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ــم الدكتاتورية  ــقوط صن ــذ س ــرت من ــاً م ــن (١٥) عام ــر م اكث
ــتبداد ومبدد ثروات العراق في حروب عبثية ومغامرات لم  واالس
ــات وويالت مازلنا  ــوى ضحايا ودماء نزفت وخيب نقبض منها س
نئن حتت وطأتها ونترنح حتت قساوتها.. اكثر من (١٥) عاماً مرت 
والعراقي يتطلع الى عهد جديد وحياة مزدهرة تختفي فيها كل 
مظاهر الفقر والبؤس والضيم والبطالة واملدن املهملة واخلدمات 
االساسية الغائبة والعمران والتمدن الذي ال نعرف منهما سوى 
ــي واالداء احلكومي مازال  ــميهما.. حكومة تغادر واخرى تأت اس
ــراً واخلطط الطموحة لبناء وطن جديد مجرد احالم وردية  متعث
ــة ياكرام  ــن احلظوظ.. أال ترون معي ياساس ــس لها نصيب م لي

ــدمي منجز  ــل في تق ان الفش
ــيولد  ــا كان صغيراً س مهم
النفوس  في  واليأس  اخليبات 
ال  وزارات  ان  ــي  مع ــرون  ت أال 
ــن واجب  ــا م ــز ماعليه تنج
واستحقاق هي وزارات علينا 
ــا ونتخلص من وزر  ان نركله
ــال عام  ــتنزفه من م ــا تس م
كان حرياً ان يذهب للجياع.. 
ــرون معي ان دولة نفطية  أال ت

ــنوياً مبئات املليارات من الدوالرات  وايراداتها املالية املتحققة س
ــفيات والمدارس وال كليات وال انفاقا وال جسور  ال تبني مستش
وال ناطحات سحاب وال مدناً سكنية للناس حيث هناك آالالف 

يعيشون حياة الضنك في العشوائيات.
ــؤولية  ــتوى املس ــي يرتقي الى مس ــب باداء حكوم ــن نطال نح
الوطنية ومن ال يقوى على اداء املسؤولية فعليه ان يتنحى غير 
ــروات التي تأخذ  ــى ضياعاً للزمن وهدراً للث ــوف عليه وكف مأس
ــني.. كفى ضياعاً  ــراق واللصوص اجملرم طريقها الى جيوب السّ
للفرص وكفى لوجود التنابلة في كل مؤسسات الدولة واعطوا 

اخلبز خلبازته فالعراق ال يبنى إال بسواعد الرجال االصالء.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@NNär»nfl@ÔflÏÿy@ıaÖg
_k»í€a@k„á@bfl

ــق اخلاصة  ــفت جلنة التحقي كش
ــتهداف مخازن العتاد،  بحادثة اس
لرئيس الوزراء (عادل عبد املهدي)، 
ــي  الت ــرات  التفجي أن  ــراً،  مؤخ
ــتهدفت اخملازن نفذت بطائرات  اس
ــن  ع ــب  النائ ــال  وق ــرائيلية.  اس
حتالف الفتح، (احمد الكناني)، إن 
ــوزراء (عادل عبد املهدي)  «رئيس ال
ــاع االخير الذي  ــي االجتم عرض ف
ــادة  وق ــالث  الث ــات  الرئاس ــع  جم
ــر اللجنة  ــعبي تقري ــد الش احلش
ــك  تل ــي  ف ــق  بالتحقي ــة  املكلف
احلوادث». وأضاف، أن «التقرير الذي 
ــريبات  ــفت عنه بعض التس كش
ــاع أكد  ــت من االجتم ــي خرج الت
ــد نفذت  ــت ق ــرات كان أن التفجي

بطائرات إسرائيلية».
ــت  ــة اتفق ــد ذي صل ــى صعي عل
ــداد وبيروت، امس األربعاء، على  بغ
ــول  ــم احلل ــود لدع ــيق اجله تنس
الرامية لتعزيز األمن  ــية  السياس

ــة. وذكرت  ــتقرار في املنطق واالس
ــة العراقية، في بيان  وزارة اخلارجي
ــد علي  ــة (محم ــر اخلارجيّ إن «وزي
ــاالً هاتفيّاً من  احلكيم) تلقى اتص
ــيل)،  ــره اللبنانيّ (جبران باس نظي
أوجه  ــف  ختلِ ــان مُ ــث اجلانب وبح
ــني البلدين،  ــة ب ــات الثنائيّ العالق
ــبل مواصلة تعزيزها في  وتناوال سُ

اجملاالت اخملتلفة».
ــاً قدم ائتالف  ــي التطورات ايض وف
ــون، الذي يتزعمه (نوري  دولة القان
ــاء، مقترحا  ــي)، امس األربع املالك
ــاء االمريكي  ــن الغط ــروج م للخ
ــال النائب عن  ــكا. وق ــرب امري وض
ــور البعيجي)، في  االئتالف، (منص
ــة العراقية  ــان إن «على احلكوم بي
ــات مع  ــى متتني العالق ــه ال التوج
ــى التي لها خالفات  الدول العظم
مع امريكا والتحالف معها هو احلل 
ــرائيل  ــع لضرب امريكا واس الناج
ــى اعتبار ان  ــس الوقت عل ــي نف ف
ــر الغطاء  ــم من وف ــني ه االمريكي
للكيان الصهيوني والراعني لهم». 

ــرائيل  ــادي اس ــى، أن «مت ــار إل وأش
ــع  املواق ــتهداف  باس ــا  وقيامه
العسكرية داخل اراضينا لم يأت 
ــا جاء برعاية وموافقة  من فراغ امن
العراقية  ــواء  االج بفتح  امريكية 
ــروا كل هذا االمر  ــم وهم من دب له

ــتهداف  باس ــركاؤهم  ش ــم  وه
اراضينا». وتابع البعيجي، أن على 
ــالث ان تبتعد عن  ــات الث «الرئاس
ــجب جراء هذا  والش ــتنكار  االس
االعتداء السافر والتوجه الى عقد 
ــدول العظمى من  ــع ال حتالفات م

اجل توفير احلماية الدولية لبلدنا.
ــر  ــف وزي ــر كش ــد آخ ــى صعي عل
ــم  إقلي ــة  بحكوم ــة  الداخلي
ــد)، ان وزير  ــر أحم ــتان، (ريب كردس
ــري)،  الياس ــني  (ياس ــة  الداخلي
سيترأس وفدا رفيعا من احلكومة 

االحتادية من املفترض انه زار أربيل 
ــة الوزير  امس. و كان الوفد برئاس
ــيتم  ــاف انه «س ــري». وأض الياس
ــاكل التي ال  ــث حول املش التباح
تزال تواجه مواطنينا فيما يتعلق 
ــة»، الفتا  ــوال املدني ــة االح بقضي
ــأن  إلى ان «زيارة الوفد خاصة بش
ــا  وفيم ــط».  ــني فق الوزارت ــل  عم
ــن املقرر ان  ــارة أخرى م ــق بزي يتعل
تقوم بها جلان من اقليم كردستان 
ــد، إلى ان  ــار أحم ــداد، أش ــى بغ ال
ــداد ان جتهز  ــل تنتظر من بغ «أربي
ــكل جدي  جلانها لكي نتحاور بش
بشأن القضايا اخلالفية العالقة»، 
ــم  اقلي ــان  جل ــة  «جاهزي ــدا  مؤك
كردستان لزيارة بغداد في أي وقت 
ــة جاهزة  ــون احلكومة االحتادي تك
ــتقبالنا».من جانب آخر اعلن  الس
ــادل عبد  ــس الوزراء (ع مكتب رئي
ــاء، ان االخير  املهدي)، امس االربع
ــن محيط  ــاد بدائل ع ــه بايج وج

بغداد االمني. 

تتمة ص٣
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               / حمودي غريب
ــدة) بلقب أفضل صحيفة  فازت جريدة (البينة اجلدي
عراقية في مهرجان ومسابقة اإلبداع الذهبي السنوي 
الذي أقامته رابطة اإلعالميني والصحفيني الشباب، 
أمس األربعاء، في فندق املنصور ميليا ببغداد، بحضور 
ــور عبد األمير  ــياحة واآلثار الدكت ــر الثقافة والس وزي
احلمداني وجمع غفير من املسؤولني واإلعالميني.وقال 
ــتبيانات  رئيس الرابطة الزميل علي الوادي: «إن االس
ــرت نتائجها أن  ــي أجريناها أظه ــتفتاءات الت واالس
ــة األولى بوصفها أفضل  (البينة اجلديدة) حتتل املرتب
ــر (البينة اجلديدة)  صحيفة عراقية يومية». وستنش

في عددها املقبل تفاصيل موسعة عن املهرجان.

الحلبوسي وصالح وعبد اِّـهدي  / صورةمن االرشيف 
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 من ال يقوى على اداء 
اِّـسؤولية فعليه ان 
يتنحى غري مأسوف 
عليه وكفى ضياعاً 
للزمن وهدراً للثروات

عبد الوهاب جبار
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وكاالت /  
 قال مدير مكتب الرئيس اإليراني، محمود 
ــاء بني  ــن عقد لق ــث ع ــي إن احلدي واعظ
الرئيسني اإليراني واألمريكي غير صحيح 
ــدا على ضرورة رفع  ــل بناء الثقة، مؤك قب
واشنطن العقوبات عن إيران قبل أي حوار.

ــات صحفية،  ــي في تصريح ــال واعظ وق
ــي احلكومة  ــعى ف ــاء، «نس ــس األربع ام
ــتغالل  الس ــة  اخلارجي ووزارة  ــة  اإليراني
ــع العقوبات  ــل رف ــائل ألج ــع الوس جمي
ــران ...وان عقد لقاء جملرد اللقاء ال  عن طه
ــكالت إيران».ولفت واعظي إلى  يحل مش
ــاع أي طريق مع  ــه «إذا أرادت أمريكا اتب أن
إيران، عليها أوال تصحيح أخطائها فيما 
ــا بخصوص االتفاق  يخص العقوبات».أم
النووي، فشدد واعظي على ضرورة رجوع 
ــة ٥+١ وااللتزام  ــني إلى مجموع األمريكي
ــي االتفاق.وأضاف  ــم الواردة ف بتعهداته
ــتقلص املزيد من  ــران س ــي أن طه واعظ

ــي خطوة ثالثة، في  التزاماتها النووية ف
ــع أوروبا إلى  ــم تفض املفاوضات م حال ل
ــى أن املفاوضات  ــت واعظي إل نتائج.ولف
مع اجلانب الفرنسي أحزرت تقدما جيدا، 
ــيزور  ــأن وفدا اقتصاديا إيرانيا س منوها ب

فرنسا األسبوع املقبل.
ــلطات  ــى صعيد ذي صلة أعلنت الس عل
السويدية، أمس االول ، أنّ صحافياً إيرانياً 
ــر اخلارجية اإليراني محمد  كان يرافق وزي
ــكندنافية  ــواد ظريف في جولته االس ج
انسحب من الوفد اإليراني خالل محطته 
ــوء فيها.وأكد  ــب اللج ــويد وطل في الس
ــويدي لفرانس برس  مكتب الهجرة الس

ــر توحيد  ــب إقامة من أمي ــه تلقى طل أن
ــي الوكالة اإليرانية  ــل، الصحافي ف فاض
املتشددة «موج»، من دون إعطاء مزيد من 
م بطلب  ــدّ ــبب التق التفاصيل.ويعود س
ــر الصحافي الئحة بأسماء  جلوء إلى نش
ــم أنهم يحملون  ــؤولني إيرانيني يزع مس
جنسيتني، بينها جنسيات «دول تعتبرها 
احلكومة اإليرانية دوالً معادية»، في وقت 
ــية املزدوجة ومتنع عن  ترفض إيران اجلنس
حاملي جنسية أخرى احلماية القنصلية 
التي يتمتع بها الرعايا األجانب.وقال أمير 
توحيد فاضل عبر التلفزيون السويدي إن 
ــمياً أنها  ــة اإليرانية أعلنت رس «احلكوم

ــي  الصحاف ــكوى».وكان  بش ــتتقدم  س
ــواد ظريف في  ــق جل ــد املراف ــن الوف ضم
ــملت فنلندا  ــي ش ــة الت ــه الدولي جولت
ــدأت من  ــت ب ــج، وكان ــويد والنروي والس

الكويت في ١٧ من الشهر اجلاري.

الرئاسة اإليرانية: «ال» لقاء بين روحاني وترامب قبل رفع واشنطن العقوبات
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الديوانية / 
ــتباقية  ــبة القانونية بلجوئهم الى خطوة اس يتهرب مدراء الدوائر من احملاس
بتقدمي االعفاء قبل اقالتهم، للمحافظة على الوظيفة ونقلهم من دائرة الى 
أخرى. وذلك بحماية كتل متحكمة بإدارة املدينة سياسيا واقتصاديا، هذا ما 
كلت مجالس حتقيقية مبدراء  ــار اليه مراقبون ومواطنون في الديوانية.وشُ أش
ــى النزاهة، هذا ما  ــتثمار، الحالة ملفاتهم ال ــة والعقود والتربية واالس البلدي
ــدراء الدوائر للتهرب من  ــفه نائب رئيس اجمللس ، ورفض تقدمي أي اعفاء مل كش

املالحقة القانونية.

@5«@Ú€ıbéΩa@Âfl@ÊÏiäËnÌ@ıaâÜfl@NNŸzöÌ@bfl@ÚÓ‹j€a@äë
·Ën€b”a@›j”@·Ëjïb‰fl@Âfl@ıb–«�a@·ÌÜ‘m

ــعبي وأحد  ــد الش ــا في احلش   ان قيادي
ــادرا بغداد  ــاء الفصائل العراقية غ زعم
ــا تتعلق  ــارة يقال انه ــي زي ــى ايران ف ال
بالسعي للحصول على صواريخ (أرض – 
جو) تسمح باسقاط الطائرات املسيرة 

التي تستهدف مقرات احلشد.

ÒâÏ–ñ»€a@b‰€@o€b”

بغداد / 
ــاء، بيانا حول  ــر، امس األربع ــدر ائتالف النص أص
اجلهة الرسمية اخملولة بإعالن مواقفه.وقال عضو 
ــنيد في بيان إن ائتالفه يجدد  االئتالف، علي الس
ــتهداف  ــه «املعلن بالرفض واالدانة الي اس موقف
ــد الشعبي وسائر مؤسساتنا  ملعسكرات احلش
االمنية والعسكرية».وأكد، أن «املواقف الرسمية 
الئتالف النصر تصدر عن املكتب االعالمي للنصر، 
ــية  وهي املترجمة لرؤية ومواقف النصر السياس

ــبق واعلن  ــه «س ــنيد، أن ــع الس والوطنية».وتاب
ائتالف النصر موقفه الرسمي بتاريخ  ١٩/متوز ومت 
ــذي اكيد فيه رفضه  ــده في ٢٥/اب ٢٠١٩ وال تأكي
ــدم او االرض  ــاس بال ــدوان او انتهاك او مس اي ع
ــيادة  ــات او القوات او املصالح او الس او املؤسس
ــت، وطالب احلكومة  ــن اي جهة كان ــة م العراقي
ــة  ــية واالمني ــؤولياتها السياس ــة مس مبمارس
ــالمة االرض والدم واملصالح والسيادة  لضمان س

العراقية».

البصرة / 
ــمال من  ــي قضاء الهارثة الواقع الى الش جتدد ف
ــلح،  ــائري مس ــة البصرة، نزاع عش ــز مدين مرك
ــلت قيادة العمليات قوات لردع النزاع  فيما ارس
ــفر عن  ــني حني وآخر ويس ــدمي الذي يتجدد ب الق
ضحايا ويشل حركة املواطنني واملركبات.وناشد 

مواطنون قيادة عمليات البصرة الى إنشاء مركز 
مسيطر في الهارثة قريب من معقل العشيرتني، 
ــش ومدعوم بآليات  ــد بقوات قتالية من اجلي ويرف
ــب وحجم النزاع الذي  ــلحة تتناس مدرعة وأس
ــمه  ــدد منذ عام ٢٠١٥ ، من دون أن يتم حس يتج

عسكرياً او عشائرياً.

بغداد /  
ــد  ــة محم اخلارجي ــر  وزي ــرى  أج
ــاالً هاتفياً مع  علي احلكيم اتص
ــن الصفدي،  ــي أمي ــره األردن نظي
بل تعزيز التعاون  وبحثا خالله سُ
ــن، وأهمية  البلدي ــني  ب ــي  الثنائ
ــح  فت ــو  نح ــل  العم ــف  تكثي
ــترك  ــدة للتعاون املش آفاق جدي
ــان  ــر بي ــتى اجملاالت.وذك ــي ش ف
ــت {البينة  ــوزارة اخلارجية تلق ل

اجلديدة} نسخة منه ان الوزيرين 
ــورات مجمل  ــى تط ــا إل «  تطرق
القضايا اإلقليمية ذات االهتمام 
ــى  ــران عل ــترك».وأكد الوزي املش
ــات التضامن  ــة تعزيز آلي «أهمي
ــي مواجهة  ــترك ف والعمل املُش
التحديات اخملتلفة التي تشهدها 
ــول  باحلل ــع  والدف ــة،  املنطق
ــأنها  ــن ش ــي م ــية الت السياس

حتقيق األمن واالستقرار».

Ôfl˝«¸a@knÿΩa@Â«@âÜñm@b‰€@ÚÓ8ä€a@—”aÏΩa@Zäñ‰€a@“˝nˆa
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بغداد / البينة الجديدة
ــايش احلزب  ــس األربعاء، اس ــني القدو، ام ــن حتالف الفتح، حن ــبكي ع ــم النائب الش اته
ــبك الدميقراطي. وقال القدو، في بيان «مرة اخرى  الدميقراطي باختطاف عضو بتجمع الش
بدأ احلزب الدميقراطي الكردستاني ميارس اساليبه التعسفية ضد ابناء القومية الشبكية 
وخاصة من املناهضني لسياسة التكريد ألبناء الشبك». وأضاف: «لقد قام اسايش احلزب 
ــتاني بخطف املواطن الشبكي طالل حيدر العضو في جتمع الشبك  الدميقراطي الكردس
الدميقراطي  يوم السبت املصادف ٢٤ اب ٢٠١٩».واعتبر القدو، هذه االساليب «من عمليات 
اخلطف واالعتقال الذي مارسه مقرات احلزب الدميقراطي الكردستاني في بعشيقة وبرطلة 
ــنوات  ٢٠٠٦ الى سنة ٢٠١٤ لم يثننا عن التمسك بهويتنا الوطنية ولن  واحلمدانية بني س
ــل ٢٠١٤». ودعا القدو، قيادة  ــهل نيتوى الى ما قب ــا اآلن عن رفضنا القاطع لعودة س يثنين
ــالل حيدر  والكف عن  ــراح ط ــراع في اطالق س ــتاني إلى «االس احلزب الدميقراطي الكردس

ممارسة الضغط على ابناء الشبك الرافضني لسياسة التكريد واالنفصال».

بغداد / البينة الجديدة 
ن  ــة عن متكُّ ــي هيأة النزاه ــرة التحقيقات ف ــت دائ أعلن
ــن ضبط  ــة بابل م ــأة في محافظ ــق الهي ــب حتقي مكت
ــود ملكيَّتها للدولة،  ــتيالء على أرضٍ تع ــنيِ باالس متهم
بيِّنة أنَّ االستيالء متَّ بتواطؤ مع عدد من موظفي بلدية  مُ
احللة. الدائرة أشارت، إلى أنَّ فريق عملٍ من مكتب حتقيق 
ــاحني  ــى العقار املتجاوز عليه برفقة مسَّ ــل انتقل إل باب
ــي التخطيط  ــاري ومديريَّت ــجيل العق ــرة التس ــن دائ م
ن  ــث واملتابعة، متكَّ ــة، وبعد البح ــيِّ وبلدية احلل العمران
ــار، الفتةً إلى  ــتيالء على العق من ضبط املتهمني باالس
ــع في موقع متميز مبركز مدينة احللة، وتعود  أن األرض تق
ــاحتها قرابة (٣ دوامن و٨٠٠  ملكيَّتها للبلدية، وتبلغ مس
ــار. وأضافت إن  ــا بأكثر من مليار دين رُ قيمته ــر)، وتُقدَّ مت
املتهمني، اللذين استوليا على األرض بتواطؤٍ مع عدد من 
موظفي البلدية، قاما بأعمال احلفر واحلدل والدفن وفرش 
ــاء؛ لغرض  ــبكة أنابيب م ــبيس ومد ش األرض مبادة الس
ــاء مجمع سكني، موضحة أن املتهمنيِ باشرا، بعد  إنش
ــيمها وبيعها كقطعٍ  ــى األرض،  بتقس ــتيالئهما عل اس
ــل  ــاء محطة لغس ــكنيةٍ للمواطنني، فضالً عن إنش س
ــيارات وتبديلك الزيوت.  وأكدت الدائرة أنه متَّ تنظيم  الس
، وعرضه رفقة املتهمني املضبوطني في  ــفٍ محضر كش
رة قضائيَّة على قاضي  ذكَّ ت مبوجب مُ العمليَّة التي نُفِّذَ
ــكام القرار  ــتناداً ألح ــق الذي قرَّر توقيفهما اس التحقي
ــنة ٢٠٠١). يُشارُ إلى أن هيأة النزاهة أعلنت في  (١٥٤ لس
ــق الهيأة في بابل  ــران املاضي عن متكن مكتب حتقي حزي
ــا مبليارات الدنانير  رُ قيمته ــادة أربعة عقاراتٍ تُقدَّ من إع

مللكية الدولة.

Ÿjí€a@…‡£@ø@Ïö«@“b�nÅbi@Ôüaä‘πÜ€a@låßa@ìÌbçc@·ËnÌ@ÎÜ‘€a
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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
ــون عراقيون، أن يكون  رجح محللون أمني
ــر البغدادي  ــش أبو بك ــم تنظيم داع زعي
ــيني آخرين داخل  ــني عراقيني رئيس وقيادي
ــوريا.وقال عدة محللني أمنيني عراقيني  س
ــورية ملوقع  ــزور الس ــر ال ــن دي ــادر م ومص
ــن «املعتقد أن  ــه م ــاري إن ــر اإلخب املونيت
ــو بكر البغدادي وقياديني عراقيني  يكون أب
ــوريا. ولكن ما  ــن داخل س ــيني آخري رئيس
ــات ضئيلة فقط  ــك، تتوفر معلوم وراء ذل
ــدا من أهالي  ــادر املطلعة جي «.أحد املص
ــمه  ــف عن اس دير الزور الذي رفض الكش
ــي تصريح إن «هناك  ألغراض أمنية قال ف
ــي، قد يكون هو  ــال يدعى، جبار العراق رج
الشخص الرئيس الذي يعرف مكان تواجد 
البغدادي».املصدر كان معروفا في السابق 
بتقدميه لقوات التحالف الدولي إحداثيات 
ــوريا.  ألهداف تابعة لتنظيم داعش في س
وأضاف املصدر قائال «جبار العراقي هو من 

ــخص بدوي عراقي  ــيرة شمر، وهو ش عش
يستخدم امليزة التي يتمتع بها ملصلحته 
ــهل لقياديي داعش عبور احلدود». بأن يس
ــار العراقي هو قائد  ــال املصدر بإن «جب وق
ــكري لوالية اجلزيرة ومن املقربني جدا  عس
ــدة مصادر  ــى أن ع ــيرا إل ــدادي، مش للبغ
ــدادي هرب من  ــأن البغ ــة أخبرته ب محلي
ــاء املعركة في  ــورية أثن قرية الباغوز الس
ــباط – آذار ٢٠١٩ وعبر احلدود إلى داخل  ش
ــاة الغنم». وأضاف  العراق متخفيا مع رع
ــك قضى زعيم داعش  املصدر أنه «بعد ذل
ــراء ناحية الرمانة  ــض الوقت في صح بع
ــه اآلن يتواجد في اجلانب  في األنبار ولكن
ــورية». ــوري من احلدود العراقية الس الس
ــؤولني األمنيني أن  وكما يدعي بعض املس
هذه التحركات كانت ستكون صعبة في 
ــلل  ــدادي قد أصيب بالش ــال كان البغ ح
ــر الباغوز.مع ذلك، كون  خالل معركة حتري
ــوريا فهذا يتطابق مع ما  البغدادي في س

ــتخبارية عراقية عالية  ذكرته مصادر اس
ــاب ملوقع  ــة اإلره ــي مكافح ــتوى ف املس
ــو رأي يؤيده جدا احمللل األمني  املونيتر، وه
ــي فاضل أبو رغيف .وأكد أبو رغيف  العراق
ــي أن البغدادي  ــك ف ــاك ش ــه ليس هن أن
ــا أن املناطق  ــوريا طامل يتواجد اآلن في س

العراقية لم تعد اآلن أرضا خصبة ألتباع 
ــوريا حيث  التنظيم كما هو احلال في س
يوجد كثير من الدعم لهم في إدلب وقرب 
منطقة تدمر األثرية وكذلك في معسكر 
ــخص  ــف ش ــم ٥٨ أل ــذي يض ــول ال اله
ــم  ــال جميعه ــاء وأطف ــال ونس ــن رج م
ــو رغيف  ــش .وقال أب ــن لداع ــن املؤيدي م
ــزاع معلومات  ــا انت ــن املتوقع أيض إنه م
ــن ١٦٠٠ معتقل عراقي  ــة من أكثر م أمني
ــش مت حتويلهم خالل  ــلحي داع ــن مس م
ــوريا إلى العراق. ــابيع األخيرة من س األس
اخلبير األمني العراقي في مجال مكافحة 
ــمي، قال للمونيتر  اإلرهاب هشام الهاش
ــة فكرة  ــد لديه أي ــاك أح ــس هن ــه «لي إن
ــادات داعش  ــل الهرمي لقي عن التسلس
الراهن».وقال الهاشمي  بالنسبة للوقت 
ــع اجلانب األمني  ــش غير تعامله م إن داع
ــر تكتما  ــح اكث ــام ٢٠١٨ واصب ــذ الع من
ــيرا الى ان  ــماء قياديينه اآلن، مش عن اس

الواليات املتحدة خصصت منحة مقابل 
ــار قيادييه بضمنهم  ــة من كب رؤوس ثالث
ــني آخرين من  ــر مالية التنظيم ورجل مدي
ــباب  ــيرة اجلبور .وفي بحثه عن االس عش
التي ادت الى هزمية داعش، قال الهاشمي 
انه خلق اعداء له في كل مكان يحل فيه 
بضمنهم تنظيم القاعدة وفروعه وكذلك 
ــة  ــل املقاوم ــلمني وفصائ ــوان املس االخ
ــيعية والفصائل الكردية، فضال عن  الش
ــيا واالحتاد االوربي  الواليات املتحدة وروس
ــة، حتى ان  ــدول العربي ــران وتركيا وال واي
ــائر التي عملت معه انقلبت عليه  العش
ــذي تعرضت  ــد واخلوف ال ــبب التهدي بس
ــاك ــ ضمن  ــك فانه ال يبدو هن له .مع ذل
ــات ارهابية  ــتقبل القريب ـــ هجم املس
ــعة النطاق قد تهدد مدنا كبرى. في  واس
ــر وقتل  ــه عمليات أس ــتمر في ــت تس وق
ــة لتنظيم داعش في  ــررة خلاليا نائم متك

كل من العراق وشرقي سوريا.

وكاالت / البينة الجديدة
ــراف موضوعا حتت  ــي تليغ ــرت صحيفة الديل نش
عنوان «إسرائيل لن تتحمل استفزازات إيران». وتقول 
ــد في األعمال  ــه بالنظر إلى التصعي ــة إن الصحيف
ــرق  ــرائيل  وإيران في منطقة الش ــة بني إس العدائي
ــي قمة الدول  ــنجد أن «نبرة التفاؤل، ف ــط س األوس
السبع الكبرى في فرنسا، إليجاد سبيل دبلوماسي 
مع طهران لم تكن في محلها». وأضافت الصحيفة 

ــى أهداف  ــات عل ــن هجم ــت ش ــرائيل أعلن أن «إس
ــوريا ولبنان في  ــة أو تابعة لها في العراق وس إيراني
ــام املاضية، لذا فإن هذا التصعيد يتناقض متاما  األي
ــتعداد  مع املقترحات التي تتحدث عن إمكانية اس
ــة املفاوضات  ــرى إلى طاول ــوس مرة أخ ــران للجل إي
ــا للصحيفة، رمبا  ــووي». ووفق ــأن برنامجها الن بش
ــخ هذا اإليحاء مع ظهور وزير اخلارجية اإليراني  ترس
ــا بدعوة من  ــأة في فرنس ــواد ظريف فج محمد ج

الرئيس اميانويل ماكرون الذي استضافت بالده قمة 
ــردد أن الرئيس  ــبع الصناعية الكبرى. وت الدول الس
ــى إنقاذ  ــخصية عل ــادرة ش ــل مبب ــي يعم الفرنس
ــب الديلي تلغراف،  ــووي مع إيران.وبحس االتفاق الن
ــت الرئيس األمريكي دونالد ترامب  هذه اخلطوة دفع
ــتعداده للقاء الرئيس اإليراني إذا  إلى اإلعالن عن اس
ــغل  ــروف مالئمة، ولكن قبل أن ينش ــت الظ أصبح
ــدث في هذا  ــة قريبة قد حت ــا أن انفراج ــع ظن اجلمي

ــي لترامب  ــف ال ينبغي إغفال أن الهدف الرئيس املل
كان منذ البداية فتح مفاوضات مرة أخرى مع إيران.

ــران تعمل على  ــة أن إي ــب إلى حقيق ــير الكات ويش
ــة إسرائيل عسكريا في املنطقة سيصعب  مناوش
ــس ترامب بأن طهران جادة  من إمكانية إقناع الرئي
ــرائيل،  ــة نظر إس ــلوكها.فمن وجه ــر س في تغيي
ــكري إليران في العراق وسوريا ولبنان  الوجود العس

يشكل خطرا على مواطنيها.
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ــتخباراتي عن  ــكا» االس ــل موقع «ديب غلــق .. نق
ــا إن اجليش  ــرائيلية قوله ــكرية إس ــادر عس مص
اإلسرائيلي أغلق، امس األربعاء، اجملال اجلوي على 
ــالت اجلوية.يأتي ذلك،  طول احلدود مع لبنان للرح
ــس الثالثاء،  ــرائيلي، أم ــا أعلن اجليش اإلس بعدم
ــيارات واملركبات غير  ــرض قيود على حركة الس ف
العسكرية على احلدود مع لبنان، وأكد في بيان أن 
ــيناريوهات  «قوات جيش الدفاع تبقى في حالة جاهزية دائمة لس

عدة
ــي التابع  ــيطرة اجليش اليمن ــالم بس ــائل إع ســيطرة .. أفادت وس
ــط  ــار عدن، وس ــى مط ــرعية عل ــة الش للحكوم
ــزام األمني التابعة  ــتباكات دائرة مع قوات احل اش
ــن املناطق  ــي اجلنوبي بعدد م ــس االنتقال للمجل
داخل مدينة عدن.وقال وزير اإلعالم اليمني، معمر 
ــيطرة  اإلرياني، إن القوات احلكومية انتزعت الس
ــة للمجلس  ــن القوات التابع ــى مطار عدن م عل

االنتقالي اجلنوبي.

ــي  ــتئناف ف ــة االس ــررت محكم افــراج .. ق
ــس األربعاء،  ــة األوكرانية كييف، ام العاصم
ــراح رئيس حترير وكالة «نوفوستي- إطالق س

أوكرانيا»، كيريل فيشينسكي. جاء ذلك في 
ــر الوقائية املفروضة على  إطار تغيير التدابي
فيشينسكي مقابل تعهد شخصي باملثول 
ــتدعاء، واإلبالغ عن  أمام احملكمة عند أول اس
ــل اإلقامة أو العمل، واالمتناع عن االتصال بأي من  تغيير مح

الشهود.
ــاون  ــية للتع الروس ــة  ــة الفدرالي ــر املصلح ــن مدي أعل  .. بحــث 
ــوغايف، أن روسيا  ــكري-التقني، دميتري ش العس
وتركيا تناقشان احتمال شراء مقاتالت «سو-٣٥» 
ــو-٥٧»، مضيفا أن أنقرة عبرت عن اهتمامها  و»س
الكبير بها. وقال شوغايف أمام الصحفيني أثناء 
ــس-٢٠١٩» الدولي  ــرض «ماك ــي مع ــاركته ف مش
ــي  ــكي ف ــة جوكوفس ــد مبدين ــران املنعق للطي

ضواحي موسكو.

ــب طيب  ــي، رج ــس الترك ــرب الرئي اهتمــام .. أع
ــس-٢٠١٩»  ــرض «ماك ــالل زيارته مع ــان، خ أردوغ
ــو-٥٧»  ــراء مقاتالت «س ــه بش ــران، اهتمام للطي
الروسية، ليؤكد له نظيره الروسي، فالدميير بوتني، 
ــع أردوغان، الذي وصل  وجود هذه اإلمكانية. واطل
ــريعة  ــيا في زيارة س يوم الثالثاء املاضي إلى روس
ــرات في معرض  ــني، على عدد من الطائ للقاء بوت
«ماكس-٢٠١٩» للطيران والفضاء مبدينة جوكوفسكي، مبا في ذلك 

أحدث مقاتلة روسية من طراز «سو-٥٧» من اجليل اخلامس.
نهاية .. أعلن الرئيس الفرنسي، إميانويل ماكرون، الثالثاء املاضي، أن 
ــة عصر الهيمنة الغربية فيه،  العالم يعيش نهاي
وهناك دول أخرى بينها روسيا، تأتي لتغير النظام 
ــاح مؤمتر  ــي افتت ــة ألقاها ف ــي كلم ــي. وف العامل
السفراء الذي يدشن سنويا عودة الدبلوماسيني 
ــيني إلى أداء واجباتهم بعد انتهاء عطلة  الفرنس
ــار ماكرون إلى أن النظام الدولي أخذ  الصيف، أش

يتغير بصورة غير مسبوقة.

حزب اهللا: 

وكاالت / البينة الجديدة
ــخص من ٣  ــالء ٨٤٧٥٠٠ ش ــة بإج ــلطات الياباني ــوم الس  تق
محافظات غرب البالد بسبب خطر وقوع فيضانات وانهيارات 
طينية قد تسببها األمطار الغزيرة التي تشهدها تلك املناطق.
ــابقا مبصرع ٣ أشخاص جراء  ــائل إعالم محلية س وأفادت وس
ــن جانبها أعلنت وكالة «كيودو» اليابانية، بغمر  الفيضانات.م
محطة القطارات في مدينة ساغا.ومن املتوقع أن تهطل أمطار 
ــمال جزيرة كووشو  ــاعات الـ٢٤ املقبلة ش غزيرة جدا في الس

واملناطق اليابانية األخرى، مبا فيها العاصمة طوكيو.
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بغداد / البينة الجديدة
ــس مجلس النواب  ــارك النائب االول لرئي ش
ــس االول الثالثاء،  ــي ام ــن كرمي الكعب حس
ــة  ــه نقاب ــذي نظمت ــزي ال ــال املرك باالحتف
ــرور ٨٦ عاما  ــبة م ــني العراقيني مبناس احملام
على تأسيسها، والتي منحت الكعبي درع 
التميز. وقال الكعبي على هامش االحتفال: 
ــاهم خالل املدة املاضية في ان تكون  انه «س
ــريك احلقيقي  غرف محامي احملافظات الش
ــد مجلس  ــريعية، ورف ــي املنظومة التش ف

ــة بالقوانني املراد  ــواب باملقترحات اخلاص الن
ــوا مجس عند  ــا ان يكون ــريعها، وايض تش
ــود اخطاء او  ــال وج ــني في ح ــذ القوان تنفي
ــرى«. واكد ان  ــريعات اخ ــات مع تش تقاطع
«الدور الكبير الذي لعبته اعرق نقابة عراقية 
ــاعه  ممثلة بنقابة احملاميني العراقيني في اش
ــة  ــلطة القضائي ــم الس ــة ودع روح العدال
ــعب امام القضاء، وفي  واملمثل العادل للش
ــل اجملتمع كل هذا  ــث الوعي القانوني داخ ب
ــريحة التي كان  ــا نفتخر بهذه الش يجعلن

ــكيل الدولة العراقية..  لها الفضل في تش
ــي ورجل القانون  ــم بأن دور احملام فنحن نعل
ــي ورجل الدولة  ــل اهمية عن السياس ال يق
ــار  ــون القطاع اجملتمعي «.واش كونهم ميثل
ــواب بدورته  ــس الن ــى ان «مجل ــي ال الكعب
احلالية منفتح على جميع النقابات املهنية 
ــراكها في صياغة القوانني ذات الطابع  واش
ــا حصل مع قانون  التخصصي والفني، كم
حرية احلصول على املعلومة، وطالبنا نقابة 

احملاميني بدراسة املشروع وابداء الرأي».

بغداد/ البينة الجديدة
ــاء، مع أمني  ــم صالح، امس االربع ــس اجلمهورية بره ــث رئي بح
ــر جهاز األمن الوطني حميد الشطري آخر التطورات االمنية  س
ــية في البالد. وذكر بيان رئاسي تلقت (البينة اجلديدة)  والسياس
ــخة منه، ان «رئيس اجلمهورية استقبل الشطري في قصر  نس
ــرورة تضافر  ــه، واكد صالح ض ــداد والوفد املرافق ل ــالم ببغ الس
ــبات  ــتقرار واحملافظة على املكتس اجلهود لتحقيق األمن واإلس
ــن «الدور  ــش اإلرهابية، وثم ــات داع ــد دحر عصاب ــة بع املتحقق
ــالل املعلومات  ــن الوطني من خ ــاز األم ــه افراد جه ــذي يقدم ال
األستخبارية واألمنية، فضالً عن أسهامهم في إستتباب األمن 

واحلفاظ على ارواح وممتلكات املواطنني».

بغداد/ البينة الجديدة
ــن محافظة ديالى رعد الدهلكي ، امس االربعاء، ان  قال النائب ع
ــتثمار  ــيعي بتهدمي قبور االموات بحجة االس ــي الوقف الش مض
ــاوز على االعراف الدينية واالخالقية. واوضح الدهلكي في بيان  جت
ــرات القرى  ــخة منه، ان «هنالك عش ــت (البينة اجلديدة) نس تلق
ــكنية للنازحني  ما زالت حتى اللحظة مهدمة وال  واملناطق الس
ــيعي  ــا ادنى مقومات احلياة وكان االحرى بالوقف الش تتوفر فيه
ــم الى مناطقهم  ــدن االحياء وقراهم واعادته ــي العمار م ان ميض
ــور والتجاوز على حرمة  ــن مكرمني بدل الذهاب لنبش القب معززي
ــاف الدهلكي، ان «هنالك  ــخرية». واض االموات بذرائع مثيرة للس
قضية رفعها الوقف السني لدى احملاكم ضد هذا التجاوز، ونحن 
ــنمضي في تقدمي  ــني للمحافظة في مجلس النواب فس كممثل
ــة البرملان لتشكيل جلنة تقصي حقائق  للوقوف  طلب الى رئاس
ــبة من يقف خلفها  ــات تلك التصرفات بغية محاس على حيثي
كونها ترتقي ملصاف اجلرمية االنسانية واالخالقية»، مشددا على 
ــتنكرة هي امتداد لالصوات  ان «تلك االجراءات غير املقبولة واملس
املسمومة النشاز التي تريد اعادة ديالى ملربع الصراعات الدموية 
والتي راح ضحيتها االبرياء من ابناء احملافظة».واكد الدهلكي، اننا 
«لن نسمح بتلك املهازل وينبغي عاجال ام اجال تنظيف احملافظة 
من تلك النفوس املريضة املتعطشة للدماء والتي اعتاشت على 
الفوضى وخلق الفنت بني ابناء الشعب الواحد»، داعيا املرجعيات 
ــيعية «للتدخل وايقاف تلك املهزلة التي  الدينية والقيادات الش

تستنقص من شأن من يقوم بها اوال قبل غيره».

