

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

)1- 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-تفويببض تحريببري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيببع على العطاء.4- الوثائق املصببادق عليها من الجهات 
املحببددة يف ورقببة بيانات العطاء التي تؤكد اسببتمرارية أهلية مقببدم العطاء  او وثائببق التأهيل الالحق بموجب 
االسببتمارات املدرجببة يف القسببم الرابع للتحقق من اهلية مقببدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سببيتم 

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

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

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

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

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

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

املهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ملحافظ البصرة

)مناقصة عامببببة - إعبببببالن اول(

)انشاء طريق الشلهة )املرحلة األوىل( مناقصة )36/ 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 )3013 يف 2019/7/9( .
  يسببر )محافظببة البصرة / قسببم العقببود الحكوميببة ( دعوة مقدمببي العطبباءات املؤهلن وذوي الخببرة لتقديم 

عطاءاتهم)املغلقة( مشروع )بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق على قطعة ارض يف منطقة السودان(.
- وبكلفة  تخمينية قدرها)1.600.000.000(  مليار وستمائة مليون دينار عراقي .

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

 -موقع املشروع) املدينة (.
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية / شركات متخصصة يف هذا املجال 

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

  ثانيببًا- يمكن للمناقصببن ذوي األهلية الراغبن الحصول على معلومات إضافية من )قسببم العقود الحكومية  / 
شعبة اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي 

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

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

اليقل عن مبلغ قدره) 480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي .
• الخببرة والقببدرة الفنية:على مقببدم العطاء أن يقدم دليبباًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبيببة متطلبات الخرة 

الفنية املدرجة أدناه:
2-املشبباركة بصفة مقاول . أو ادارة عقود. او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسببنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ 

اليقل عن )480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي .
 لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته 

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

رابعًا- يمكن شببراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصن الراغبن يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسببم غري مسببرد  قدرة 150.000 مائة وخمسببون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 

.  2019/7/18
خامسببًا- سببيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2019/7/25   الساعة 

العاشرة صباحًا

  سادسببًا -يجب تسببليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس  املصادف 2019/8/1 السبباعة 2:00 ظهرا حسب 
التوقيت املحلي ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرونية )ال يسببمح بها(. العطاءات املتأخرة سببيتم رفضها. سببيتم 

فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحلي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سببابعًا - يجببب أن يرفق بجميببع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16.000.000 ( سببتة عشببر مليون   دينار 
عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامنًا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب
)1- 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-تفويببض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخببول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصببادق عليها من الجهات 
املحببددة يف ورقة بيانببات العطاء التي تؤكد اسببتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائببق التأهيل الالحق بموجب 
االسببتمارات املدرجة يف القسببم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سببيتم 

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

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

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

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

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

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

املهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ملحافظ البصرة

)مناقصة عامببببة - إعبببببالن اول(

 )بناء مدرسة 18 صف 3 طوابق على قطعة ارض يف منطقة السودان  مناقصة )134/ تربية    2019 (

NO.3227.THU.18.jUL.2019 العدد )3227( الخميس 7/18/ 2019 



24إعالنات
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 )3031 يف 2019/7/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( 

مشروع )بناء مدرسة 18 صفًا 3 طوابق على قطعة ارض يف منطقة الحيادر بمساحة 2500(
- وبكلفة  تخمينية قدرها )1.600.000.000(  مليار وستمائة مليون دينار عراقي 

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

- الدرجة والصنف املطلوبة: الدرجة / السابعة    والصنف /  انشائية 
أواًل-  س��يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود الحكومية 

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

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

1-القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
أ -متطلب��ات الس��يولة النقدية: على مقدم العط��اء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة النقدية ال يقل عن 

مبلغ قدره )480.000.000( اربعمائة وثمانون مليون  دينار عراقي .
•الخ��ربة والق��درة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيت��ه على 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 السابقة وبمبلغ ال يقل عن 

)480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي .
 لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس��اليب 

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

رابعًا- يمكن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع رس��م 
غري مسرتد قدره 150.000 مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس املصادف 2019/7/18.

خامس��ًا- س��يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2019/7/25   الس��اعة العاش��رة 
صباحًا

  سادسًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/8/1 الساعة 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي 
ملدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود 

ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي :
الوقت : الساعة 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/8/1.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16.000.000 ( ستة عشر مليون   دينار عراقي على شكل 
صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

ثامنًا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة 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- الوثائ��ق املص��ادق عليها من الجهات املح��ددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق 
التأهيل الالحق بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه 

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

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

اثنا عش��ر - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل 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 الش��ركات بش��راء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس��تنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 
العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .

املهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ملحافظ البصرة

)مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(

)بناء مدرسة 18 صفًا 3 طوابق على قطعة أرض يف منطقة الحيادر 
بمساحة 2500 مناقصة )135/ تربية 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 )3031 يف 2019/7/9( .
  يسر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( 

مشروع )بناء مدرسة 18 صفًا 3 طوابق على قطعة ارض يف منطقة الشطيط / حاليا مدرسة كرفانية2500(
- وبكلفة تخمينية قدرها )1.600.000.000(  مليار وستمائة مليون دينار عراقي 

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

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

  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.

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

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

أ -متطلبات الس��يولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية اليقل عن 
مبلغ قدره )480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي.

•الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة 
أدناه:

2-املشاركة بصفة مقاول . أو ادارة عقود. او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات ) 7( السبع السابقة وبمبلغ ال يقل عن 
)480.000.000( اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي .

 لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب 
والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .

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

غري مسرتد قدره 150.000 مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 2019/7/18 .
خامس��ًا- س��يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2019/7/25   الساعة العاشرة 

صباحًا

  سادس��ًا -يجب تس��ليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس  املصادف 2019/8/1 الس��اعة 2:00 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 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/8/1.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س��ابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16.000.000 ( س��تة عش��ر مليون   دينار عراقي على 
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامنًا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�:

1- رسالة العطاء وملحق العطاء.
2- الج��داول الكامل��ة املطلوبة والنم��اذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من الوثيقة القياس��ية وجداول الكميات املس��عرة 

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

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

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

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

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

ثالثة 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(

)بناء مدرسة 18 صفًا 3 طوابق على قطعة أرض يف منطقة 
الشطيط/ حاليًا مدرسة كرفانية مناقصة )136/ تربية 2019 (

NO.3227.THU.18.jUL.2019 العدد )3227( الخميس 7/18/ 2019 



25إعالنات
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 )3031 يف 2019/7/9( .
  يسر )محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( 

مشروع )بناء مدرسة 18 صفا 3 طوابق يف ساحة روضة براعم االيمان(
- وبكلفة  تخمينية قدرها )1.600.000.000(  مليار وستمائة مليون دينار عراقي 

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

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

  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.

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

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

أ - متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية ال يقل عن 
مبلغ قدره )480.000.000( اربعمائة وثمانون مليون  دينار عراقي.

• الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل موثقًا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
2- املشاركة بصفة مقاول . أو ادارة عقود. او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن 

)480.000.000( اربعمائة وثمانون مليون 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( .
* توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل )القسم الثالث وثيقة االشغال( 

رابعًا- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع رسم 
غري مسرتد قدره 150.000 مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس املصادف 2019/7/18.

خامس��ًا- س��يتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس   املصادف 2019/7/25   الساعة العاشرة 
صباحًا.

  سادس��ًا -يجب تس��ليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/8/1 الس��اعة 2:00 ظهرا حس��ب التوقيت 

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

     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة .
     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/8/1.

     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
س��ابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16.000.000 ( س��تة عش��ر مليون دينار عراقي على 

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

1- رسالة العطاء وملحق العطاء.
2- الج��داول الكامل��ة املطلوب��ة  والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من الوثيقة القياس��ية وجداول الكميات املس��عره 

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 
التأهي��ل الالحق بموجب االس��تمارات املدرجة يف القس��م الرابع للتحقق من اهلية مقدم العط��اء الذي تم قبول عطاءه . 

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

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

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

ثالثة عش��ر -  العنوان املش��ار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس��م 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(

)بناء مدرسة 18 صفًا 3 طوابق يف ساحة روضة براعم االيمان 
مناقصة )137/ تربية 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 )3031 يف 2019/7/9( .
  يس��ر )محافظة البصرة / قس��م العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة( 

مشروع )انشاء مدرسة 18 صفا ثالثة طوابق يف ساحة مدرسة النجاح /منطقة حرير (
- وبكلفة  تخمينية قدرها )1.600.000.000(  مليار وستمائة مليون دينار عراقي 

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

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

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

  ثانيًا- يمكن للمناقصني ذوي األهلية 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:

أ- متطلب��ات الس��يولة النقدية : على مقدم العط��اء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالس��يولة النقدية اليقل عن 
مبلغ قدره ) 480.000.000( اربعمائة وثمانون  مليون  دينار عراقي .