بريوت / البينة الجديدة
ــم، أن احلزب  ــد نائب األمني العام حلزب اهللا اللبناني نعيم قاس أك
ــرائيلي بـ»ضربة قاضية مفاجئة». ــيرد على كل العدوان اإلس س
ــرائيلي موصوف  ــز «بأن العدوان اإلس ــم، في لقاء متلف وقال قاس
ــدد نائب األمني العام  وال ميكن أن نتعامل معه كقضية عابرة».وش
ــب التفاصيل التي  ــيكون بحس حلزب اهللا اللبناني على أن الرد س
ــن نصر اهللا في كلمته.وردا على سؤال بشأن  ــيد حس ذكرها الس
الرد املمكن، صرح قاسم بأن احلزب ال يتحدث عن اخلصوصيات وال 
ــتكون  ــدم التفاصيل التي تخدم تل أبيب، مؤكدا أن الضربة س يق
ــب.وبني املتحدث أن األجواء أجواء رد على  مفاجئة باملقدار املناس
ــت أجواء حرب، موضحا أنه ال ميكن احلديث عن حرب  اعتداء وليس
ــم إن موقف  ــل والضغط على «حزب اهللا».وقال نعيم قاس للتهوي
الدولة اللبنانية من االعتداءات اإلسرائيلية صحيح وال ننتظر ردا 

في مجلس األمن.
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نــائـــب عـــن ديـــالــــى: 



بغداد / البينة اجلديدة
ــأن الدستوري من حتايل كتل سياسية على املكونات غير  حذر خبير في الش
املسلمة {االقليات} مبنح ممثليها مقاعد فقهاء القانون في احملكمة االحتادية 
ــام مجلس النواب ال مينحهم  ــروع املعروض حالياً ام العليا، الفتاً إلى أن املش
ــي اصدار  ــتكون لرجال الدين ف ــى أن الغلبة س ــدداً عل ــت، مش ــق التصوي ح
القرارات واالحكام.وقال اخلبير محمد الشريف في بيان إن «الكتل السياسية 
ــى القضاء العراقي طرحت مقترحاً مثيراً للجدل، ملا  الراغبة في الهيمنة عل
اعتبرته محاولة للوصول إلى صيغة نهائية لقانون احملكمة االحتادية العليا».
ــيحيني والصابئة  ــح ممثلي املس ــرح يتضمن من ــريف، أن «املقت ــاف الش واض
املندائيني مقاعد فقهاء القانون في احملكمة االحتادية العليا بحجة ارضائهم 
بعد شعور هذه املكونات باإلقصاء».وأشار، إلى أن «هذا املقترح خطير للغاية، 
ــكل حتايالً على املكونات غير املسلمة»، موضحاً أن «دور فقهاء القانون  ويش
ــة مجلس النواب املؤرخة (٣٠/ ٦/ ٢٠١٩)، سيكون استشارياً  وفقاً حملضر جلس
ــالمية الذين سوف  ــريعة االس وليس لهم حق التصويت، بخالف فقهاء الش
ــيكون  ــريف، أن «دور خبراء القانون س يتم تفضيلهم على القضاة».وبني الش
أضافة إلى أنه استشاري، فأنه محصور في القضايا التي تتعلق مببادئ حقوق 
ــي مقابل اربعة اعضاء  ــة، كما أن عددهم اثنان فقط ف ــان والدميقراطي االنس
ــتطرد، أن «الغلبة ستكون لفقهاء الشريعة االسالمية  من رجال الدين».وأس
ــيعي، الذين لهم  ــني والش ــحني من الوقفني الس وهم من رجال الدين املرش
ــدر اال مبوافقة ثالثة ارباعهم  ــي احملكمة، وأن اي حكم ال يص ــق التصويت ف ح
اذا كان يتعلق بالشريعة االسالمية».وأكد الشريف، أن «ذلك التوجه يعكس 
تكريساً لإلقصاء الديني، والعرقي الذي أوجده مشروع قانون احملكمة االحتادية 
ــم اجلدل بهذا الشأن هو التطبيق السليم للمادة (٩٢)  العليا».ويرى، أن «حس
ــتور، وهو االبقاء على الهيئة بطبيعتها القضائية أي من  بفقرتيها من الدس

القضاة حصراً».

القاهرة / وكاالت / البينة اجلديدة
ــود رابط موقع  ــل صورة متداولة لوج ــة األزهر في مصر، تفاصي ــفت مصادر بجامع كش
إباحي على شاشة العرض، خالل املؤمتر الصحفي الذي عقدته اجلامعة مع طالبها اجلدد، 
ــوب الذي مت  ــع صحيفة «الوطن» املصرية، إن احلاس ــوم ١٩اب اجلاري.وقالت املصادر ملوق ي
ــيتم مع كل الشخصيات  ــتخدمه أشخاص كثر، وإن هناك حتقيقا س العرض عليه يس
ــيء لصورة اجلامعة  ــة يس ــتخدمت هذا اجلهاز، مؤكدة أن ما ظهر على الشاش التي اس
ــة، مؤكدة  ــمها، عما ظهر على الشاش ــادر التي رفضت ذكر اس ــذرت املص العريقة.واعت
ــيتم التحقيق فيه.ورجح الدكتور أحمد زارع، املتحدث باسم جامعة  أنه خطأ إداري وس
األزهر، أن تكون الصورة مفبركة، مشيرا إلى أنه سيتم التحقيق في تلك الواقعة للتأكد 
من مدى صحتها.وأضاف زارع أن «اللقاء كان يوم ١٩ اب، أي منذ أكثر من أسبوع، وتناقلته 
ــموعة واملقروءة، وإذا كان األمر حقيقيا فلماذا لم يكتشف  ــائل اإلعالم املرئية واملس وس
ــرك، متابعا بالقول: «ومع  ــيء مفب ــا؟»، متابعا أن هذا يدل على أن ما حدث اليوم ش وقته

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

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

بغداد / البينة اجلديدة
ــر فيصل  ــالف النص ــب عن ائت ــح النائ رج
ــاء، ان تكون  ــاوي، امس االول الثالث العيس
ــتهدفت بعض  ــر التي اس ــاالت التفجي ح
ــا  ــة برمته ــي عملي ــلحة ه ــازن االس مخ
ــة  ــة للمرحل ــارة والتهيئ ــا االث ــراد منه ي
ــاه الواليات  ــداء جت ــة للع ــة والتعبئ املقبل
ــدة والتحالف الدولي العطاء مبررات  املتح
ــيرا الى ان  ــراق، مش ــن الع ــم م الخراجه
مخازن اسلحة احلشد في اماكن معروفة 
ــلحة والعمليات  ومثبتة لدى القوات املس
ــتركة وهي مناطق مؤمنة ولم يحدث  املش
ــاوي  عليها اي جتاوز او انفجار.وقال العيس
ــاحة  ــث ، إن «ما يجري على الس ــي حدي ف
العراقية اليوم، فيه الكثير من التساؤالت 
والغموض واالمور التي جتعلنا نحن كجزء 
ــب علينا  ــية تغي ــة السياس ــن العملي م
الكثير من املفاهيم»، مبينا ان «االمر االول 
ــد والتي هي  ــلحة احلش يتعلق مبخازن اس
ــدى القوات  ــة ومثبتة ل ــي اماكن معروف ف
ــي  ــتركة وه ــات املش ــلحة والعملي املس

ــة ولم يحدث عليها اي جتاوز  مناطق مؤمن
ــي حصلت فيها حوادث  او انفجار، اما الت
ــم تثبت كمخازن  ــي اماكن اخرى فهي ل ف
ــتي، ما يجعلنا  ــة للدعم اللوجس او تابع
ــجلة  ــلحة مس ــت اس ــد انها ليس نعتق
ــعبي». الش ــد  للحش ــة  تابع ــت  وليس
ــني  واضاف أن «األمر االخر ونحن كمؤسس
للحشد العشائري ولدينا اطالع على نوع 
ــلحة التي ميتلكها احلشد الشعبي  االس
ــلحة التي  ــخ او االس ــن الصواري ال تتضم

ــي رافقت  ــاالت الت ــا للح ــؤدي انفجاره ي
ــي حصلت  ــع الت ــار باملواق ــاالت االنفج ح
ــي امرلي او بلد  ــواء ف فيها االنفجارات س
ــر الناس ان  ــر، حيث ذك ــكر الصق او معس
حاالت االنفجار الهائلة تشير الى وجود اما 
حشوات دافعة كبيرة او صواريخ كبيرة او 
اسلحة مدفعية وجميعها ليست ضمن 
ــمياً باسلحة  ــلحة احلشد احملددة رس اس
ــو مثبت  ــا هه ــطة وكم ــة ومتوس خفيف
رسميا»، الفتا الى ان «طبيعة االنفجارات 

ــير الى انه رمبا كانت في مخازن قدمية  تش
ــا امور اخرى  ــابق او رمب عائدة للجيش الس
ــى ان «ما حصل  ــت ال ــر معلومة».ولف غي
ــدة بلد هو أمر عليه مالحظات  أخيرا بقاع
ــام اف ١٦ للطائرات  ــث ان نظ ــدة حي عدي
ــة رادارات  ــة مزود مبنظوم العراقية احلديث
ــع احلركات  ــة بتدقيق جمي ــة معني دقيق
حول القاعدة التي تضم تلك الطائرات، ما 
يعني ان وجود قصف لهذا املوقع دون علم 

الطائرات هو امر مستبعد»، 
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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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تتمة ص١

وكاالت / البينة اجلديدة
ــى اتهامات وجهها له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوّح رئيس  ردا عل
وزراء تركيا األسبق أحمد داوود أوغلو بكشف أسرار قال إنها ستجعل وجوه 
ــة صقاريا  مبنطقة  ــد في مدين د.وقال داوود أوغلو أمام حش ــوَّ الكثيرين تس
ــاس، إذا فتحت دفاتر  ــر في وجوه الن ــيخجلون من النظ ــرة: «كثيرون س مرم
ــابق  ــوه كثيرة».وتوعد حليف أردوغان الس د وج ــوَّ مكافحة اإلرهاب، وستس
ورئيس الوزراء األسبق مبناسبة االحتفال بالذكرى ١٨ لتأسيس حزب العدالة 
ــو إلى ١ نوفمبر  ــا «أن الفترة من ٧ يوني ــيعلم قريب ــة، بأن اجلميع س والتنمي
ــارة  ــية في تاريخ تركيا»، في إش ٢٠١٥، تعد أخطر وأصعب الفترات السياس
ــاب ضد أعضاء  ــة والتنمية اتهامات باإلره ــرة إطالق حكومة العدال إلى فت
ــعوب الدميقراطي بعد جناحه في االنتخابات البرملانية، وتشكيل  حزب الش
ــات في نوفمبر من  ــع أردوغان إلعادة االنتخاب ــل البرملان، ما دف ــة له داخ كتل
ــكل مفاجئ. وواجه  ــالم مع األكراد بش العام ذاته، بعد إنهاء محادثات الس
داوود أوغلو، الذي يستعد مع وزير االقتصاد السابق على بابا جان، لتأسيس 
ــس الوزراء لهذه  ــول: «توليت منصب رئي ــد، االتهامات ضده بالق حزب جدي
ــتطيع أحد أن يقول عني خائن.  ــالد، وجئت عن طريق االنتخابات، وال يس الب
ــاء الوزراء، لم يكن أي منهم خائنا أيضا، حتى لو  أتذكر جميع أسالفي رؤس
أطلق علينا اسم اخلونة».وتابع رئيس الوزراء التركي األسبق في هذا السياق 
ــائال: «كيف ميكن أن يشعر األشخاص الذين ال ينتمون للحزب احلاكم  متس
ــا أحتدى إذا كنا قد خطونا  ــة؟ قولوا لي متى كنا خونة؟ قولوا لي، وان بالراح

خطوة واحدة مخالفة لقضية هذه األمة ولضميرها».

ــس الوزراء  ــخصي لرئي ــكرتير الش ــال الس وق
ــي)، في  ــد البيات ــن (محمد حمي ــق الرك الفري
ــح صحفي  ان «عبد املهدي عزا ذلك الى  تصري

انه يولد انطباع سلبي لدى املواطنني».
ــس محافظة االنبار، امس  في وقت اعلن مجل
ــاء قائممقام  ــر باعف ــدور ام ــاء، ص االول الثالث
ــن منصبه،  ــاوي) م ــى العيس الفلوجة (عيس
ــة  ــة الصقالوي ــر ناحي ــف مدي ــا مت تكلي فيم
ــال عضو اجمللس  ــة. وق ــب بالوكال الدارة املنص

ــي)، إن «محافظ االنبار  ــان محمد الدليم (فرح
ــاير  ــى س ــي فرحان الدليمي) اعفى (عيس (عل
ــاوي) من منصب قائممقام الفلوجة»،  العيس
دون معرفة اسباب االعفاء. واضاف الدليمي ان 
«الدليمي اعتبر ان قرار اعادة انتخاب العيساوي 
من قبل اجمللس احمللي للمدينة والتصويت على 
انتخابه من قبل (١١) صوتا غير قانونية لوجود 
ــى التقاعد، وبذلك  ــت احالتهما ال عضوين مت

تكون عملية التصويت غير قانونية».

ــائرون، امس  ــالف س ــا ائت ــر دع ــن جانب آخ م
األربعاء، احلكومة الى تشكيل جلنة تفاوضية 
ــة الوزارية  ــم الكابين ــر االزمات وحس لتصفي
ــل  الكت ــع  م ــاق  باالتف ــة  اخلاص ــات  والدرج
ــن االئتالف (رياض  ــية. وقال النائب ع السياس
ــدة)، ان ”احلكومة  ــعودي) لـ(البينة اجلدي املس
ملزمة بتشكيل جلنة تفاوضية لتصفير جميع 
ــية خالل املرحلة  ــع الكتل السياس االزمات م
ــتمرار في عدم حسم انهاء  املقبلة“. وان االس

ــة، فضال عن الدرجات اخلاصة  الكابينة الوزاري
واقرار القوانني املهمة يزيد من تعقيد املشهد 

السياسي وحالة االنقسام.
ــار الصدري،  ــدد القيادي في التي من جانبه ش
ــاء، على ضرورة  ــي)، امس األربع ــم الزامل (حاك
ــلحة  ــر أمنية من أجل تأمني االس اتخاذ تدابي
ــدداً  ــة املهمة من الضربات اجلوية مش العراقي
ــاً. وقال  ــة حرب حالي ــراق في حال ــى ان الع عل
ــد  ــرب بع ــة ح ــي حال ــراق ف ــي، «ان الع الزامل

ــرائيل  ــواء اعترفت اس ــورات االخيرة، س التط
ــا، فهما يحاوالن  ــكا بذلك، او لم تعترف او أمري
ــاف: «نحن  ــاحة صراع». وأض ــل العراق س جع
ــنا، خصوصا مع وجود  ــاول ان ننأى بأنفس نح
ــي –  ايران ــراع  ــي وص ــي – أمريك ايران ــراع  ص
ــم يحاولون جعل  ــرائيلي، وبالنتيجة فأنه اس
العراق ساحة لهذه الصراعات، ولهذا يجب ان 
نؤمن املعسكرات واالسلحة العراقية املهمة، 

من االستهدافات».
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كتب محرر الشؤون احمللية
مجلس  رئاسة  اصدرت  فترة  قبل 
رفع  على  نصت  قرارات  النواب 
احلصانة عن بعض النواب من اصل 
الئحة  على  انهم  قيل  نائباً   (٣٠)
اداري  فساد  خلفية  على  االتهام 

ومالي.
وهناك  الشعب  فرح  فقد  وبالفعل 
من صفق من اعماقه لهذه اخلطوة 
يبدو  ولكن  البرملان  لرئاسة  اجلريئة 
الى  ادى  حصل  ما  شيئا  ثمة  ان 

بهذا  الحقة  قرارات  صدور  توقف 
الصدد ولكي ال متر االمور مرور الكرام 
اخلطير  امللف  هذا  طمطمة  وجتري 
فأن «البينة اجلديدة» تطالب رئاسة 
عن  الشعب  الطالع  بقوة  البرملان 
الذي  املفاجئ  التوقف  هذا  اسباب 
االكمة  خلف  ان  نقول:  يجعلنا 
ماخلفها ولكن هذه املرة لن تسلم 
اجلرّة فالشعب مصمم على معرفة 
احلقائق كاملة ومن دون لف او دوران 

رجاءً.. رجاءً.
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بغداد / البينة اجلديدة 
االربعاء  امس  الكعبي،  كرمي  حسن  النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  اكد 
للتشريع  لم جتد طريقها  التي  القوانني  املقبلة هو مناقشة جميع  للمرحلة 
والتي كانت تسمى بالقوانني اخلالفية ، وقال الكعبي خالل استقباله مبكتبه 
رئيس الهيئة العامة لتيار احلكمة الشيخ حميد معلة الساعدي بحسب بيان 
ملكتبه تلقت ( البينة اجلديدة) نسخة منه  ان مامييز الدورة النيابية احلالية هو 
ان جميع السادة النواب وبغض النظر عن انتماءاتهم متفقون على هدف واحد 
هو احداث نقلة نوعية في املنظومة التشريعية والرقابية واملضي قدما بتشريع 
جميع القوانني التي تخدم مختلف شرائح البلد ، واضاف ان الفصل التشريعي 
التي لم جتد طريقها الى  بالقوانني اخلالفية  اجلديد سيشهد دراسة ملا يعرف 
التشريع بسبب وجود توجسات او اختالفات ، وسيصار الى تشريعها عبر الية 
واحدة تعتمد على تغليب مصلحة الوطن والشعب واحلفاظ على ثرواته وابعاد 
جميع املصالح الفرعية االخرى ، ومن بني هذه القوانني هي قانون النفط والغاز 

وقانون واردات املنافذ احلدودية وغيرها من القوانني .

@ÜÌÜ¶a@Ô»Ìäín€a@›ñ–€a@Z@=»ÿ€a
ÚÓœ˝®a@¥„aÏ‘€a@…Ìäín€@óñÇÓç

اربيل / البينة اجلديدة
بحث مايك بينه نائب الرئيس االميركي في 
كردستان  إقليم  رئيس  مع  هاتفي  اتصال 
التطورات في العراق واملنطقة والشراكة مع 
بغداد، وأكدا على أهمية التعاون والتنسيق 
آلية  ووجود  والعراق  كردستان  إقليم  بني 
أمريكية  ومبساعدة  ذلك  لتحقيق  مشتركة 
للظهور. اإلرهاب  عودة  مخاطر  ملواجهة 
كردستان،  إقليم  لرئاسة  بيان  في  ذلك  جاء 
عالقات  حتسن  إلى  اشار  بارزاني  ان  اكد   ،
إقليم كردستان مع احلكومة االحتادية ، وإلى 
كردستان،  إلقليم  االقتصادي  الوضع  حتسن 

إقليم كردستان حلل  استعداد  مشدداً على 
عن  العراقية  احلكومة  مع  املشاكل  كافة 
املشتركة  اللجان  عمل  واصفاً  احلوار  طريق 
واحلكومة  كردستان  إقليم  حكومتي  بني 
نيجيرفان   أكد  باإليجابي.كما  االحتادية   
في  االستمرار  على  البيان،  بحسب  بارزاني 
املتمثلة  كردستان  إقليم  سياسة  انتهاج 
في حماية ودعم املكونات الدينية والقومية 
ثقافة  تعزيز  على  والعمل  كردستان  إلقليم 
إقليم  ودعم  تعاون  أكد على  التعايش، كما 
مناطق  إعمار  وإعادة  األمن  لتوفير  كردستان 
النازحني لتمكينهم من العودة إلى ديارهم.

شكره  عن  بينس،»عبر  ان  الى  البيان  واشار 
للرئيس نيجيرفان بارزاني وإقليم كردستان، 
مؤكداً تقدير وامتنان بالده لدور البيشمركة 
في مقارعة اإلرهاب وهزمية داعش، كما وجه 
اإلرهاب.  وضحايا  الشهداء  لعوائل  حتياته 
األمريكية  اإلدارة  ارتياح  عن  أيضاً  وعبر 
على  وشدد  بغداد   – أربيل  عالقات  لتحسن 
ومساندة  التعاون  في  ستستمر  أمريكا  أن 
الطرفني في حل املشاكل والتصدي لإلرهاب، 
في  كردستان  إقليم  ستساعد  أنها  كما 
إلعادتهم  واملكونات  للنازحني  العون  تقدمي 

إلى ديارهم».

ÖaÜÃi@…fl@Ú◊aäí€aÎ@÷aä»€a@ø@paâÏ�n€a@È»fl@szjÌÎ@Ô„aãâbi@—mbËÌ@kflaäm@kˆb„

البينة الجديدة / وكاالت
ــرح قائمة  ــؤول عراقي رفيع ط ــد مس أك
ــتثمارات في مجال البتروكيمياويات  اس
ــعوديني،  ــتثمرين الس ــاز أمام املس والغ
ــات جتري مع شركة سابك  وقال إن نقاش
ــركة أرامكو  ــية وش للصناعات األساس
السعودية لالستثمار في مشروع نبراس 
ــر حقل «عكاز»  ــات وتطوي للبتروكيماوي
ــه اليومي ٣٠٠  ــغ إنتاج ــذي يبل ــاز ال للغ
ــدم مكعبة.وكان الدكتور حامد  مليون ق
ــدث  ــط  يتح ــل وزارة النف ــي وكي الزوبع
على هامش ملتقى نظمته هيئة تنمية 

ــعودية والبعثة التجارية  الصادرات الس
ــس في مدينة  ــعودية - العراقية أم الس
اخلبر، وشارك فيه ٣٥ منشأة سعودية من 
ــركات  ــاء ٤ ش قطاع النفط والغاز ورؤس
ــي  ــور الزوبع ــد الدكت ــط عراقية.وأك نف
ــركة سابك للمشاركة  التنسيق مع ش
في مشروع نبراس للبتروكيماويات الذي 
يتراوح حجم االستثمار فيه ما بني ٦ إلى 
ــوا من  ا أنهم ملس ٨ مليارات دوالر، مضيفً
شركة سابك االهتمام بهذا االستثمار، 
ــارع في هذا اجملال  وقال إن اخلطوات تتس
ــابك إلى  ــركة س وذلك بعد زيارة فريق ش

العراق مؤخرا.كما شدد وكيل وزارة النفط 
على أهمية دخول «سابك» كشريك في 
ــروع مع احلكومة العراقية إلى  هذا املش
ــل» للبتروكيماويات. ــركة «ش جانب ش
ــه، أكد املسؤول سير  وفي السياق نفس
ــعودية في  ــو الس ــع أرامك ــات م املباحث
مجال تطوير حقول استكشافية للغاز، 
ــرب العراق  ــي غ ــل «عكاز» ف ــا حق منه
ــع أن يبلغ إنتاجه ٣٠٠ مليون  والذي يتوق
ــي اليوم.وتابع  ــية ف ــدم مكعبة قياس ق
ــول جذب  ــه ح ــي حديث ــور الزوبع الدكت
االستثمارات السعودية بأن هناك حقوال 

ــاف وسيكون االستثمار  حتت االستكش
ــتثمار  ــراكة أو االس ــا بنظام الش متاح
ــي  ــم االحتياط ــا أن حج ــل، مبين الكام
ــي من الغاز يبلغ ١٣٢ تريليون قدم  العراق
مكعبة قياسية، منها ٣٠ في املائة وهي 
ــب مطروحة  ــر املصاح ــول الغاز غي حق
لالستثمار.وأوضح أن اجمللس التنسيقي 
ــعودي العراقي أخذ خطوات مهمة  الس
ــعودية  ــال تطوير العالقات الس في مج
ــا اخلطوات املتخذة  ــة، ومن أبرزه العراقي
ــتثمارات خصوصا في  ــال االس ــي مج ف
ــل وزارة  ــط والغاز.وقال وكي ــال النف مج

النفط  إن العمل جار لطرح استثمارات 
ــط والغاز في العراق أمام  في مجال النف
ــعودية، ومنها االستثمار  الشركات الس
ــاز، وكذلك  ــال تطوير حقول الغ في مج
ــاف الغاز غرب  ــتثمار في استكش االس
السعوديني  ــتثمرين  املس العراق.وطمأن 
الذي ينوون الدخول إلى السواق العراقية 
ــاز أو الصناعة، بأن الوضع  في مجال الغ
األمني والبيئة األمنية جيدان جدا، كما 
ــيقا أمنيا مع  ــاك تنس ــى أن هن ــار إل أش
ــني حقول  ــة من أجل تأم ــوات األمني الق

الغاز.

ÚÌÖÏ»ç@ÚÌâb‡rnça@pb◊äë@Û‹«@pbÌÎb‡Ó◊Î6iÎ@ãbÀ@pb«Îäífl@ûä»Ì@÷aä»€a

اربيل / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة الزراعة واملوارد املائية 
ــتان،  ــة اقليم كردس ــي حكوم ف
ــا تعمل  ــاء، انه ــس االول الثالث ام
ــى توفير  ــروع يهدف ال ــى مش عل
ــات  كلي ــي  خلريج ــل  عم ــرص  ف
الزراعة.وقالت وزير الزراعة، بيكرد 
ــتطرح في  ــي، إن الوزارة س طالبان
ــواق  ــتقبل القريب في األس املس

ــعار  ــة اعالفا مدعومة وبأس احمللي
ــبة لدعم الثروة احليوانية». مناس
ــوزارة تدعم تنمية  واضافت ان «ال
القطاع الزراعي والثروة احليوانية 
ــي،  ــت طالبان ــي االقليم».وتابع ف
ــروع تعمل  ــوزارة لديها مش أن «ال
عليه مع فرق تقنية يهدف لتوفير 
فرص عمل خلريجي كلية الزراعة 

في االقليم».

@7œÏn€@“ÜËÌ@ Îäífl@Â«@—íÿm@ÊbnçÖä◊
Ú«aâå€a@pbÓ‹◊@ÔØä®@›‡«@òäœ



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

@bÓ„b‰j€Î@bÓ„aäÌgÎ@bÓ‹Óˆaä��çg@ÈÓ‹«@km6n��ç@>€a@pbÁÏÌâb‰Ó��é€a@ÔÁ@bfl
!a@ä��ñ„@ÜÓ��é€a@lb��öÀg@µg@paà��€bi@ÊaÎÜ��»€a@aà��Á@@ÙÖc@@aáb��ΩÎ

ــواء  لألج ــيّرة  مس ــرات  طائ ــراق  اخت
ا، والشيء  اللبنانيّة ليس عمالً جديدً
ــن الطائرات  ــا ع ــال أيضً ــه يُق نفس
ــرائيليّة التي لم تتوقّف  احلربيّة اإلس
ا، وعلى مدى السنوات املاضية  طلقً مُ
ــواء واتّخاذها  ــذه األج ــراق ه من اخت
ــوري، أو  مق الس ــرب العُ ــةً لض منصّ
ــا حلزب  ــي طريقه ــلحة ف قوافل أس
اهللا بالصواريخ، لكنّ اجلديد الذي أثار 
غضب السيّد نصر اهللا، في اعتقادنا، 
ــرائيل لقواعد االشتباك  هو خرق إس
سيّرتني الغتيال  ــالها طائرتني مُ وإرس
شخصيّة قياديّة كبيرة من حزب اهللا 
ويّتها حتى  ــن هُ ــف ع لم يتم الكش
ط  كتابة هذه السطور، في إطار مُخطّ
ا.الطائرة  ا ال يستثني أحدً اغتياالت رمبّ
ــة  إعالميّ ــر  تقاري ــب  وحس ــى،  األول
 ، ــتطالعيّةً اس ــت  كان ــرائيليّة  إس
ــخصيّة وحترّكاتها  وملُتابعة هذه الش
ــط الضاحية،  ــارع معوض وس في ش
ــتضافة  ــرّي الس حيث يوجد مقر س

ــني، وبعض  ــزب اهللا املُهمّ ــوف ح ي ضُ
قادته امليدانيني، ويتردّد أن الشخصيّة 
ــب دور حلقة  ــتهدفة كانت تلع املُس
ــزب اهللا وقيادته واللواء  الوصل بني ح
قاسم سليماني، رئيس فيلق القدس 
ــي، ومن غير  ــرس الثوري اإليران في احل
ــليماني هو  ــاج س ــتبعد أن احل املُس
ــن املُقرّر أن تقوم  ــتهدف، وكان م املُس
خة التي جرى  ــة املُفخّ الطائرة الثاني
ــقاط  ا بعد إس ــرائيليًّ ــا إس تفجيره
العمليّة،  تفاصيل  وانكشاف  األولى، 

بتنفيذ عمليّة االغتيال الفاشلة.
ــتباك في  ــذا االختراق لقواعد االش ه
وال  ــا طِ ــرى االلتزام به ــان التي ج لبن
نذ  ــة، وبالتّحديد مُ ا املاضي الـ١٣ عامً
ة  حرب متوز عام ٢٠٠٦، جاء في إطار خطّ
إسرائيليّة استهدفت مواقع وأهداف 
راق  ــي العِ ــي ثالث دول ه ــكريّة ف عس
ضون ٢٤ ساعة،  ــوريا ولبنان في غُ وس
وبهدف استفزاز إيران للرّد وجرّها إلى 
ــا الواليات املتحدة،  ــربٍ تتورّط فيه ح

ــادة اإليرانيّة حتلّت بضبط  ي ولكنّ القِ
ــوع باملِصيدة. الوق ــس، وجتنّبت  النّف

إقدام طائرات إسرائيليّة على قصف 
ــعبيّة لتحرير  ــة الش ــدة للجبه قاع
ة في البقاع  ــطني القيادة العامّ فلس
ــيادة اللبنانيّة،  ــانٍ للس في اختراق ث
ا على  ــرائيليّة ردًّ ــادة اإلس أرادته القي
د  ــر اهللا الذي توعّ ــيّد نص خطاب الس
هور  حاولة الظّ ، ومُ ــام أوّالً فيه باالنتق
ا  ي ثانيًا، واالنتقام أيضً ــدّ مبظهر التح
واريخ الثالثة التي انطلقت ليلة  للصّ
السبت من قِطاع غزّة على سيدروت، 
فوف  ــت حالةً من الرّعب في صُ وأحدث
احلاضرين ملهرجانٍ غنائيٍّ فيها هرَبوا 
ــاة بأرواحهم،  باآلالف مذعورين للنّج

رين، ثالثًا. لتها عدسات املُصوّ سجّ
د  ــم يُحدّ ــر اهللا ل ــن نص ــيّد حس الس
ــة، واكتفى  ــة االنتقاميّ موعد الضرب
ــد يومني  ــوم أو بع ــا الي ــول بأنّه بالق
ع،  توقّ ــيٌّ مُ ــرٌ طبيع ــة، وهذا أم أو ثالث
ــزب  ح ــي  ف ــكريّون  العس ــادة  فالق

ــا،  ته ــون خطّ ــن يضع ــم الذي اهللا هُ
ويقرّروا موعدها،  ذيها،  نفّ مُ ويختارون 
ل  وكُ ــتضربها،  س ــي  الت ــداف  واأله
ؤملة  ــتكون مُ د أنها س التوقّعات تؤكّ
ــني  لبنيام ــةً  حرج ومُ ــرائيليني  لإلس
ا  ــا، ورمبّ ــاع أيضً ــر الدف ــو، وزي نِتنياه
ــي  ــتقبله السياس س تقضي على مُ
ــه االنتخابيّة التي  بتقويضها حلملت
ز فيها على إظهار نفسه كزعيمٍ  يُركّ
هة إليه  ا على االتّهامات املُوجّ قويٍّ ردًّ
ــوةً  ــكريّة أُس بانعدام خلفيّته العس
ــيه اجلِنراالت في تكتّل أبيض  مبُنافس
أزرق، وعدم خوضه أيّ معارك ميدانيّة.

ؤال الذي يتردّد بإحلاح في أوساط  السّ
ــكريني  ــيني والعس املُراقبني السياس
ــة ما  ــن مرحل ــو ع ــة، ه ــي املِنطق ف
ــزب اهللا، فهل  ــرّد االنتقامي حل بعد ال
ــرائيليّة هذه  ــتمتص القيادة اإلس س
عةٍ وشاملةٍ  وسّ ربة جتنّبًا حلربٍ مُ الضّ
ــتقوم بالرّد،  وبضغوطٍ أمريكيّة، أم س

ــد يُطلق حزب اهللا  ــي هذه احلالة ق وف
ــن صواريخ  ــانته م ــي ترس ــا ف ل م كُ
ات  ــارات ومحطّ ل املُدن واملط ــى كُ عل
ة  ــيّ الكهرباء واملياه واملصالح الرئيس
ــل،  ت احملُ ــطيني  لس الفِ ــق  م العُ ــي  ف
فالسيّد نصر اهللا، وقادته العسكريّون 
ل االحتماالت، وتأكيده  ون لكُ مُستعدّ
بأنّه سيُصلّي بالقدس، وبعد حتريرها 
، وحالة  ــةً ــةً عالي ــس إرادةً قتاليّ يعكِ
ــا عن  ــرب دفاعً ــرار احل ــذ ق ــل اتّخ رج
كن  ل ما ميُ ا لكُ دًّ ستَعِ النّفس، وبات مُ
ر له  ــات، ووفّ ــه من تبِع ــب علي أن يترتّ
ــى  ــر عل ــرائيلي األخي ــدوان اإلس العُ

ــة التاريخيّة،  ــذه الفرص الضاحية ه
ــون  ف يقِ ــني  اللبناني ــم  عظ مُ ــد  ويجِ
خلفه، وعلى رأسهم الرئيس ميشال 
 ، ــؤولةً ــجاعةً مس عون الذي أظهر ش
ــرائيلي  دوان اإلس ــال إنّ العُ ــا ق عندم
ــرب يُتيح للدولة  ــى لبنان إعالن ح عل
ــرّد، وهذا  ــها حق ال ــة وجيش اللبنانيّ
ــش  ــي أنّ اجلي ــي يعن ــف الرجول املوق
ف جنبًا إلى جنبٍ مع  ــيقِ اللبناني س
فاع عن أمن  املُقاومة اللبنانيّة في الدّ
ا  ــيادته وكرامته.األيّام، ورمبّ ــان وس لبن
تاريخيّة،  املُقبلة، ستكون  الساعات 
نطقة  ــي مِ ــول مصيريّة ف ونقطة حت
ا العالم بأسره،  ــط، ورمبّ الشرق األوس
ــمات وجه السيد نصر  فمن تابع قسَ
دوان  ــذا العُ ــن ه ث ع ــو يتحدّ اهللا وه
ــا ال نُبالغ فيما  ــرائيلي يُدرك أنّن اإلس
نقول.صواريخ قطاع غزّة الثالثة التي 
دوان اإلسرائيلي على  انطلقت بعد العُ
د بأنّ  لبنان والعراق وسوريا رسالةٌ تؤكّ
ــزب اهللا لن يكون وحده في أيّ حربٍ  ح

ل اجلبهات  قادمة، أو هكذا نعتقد، وكُ
قد تكون مفتوحةً في معركة الدفاع 
ــا.. ولن يطول  ــة وعزّته ــن كرامة أمّ ع
انتظارنا في جميع األحوال.قال رئيس 
ــرائيلي بنيامني نتنياهو  ــوزراء اإلس ال
أنه استهدف قواعد عسكريّة إيرانيّة 
جنوب العاصمة السوريّة ليلة أمس 
ــخاص  ــهاد ثالثة أش وأدّى إلى استش
كن أن  ــة ال ميُ ــات األوليّ ــب الرواي حس
ــابقة،  دوانات الس ثل كل العُ يكون مِ
وميُر بالتالي دون رد انتقامي، سواء من 
ل حالة  إيران، أو من ”حزب اهللا“، في ظِ
ــل  ــة من جرّاء تناس ــان احلاليّ االحتق

ةً  مات في أكثر من جبهة، خاصّ الهجَ
ــة وألوّل مرّة منذ  أنّ الضاحية اجلنوبيّ
جوم  ــت لهُ ــام ٢٠٠٦ تعرّض انتصار ع

بطائرتني مسيّرتني انفجرت إحداهما 
ــي للحزب، وجرى  ــي املكتب اإلعالم ف
، ويجري  االستيالء على الثانية كاملةً
ختبرات احلزب. ــي مُ ا فحصها ف حاليًّ

ا ألنّ نِتنياهو  ختلفً هذا العدوان جاء مُ
ــدةٍ على  ا وفي تغري ــخصيًّ ــرف ش اعت
ــابه على ”التويتر“ بأنّه هو الذي  حس
ــالق الصواريخ  ــى تعليماته بإط أعط
ــة  ــور، والذريع ــدف املذك ــرب اله لض
ط لتنفيذها  إحباط عمليّة كان يُخطّ

ــوري  ــرس الث ــي احل ــدس ف ــق الق فيل
ــطيني  لس ــق الفِ م ــي العُ ــي ف اإليران
تل، وهو اعترافٌ غير مسبوق، حيث  احملُ
ــؤولون  ــادة أن يتهرّب املس ــرت الع ج
ــات  الهجم ل  كُ ــي  ف ــرائيليّون  اإلس
ــؤوليّة. املس ــل  حتمّ ــن  ع ــابقة  الس

ــد من  ــراف الفري ــذا االعت ــتمد ه يس
ــه وفرادته من كونه يأتي  نوعه أهميّت
ا بأنّ إسرائيل هي البادئة  وثّقً ا مُ تأكيدً
ل تبعاته  ــا أن تتحمّ به، ولذلك عليه
ــال إقدام  ــي ح ا ف ــكريًّ ــا وعس قانونيًّ
ــوري اإليراني أو ”حزب اهللا“  احلرس الث
على أيّ رد انتقامي يأتي في إطار حق 
الدفاع عن النفس، والرّد على العدوان.