• الخ��ربة والق��درة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دلياًل 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 مماثلة ألعمال ه��ذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس��اليب 
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 شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع رسم غري 

مسرتد  قدره 150.000 مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس  املصادف 2019/7/18  .
خامسًا- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالة يف يوم الخميس املصادف 2019/7/25 الساعة العاشرة صباحًا
  سادس��ًا -يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2019/8/1 الساعة 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي 

ملدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية )ال يس��مح بها(. العطاءات املتأخرة س��يتم رفضها. س��يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود 
ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التالي  :

     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحلي ملدينة البصرة .
     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/8/1.

     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعًا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 16.000.000 ( ستة عشر مليون   دينار عراقي على شكل 

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

1- رسالة العطاء وملحق العطاء.
2- الجداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القس��م الرابع من الوثيقة القياس��ية وجداول الكميات املسعرة وبموجب 

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

4- الوثائ��ق املص��ادق عليها من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس��تمرارية أهلي��ة مقدم العطاء او وثائق 
التأهيل الالحق بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالف 

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

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

اثنا 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. 

ثالثة عش��ر -  العنوان املش��ار إلي��ه أعاله*:جمهوري��ة العراق/محافظة البصرة/قس��م العقود الحكومية/ ش��عبة بيع الوثائق 
القياسية 

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

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

)مناقصة عام����ة - إع�����الن اول(

)إنشاء مدرسة 18 صفًا ثالثة طوابق يف ساحة مدرسة النجاح /
منطقة حرير مناقصة )138/ تربية 2019(

NO.3227.THU.18.jUL.2019 العدد )3227( الخميس 7/18/ 2019 
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   تعلن لجنة البيع وااليجار االوىل يف محافظة بغداد عن اجراء مزايدة علنية يف مقر ديوان محافظة بغداد وفق احكام قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لس��نة 2013 املعدل اليجار الخانات الواقعة على قطعة االرض املرقمة 64/574 فرج اهلل من امالك مجلس اللواء العام يف 
بغداد وملدة ثالث سنوات بعدد )15( خانه والواقعة ضمن الحدود االدارية لقائممقامية قضاء الرصافة واملرفق طيا ارقامها وبدل االيجار السنوي 
لها.فعلى الراغبني الدخول يف املزايدة مراجعة ديوان محافظة بغداد بعد مرور 15 يوما من اليوم التالي لنشر االعالن يف تمام الساعة الثانية 
عش��رة ظهرا مس��تصحبني معهم وصل قبض صادر من محافظة بغداد بالتأمينات القانونية الالزمة والبالغة 20% من القيمة التقديرية من بدل 

االيجار لكامل مدته واملستمسكات الثبوتية.. ويف حال مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فستجري يف اليوم الذي يليه.

إع���الن م��ح��اف�ظ��ة ب��غ�������داد

  

 بدل االيجار السنوي االيجار السابق موقعال رقم الخانة ت
 ٦٥٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ النهضة/ الشيخ عمر ١ -١
 ٧٧٥٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ النهضة/ الشيخ عمر ٢ -٢
 ٧٧٥٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ النهضة/ الشيخ عمر ٣ -٣
 ٦٧٥٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ النهضة/ الشيخ عمر ٤ -٤
 ٧٧٥٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ النهضة/ الشيخ عمر ٥/١ -٥
 ٦٧٥٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ النهضة/ الشيخ عمر ٥/٢ -٦
 ٧٠٠٠٠٠ ٥٦٠٠٠٠ النهضة/ الشيخ عمر ٥/٣ -٧
 ٧٧٥٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ النهضة/ الشيخ عمر ٦ -٨
 ٧٧٥٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ النهضة/ الشيخ عمر ٧ -٩

 ٧٧٥٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ النهضة/ الشيخ عمر ٩ -١٠
 ٦٧٥٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ النهضة/ الشيخ عمر ١١ -١١
 ٦٧٥٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ النهضة/ الشيخ عمر ١٢ -١٢
 ٧٧٥٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ النهضة/ الشيخ عمر ١٣ -١٣
 ٧٧٥٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ النهضة/ الشيخ عمر ١٤ -١٤
 ٧٧٥٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ النهضة/ الشيخ عمر ١٥ -١٥
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

م/ )تنـــويــــــه(
إلحاقًا بكتابنا ذي العدد )3184 فــي 2019/6/27 ( والخاص بإعــالن اول للمناقصــة 
1/ صحة /2019مشروع )تجهيز ونصب وتشغيل وصيانة أجهزة ثرم وتعقيم النفايات 

الطبية عدد 5 مختلفة االحجام(
نود ان ننوه اىل:

1-تعديل الكلفة التخمينية لتكون )2،820،000،000( ملياران وثمانمائة وعشرون 
مليون دينار عراقي بدال من )2،895،000،000( ملياران وثمانمائة وخمسة وتسعون 