م  ــن تعاظُ ر بالقلق م ــعُ ــو يش نِتنياه
ــةً بعد  ــة، خاصّ ــور املُقاوم ة مح ــوّ ق
قتها،  ــي حقّ ــارات الكبيرة الت االنتص
ــلّحة في أكثر  ــا، أذرعه املس قه وحتقّ
ــن، عالوةً  ــزّة واليم ــة، في غ من جبه
م الكبير للجيش العربي  ــدّ على التق
ــتعادته  ــوري في ريف إدلب واس الس
ــتراتيجيّة. ــيخون االس بلده خان ش

ــه  ــو طائرات نِتنياه ــل  يُرس ــا  فعندم
ــد  ــد للحش ــف قواع ــيّرة لقص املس
الشعبي العراقي في قلب بغداد أربع 
ــهر، وأن يُعلن أن  ــرّات في أقل من ش م
ــي أيّ مكان  نةً ف ــت مُحصّ إيران ليس
في العالم،  عليه أن يُدرك أن إسرائيل 
ــةً بالصواريخ من  حاط ــت مُ ــي بات الت
ــت  ــرق ليس ــمال واجلنوب والش الش
ا  ــيكً ا، وأنّ الرّد بات وش نةً أيضً مُحصّ
على اعتداءاته املُتكرّرة هذه، وأنّ فيلق 
القدس يعرف كيف يرد ويؤلم أعداءه 
ــليماني  ــا، فالتحرّش باللواء س أيضً
ــائر  ــهلةً متر دون خس ــس لعبةً س لي
ذ.السيّد  ويُنفّ د  يُهدّ ضخمة، فالرّجل 
حسن نصر اهللا، أمني عام ”حزب اهللا“ 
ــهيرة مع قناة  قابلته الش ــي مُ د ف أكّ
ــهر املاضي أن استهداف  ”املنار“ الش
ــرائيل حلزب اهللا سواء في لبنان أو  إس
، وفي  ــوف يُواجه بردٍّ فوريٍّ ــورية س س
نطقة  مق اإلسرائيلي، وسيحرِق مِ العُ
ــوم  ج تها.الهُ برمّ ــط  األوس ــرق  الش
ــس بالطائرات  ــة أم ــرائيلي ليل اإلس
ــات  ــذي أجمعت الرئاس ــيّرة، ال املُس
اللبنانيّة الثالث على إدانته باعتباره 
ا ألمنه  ــدً ــان وتهدي ــى لبن ــا عل دوانً عُ
روط  ل شُ ــتقراره تنطبق عليه كُ واس
ــريع الرّد عليه  ــدوان، وبالتّالي تش العُ
ــه الضاربة،  ةٍ من حزب اهللا وأذرع ــوّ بق
ــتبعد أن يكون إرسال طائرة  وال نس
ــب ”حزب  ــف مكت ــة لقص خ فخّ مُ
ل قاعدةً  ــكّ اهللا“ اإلعالمي الذي يش
ألدمغته التي تقود احلرب النفسيّة 
وانتصرت  اإلسرائيليني  دوّخت  التي 
ــه اغتيالها، أو  ــم، الهدف من عليه
تمل  ا آخر كان من احملُ ا قياديًّ ا هدفً رمبّ
ــة  ــك اللّحظ ــي تل ــد ف ــه يتواج أنّ
ــة باءت  اول ــن احملُ ــب، ولك ــي املكت ف
الرّد  ــيكون هذا  ــل.كيف س بالفش
ــتطيع  ــى؟ هذا ما ال نس ــن؟ ومت وأي
ــة عليه، ولكنّنا على ثقةٍ أنّه  اإلجاب
قادمٌ ال محالة، والصواريخ الدقيقة 
ــات  ب ــر  الكبي ــام  واالنتق ــزة،  جاه
ض نِتنياهو ورهطه  ــيعُ ا، وس وشيكً
ــم  ــى ارتكابه ــا عل ــم ندمً أصابعه
ــتفزازي.. هذا إذا  ــدوان االس هذا العُ
ــي احلُكم، وال نقول على قيد  بقوا ف

احلياة.. واأليّام بيننا.

كيف سيكون رد 
حلفائه َّـ غزة 
والعراق وطهران 
على أي رد إسرائيلي 
مضاد؟

تعيش دولة االحتالل حالة من الهلع والتوتر انتظارا للضربة 
االنتقامية الوشيكة وتعيش حالة من الطوارئ غري مسبوقة

نتنياهو

نصر اهللا

عون

   ليس جديدا على امريكا ما تفعله من سيناريوهات عاملية 
لتحطيم اخلرائط القدمية واستبدالها مبنظومة حدود جديدة 
ــرائيل .  ــى جميع الدول حتى اس ــارس دور االب عل ــا مت وكأنه
ــداث تتوافق كتراتب الكواكب لتنهي التكبر  مجموعة االح
االمريكي ولكن ترامب ومن معه ال يأبهون ملثل هذه التوافقات 
فالقوة والسيطرة والهيمنة تعشش في الفكر االمريكي وهو 
ــكان الكواكب وهو  الذي يحارب اهل االرض وينتصر على س
ــرية مرتبط بالقوة االمريكية  ــوبرمان وكأن مصير البش الس
ــينمائية جند حضورا  حتى في قصص االطفال واالعمال الس
ــل اخلير  ــي تصارع من اج ــة الت ــخصية االمريكي ــا للش قوي
ــدد المريكا الضربة القاضية  ــر . ترامب س ضد الظالم والش

ان  االيام  ــف  وستكش
ــى  ستتالش ــكا  امري
ــل  الداخ ــن  وم ــا  قريب
ــل  محص ــوع  فمجم
ــة  اخلارجي ــوى  الق
على  السخط  وتنامي 
الداخل  ــن  م احلكومة 
ــة  بزعزع ــة  كفيل
ــرورة  وض ــاعر  املش
عن  الغائب  ــد  التجدي
ــي  السياس ــر  التفكي
االمريكي فمنذ نشوء 
ــكا الى اليوم كان  امري

ــر الذي ميثله  ــي محاولة لفرض الفك ــياق تقريبا ثابتا ف الس
الكاوبوي بشكل الفت على األصعدة جميعا . حصة العراق 
ــد الذي ضيعته  ــوس االمريكي هي االقوى فهذا البل من اله
ــا يدور في رؤوسهم  ــيبقى نقمة وكابوس امريكا و(آخرون) س
ــياق  ــذ منحى مختلفا عن مجمل الس ــل ان األمور تأخ ونأم
ــعوب  الدرامي لالحداث القادمة . االنتقام االمريكي من الش
ــن اجلانب  ــيء جديد م ــتحدث بش ــر احلكام يجب ان يس عب
ــن عليها امريكيا ان تعي  ــي وعلى احلكومات املهيم االمريك
ــألة بان تستيقظ واال فان االحداث ستسوقها الى  هذه املس
ــي ان يطلق البعض على نظامه  ــور ال حتمد عقباها . يكف ام
ــد الذي  ــورد ودفة البل ــعب وان االم ــم الش ــي حك السياس
ــتح  ــده فاخليوط واضحة متاما ولكن اذا لم تس (يحكمه) بي
فافعل ما شئت وهذا ديدن البعض ممن يخضعون الى النظام 
ــة اخلارجية فاحلرص على البلد  االمريكي او غيره من االنظم

واجب مقدس تناساه الكثير ممن يدعون السياسة.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

مجموعة االحداث 
تتوافق كرتاتب 
الكواكب لتنهي التكرب 
االمريكي ولكن ترامب 
ومن معه ال يأبهون 
ِّـثل هذه التوافقات

هل سيطول انتظارنا لالنتقام الكبير لحزب اهللا

ÍÏn»Ωa@èÓˆä€a@pb”bª

ربة  دال بأنّ الضّ ال جِ

د  االنتقاميّة التي توعّ

بها السيّد حسن نصر 

اهللا، زعيم املُقاومة 

دوان  ا على العُ اللبنانيّة ردًّ

اإلسرائيلي األخير الذي 

استهدف الضاحية 

سيّرة،  اجلنوبيّة بطائرات مُ

قادمةٌ ال محالة، لكنّ 

ةٍ  السؤال الذي يتردّد بقوّ

في العديد من األوساط 

اإلقليميّة هو أين وكيف 

ستكون، وحجمها 

وتأثيرها، والتّبعات 

كن أن تترتّب  التي ميُ

عليها.النظريّة املُتّفق 

عليها التي تقول بأنّ 

كم اإلعدام  انتظار حُ

أكثر أملًا من تنفيذه، 

ا على  تنطبق حرفيًّ

ق  الوضع الراهن، والشّ

اإلسرائيلي املُستهدف 

ات، ولهذا تعيش دولة  بالذّ

االحتالل حالةً من الهلع 

والتوتّر انتظارًا للضربة 

االنتقاميّة الوشيكة، 

وارئ  وتعيش حالةً من الطّ

ا في ذلك  غير مسبوقة مبِ

اتها وطائِراتها  وضع قوّ

ببها احلديديّة في حال  وقُ

بٍ قصوى. تأهُّ

عبد الباري عطوان
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 البينة اجلديدة / هيثم مجيد 
املشتركة  اخلطة   ملراجعة  التشاوري  االجتماع  عقد 
البرنامج  العامة  الصحة  دائرة  الصحة  وزارة  بني 
الدولية  واملنظمة  العراق  التدرن في  الوطني ملكافحة 
برئاسة  للهجرة.  املتحدة  االمم  وكالة   (  (IOM للهجرة 
الوطني  لبرنامج  مدير  منخى  اسمر  احمد  الدكتور 
ملكافحة التدرن في العراق و املركز الوطني التخصصي 
جانب  الى   . ومعاونيه  والتنفسية  الصدرية  لألمراض 
فريق العمل املمثل للمنظمة الدولية للهجرة برئاسة 
استعراض  مت  حيث   . ومستشاريه  علي  عمر  الدكتور 
ما مت اجنازه من اخلطة التنفيذية املعتمدة بني الطرفني 
تنفيذ  مهمة  على  الصحة  وزارة  مبوافقة  واملقترنة 
التدرن  مكافحة  لبرنامج  العاملي  الصندوق  خطة 
٢٠٢١. حيث مت االحاطة  في العراق للفترة من ٢٠١٩ – 
التنفيذية  باخلطة  الصلة  ذات  واملؤشرات  باملعطيات 
املتبقية  الفترة  خالل  مبفاصلها  التسريع  االهداف بالنتائج لتحري وكشف االصابات ومعاجلتها للعام احلالي ومبا يحقق اعلى درجات االجناز وفقا لقياس ومتطلبات 

ومتابعتها واسنادها .               
فيما تناول االجتماع استعراض اهم النقاط التي اسفر 
لالستجابة  الداعمة  الفنية  اجملموعة  اجتماع  عنها 
الذي  واملالريا  وااليدز  التدرن  لبرامج  االوسط  للشرق 
عقد في لبنان للفترة من ٢٩-٢٠١٩/٧/٣١ والوقوف على 
رئيس  ومناقشتها..اعرب  والتوصيات   النتائج  اهم 
للجهود  شكرهم   عن    IOM منظمة  فريق  واعضاء 
الواضحة  التعاون   وروح  البرنامج  قبل  من  املبذولة 
في  قدما  للمضي  املتنامي  للدعم  االستعداد  وابداء 
وإدارات  االقسام  بقية  والتنسيق  مع  البرنامج  اسناد 
بغداد  في  التدرن  ملكافحة  االستشارية  العيادات 
واحملافظات كافة  بغية حتقيق النتائج املرجوة والعمل 
بقية  مع  التنسيق  وكذلك  اكبر  دعم  الستحصال 
املنظمات  الساندة في اطار البرنامج لتالفي التداخل 
االمثل  بالوجه  وتوظيفها  واالمكانيات  الطاقات  وهدر 
والصحيح وعلى وفق مقتضيات االولويات التي حددتها 

اخلطة املشتركة بني وزارة الصحة دائرة الصحة العامة 
كما   ، العراق  في  التدرن  ملكافحة  الوطني  البرنامج 
واملتابعة من قسم  واالسناد  بالدعم  املنظمة  اشادت 
الصحة الدولية بوزارة الصحة ملا قدموه من تسهيالت 
في استحصال املوافقات االستثنائية اتي من شانها 
تسهيل ادخال  شحنات االدوية واملستلزمات اخملتبرية 
الصلة  ذات  اللوجستية  واملتطلبات  والشعاعية 
باخلطة التنفيذية املشتركة بني وزارة الصحة واملنظمة 
الدولية للهجرة IOM ملكافحة التدرن في العراق ،  فيما 
واملنظفات  التدرن  مبكافحة  املعنية  اجلهات  اعربت 
الساندة عن امتنانها للدور االيجابي الذي تؤديه وزارة 
االدوية  بتوريد  املعنية  الدول  في  وسفاراتها  اخلارجية 
التي توزع بشكل مجاني على مرضى التدرن مبا يؤمن 

تسهيل وصولها في االوقات املناسبة:   
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ــى بركة اهللا  ــوكل عل ونحن نت
ــم(١) من  ــة احللقة رق في كتاب
ــي  الت ــة  ــاءات مروري اض ــة  زاوي
ــن الوقت بعد  ــت لفترة م توقف
ــنتني متواصلتني  ــن س ــر م اكث
ــن (١٠٠)  ــا خاللها اكثر م قدمن
ــو  ــك ه ــا لذل ــة ومادفعن حلق
صدور قانون املرور اجلديد رقم(٨) 
ــه منا  ــنه ٢٠١٩ ومايتطلب لس
املرورية  ــة  الثقاف ــاعة  ــن اش م
ــني بأهمية هذا  وتوعية املواطن
ــا املرورية  ــون وكل القضاي القان
ــرة ناهيك  ــات املباش ذات العالق
ــة  الداخلي ــر  وزي ــام  اهتم ــن  ع
السيد(ياسني الياسري) مبديرية 
املرور العامة حيث كانت الدائرة 
ــوزارة التي حتظى  ــي ال االولى ف
ــيد الوزير الذي عقد  بزيارة الس
ــام وضباطها  ــا الع ــع مديره م
ــاول قضايا مهمة..  تن اجتماعاً 
أن  ــر  يذك ــيء  بالش ــيء  والش
ــتاذ(طارق  ــر القانوني االس اخلبي
ــرص على ان تكون  حرب ) قد ح

ــذه الزاوية من  ــه بصمة في ه ل
وبليغة  ــزة  ــة موج ــالل كلم خ
ــث  ً حي ــكورا ــا مش ــلها لن ارس
ــا (اقلقنا غياب زاوية  يقول فيه
املروري  والركن  ــة  مروري اضاءات 
ــا تنطوي  ــن جريدتنا الغراء مل م
ــادية  ارش ــة  اهمي ــن  م ــه  علي
ــيخ القوانني  وتثقيفية في ترس
التي تصب  ــة  املروري واالجراءات 

ــي  ــن العراق ــح املواط ــي صال ف
ــرمي فنعماً ملقدم ومعد هذه  الك
الزاوية صديقنا وعزيزنا االستاذ 
ــة  وكرام ــيخلي)  الش ــاح  (صب
ــدة» التي  ــة اجلدي اجلريدة»البين
ــدمي كل  ماهو نافع  ــادت تق اعت

ومفيد لقرائها االعزاء. 
ــارة  االش ــود  ن ــة  نقط اول  ان 
ــد على ضرورة  اليها هنا التاكي

ــق الفعلي لقانون املرور  التطبي
ــبابه  ــذي ورد في  اس ــد ال اجلدي
املوجبة انه جاء لغرض تنظيم 
ــات وحتديد  ــرور املركب احكام م
اجلهات املسؤولة عن تسجيلها 
ــة واالمان   ــروط املتان وحتديد ش
ــروط منح  اجازة  فيها وبيان ش
ــا واعادة  ــوق وحتديد فئاته الس

النظر  في العقوبات والغرامات 
احكام  املفروضة على مخالفة 
ــجم مع  ــا ينس ــرور مب ــون امل قان
ــع  والواق ــة  اخملالف ــامة  جس
التي  اجلهات  وحتديد  االقتصادي 
الغرامة..  ــرض  ف متلك صالحية 
ــذه الزاوية  ــي ه ــه فاننا ف وعلي
ــة التوعية  ــوف نتولى مهم س

ــيد  وحتش ــروري  امل ــف  والتثقي
ــن الجل التعاون مع رجال  املواط
ــق الفعلي   ــل التطبي املرور الج
ــن  م ــب  ونطل ــون  القان ــذا  له
ــيد وزير الداخلية احملترم ان  الس
ــر بالتعاون  ــز ملن يهمه االم يوع
ــذه الزاوية  ــه ه ــا تطرح ــع م م
ــارات تصب  ــن مالحظات واش م
ــة العامة  ــة املصلح ــي خدم ف
بالدرجة  ــن  املواط ــة  وفي خدم

ــي ذلك هو  ــا ف ــاس وديدنن االس
ــرور في  ــال امل ــناد رج دعم واس
والصعبة  ــاقة  الش ــم  مهمته
ــن احلوادث املرورية  بهدف احلد م
ــن  م ــد  احل ــك  وكذل ــفة  املؤس
االن  ــائدة  الس املرورية  اخملالفات 
ــارع.. باختصار نرى هذه  في الش
الزاوية بوابة الجل توعية مرورية 
ــة ومثمرة. واهللا  ــة وهادف ناجح

من وراء القصد .

@Ô‹ÇÓí€a@Äbjï

اللواء مدير املرور العام 
اخلبير القانوني طارق حرب يتحدث ملعد الزاوية 

السيد ياسني الياسري 
وزير الداخلية 

حادث مروري مؤسف 

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
لعيبي   عبداهللا  املهندس  النقل  وزير  توجيهات  ضوء  على 
اخلطة  ملناقشة  السكك  في  املنعقد  األخير  االجتماع  خالل 
بكل  الشركة  واقع  وتطوير  للنهوض   ٢٠١٩ لعام  االستثمارية  
النقل  وزيادة  طاقة  الرابحة  الشركات  من  وجعلها  مفاصلها  
قام  الرابحة   الشركات  من  لتكون  املالية  مواردها  لتعظيم 
بزيارة  احلسيني  كاظم  جواد  طالب  األستاذ  السكك  عام  مدير 
شاملة للمنطقة اجلنوبية يرافقة بعض مدراء األقسام املعنية 
في الشركة تخللت اجلولة الوقوف على آخر مراحل أعمال مد 
املينائني   إلى   املمتدين  (١١و٢٧)  رصيفي  على  السكك  خطوط 
وكوادر   مدراء  مع  والتقي  النفطية..   واملشتقات  احلاويات  لنقل 

مشاريع السكك  وكوادر ومسؤولي شركة تنفيذ مشاريع النقل 
العاملني على بذل ومضاعفة  اجلهود  العام جميع  املدير  وحث 
برنامج  ضمن  املشروع  هذا  لكون  العمل  تنفيذ  في  واإلسراع 
السكك  عام  مدير  لعام٢٠١٩.ووجه  املقررة  احلكومية  املوازنة 
ومضاعفة  اخلطوط  ومد  الصبات   إزالة  على  املشروع  ادارتي 
إشراك اكثر عدد من  اآلليات التخصصية إلجناح العمل والتنفيذ  
بأسرع ما ميكن لهذين اخلطني املهمني اإلستراتيجيني  بالنسبة 
األمني  اجلانب  تعزير  نوه على  العراقية.كما  واملوانيء  للسكك  
من قبل شرطة سكك املنطقة ملواقع العمل ..وذلك على ضوء 
االهتمام البالغ من قبل معالي وزير النقل مبا تقدمه السكك من 
خدمات لنقل احلاويات والبضائع بأنواعها واملشتقات النفطية.. 
للموانئ  العامة  الشركة  بني  املشترك  التعاون  سبل  وخلق  
األرصفة  بعض   على  املمتدة  اخلطوط  هذه  بأنشاء  والسكك 
املوارد  وتعظيم  الواعد  العراقي  االقتصاد  لدعم  املوانئ  داخل 
املالية للشركتني.ووعد املدير العام على حلحلة جميع العقبات 
التي تصادف االدارتني من خالله  واذا تطلب األمر إشراك اجلهات 
املشروعني  لهذين  العمل  انسيابية  أجل  من  الوزارة  في  العليا 
إلى شعبة سكك  زيارة  اجلولة تخللتها  أن هذه  يذكر  املهمني.. 
ومسؤولي  املنطقة  مدير  ضم  موسع  اجتماع  وعقد  قصر  أم 
مشاريع السكك فضال عن زيارته لالرصفة  ووجه العاملني في 
املنطقة على استنفار كل الطاقات وبذل قصارى اجلهود إلنشاء 
ومد خطوط سكك جديدة للتنسيق مع شركة املوانئ العراقية 
السكك  بشاحنات  للنقل  تسويقية  منافذ  عن  والبحث 
التخصصية وتشجيع الشركات الناقلة بالنقل عبر  الشاحنات 

املبردة اجلديدة .
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بغداد / البينة اجلديدة

ـــهـر  ــددت مـحـافـظـة بــغــداد ش  حــ
ــدا لـالعـالن  ــل، مـوعـ ــول املـقـبـ ايــلــ
ــني للتعيني على  ــن قـوائـم املـقـبـولـ عـ
مالك مديريات التربية الست بالعاصمة، 
فيما قررت مساواة احملاضرين من خريجي 
ــائية  ــد احلكومية املس ــات واملعاه الكلي
ــن الصباحي.واوضح محافظ  بأقرانهم م
بغداد فالح اجلزائري في تصريح صحفي، 
ان «احملافظة تتابع باستمرار عمليات الفرز 
االلكتروني للمتقدمني عـلـى الـتـعـيـني 
ــة  التربي ــات  بـمـديـريـ ــري  تـجـ ــي  الـتـ

ــرخ والـرصـافـة،  الـكـ ــي  ـــت بجانب الـس
ــتنجز عمليات الفرز الختيار  مبينا انها س
ــهر ايلول  ــني على التعيني خالل ش املتقدم
ــرار احملافظة ان  ــب قـ ــك بحس ــل، وذل املقب
ــدات مطلع  ــتمر عمليات الفرز التي بـ تس
ــهرا كامال ليتم بعدها  ــهر احلالي، ش الش
ــن النتائج».وافصح عن  ــرة ع االعالن مباش
«تعهد احملافظة باستيعاب الطلبة االوائـل 
ــي التعيينات  ــات العراقية ف ــى اجلامع عل
ــن  ــة مـ ــبة ١٠ باملئ ــد نس ــك حتدي وكـذلـ
الـدرجـات لتعيني ذوي الشهداء من الدرجة 
ــيني  السياس ــجناء  والس ــرا  حص ــى  االول
ــعبي وضــحــايــا  ــد الش ــهداء احلش وش

الـعـسـكـريـة  والـعـمـلـيـات  االرهــــاب 
ــررة  املــقــ ـــب  الـنـس ـــب  وبـحـس
ــد  ــك حتدي ــذة، وكذل ــني الـنـافـ بـالـقـوانـ
نسبة ١٥ باملئة من الدرجات الى اصـحـاب 
ــس باملئة من  ــا وخـمـ ـــهـادات العلي الـش
ــة  ــات اخلاص ــذوي االحتياج ــات لـ الـدرجـ
ــات  ــة ذوي االحتياج ــون رعاي ــب قان بحس
اخلاصة رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣».ونبه اجلزائري 
ـــيـتـم  ــه وبعد االنتهاء من الفرز، س الى ان
ـــرة  ــاب االعــتــراض ملــدة عـش فـتـح بــ
ــيرا الى  ــدة االداريـة، مش ــام ضمن الوح ايـ
انه ال ميكن االعتراض على مستوى املديرية 
وذلك حلصول اختالف في االحتياج واملعدل 

ــة،  ــد ذي صـلـ ــى صعي واالختصاص.وعـلـ
ــا  ــن خططه ــة وضـمـ ــح ان احملافظ اوضــ
ــم العملية  ــا الـهـادفـة الـى دع وبرامجه
ــتواها مبا  ــع مس ــة ورف ــة بالعاصم التربوي
ــد  ــاح، فق ــدالت النج ــى مع ــس عل ينعك
ــاواة احملاضرين املستمرين  اتخذت قرارا مبس
ـــانـدة  بـالـدوام من خريجي الكليات الـس
ــة  الـحـكـومـيـ ــد  واملعاه ــات  والكلي
ـــائـيـة بـأقـرانـهـم مــن خـريـجـي  املـس
ــه  الصباحية.ونـبـ ــة  احلكومي ــات  الكلي
مـحـافـظ بـغـداد الــى ان هــذا الــقــرار 
جـاء انـصـافـا لـهـذه الـشـريـحـة الـتـي 
ــل خــدمــة  ــن اجــ ــر مــ ــت الكثي قـدمـ
ـــكـل  ــة وبـش ــة الــتــربــويــ الـعـمـلـيـ
ــص  ـــد النق ــة س ــي بغي ــي ومجان تطوع
ــــواغــر لـجـمـيـع  ــي الــش ــل فــ احلاص
ــدارس  املـــ ــي  وفـ ــات  االخــتــصــاصــ
ــيضمن  كـافـة، مـنـوهـا بــأن الــقــرار س
ــد  بع ــريحة  الش ــذه  ه ــازات  امتي ــع  جمي
ــرار اضافة  ــم اهمها ق ــاواتهم بأقرانه مس
ست درجات لكل سنة بأمر اداري ومبا ال يزيد 
عـن ١٨ درجـة لعام االحتادية املوازنة تنفيذ 
ــب تنفيذ املوازنة االتخادية  تعليمات حس

لعام ٢٠١٩».

ÖaÜÃi@ø@ÚÓi6€a@pb‰ÓÓ»m@wˆbn„@Ê˝«g@›j‘Ωa@äËí€a

بغداد / البينة اجلديدة
امس  الياسري،  طاهر  ياسني  الداخلية  وزير  أوعز   
االربعاء، بتبسيط اإلجراءات املتبعة في اجناز معامالت 
املواطنني.وذكر بيان للمكتب االعالمي لوزير الداخلية 
ان «الياسري ترأس اجتماعاً موسعاً ملتابعة املشاريع 
من  عدد  بحضور  احلكومي  البرنامج  ضمن  املدرجة 
بالوزارة». مكتبه  في  الدوائر  ومدراء  األمنيني  القادة 

على  االجتماع  خالل  اطلع  «الياسري  ان  وأضاف 
املشاريع املتعلقة بعمل دوائر وزارة الداخلية املدرجة 
الى  مستمعاً   ، احلكومي  البرنامج  فقرات  ضمن 
بحدود  مديرية  لكل  املنجزة  بالنسب  تفصيلي  شرح 
تخصيصاتها املالية في املوازنتني اجلارية واالستثمارية 
لعام ٢٠١٩».ونقل البيان عن وزير الداخلية تأكيده على 
«مضاعفة اجلهود من أجل االنتهاء من اجناز املشاريع 
«اتباع  بـ  موجهاً  احلكومي»،  البرنامج  في  املقرة 
الوزارة  دوائر  بني  اإلدارية  التعامالت  في  الطرق  أقصر 
احلكومي». البرنامج  مع  انسجاماً  املعوقات  وتذليل 
املتابعة  «أهمية  البيان على  الياسري بحسب  وشدد 
لعمل  املعنيني  واملدراء  القادة  قبل  من  امليدانية 

موعزاً  القطاعات»،  في مختلف  واملنتسبني  الضباط 
معامالت  اجناز  في  املتبعة  اإلجراءات  «تبسيط  بـ 
املواطنني في الدوائر اخلدمية واألمنية كافة ومبا يتالءم 
بـ  الياسري  األمر».ووجه  بهذا  سيادته  توجهات  مع 
«ضرورة اإلسراع في اجناز املشاريع اخلدمية وحتديداً ما 
يتعلق بصيانة مراكز الشرطة في مختلف محافظات 
للوزارة»،  التابعة  الدوائر  بنايات  تأهيل  وإعادة  البالد 
الفتاً إلى «أهمية حتقيق أعلى نسبة في اجناز املشاريع 

املدرجة ضمن البرنامج احلكومي».

@p˝flb»fl@paıaäug@¡Óéjni@å«ÏÌ@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ
ÚÓflÜ®a@…ÌâbíΩa@ãb¨bi@ aäç�bi@ÈuÏÌÎ@¥‰üaÏΩaبغداد / البينة اجلديدة

 كشف مدير عام شركة توزيع املنتجات النفطية كاظم 
مسير ياسني، امس األربعاء، عن إنتاجية اسطول هيأة 
أنها  األول من عام ٢٠١٩، مؤكداً  النصف  النقل خالل 
بلغت ٢٧٧ مليون م٣.وقال ياسني في بيان تلقت {البينة 
اجلديدة} نسخة منه، إن «إنتاجية أسطول هيأة النقل 
في الشركة العامة للمشتقات النفطية بلغت أكثر 

العام  األول من  النصف  .كم خالل  من ٢٧٧ مليون م٣ 
شاحنات  خالل  من  حتقيقها  مت  والتي   ٢٠١٩ احلالي 
البالد». محافظات  داخل  الناقل  وأسطولها  الهيأة 
وأضاف أن «حصص احملافظات من املشتقات النفطية 
والتي يتم نقلها بواسطة الشاحنات يتم عبر محاور 
وخطوط للنقل تقوم بتوزيع الكميات التي يتم نقلها 
معدة  وخطة  آلية  وفق  العراق  محافظات  جميع  الى 

الشركة»،  في  اخملتصة  اجلهات  قبل  من  الغرض  لهذا 
هذا  وفق  النفطية  املنتجات  نقل  «عملية  أن  مؤكداً 
السياق يشمل املنتجات البيضاء التي تشمل البنزين 
والنفط االبيض وزيت الغاز وكذلك املنتجات السوداء 
التي تشمل ديزل، نفط خام، خليط، نفثا إضافةً الى 
الهيدروليك،  الزيوت،  الطائرات،  وقود  أخرى  منتجات 

غاز معبأ وغاز سائل فل».

RPQY@Âfl@fiÎ˛a@—ñ‰€a@fi˝Å@S‚@ÊÏÓ‹fl@RWW@oÃ‹i@›‘‰€a@fiÏ�çc@ÚÓubn„a@ZÚÓ�–‰€a@pbvn‰Ωa

بغداد / البينة اجلديدة 
مكتبه  في  العادلي  جمال   . د  املائية  املوارد  وزير  السيد  التقى 
محافظة  عن  النواب    مجلس  عضو  اخلزعلي  سعد  النائب 
الديوانية مؤخرا لبحث الواقع االروائي وسير االعمال في املشاريع 
اجلاري تنفيذها في احملافظة ومناقشة احللول املطلوبة ملشكلة 
اراضي  استصالح  مشروع  ضمن  اراضيهم  الواقعة  الفالحني 

ديوانية - شافعية .

@è‹©@Ïö«@Ô‘n‹Ì@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa@äÌãÎ
@ÚÓ„aÏÌÜ€a@Úƒœb™@Â«@@laÏ‰€a شكرا يقولها سكنة احمللة ٧٠٣ زقاق ٣ حي

الرصافة  كهرباء  دائرة  الى  العربي  اخلليج 
والشكر موصول لشركة النخيل جلهودهم 
الصعوبات  وتذليل  املواطنني  مع  وتعاونهم 
في  كهربائية  محولة  نصب  بعد  امامهم 

الزقاق املذكور ونخص بالذكر: 
١. املهندس صالح عبد القادر
٢. معاون املدير صالح مهدي

٣. معاون املدير علي فؤاد 
٤. عبد الرزاق ايسر 

٥. معاون مدير مهند قاسم 
٦. معاون مدير فني/ فادي منصور 

٧. باسم عبد اللطيف
٨. فالح اسماعيل

٩. طالب هليل
علي  املهندس  القطوعات  مسؤول   .١٠

جمال
١١. ماجد نعمة

١٢. ايهاب جنم الدين
١٣. حسني هادي 

@·◊ÖÏË¶@aäÿë
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وكاالت / البينة الجديدة
ــي رجب طيب  ــع توجه الرئيس الترك م
ــاء نظيره  ــكو للق ــى موس ــان إل إردوغ
ــي محاولة  ــني ف ــر بوت ــي فالدميي الروس
ــحبت اإلدارة  ــب، س ــف معركة إدل لوق
ــعب من  ــدات حماية الش ــة وح الكردي
ــة تنفيذاً  ــني احلدودي ــة رأس الع منطق
التفاق «املنطقة اآلمنة»، في وقت بدأت 
ــورية هجوماً  الس ــة  املعارض ــل  فصائ
ــار  ــوات الرئيس بش ــى ق ــاً عل معاكس
ــيخون.على  ــد في مدينة خان ش األس
ــتمرار العملية العسكرية في  وقع اس
ــت اإلدارة الذاتية  ــة إدلب، أعلن محافظ
ــذ اخلطوات  ــدء تنفي ــس ب ــة أم الكردي
ــاق  االتف ــذ  لتنفي ــى  األول ــة  العملي
األميركي- التركي إلنشاء منطقة آمنة 
داخل سوريا، موضحة أنها أزالت بعض 
ــحبت مجموعة  ــواتر الترابية وس الس
ــعب واألسلحة  من وحدات حماية الش
الثقيلة يوم السبت املاضي من منطقة 
ــر  ــررت األم ــة ، وك ــني احلدودي رأس الع
ــي منطقة تل أبيض.  ذاته بعد يومني ف
ــليم النقاط  ــدت اإلدارة الذاتية تس وأك
احلدودية إلى القوات احمللية، مشيرة إلى 
ــذه اإلجراءات تؤكد جدية التزامها  أن ه

ــع  م ــة  اجلاري ــة  الثالثي ــات  بالتفاهم
واشنطن وأنقرة وحرصها على التوصل 
إلى حل جميع القضايا عن طريق احلوار 
السلمي مع دول اجلوار.وأوضح املتحدث 
باسم قوات سوريا الدميقراطية (قسد) 
ــوات املدعومة  ــي أن الق ــى بال مصطف
ــة  الكردي ــة  احلماي ــدات  ووح ــاً  أميركي
ستنسحب من قطاع ميتد مسافة بني 
ــدود التركية-  ــرا على احل ٥ و١٤ كيلومت
السورية، مؤكداً أنه سيشمل تفكيك 
ــة مبناطق  ــة دفاعي ــز ذات طبيع حواج
ــكرية وليس مدناً أو  ريفية ومواقع عس
بلدات، وستسلم السيطرة للمجالس 
احملليني.وبينما  للمقاتلني  ــكرية  العس
ــاء  ــى إنش ــة عل ــت اإلدارة الكردي عمل
ــل مخيم  ــتعداداً لنق ــع جديد اس موق

ــة» ، سيّرت القوات األميركية  «العريش
ــريط  ــى طول الش ــدة عل ــات جدي دوري
ــي رأس العني وتل  ــني مدينت ــدودي ب احل
ــاحنات  ــرات الش ــلت عش أبيض وأرس
ــاعدات العسكرية ومواد  احململة باملس
ــكة  ــني إلى قواعدها في احلس التحص
والرقة عبر احلدود مع العراق.وفي إدلب، 
شنت الفصائل أمس هجوماً معاكساً 
ــيات  على مواقع قوات النظام وامليليش
ــرق مدينة خان شيخون  املوالية لها ش
ــوط  ــر خط ــن كس ــه م ــت خالل ومتكن
دفاعها على محاور تل مرق والسلومية 
ــف إدلب،  ــم الهوى بري ــة وش واجلدوعي
ــر ٥ بينهم ضابط  وقتل العشرات وأس
ــة عمليات  ــب غرف برتبة عقيد، بحس
ــة املدعومة  ــة واجلبهة الوطني املعارض

ــوري  ــد مدير املرصد الس من تركيا.وأك
ــتمرة  رامي عبدالرحمن أن املعارك املس
ــن» املرتبط  ــراس الدي ــني فصيلي «ح ب
ــن»  الدي ــار  و»أنص ــدة  القاع ــم  بتنظي
ــام  النظ ــوات  وق ــدد،  املتش ــادي  اجله
ــي، أوقعت أكثر من  ــناد جوي روس بإس
٦٠ قتيالً من الطرفني، إضافة إلى مقتل 
ــلل إلى مواقع  ــر محاولة تس ثمانية إث
قريبة من مطار أبوالضهور العسكري.

ــوات النظام نقطة  ــل تطويق ق وفي ظ
ــدة مورك، وهي  ــة التركية في بل املراقب
ــة مماثلة في  ــني ١٢ نقط ــن ب ــر م األكب
ــف إدلب  ــم مل ــا، خيّ ــب ومحيطه إدل
ــي رجب  ــاع الرئيس الترك ــى اجتم عل
ــي فالدميير  طيب إردوغان ونظيره الروس
ــكو أمس قبل قمتهما  بوتني في موس
ــن  ــة مع الرئيس اإليراني حس اخلامس
ــبتمبر لبحث الوضع  روحاني في ١٦ س
ــؤول  ــوريا.وقبل القمة، أفاد مس في س
ــأن إردوغان طلب من بوتني  تركي كبير ب
ــالمة اجلنود  ــاذ خطوات لضمان س اتخ
ــد  ــة هجوم األس ــي مواجه ــراك ف األت
ــترد  ــب، محذراً من أن أنقرة س على إدل
ــتهدفهم حتى لو  ــى أي هجوم يس عل
ــع إردوغان  ــق بوتني م كان محدوداً.واتف

ــورية وإزالة كل  ــاء س ــى «ضرورة بق عل
ــب»، مؤكداً  ــر اإلرهابية من إدل العناص
أنهما قلقان من الهجمات في منطقة 
خفض التصعيد» . وبينما أكد إردوغان 
ــكو  ــوات مهمة مع موس ــاذ خط «اتخ
ــى أنه «ال  ــدد عل ــني»، ش ــة املدني حلماي
ــات اجلوية عليهم  ــول الهجم ميكن قب
اتفاق سوتشي  ــتهدافهم يعرض  واس
للفشل»، مؤكداً «حقه «في الدفاع عن 
تركيا إزاء األخطار التي تهدد حدودها».
ــد  ــدم امليداني لقوات األس وأملى التق
ــة  ــان إعادة هندس ــني وإردوغ ــى بوت عل
تفاهماتهما بشأن إدلب، وفق محللني، 
من دون أن يغيّر ذلك من حرصهما على 
ــتراتيجية  ــات اس ــى عالق ــاظ عل احلف
ــوريا.وحضر  ــى س ــي مصالح تتخط ف
ــب محادثات عرابي  ــف إدلب في صل مل
ــال إليه في  ــي، الذي توص اتفاق سوتش
ــة منطقة  ــى إقام ــصّ عل ــبتمبر ون س
ــالح في إدلب ومحيطها،  منزوعة الس
ــدث بوتني  ــتكمل تنفيذه. وحت ــم يُس ول
ــرض  ــاح مع ــدى افتت ــاً ل ــان مع وإردوغ
«ماكس» الدولي للطيران على مشارف 
ــا في وقت الحق  ــكو قبل أن يجري موس

محادثات خاصة وإصدار بيان مشترك.

›»ním@ÊÏÇÓë@ÊbÅÎ@NN@Ú‰fl�a@Ú‘�‰Ωa@ãå»Ì@Öä◊@lbzé„a

@Ü◊˚Ì@CaÎä„ÎcD@�€@‚b»€a@ûÏ–Ωa
ÒåÀ@ø@bËmbflaån€a@àÓ–‰m@ø@bÁâaä‡nça

وكاالت / البينة الجديدة

ــة  ــام لوكال ــوض الع ــد املف أك
ــني  الالجئ ــغيل  وتش ــوث  غ
ــار  بي ــروا)  (أون ــطينيني  الفلس
ــة  ــرا ان املنظم ــول مؤخ كرانب
الدولية تواصل تنفيذ التزاماتها 
في قطاع غزة، مطالبا بانتظار 
املتعلقة  ــات  التحقيق ــج  نتائ
باتهامات سوء اإلدارة واستغالل 
ــول في  ــال كرانب ــلطة. وق الس
ــي عقد في قطاع  مؤمتر صحف
ــروا تقدمي  أون ــتواصل  غزة: «س
ــات والدفاع عن الالجئني  اخلدم
ــة  املالي ــة  األزم ــم  رغ ــى  عل
املستمرة بعد أن قطعت اإلدارة 
ــا». وخفضت  األميركية دعمه
ــي دونالد  ــس األميرك ادارة الرئي
ــر من  ــام ٢٠١٨ بأكث ــب ع ترام
ــاعداتها  ــون دوالر مس ٥٠٠ ملي
ــن  ع ــال  فض ــطينيني،  للفلس
ــة.  ــم الوكال ــن دع ــا ع توقفه
ــات  الوالي ــاهمة  مس ــت  وبلغ
مليون   ٣٠٠ ــنوية  الس املتحدة 
دوالر. واشار كرانبول إلى فقدان 
ــطينيني  الفلس ــدى  ل ــل  األم
ــذي تفرضه  ــبب احلصار ال بس
ــاع منذ  ــى القط ــرائيل عل إس
ــنوات. وقال  ــر س أكثر من عش
ــروا «فقدان  ــوض العام ألون املف
ــببه احلصار واالحتالل  األمل س
ــتمرار هذه املعاناة أمر غير  واس

ــاس  «الن ــاف:  وأض ــبوق».  مس
ــون من حقوق  ــزة محروم في غ
ــر  ــب الفق ــى جان ــية إل أساس
والبطالة وعدم احلق في احلركة، 
ــتطيع أخذ  هناك عائالت التس
ــارج».  ــالج في اخل ــا للع أقاربه
ــي قطاع  ــاد ف ــي االقتص ويعان
ــتمر  ــبب احلصار املس غزة بس
ــد باإلضافة  ــر من عق منذ أكث
إلى احلروب املتكررة التي دمرت 
البنى التحتية وأثرت سلبا على 
ــون في  ــمة يعيش مليوني نس
ــك الدولي  ــول البن القطاع.ويق
ــبة البطالة في صفوف  إن نس
ــت ٥٢٪،  ــاع بلغ ــكان القط س
ــباب  ــيرا إلى أن ثلثي الش مش
ــرق  العمل.وتط ــن  ع ــون  عاطل
ــى األزمة التي  كرانبول ايضا إل
ــف  تعصف بأونروا بعدما كش
ــع  التاب ــات  األخالقي ــب  مكت
املنصرم  ــهر  الش املتحدة  لألمم 
ــتغالل سلطة  ــوء إدارة واس س
ــؤولني على أعلى  ــن قبل مس م
املستويات في الوكالة الدولية. 
ــون متاما  ــن منتبه ــال: «نح وق
ــدة  ــية املعق ــة السياس للبيئ
ــاءات  االدع ــوع  مبوض ــة  احمليط
التي مت احلديث عنها». وأضاف: 
ــاك حتقيقا يجري  ــا إن هن «قلن
حول االدعاءات داخل أونروا ومع 
ــاون مع التحقيق  قيادتها  نتع

ونطالب بانتظار نتائجه» .
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ن  ــه مِ ــد فرائس ــلمني» يتصي ــوان املس ــس «اإلخ كان مؤس
ــني في األزهر، كي يعودوا ويُشكلوا التنظيم  الطلبة الدارس
ــذا لم يحصل مع عدن وال حضرموت وال  ببلدانهم. غير أن ه
ــي العهد البريطاني  ــلطنات التَّابعة لها آنذاك ف بقية الس
ــاط «إخواني» لعدن إبان  ــرب نش (١٨٣٩-١٩٦٧)، لكن لم يتس

دولة اإلمامة املتوكلية (١٩٠٢-١٩٦٢) شماالً.
ــماالً مختلفاً  ــيس فرع «اإلخوان» بدولة اإلمامة ش كان تأس
ــم «اإلخواني»  ــادة أن التنظي ــن الع ــروع، فمِ ــة الف ــن بقي ع
ــة تُعيق وجود  ــنية، ففكرة اإلمام ــط بني املذاهب السُّ ينش
ــة، ألن االثنني يؤمنان  ــم داخل اإلمامية أو الزيدي هذا التَّنظي
ــة واعتبروها وصية  ــة في اإلمامة، وإن اختلف الزيدي بالوصي
ــام وصلته اخلالفة  ــن أبي طالب إم ــة، فعلي ب فقه ال سياس

(٣٥-٤٠هـ) .
ــالل عامي ١٩٥٩-  ــي «اإلخواني» فتم خ ــيس التنظيم التأس
ــم «مجموعة  ١٩٦٠، وليس بصنعاء إمنا بالقاهرة، وكان االس
ــة طلبة  ــة كان بخمس ــن والبداي ــني األحزاب»، لك ــاد ب احلي
يدرسون بالقاهرة، بينهم عبداجمليد الزنداني، وبعضهم كان 
ــالمي،  ــي إلى حركة «القوميني العرب»، وانقلب إلى إس ينتم
لفية و«اإلخوانية» (سعيد ثابت، احلركة  أخذ يجمع بني السَّ
ــان، «اإلخوان»  ــا يلتقي النقيض ــالميَّة في اليمن)، وهن اإلس
ــة القوميني  ــي رحم «حرك ــيون بعدن، ف ــاء واملاركس بصنع

العرب».
ــى عدن املدينة  ــمال اليمن إل ــم ميتد تنظيم «اإلخوان» بش ل
ــة التي ظلت هكذا حتى قيام الوحدة (١٩٩٠)، حيث  املنفتح
ــوال حكم  ــة و«اإلخوانية». فط ــة القبيل ــة املزدوج الهيمن
ــتراكي» اليمني كان  ــزب االش ــة»، ثم «احل ــة القومي «اجلبه
ــمياً وشعبياً، ولم تدخل لعدن  وجود «اإلخوان» مرفوضاً، رس
ن  ــمح بها، على الرَّغم مِ ــوة الدِّينية، فالنظام لم يس ح الصَّ
ــط  ــالميني، يحاولون وس ن اإلس ــخاص معدودين مِ وجود أش
طلبة املدارس، إال أنهم ظهروا بعد الوحدة بفتح مقرات حلزب 
ــمالي)، بعدن،  ــوان القبلي الش ــكيل اإلخ «اإلصالح» (التش
ــني الصحف العدنية وصحيفة  ــم ميرّ هذا من دون صراع ب ول
ــكرات  ــف معس ــوة» اإلخوانية. زاد النزاع بعد كش ح «الصَّ
الح مبحافظة حلج، قبل حرب  التدريب «اإلخوانية» على السَّ
ــفتها صحيفة «صوت العمال» بعدن، باألسماء  ١٩٩٤، كش

والدالئل.
ــي املبكر، في  ــار املاركس ــداداً للنزاع بني التَّي ــك امت جاء ذل
ــزب «احتاد  ــذي كان ميثله ح ــتينيات، وال ــينيات والس اخلمس
ــب (ت١٩٧٦)،  ــداهللا باذي ــة عب ــعب الدِّميقراطي» برئاس الش
ــة آنذاك ضد  ــة» تخوض املعرك ــت صحيفته «الطليع وكان
اإلسالميني بتعز، حيث اللجوء إليها بعد مطاردة البريطانيني 

له، ومحاكمته بعدن، بسبب مقاالته ضد االحتالل.

رأي

رشيد الخيون

دعوة عامة 
إعادة إعالن للمرة الثالثة

م/ جهاز فحص اِّـوجات فوق الصوتية 
79.19.4219

يسر وزارة النفط/ شركة نفط ميسان ان تعلن اِّـناقصة العامة اِّـرقمة (79.19.4219) 
الخاصة بتجهيز (جهاز فحص اِّـوجات فوق الصوتية)، فعلى اِّـجهزين الراغبني واِّـؤهلني 
من ذوي الخربة واالختصاص باالشرتاك َّـ هذه اِّـناقصة تقديم اِّـستمسكات اِّـدرجة 
ادناه مجددة لعام ٢٠١٨ اُّـ (القسم التجاري/ شعبة الشراء الخارجي- قاعة استقبال 
ــب وثائق العطاءات القياسية  ــروط اِّـناقصة وحس اِّـجهزين) للحصول على وثائق وش

الصادرة من وزارة التخطيط العراقية. 
مع مالحظة ما يأتي:ـ

١- سيتم عقد مؤتمر لالجابة على استفسارات اِّـجهزين الراغبني باالشرتاك باِّـناقصة 
اعاله (١٠ ايام قبل موعد الغلق اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٣٠) وكما موضحة بالتعليمات 

ِّـقدمي العطاءات .
٢- متطلبات التأهيل اِّـطلوبة:ـ

اِّـستمسكات اِّـطلوبة:ـ
- شهادة تأسيس الشركة اِّـصنعة برأسمال ملياري دينار عراقي او ما يعادلها مصدقة 

من مسجل الشركات َّـ وزارة التجارة.
ــركة مصنعة صادرة  ــدة من ش ــه وكالة معتم ــون مصنعا او لدي ــب ان يك ــز يج - اِّـجه

ومصدقة وفقا للقانون.
- كتاب عدم ممانعة َّـ االشرتاك باِّـناقصات صادر من الهيئة العامة للضرائب معنون 

اُّـ شركة نفط ميسان للمجهزين العراقيني.
-الهوية الضريبية ورقمها للشركات اِّـسجلة َّـ العراق. 

ــات االمانة العامة  ــب تعليم ــمله قرار الحجب حس ــب البطاقة التموينية ِّـن يش -حج
ِّـجلس الوزراء.

-الحسابات الختامية واِّـوقف اِّـالي (الكفاءة اِّـالية) مصادق عليها اصوليا من محاسب 
قانوني للسنتني االخريتني.

-تقديم االيراد السنوي للسنوات الخمس االخرية مصدق من اِّـحاسب القانوني.
-االعمال اِّـماثلة مؤيدة من الجهات اِّـستفيدة للسنوات الثالث االخرية.

-جميع اِّـواد اِّـجهزة يجب ان تكون كما مثبتة َّـ القسم السادس.
-جميع الشركات اِّـناقصة يجب اال تكون مدرجة ضمن القائمة السوداء

-تثبيت اِّـوقع االلكرتوني / الربيد االلكرتوني / العنوان الكامل / اسم الشخص اِّـسؤول 
عن متابعة االستفسارات َّـ العطاء العتماده َّـ اِّـراسالت.

ــراء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اُّـ  ٣- بامكان مقدمي العطاء اِّـهتمني ش
ــع للوثائق البالغة ٢٠٠  ــدد َّـ ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البي ــوان اِّـح العن

دوالر امريكي) غري قابلة للرد.
ــليم العطاءات اُّـ العنوان اآلتي (شركة نفط ميسان/ اِّـجمع النفطي) َّـ  ٤-يتم تس
اِّـوعد اِّـحدد (٢٠١٩/٩/٣٠) العطاءات اِّـتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ العنوان اآلتي (شركة نفط 

ميسان/ اِّـجمع النفطي) َّـ الزمان والتاريخ (٢٠١٩/٩/٣٠).
٥-يجب ان تكون فرتة نفاذية العطاء ٩٠ يوم بدءاً من تاريخ موعد الغلق.

٦-تكون العطاءات نافذة ِّـدة (٩٠) يوما من تاريخ الغلق اِّـحدد على ان تكون مصحوبة 
بتقديم التأمينات االولية البالغة (2000 $)  على شكل خطاب ضمان او صك مصدق 
ــتفجة صادرة من مصرف عراقي معتمد حسب النشرة الصادرة من البنك اِّـركزي  او س

العراقي على ان تكون نافذة ِّـدة (١٢٠ يوما) من تاريخ الغلق اِّـحدد.
ــليم  ــرط التس ــركتنا وعلى ش ــون فرتة التجهيز (٩٠) يوما واصلة اُّـ مخازن ش ٧- تك

 .(CIP Missan)
ــليمها اُّـ اِّـناقصني ستكون مصدقة ومختومة من  ــيتم تس ٨- جميع الوثائق التي س

قبل شركة نفط ميسان/ القسم التجاري ماعدا القسم الرابع.
ــام الوثيقة  ــم الرابع فقط، ويتم توقيع وختم بقية اقس ــوم اِّـناقص بملء القس ٩-يق

بالكامل بخالف ذلك سيتم اهمال جميع الوثائق.
١٠- لشركة نفط ميسان الحق َّـ الغاء الطلبية َّـ اي مرحلة وبدون اشعار مسبق.

وللمزيد من اِّـعلومات يرجى التواصل معنا على الربيد االلكرتوني:ـ
 moc_cd@moc.oil.gov.iq

مدير عام شركة نفط ميسان



مصطفى مال هذال

في اجراء كان متوقعا من قبل كثيرين الرئيس 
ــي الدفاع واخلارجية  فالدميير بوتني كلف وزارت
بأعداد رد متكافئ على اطالق الواليات املتحدة 
ــى ان بالده  ــد، في ظل تأكيده عل صاروخ جدي
ــتبعد بوتني  ــلح، ولم يس ــباق تس لن تزج بس
ــئ بني اجلانبني  ــراء احلوار املتكاف امكانية اج
ــات الدولية. ــز العالق ــتعادة الثقة وتعزي الس
بوتني وخالل جلسة جمللس االمن الروسي شدد 
ــحاب  ــتضمن امنها بعد انس على ان بالده س
ــادي اجلانب  ــات املتحدة االمريكية االح الوالي
ــطة والقصيرة  من معاهدة الصواريخ املتوس
ــكو  ــارة منه الى ان ما دعا موس املدى، في اش
ــحاب  ــلح هو انس ــر انظمة التس ــى تطوي ال
ــنطن من معاهدة احلد من انظمة الدفاع  واش
ــي لم يكن  ــة عام ٢٠٠٣.الرد الروس الصاروخي
ــدا، كون موعد اطالق  ــا بل قد يكون مؤك غريب
ــة للصاروخ اجلديد  الواليات املتحدة االمريكي
واملنصة التي قامت بذلك امران ال يدعان مجال 

للشك في ان واشنطن 
قبل  ــدة  املعاه ــت  خرق
ــحاب  االنس ــا  اعالنه
رسميا، الى جانب ذلك 
ــة االطالق  ــان منظوم ف
ــاروخ الذي اختبره  والص
ــكان مؤخرا على  االمري
ــل  العم مت  ــدو  يب ــا  م
ــذ عامني او  عليهما من
ــي الوقت الذي  ثالثة، ف
ــه امريكا تتهم  كانت ب
ــي من  ــا ه ــيا بأنه روس
ــك االتفاهية لكن  تنته
ــس  عك ــني  يب ــع  الواق
ــهم  ذلك كونهم انفس

ــؤال  ــكل صارخ. ويبقى الس من انتهكها بش
ــتارت اجلديدة اخلاصة  ــر معاهدة س عن مصي
ــتراتيجية التي  ــة االس ــلحة الهجومي باالس
ــباط فبراير من عام  ــي العمل بها في ش ينته
٢٠٢١، في ظل تقدمي روسيا مقترحات للواليات 
ــدة لتمديد العمل بها لكنها لم تتلقى  املتح
ــن قراءته  ــى اآلن. ما ميك ــة حت ــة واضح اجوب
ــي اخلارجية والدفاع  ــف بوتني لوزارت في تكلي
ــارات الصاروخية االمريكية،  بالرد على االختب
ــض العبارات من  ــتخدم بع خصوصا وانه اس
ــا ال مثل لها في  ــيا طورت نظم ــل ان روس قبي
العالم عقب االنسحاب االمريكي، هو ضرورة 
الرد باملثل والبد من اظهار ما تدخره روسيا من 
ــوة االمريكية التي  ــة مقابل الق قوة صاروخي
ــيما وان  يهدد بها ترامب بني احلني واحلني، الس
ــتعد منذ عام ٢٠٠٣ ملثل هذا اليوم  روسيا تس
ــيا  الذي حتاول فيه الواليات املتحدة ابعاد روس
ــن التنافس على املواقع االمامية في اجلانب  م
ــي هذا اجملال  ــي ف ــكري. التحرك الروس العس

ــابعة بني  ــيما وانها تأتي في املرتبة الس الس
ــلح  ــم في معدل االنفاق على التس دول العال
ــية  ــا يجعل الواليات املتحدة تصاب بخش رمب
ــورات  ــن تط ــت م ــكل مؤق ــل بش ــى االق عل
املنظومة الصاروخية الروسية والتي قد تسير 
مبحاذاة منظومتها احلديثة. البيت االبيض برر 
ــلح بأنه موجه  ــحابه من معاهدة التس انس
ــة على ادارة  ــني التي اصبحت عصي ضد الص
ترامب الذي لم يتمكن من لي ذراعها واالذعان 
ــن ان نتوقع  ــذا المينع م ــى رغباتها، لكن ه ال
ــلح جديدة بني االقطاب  الدخول في حرب تس
العاملية. التقلبات االقتصادية التي يعيشها 
ــيا في موقف  ــل من روس ــم اليوم يجع العال
ــد ان تواكب التطور  ــرج الى حد ما فهي تري ح
ــلح، وفي  او التقدم االمريكي في مجال التس
ــد ان تهدر الكثير من االموال  ذات الوقت ال تري
ــد من البحوث  ــر يحتاج الى مزي ــون التطوي ك
ــا يثقل ميزانيتها  ــات املتعددة وهو م والدراس
ــي  ــبيا. اخلطاب الروس ــو بصورة قليلة نس ول
ــذي يقدم خيار احلوار على غيره من اخليارات  ال
ــلح مع  ــباق التس ــراط في س ــض االنخ ويرف
الواليات املتحدة االمريكية ليس بغريب، لكن 
ــدا هو اصرار  الغريب ج
ــراء  اج ــى  عل ــكا  امري
االختبارات الصاروخية، 
ــن ان  ــرار ميك ــذا االص ه
يفسر على انه ناجت من 
ــعورها بالتراجع في  ش
في  العسكرية  قدرتها 
االخيرة  العشر سنوات 
اوربا، وهو  خصوصا في 
ــيا  ــتغلته روس ــا اس م
ــر  تطوي ــي  ف ــني  والص
التصنيعية  ــا  برامجه
ــأس  ــة ال ب ــذ مكان واخ
الدولي. اجملتمع  في  بها 
االدراك  ــدى  ل ــورة  الص
ــودة بوتني إلى  ــرت كثيرا بعد ع االمريكي تغي
مقعد الرئاسة الروسية في السنوات القليلة 
ــك التصور األمريكي في  املاضية، وقد تعزز ذل
ضوء املواجهات التي متت بني الواليات املتحدة 
ــا، ومن  ــة أوكراني ــيا في أزم ــة وروس األمريكي
ــب التأكيد  ــرم وجورجيا، وهنا يج ــا الق قبله
على نقطة مهمة وهي ان سياسات املواجهة 
وتصعيد الصراع في دول جوار مباشر لروسيا، 
بخاصة أوكرانيا، وجورجيا، تعد شرارة الصراع 
ــة، وهنا ال  ــية واالمريكي ــني احلكومة الروس ب
ــي بل  يجب ان نلقي اللوم على اجلانب الروس
ــرف االمريكي  ــذا التصعيد الط ــاركه به يش
ــف الناتو األخرى.ان ما  ومواقف بعض دول حل
عزز ذلك اإلدراك هو ما قامت به روسيا من نشر 
منظومة دفاع متطورة على حدودها الغربية، 
وهو ما يدعم االعتقاد الغربي بأن روسيا لديها 
ــعية وخطاب تصعيدي، وأنها رمبا  أجندة توس
ــن حرب ضد خصومها في املدى  ــتعد لش تس

القريب .

حسن علي كرم

ــرر ان يقوم  ــة ، من املق ــب االخبار املتداول بحس
ــي بزيارة  ــاح السيس ــري عبدالفت ــس املص الرئي
ــهر اجلاري ، هناك  ــل الى الكويت نهاية الش عم
الكثير من الفيديوات التي تسبق الزيارة ، وكلها 
ــي طلب الرئيس  ــألة محدودة و ه تصب في مس
السيسي من الكويت رفد البنك املركزي املصري 
ــكل وديعة او  ــارات دوالر ، على ش ــة ملي بخمس
ــني  منحة ، و هذا يذكرني حيث طلب صدام حس
ــارات دوالر ، في  ــرة ملي ــت منحه عش من الكوي
ــذاك ، لكن الكويت  ــزاز و فرض القوة ان ظل االبت
ــغ و عدم  ــة ضخامة املبل ــذرت للعراق بحج اعت
ــه لكن على  ــدو التاريخ يعيد نفس ــره ، و يب تواف
ــة مليارات  الطريقة املصرية هذه املرة ، فاخلمس
ــدرج األعلى مبكتب  ــت موجودة في ال دوالر ليس
ــط قدماه على ارض  ــالد ، و انه ما ان يح ــر الب أمي
ــحب  ــموه يده الى الدرج و يس املطار حتى ميد س
ــلمها للرئيس  ــارات و يس ــة ملي مغلف اخلمس
ــيطاً ، و ال أظن وارداً لدى  ــر، فاملبلغ ليس بس الزائ
ــذا املبلغ دون  ــح مثل ه ــة من ــة الكويتي احلكوم
قناعة كافية ، و ال أظن أيضاً انها ستبصم على 

ــي صك اخلمسة  بياض ليحمل الرئيس السيس
ــيما الكويت  ــد، س ــالده و ق ــداً الى ب ــار عائ ملي
ــى التوالي ، التي  ــة او الرابعة عل ــنة الثالث للس
يظهر عجز في موازنتها السنوية ، مع انخفاض 
ــة  ــتثمارات اخلارجي ــط و االس ــعار النف ــي أس ف
ــعبية  وتآكل االحتياطي ، ناهيك املطالبات الش
ــح للخارج ، في  ــف القروض و املن ــدة ، بوق املتزاي
ظل تزايد معاناة املواطن املالية ، و سوء اخلدمات 
ــري  ــاد املستش و تردي البنية التحتية ، و الفس
ــبة هل  داخل أضالع االدارة احلكومية ، و باملناس
ــنة االخيرة على الكويت  تدفق املصريني في الس
ــة العمل و الذي وصل عددهم نحو املليون  بذريع
ــط و التخويف؟  ــور الضغ ــورة من ص ــل هو ص ه
ــو ، يتحدث مع  ــي فيدي ــر للرئيس السيس انتش
ــرى ، قال  ــى و زميلة اخ ــي ابراهيم عيس االعالم
ــة ( يقصد الغزو  ــاه ”الكويت مرت مبحن ــا معن مب
ــطس ١٩٩٠ ) و مصر متر االن مبحنة  العراقي اغس
نة محنة “ ، و اذا لم يقل صراحة كما  مؤكداً “ احملِ
يردد املواطن املصري البسيط في الشارع “ احنا 
ــا الكويت “  لكن املكتوب يدل من عنوانه ،  حررن
ال ادري املوقع الذي كان يشغله الفريق السيسي 
ــهد  ــان غزو العراق للكويت ، لكنني اقول و ش اب
ــهادة التي ادلى بها  ــاهد من أهله ، و هو الش ش
في احدى املقابالت التلفزيونية الفريق املتقاعد 
ــوات املصرية  ــي ، الذي قاد الق ــد علي حلب محم
ــت . حيث قال  ــاركت بحرب حترير الكوي التي ش
ــة “ القوات املصرية لم حتارب في الكويت  صراح
ــم تطلق رصاصة واحدة ، األمريكان حاربوا و  ، و ل
ــهادة من عسكري التزم  حرروا الكويت ، هذه ش

ــكري ، و قال ما يرفض املصريون  ــمه العس بقس
ــاركت  تصديقه و هو ان القوات العربية التي ش
ال  ــي  سياس ــا  وجوده كان  ــت  الكوي ــر  بتحري
ــي حترير الكويت  ــكري ، و لم يكن لها دور ف عس
فيما عدا القوات اخلليجية و في مقدمها القوات 
ــعودية و البحرينية والقطرية ،  الكويتية و الس

ان احلق مهما حاول البعض طمسه ، لكن يبقى 
ــيئ اال بأهله ،  ــوى ، و ال يحيق املكر الس ــق اق احل
ــم  في صيف ١٩٦١ عندما طالب عبدالكرمي قاس

ــزء تاريخي من العراق  ضم الكويت باعتبارها ج
ــالم  ــيخ عبداهللا الس ــر الكويت الش ــا أمي ، دع
ــال قوات  رحمة اهللا عليه ، اجلامعة العربية أرس
ــدالً من  ــراق ، ب ــت من الع ــة الكوي ــة حلماي عربي
ــرعان ما رابطت على  القوات البريطانية التي س
ــوات أردنية و مصرية  ــدود الكويتية ، جاءت ق احل
ــغل  ــدالً من ان تنش ــودانية ، و ب ــعودية و س و س
ــغلت  ــت، انش ــة الكوي ــدود و حماي ــة احل مبراقب
بخالفاتها، و بعد شهور قليلة انسحبت القوات 
ــعودية التي  ــوات الس ــا بقيت الق ــة فيم العربي
انسحبت بعد سقوط حكومة قاسم و إعدامه 
من قبل البعثيني ، هذه الصورة املأساوية للعرب 
وجليوشهم ، لم يخوضوا العرب حرباً في العصر 
احلديث و انتصروا فيها ، فهل تريدوننا ان نصدق 
ــة حترير الكويت على يد القوات املصرية او  اكذوب

السورية الهزيلة ؟
ــاعدة مصر ،  ــف الكويت يوماً عن مس لم تتخل
فمنذ اخلمسنينيات من القرن املاضي و هي تضخ 
ــت الكويت  ــوب املصريني ، قدم ــي جي األموال ف
ــر الكويت  ــح و بعد حتري ــرة و املن القروض امليس
ــروض التي على  ــع الق ــت جمي ــقطت الكوي أس
مصر ، ثم عادت لتقدمي منح و قروض ومساعدات 
ــقاطه ،  ــا مت اس ــة ، و بعضه ــة و امللياري املليوني
فيما البقية تتقاعس احلكومة املصرية من دفع 
ــة على مصر  ــاطها ، قفزت الديون اخلارجي أقس
حتى ٢٠١٨ الى ٩٢ مليار دوالر ، و يذهب نحو ١٣٪ 
ــداد القروض ، في املقابل  من الدخل املصري لس
ــنوياً ،  ــان س يتزايد املصريون بنحو ٥ مليون أنس
ومن املتوقع وصول السكان الى نحو ١٥٠ مليون 

ــل معضلة  ــة ، و لع ــود املقبل ــي الثالثة العق ف
ــد ، فدول  ــداد املوالي ــاع أع ــت بارتف ــر ليس مص
ـــ ١٥٠ ، و الهند مليار  ــكانها ال افريقية جتاوز س
ــاوز مواطنوها  ــي جت ــني الت ــون ، و الص و ٢٠٠ ملي
ــون و التي كانت قد فرضت على  املليار و٣٠٠ ملي
الشعب اال يزيد األبناء واحداً فقط ، تراجعت عن 
ــمحت بزيادة املواليد ، هذا يدل  قرارها اخيراً و س
ان معضلة الشعوب الفقيرة ال تكمن بالكثافة 
ــكانية ، بقدر ان هناك معضالت اخرى لعل  الس
ــوء االدارة ، و مصر ليست استثناءً  ــطها س أبس
تعاني جملة معضالت و هذه ليست من على يد 
ــابقة،  النظام احلالي ، امنا تراكمات األنظمة الس
ــان الدول  ــانها ش ــاج ش ــت حتت ــر اذا كان ان مص
ــروض اخلارجية  ــروض ، اال ان الق ــى ق ــة ال النامي
ــاعدات و تبرعات من الدول  ليست زكوات او مس
امنا قروض واجبة االداء ، وشفط األموال او تاخير 

االقساط تضر بسمعة البلد املقترض ، الكويت 
ــطاء  ــا يتوهم بعض البس ــا لم تعد كم امواله
املصريني زي الرز ، شواالت شواالت ، امنا هي زوادة 
ــى اجليل  ــة حق عل ــال القادم ــتقبل، لالجي املس
ــي ، و ما يحتاجه  ــان أمنهم املعيش احلالي ضم
البيت يحرم على املسجد ، فما بال الغرباء ؟!! ان 
ــي التي ال شك مرحب بها  زيارة الرئيس السيس
من حيث كونها تاتي في توقيت منطقة الشرق 
ــيما منطقة اخلليج عادت اليها  االوسط و ال س
ــبت  مجدداً اجواء احلروب ، التي هذه املرة اذا نش
ــرة  ــرب اليوم الواحد او حرب عش ــن تكون ح ، فل
ايام ، او سياحة ، امنا قد تتحول املنطقة برمتها 
الى ما يشبه جهنم ، و قد يفضي ذلك الى وقف 
ــذي تقتات عليه  ــورد االوحد ال تصدير النفط امل
ــات الفلس عزيزاً من احلماقة  الكويت ، و عليه ب

التفريط به في ظروف الكويت أولى بأموالها .

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

هل تدفق اِّـصريني َّـ السنة 
االخرية على الكويت بذريعة 
العمل و الذي وصل عددهم نحو 
اِّـليون هل هو صورة من صور 
الضغط و التخويف ؟

البيت االبيض برر انسحابه 
من معاهدة التسلح بأنه 
موجه ضد الصني التي 
اصبحت عصية على ادارة 
ترامب الذي لم يتمكن من 
لي ذراعها
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فاينانشال تايمز :
 اإلصالحات االقتصادية َّـ مصر 

”تنال ثناء اِّـستثمرين لكنها 
تزيد عدد الفقراء“

نبدأ عرض الصحف من صحيفة فاينانشال 
تاميز مبوضوع كتبته مراسلة الصحيفة في 
ــوان ”اإلصالحات  مصر هبة صالح حتت عن
االقتصادية في مصر تنال ثناء املستثمرين 
لكنها تزيد عدد الفقراء“. وتقول الصحيفة 
ــنوات  ــذ ثالث س ــري من ــاد املص إن االقتص
ــرة أدت إلى نفور  ــة كبي ــي من أزم كان يعان
ــف اآلن  ــع اختل ــن الوض ــتثمرين ولك املس
ــاد املصري واحدا من  ــد أن أصبح االقتص بع
أسرع االقتصاديات منوا في منطقة الشرق 
ــتثمرين  ــة مع إقبال املس ــط وبخاص األوس
ــر. وتقول  ــدات أكب ــن عائ ــث ع ــى البح عل
ــال تاميز إن هذا التغير يعد جناحا  الفاينانش
ــلطوي في مصر برئاسة  لنظام احلكم الس
ــي وحكومته  الرئيس عبد الفتاح السيس
التي طالتها انتقادات عدة في مجال حقوق 
ــر. وفي مقابل  ــان وقمع حرية التعبي اإلنس
هذه االنتقادات القت احلكومة املصرية ثناء 

ــبب االجراءات االقتصادية  املستثمرين بس
ــة وهي اجراءات جتنبتها  اجلريئة واحلساس
الصحيفة،  ــب  وبحس ــابقة.  حكومات س
ــي  ــدي أمام الرئيس السيس ــى التح يتجل
ــادي إلى  ــن االقتص ــي حتويل هذا التحس ف
ــذي يزيد عن ١٠٠  ــعب املصري ال رخاء للش
مليون نسمة.وتشير الصحيفة في الوقت 
ذاته إلى أن االحصائيات الرسمية في مصر 
ــتثمار  تؤكد زيادة عدد الفقراء كما أن االس
ــاالت أخرى بعيدا  ــر في مج األجنبي املباش

عن النفط والغاز الطبيعي ال يكاد يذكر.
ــز مقتطفات عن  ــال تامي ونقلت الفاينانش
ــارما، كبير اخملططني في  ــر ش مقال لروتش
ــتانلي املالية، وصف  ــة مورغان س مؤسس
ــه ”أفضل قصة  ــي مصر بأن ــه الوضع ف في
ــرق  ــة الش ــي منطق ــادي ف ــالح اقتص إص
ــئة“.وأضاف  ــط بل في أي سوق ناش األوس
ــى الطريق الصحيح“. ــارما أن ”مصر عل ش
ــراءات االقتصادية  ــع اكتمال حزمة االج وم
ــدوق النقد الدولي  ــي تطلبها قرض صن الت
ــم جنحوا  ــر أنه ــي مص ــؤولون ف ــرى املس ي
ــاره ووضعه  ــاد ومنع انهي ــي دعم االقتص ف
ــن االقتصاد  ــتقر.ورغم حتس في طريق مس

ــاد واألعمال  ــري، يطالب رجال االقتص املص
ــات في  ــراء إصالح ــة بإج ــة املصري احلكوم
القطاع اخلاص إذا أرادت التخلص من ديونها 
وخلق فرص عمل للشباب املصري. وتضيف 
الفاينانشال تاميز موضحة ”هذه اإلجراءات 
ــن البيروقراطية  ــص م ــن التخل قد تتضم
ــي  ــي الت ــن األراض ــتثمرين م ــني املس ومتك
تصلح إلقامة مشاريع مع طمأنتهم بوضع 
ــدور اجليش في مجال االقتصاد“.وكان  حد ل
ــي قد جلأ، منذ  الرئيس عبد الفتاح السيس
ــام ٢٠١٤، إلى اجليش  ــا في ع انتخابه رئيس
ــي القطاع اخلاص،  ــتثمار ف مللئ فراغ االس
ــنجد أن وزارة الدفاع املصرية أقامت  لذا س
ــتثمرت في مجاالت عدة من  ــاريع واس مش
ــمنت واحلديد والصلب  بينها صناعة األس

واألدوية واملزارع السمكية والعقارات.

الديلي تليغراف : ”استفزازات 
إيران“

وإلى صحيفة الديلي تليغراف التي نشرت 
ــا للكاتب كون كوغلني حتت عنوان  موضوع
ــتفزازات إيران“. ــن تتحمل اس ــرائيل ل ”إس
وتقول الصحيفة إنه بالنظر إلى التصعيد 

في األعمال العدائية بني إسرائيل وإيران في 
ــنجد أن ”نبرة  ــرق األوسط س منطقة الش
ــبع الكبرى  ــدول الس ــاؤل، في قمة ال التف
ــبيل دبلوماسي مع  ــا، إليجاد س في فرنس
ــا“. وأضافت  ــي محله ــن ف ــران لم تك طه
ــن  ش ــت  أعلن ــرائيل  ”إس أن  ــة  الصحيف
ــة أو تابعة لها  ــى أهداف إيراني هجمات عل
في العراق وسوريا ولبنان في األيام املاضية، 
ــض متاما مع  ــذا التصعيد يتناق ــذا فإن ه ل
ــة  ــن إمكاني ــدث ع ــي تتح ــات الت املقترح
ــرى إلى  ــوس مرة أخ ــران للجل ــتعداد إي اس
طاولة املفاوضات بشأن برنامجها النووي“.

ــخ هذا اإليحاء  ــا للصحيفة، رمبا ترس ووفق
ــي محمد  ــر اخلارجية اإليران ــور وزي مع ظه
ــا بدعوة من  ــأة في فرنس ــواد ظريف فج ج
ــتضافت  ــس اميانويل ماكرون الذي اس الرئي
بالده قمة الدول السبع الصناعية الكبرى. 
ــل مببادرة  ــي يعم ــردد أن الرئيس الفرنس وت
ــووي مع  ــاذ االتفاق الن ــخصية على إنق ش
إيران.وبحسب الديلي تلغراف، هذه اخلطوة 
ــي دونالد ترامب إلى  دفعت الرئيس األمريك
اإلعالن عن استعداده للقاء الرئيس اإليراني 
ــت الظروف مالئمة، ولكن قبل أن  إذا أصبح

ــغل اجلميع ظنا أن انفراجة قريبة قد  ينش
ــي إغفال أن  ــف ال ينبغ ــذا املل ــدث في ه حت
ــي لترامب كان منذ البداية  الهدف الرئيس
ــع إيران. وتقول  ــح مفاوضات مرة أخرى م فت
ــرائيل  ــر احلالي بني إس ــة إن التوت الصحيف
ــران لم يصل إلى هذا احلد منذ حرب عام  وإي
ــي. ــزب اهللا اللبنان ــرائيل وح ــني إس ٢٠٠٦ ب

ــرائيل  ــلوك إس ويختتم الكاتب منتقدا س
قائال إن التهديدات اإليرانية قطعا ال تظهر 
ــودة إلى طاولة  ــعى للع ــذه الدولة تس أن ه

املفاوضات.
الغارديان : ”دول مدقعة َّـ الفقر“

ــرت  ننتقل إلى صحيفة الغارديان التي نش
موضوعا ملراسلها لشؤون افريقيا جيسون 
ــكو تسعى لفرض  بورك حتت عنوان ”موس
سيطرتها في افريقيا عن طريق تكنولوجيا 
ــبة“. وتقول الصحيفة إن  نووية غير مناس
ــعى لفرض نفوذها في افريقيا  ــيا تس روس
ــن طريق بيع  ــب مليارات الدوالرات ع وكس
ــة، ويقول  ــة للدول النامي ــا نووي تكنولوجي
ــا  ــك التكنولوجي ــكو إن تل ــدو موس منتق
ــبة ولن تفيد تلك الدول املدقعة  غير مناس
ــت الغارديان أن ممثلني عن  في الفقر. وأضاف

ــاتوم“ اململوكة للدولة وتعني  شركة ”روس
ــراض  ألغ ــواء  س ــة  النووي ــا  بالتكنولوجي
ــلمية طرقت أبواب عشرات  عسكرية أو س
ــادة األفارقة خالل العامني املاضيني.  من الق
ــى بناء  ــي تتول ــركة، الت ــت الش ــد أبرم فق
مفاعل نووي في مصر بقيمة ٢٩ مليار دوالر، 
اتفاقات مع دول غانا ورواندا واوغندا وجنوب 
ــب الصحيفة،  ــا ودول أخرى. وبحس اقريقي
ــني محليني في  ــركة متخصص ــدرب الش ت
ــي دول افريقية  ــة ف ــة النووي ــال الطاق مج
ــح العلمية في  ــت برنامجا للمن كما أقام
كينيا.وتقول الغارديان إن بيع التكنولوجيا 
ــط  ــيا لبس ــن جهود روس ــزء م ــة ج النووي
ــي افريقيا،  ــلطتها وجتارتها ف ــا وس نفوذه
ــؤون دول  مع ازدياد تدخلها ووجودها في ش
ــى التقارير التي  ــارة إل ــارة، في إش تلك الق
حتدثت عن وجود مرتزقة من روسيا يقاتلون 
في جمهورية افريقيا الوسطي والسودان، 
ــير إلى تورط روسيا  كما أن هناك تقارير تش
ــهدتها  في التأثير على االنتخابات التي ش
ــار املاضي. ــو / اي ــي ماي ــا ف ــوب افريقي جن

ــان أن عددا كبيرا من الدول  وأضافت الغاردي
ــيا  ــات جتارية مع روس ــت اتفاقي ــي أبرم الت

يقودها مؤسسات أو أفراد على صلة وثيقة 
ــوفيتي في املاضي،  ــيا أو باالحتاد الس بروس
ــس األنغولي  ــال، زار الرئي ــبيل املث فعلى س
ــي،  املاض ــان  نيس  / ــل  أبري ــي  ف ــكو  موس
ــاج  ــلحة وإنت ــات أس ــى صفق ــاق عل لالتف
ــتخراج املاس. وبحسب  الغاز والنفط واس
ــكو  الصحيفة، درس رئيس انغوال في موس
ــات،  الثمانيني ــل  وأوائ ــبعينيات  الس ــي  ف
ــيا للحركة  ــيا داعما رئيس كما ظلت روس
الشعبية لتحرير أنغوال، احلزب احلاكم، منذ 
عقود طويلة.ونقلت الصحيفة عن اليكس 
فاينز، من معهد ”تشاتام هاوس“ ، قوله إن 
ــوفيتية في  ــبكة العالقات الس ”إحياء ش
ــكو  ــة واضحة ملوس ــا، بدت سياس افريقي
منذ نحو عامني“، وأضاف فاينز أن ”التاريخ 
قد يلعب دورا إيجابيا في بعض املناطق من 

العالم“ .

Ú��Ój‰u˛a@Ú�œbzñ€a

¡���çÎ˛a@÷äí€a@Î@Ú�����Óiä»€a@Ú���‘�‰Ωa@ø@Ú��ÓçbÓé€a@pa7ÃnΩa@Ú��üâbÅ@·����çäm

oÌÏÿ€a@paâbÓ‹fl@bË‹§@¸@äñfl@Ú‰™

_bÿÌäflc@…fl@läz‹€@bÓçÎâ@Ü»ném@—Ó◊

ــروط  ــة اجلديدة) تلتزم بش تنويه: (البين
نقل بعض النصوص اخلبرية من كبريات 
الصحف العاملية دون حتريف او اجراء اي 
تعديل على النص االصلي الذي يعبر عن 
وجهة نظر الصحيفة التي ننقل عنها .