مليون دينار.
ــنوي لتكون )846،000،000( ثمانمائة وستة واربعون  2-تعديل معدل االيراد الس
ــتون مليون  ــن )868,500,000( ثمانمائة وثمانية وس ــدال م ــون دينار عراقي ب ملي

وخمسمائة الف دينار عراقي.
3-تعديل السيولة النقدية لتكون )846،000،000( ثمانمائة وستة واربعون مليون 
دينار عراقي بدال من )868,500,000( ثمانمائة وثمانية وستون مليون وخمسمائة 

الف دينار عراقي.
ــتة  ــون )846،000،000( ثمانمائة وس ــروع لتك ــل االعمال املماثلة للمش 4-تعدي
ــتون  ــار عراقي بدال من )868,500,000( ثمانمائة وثمانية وس ــون مليون دين واربع

مليون وخمسمائة الف دينار عراقي.
ــرون مليون  ــات االولية لتكون )28،200،000( ثمانية وعش 5-تعديل كلفة التأمين
ومائتان الف دينار عراقي بدال من )28,950,000( ثمانية وعشرون مليون وتسعمائة 

وخمسون الف دينارعراقي.
استنادًا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة /شعبة تخطيط القطاعات ذي العدد 3112 

يف 2019/7/16 مع التقديـــــر.
الحقوقي اياد كاظم مبارك 
مدير العقود الحكومية 

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

Contracts Dept Announcement

م/ )تنـــويــــــه(
ــاص بإعــالن اول  ــي 2019/6/27( والخ ــدد )3190 فــ ــا ذي الع ــًا بكتابن إلحاق
ــاء معامل اوكسجني عدد )4( وحسب  ــروع )انش للمناقصــة 2/ صحة /2019 مش

الكشوفات الفنية م القرنة، م.املدينة، م. البصرة، م. الشفاء(
نود ان ننوه اىل:

ــاران واربعمائة  ــون )2،410،000،000( ملي ــة لتك ــل الكلفة التخميني 1-تعدي
ــمائة  ــن )2،500،000،000( ملياران وخمس ــرة مليون دينار عراقي بدال م وعش

مليون دينار.
ــبعمائة وثالثة  ــون )723،000،000( س ــنوي لتك ــراد الس ــل معدل االي 2-تعدي
ــون  ــبعمائة وخمس ــار عراقي بدال من )750،000،000( س ــرون مليون دين وعش

مليون دينار عراقي.
ــيولة النقدية لتكون )723،000،000( سبعمائة وثالثة وعشرون  3-تعديل الس
ــون مليون دينار  ــبعمائة وخمس مليون دينار عراقي بدال من )750،000،000( س

عراقي.
ــروع لتكون )723،000،000( سبعمائة وثالثة  4-تعديل االعمال املماثلة للمش
ــون  ــبعمائة وخمس ــار عراقي بدال من )750،000،000( س ــرون مليون دين وعش

مليون دينار عراقي.  
ــرون مليون  5-تعديل كلفة التأمينات االولية لتكون )24،100،000( اربعة وعش
ــرون مليون دينار  ــة وعش ــة الف دينار عراقي بدال من )25،000،000( خمس ومائ

عراقي.
ــعبة تخطيط القطاعات ذي العدد  ــم التخطيط واملتابعة /ش ــتنادًا اىل كتاب قس اس

3112 يف 2019/7/16. مع التقديـــــر ...
الحقوقي اياد كاظم مبارك 
مدير العقود الحكومية 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية  

العدد: 1165/ب/2919 
التاريخ: 2019/7/15              

إعـــــــــالن
اىل املدعى عليه / املدير املفوض لشركة الفوزان الكويتية /

إضافة لوظيفته
ــة املرقمة اعاله  ــوى البدائي ــعيد( الدع ــن فياض س ــام املدعي )حس أق
ــم 1993/ب/1997 القوة التنفيذية  ــاء القرار املرق يطلب فيها اعط
ــغ وتأييد  ــغ القائم بالتبلي ــرح املبل ــب ش ــة محل اقامتك حس وملجهولي
ــرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني للحضور  املجلس البلدي عليه تق
ــوم 2019/7/28  ــد املرافعة املصادف ي ــذه املحكمة يف موع ــام ه ام
ــعة صباحًا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونًا  ــاعة التاس الس

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيًا وعلنًا وفق القانون. 
مع التقدير

القاضي مهند صالح محسن

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: 1650/ب/2019
التاريخ: 2019/7/17