دعوة للعطاء
دعوة عامة
اعالن ثاني

اِّـناقصة ١٧/ميسان/٢٠١٩           اِّـوازنة االستثمارية / طلبية محلية
١-تدعو شركة نفط ميسان اُّـ تقديم عطاءات مغلقة االن جميع مقدمي عطاءات ان يكونوا ذوي اهلية ومؤهلني لتنفيذ اِّـناقصة اعاله واِّـتضمنة 

 HIGH TENSION SWITCH GEAR 11 KV AND 33KV  تجهيز مجموعة مفاتيح الفصل والتوصيل
٢-سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ 

والصادرة عن وزارة التخطيط ومفتوح لجميع اِّـتناقصني.
٣- للمتناقصني ذوي االهلية الراغبني ان يحصلوا على معلومات اضافية من شركة نفط ميسان / القسم التجاري او على اِّـوقع االلكرتوني:ـ

www.moc.oil.gov.iq  او الربيد االلكرتوني:ـ moc_cd@moc.oil.gov.iq  وتفحص وثائق العطاء خالل ساعات الدوام الرسمي من 
الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

٤-تشمل متطلبات التأهيل (معايري التقييم والتأهيل الواردة بالوثيقة القياسية الخاصة باِّـناقصة اعاله).
٥-يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـتناقصني الراغبني من مقر شركة نفط ميسان / القسم القانوني ودفع رسم 

غري مسرتد مقداره ١٠٠,٠٠٠ مائة الف دينار عراقي نقدا.
الثانية عشر ظهرا (غلق  الساعة  الشركة/ صندوق رقم (٢) َّـ موعد اقصاه  / استعالمات  العطاءات َّـ مقر شركة نفط ميسان  ٦-يجب تسليم 
اِّـناقصة) من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٥ وال يسمح بتقديم العطاءات االلكرتونية ويمكن استالم العطاءات من خالل التسليم باليد او 
الربيد اِّـسجل اِّـرجع او عرب الربيد السريع الـ DHL على ان يؤمن وصولها قبل موعد الغلق والعطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها وسيتم فتح العطاءات 

فعليا وبوجود ممثلني عن اِّـتناقصني او الحضور شخصيا َّـ مقر شركة نفط ميسان/ مقر لجنة فتح عطاءات اِّـشرتيات اِّـحلية استعالمات الشركة
٧-يجب ان يرفق بجميع العطاءات ضمان عطاء (التأمينات االولية) بقيمة (١٦٠٠٠٠٠٠) فقط ستة عشر مليون دينار عراقي على شكل سفتجة او 

صك مصدق او خطاب ضمان (مغطى ائتمانيا) صادر من مصرف معتمد من قبل البنك اِّـركزي العراقي نافذا ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذ العطاء.
٨-سيعقد مؤتمر خاص لالجابة عن االستفسارات َّـ تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت العاصمة بغداد من يوم (الثالثاء) اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧ 
وذلك على قاعة اِّـركز الثقاَّـ النفطي الواقعة َّـ دور النفط بقضاء العمارة وان كل االستفسارات اِّـتعلقة بوثائق اِّـناقصة يجب ان تقدم َّـ موعد 

اقصاه سبعة ايام تسبق تاريخ انعقاد اِّـؤتمر وعلى العنوان اِّـذكور َّـ الفقرة رقم 7-1 القسم الثاني ورقة بيانات العطاء.
٩-اذا صادف موعد انعقاد اِّـؤتمر او موعد غلق اِّـناقصة عطلة رسمية فان موعد انعقاد اِّـؤتمر او موعد غلق اِّـناقصة حسب الحال سيكون َّـ اليوم 

الذي يلي العطلة وبتمام الساعة اِّـحددة َّـ التاريخ االساس لعقد اِّـؤتمر وساعة الغلق.
١٠-ال يجوز ِّـنتسبي الدولة والقطاع العام االشرتاك َّـ اِّـناقصات بصورة مباشرة او غري مباشرة وللشركة الحق َّـ استبعاد العطاءات غري اِّـستوفية 

للشروط واِّـعايري.
١١-العطاءات اِّـدونة بقلم الرصاص او اي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها.

١٢-يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن. 
١٣-شركة نفط ميسان غري ملزمة بقبول أوطأ االسعار. 

١٤-مدة نفاذية العطاء ١٢٠ يوما تبدأ من اليوم التالي لغلق اِّـناقصة. 
١٥-َّـ حالة فشل مقدم العطاء الفائز َّـ تقديم ضمان حسن االداء او توقيع العقد سوف يرتتب عنه الغاء االحالة ومصادرة ضمان العطاء دون 

حاجة اُّـ حكم قضائي.
١٦-تكون االولوية للمواد االولية اِّـصنعة داخل العراق لتنفيذ اِّـشروع.

١٧-يلتزم مقدمو العطاءات بتقديم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي تؤيد شمول العاملني لديهم بالضمان االجتماعي . 
عدنان نوشي ساجت
اِّـدير العام 
رئيس مجلس االدارة
تغلب كاظم خنجر 
معاون اِّـدير العام االول



8هموم الناس
ــة السجناء  ــالة يا مؤسس    هي رس
ــم ال منطقي حول  ــكوى عن ظل وش
ــاس  ــا عب ــدر عط ــي «حي ــض ابن رف
الشمري» العتباره سجينا  سياسيا، 
رغم والدته في «مديرية امن الديوانية» 
بتاريخ ١٩٩٤/١١/٢٥، بعد إلقاء القبض 
ــان زهير  ــيدة «جن ــى زوجتي الس عل
ــت حامال به  ــناوي»، وكان ناهي احلس
ــهرها الثامن بتهمة انتمائها  في ش
ــي.  العراق ــيوعي  الش ــزب  احل ــى  ال
ــاص في  ــن احملقق اخل ــض جاء م الرف
ــجناء السياسني - فرع  مديرية الس
ــيد «عباس محمد موسى  بابل، الس
املوسوي» وبتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٠.. ومن 
ــي األمر ان أمه قد  املضحك املبكي ف
ــية)  ــجينة سياس منحت صفة (س
ــهود  ــام ٢٠١٣ علما ان ش ــذ الع ومن
ــجناء  ــة من الس ــم ثالث ــة ه القضي
ي  ــرة ذاتها، وفِ ــيني في الفت السياس
ــها،  نفس ــة  الديواني ــن  ام ــة  مديري
اثنتان منهم نساء، اقصد أمه وامرأة 
ــى صفة  ــة حصلت عل ــن الديواني م
ــية بعد سقوط  السجينة السياس
ــي  الت ــة  القضي ذات  ــى  ــام عل النظ
ــجن،   الس ــببها  زوجتي بس ــت  دخل
وهي «السيدة سعدية جابر»، وكانت 
مع زوجتي في القاووش نفسه وعلى 
ــها،  ي الفترة نفس القضية ذاتها وفِ

وأدلت بشهادتها بعد ان أدت القسم 
ــل على  ــاهد اخر حص ــوب وش املطل
ــا من  ــي أيض ــجني سياس ــة س صف
ــة ذاتها هو  ــة في القضي أهالي احلل
ــري». اَي اننا  ــم اجلزائ ــيد مزاح «الس
ــاهدين،  ــهود بدل ش ــا ثالثة ش وفرن

ــا، وكانوا  ــوب قانوني ــو مطل ــا ه كم
ــن الديوانية،  ــي مديرية أم ــا ف جميع
ومشمولني في القضية ذاتها! وبعد 
ــتئنافا  الرفض، رفع ابني «حيدر»  اس
ــداد قبل  ــة في بغ ــى مقر املؤسس ال
اكثر من سنة، ولَم نستلم النتيجة 

ــأل السادة  لالن.. في اخلتام أود ان اس
ــة السجناء  ــؤولني في مؤسس املس
ــول ان  ــن املعق ــل م ــيني: ه السياس
يرفض طلب مواطن ولد في السجن، 
ــهادة اجلميع، منطقة وشهودا،  وبش
ــجن  وحتصل امه الذي ولدته في الس

ــجينة  ــا كاملة، كس ــى حقوقه عل
ــية ويتم رفضه بهذا الشكل  سياس
الغريب والالمنطقي؟ هل يعقل ذاك 
ــادة احملترمون، وقد وفرنا كل  ايها الس
والبراهني  ــهود  والش املستمسكات 

املطلوبة؟
مالحظة ختامية: ألقي القبض على 
أمه «جنان زهير ناهي احلسناوي» في 
١٩٩٤/١٠/٧، وسيقت الى مديرية امن 
ــدت ابنها حيدر  الديوانية، وهناك ول
ــت مع ابنها  ــي ١٩٩٤/١١/٢٥، وخرج ف
ــن الديوانية  ــة أم ــن مديري ــد م الولي
بتاريخ ١٩٩٥/٥/٧.. أملي كبير بأن يعيد 
السادة املسؤولون النظر في مسألة 
ــع  ــجاما م ــدر، انس ــي حي ــض ابن رف
ضوابط املؤسسة العامة للسجناء 
السياسيني وتعاد له حقوقه كاملة 
أسوة بزمالئه السجناء السياسيني 
ــة  ــرع املؤسس ــا أن ف ــن. علم اآلخري
ــكورة  ــذل جهودا مش ــي بابل قد ب ف
ــي»،  الربيع «رواء  ــيد  الس ــخص  بش
مدير الفرع ومساعده وكل العاملني 
في الفرع. لكن السيد احملقق (عباس 
ــوي) كان له رأي آخر، لم نعرف  املوس

سببه حتى هذه اللحظة.
عطا عباس خضري الشمري

من أهالي محافظة بابل ووالد السجني 
السياسي اِّـرفوض «حيدر عطا عباس»

A_¥ÓçbÓé€a@ıb‰vé€a@Úéç˚fl@bÌ@fiÏ‘»fl@aàÁ@›Á
@NN@äÃñ€a@ø@·‹»n€a
@ävßa@Û‹«@ì‘‰€b◊

من النافذة

ان هذا املثل هو تشبيه بليغ ويقصد منه ان العلم في الصغر 
ــى ويخلد ويطول امده، كما هو احلال بالنقش على احلجر،  يبق
ــل كالوعاء  ــر «فالطف ــد كبي ــة الى ح ــة صحيح ــي مقول وه
ــارغ» وان امتأل علما اصبح نورا ومنارا، انه مثل يحث على  الف
ــي الصغر بالنحت  ــبه العلم ف ــب العلم في الصغر ويش طل
ــي الصخر ولذلك يبقى وال يختفي أما العلم في الكبر فهو  ف
أشبه بالكتابة على املدر وهو صفح املاء (املكان الذي تدور فيه 
ــاه).. العلم يبني بيوتاً ال عماد لها واجلهل يهدم بيوت العز  املي
ــع عملي الن الذاكرة حني  ــرم انها حقيقة صحيحة وواق والك
ــيخ كبير  ــان صغيرا يجمع ويفهم ولكن جرب ش يكون االنس
ــتطيع احلفظ  مثل االنسان عندما  ــن ال يفقه وال يس فى الس
يكون صغيرا فتبقى املعلومة فى ذاكرته، عقل الطفل صفحة 
ــاء بامكانك ان تغرس فيه كل ما اردت وليس من الناحية  بيض
ــرأة التي  ــاالت فالرجل او امل ــي كل اجمل ــة فقط بل ف التعليمي
ــنوات االولى  ــتقبال ميكنك ذلك في الس تريد ان تصنعها مس
ــة التي تبنى. تعتبر  ــخصية القاعدي من العمر وهذه هي الش

ــة الطفولة مرحلة  مرحل
ــع عليها عاتق  مهمة ويق
كبير في جانب التربية إذ 
إن كل ما يتم غرسه وبذره 
ــة وإن كان  في هذه املرحل
ــد صعوبة في  ــي يج املرب
ــك إال أن النتائج تكون  ذل
ــي  ــة ومثمرة وتنس مجدي
املربي مرارة التعب واجلهد 
ــرة  الثم ــالوة  ح ــه  وتذيق
الصعوبة  ــي  ف ــبب  والس
التي قد يجدها املربي في 
ــم في هذه املرحلة  التعلي
ــتيعاب لدى  أن مدى االس
ــراد منه يكون  املتربي ملا ي

ــال ومع هذا يقال: (العلم في الصغر كالنقش على احلجر)  قلي
ــر إال أن النقش هذا  ــش على احلج ــم من صعوبة النق فبالرغ
يصمد ويبقى زمنًا طويال وهكذا حال املتعلم واملتربي. وهناك 
من يقول: إن القدرات الدماغية ستزداد في تعقيداتها وتتطور 
ــوق ذو األربعني عاما  ــداع والتفكير بل ويتف ــا على اإلب قدراته
على الشاب ذي العشرين عاما في كل شيء، الفرق أن الشاب 
ــة أكبر، ولكن الرجل  ــد ميلك نقاء في الفكر وقابلي الصغير ق
الكبير إذا استطاع أن ينقي تفكيره وميلك تلك القابلية فهو 
ــرته املال  ــدر على التعلم. ان بعض اآلباء يوفر ألبنائه وألس األق
ــزة احلديثة بغرض الرفاهية  ــراء كافة طلباتهم من األجه لش
ــبوا  ــيء) دون أن يحس ــم من ش ــدون أن يحرموه ــم ال يري (وإنه
ــا خاصة األطفال  ــلبيات هذه األجهزة وخطورته ــابا لس حس
ــيئة خاصة  ــتخداماتها الس ــم الذين قد يلجأون إلى اس منه
ــرات طويلة بهذه  ــغال لفت عند غياب آبائهم, وبالطبع االنش
ــية وقد جتعلهم  ــم عن أداء واجباتهم املدرس األجهزة تلهيه
ــتهم, فمن الظواهر السلبية التي  ــلبيني ومهملني لدراس س
ــذا العصر, األغاني التي  ــبابنا وفتياتنا في ه أصابت بعض ش
تسمى (فيديو كليب) املعبأة في أقراص (ال سي دي) واملنتشرة 
ــى أصبح  ــع األنترنت, حت ــر مواق ــرائط العادية وعب ــي الش ف
ــمى أهل الفن  ــر من الناس يعطي اهتماما بالغا مبا يس الكثي
ــن مطربني وممثلني ويحرصون على متابعة واقتناء كل جديد  م
ــوات الفضائية الغنائية  ــن أعمالهم الفنية, فضال عن القن م
وقنوات األفالم والدراما العربية والفضائيات األجنبية األخرى 
ــواد وغيرها لها  ــا البعض في بيوتهم, كل هذه امل التي يوفره
ــاعد على فساد األبناء  ــي على تربية النشء وتس مردود عكس
ــرة, لذا يجب على اآلباء أن يعوا متاما  وانحرافهم بصورة مباش
ــتمد قوتنا من نور  ــي أعناقهم, حتى نس ــم أمانة ف أن أبناءه

إمياننا, ونساعد على خلق جيل قوي.

بعض اآلباء يوفر 
ألبنائه وألسرته 
اِّـال لشراء كافة 
طلباتهم من 
األجهزة الحديثة 
بغرض الرفاهية 

أحمد البياتي

@ıbiäË◊@äÌÜfl@µa
›ibi@…ÌãÏm

ــالة جلريدتنا عبر  ــى) برس ــارة كاظم موس    بعثت املواطنة (س
ــراق نتيجة  ــا قد غادرت الع ــي ذكرت فيها انه ــد االلكترون البري
ــتقروا  ــفر الى اخلارج واس لالحداث التي فيه مما حد بوالدها الس
ــاري عز وجل مما  ــا الى جوار الب ــوريا وبعدها انتقل والده ــي س ف
ــت منه ولدان  ــوري وقد رزق ــزواج من مواطن س ــا الى ال اضطره
ــهدها  ــهد نتيجة لالحداث التي تش ــت انه ايضا استش واضاف
ــا للعودة  ــني او نصير مما اضطره ــدة دون مع ــوريا وبقت وحي س
ــهادة وفاة  ــم حتصل على ش ــلت قائلة انها ل ــراق واسترس للع
ــام شرعي مصدق  ــوريا ولكنها حصلت على قس لزوجها من س
ــاري عز وجل ان  ــورية وتأمل من الب ــن قبل احملاكم الس وموثق م
ــملوها برعايتكم االبوية وتوافقوا على املقابلة لشرح لكم  تش

بالتفصيل وضعها. 
موبايل/٠٧٧١٦٦٨٥٦٢٠

‚60a@ÚÓ‹ÅaÜ€a@ÒâaãÎ@‚b«@ìn–fl@knÿfl@µg
ر.ع شرطي (حسني هاشم عبد علي) انتسب الى سلك الشرطة 
ــود طرحها امام  ــكلة ي ــام (٢٠٠٦) وحلد االن.. لديه مش ــذ الع من
ــدي املفتش العام لوزارة الداخلية  احلقوقي االستاذ جمال االس
ــا بغية ايجاد  ــواب امامه لغرض طرحه ــل ان تفتح االب وهو يأم
ــر الشكوى فهي على ثقة  احللول لها.. «البينة اجلديدة» اذ تنش
ــدي لن يألو جهدا في مساعدة كل من يحتاج  ــيد االس بان الس

الى مساعدة واهللا املوفق.

ــي وزارة  ــور الذي يعمل ف ــى ثائر منص ــن مصطف ــول املواط    يق
ــي الدبس،  ــوض ٩/ف ــخ الكبرى/ح ــات الض ــوارد املائية/محط امل
ــذا املكان  ــغيله في ه ــر اليومي ، حيث مت تش ــل باالج ــه يعم ان
ــام هؤالء العاملون  ــو يعمل مناوبا، وق ــخ ٢٠١٢/٨/٨. واالن ه بتاري
ــاء هجوم داعش االرهابي على الدبس اذ لم  بحماية احملطات اثن
ــة حتى مت طرد داعش من قبل  يغادر هؤالء االبطال هذه املؤسس
جيشنا الباسل. واملصيبة يا سيادة الوزير ان تعيينات جرت في 
ــم الذي اعمل فيه ملتعينني جدد كان االولى واالولوية  هذا القس
بالتعيني ملن قضى سبع سنوات في خدمة هذه املؤسسة اليس 
ــن حقوقنا؟ انصفونا  ــاذا يتم جتاهلنا والتغاضي ع كذلك؟ فلم
ــان مروءتكم لن  ــدد خطاكم  ونحن على ثقة ب ــم اهللا وس وفقك

تسمح بهذا اجلور الذي يقع على ابنائكم.

ــر بريدها االلكتروني  ــدات عب ــت البينة اجلديدة عدة مناش   تلق
ــة خارج  ــي دوائر الدول ــات املتعينات ف ــور اخلريج ــاء ام ــن اولي م
محافظتهن وحلد اآلن لم يتقاضني رواتبهن، وراجني اعادة النظر 
مبوضوعهن وجعل اماكن عملهن في محافظتهن وتخليصهن 

من هذه املعاناة التي قضت مضاجعهن.
احد اولياء االمور / ٠٧٧٠٠٠٨٦٣٧٣

äfl˛a@·ËÓ‰»Ì@Âfl@âbƒ„c@‚bflc

@paÏ‰ç@CWD@à‰fl@ÔflÏÌ@@äudi@—√Ïfl
⁄˝Ωa@µg@È‹ÌÏ§@·nÌ@%Î

أمام أنظار السيد وزير الموارد المائية

ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@âbƒ„c@‚bflc@NN@ÚÓ„br€a@Òä‡‹€
ــد  البري ــر  ــا عب ــى جريدتن ال ــالة  برس ــث  بع
ــد الرحيم طه ابراهيم  االلكتروني املواطن عب
وذكر بان والديه الشهيدين طه ابراهيم احمد 
ــرى محمد ابراهيم اللذين كانا موظفني  وبش
في مكتب املفتش العام في وزارة الدفاع ورغم 
ــنوات على استشهادهما وكثرة  مرور عدة س
الطلبات التي مت تقدميها اضافة الى النشريات 
ــة اال انه لم يتم  ــي الصحف احمللي ــدة ف العدي

ــتجابة وصرف التعويض مبوجب القانون  االس
ــل االول لقانون رقم  ــنة ٢٠١٥ التعدي (٥٧) لس
ــادة (٦) الفقرة (٨/أ) والتي  ــنة ٢٠٠٩ امل (٢٠) لس
ــص على تولي الوزارة او اجلهة غير املرتبطة  تن
ــهيد..  ــوزارة صرف مبلغ املنحة الى ذوي الش ب
وذكر بانه مت احالة الطلب الذي قدمه من قبل 
ــوم ٢٠١٦/١١/١  ــة العامة جمللس الوزراء ي االمان
ــهداء املرقم  ــة الش ــاب مؤسس ــك كت وكذل

(١٣١٣٣) في ٢٠١٩/٥/٢٩ والذي مت التأكيد عليه 
ــب الكتاب املرقم (١٩٣٤٠)  للمرة الثانية مبوج
ــم تتم  ــة ل ــذه اللحظ ــد ه ــي ٢٠١٩/٨/٤ وحل ف
ــى باهتمامكم  ــة.. عليه يرجو ان يحظ االجاب
ــانية ويتم صرف  ــملوه برعايتكم االنس وتش

مبلغ التعويض له وفق القانون.
عبد الرحيم طه ابراهيم 

موبايل/٠٧٨٠٣٤٧٤٩٩٦

@ÒâaãÏ€a@ø@‚b»€a@ìn–ΩaÎ@ bœÜ€a@äÌãÎ@âbƒ„c@‚bflc

ــبق وان ناشدنا مدير كهرباء توزيع   س
الكهربائية  ــة  احملول ــوص  بابل بخص
ــة  منطق ــي  ف ــة  الناقل ــوط  واخلط
ــنجار وقد مت تبديل احملولة املذكورة  س
ــى (٤٠٠) كي في  ــن (٢٥٠) كي في ال م
لكن املشكلة ان االسالك قدمية منذ 
ــدون  ــة يناش ــي املنطق (١٩٦٠).. اهال
ــل بااليعاز الى  مدير كهرباء توزيع باب
ــة باخرى  ــالك الكهربائي تبديل االس

جديدة حفاظا على املولدة اجلديدة.

حسني علي غالب 
مررت اليوم بالقرب من احدى السفارات 
ــدم اجلميع عليها لغرض إكمال  التي يق
ــهد  املش ــرة، كان  الهج ــة  أوراق معامل
يشعرني بالرعب واالستغراب، لقد رايت 
ــة  ــى، واألغلبي ــد وال حتص ــودا ال تع حش
بالتأكيد هم من فئة الشباب وكل واحد 
ــمة مليئة  ــة دس ــل حقيب ــم يحم منه
باألوراق واملستندات .لقد قامت السفارة 
مشكورة بوضع يافطة كبيرة على أحدى 
ــا أدق التفاصيل، متلكني  جدرانها وفيه

حب االستطالع وتقدمت نحو اليافطة 
لقراءتها رغم معرفتي مبعلومات كثيرة 
ــي  ــرة، إال أنني قلت في نفس ــن الهج ع
ــني قد تغيرت وأصبحت  قد تكون القوان
ــهولة ولهذا جاءت هذه احلشود  أكثر س
ــبابية. حقيقة أنا صدمت فشروط  الش
ــروط مكلفة للغاية  القبول للهجرة ش
ــروع  ــدرة، أو فتح مش ــغ كوديعة وق مبل
ــار مببلغ وقدره  ــراء عق مببلغ وقدره، أو ش
ــرى وكأن  األخ ــروط  الش ــر  ذك دون  ــن  م
ــروط تعجيزية  ــع ش ــفارة أب ويض الس

لتزويج ابنته الوحيدة، والغريب في األمر 
الكل ميلك هذا املبلغ الضخم وما يريده 
ــتعجال في استخراج  ويتمناه هو االس
ــل الغد. ــوم قب ــرة الي ــه والهج معاملت
ــرات  ــمع منذ طفولتي في نش كنت أس
ــات  سياس ــن  ع ــة  االقتصادي ــار  األخب
ــهيله وسرعة  ــتثمارات وتس جلب االس
وكان  ــات،  العقب ــم  وحتطي ــالت  املعام
ــاح مصنع  ــريط افتت الوزراء يقصون ش
ــتثمر أجنبي  ــروع ملس ــل أو مش أو معم
ــامات  ــون االبتس ــم يتبادل ــيط  وه بس

والصحفيني واملصورين يحيطون بهم ، 
ــمع أو أقرا عن رؤوس األموال  لكن لم أس
ــوم والذي  ــن رائيتهم الي ــرة الذي املهاج
ــالث أو أربع  ــد منهم قد يعادل ث كل واح
مستثمرين أجانب يريدون فتح مشاريع 
بسيطة .شباب جميعهم يتقنون عدة 
لغات ويحملون أعلى الدرجات العلمية 
ومعهم مخزون مادي ال يستهان به وهم 
ــم يقدمون  ــم ، لكنه ــي بداية حياته ف
أنفسهم على طبق من ذهب إلى برامج 

الهجرة في هذه الدولة أو تلك.
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NO.3252.THU.29.AUG.2019 العدد (٣٢٥٢) الخميس ٨/٢٩/ ٢٠١٩ 

إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

إعالن مناقصة رقم (٢٠١٩/٢٠)
م/ تجهيز كمية (٢٧٠٠٠ م٣) مرت مكعب حصى خابط صنف (٨) العمال االكتاف

ِّـشروع السماوة الفرعي والطريق العام رقم (٨) واصل اُّـ اِّـحطة (٠٠٠ + ٦٠) كم موقع الشركة الرتكية

تعلن شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية احدى تشكيالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة عن مناقصة تجهيز 
كمية (٢٧٠٠٠ م٣) سبعة وعشرون الف مرت مكعب حصى خابط صنف (٨) العمال االكتاف ِّـشروع السماوة الفرعي الطريق العام رقم 
(٨) واصل اُّـ اِّـحطة (٠٠٠ +٦٠) كم موقع الشركة الرتكية على شكل اكداس هندسية منتظمة ناجحة بالفحوصات اِّـختربية وبمدة عمل 
(٥٠) خمسون يوم تبدأ من تاريخ التبليغ باالحالة وحسب التفاصيل اِّـثبتة َّـ جدول الكميات وبكلفة تخمينية قدرها  (٥١٣,٠٠٠,٠٠٠) 
دينار/ خمسمائة وثالثة عشر مليون دينار ويمكن الحصول على مستندات اِّـناقصة من مقر الشركة / قسم القانونية/ الكائن َّـ منطقة كمب 
اِّـناقصة من  الراغبني اِّـشاركة َّـ  للرد. فعلى  سارة مقابل كراج االمانة لقاء مبلغ قدره (١٥٠) الف / مائة وخمسون الف دينار غري قابل 
الشركات واِّـقاولني اِّـصنفني من الدرجة (العاشرة / انشائية) او غرفة التجارة الدرجة اِّـمتازة/ انشائية تقديم عطاءاتهم داخل ظرفني اثنني 
واحد مغلق ومختوم بكل تفاصيله اِّـالية والثاني غري مغلق يتضمن كافة اِّـستمسكات اِّـطلوبة لكي يتم التأكد منها قبل ايداعها َّـ الصندوق 
وبخالفه ال يتم قبول العطاء اذا كان غري مستوف للمستمسكات علما ان آخر موعد لغلق اِّـناقصة يوم (االحد) اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٨ الساعة 
(١٢) الثانية عشر ظهرا وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق َّـ اليوم الذي يليه ويهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد 

غلق اِّـناقصة.
وعلى ان يلتزم اِّـقاول باآلتي:

•تقديم تأمينات اولية مبلغ مقطوع بنسبة (٢٪) من مبلغ  العطاء على شكل صك مصدق صادر من مصرف الرافدين او مصرف الرشيد او اي 
مصرف معتمد من وزارة اِّـالية وباسم مقدم العطاء حصرا او على شكل خطاب ضمان باسم الشركة مقدمة العطاء ومديرها اِّـفوض على 
ان يذكر فيه اسم ورقم اِّـناقصة اِّـعنية وألمر (شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية) من مصرف معتمد من وزارة اِّـالية َّـ بغداد او 

اِّـحافظة التي تكون فيها اِّـقاولة حصرا.
•ال تعاد التأمينات االولية للمناقصني الثاني والثالث اال بعد توقيع العقد من قبل اِّـناقص االول.

•ال يجوز بيع اِّـناقصة قبل او بعد االحالة اُّـ الغري.
•يشرتط زيارة اِّـقاول للموقع قبل تقديم العطاء.

•ال يقبل اي تحفظ يقدم من قبل اِّـقاول.
•تقديم كتاب عدم ممانعة من دخول اِّـناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب.

•تقديم كشف بالحسابات الختامية آلخر سنتني مصدقة من قبل محاسب قانوني.
•تقديم كشف باالعمال اِّـماثلة واِّـنجزة على ان تكون مصدقة من الجهات ذات العالقة.

•تقديم اِّـقاول العنوان الكامل للشركة يحتوي على احداثيات اِّـكان ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني والعنوان الكامل والنقاط الدالة لسكن 
اِّـدير اِّـفوض وكذلك ضرورة االخبار عن العنوان الجديد عند تبديله.

•تقديم اِّـقاول ما يثبت حجب البطاقة التموينية عنه او تقديم البطاقة التموينية لغرض اعالم وزارة التجارة لحجب البطاقة التموينية.
•ان اِّـناقصة ستحال بعهدة اِّـقاول الذي سيحصل على اعلى الدرجات وفقا الستمارة الرتجيح اِّـرفقة مع مستمسكات اِّـناقصة.

•يقدم اِّـقاول تعهدا خطيا بأن جميع اِّـستمسكات اِّـقدمة من قبله مستوفية للشروط القانونية وبخالفه يهمل العطاء.
•الشركة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

•عدم منح اي سلفة مقدمة للشركات واِّـقاولني.
•يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن. 

www.hamorabi.moch.gov.iq   علما ان موقع الشركة على شبكة االنرتنيت هو
اِّـدير العام
سعد الدين محمد امني

إعالن مناقصة رقم (٢٠١٩/٢٢)
م/ تجهيز كمية (١٧٠٠٠ م٣) مرت مكعب حصى خابط صنف (٨) ألعمال االكتاف

ِّـشروع اِّـرور السريع ط/ ٦ اِّـمر االيسر للمقطع (صفر – ٣٦) كم واصل اُّـ اِّـحطة (٠٠٠ +٦) كم من مشروع اِّـرور السريع ط/ ٦
تعلن شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية احدى تشكيالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة عن مناقصة تجهيز 
كمية (١٧٠٠٠ م٣) سبعة عشر الف مرت مكعب حصى خابط صنف (٨) العمال االكتاف ِّـشروع اِّـرور السريع ط/ ٦ اِّـمر االيسر للمقطع 
(صفر – ٣٦) كم واصل اُّـ اِّـحطة (٠٠٠ +٦) كم من مشروع اِّـرور السريع ط/ ٦ على شكل اكداس هندسية منتظمة وناجحة بالفحوصات 
اِّـختربية وبمدة عمل (٤٠) اربعون يوما تبدأ من تاريخ التبليغ باالحالة وحسب التفاصيل اِّـثبتة َّـ جدول الكميات وبكلفة تخمينية قدرها  
(٣٢٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار/ ثالثمائة وثالثة وعشرون مليون دينار ويمكن الحصول على اِّـستندات اِّـناقصة من مقر الشركة / قسم القانونية/ 
الراغبني  فعلى  للرد.  قابل  دينار غري  الف  مائة وخمسون   / الف   (١٥٠) قدره  مبلغ  لقاء  االمانة  كراج  مقابل  سارة  منطقة كمب  َّـ  الكائن 
انشائية تقديم  اِّـمتازة/  الدرجة  التجارة  او غرفة  انشائية)   / (العاشرة  الدرجة  اِّـصنفني من  الشركات واِّـقاولني  اِّـناقصة من  باِّـشاركة َّـ 
عطاءاتهم داخل ظرفني اثنني واحد مغلق ومختوم بكل تفاصيله اِّـالية والثاني غري مغلق يتضمن كافة اِّـستمسكات اِّـطلوبة لكي يتم التأكد 
منها قبل ايداعها َّـ الصندوق وبخالفه ال يتم قبول العطاء اذا كان غري مستوف للمستمسكات علما ان اخر موعد لغلق اِّـناقصة يوم (االثنني) 
اِّـصادف  ٢٠١٩/٩/٩ الساعة (١٢) الثانية عشر ظهرا وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق َّـ اليوم الذي يليه ويهمل 

اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق اِّـناقصة
وعلى ان يلتزم اِّـقاول باالتي:

•تقديم تأمينات اولية مبلغ مقطوع بنسبة (٢٪) من مبلغ العطاء على شكل صك مصدق صادر من مصرف الرافدين او من مصرف الرشيد او 
اي مصرف معتمد من وزارة اِّـالية وباسم مقدم العطاء حصرا او على شكل خطاب ضمان باسم الشركة مقدمة العطاء ومديرها اِّـفوض على 
ان يذكر فيه اسم ورقم اِّـناقصة اِّـعنية والمر (شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية) من مصرف معتمد من وزارة اِّـالية َّـ بغداد او 

اِّـحافظة التي تكون فيها اِّـقاولة حصرا.
•ال تعاد التأمينات االولية للمناقصني الثاني والثالث اال بعد توقيع العقد من قبل اِّـناقص االول.

•ال يجوز بيع اِّـناقصة قبل او بعد االحالة اُّـ الغري.
• يشرتط زيارة اِّـقاول للموقع قبل تقديم العطاء.

•ال يقبل اي تحفظ يقدم من قبل اِّـقاول.
• تقديم كتاب عدم ممانعة من دخول اِّـناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب.
•تقديم كشف بالحسابات الختامية آلخر سنتني مصدقة من قبل محاسب قانوني.

•تقديم كشف باالعمال اِّـماثلة واِّـنجزة على ان تكون مصدقة من الجهات ذات العالقة.
•تقديم اِّـقاول العنوان الكامل للشركة يحتوي على احداثيات اِّـكان ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني والعنوان الكامل والنقاط الدالة لسكن 

اِّـدير اِّـفوض وكذلك ضرورة االخبار عن العنوان الجديد عند تبديله.
•تقديم اِّـقاول ما يثبت حجب البطاقة التموينية عنه او تقديم البطاقة التموينية لغرض اعالم وزارة التجارة لحجب البطاقة التموينية.

•ان اِّـناقصة ستحال بعهدة اِّـقاول الذي سيحصل على اعلى الدرجات وفقا الستمارة الرتجيح اِّـرفقة مع مستمسكات اِّـناقصة.
•يقدم اِّـقاول تعهدا خطيا بأن جميع اِّـستمسكات اِّـقدمة من قبله مستوفية للشروط القانونية وبخالفه يهمل العطاء.

•الشركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
•عدم منح اي سلفة مقدمة للشركات واِّـقاولني.

•يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن. 
www.hamorabi.moch.gov.iq   علما ان موقع الشركة على شبكة االنرتنيت هو

اِّـدير العام
سعد الدين محمد امني

إعالن مناقصة رقم (٢٠١٩/٢١)
م/ تجهيز كمية (١٣٥٠٠ م٣) مرت مكعب حصى خابط صنف (٨) ألعمال األكتاف

ِّـشروع اِّـرور السريع ط/ ٦ اِّـمر االيسر للمقطع (١١٧ – ١٤٥) كم واصل اُّـ اِّـحطة (٦٠٠٠٠٠) كم موقع الشركة الرتكية
تعلن شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية احدى تشكيالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة عن مناقصة تجهيز 
اِّـمر  السريع ط/ ٦  اِّـرور  االكتاف ِّـشروع  (٨) العمال  الف وخمسمائة مرت مكعب حصى خابط صنف  ثالثة عشر  كمية (١٣٥٠٠ م٣) 
االيسر للمقطع (١١٧ – ١٤٥) كم واصل اُّـ اِّـحطة (٦٠٠٠٠٠) كم موقع الشركة الرتكية على شكل اكداس هندسية منتظمة ناجحة 
وبكلفة  الكميات  اِّـثبتة َّـ جدول  التفاصيل  باالحالة وحسب  التبليغ  تاريخ  تبدأ من  يوما  وبمدة عمل (٣٠) ثالثون  اِّـختربية  بالفحوصات 
تخمينية قدرها (٢٥٦,٥٠٠,٠٠٠) دينار/ مائتان وستة وخمسون مليون وخمسمائة الف دينار ويمكن الحصول على اِّـستندات اِّـناقصة 
من مقر الشركة / قسم القانونية/ الكائن َّـ منطقة كمب سارة مقابل كراج االمانة لقاء مبلغ قدره (١٥٠) الف / مائة وخمسون الف دينار 
غري قابل للرد. فعلى الراغبني باِّـشاركة َّـ اِّـناقصة من الشركات واِّـقاولني اِّـصنفني من الدرجة (العاشرة / انشائية) او غرفة التجارة الدرجة 
اِّـمتازة/ انشائية تقديم عطاءاتهم داخل ظرفني اثنني واحد مغلق ومختوم بكل تفاصيله اِّـالية والثاني غري مغلق يتضمن كافة اِّـستمسكات 
اِّـطلوبة لكي يتم التأكد منها قبل ايداعها َّـ الصندوق وبخالفه ال يتم قبول العطاء اذا كان غري مستوف للمستمسكات علما ان آخر موعد 
لغلق اِّـناقصة يوم (االحد) اِّـوافق ٨/ ٩/ ٢٠١٩ الساعة (١٢) الثانية عشر ظهرا وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق َّـ 

اليوم الذي يليه ويهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق اِّـناقصة.
وعلى ان يلتزم اِّـقاول باآلتي:

•تقديم تأمينات اولية مبلغ مقطوع بنسبة (٢٪) من مبلغ العطاء على شكل صك مصدق صادر من مصرف الرافدين او من مصرف الرشيد او 
اي مصرف معتمد من وزارة اِّـالية وباسم مقدم العطاء حصرا او على شكل خطاب ضمان باسم الشركة مقدمة العطاء ومديرها اِّـفوض على 
ان يذكر فيه اسم ورقم اِّـناقصة اِّـعنية والمر (شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية) من مصرف معتمد من وزارة اِّـالية َّـ بغداد او 

اِّـحافظة التي تكون فيها اِّـقاولة حصرا.
•ال تعاد التأمينات االولية للمناقصني الثاني والثالث اال بعد توقيع العقد من قبل اِّـناقص االول.

•ال يجوز بيع اِّـناقصة قبل او بعد االحالة اُّـ الغري.
•يشرتط زيارة اِّـقاول للموقع قبل تقديم العطاء.

•ال يقبل اي تحفظ يقدم من قبل اِّـقاول.
•تقديم كتاب عدم ممانعة من دخول اِّـناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب.

•تقديم كشف بالحسابات الختامية الخر سنتني مصدقة من قبل محاسب قانوني.
•تقديم كشف باالعمال اِّـماثلة واِّـنجزة على ان تكون مصدقة من الجهات ذات العالقة.

•تقديم اِّـقاول العنوان الكامل للشركة يحتوي على احداثيات اِّـكان ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني والعنوان الكامل والنقاط الدالة لسكن 
اِّـدير اِّـفوض وكذلك ضرورة االخبار عن العنوان الجديد عند تبديله.

•تقديم اِّـقاول ما يثبت حجب البطاقة التموينية عنه او تقديم البطاقة التموينية لغرض اعالم وزارة التجارة لحجب البطاقة التموينية.
•ان اِّـناقصة ستحال بعهدة اِّـقاول الذي سيحصل على اعلى الدرجات وفقا الستمارة الرتجيح اِّـرفقة مع مستمسكات اِّـناقصة.

•يقدم اِّـقاول تعهدا خطيا بأن جميع اِّـستمسكات اِّـقدمة من قبله مستوفية للشروط القانونية وبخالفه يهمل العطاء.
•الشركة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

•عدم منح اي سلفة مقدمة للشركات واِّـقاولني.
•يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن. 

www.hamorabi.moch.gov.iq   علما ان موقع الشركة على شبكة االنرتنيت هو
اِّـدير العام
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١.يسر مجلس محافظة بغداد/ محافظة بغداد االعالن مشاريع بناء مدارس ضمن قـــاطــــع مـــديرية تــربية (الرصافة الثالثة) اِّـدرجة ادناه ضمن  َّـ اِّـوازنة االستثمارية لسنة ٢٠١٩ فعلى كافة  مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي 
الخربة تقديم عطاءاتهم لتنفيذ اِّـشاريع ادناه وحسب الوثائق القياسية.