اىل املدعى عليه / املدير لشركة املرياس
للمقاوالت العامة املحدودة إضافة لوظيفته

إعــــــــــالن
ــة املرقمة   ــوى البدائي ــرع( عليك الدع ــاح حمدان ف ــام املدعي )صب أق
ــدره  ق ــغ  مبل ــة  بتأدي ــك  بالزام ــا  فيه ــك  يطالب  2019 1650/ب/ 
ــي وملجهولية  ــون دينار عراق ــون ملي ــة واربع )45,000,000( خمس
محل اقامتك حسب إشعار منطقة الكوت الكفاءات واملرفق بكتاب مركز 
ــدد 848133 يف 2019/7/3 لذا تقرر تبليغك   ــرطة الكوت بالع ش
ــا يف موعد  ــورك او من يمثلك قانون ــني محليتني لحض ــا بصحيفت اعالن
املرافعة املصادف 2019/7/24 وعند عدم حضورك او من ينوب عنك 

قانونا سوف تجري املرفعة بحقك غيابيا وفق القانون.
القاضي محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 1085 |2019
التاريخ: 2019/7/16

إعـــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلسل 7578/2م 29 داموك الواقع يف الكوت العائد اىل 
املدين )لطيف علي عباس( املحجوز لقاء طلب الدائن )مصطفى جبار حبيب( البالغ )مائة وستون 
ــدة )30 يوما( تبدأ من اليوم  ــراء مراجعة هذه املديرية خالل م ــون دينار( فعلى الراغب بالش ملي
ــهادة  ــرة من املائة من القيمة املقدرة وش ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش ــر مس التالي للنش

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل
عقيل خليل خلف الخرساني

املواصفات:ـ 
1-موقعه ورقمه :- كوت| داموك 2/ 7578 م 29 داموك 

2-جنسه ونوعه:- دار سكن ملك صرف 
ــتقبال وغرفة نوم  ــدوده واوصافه: يتكون من طابقني االول يحتوي على طارمة امامية واس 3-ح
ــقف الدر صب  ــان ومطبخ ومرافق صحية اما طابق الثاني يتكون من غرفة نوم عدد2 س ــدد اثن ع

واالرضية مبلطة بالكاشي املوزائيك والطابق الثاني يحتوي على هول داخلي  
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران : 
6-مساحته :- 200م2

7- الشاغل :- املدين لطيف علي عباس 
8 -القيمة املقدرة : مائة وخمسة وسبعون مليون دينار.

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: 3679 /2018
التاريخ: 2019/7/15

إعــــــــالن 
ــط الواقعة يف الكوت العائدة  ــيارة املرقمة 27329 م حمل واس تبيع مديرية تنفيذ الكوت الس
ــك( البالغ )اربعة  ــم مبارك مطل ــه فنجان ثجيل( املحجوزة لقاء طلب الدائن )قاس ــة )كريم للمدين
ــراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة )10 أيام(  ــرون الف دوالر امريكي( فعلى الراغب بالش وعش
تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة من القيمة املقدرة 

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشرتي.
املنفذ العدل 
محمد عبد الرضا زيدان الطائي

املواصفات:ـ 
1-موقعه ورقمه :- 27329م واسط حمل /كوت /معرض املدينة تجاري السيارات

2-جنسه ونوعه : سيارة حمل بيك اب )تديدتا(
ــاصي  ــون مديل 2014 ذات الرقم ش ــك اب ابيض الل ــيارة تديدتا بي ــه:- س ــدوده واوصاف 3-ح
ــة االمامية مع  ــرر بالضربة يف الجام ــد فيها ض ــث يوج 19E  MRO G 6 3121825E حي
ــيارة  ــيارة بنجر اما باقي اجزاء الس ــود ضربة خفيفة يف املقدر االيمني وان احد االطارات الس وج

بحالة جيدة ولم تمكني من تشغيل السيارة بسبب عطل ريمونت السيارة
4-املساحة :- 

5-درجة العمران:
6- الشاغل :

7-القيمة املقدرة:- ثمانية وعشرون مليون دينار.