٢.على مقدمي العطاءات اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على الوثائق الخاصة باِّـشاريع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقود خالل اوقات الدوام الرسمي من الساعه٨  صباحا ولغاية الساعة ٢ ظهرا.
٣.يتضمن العرض ثالثة ظروف/ ظرف العرض التجاري / ظرف العرض الفني / ظرف يتضمن متطلبات التأهيل اِّـطلوبة  (شهادة تأسيس, عقد تأسيس , محضر اجتماع , اجازة ممارسة مهنة, هوية تصنيف بدرجة خامسة انشائية نافذة 
صادرة من وزارة التخطيط , هوية غرفة تجارة  نافذة , ,تقديم اعمال مماثلة مصدقة من الجهة اِّـستفيدة, تقديم مستمسكات اِّـدير اِّـفوض , تقديم مايؤيد حجب البطاقة التموينية , تقديم براءة ذمة معنونة اُّـ محافظة بغداد صادرة 
من الهيئة العامة للضرائب|(نسخة اصلية),وصل الشراء النسخة االصلية , يتم التوقيع والختم على كافة صفحات جداول الكميات من قبل الشركة اِّـتقدمة , تقديم جدول تقدم عمل , تكون مدة نفاذية العطاء ٩٠ يوما , تقوم الشركة 
ــركات االجنبية  ــطب ومقرتنة بتوقيع مقدم العطاء , على الش ــا مع ارقام الهواتف واِّـوقع االلكرتوني  الخاص بها  , يجب ان تكون االرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش ــل ِّـكتبه ــوان متكام ــت عن بتثبي
ــيس , تلتزم الشركة بتقديم االسعار النهائية  غري القابلة للتفاوض , تقديم جميع العطاءات مختومه بالختم  ــيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة مصدقة من السفارة العراقية َّـ بلد التأس ــهادة تاس ــرتاك باِّـناقصة تقديم ش الراغبة باالش

الحراري ِّـحافظة بغداد).
٤. بامكان مقدمي العطاء اِّـهتمني شراء وثائق اِّـناقصة بعد تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان التالي ) محافظة بغداد / قسم العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة لقاء مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) (خمسمائة  الف دينار عراقي) لكل 

مناقصة.
ــيتم فتح  ــوف ترفض وس ــاعة ١٢ ظهرا  من التوقيت اِّـحلي ِّـدينة بغداد يوم االحد ١٥ /٢٠١٩/٩  والعطاءات اِّـتأخرة س ــتعالمات االلكرتونية /الطابق االول َّـ الس ــليم العطاءات / اُّـ العنوان التالي محافظة بغداد / االس ٥. يتم تس

العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ محافظة بغداد / قسم العقود الساعة ١٢ ظهرا من يوم  ١٥ /٢٠١٩/٩او اليوم الذي يليه.  
٦.يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء على شكل( خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة)  لكل مناقصة َّـ الجدول  صادر من احد مصارف بغداد اِّـعتمدة لدى البنك اِّـركزي .

ازاء كل مناقصة َّـ الجدول يستقطع من مستحقات الشركة اِّـتعاقدة  كافة الرسوم والضرائب اِّـشار اليها َّـ القوانني واالنظمة والتعليمات العراقية.
٧.اذا صادف موعد غلق اِّـناقصه عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي.

٨.كل ما يخالف ماورد َّـ اعاله ال يعتد به.
٩.جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غري اِّـستجيبة.

١٠.يستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولةالنقدية, االعمال اِّـماثلة) .
.(con .baghdad.iq) ١١.للمعلومات تتم اِّـراسلة  عرب الربيد االلكرتوني:ـ

١٢.يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور النشر واالعالن.
١٣.اِّـناقصات اِّـعلنة حسب الجدول ادناه.

محافظة بغداد/ قسم العقود

   تعلن سلطة الطريان اِّـدني /مطار بغداد الدولي عن اعادة اعالن للمرة االوُّـ  عن 
ــتبدال منظومة النداءات اِّـركزية ِّـطار بغداد  اجراء اِّـناقصة العامة والخاصة باس
الدولي واِّـدرجة ضمن اِّـوازنة االتحادية لجمهورية العراق لسنة٢٠١٩ /اِّـيزانية 
التشغيلية بتبويب (٥-٣-٢-٢) وبكلفة تخمينية مقدارها (٣٧٨,٣٠٠,٠٠٠ ) 
ثالثمائة وثمانية وسبعون مليون وثالثمائة الف دينار فعلى الراغبني باالشرتاك َّـ 
ــركات العربية واالجنبية من ذوي  ــركات واِّـقاولني اِّـصنفني والش اِّـناقصة من الش
ــمي اُّـ العنوان  ــم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرس ــربة واالختصاص تقدي الخ
التالي (سلطة الطريان اِّـدني / مطار بغداد الدولي ووضعه َّـ صندوق العطاءات 
ــان الزائرين) على ان تقدم  ــارع اِّـطار قرب نقطة التفتيش عند كرف الواقع َّـ ش
ــم مقدم العطاء  ــة ومثبت عليها اس ــروف مغلقة ومختوم ــم َّـ داخل ظ عطاءاته
ــم ورقم اِّـناقصة مستصحبني معهم البيانات  وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واس

االتية:- 
١.التأمينات االولية والبالغة ٢٪ من الكلفة التخمينية ومقدارها  (٧,٥٦٦,٠٠٠) 
ــتون الف دينار  بشكل خطاب ضمان او صك  ــبعة ماليني وخمسمائة وستة وس س
ــدة (٢٨) يوما من  ــد تكون نفاذية ِّـ ــادرة من مصرف معتم ــفتجة ص مصدق او س

تاريخ انتهاء فرتة نفاذية العطاء والبالغة (٩٠) يوما.
٢.شهادة تسجيل وتصنيف اِّـقاولني او هوية غرفة تجارة بغداد او اجازة ممارسة 

مهنة تحدد حسب طبيعة العمل.
٣.وصل شراء وثائق اِّـناقصة بنسخة اصلية.

ــة للضرائب معنون اُّـ  ــرتاك َّـ اِّـناقصات من الهيئة العام ــدم ممانعة لالش ٤.ع
سلطة الطريان اِّـدني وتكون بالنسخة االصلية.

٥.شهادة تأسيس الشركة .

علماً ان مبلغ شراء مستندات اِّـناقصة البالغة (٢٠٠,٠٠٠) مائتا الف دينار عراقي 
غري قابل للرد وان اخر موعد لبيع وثائق اِّـناقصة سيكون يوم ٢٠١٩/٩/١٧ وان 
ــداد هو موعد غلق  ــرة بتوقيت بغ ــاعة الثانية عش يوم (٢٠١٩/٩/١٨) قبل الس
ــكل علني َّـ نفس يوم الغلق الساعة الثانية  ــيتم فتح العطاءات بش اِّـناقصة وس
عشرة ظهرا امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل اُّـ 

اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق اِّـناقصة.
ويتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور النشر واالعالن وان جهة التعاقد غري ملزمة 

بقبول اوطأ العطاءات .
ــاركني َّـ اِّـناقصة عند  ــيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة على استفسارات اِّـش س
الساعة الحادية عشرة صباحاً َّـ يوم ٢٠١٩/٩/١١ َّـ سلطة الطريان اِّـدني / 
مطار بغداد الدولي / قاعة االجتماعات َّـ الطابق الثالث من البناية الرابطة بني 

(صالة اِّـسافرين بابل – صالة اِّـسافرين سامراء).
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفياً للمعايري اِّـدرجة َّـ ادناه:

•اِّـواصفات الفنية اِّـطلوبة والوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط .
ــذا اِّـجال وتقديم ما  ــا اعمال مماثلة معتمدة َّـ ه ــون لديها خربة ولديه •ان تك

يؤيد ذلك .
ــلتنا عرب الربيد  ــات الفنية مراس ــن اِّـعلوم ــار ع ــن اِّـعلومات ولالستفس ــد م للمزي

 Contra_biap@geca.gov.iq االلكرتوني:ـ

اِّـهندس علي محمد تقي
مدير مطار بغداد الدولي
٢٠١٩/٨/٢٦

جمهورية العراق
مجلس الوزراء/ سلطة الطريان اِّـدني

اعادة اعالن للمرة االوُّـ مناقصة استبدال منظومة النداءات اِّـركزية 
ِّـطار بغداد الدولي رقم (٩) لسنة ٢٠١٩

اعالن ثاني
م/ اعادة اعالن مناقصة رقم (٣١) لسنة ٢٠١٩  مديرية تربية 

(الرصافة الثالثة)



واصل جنم املنتخب الوطني، 
ــق مع  ــرام، التأل ــنت مي جس
ــد،  يونايت ــا  اتالنت ــه  فريق
ــركا  ــب كأس أمي ــوج بلق وت
ــه على  ــب فريق ــا تغل بعدم
يونايتد ٢-١ في  ــوتا  مينيس
ــاراة النهائية، فجر امس  املب

األربعاء.
ــياً  أساس ــارك  ش ــرام  مي
أن  ــتطاع  واس ــاراة  املب ــي  ف
ــه الثاني،  يصنع هدف فريق
ــاق الرواق  ــة إلى إره باإلضاف
بتحركاته  خلصمه  ــر  األيس
ليحرز  ــة،  الدقيق ــه  ومتريرات
ــع اتالنتا  ــب األول له م اللق

يونايتد.
وسجل ثنائية اتالنتا يونايتد 
ــايس غاسبر في  كل من تش
ــرة وغونزالو  الدقيقة العاش
ــي الدقيقة ١٦،  ــز ف مارتيني

ــوتا  فيما جاء هدف مينيس
ــق الالعب  ــد، عن طري الوحي

روبن لورد.
اتالنتا  ــة  رفق ــرام  ويقدم مي
ــتويات  املس أفضل  يونايتد، 

ــي هذا  ــدوري األميرك ــي ال ف
املوسم، حيث يحتل فريقه 
ــة  ــي اجملموع ــز األول ف املرك
ــرقية برصيد ٤٨ نقطة  الش

بعد مرور ٢٧ جولة.

اإلدارية  الهيئة  تعاقدت 
مع  ميسان،  نفط  لنادي 
مدرب احلراس جليل زيدان 
لينضم رسميًا إلى اجلهاز 
املدرب  يقوده  الذي  الفني 

أحمد دحام.

تصريح  في  دحام  وقال 
زيدان  جليل  إن  صحفي   
التدريبية  الكفاءات  من 
املميزة وانضمامه للجهاز 
نوعية  إضافة  يعد  الفني 
ونأمل أن يحقق طموحات 
من  النادي  وجماهير  إدارة 
احلراس  مع  عمله  خالل 

هذا املوسم.
وأضاف أن زيدان شارك في 
الوحدة التدريبية  وأشرف 
ومت  احلراس  تدريب  على 
بشكل  املدرب  تقدمي 
املران  دخوله  قبل  رسمي 
مشواره  وسيواصل  األول 

بشكل يومي.

الفريق  أن  إلى  وأشار 
اخلميس  يوم  سيغادر 
شيراز  مدينة  إلى  املقبل 
في  للدخول  اإليرانية 
يستمر  تدريبي  معسكر 
للموسم  ا حتضيرًا  يومً  ١٢

املقبل.

يدخل فريق الساملية الكويتي امتحانا صعبا 
أمام نظيره العراقي القوة اجلوية، وذلك عندما 
اليوم اخلميس على استاد كربالء،  يتواجهان 
في ذهاب دور الـ ٣٢ من منافسات كأس محمد 

السادس لألندية األبطال.
النجف،  إلى  أمس  وصل  قد  الساملية  وكان 
اجلهاز  حرص  حيث  كربالء،  إلى  منها  وانتقل 
الفني بقيادة املدرب الفرنسي اجلزائري ميلود 
أن  على  خفيف،  تدريب  إقامة  على  حمدي، 
التدريب األساسي على ملعب  اليوم  يخوض 

املباراة.
وخاض السماوي معسكرا تدريبيا مبكرا في 
يوليو/ متوز املاضي استعدادا للبطولة العربية 
املباريات  من  عددا  هناك  وخاض  باكو،  في 
قبل  أخيرة  مواجهة  خاض  كما  الودية، 
السفر إلى العراق، أمام فريق الكويت وانتهت 

بالتعادل بهدف ملثله.
واستمر الساملية في تدعيم صفوفه حتى يوم 
واحد فقط من مغادرته إلى العراق، بالتعاقد 
فيما يضم  ميرزاييف،  األذربيجاني كمال  مع 
األردني  هم  آخرين  محترفني   ٤ صفوفه  بني 
الدباغ،  عدي  والفلسطيني  الصيفي،  عدي 

والبرازيليني فابيانو، وأليكس ليما. 
تدريبي  معسكر  في  القوة  دخل  املقابل  في 
في  فاز  ودية،  مباريات   ٣ وخاض  بيروت،  في 
اثنني منها، وتعادل في أخرى، قبل أن يعود إلى 

النجف.
البطولة  في  يشارك  الذي  اجلوية  القوة  وأمت 
املمتاز،  الدوري  وصيف  بصفته  العربية 

ميداني،  زهير  السوري  بالالعب  تعاقداته 
بعدما خاض األخير املباريات الودية مع الفريق 

في معسكر بيروت.
حتسني الصورة

ويتطلع الساملية في هذه املباراة إلى حتسني 
الصورة الباهتة التي ظهر عليها في النسخة 
الباب  من  املسابقة  ودع  عندما  املاضية، 
وبنتائج  املؤهل  امللحق  في  باخلسارة  الضيق 

ثقيلة.
ويعول مدرب الفريق ميلود حمدي على كتيبة 
الالعبني احملترفني، إلى جانب الالعبني احملليني 
وفواز  الفنيني،  ومبارك  العنزي،  أمثال فيصل 
الالعبني  من  وغيرهم  زويد  نايف  عايض، 

املميزين في صفوف السماوي.
إيجابية  نتيجة  حتقيق  في  الساملية  ويأمل 
التعادل،  أقلها  كربالء  في  اجلوية  القوة  أمام 
العودة  مباراة  في  التعويض  له  ليتسنى 

بالكويت.
أوديشو  أيوب  يتطلع  اآلخر  اجلانب  وعلى 
توليفة مثالية  إلى عمل  القوة اجلوية،  مدرب 

ملواجهة الساملية، السيما أن صفوف الفريق 
التعاقد  بعد  جديدة،  عناصر  دخول  شهدت 
مع أحمد إبراهيم، وأمين حسن، وعلي كاظم، 
قاسم،  ومحمد  نبيل،  وكرار  كرمي،  وسيف 

وإبراهيم بايش.
تكون  لن  فريقه  مهمة  أن  أوديشو  ويدرك 
سهلة، خاصة أن املوسم ال يزال في بدايته، 
ويحتاج فريقه كما الساملية ملزيد من الوقت 

لتحقيق االنسجام املطلوب.
الفني  باجلهاز  املساعد  املدرب  قال  جانبه  من 
للشرطة العراقي، حسني عبد الواحد، إن فريقه 
الكويت  مضيفه  مواجهة  قبل  ا  منسجمً بات 
الكويتي حلساب ذهاب دور الـ٣٢ من كأس محمد 

السادس لألندية العربية األبطال.

وأضاف عبد الواحد،   «لكن أكبر التحديات التي 
يكن  لم  الذي  الوقت،  عامل  هو  فريقنا  واجهت 
املاضي  املوسم  انتهاء  بسبب  لإلعداد  كافيا 
نراهن على خبرة فريقنا  أننا  إال  في وقت متأخر.. 
مباراة  من  واخلروج  العقبات،  جتاوز  على  وقدرته 

الذهاب بالفوز».
تأشيرات  تأخر  من  عانى  أيضا  «الشرطة  وتابع: 
جاسم،  وفيصل  هادي  صفاء  لالعبني  الدخول، 
لكن جميع املتواجدين في صفوف الفريق قادرون 
على لعب مؤثر.. الشرطة بات ميلك خبرة كبيرة، 

ويحظى بنجوم لديهم جتارب دولية سابقة».
العراقي  الدوري  الشرطة توج بلقب  أن  إلى  يشار 
السابق  املدرب  قيادة  حتت  املاضي،  املوسم  في 

نيبوشا يوفوفيتش.

أكد مدرب فريق الشرطة أليكس إليتش 
أن مواجهة فريق الكويت املقررة بينهما 
٣٢ من منافسات  اليوم في ذهاب دور الـ 
األبطال،  لألندية  السادس  محمد  كأس 

تبدو صعبة.
إن  الصحفي  املؤمتر  في  إليتش  وقال 
توقيت املباراة يبدو صعبا، خاصة أنه في 
مواجهة  في  يأمل  وكان  املوسم،  بداية 
الفريق الكويتي في وقت آخر من املوسم، 

نظرا لقوته ومتيز العبيه.
إجماال  استعد  فريقه  أن  إلى  وأشار 
معسكرات  خالل  من  اجلديد،  للموسم 
داخلية، وأيضا من خالل تعاقدات مثمرة 

من وجهة نظره.
على  مهمته  أن  الصربي  املدرب  واعترف 
سهلة،  تكون  لن  الشخصي  املستوى 

في  العراق  ميثل  فريقا  استلم  كونه 
البطولة العربية.

وطمأن الصربي إليتش اجلميع على األمور 
في العراق، مؤكدا أن الوضع آمن ويسمح 

أنه  مباريات رسمية، مضيفا  باستضافة 
يتحدث من واقع جتربة شخصية.

بني  العودة  مواجهة  العربي  االحتاد  وحدد 
كربالء،  ستاد  على  والشرطة  الكويت 
الشرطة  فريق  معقل  بغداد  عن  بعيدا 

العراقي. 
ضرغام  الشرطة  العب  أكد  بدوره 
الفريق  لتمثيل  إسماعيل جاهزية فريقه 

العراقي بصورة إيجابية.

حذر االحتاد العراقي لكرة القدم، ناديي الزوراء والقوة اجلوية من قيام جلنة 
التراخيص بسحب الرخصة اآلسيوية في حال لم يتمكنا من إنهاء ملف 
الشكاوى املقدمة ضدهما.وأبلغ االحتاد اآلسيوي، احتاد الكرة العراقي بأنه 
املقدمة  الشكاوى  ملف  إنهاء  اجلوية،  والقوة  الزوراء  ناديي  على  يتوجب 
الرخصة  سحب  سيتم  وإال  سابقني  محترفني  العبني  قبل  من  ضدهما 
الصحفي  املؤمتر  خالل  جبار  علي  املسابقات  جلنة  رئيس  اآلسيوية.وقال 
اخلاص بقرعة الدوري العراقي املمتاز، إنه «يتوجب على أندية الزوراء والقوة 
سيتم  وبخالفه  وقت  بأسرع  بحقهم  املقدمة  الشكاوى  إنهاء  اجلوية، 

سحب الرخصة خالل منافسات الدوري».
أية  نقدم  أن  ميكن  وال  الكفاية  فيه  مبا  األندية  «جاملنا  جبار:  وأضاف 
أشهر  إلى  الدوري  املنافسات  وصول  وعدم  املسابقة  إجناح  بغية  تنازالت 

الصيف احلارة».وتابع، أن «أي فريق سيعاقب إذا لم يلتزم بلوائح املسابقة 
سواء اكان الفريق جماهيرياً أم ال»، مبيناً أن «اللوائح واضحة ومن ال يود 

املشاركة بالدوري املمتاز، فهو غير مجبر على ذلك».
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قررت الهيئة اإلدارية لنادي نفط الوسط إلغاء املعسكر 
التركية  أزميت  مدينة  في  مقررا  كان  الذي  اخلارجي 

بسبب تأشيرات الدخول لالعبني احملترفني.
العلوم في تصريحات    الفريق فراس بحر  وقال مشرف 
صحفية إن اإلدارة قررت إلغاء املعسكر بعد أن تفاجأت 
وبالتالي  بعدم منح احملترفني األفارقة تأشيرات دخول، 
رأى املدرب أن إلغاء املعسكر هو القرار األصوب، موضحا: 

«سنكتفي مبعسكر داخلي بديل».
وبنيّ أن الفريق سيغادر إلى مدينة أربيل يوم األحد املقبل 

املعسكر  «هذا  ان  مضيفا  بديل،  مبعسكر  للدخول 
حالة  وخلق  الالعبني  الختبار  مهمة  محطة  سيكون 

من االنسجام فيما بينهم قبل انطالق الدوري».
فرق  مع  جتريبية  مباريات  أمنت  اإلدارة  أن  إلى  وأشار 
سيكثف  الفريق  أن  إلى  الفتا  الشمالية،  املنطقة 
تدريباته على أن يخوض ٣ مباريات جتريبية لرفع جاهزية 

الالعبني.
تعاقد مع ٤ محترفني هذا  الوسط  أن نفط  إلى  يشار 
ساحل  من   ٢ و  نيجيري  وآخر  مغربي  العب  املوسم 

العاج.
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ال

نبض الشارع

ال ميكن أن تطالب فريقا كرويا بأن يكون إيجابيا أو أن يكون في علياء شأنه، 
بينما كل شيء حوله يوحي بالفوضى!

أحيانا أشعر باخلجل الشديد ألن انتقد فريقا عراقيا خاسرا ، فأنا أدرك أن 
(اخلسارة) حتيط به وبنا من اجلوانب األربعة .. وحتت أقدامنا وفوق رؤوسنا ، 
ال سيما بعد أن استبيحت كرة القدم عندنا .. حتى صارت قصص األمس 
هو  كما   ، اخليبة  أصابتنا  كلما  نتداوله  التي  موروثنا  من  األعز  هو  جزءا 
حاصل في عصرنا الكروي احلالي الذي ال اتصور أن يعقبه عصر أكثر تردّيا ، 
فصارت فرق الدول احمليطة بنا عصيّة علينا ، بينما كان الهدف الذي يجب 
الذهاب إليه في األمس هو املونديال بعد أن اجتزنا العتبات اإلقليمية في 

منتهى السهولة!
* * *

مباراتي  قبل  العراق  منتخب  قيادة  البرازيلي  التدريبي  الطاقم  تولّى  حني 
، كنت حريصا   ١٩٨٥ عام  أمام سوريا  العالم  كاس  تصفيات  في  احلسم 
على االقتراب من ذلك الطاقم ومعرفة كل شيء عنه .. وعندما حصلت في 
اليوم األول على كشف بالطاقم (جورج فييرا – إيدو – النسيتا – انتونيو) 
ومعهم الطبيب البرازيلي واملترجم سالم العبيدي ، كانت االلتقاطة األولى 
الذاكرة  خزين  إلى  وعدت  (إيـدو)  وهو  الثاني  االسم  انتباهي  لفتت  التي 
ألدرك أن هذا املدرب هو شقيق النجم البرازيلي الشهير زيكو .. وقد عثرت 
وقتها على تقرير جمللة (الصقر) القطرية في شهر حزيران من عام ١٩٨٤، 
فيه املفتاح ألول سؤال سأطرحه عليه .. ففي ذلك الشهر عنيّ احتاد الكرة 
البرازيلي إيدو مدربا للمنتخب األول برغم أنه يقود فريق فاسكو دي غاما 
إلى أبهى االنتصارات .. في تلك املرحلة احلرجة لم يجد االحتاد البرازيلي غير 
إيدو مدربا بصفة عاجلة ليقود منتخب السليساو في ثالث مباريات ودية 
أمام انكلترا واألرجنتني واألورغواي ، على أن يقرر إيدو بعد ذلك استمراره أو 

عودته إلى فريق ناديه!
حني عرضت هذه املعلومة على إيدو ، ثم سألته عن سر التخلي عن مجد 
: هذه جتربة  ، قال  برفقة جورج فييرا  العراق  تدريب منتخب  وتولي  كهذا 
ية واستثنائية وممتعة .. كل شيء واضح عندكم هنا .. العقد .. التعامل  جدّ

.. برنامج العمل .. السقف احملدد للنجاح أو اإلجناز!
* * *

بعدما   ، كله  البرازيلي  التدريبي  والطاقم  بإيدو  كثيرا  عالقتي  توطدت 
اضطررت في يومها إلى احلصول على إجازة عاجلة من كلية اآلداب حيث 
صحفيا  العراقي  املنتخب  مع  فورا  للسفر   ، دراستي  أواصل  طالبا  كنت 
مرافقا له في معسكره التحضيري املهم في األردن قبل مواجهتي سوريا 
سمع  حني  بي  اتصل  عريبي  غامن  الكبير  الكروي  جنمنا  أن  هنا  واتذكر   ..
وحني   .. عنهم  أعرفه  ا  عمّ مستفسرا  البرازيليني  املدربني  مع  بالتعاقد 
دت له األسماء ، توقف عند اسم إيدو وقال مازحا : ما دام هيج ، معناها  عدّ

منتخبنا راح اتكون (إيـدو) بالدهن!
* * *

اتذكر هذا التعليق الضاحك البليغ الذي أطلقه غامن عريبي ، مثلما اتذكر 
أن شؤون املنتخب وهو يتجه صوب كاس العالم ، كانت تسير في منتهى 
عقد  في  للعبث  متاحة  أو  قائمة  السماسرة  حروب  تكن  لم   .. االنتظام 
يعمل  ال  فالرأس   ، الكرة  احتاد  داخل  صارما  واضحا  القرار  كان   .. عمل  أو 
ويقرر وحده ، إمنا هنالك عقول كروية مدهشة ومعها كتيبة شبابية من 
اإلداريني .. كتيبة كرمية النفس تأبى – وال جترؤ – أن تعبث مع السماسرة 

حتت الطاولة .. ال تدنو نفسها ولو إلى مجرد دينار أزرق عراقي واحد!
* * *

أما   .. احلر حتما  والدهن   .. بالدهن)  (إيـدو  منتخبنا  كان   .. الزمان  ذلك  في 
اليوم فأيدينا املرجتفة تهتز على قلوبنا خشية ضياع الطريق إلى مونديال 

قطر ، ونحن لم نبدأ املشوار بعد!
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للشباب     األردن  منتخب  يخوض 
نظيره  مع  جتمعه  قوية  مواجهة 
احلسيني  فيصل  استاد  على  العراقي 
قبل  الدور  في  وذلك  فلسطني،  في 
األولى. آسيا  غرب  لبطولة  النهائي 
ويتطلع منتخب األردن إلى حتقيق الفوز 
على العراق وبلوغ املباراة النهائية أمالً 

في املنافسة على لقب البطولة.
األردن  مباراة  بعد  مباشرة  ويلتقي 
في  اإلمارات  مع  فلسطني  والعراق، 
لبلوغ  املنتخبان  فيها  يسعى  مباراة 

املباراة النهائية.
بعدما  النهائي  قبل  الدور  األردن  وبلغ 
نقاط   ٦ برصيد  األولى  اجملموعة  تصدر 

 ٢-٠ فلسطني  على  فوزه  من  حصدها 
وقطر ٥-١.

ثانيا في  العراق، حيث حل  تأهل  وجاء 
اجملموعة الثانية برصيد ٣ نقاط، وخسر 
البحرين  على  وفاز   ٢-٤ اإلمارات  أمام 
٢-١.وحرص مدرب املنتخب األردني بالل 
التحفيز  جرعات  زيادة  على  اللحام، 
حتدث  التي  احملاضرة  خالل  من  لالعبيه 
خاللها  وطالبهم  الالعبني،  أمام  فيها 
املزيد  بذل جهود أكبر، من أجل حتقيق 
احلصة  اإليجابية.وتوزعت  النتائج  من 
الثالثاء،  التي أقيمت مساء   التدريبية 
اجلمل  وبعض  اإلحماء،  تدريبات  على 
التكتيكية، إلى جانب وضع اللمسات 
األساسية  التشكيلة  على  األخيرة 

التي ستبدأ اللقاء.
مميزة  عناصر  األردن  منتخب  وميتلك 
يعول عليها في مباراته   أمام العراق، 
ودانيال  عباسي  قيس  منه  يبرز  حيث 

وصهيب  اجلعبري  ومعتصم  عفانة 
سمرين  ومهند  احملارمة  وعون  األسعد 
البشابشة  وسيف  رياالت  ووسيم 

وعامر جاموش ومحمد الصالج.
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الكرة،  احتاد  في  املسابقات  جلنة  قررت 
قرعة  من  والنجف  الطلبة  ناديي  إقصاء 
مراسلون    ٢٠٢٠.وقال   /٢٠١٩ املمتاز  الدوري 

إن قرعة املوسم املقبل من الدوري العراقي 
االحتاد  مقر  في  بدأت  القدم  لكرة  املمتاز 
األندية.وأوضح،  جميع  ممثلي  بحضور 
اسمي  إقصاء  قررت  املسابقات  جلنة  أن 

الكرة  دوري  قرعة  من  والنجف  الطلبة 
وضعهما  عن  سيسفر  ما  بانتظار  املمتاز 
اآلسيوية  الشكاوى  بخصوص  القانوني 

خالل اليومني املقبلني.
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رغم أنَّ الوقت ال يزال مبكرًا، فإنه إذا كان من املمكن استخراج 
أي مؤشرات من اجلولة االفتتاحية للدوري السعودي، فإنَّه من 
املرجح أن يستمر الصراع بني النصر والهالل، على لقب هذا 
مستواه.وتفوق  ر  طوَّ لو  االحتاد  دخول  إمكانية  مع  املوسم 
فيما  ضمك،  على  عناء  دون   (٢-٠) اللقب،  حامل  النصر، 
أبها  التأخر بهدف، وفاز (٤-٢)، على  انتفض الهالل بعد 
بعد عرض مقنع، فيما احتاج االحتاد لهدفني بالشوط 
الرائد.  على   (٣-١) النتصار  التعادل  ليحول  الثاني 
بوجود  قوية  هجومية  تشكيلة  على  النصر  ويعتمد 

املوسم  الدوري  هداف  اهللا،  حمد  الرزاق  عبد  من  املكون  الرباعي 
وجوليانو.ويستمتع  أمرابط،  الدين  ونور  موسى،  وأحمد  املاضي، 
املوسم  العبي  أغلب  بقاء  ظل  في  االستقرار  بعنصر  الفريق، 
واحدة  نقطة  بفارق  اللقب  أحرز  الذي  النصر،  املاضي.وسيحاول 
استكمال  املنافسني،  باقي  عن  ضخم  بفارق  لكن  الهالل،  عن 
سلسلة انتصارات بعدما أنهى املوسم املاضي بتحقيق ١١ فوزًا 
الذي خسر  الفتح  مع  اجلمعة  يوم  يلعب  عندما  مباراة،   ١٢ في 
تأخره  النصر، في حتويل  أول جولة.وجنح  في  الشباب  أمام   (٢-١)
بهدف إلى فوز (٢-١) على السد القطري، في ذهاب دور الثمانية 
لدوري أبطال آسيا، يوم اإلثنني، وسيتلقى دفعة بكل تأكيد بهذا 
الهالل،  الصعود.وأقنع  على  بعد  يطمئن  لم  أنه  رغم  االنتصار 
املشجعني رغم التعادل دون أهداف في ضيافة غرميه االحتاد في 
جدة خالل ذهاب دور الثمانية في دوري األبطال، يوم الثالثاء، وبات 

قريبًا من انتزاع بطاقة الظهور في الدور قبل النهائي.

تعرض جنم برشلونة، ليونيل ميسي، 
إصابته  بخصوص  جديدة  النتكاسة 
اليمنى،  النعلية لقدمه  في العضلة 
بداية  منذ  اللعب  من  حترمه  والتي 
املوسم احلالي، ليغيب عن املالعب ملدة 
شهر.ولم يشارك «البرغوث» في مران 
فريقه اجلماعي مجددًا اليوم األربعاء، 
البرسا  مران  في  فقط  مرتني  وشارك 

منذ اخلامس من الشهر اجلاري.
الكتالونية،   «١ «راك  إلذاعة  ا  ووفقً
النتكاسة  تعرض  رمبا  ميسي  فإنَّ 
أثناء  الثالثاء،  اإلصابة  منطقة  في 
دون  لكن  التعافي،  عملية  مواصلته 
بيان رسمي صادر حتى اآلن من النادي 
يهدف  ميسي  كان  إسبانيا.  بطل 
األولى  للمرة  فريقه  قائمة  لدخول 
ملواجهة  استعدادًا  املوسم؛  هذا 
باجلولة  السبت  يوم  أوساسونا، 
ملعب  على  الليجا  من  الثالثة 
البرسا  صفوف  عن  السادار.ويغيب 
لويس  األوروجوائي  املهاجمان  كذلك 
دميبيلي.  عثمان  والفرنسي  سواريز 
من ناحية أخرى، شهد مران برشلونة 
يوجن عن  الهولندي فرينكي دي  غياب 
اجملموعة؛ حيث قام بتدريبات منفردة 

على هامش املران.
العبو  املران،  في  شارك  املقابل،  في 
بينا،  إيناكي  احلارس  الشباب  فريق 
اللذين  فاتي  وأنسو  بيريز،  وكارليس 
اجلولة  في  بيتيس،  ريال  ضد  شاركا 
في  سقط  قد  برشلونة  املاضية.كان 
أتلتيك  أمام  بالليجا  األولى  مباراته 

يعود  أن  قبل  نظيف  بهدف  بيلباو 
ويفوز على ريال بيتيس (٥-٢) في مباراة 
الفرنسي  اجلديد  الوافد  فيها  تألق 
هدفني  سجل  الذي  جريزمان  أنطوان 
نادي  أرسل  اخر  آخر.من جانب  وصنع 
برشلونة بطل إسبانيا وفدا الى باريس 
لضم  جديدة  محاولة  في  الثالثاء 
النجم البرازيلي نيمار من باريس سان 
جرمان، بحسب ما أشارت عدة تقارير 
«سبورت»  صحيفة  وأشارت  أوروبية. 
الثالثاء  اجتماع  ان  الى  االسبانية 
الناديني  ادارة  بني  «حاسما»  سيكون 
في  اتفاق  الى  التوصل  فشل  «بعد 
االجتماع االول». وأقلت طائرة خاصة 
العبه  برشلونة  في  القدم  كرة  مدير 
ابيدال،  اريك  الفرنسي  السابق 
اوسكار غراو الرئيس التنفيذي واملدير 
أضافت  بورداس.  خافيير  النادي  في 
الصحيفة «يكمن الهدف في التوقيع 
مع نيمار قبل ٢ ايلول/سبتمبر» موعد 
اقفال باب االنتقاالت. تابعت «سيقدم 
مليون   ١٧٠ بقيمة  عرضا  برشلونة 
يورو»، مشيرة الى ان الفرنسي عثمان 
قد  احلالي،  برشلونة  جناح  دميبيلي، 
االنتقال.في  صفقة  ضمن  يكون 
سان  ان  الى  تقارير  اشارت  املقابل، 
جرمان قد يطلب مئة مليون يورو زائد 
نلسون  البرتغالي  والظهير  دميبيلي 
سيميدو.وكان ممثلو النادي الكاتالوني 
التقوا مسؤولي سان جرمان منتصف 
التفاوض  أجل  من  اجلاري  الشهر 
ان االجتماع لم  الستعادة نيمار، بيد 
او تقدم ملحوظ. اتفاق  الى اي  يفض 

وذكرت قناة «السيكستا» االسبانية 
برشلونة  من  املطارد  نيمار  ان 
ويوفنتوس  االسبانيني  مدريد  وريال 
االيطالي، سيتخلى عنه سان جرمان 
اجباري  خيار  مع  االعارة  سبيل  على 
بشرائه مقابل ١٧٠ مليون يورو، او بيعه 
ضمن صفقة تضم العبني على غرار 
ملعب  من  الرحيل  الرافض  دميبيلي 
توماس  األملاني  املدرب  نو.وكان  كامب 
باريس  نادي  إدارة  الى  أحال  توخل 
اذا  ما  بشأن  سائليه  جرمان،  سان 
كان نيمار سيكون ضمن التشكيلة 
التي فازت األحد على تولوز في الدوري 
كان  في حال  يلعب  أن  «ميكنه  احمللي 
واضحا». النادي  وبني  بينه  الوضع 

وشدد ان نيمار املرتبط بعقد مع بطل 
للعب»،  «جاهز   ٢٠٢٢ حتى  فرنسا 
يعود  ذلك  بشأن  النهائي  القرار  لكن 
ليوناردو  البرازيلي  الرياضي  املدير  الى 
للنادي  الرياضية  االدارة  الى  العائد 
بعد غياب ستة اعوام «رمبا يجدر بكم 
أن تتحدثوا مع ليوناردو بهذا الشأن».

قبل  برشلونة  عاما)   ٢٧) نيمار  وترك 
في  يورو،  مليون   ٢٢٢ مقابل  عامني 
في  العب  أغلى  منه  جعلت  صفقة 
برنامج  ذكر  املقابل،  في  التاريخ. 
ان  االثنني  االسباني  «خوغونيس» 
جنم  جذب  يحاول  يزال  ال  مدريد  ريال 
سانتوس السابق، لكن ليوناردو يصر 
الشاب  البرازيلي  الصفقة  تشمل  أن 
فينيسيوس جونيور العب ريال مدريد.

حقق  البرازيلي،  املهاجم  غياب  وفي 
سان جرمان فوزين وخسارة في املراحل 

الثالث االولى من موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، 
األولى  في  نيم  ضيفه  على  تفوق  اذ 
أمام   ١-٢ وخسر  نظيفة،  بثالثية 
على  فاز  ثم  الثانية  في  رين  مضيفه 
الفريق  الثالثة.لكن  تولوز ٤-صفر في 
اململوك من شركة قطر لالستثمارات 
الرياضية، تعرض لصفعة قوية متثلت 
الشاب  النجم  مهاجميه  باصابة 
كيليان مبابي واالوروغوياني إدينسون 
جرمان  سان  دفاع  قائد  كافاني.وأمل 
البرازيلي تياغو سيلفا في مقابلة مع 

قناة «أر أم سي» في بقاء مواطنه 
الغائب عن املراحل الثالث االولى 
في  «آمل  الفرنسي  الدوري  من 
 . االمر  هذا  ابلغته  نعم  بقائه. 
لكن ال ميكنني ان اقول له هذا 
االمر كل يوم. ال أعلم متاما ماذا 
يحصل بينه وبني النادي. آمل 
االنتقاالت  فترة  انتهاء  في 
هذا  احتمل  أعد  لم  النني 
عن  نيمار  االمر».وغاب 
معظم القسم الثاني من 
املوسم  الفرنسي  الدوري 

مشط  في  إصابة  بعد  املاضي 
التي  لتلك  مماثلة  القدم، 
املوسم  في  ألشهر  أبعدته 
أن  قبل  باريس،  في  األول 
املرة  وهذه  مجددا  يصاب 
انطالق  قبل  الكاحل  في 
التي  أميركا  كوبا  بطولة 
في  بالده  استضافتها 

احلالي  العام  صيف 
في  باللقب  وتوجت 

مشجعي  غضب  نيمار  غيابه.وأثار 
في  اعتبر  عندما  الفرنسي  الفريق 
متوز/ منتصف  صحافية  تصريحات 
على  برشلونة  «رميونتادا»  أن  يوليو، 
ثمن  الدور  في  جرمان  سان  حساب 
دوري  ملسابقة  النهائي 
عام  أوروبا  أبطال 
الفريق  (فوز   ٢٠١٧

إيابا  الكاتالوني 

على 

ضه  ر أ
بعد   ٦-١
ته  ر خسا
با  ها ذ
باريس  في 
هي  ٤-صفر)، 
أفضل  من 
في  ذكرياته 

كرة القدم.
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ا األربعاء،  يتوجه وفد منتخب األردن لكرة السلة، غدً
إلى مينة شينزين الصينية، وذلك للمشاركة في 
نهائيات كأس العالم. وكان منتخب األردن قد أنهى 
والتي  الودية  أطلس  حتدي  بطولة  في  مشاركته 
املشاركة  التي تسبق  األخيرة  كانت مبثابة احملطة 
إلى تسجيل  في املونديال. ويطمح منتخب األردن 
مشاركة قوية في ثاني مشاركاته في املونديال، رغم 
ا على  ا واضحً أن رحلة االعداد األخيرة شهدت تراجعً
صعيد نتائجه في املباريات الودية. وأوقعت القرعة 
باملونديال  السابعة  اجملموعة  في  األردن  منتخب 

إلى جانب منتخبات الدومينيكان وفرنسا وأملانيا.
ويستهل منتخب األردن مشواره في املونديال بلقاء 
املقبل  أيلول/ سبتمبر  األول من  الدومينيكيان في 
فيما يواجه فرنسا يوم ٣ من الشهر ذاته ويختتم 
٥  من  يوم  بلقاء فرنسا  األول  الدور  مواجهاته في 
 ١٤ حالياً  األردن  منتخب  مع  الشهر.ويتواجد  ذات 
مالك  جنداوي،  زين  الدسوقي،  جوردان  هم:  العبا 
عابدين،  محمود  تكر،  دار  الدويري،  أحمد  كنعان، 
حمارشة،  أحمد  إبراهيم،  فادي  حواس،  أبو  أمني 
زيد  وزنة،  أبو  يوسف  شاهر،  محمد  عبيد،  أحمد 

عباس، موسى العوضي.

من  الثاني  الدور  ثانيا  املصنف  نادال  رافايل  اإلسباني  بلغ 
األربع  البطوالت  آخر  املفتوحة،  املتحدة  الواليات  بطولة 
الرومانية  احتاجت  فيما  يذكر  عناء  دون  التنس،  في  الكبرى 
ثالث  الى  السيدات  عند  رابعة  املصنفة  هاليب  سيمونا 
النمساوي  فيه  سقط  الذي  األول  الدور  لتخطي  مجموعات 
دومينيك تييم الرابع. وضرب نادال بقوة في مستهل حملته 
الرابعة في مسيرته، بعد  للمرة  باللقب  الفوز  نحو محاولة 
أعوام ٢٠١٠ و٢٠١٣ و٢٠١٧، واالقتراب خطوة إضافية من غرميه 
السويسري روجيه فيدرر صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب 
الغراند سالم (١٨ مقابل ٢٠ لألخير).واحتاج اإلسباني البالغ 
األسترالي  عقبة  لتخطي  دقائق  و٨  ساعتني  الى  عاما   ٣٣
البطولة  الثاني من  الدور  وبلوغ  و٦-٢  و٦-٢  جون ميلمان ٦-٣ 
األميركية للمرة اخلامسة عشرة من أصل ١٥ مشاركة، وذلك 

إرسال  ميلمان خمس مرات في اجملموعات بكسر 
أي  عن  يتنازل  أن  دون  الثالث 

شوط على إرساله.
فوزه  بعد  مايوركا  ابن  ورأى 
منافسه  على  السهل 

باقصائه فيدرر  املاضي  العام  املفاجأة  الذي حقق  األسترالي 
دورة  أي  في  «البدايات  أن  البطولة،  لهذه  الرابع  الدور  من 
في  (له  أولى  ملباراة  بالنسبة  بالتالي  تكون صعبة،  ما  دائما 
بدأت  التي  بالطريقة  وأنا سعيد  ذلك جيدا  البطولة)، فكان 
ثانازي  اآلخر  األسترالي  املقبل  الدور  في  نادال  فيها».ويلتقي 
دعوة. ببطاقة  واملشارك  عامليا   ٢٠٣ املصنف  كوكيناكيس 

وخالفا لنادال الذي تعود آخر خسارة له في الدور األول إلحدى 
انتهى  البطوالت الكبرى لعام ٢٠١٦ في أستراليا املفتوحة، 
مشوار تييم الرابع عند احلاجز األول للمشاركة الثانية تواليا 
بخسارته أمام اإليطالي توماس فايبانو ٤-٦ و٦-٣ و٣-٦ و٢-٦.

وكان وصيف روالن غاروس في العامني األخيرين ميني نفسه أن 
يكرر على األقل نتيجة العام املاضي حني وصل الى ربع النهائي 
األميركية  البطولة  في  مشواره  أن  إال  ميدوز،  فالشينغ  في 
انتهى عند الدور األول للمرة األولى من أصل ست مشاركات 
أيضا  خرج  كان  والذي  عاما،   ٢٥ البالغ  للنمسوي  اآلن  حتى 
من الدور األول لبطولة وميبلدون قبل أسابيع معدودة على يد 
األميركي سام كويري. وعند السيدات، تخلصت هاليب من 
الصعب نسبيا على  بفوزها  األول  الدور  السقوط عن  عقدة 
في  لتواجه  و٦-٢،  و٣-٦   ٦-٣ غيبز  نيكول  املغمورة  األميركية 
اختبارها املقبل مواطنة األخيرة تايلور تاوسند الصاعدة من 

هذه  بلقب  الفوز  الى  حتتاج  التي  هاليب  وكانت  التصفيات. 
البطولة من أجل التربع على صدارة التصنيف على حساب 
حاملة اللقب اليابانية ناومي أوساكا التي سبقتها الثالثاء 
آنا بلينكوفا  الى الدور الثاني بفوزها الصعب على الروسية 
ودعت  دقيقة،  و٢٨  ساعتني  غضون  في  و٦-٢   (٥-٧) و٦-٧   ٦-٤
البطولة األميركية من الدور األول في آخر مشاركتني لها لكن 
بطلة روالن غاروس ٢٠١٨ ووميبلدون ٢٠١٩ تخطت هذه العقدة 
ما جعلها تشعر «باالرتياح طبعا. أشعر بتحسن كبير ألني 
استطعت أخيرا أن أفوز مبباراة في هذه البطولة» بحسب ما 

أقرت بعد املباراة.

بلجيكا  جائزة  سباق  ينطلق 
املقبل على حلبة  األحد  الكبرى، 
اجلولة  وهو  فرانكورشان،   - سبا 
رقم ١٣ من ٢١ من بطولة العالم 
للسيارات.   ١ الفورموال  لسباقات 
إحصاءات  يلي  فيما  ونرصد 
جائزة  سباق  قبل  البطولة  من 

بلجيكا الكبرى:
 ٧٫٠٠٤ احللبة  طول  يبلغ   -
 ٤٤ من  السباق  ويتكون  كيلومتر 
 ٣٠٨٫٠٥٢ إجمالية  مبسافة  لفة 

كيلومتر.
 :٢٠١٨ في  املنطلقني  أول   -
البريطاني لويس هاميلتون سائق 
مرسيدس (دقيقة و٥٨٫١٧٩ ثانية).

األملاني   :٢٠١٨ في  الفائز   -
سيباستيان فيتل سائق فيراري.

لفة:  ألسرع  القياسي  الرقم   -

مع  بوتاس  فالتيري  الفنلندي 
دقيقة  وبلغ   ،٢٠١٨ مرسيدس في 

واحدة و٤٦٫٢٨٦ ثانية.
 ١٣١٠ الساعة  السباق  سيبدأ   -
بتوقيت جرينتش (١٥١٠ بالتوقيت 

احمللي).
 ٥٢ رقم  األحد  سباق  سيكون   -
وجنح  الكبرى  بلجيكا  جلائزة 
ثمانية من آخر ١٧ بطال في الفوز 

املركز  من  االنطالق  بعد  بالسباق 
األول.

- فاز مرسيدس ٣ مرات في آخر ٤ 
سباقات في بلجيكا.

رقما  شوماخر  مايكل  حقق   -
في  مرات  ست  بالفوز  قياسيا 
حلبة سبا ويتضمن ذلك االنتصار 
في   ١٦ املركز  من  االنطالق  بعد 

نسخة ١٩٩٥.

ــد، صباح  ــال مدري ــن نادي ري أعل
امس األربعاء، إصابة العب وسط 
ــى  ــم إل ــكو، لينض ــق إيس الفري
ــل صفوف  ــة املُصابني داخ قائم

امليرجني.
ــمي  ــال النادي، خالل بيان رس وق
ــه اإللكتروني: «بعد  على موقع

ــة التي خضع  الفحوصات الطبي
ــكو امس، مت تشخيصها  لها إيس
بإصابة عضلية في الفخذ األمين، 

وفي انتظار التطورات».
ــادي امللكي عن  ــف الن ولم يكش
مدة غياب الالعب، أو موعد عودته 

للتدريبات مرة أخرى.
ــكو، لقائمة إصابات  إيس وانضم 

ــي تضم خاميس  ــال مدريد، الت ري
ــازارد،  ــيو، وه ــز، وأسينس رودريجي

وإبراهيم دياز، ورودريجو.
كان إيسكو، قد شارك كبديل في 
ــار (٣-١) في افتتاح الليجا  االنتص
ضد سيلتا فيجو، ثم أساسيًا ضد 
ــة الثانية،  ــد الوليد باجلول ريال بل

حيث تعادل امليرجني بهدف ملثله.
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ــان  زالت ــويدي  الس ــم  النج ــرى  ي
ــش، أن بإمكانه اللعب  إبراهيموفيت
ــزي  اإلجنلي ــدوري  ال ــي  ف ــهولة  بس
ــويدي  ــن جديد. وغادر الس ــاز م املمت
ــا، قلعة  ــر ٣٧ عامً ــن العم ــغ م البال
ــهرًا، جتاه  ــورد منذ ١٧ ش ــد تراف األول
ــي األمريكي،  لوس أجنلوس جاالكس
ــد املاضي  ــوم األح ــجل ثنائية ي وس
ــة ٣-٣ مع  لوس  ــادل بنتيج في التع
ــع رصيده من  ــي، ليرف أجنلوس إف س

ــجلهم في  ا س األهداف إلى ٤٦ هدفً
٤٩ مباراة بقميص الفريق األمريكي.

ــبما نقل  ــال إبراهيموفيتش حس وق
موقع «سكاي سبورتس»: «ميكنني 
اللعب بسهولة في الدوري اإلجنليزي 
ــا: «بالتالي إذا  ــاز»، وأردف مازح املمت
ــا موجود..  فأن اليونايتد،  ــي  احتاجن
ــا  ــي اآلن، أن ــي ميلكن ــن جالكس لك
ــويدي:  ــف». وأضاف النجم الس آس
«قمت بعملي في أوروبا واستمتعت 
ــا هناك،  ـــ ٣٣ لقبً ــت ب ــرًا، توج كثي

ــنرى  ــي حصد املزيد هنا، وس وآمل ف
ــك املغامرة».وتابع:  ــتنتهي تل أين س
ملانشستر  األخيرة  املباراة  «شاهدت 
ــة ٢-١ أمام  ــارة بنتيج يونايتد (اخلس
ــوء  ــاالس)، عانوا من س ــتال ب كريس
ــجلوا ركلة اجلزاء،  حظ كبير، وإذا س
الختلفت املباراة، ولكن في إجنلترا ال 
ــات إال بصافرة احلكم،  تنتهي املباري
ــه، خاصة  ــيء من الوارد حدوث أي ش
ــرة، التي تزداد بها  ــي الدقائق األخي ف

سخونة األحداث».
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ــل  ــتبعد أن تواص ــر املس ــن غي م
إسرائيل مهاجمة أهداف للحشد 
ــعبي في العراق، أو أي أهداف  الش
ــب أنها تهدد  ــرى تعتقد تل أبي أخ
مصاحلها احليوية وأمنها القومي.

ــرات  التوت ــدة  ح ــد  تصاع ــذ  ومن
ــد إعادة فرض  ــة اخلليج بع مبنطق
إيران  ــى  ــات األمريكية عل العقوب
القصوى»  ضمن حملة «الضغط 
ــي أيار / مايو املاضي بعد عام من  ف
انسحاب دونالد ترامب، من االتفاق 
النووي، اجتهت سياسات إسرائيل 
ــي مواجهة  ــب دور أكبر ف ــى لع إل
ــة إلى  ــران باملنطق ــدات طه تهدي
ودول  ــدة  املتح ــات  الوالي ــب  جان

حليفة لها، السعودية واإلمارات.
ــرائيل  ــارك إس ــرر أن تش ــن املق م
بالتحالف األمريكي اجلديد لتأمني 

ــج العربي  ــرات البحرية باخللي املم
ــم  ــر األحمر، أو ما يعرف باس والبح
ــي دعت لها  ــارس» الت ــة «احل عملي
ــنطن في ٩ يوليو / متوز املاضي  واش
ــتجابة  ــط اس أكثر من ٦٠ دولة وس
ــث اقتصرت على  تبدو ضعيفة حي
ــى اآلن، منها  ــن ١٠ دول حت ــل م أق

إسرائيل.
ــتراتيجيات اإلسرائيلية  وتركز االس
ــكرات  معس ــتهداف  اس ــى  عل
ومواقع في سوريا والعراق ملنع نقل 
ــات املتطورة إلى «حزب اهللا»  التقني
ــل املقاومة  ــان، ومنع فصائ في لبن
ــة بإيران من العمل  وحتديداً املرتبط

قرب مرتفعات اجلوالن السورية.
ــتراتيجيات اإليرانية، فإن  وفي االس
ــي  ــج العرب ــراق واخللي ــن الع كال م
يشكالن عمقا استراتيجيا لضمان 
ــني لنفوذها  ــا القومي، ومجال أمنه
التقليدي في املنطقتني، لذلك ترى 
إيران في الضربات اإلسرائيلية على 
ــد الشعبي في العراق  مواقع احلش
ــد  ــكري وتهدي ــدوان عس ــا ع بأنه

ألمنها القومي.
وتتحدث قيادات في احلرس الثوري، 
ــن رضائي، أن  ــواء محس ــم الل منه
ــرائيل والواليات املتحدة ليست  إس
ــة  ــى مهاجم ــدرة عل ــا الق لديهم

ــة، وأن ما  ــة اخملتلف ــع اإليراني املواق
ــرائيلية لم  ــات إس ــن ضرب يقال ع
تلحق أي أضرار في املراكز املنتشرة 
ــراق والتي تصفها  ــوريا والع في س

طهران بأنها مراكز «استشارية».
ــات  الضرب أن  ــران  إي ــد  وتعتق
اإلسرائيلية ومشاركة تل أبيب في 
البحري اجلديد، تشكالن  التحالف 
ــي  القوم ــا  ألمنه ــا  جدي ــدا  تهدي
وامتدادا حلملة «الضغط القصوى» 
ــل  ــى تعدي ــران) إل ــا (إي ــد يدفعه ق
ــاتها التي اكتفت حتى اآلن  سياس
ــية مع مواصلة  بردود أفعال سياس
ــميا بالضربات  ــراف رس ــدم االعت ع
ــتركة  التي تعرضت لها مواقع مش
للحرس الثوري والفصائل املرتبطة 

به في سوريا والعراق.
وباإلضافة إلى نحو ٢٥٠ ضربة جوية 
معسكرات  استهدفت  وصاروخية 
ومواقع لفصائل مسلحة مرتبطة 
ــوريا،  باحلرس الثوري اإليراني في س

ــات  هجم ــع  أرب ــرائيل  إس ــذت  نف
ــة  ــالم محلي ــائل إع ــا وس تناولته
ــل  لفصائ ــع  مواق ــى  عل ــة،  عراقي

«احلشد الشعبي».
ــير تقديرات مراقبني أن  في حني تش
ــة، يُعتقد أنها  ــاك نحو ١٧ ضرب هن
ــا فصائل  ــرائيلية، تعرضت له إس
ــهر  ــالل األش ــعبي خ ــد الش احلش

املاضية .
ــميا دورها  ــرائيل رس ولم تؤكد إس
ــي تعرضت لها  ــات الت في الهجم
ــتودعات  ومس ــلحة  لألس ــازن  مخ
ــي  ــة ف ــتية مخزن ــخ بالس لصواري
ــعبي  ــد الش مواقع لفصائل احلش
في العراق مع وجود تشابه بني هذه 

الضربات .
ــا  ــي نفذته ــرى الت ــات األخ والضرب
ــوريا طيلة أكثر من  إسرائيل في س
ــاوزت املائتي  ــهر جت عام وثمانية أش

ضربة.
وفي األول من أغسطس / آب اجلاري، 

ــرائيلية   ــائل إعالم إس ــت وس نقل
ــوري اإليراني  ــت أن احلرس الث وادع
ــد  ــع تابعة للحش ــل إلى مواق نق
ــخ  ــراق صواري الع ــي  ف ــعبي  الش
بالستية وأخرى مضادة للطائرات، 
ــرات  للطائ ــدي  التص ــدف  به

اإلسرائيلية .
ــإن نقل هذه  ــدر ذاته، ف ووفق املص
ــد تصريحات  ــاء بع ــخ ج الصواري
ــرائيلي  ــا رئيس الوزراء اإلس أطلقه
بنيامني نتنياهو، نهاية يوليو / متوز 
خالل تواجده في أوكرانيا قال فيها 
ــا دائما وتقوم  ــران التي تهددن إن «إي
ــخ  ــالق الصواري ــد إلط ــاء قواع ببن
على إسرائيل ليس لديها حصانة، 

وسنعمل ضدها في أي مكان».
ــعة  ــة مع القناة التاس وفي مقابل
ــطس /  ــي ٢٢ أغس ــرائيلية ف اإلس
آب، أقرّ نتنياهو «ضمنا» مبسؤولية 
ــي تعرضت  ــن الضربات الت بالده ع
ــد الشعبي  ــكرات احلش لها معس

في العراق.
ــرائيل  ــار نتنياهو آنذاك أن إس وأش
ــي مناطق كثيرة ضد  «تعمل اآلن ف
دولة (إيران) تريد إبادتنا»، وأنه أصدر 
ــيء ضروري  توجيهاته «بفعل أي ش

إلحباط خطط إيران».
لكن القادة اإلسرائيليني لم يعلنوا 
حتى اآلن عن مسؤوليتهم املباشرة 

ــا مواقع  ــات تعرضت له عن هجم
ــعبي في يوليو املاضي  احلشد الش

وأغسطس املاضيني.
ــرات  ــاك الكثير من املؤش ــن هن لك
ــرائيل هي  ــى أن إس ــير إل ــي تش الت
ــات األربع املعلن  ــن نفذت الهجم م
ــد  ــكرات للحش ــا على معس عنه

الشعبي.
ــة  ــس هيئ ــب رئي ــل نائ ــد حمّ فق
احلشد «أبو مهدي املهندس»، الذي 
ــه القائد الفعلي  ينظر إليه على أن
ــد، كال من الواليات املتحدة  للحش
وإسرائيل املسؤولية عن الهجمات 
ــد  احلش ــل  فصائ ــى  عل ــررة  املتك

بالعراق .
ــرائيلية صورا  ــع إس ــرت مواق ونش
ــار الصناعية  ــر األقم ــة عب ملتقط
ــار الذي حلق  ــم الدم ــت حج أوضح
ــت للهجمات  ــع التي تعرض باملواق
ــي حلقت بها  ــرار الكبيرة الت واألض
ــؤولية إسرائيل  ــر على مس كمؤش
ــميا مسؤوليتها  التي لم تعلن رس

عن ذلك .
ــؤولون  ــرات عدة، يصرح مس وفي م
ــى  ــل عل ــم تعم ــون أن بالده عراقي
ــرف من  ــى أي ط ــاز إل ــب االنحي جتن
ــة،  ــي املنطق ــد ف ــي التصعي طرف
ــض  ــران، ورف ــدة وإي ــات املتح الوالي
«سياسة احملاور وتصفية احلسابات، 
ــأي بالبلد عن أن يكون منطلقا  والن
ــوار  ــن دول اجل ــى أي م ــداء عل لالعت

واملنطقة».
ــؤولني  املس ــن  م ــر  كثي ــب  وجتن
ــؤول  ــني حتديد الطرف املس العراقي

ــد  عن الهجمات على مواقع احلش
الشعبي في العراق.

ــات الثالث،  ــاع للرئاس ــي اجتم وف
اجلمهورية والوزراء ومجلس النواب، 
ــرض  ــد تع ــطس، بع ــي ٢٢ أغس ف
ــد الشعبي  ــكر تابع للحش معس
ــي  ــة» الت ــد اجلوي ــدة بل ــرب «قاع ق
ــة،  ــوات األمريكي ــتخدمها الق تس
ــى «انتظار  ــات إل دعت تلك الرئاس
التحقيقات اجلارية حول استهداف 
ــد  احلش ــكرات  معس ــن  م ــدد  ع
احلرب  ــا  ــعبي»، مكررة رفضه الش
ــراق عن  ــى النأي بالع ــددة عل ومش
الصراعات التي تشهدها املنطقة.

ــة في ٢٣  ــف أمريكي ــت صح ونقل

ــؤولني  مس ــن  ع آب،   / ــطس  أغس
ــذت أربع  ــرائيل نف أمريكيني أن إس
هجمات على مخازن ذخيرة للحشد 
ــعبي في العراق، خالل األشهر  الش
ــا «قاعدة الصقر» في  األخيرة، منه

١٩ يوليو املاضي قرب العاصمة.
أن  ــون  أمريكي ــؤولون  مس ر  ــدّ وق
ــون  تك أن  ــل  احملتم ــن  م ــرائيل  إس
ــي  الت ــات  الهجم ــي  ف ــة  متورط
استهدفت مقرات ومخازن أسلحة 

احلشد الشعبي.
ــا يؤكد رضا الواليات  وليس هناك م
املتحدة عن النشاطات اإلسرائيلية 

في العراق .
ــرائيل  إس ــة  ملواصل ــن  ميك ــا  كم
ــد  ــن هجمات على مواقع احلش ش
الشعبي في العراق أن يتسبب بردود 
أفعال ضد مصالح الواليات املتحدة 
ــات  ــف األكثر تبنيا للسياس احللي

اإلسرائيلية في املنطقة.
ــوات  ق ــم  تهاج أن  ــل  احملتم ــن  وم
حليفة إليران مصالح إسرائيلية أو 
ــتمرت  أمريكية في املنطقة إذا اس
إسرائيل بتوجيه مثل هذه الضربات 

في سوريا والعراق.
وفي ١٩ يوليو اجتمع املرشد األعلى 
ــؤولني اإليرانيني مع قادة  وكبار املس
ــوريا واليمن،  حلفاء من العراق وس
ــت  ــادي نقل ــر ع ــاع غي ــو اجتم وه
ــة أن اجملتمعني  ــائل إعالم إيراني وس
ــاليب الرد على  ــوا أس ــا» ناقش «رمب
ــرائيلية واحتماالت  الهجمات اإلس
ــرائيلي  إس ــد  لتصعي ــة»  «متوقع
ــمل اليمن  ــد يش ــا ق ــع نطاق أوس

أيضا.
ــهد األسابيع القادمة  وميكن أن تش
ــياقات  ــي س ــة ف ــل إيراني ردود فع
ــية إلى  ــف السياس ــدى املواق تتع
ــى  أول ــون  تك ــد  ق ــكرية  عس ردود 
بوادرها، إعالن إسرائيل، السبت ٢٤ 
أغسطس، أنها نفذت ضربات على 
ــوريا ردا على محاولة  مواقع في س
األجواء  ــراق  اخت ــيرة  ــرات مس طائ
ــة اجلوالن،  ــرائيلية في منطق اإلس
ــقاط  ومن ثم إعالن «حزب اهللا» إس
طائرتني مسيرتني إسرائيليتني فوق 

ضاحية بيروت اجلنوبية.

كان  ــي  املاض (آذار)  ــارس  م  ٢٩ ــي  ف
ــع اجلمعة  ــى موعدٍ م ــون عل اجلزائري
ــعبي  الش ــراك  احل ــن  م ــة  السادس
ــهر فبراير (شباط)  ــتمر منذ ش املس
ــش  «اجلي ــعار  ش ــع   ارتف ــي  املاض
ــعب خاوة خاوة» عاليًا في تلك  والش
ــف قيادة األركان  اجلمعة تقديرًا ملوق
ــب املتظاهرين  ــى جان ــا إل بانحيازه
ــتقالة،  لالس ــة  بوتفليق ــا  ودعوته
ــعبي  الش ــراك  احل ــح  مدي ــتمر  اس
ــكرية في اجلمعة  للمؤسسة العس
ــد أن جنح  ــغ أوجه، بع ــابعة، وبل الس

ــط على بوتفليقة  اجليش في الضغ
ــر أنّ أصواتًا  ــتقالة، غي ــه لالس ودفع
ــيئًا  ــيئًا فش ــي االرتفاع ش ــدأت ف ب
محذرةً من السيناريو املصري، وداعيةً 
ــة بعيدة عن  ــيم دولة مدني إلى ترس

حكم العسكر.
ــعبي جمعته  ــع بلوغ احلراك الش وم
ــع اعتقال  ــي تزامنت م ــرة الت العاش
رموز الدولة العميقة باجلزائر (اجلنرال 
ــاق،  طرط ــير  بش ــرال  واجلن ــق،  توفي
ــت على  ــة) طف ــعيد بوتفليق والس
ــعارات مناوئة للجيش  ــاحة ش الس
ــة  ــة مدني ــل «دول ــن قبي ــري م اجلزائ
ــكرية» و«القايد صالح  ــي عس ماش
ــب  ــرت – حس ــد أن ظه ــل»، بع ارح
ــقوط البالد  ــوادر س ــن – ب املتظاهري
ــن جديد. هذه  ــكر م في حكم العس
ــعارات املناوئة للجيش أغضبت  الش
ــد  ــد قاي ــق أحم ــد األركان الفري قائ
ــى مهاجمة من  ــه إل ــح، ودفعت صال

ــعار «دولة  ــا معتبرًا أنّ ش يرفعه
ــي عسكرية» يدخل  مدنية ماش
أملتها  ــمومة  ضمن «أفكار مس
ا أنّ ال  دوائر معادية اجلزائر»، مؤكدً
ــوح لديه، أو ألي قائد باجليش  طم

في حكم البلد.
ــتة  ــر من س ــرور أكث ــد م واآلن بع
ــراك  احل ــالق  انط ــى  عل ــهر  أش
ــأن  املتابع للش ــد  ــعبي يج الش
ــد  ق ــري  اجلزائ ــش  اجلي ــري  اجلزائ
ــيطرته على  ــط س ــح في بس جن
مفاصل احلياة املدنية في اجلزائر. 
ــلط الضوء  ــذا التقرير نس في ه
ــكري  على تعاظم احلضور العس
ــة اجلزائرية بعد  ــي احلياة املدني ف
ــعبي.  تعرّض اإلعالم  احلراك الش
ــادات  االنتق ــن  م ــةٍ  ــي جلمل احملل
ــي التعتيم  ــذي لعبه ف ــدور ال لل
ــعبي في بداياته  عن احلراك الش
ــع بالعديد من  وهو األمر الذي دف
ــني للخروج  ــني اجلزائري الصحفي
ــة ضدّ  ــيراتٍ احتجاجي ــي مس ف
هذا التعتيم، وللمطالبة بتحرير 
الصحافة، والسماح لها بتغطية 

املظاهرات، لينقل التلفزيون اجلزائري 
ــة» املظاهرات  في «اجلمعة السادس
ــابقت  ــرّة في تاريخه. كما تس ألوّل م
ــص  ــي تخصي ف ــة  اخلاص ــوات  القن
ــور املتظاهرين؛ في  البرامج ونقل ص

ــم العالقة  ــاد حلظيًا رس ــهدٍ أع مش
ــالم اجلزائري التي  ــعب واإلع بني الش
ــبب  ــةً في ما قبل بس ــت مهترئ كان
ــتمر من اإلعالم لنظام  االنحياز املس

بوتفليقة.
ــتقالته في  ومع إعالن بوتفليقة اس
ــان) املاضي  ــل (نيس ــن أبري الثاني م
ــكرية،  ــة العس بضغطٍ من املؤسس
واستمرار اإلعالم في تغطيته احلراك 
ــتحياء نظرًا للضغوط التي  على اس
ــا من احلكومة اجلديدة –  كان يتلقاه
ــوات – وذلك  ــب الكثير من القن حس
ــهار الذي يعدّ من أهم  بسحب اإلش
موارد الصحافة اخلاصة باجلزائر، كان 
ا على اإلعالم التكيّف مع احلالة  لزامً
ــها البالد؛ وذلك  اجلديدة التي تعيش
ــش للحل، وكذا  ــج لرؤية اجلي بالتروي
ــط إجنازات  ــادة األركان ورب ــع قي تلمي

احلراك بهم.
ــة  املؤسس ــيطرة  س ــط  ولبس

ل اإلعالم  العسكرية على اإلعالم حتوّ
ــات قائد  ــرٍ خلطاب ــمي إلى منب الرس
اجليش، كما أفرد التلفزيون الرسمي 
برامج خاصة لتحليل مواقف اجليش 
ودعمها، أثنى عليها القايد صالح في 

الكثير من املناسبات، ومن يشذ عن 
ــة العسكرية  قاعدة متجيد املؤسس
ا  ــون معرضً ــاص يك ــالم اخل ــي اإلع ف
ــهار (اإلعالنات) أو  للحرمان من اإلش

ــو األمر الذي  ــب؛ وه ــرّض للحج التع
ــن اجلزائر»  ــيء ع حدث ملوقع «كلّ ش
ــلطات بحجبه منذ  الذي قامت الس

١٢ يونيو (حزيران) املاضي.
د  ــد أكّ ــع ق ــرري املوق ــد مح وكان أح
ــوف الفريق  ــت» وق ــة بوس لـ«ساس

أحمد قايد صالح وراء حجب املوقع، 
ــة التقارير املهنية  ــك على خلفي وذل
ــرها وأضاف املصدر – الذي  التي ينش
ــمه – أنّ إدارة املوقع  ــر اس ــض ذك رف
ــذ بداية احلراك  تعرّضت لضغوط من

ــة العسكرية وراءها،  كانت املؤسس
ــري بارت»  ــا متّ حجب موقع «أجلي كم
الذي تعود ملكيته البن اجلنرال خالد 
نزار؛ بسبب التقارير املهاجمة لقيادة 

اجليش املنشورة على املوقع. 
ــة  األزم ــن  م ــهر  أش ــتة  س ــة  طيل
السياسية التي تعيشها اجلزائر بعد 
استقالة بوتفليقة؛ ظلّت املؤسسة 
ــداوالً بني  ــمٍ ت ــر اس ــكرية أكث العس
ــالوة على دوره  ــنة اجلزائريني؛ فع ألس

ــة احلراك، كان  ــي في مرافق السياس
ــامٍ أخرى  ــام مه ــري أم ــش اجلزائ اجلي
بعيدةً عن مهامه الدستورية التي برّر 
ــه لعزل بوتفليقة،  من خاللها تدخل
ــني  تأم ــي  ف ــه  مرافقت ــن  م ــةً  بداي

ــهادة البكالوريا، التي  ــات ش امتحان
كانت في السنوات املاضية أكبر حتد 
للحكومات اجلزائرية املتعاقبةً نظرًا 
ــريبات وحاالت الغش اجلماعي  للتس

التي باتت لصيقةً بها. 
ل  بكالوريا هذه السنة، أو ما يفضّ
ــميتها بـ«بكالوريا  اجلزائريون تس
احلراك» كانت غير عادية؛ بسبب 
تدخل اجليش اجلزائري في تأمينها، 
ــويش  أجهزة تش ــر  بتوفي ــك  وذل
ــريب  تس ــع  ملن ــودة؛  اجل ــة  عالي
ــذا  ــة، وك ــل القاع ــئلة داخ األس
السلكية،  اإلشارة  أجهزة لقطع 
البكالوريا  ــئلة  ــت أس ــا نقل كم
ــات على طائرات  إلى مراكز االمتحان

عسكرية ومبرافقةٍ أمنية.
ــة اقتراح تقدمت به  كما جتري دراس
وزارة التربية الوطنية إلعطاء أساتذة 
ــة  التابع ــة»  األم ــبال  «أش ــدارس  م
لـ«وزارة الدفاع الوطني» – التي نالت 
ــؤولية  ــبة جناح – مس ــى نس أعل
ــا في  ــع البكالوري ــداد مواضي إع
السنوات القادمة لضمان سرية 

ا سيُسهم في تعزيز الدور  أكبر؛ مّ
العسكري داخل قطاع التربية.

ــت  ضرب ــراك  احل ــرة  فت ــالل  وخ
ــة،  ــوارث طبيعي ة ك ــدّ ــر ع اجلزائ
كالفيضانات التي ضربت مدينة 
ــى  ــي أقص ــت ف ــت، ومتنراس جان
اجلنوب اجلزائري، وهي املأساة التي 
ــكرية  ــة العس وجدت فيها املؤسس
ــا  ارتباطه ــدى  م ــار  إلظه ــة  فرص
ــدى  ل ــا  صورته ــز  وتعزي ــن،  باملواط
ــك بعمليات  ــعبية، وذل الطبقة الش
ــا للضحايا  ــي قامت به ــالء الت اإلج

ــني،  ــة للمنكوب ــاعدات املقدم واملس
وهو نفس اإلجراء الذي قامت به حللّ 
ــت بغابات  ــق التي عصف أزمة احلرائ
ــمال اجلزائري عبر توفير املعدات  الش
ــي إطفاء هذه  ــاعدات ف وتقدمي املس

احلرائق . 
ــلم حتى الرياضة من تدخل  ولم تس
ــة،  اجلزائري ــكرية  العس ــة  املؤسس
ــن غياب الفريق أحمد  وعلى الرغم م
ــتقبال الرسمي  قايد صالح عن االس
ــدم، غير أنّ  ــال أفريقيا لكرة الق ألبط
ــخير طائراتها  قرار وزارة الدفاع بتس
ــى  إل ــب  املنتخ ــجعي  مش ــل  لنق
ــكري  ــزول امللحق العس ــرة، ون القاه
ــى  ــرة إل ــة بالقاه ــفارة اجلزائري للس
ــة ملصافحة  ــاراة النهائي ــب املب ملع
ــض –  ــرأي البع ــر – ب ــني مؤش الالعب
ــي أكثر  ــكري ف ــى التدخل العس عل

القطاعات شعبية لدى اجلزائريني. 
العسكرية  ــة  للمؤسس كما كانت 
ــة؛ وذلك  ــاع العدال ــي قط ــة ف بصم
بدعوة قائد اجليش الفريق أحمد قايد 
ــر العدالة، وإلزام وزارته  صالح لتحري
ــاد، وكان  ــة الفس ــة مكافح مبرافق
ــم في فتح  ــوزارة الدفاع الدور امله ل
ــاد التي يحاكم  جميع ملفات الفس
فيها رموز النظام السابق، كما يتهم 
ــة  ــن املتظاهرين املؤسس ــر م الكثي
العسكرية بالسيطرة على القضاء 
ــى وزارة العدالة  ــالءات عل ــرض إم وف
ــاباته، وهي االتهامات  لتصفية حس
ــادة األركان مؤكدةً  التي رفضتها قي
ــاد «تقودها  أنّ حملة محاربة الفس

العدالة بكل حرية».
ــتاذة  ــوع تبرز األس ــذا املوض ــن ه وع
ــية بجامعة  ــوم السياس العل ــي  ف
ــار   غارداية هجيرة بن زيطة أنّ «انتش
ــاد والتي أدت إلى موجة  ظاهرة الفس
ــة للجيش من أجل  غضب هي فرص
ــش  ــة، فاجلي ــي للدول ــروز كحام الب
ــتتر؛ إذ ال  ــر النظام احلارس املس يعتب
ــكرية  ــة العس ــب فيه املؤسس ترغ
في التدخل املباشر واستالم مقاليد 
ــل بالقدر الذي  ــم، لكنها تتدخ احلك
ــود من يتفقون معها  يضمن لها وج
حول األهداف والتصورات السياسية 

واالجتماعية والثقافية للدولة».

12 قضايا

الضربات اإلسرائيلية 
ومشاركة تل أبيب َّـ 
التحالف البحري الجديد 
تشكالن تهديدا جديا 
ألمن ايران القومي 
وامتدادا لحملة الضغط 
القصوى عليها 
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كيف يمد الجيش الجزائري «أذرعه» للسيطرة على الحياة المدنية بعد رحيل بوتفليقة؟
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 ض اإلعالم اِّـحلي لجملةتعر
من االنتقادات للدور الذي لعبه 
َّـ التعتيم عن الحراك الشعبي 
َّـ بداياته وهو األمر الذي دفع 
بالعديد من الصحفيني الجزائريني 
للخروج َّـ مسريات احتجاجية 

هجوم إسرائيل على مقرات الحشد الشعبي من منظور األمن اإليراني
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مع بلوغ الحراك الشعبي جمعته العاشرة 
التي تزامنت مع اعتقال رموز الدولة 
العميقة بالجزائر طفت على الساحة 

شعارات مناوئة للجيش الجزائري

بوتفليقة

توفيق

طرطاق



ال توجد سوى مرشحتني اثتنني من النساء هما وزيرة السياحة السابقة سلمى اللومي 
وعبري موسى اِّـحامية السابقة لزين العابدين بن علي

رفضت هيئة االنتخابات العليا املستقلة في 
ا خلوض السباق الرئاسي  تونس أوراق ٧١ مرشحً
في ١٥ سبتمبر (أيلول)، وقبلت أوراق ٢٦ آخرين، 
معظمهم شغلوا مناصب سياسية سابقة. 
تونس  في  الفرنسية  لوبوان  مجلة  مراسل 
أجواء  يغطي  تقريرًا  أعد  ديلماس»  «بينوا 
باألسماء  التونسية  الرئاسة  على  التنافس 

واألرقام.
ا  متنافسً  ٢٦ بني  من  أن  «ديلماس»  الحظ 
يوجد  قرطاج،  قصر  إلى  الوصول  يحاولون 
سابقان  ورئيسان  سابق،  جمهورية  رئيس 
احلالي،  الوزراء  رئيس  بينهم  من  للحكومة، 
السابقني،  النواب  من  وعدد  ا،  وزيرًا سابقً و١١ 
ال  بينما  األحزاب،  قادة  من  عدد  إلى  باإلضافة 
النساء،  من  اثتنني  مرشحتني  سوى  توجد 
هما: وزيرة السياحة السابقة سلمى اللومي، 
وعبير موسى احملامية السابقة لزين العابدين 

بن علي.

االنتخابات الرئاسية َّـ أرقام
أغسطس   ١٤ في  أصدرت  االنتخابات  هيئة 
شروط  استوفوا  الذين  املرشحني  قائمة  (آب) 
أو جمع  نواب   ١٠ (تزكية  بينها:  ومن  الترشح 
وإيداع ضمان  التونسيني)،  ١٠ آالف توقيع من 
بعشرة آالف دينار (ما يعادل ٣١٥٠ يورو). وبينما 
لم  املطلوبة،  أوراقهم  ا  مرشحً  ٥٥ يكمل  لم 

يدفع ٦٥ آخرين مبلغ الضمان املطلوب.  
من اآلن «ميكن أن تبدأ احلملة االنتخابية»، كما 
يقول مسؤول تنفيذي بارز في أحد األحزاب في 
ا بابتسامة  حديثه مع مراسل «لوبوان»، مضيفً
عامني»،  منذ  فعليًا  بدأت  أنها  «رغم  صفراء: 
القروي  نبيل  اإلعالمي  نشاط  إلى  تلميح  في 

صاحب قناة «نسمة»، الذي اتهمه خصومه 
والتلفزيونية  اخليرية  أعماله  باستخدام 

ألغراض سياسية منذ عامني ونصف.
ا حملة التنافس  ومن املقرر أن يبدأ ٢٦ متسابقً
في ٢ سبتمبر، موعد احلملة الرسمية للدعاية 
االنتخابية التي بدأت في الواقع على شبكات 

التواصل االجتماعي.