التاريخ : 17 / 7 / 2019
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مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

تنويـــــه

)السنة الرابعة عشرة( العدد )3227( - الخميس - 18 - تموز - 2019

إجراءات أمنية مشددة بعد مقتل نائب القنصل الرتكي و3 من مرافقيه يف أربيل

كاريكاتري

س��ّجلوها عن��ي أو اكتبوه��ا عل��ى أضابيرك��م أو ف��ي دفاتر 
مالحظاتكم، أن أي دائرة حكومية تراجعونها إلجناز أي قضية 
تتعلق مبعامالتكم اخملتلفة وجتدون عبارة »راجع من الشّباك« 
أو »قف في الطابور« حتى يحط على رأس��ك العصفور، هي 
دائرة مشبوهة، وأن البعض من موظفيها أكلة سحت حرام 

من أعلى الرأس حتى ما حتت احلزام.. هاي وحدة!
أما الوح��دة الثانية فهي إن أي دائ��رة تتعامل بطريقة »روح، 
تعال باچر« أو »بعد أس��بوع« أو »بعد ش��هر« أو »بعد سنة« 
ه��ي دائرة تقص��د من وراء أس��لوبها القذر ه��ذا إذالل الناس 
وجعلهم يفتشون عن الوسطاء والداللني وجوقات احملتالني، 
وهؤالء عادًة ما جتدهم منتشرين في أماكن معلومة، جاهزين 
لعرض خدماته��م وإجناز معاملتك من حت��ت اللحاف مقابل 

دفع )املاالت(!!
أما الوحدة الثالثة فهي 
إن أي دائ��رة حكومية ال 
يت��اح لك رؤي��ة مديرها 
يتج��ول  وه��و  الع��ام 
دائرة  الزحام هي  وسط 
يلعب فيها البعض من 
دائ��رة  وأي  الش��ياطني، 
جت��د فيه��ا املراجع��ني 
متكئني عل��ى احليطان 
قيطان  ب��ال  وأحذيتهم 
هي دائ��رة تس��عى إلى 
التذمر  م��ن  خلق حالة 
لغاية  نفوس��هم  ف��ي 

بات��ت معروفة.. وإال باهلل عليكم مل��اذا يبقى املواطن يدور في 
دوام��ة قد تنتهي بأس��بوع أو ش��هر أو رمبا س��نة ألجل إجناز 
معاملة؟ وكيف تفسرون لي أن البطاقة املدنية املوحدة حتتاج 
إلى )3( أش��هر إلجنازها؟ وكيف تبررون لي أن يبقى املواطن بال 
لوح��ة أرق��ام أو لوحة تس��جيل ملركبته أو س��يارته أش��هراً 
عدي��دة بينما هناك )25( ألفاً من هذه اللوحات جاهزة لكنها 
مخّبأة في موقع احلس��ينية والتي كش��فها مشكوراً للرأي 

العام مدير املرور العام اجلديد اللواء زهير عبادة اخلفاجي؟!..
الفس��اد ينخر دوائرنا ويحولها إلى منخل، وإن أي مسؤول ال 
يتحرك ملعاجلة اخللل هو فاس��د أو شريك مع الفاسدين.. أال 

لعنة اهلل على الفاسدين واملفسدين إلى يوم الدين!!
ومقاب��ل هذه الص��ورة القامتة هن��اك دوائر عندم��ا يراجعها 
املواطنون ينجزون معامالتهم بس��رعة الب��رق ألن فيها أوالد 
حالل وليس أبناء حرام.. فشكراً للمخلصني، اجملدين، الشرفاء 

فقط، أما غيرهم فال أملك إال أن أقول لهم: تف عليكم!

متابعة / البينة الجديدة
نشر موقع »نومبيو« تصنيفاً 
ملعدل اجلرائم في مدن العالم 
 .2019 ع��ام  حت��ى منتصف 
وحصل��ت عاصم��ة اإلمارات 
العربي��ة املتح��دة، أبو ظبي، 
عل��ى املرتب��ة األول��ى، تليها 
عاصم��ة قط��ر الدوحة وفي 
املرك��ز الثال��ث مدينة كيبك 
ف��ي كن��دا، بحس��ب املوقع. 
ودخلت مدينة تابيه عاصمة 
تايوان من بني العشر األوائل، 
تلتها ميونخ في أملانيا، وإمارة 
دبي، ومدين��ة زيورخ األملانية، 

وبي��رن السويس��رية، وهونغ 
كون��غ، ومدينة إسكس��هير 
التركي��ة. كما ح��ازت مدينة 
نيجني نوفغورود على املرتبة 

53 من القائمة، باإلضافة إلى 
سانت بطرسبورغ في املرتبة 
133 وموسكو في املركز 143 
املرك��ز  ف��ي  ويكاتيرينب��ورغ 

ف��ي  ونوفوسيبيرس��ك   198
املرتبة 204. أما من بني أخطر 
العال��م فه��ي مدينة  م��دن 
كاراكاس عاصم��ة فنزوي��ال، 
بيترماريتس��بورج  ومدين��ة 
ف��ي جن��وب أفريقي��ا، وبورت 
موريسبي في غينيا اجلديدة، 
ف��ي  س��وال  بي��درو  وس��ان 
وثالث مدن جنوب  هندوراس، 
أفريقيا ه��ي بريتوريا ودوربان 
باإلضاف��ة  وجوهانس��برغ، 
إلى ث��الث م��دن برازيلية هي 
فورتاليزا وس��لفادور وريو دي 

جانيرو.

متابعة / البينة الجديدة
يُوفر مح��ل للبيتزا في والية 
إزمير غرب��ي تركي��ا، لزبنائه 
فرصة احلصول على ربع ليرة 

عب��ر  وذل��ك  ذهبي��ة، 
مش��اركتهم في مس��ابقة 
وتش��ترط  البيت��زا.  ألكل 
املس��ابقة أن ي��أكل الزب��ون 
مبفرده، بيتزا يبلغ قطرها 60 
س��نتيمًترا، إضافًة إلى 350 
جراًما م��ن البطاطا املقلية 
ومش��روب، خالل مدة زمنية 
س��اعة. نص��ف  تتع��دى  ال 

وفي حال جنح املتس��ابق في 

إنه��اء كام��ل الوجبة خالل 
املدة احمل��ددة، يحص��ل على 
رب��ع لي��رة ذهبية، كم��ا يتم 
إعف��اؤه عن دف��ع تكاليفها. 
وق��ال صاحب احمل��ل فولكان 
كنطرجي لوكالة األناضول، 
 - دقيق��ة   30 املس��ابقة  إن 
60 س��نتيمترا ش��ارك فيها 
1000 شخص، وفاز منهم 6 

أشخاص فقط.

متابعة / البينة الجديدة
دع��ا مجلس النواب األميركي 
إلى إجراء حتقيق، فيما إذا كان 
مرتبط��ا  “المي”  داء  انتش��ار 
بتجرب��ة ل��وزارة الدف��اع 
ف��ي  االمريكي��ة 
م  ا س��تخد ا
ة  حش��ر
د  ا لق��ر ا
كنوع من 

األسلحة البيولوجية.
الغاردي��ان  وذك��رت صحيف��ة 
البريطاني��ة في خب��ر تابعته 
وكال��ة املعلوم��ة أن ”مجلس 
النواب وافق على مقترح عضو 

الكونغ��رس اجلمهوري كريس 
مبقتض��اه  يكل��ف  س��ميث 
املفت��ش العام ب��وزارة الدفاع 
إج��راء مراجع��ة ح��ول م��ا إذا 
كانت الوالي��ات املتحدة أجرت 
جتارب عل��ى القراد وحش��رات 
كسالح  الس��تخدامها  أخرى 
 1950 عام��ي  ب��ني  بيولوج��ي 
أن��ه ”مبوجب  و1975. واض��اف 
ذل��ك س��يتعني تقيي��م نطاق 
التجرب��ة، وما إذا كان مت  إطالق 
الق��راد أو أي حش��رات أخرى مت 
االس��تعانة بها ف��ي البحوث 
طري��ق  ع��ن  اخملتب��ر،  خ��ارج 

الصدفة أو بقصد التجربة”.

َعَلَماُت الَفَسـاِد
إِلْذَلِل الِعَبـــــاِد

عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

الفساد ينخر دوائرنا 
ويحولها إىل منخل، 

وإن أي مسؤول ال 
يتحرك ملعالجة الخلل 
هو فاسد أو شريك مع 

الفاسدين..

عاصمتان عربيتان ضمن األكثر أمانًا يف العامل .. ما هما؟

منذ أش��هر أعلنت ش��رائح اجتماعية عديدة ع��ن تظاهراتها 
واعتصاماتها ابتداًء من س��احة التحرير، م��روراً بوزارتي النفط 
والداخلي��ة ودوائر أخرى عديدة.. وابت��داًء إننا نفرح عندما ميارس 
املواطن العراقي حقه املكفول دس��تورياً كي يعّبر عن تطلعاته 
واحتياجات��ه املش��روعة، وم��ا يفرح أكث��ر أن ه��ذه التظاهرات 
واالعتصام��ات ذات طابع س��لمي ويلتزم القائم��ون بها باألطر 
القانوني��ة ألجل إيص��ال صوته��م ومطالبهم إلى املس��ؤولني 
املعنيني.. حيث يشاهد املار في ساحة التحرير يومياً العشرات 
من املعتصمني املفسوخة عقودهم أو الباحثني عن فرص عمل 
من حملة الشهادات العليا وهم يفترشون األرض، وكذلك احلال 

بالنسبة للمعتصمني أمام وزارتي النفط واملوارد املائية..
بودي هنا أن أسأل.. هل يسعد املسؤولني وقوف هؤالء املعتصمني 
حتت أشعة الشمس احملرقة وفي ظروف مناخية صعبة؟! وأليس 
من واج��ب الوزير املعني 
إليهم بنفسه  أن يخرج 
ويس��تمع  ويلتقيه��م 
م��ا  ويس��ّجل  إليه��م 
يريدونه وينقل معاناتهم 
مجل��س  رئي��س  إل��ى 
الوزراء السيد عادل عبد 
املهدي؟!.. وإذا لم يكّلف 
الوزير أو وكي��ل الوزارة أو 
العام نفسه عناء  املدير 
ذلك ألي��س حرياً برئيس 
-وه��و  احملت��رم  ال��وزراء 
الرجل األول في السلطة 
التنفيذي��ة- أن يلتقي هؤالء وجهاً لوجه ألنهم أبناء العراق ومن 
حقهم أن يطالبوا بحقوقهم املشروعة؟!.. ثم أسأل أيضاً.. أين 
السادة النواب ممثلو الشعب من كل الذي يجري في الشارع من 
مناظر مؤملة حقاً؟!.. أليس من واجبهم لقاء هؤالء ومشاركتهم 

اعتصامهم واالستماع إلى معاناتهم اليومية؟!..
ويحس��ب صراح��ًة لوس��ائل اإلع��الم اخملتلفة أنه��ا فقط هي 
م��ن ينق��ل معاناة هذه الش��رائح بالص��ورة والص��وت والكالم 

املكتوب..
دع��وة مخلصة لكل من يتصدى للمس��ؤولية اليوم أن يتحلى 
بأخالق وقيم الرس��ول األعظم محمد )ص( وأمير املؤمنني علي 
)ع( واألئم��ة والصحاب��ة األخيار األطهار الذي��ن كانوا يتفقدون 
الرعي��ة لي��الً ونه��اراً وينصتون لهمس��هم ويتأمل��ون جلوعهم، 
فأي��ن نحن بالضبط من هؤالء العظم��اء؟! أّما نحن في اإلعالم 
والصحافة فإن واجبنا يقتضي بنقل احلقائق إلى املسؤولني من 

دون مجامالت أو تزييف.

املُْعَتِصُمْوَن
ِبِذمَِّة َرِئْيِس الِوَزَراِء

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

أليس حريًا برئيس 
الوزراء املحرتم -وهو 

الرجل األول يف السلطة 
التنفيذية- أن يلتقي 

هؤالء وجهًا لوجه؟!

أهن��ئ وأبارك البن ش��قيقي 
)امل��الزم حتس��ني عل��ي كرمي( 
تخرج��ه م��ن دورة الضب��اط 
العالي��ة الرق��م )50( ليكون 
ف��ي  ومنتج��اً  فاع��الً  ج��زءاً 
ل��وزارة  األمني��ة  املنظوم��ة 
للع��راق  خدم��ًة  الداخلي��ة 

وشعبه.

عباس كريم العلياوي

متابعة / البينة الجديدة
أعلنت املطربة اللبنانية إليسا اعتذارها عن 
املش��اركة في جلنة حتكيم املوس��م املقبل 
م��ن برنامج اكتش��اف املواه��ب الغنائية 
ذا فوي��س The Voice. وكان أح��د متابعي 

إليس��ا على تويتر وجه لها سؤاالً حول 
مش��اركتها ف��ي املوس��م اخلامس من 

البرنامج والذي من املنتظر أن ينطلق 
قريب��اً، لت��رد عل��ى الف��ور بأنها لم 

تتلق اتص��االً م��ن إدارة البرنامج 
بع��د للمش��اركة ف��ي جلن��ة 
حتكي��م املوس��م املقبل، قبل 
أن تس��تدرك قائلة بأنه حتى 
في حال عرض��ت عليها إدارة 
البرنام��ج االنضمام إلى جلنة 
التحكيم فإنها سوف تعتذر، 
بالتحضير  النش��غالها  نظراً 

أللبومها الغنائي املقبل.

تتق��دم أس��رة حتري��ر )البينة 
التهان��ي   ب��أرق   اجلدي��دة( 
)الرائ��د  إل��ى  والتبري��كات 
محمد عداي حطاب الالمي(  
املنس��وب إلى مديري��ة املرور 
العامة، ملناس��بة ترقيته من 
نقي��ب إلى رائ��د، متمنني له 
دوام التق��دم  والنج��اح ف��ي 

عمله.

تهنئة

بيتزا باجملان .. وفوقها ربع لرية ذهبية!

تهنئة 

إليسا تنسحب
 ...The Voice من 

القراد العسكري .. سلح بايولوجيوالسبب!
لدى وزارة الدفاع األمريكية