من  وأربعة  تونس»  «نداء  من  مرشحني  ستة 
«النهضة»

ثلث  أن  تقريره  في  رصد  ديلماس»  «بينوا 

من  يأتون  الرئاسية  لالنتخابات  املرشحني 
حلزب  تابعني  منهم  فستة  احلاكم  االئتالف 
الراحل  الرئيس  أسسه  الذي  تونس»  «نداء 
هذا  من  وبالرغم   ، السبسي»  قائد  «الباجي 

أحدا  يدعم  لم  احلزب  أن  إال  الكبير  العدد 
الدفاع  وزير  لترشيح   دعمه  أعلن  بل  منهم، 
خرج  فيما  الزبيدي».  الكرمي  «عبد  احلالي 
الستة مرشحني من بني صفوف احلزب، وهم: 
سلمى اللومي، ومحسن مرزوق، وناجي جلول، 
ونبيل  العايدي،  وسعيد  الشاهد،  ويوسف 

القروي.
خمسة منهم أنشأوا أحزابهم اخلاصة. بينما 
ترشح جلول – وزير التعليم السابق والرئيس 
احلالي ملعهد الدراسات اإلستراتيجية، التابع 

   . لرئاسة اجلمهورية – مستقالُ
ترشيح  النهضة  حركة  اختارت  جانبها،  من 
في  مرة  ألول  للرئاسة،  مورو»  الفتاح  «عبد 
تاريخ احلركة. وهناك أيضا «حمادي اجلبالي»، 
رئيس الوزراء السابق بني عامي (٢٠١١-٢٠١٣)، 
من  استقالته  بعد  للرئاسة  ترشحه  اعلن 
احلامدي»  «الهاشمي  فعل  كذلك  النهضة. 
وانضم  النهضة  حركة  من  استقال  الذي 
وأسس   ،١٩٩٢ عام  في  علي  بن  معسكر  إلى 
ا  أيضً ومثله  احملبة».  «تيار  احلني  ذلك  منذ 
إدارة  الذي دخل في خالف مع  «حامت بوالبيار»، 
النهضة، واستقال من احلركة وأعلن ترشحه 

للرئاسة.
تنافس بني «السابقني» على الوصول لقرطاج

قصر  إلى  الوصول  على  املتنافسني  أبرز  من 
قرطاج، يأتي منصف مرزوقي الرئيس السابق 
للجمهورية بني أعوام (٢٠١١-٢٠١٥) الذي رشح 
انتخبه   ،٢٠١١ عام  في  الثانية.  للمرة  نفسه 
أعضاء اجلمعية التأسيسية، لكنه خسر في 
لعام  الرئاسية  االنتخابات  من  الثانية  اجلولة 

٢٠١٤ ضد الباجي قائد السبسي. 
ا ثالثة رؤساء سابقني للحكومة، من  هناك أيضً
بينهم رئيس الوزراء احلالي، رشحوا أنفسهم 
اجلبالي  حمادي  وهم:  الرئاسي،  للسباق 
ويوسف الشاهد – الذي يشغل املنصب حاليًا 
منذ ثالث سنوات – ومهدي جمعة الذي ترأس 

حكومة من التكنوقراط في عام ٢٠١٤.
ا، بجانب  باإلضافة إلى ذلك هناك ١١ وزيرًا سابقً
موسي»  «عبير  مثل:  األحزاب،  قادة  من  عدد 
عبو»  و«محمد  احلر،  الدستوري  احلزب  رئيسة 

رئيس حزب التيار الدميقراطي، و«حمة همامي» 
و«سليم  الشعبية،  اجلبهة  باسم  املتحدث 
الرياحي» مؤسس ورئيس حزب االحتاد الوطني 

الشعب  رئيس حزب  املرايحي»  و«لطفي  احلر، 
و«مهدي  العايدي»،  و«سعيد  اجلمهوري، 

جمعة» رئيس حزب البديل التونسي.

«الوجوه الجديدة»
رمبا تكون هذه األسماء غير مجهولة، بحسب 
ا  وجوهً يعتبرون  ا  جميعً أنهم  إال  «ديلماس»، 
جديدة في حلبة السباق الرئاسي، ولم يشغل 
منتخبة  سلطة  أي  في  منصبًا  منهم  أحد 
احلزب  رئيسة  موسي»  «عبير  مثل  معيّنة.  أو 
الدستوري احلر، واحملامي والناطق باسم ائتالف 
يلقبه  الذي  الدين مخلوف»،  الكرامة «سيف 
البعض مبحامي اإلرهابيني، لدفاعه عن بعض 

والصحفي  علي»،  «بن  عهد  في  املتهمني 
«الصافي سعيد»، وأستاذ القانون الدستوري 
«قيس سعيد»، ورجل اإلعالم «نبيل القروي». 

استطالعات  أن  إلى  أشار  «لوبوان»  مراسل 
الرأي التي نشرت في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 
ويوليو (متوز) جاءت بالقروي وسعيد في مرتبة 
املركز  في  موسي  عبير  حلت  فيما  متقدمة، 
الرضا  عدم  من  أجواء  انتشار  اخلامس، وسط 

عن القادة احلاليني للسلطة.

صالحيات رئيس الجمهورية
ا  أساسً تتركز  اجلمهورية  رئيس  صالحيات 
واألمن  اخلارجية  السياسة  مجاالت  في 
والدفاع. فيما يعتبر اجليش مؤسسة باحترام 
اجلبهة  على  حاليًا  نشاط  وله  التونسيني، 
الليبية قرب احلدود الشرقية للبالد. ودفع ثمنًا 

ا في مكافحة اإلرهاب. باهظً
الدفاع  لوزير  ا  موقفً «ديلماس»  ويحكي 
جندي  جنازة  من  عودته  بعد  أنه  التونسي 
يخف  لم  البالد،  وسط  في  بلغم  قتل  شاب 
الطبقة  جتاه  غضبه  الزبيدي  الكرمي  عبد 
في  منها  أحد  يشارك  لم  التي  السياسية، 

هذه اجلنازة لوداع اجلندي الراحل .
حتظى  اخلارجية،  بالسياسة  يتعلق  وفيما 
تونس حاليًا بتعاطف دولي بسبب أنها تشهد 
دميقراطية وليدة. ومع اقتراب الذكرى التاسعة 
النقد  وصندوق  األوربي  االحتاد  يدعم  للثورة، 
والبنك الدولي العملية الدميقراطية في تونس 
من خالل القروض واملساعدات الفنية واملالية.
متعددة  املرشحني  قائمة  إلى  بالنظر 
االجتاهات، يتساءل املراسل الفرنسي: هل يريد 
ا شابًا  ا أم قائدً التونسيون في قرطاج بطريركً
بأن  ويجيب  أجنبية؟  جلهة  ا  تابعً ا  شخصً أم 
دور رئيس اجلمهورية هو أن يجمع التونسيني 
أكبر قدر  يتجنب  وأن  الوطنية،  القضايا  حول 
ممكن من االنقسامات السياسية التي سئم 

منها التونسيون .

كم عليها  ــة هي أن العالقة بني التنظيمني قد حُ احلقيق
ا،  ا مارقً ــش جناحً ــة  لطاملا كان داع ــل من البداي بالفش
ــد أن تعهد بالوالء البن  له وقاده الزرقاوي. فحتى بع ــكّ ش
ــن القيادة  ــات م ــل التوجيه ــاوي يتجاه ــل الزرق الدن، ظ
ــدة طائفية  ــدة، واتباع أجن ــم القاع ــية لتنظي األساس
ــنية – شيعية، تتفجر  ــعال حرب أهلية س على أمل إش
ــالمي.  ــع أنحاء العالم اإلس ــم تطال جمي ــي العراق، ث ف
ــا تنظيم  ــي اتخذه ــى الت ــوات األول ــدى اخلط ــت إح كان
القاعدة لتقدمي نفسه على أنه أكثر اعتداالً هي التنديد 
ــاوي بالتخلي عن  ــى إقناع الزرق ــة والعمل عل بالطائفي
الطائفية. بعث الظواهري في ٢٠٠٥، رسالة إلى الزرقاوي 
ــدد  ــيعة، ش ــح جماعته للش ــبب ذب ــه فيها بس يوبخ
ــذه األعمال على  ــام له ــلبي الع ــى التأثير الس األول عل
ــلمني  ــتهداف املس تنظيم القاعدة وحثه على جتنب اس
ــة الظواهري، ما  ــاوي جتاهل نصيح ــن. لكن الزرق اآلخري
ــية  ــمعة القاعدة في العراق باعتباره منظة قاس عزز س
ــى صراع  ــور اخلالف إل ــاء فقط. تط ــفك الدم هدفها س
ــورية  ــنوات األولى للحرب األهلية الس داخلي خالل الس
ــف التقرير. فبعد تفجرها، عملت القاعدة بجد  – يكش
ــراع؛ ولتحقيق  ا في الص ــيًّ ــها العبًا رئيس ــدمي نفس لتق
ــكالت  ــى التغلب على العديد من املش ذلك، اضطرت إل
ــوريا عبر جبهة  ــة. كان ظهور القاعدة في س التنظيمي
النصرة. وفي منتصف عام ٢٠١٦، أعادت اجلبهة تسمية 
ا  ــام، ثم اندمجت الحقً ــم جبهة فتح الش نفسها باس
ــكيل هيئة  ــقة أخرى لتش ــات إرهابية منش ــع جماع م
ــافة  ــام، وهي مظلة جهادية، ووضعت مس التحرير الش
أكبر بينها وبني القاعدة. اعتبارًا من منتصف عام ٢٠١٨، 
ــمي في سوريا، لكن احتفظت  لم يكن للقاعدة فرع رس
ــددين البارزين. وقد أعلن بعضهم  بوالء العديد من املتش
ــي تنظيم حراس الدين  ــكيل جماعة جديدة، وه عن تش
ــام تركز على  في عام ٢٠١٨. وفي حني أن هيئة حترير الش
األحداث في سوريا، إال أن تنظيم حراس الدين رمبا يسعى 
ــوريا قاعدة لشن هجمات إرهابية ضد  إلى استخدام س
ا في نهج القاعدة القاضي  ــكل انحرافً الغرب. وهذا يش
ــيس قاعدة شعبية في سوريا، وإذا جنح األمر، فرمبا  بتأس
ــودة اجملموعة إلى  ــى ع ــات كبيرة عل ــيكون له تداعي س
ــابق. زاوية مهمة أخرى هي أن هناك العديد  مجدها الس
ــني اجلهاديني األردنيني بني كوادر القيادة  من قدامى احملارب

ــاء للزرقاوي، ومن ثم،  ــي تنظيم حراس الدين كانوا رفق ف
ــارب تاريخي وأيديولوجي مع داعش، ما يزيد من  هناك تق

احتمال جناحهم في جتنيد عناصر لصالح القاعدة.
ــوريا جزئيًا  ــمية القاعدة في س جاءت عملية إعادة تس
ــتراتيجية  ــا اس ــت أيضً ــا كان ــرورة  لكنه ــبب الض بس
ــذه اخلطوة  ــر واقعية، أدت ه ــن وجهة نظ ــا. م بطبيعته
ــدة ومجموعة من اخلصوم.  ــافة بني القاع إلى وضع مس
ــة للتعلم من  ــل اجملموع ــذا محاولة من قب ــد يكون ه ق
ــادة عن انتقاد  ــا كان إحجام القي ــاء املاضي، عندم أخط
ــرة األجل مقابل  ــب قصي الزرقاوي علنًا قد حقق مكاس
خسائر طويلة األجل وساهم في النهاية في االنقسام، 
ــودي للقاعدة طوال عام  ــو حدث بدا وكأنه تهديد وج وه
٢٠١٤. كما سعت القاعدة من إعادة التسمية إلى تقدمي 
ــش. فبينما  ــل املعتدل» لداع ــى أنها «البدي ــها عل نفس
ــي،  ــش على فكرة اخلالفة والعنف الوحش اعتمدت داع
ــها باعتبارها مؤسسة  ــعت القاعدة إلى تقدمي نفس س
ــتراتيجي ولديها فرص  ــي التخطيط االس أكثر مهارة ف

أكثر جاذبية للنجاح في املستقبل .
رأى الكثيرون من خبراء مكافحة اإلرهاب إعادة التسمية 
ــت على إعادة  ــا تكون قد عمل ــرد خدعة، إال أنها رمب مج
صياغة صورة القاعدة داخل سوريا. وهكذا، على الرغم 
ــدد وجود القاعدة،  ــن أن ظهور داعش في مرحلة ما ه م
ــوب  ا لألخيرة. كان القرار احملس ــاح الفرصة أيضً فقد أت
ــن القاعدة  ــها ع ــام بأن تنأى بنفس ــة حترير الش لهيئ
ــها باعتبارها قوة شرعية وقادرة  محاولة لتصوير نفس
ــورية. وكان الهدف  ــرب األهلية الس ــتقلة في احل ومس
اآلخر هو إثبات أن املسلحني كرسوا أنفسهم ملساعدة 
ــوريني على االنتصار في نضالهم. أخيرًا، سيمهد  الس
ــة الطريق حللفائه  ــم األم عالقته بالهيئ ــكار التنظي إن
ــكرية من  ــاعدة العس ــابقني للحصول على املس الس

مجموعة من الدول اخلارجية .
ــد تكون  ــش خالفته ق ــم داع ــدان تنظي ــد فق اآلن وبع
ــي يُنظر إليها على  ــي اجملموعة الوحيدة الت القاعدة ه

ــد  ــدي قبضة نظام األس ــكريًا على حت ــادرة عس ــا ق أنه
ــدو، اعتبارًا  ــن أن ذلك يب ــى الرغم م ــلطة، عل ــى الس عل
ــتبعد. ميكن أن  ــف ٢٠١٨، وكأنه احتمال مس ــن منتص م
ا طويل األجل  ــدً ــدة بالتأكيد أنها متثل تهدي تثبت القاع
ــام األول إلى  ــوريا، ويعزى ذلك في املق ــتقرار في س لالس
ــعبي. على عكس داعش، يُنظر إلى القاعدة  دعمها الش
ــكان وميتلك  ــل مع الس ــتعد للعم ــه كيان مس ــى أن عل

ــم. إن لدى  ــض مظاهر احلك ــة لتوفير بع ــوارد الالزم امل
ــع مختلف الظروف.  ــدرة على التكيف م ــدة الق القاع
ــاؤه البراغماتية  ــي كل من اليمن ومالي، يظهر أعض ف
ــة. فبعد اختراق  ــد العمل في خضم احلروب األهلي عن
اجلماعات املتمردة احمللية، يقوم مقاتلو القاعدة بترديد 
ــم تكثف جهود  ــا الضيقة. ث ــا ودعم أهدافه مظامله
ــن املوضوعات  ــددة مبزيج م ــدم رواية مح ــوة وتق الدع
احمللية والعاملية. على عكس داعش، فإن القاعدة على 
ــرى، كما كانت  ــع مجموعات أخ ــل م ــتعداد للعم اس
ــكان احملليني  ــوريا، حيث تدمج عادة الس تفعل في س
ــعورًا بالشرعية احمللية. إن  في صفوفها، ما مينحها ش
إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل داخل احلركة اجلهادية 
العاملية تتركز حول ما إذا كان يجب أن يركز املسلحون 
ــزء األكبر من جهودهم على قتال األنظمة «املرتدة»  اجل
ــات املتحدة  ــة، وخاصة الوالي ــدول الغربي ــة أم ال احمللي
ــعبيتها من  ــوريا من تعزيز ش . متكنت القاعدة في س

ــة، مبا في ذلك املاء والكهرباء،  خالل توفير اخلدمات احمللي
ودعم اخملابز احمللية والسيطرة على أسعار املواد الغذائية 
ــوق. أعلنت قيادتها علنًا أنها سوف  األساسية في الس
ــل مؤقتًا، من أجل  ــة الغرب، على األق ــع عن مهاجم متتن
ــع التركيز على  ــة، م ــة الغربي ــال االنتقامي ــب األعم جتن

اإلطاحة  باألسد.
ا  ــا أكثر جناحً ا أنه ــوريا أيضً ــادة القاعدة في س ــدرك قي ت

ــراع غير  ــا احمللية بدالً من ص ــى القضاي ــا تركز عل عندم
ا  ــؤول جزئيًّ ــور مع الغرب. ويبدو أن هذا التأجيل مس متبل
على األقل عن استمرار االنشقاقات في تنظيم القاعدة 
ــاش حول ما إذا كان يجب  ــوريا. ميكن أن يؤدي النق في س
ــز محليًا أو العودة إلى مهاجمة الغرب إلى حدوث  التركي
ــل احلركة اجلهادية العاملية.  خلل طويل األمد ودائم داخ
نظرًا ألن احلركة قد انقسمت بالفعل، فإن هذه القضية، 
ــاء اخلالفة، تعد  ــق مبحاولة إنش ــرار املتعل ــى غرار الق عل

خالفية من غير املرجح أن تسوى في أي وقت قريب .
وبينما تتحرى القاعدة االعتدال في سلوكياتها، تتصرف 
ــول التقرير – حيث  ا – يق ــة متامً داعش بطريقة معاكس
ــق الطائفية  ــية. واعتن ــتراتيجية عنيفة وحش اتبع اس
ــبب  ــيعة على ما يبدو س ــا جعل قتل الش ــل، م بالكام
ــارات  ــوده. ومع أن دعاية القاعدة ما تزال تتخللها إش وج
ا تؤيد مقاربة أكثر بكثير  مهينة للشيعة، إال أنها عمومً
ــف التنظيمان في نواح كثيرة، بعضها  من داعش. يختل
خفي والبعض اآلخر ال. على سبيل املثال، بدالً من العمل 
مع اجلماعات احمللية، اتسم داعش بالدكتاتورية املطلقة، 

ــدالً من العمل  ــددين احملليني ب ــر الزعماء املتش ــو يأم فه
ــرض ضرائب على  ــرى ف ــى ذلك، ج ــة إل ــم. باإلضاف معه
السكان احملليني وابتزازهم ومراقبتهم عن طريق شرطة 

داعش الدينية لضمان االلتزام الصارم بالشريعة.
ــلوب القتال،  ــي احلرب في أس ــس طريقة داعش ف تنعك
ــة  ــائل التقليدي ــى الوس ــة عل ــدت اجملموع ــث اعتم حي
ــات، باإلضافة إلى  ــك املدفعية والدباب ــرب، مبا في ذل للح
ــتولي  ــر التقليدية. فعندما يس ــكات غي ــض التكتي بع
ــا يعني  ــا م ــن األرض، غالبً ــني م ــزء مع ــى ج ــش عل داع
ــادة املنطقة.  ــك في قي ــيني واألوزب ــان والتونس الشيش
ــتحوذ على املزيد من  ــه جاء بثمن. فكلما اس لكن جناح
ــوذه، زاد احتمال عدم متكن التحالف من  األراضي وزاد نف
ــه. وكانت النتيجة أنه مقارنة باجلماعات  جتاهل تصرفات
السلفية اجلهادية العاملة في سوريا، فإن اجلهد األكبر 
ــة انصب على  ــاب الغربي ــة اإلره ــات مكافح ــن عملي م
ــدة. ومع تكثيف داعش  ــب القاع داعش، وهو تطور يناس
ــع الرؤوس،  ــرطة قط ــيما أش ــاطه اإلعالمي – وال س نش
ــس لديه خيار  ــن التحالف أنه لي ــرق، والصلب – أيق واحل

نحت القاعدة في سوريا  ــوى تدمير اخلالفة. وهكذا، مُ س
ــية  ــرعيتها السياس فرصة إلعادة بناء مصداقيتها وش
ــكان احملليني. وقد وصف جارتنشتاين روس هذا  بني الس

بأنه «استراتيجية للنمو املتأني ومنخفض املستوى».
ــتقبل التنظيمني؟إن مستقبل تنظيمي  كيف يبدو مس
القاعدة وداعش مرهون إلى حد كبير باملنافسة بينهما 
ــام ٢٠١٤، ميكن لداعش أن  ــال جدال في أنه ابتداءً من ع ف
ــه الزعيم للحركة اجلهادية العاملية. ولكن بعد  يدعي أن
انهيار اخلالفة، بدأ ذلك في التغير، وقد يصاحب تراجعه 
احلالي عودة تنظيم القاعدة إلى الزعامة. هناك عالمات 
ــدل تكتيكاته  ــم القاعدة قد ع ــى أن تنظي ــة عل واضح
ــتفادة مما يعتبره فرصة فريدة. ففي محافظة إدلب  لالس
ــعبي،  ــب الدعم الش ــورية، جنح التنظيم في كس الس
وبحلول منتصف عام ٢٠١٧، بدأ في قبول مقاتلي داعش 
السابقني في صفوفه، وهو تطور كان يُعتقد أنه ال ميكن 
ــط. تدرك قيادة القاعدة أن  ــوره قبل عام أو عامني فق تص

ــتجابتها للربيع العربي كانت متقلبة وأصبحت اآلن  اس
ــا وطاقتها على  ــث ركزت موارده ــور التعديل، حي في ط
ــتراتيجية ساعدت  ــنة، وهي اس اخملاوف األكثر بروزًا للس
اجملموعة على نشر جذورها في جميع أنحاء شمال غرب 
ــتخدمت هذه االستراتيجية بنجاح في  سوريا. كما اس
ــت مظلة جماعات  ــاء اليمن، حيث تعمل حت جميع أنح

ــتراتيجية أكثر  ــج القاعدة اس ــلفية مختلفة. تنته س
ــكان  ــعبي للس ــب الدعم الش توازنًا موجهة نحو كس
ــبة لداعش، فقد فُرضت التفسيرات  املدنيني. أما بالنس
ــية وأُنزلت العقوبات على من لم يكونوا  الدينية الوحش
ا. كانت القاعدة أقل صرامة بكثير  موالني ومطيعني متامً
ــورة التي تعاقب  ــة باجلرائم املتص ــون غير مبالي وقد تك
ــام ٢٠١٨ ذكرى مرور ٣٠  ــا. يصادف ع ــش الناس عليه داع
ــح أن اجملموعة  ــيس القاعدة، ومن الواض ــا على تأس عامً
ــت. إن قدرتها  ــع مرور الوق ــت وتعلمت م ــورت وتكيّف تط
ــية واسعة النطاق من خالل  على إرساء شرعية سياس
ــة خالل  ــح اجملموعة دفع ــن أن متن ــة ميك ــورة مختلف ص
ــول تنظيم القاعدة إلى منظمة أكثر  عقدها الرابع.إن حت
ــري. فعلى  ــة لقيادة الظواه ا كان جزئيًا نتيج ــامحً تس
ــبب  ــي يتعرض لها بس ــادات الت ــن كل االنتق ــم م الرغ
ــم خبراء  ــو نقد يجده معظ ــى الكاريزما، وه ــاره إل افتق
ا، فإن الظواهري مينح تنظيم  التنظيمات اجلهادية وجيهً
ــر التاريخي ملا جنح  ــتمرارية والتقدي ــدة ميزة االس القاع
ــتمر ضد  ــي نضالهم املس ــلوا ف ــه اجلهاديون أو فش في
ــة بتصحيح  ــه، قامت اجملموع ــم. فبتوجيهات خصومه
ــاراتها على أساس التجربة واخلطأ وسعت بنشاط  مس
لتعديل األخطاء السابقة في العقيدة واالستراتيجية.

ــرة حلماية  ــوريا جهودًا كبي ــدة في س ــد بذلت القاع لق
صورتها من خالل إعادة تسمية فرعها عدة مرات. فاسم 
ــات متعددة داخل  ــاعر مجموع ــام يدغدغ مش بالد الش
ــة وجغرافية.  ــباب ديني ــة العاملية ألس ــة اجلهادي احلرك
ــوريا فرصة إلثبات أهميته، وإلظهار  يرى الظواهري أن س
التنظيم باعتباره كيانًا أكثر قدرة وواقعية، ومن ثم، فإن 
اجملموعة تستحق التعامل معها مع استمرار املنافسة.
ــلوك القاعدة  ــل التغيير األكثر إثارة لالهتمام في س ولع
منذ وفاة ابن الدن هو أن اجلماعة لم تعد مهووسة بضرب 
ا لبروس هوفمان،  الغرب. وفي الواقع – يؤكد التقرير – وفقً
أصدر الظواهري في عام ٢٠١٥ أوامر صارمة حملمد اجلوالني 
ــتخدم سوريا كنقطة انطالق ملهاجمة الغرب.  بعدم اس
ــباب محتملة لهذا القرار، مبا في ذلك أن  وهناك عدة أس
البنية التحتية لتنظيم القاعدة في أوربا لم تكن بنفس 
ا  ــيبدو ضعيفً ــش، وبالتالي فإن أي هجوم رمبا س قوة داع

مقارنة مبا حققه داعش بالفعل.

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

كيف يبدو مستقبل الجماعات المتطرفة بعد سقوط داعش؟
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ــعى فيها  ــتقبل التنظيمات اجلهادية العاملية، بعد حتول العالقة بني تنظيمي القاعدة و(داعش) إلى معركة صفرية، يس ــت» بالتحليل مس ــيونال إنترس تناول كولن كالرك في تقرير له على موقع «ناش
ــي  ــابهة إلى حد كبير. اتخذ تنظيم داعش نهج العنف الوحش ــة اجملمومة هو أن أيديولوجية وأهداف التنظيمني متش ــية ملثل هذه املنافس أحدهما إلى تدمير اآلخر. وأوضح كالرك أن أحد الدوافع األساس
وسيلة لتمييز نفسه عن منافسيه مبا في ذلك القاعدة. وحتاول كلتا اجملموعتني جتنيد العناصر من نفس األوساط. ولكن تكمن االختالفات الرئيسية في أن تنظيم داعش سعى إلى إنشاء خالفة اعتبرتها 
ــه على  ــام نفس ــتقبل التنظيمني.حدث االنقس ــيكون له تأثير كبير على مس ــا، وقد اتبع األول أجندة طائفية متطرفة في محاولة لتحقيق هذا الهدف. وحل هذه االختالفات س ــابقة ألوانه ــدة س القاع

ــتوى املتوسط؟ يتساءل كالرك. بالنسبة إلى بعض  ــاة والقادة من املس ــتفهام هي: هل ميتد اخلالف ليطال اجلنود املش ــتويات القيادية لهذه اجملموعات، لذا فإن إحدى أكبر عالمات االس املس
ــهم بألوان معينة، والتقليل باستمرار من خصومهم عن طريق نشر  ــوارع، حيث يقوم أعضاء عصابة ما بتمييز أنفس ــبه النزاعات بني عصابات الش ــتويات، األمر يش املقاتلني في هذه املس

مقاطع ساخرة على اإلنترنت، وتهديد املنافسني. امتدت الفتنة إلى وسائل التواصل االجتماعي، حيث قام الزعماء من كل جانب بوصف اجلانب اآلخر «باملسلمني السيئني».
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ابن علي

اِّـجرم الزرقاوي اِّـجرم البغدادي

اللومي

عبري

معركة الوجوه القديمة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات رئاسة تونس 

اِّـجرم ابن الدن



* كيف يُعرفُ علي السباعي الكتابة 
القصصية؟

ــح مراوغ  ــدمي رفيع جام ــن أدبي ق ـ ف
ــة مكتوبة  ــر النور حكاي ــي، أبص عامل
ــتمدة من الواقع تسجل أحداثاً  مس
ــا عينيه  ــان فتح فيه ــا اإلنس مر به
على مشهد الكوارث وعايش احلروب 
الطويلة في فترة معينة من الفترات 
ــرةً أم حدثاً  ــت أحداثاً كبي ــواء كان س
ــوارث  والك ــروب  الك ــذه  وه ــداً،  واح
ــدع أثراً، فكتبها  تركت في نفس املب
لتعبر عن حياته ومشكالتها، لتلبي 
ــة  واالجتماعي ــانية  اإلنس ــه  حاجات
والنفسية بسردها لألحداث والوقائع، 
ولكونها فنا مراوغا وحصانا جامحا، 
ــارس بارع وماهر يكبح  البد لها من ف
ــة القصيرة، هذه  ــاح فرس القص جم
ــة املراوغة  ــرون املشاكس ــرس احل الف
اجلميلة الرائعة جعلت مهمة املبدع 
ــان الرئيسة في  أن يربطنا باآلم اإلنس

هذا الكون. 
ــز الثاني  ــت مؤخراً على املرك * حصل
ــرة  القصي ــة  القص ــابقة  مس ــي  ف
ــورات أحمد  ــداً دورة نظمتها منش ج
ــاذا حملت هذه  ــراق. م ــي بالع املالك

املناسبة لك؟
ــدةً وأحزاناً  ــاً جدي ــي آالم ــت ل ـ حمل
ــاً نابهاً  ــرةً وقارئ ــةً وأعباءً كبي إضافي
ــن األصعب بعد  ــداً يقرأ هذا الف جدي
انحسار الضوء عن القصة القصيرة. 
ــا اجلد» مجموعة  .. من وصاي * «ألواحٌ
ــك  ــى مجاميع ــاف إل ــة تض قصصي
القصصية: (إيقاعات الزمن الراقص، 
ــات،  ــات اخلائب بن ــف،  ــات يوس زليخ
مدونات أرملة جندي مجهول، ومسلة 
ــومرية...)، وغيرهن. هل  ــزان الس األح
ــاً آخر  ــذه اجملموعة منط ــرح في ه تقت

للكتابة؟
ــة القصيرة جداً  ــة القصّ ـ رفعت راي
ــص مفعمة  ــة بقص ــة مرفرف خفاق
ــه قصصاً  براهنية العراق الذي أعيش
ــني،  العراقي ــاة  حي ــوم  ي كل  ــت  كتب

ــراق،  ــاً بالع ــا مليئ ــت بكتابته وعش
ــجن  أس ال  أن  ــا  بكتابته ــت  حاول
ــي في منط قصصي معني جلأت  نفس
ــي تدوينها،  ــراءة الصافية ف ــى الب إل
ــي أن ال يطلق الغبار  ــة األدب ه و«غاي

ــي صديقي  ــي» مثلما علمن بل الوع
ــون جوهر  ــك يك ــوينكا» بذل «وول س
ــا يتمحور حول  ــي أكتبه القصة الت
عذابات اإلنسان في عاملنا املوغل في 
ــراب واحلروب واجملاعات  اخلراب واالضط
واملذابح واملمتلئ باملأزومني واملوتورين 
واملتوترين واملضطهدين والهامشيني 
ــرة املثالي  ــة القصي ــو عالم القص ه
ــزة فنياً وإبداعياً  باعتبارها أداة متمي
على مقاربة هذا العالم، إنه عصرها، 
ــن  ــات م ــة برقي ــص مبنزل ــر قص عص
ــاز  ــر بامتي ــي  وتعتب ــم العراق اجلحي
ــي هذه  ــان املتمدن ف ــة اإلنس ملحم
ــاس  األجن ــي  ف ــاس  األس إن  ــاة.  احلي
ــداع، والدافع لوجودها  األدبية هو اإلب
ــن  ــث ع ــم للحدي ــكان املالئ امل ــو  ه
ــان، وميلك كتابها صفة  قضايا اإلنس

ــي احلياة في نصوصهم  كونهم باعث
ــح باباً لإلطالع  ــة، ألنها تفت اإلبداعي
على املعاش ومتزقات الواقع، وأعتبرها 
أقرب ما تكون ملا يقوله العرب البالغة 
ــاز، معرباً فيها عن اعتقادي  في اإليج

بأن القصة القصيرة جداً في شكلها 
احلقيقي جتسيد للبالغة في اإليجاز. 
ــرب قدمياً  ــا اعتمدته الع ــدت م اعتم
احلبكة احلكائية حتى في التوصيف 
ــا تعبر  ــائل واألخبار، ألنه ــث الرس وب
ــن واقع  ــة العراقية ليس م ــن احلال ع
ــا انعكاس  ــي ثوري فقط، وإمن سياس
ــية على اإلنسان في  احلالة السياس
ــلوكياته،  وس ــة  االجتماعي ــه  حيات
ــة  ــى غاي ــاج إل ــت حتت ــا مازال لكنه
ــام اكبر من املثقفني باعتبارها  واهتم
ــس  تعك ــي  الت ــة  اليومي ــورة  الص
مفارقات مجتمع مليء باملتناقضات، 
ــة القصيرة جداً هنا متثل حالة  القص

وطن معذب.
ــى التاريخ  ــودة إل ــذه الع ــر ه * ما س
 ... ــة «ألواحٌ واحلضارة العراقية القدمي
ــف»   ــا اجلد» «زليخات يوس من وصاي

«مسلة األحزان السومرية»؟ 
ــيئ وعائم وبال جذور،  ـ ألن احلاضر س
ــذور حتى ال  ــوة للعودة إلى اجل هي دع
نكون سطحيني ألننا أصحاب حضارة 
ــدمي أصيل وجيد  عريقة وكل ما هو ق
ــدع.. وهي محاولة  وخلوق وخالق ومب
ــبّان ملاضيهم  ــر الش ــي للفت نظ من
ــون على إرث  ــق وجلعلهم يتكئ العري

حضاري عميق وغني وثر وعريق.
ــاص علي  ــول الق ــن أن يق ــاذا ميك * م
السباعي عن واقع القصة في العالم 

العربي؟
ــة القصيرة في  ـ تراجع جنس القص
ــى مراتب  ــراً إل ــي مؤخ ــم العرب العال
ــة التي باتت  ــة بالرواي ــة مقارن متدني
ــا، هجر الكتّاب للقصة  تعيش ذروته
ــن أزمة  ــي م ــا تعان ــرة جعله القصي
ــتغل  مش كل  ــها  يلمس ــة،  حقيقي

ــم  ــة، رغ ــة اإلبداعي ــم بالكتاب ومهت
ــن اجملموعات  ــم الكبير م ــود الك وج
ــات  ــوف املكتب ــى رف ــة عل القصصي
العامة والتجارية، إال أن اهتمام القراء 
ــة للرواية،  ــداً بها، فاألولوي محدود ج
ــاول الروايات  ــاد لتن ــاز النق ــا انح كم
ــة عنها، فهي موضة العصر،  والكتاب
ــم كل كاتب أن  ــيدة الرفوف، وحل وس

يقال إنه روائي.
* ملن يقرأ علي السباعي؟

ــي قارئاً للشعر وللسرد  ـ أعتبر نفس
العراقي والعربي والعاملي، وأقرأ لكبار 
كتاب القصة والرواية في العالم الذين 
ــح كتاباتهم على روحي وعواملها  تفت
أبواباً، أقرأ عراقياً لفؤاد التكرلي وعبد 
ــى الصقر  ــوري ومهدي عيس ــك ن املل
ــة فرمان  ــب طعم ــاس وغائ ــزار عب ون
والشاهق محمد خضير وعبد الستار 
ــد الربيعي  ــر وعبد الرحمن مجي ناص
وكاظم األحمدي وعبد اخلالق الركابي 
ــي وعبد  واحمد خلف وجليل القيس
اإلله أحمد وفهد األسدي وغيرهم من 
كتاب العراق فضالً عن جنيب محفوظ 
ــس  إدري ــف  ويوس ــم  احلكي ــق  وتوفي
ــد الرحمن  ــباعي وعب ــف الس ويوس

ــعداوي  ــاهقة نوال الس منيف والش
وادوارد اخلراط وإبراهيم أصالن وجمال 
الغيطاني وصبري موسى وزكريا تامر 
ــيني  ــالم العجيلي وواس ــد الس وعب
ــرا والطاهر  ــمينة خض ــرج وياس األع
ــد  ولعب ــتغامني،  مس ــالم  وأح ــار  وط
ــيد وعبد الكبير اخلطيبي  الكرمي برش
ــزاف   زف ــد  ومحم ــكري  ش ــد  ومحم
وغيرهم من العرب، فضال عن الكبير 
دوستويفسكي وتشيخوف وكوكول 
ــان  ــار ألن بو وموبس ــكني وأدغ وبوش
ــت همنغواي  ــالن كونديرا وارنس ومي
ــالينجر  وديفيد س ــتاينبك  وجون ش
ــز وكاليفينو  ــيا ماركي وغابريل غارس
ــكند، وغيرهم من كتاب  وباتريك زوس
العالم وروائييه. هذا التالقح العراقي 
ــذي متثلته  ــي، هو ال ــي والعامل والعرب
ــي عملية  ــي ف ــاً ل ــون معين ــي يك ك
ــارب حياتية،  ــن جت ــداع، فضالً ع اإلب
ــارب اآلخرين  ــن جت ــد يصلنا م ــا ق وم
ــا، ويجب أن ال  ــتويات كله على املس
ــى موهبة الكتابة وهذا اإلصرار  ننس
الشغوف بأخذ موقع في هذا اخلضم 
ــرات اإلبداع وعوالم  الهائل من مختب
الكتابة املعذبة واجلميلة في آن معاً.
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ــر أدوات دميومة  ــروف وتغي ــر الظ ــر بتغي ــيء يتغي كل ش
ــيء حتت يديك بفضل ما وصل  الوجود االن أصبح كل ش
اليه العلم وال سيما ادوات التواصل االجتماعي.إنّ هناك 
ــيما في األدب  ــن االمور ال ميكن ان تتغير وال س ــر م الكثي
ــا ان نتجاهل بحور الفراهيدي او ما وضعته  فال ميكن لن
ــن اطر جميلة لنوع  ــياب والبياتي م نازك املالئكة والس
ــعر احلر.ال يخفى على القارئ  ــموه الش ــعر اس من الش
ــي واجهت رواد هذا النوع  ــديدة الت العزيز املعارضة الش
ــالت وبحور  ــتعمل تفعي ــم انه كان يس ــعر رغ من الش
ــذا النوع بل زاد ثباتا  ــدي. لم يقتل املعترضون ه الفراهي
ــدارس ولكافة  ــعر ويدرس في امل ــح متصدرا للش ليصب
ــكل وآخر  ل بش ــهّ ــه النه س ــع رايت ــتويات .ولترتف املس
ــاعر وحتطيم القيود  ــر عما يجول في خاطر الش التعبي
الفراهيدية للقصيدة العمودية.واليوم يقترب منه شعر 
ــني  ــتاذ حس التفعيلة الذي يصفه االديب والناقد االس
ــعر العمودي لضوابط  عوفي بانه اصعب كثيرا من الش
ــعر  ــا. التعقيد في النظم عدا الش ــم من وضعه ال اعل
العمودي اراه بدعة وضعت لتقييد حرية الكاتب وبذلك 
ــرز لنا نوعا  ــات الصور ليب ــراً من جمالي ــد االدب كثي فق
ــري االدبي.النثر صنف ادبي  ــو النتاج النث ــال آخرا ه جمي
مستقل ال يرتبط من قريب وبعيد بالشعر هذه حقيقة ال 
غبار عليها.اليوم وفي كل مكان برزت املقطوعة النثرية 
لتجد حضورها وتثبت اقدامها برسوخ بني قامات اآلداب 
ــه ومن خالل  ــا ال ميكن جتاهل ــا موقع ــرى لتجد له االخ
ــتمرة مع اخوتي االدباء ومن ميتطي صهوة  لقاءاتي املس
ــم اصال ممن كان  ــوع رايت ان اغلب من يكتبه ه ــذا الن ه
يكتب الشعر العمودي او احلر او التفعيلة، وذهب الكثير 
ــداول االن بني ايدي  ــات التي تت ــى طبع اجملموع منهم ال
القراء.وتقدمي الدراسات والقراءة املوضوعية. ان الشعراء 
رسموا لنا صور مبهره دون ان يتاثروا بتقاطعات االخرين 
وتعلقاتهم املتباينة، من هذا املنبر الرائع (جريدة البينة 
اجلديدة) امتنى من املهتمني واالساتذة والنقاد ان يضعوا 
ــه متجددا  ــاء ليجد مكان ــذا النوع من العط ــما له اس
ــة النثرية او القصيدة النثرية...ال يهم،  متالقا .املقطوع
ــكيك  املهم ان ال يكون هذا النوع من النتاج موضع تش
ــعر العمودي ال يختلف فيه اثنني على  او جدل .اما الش
ــية للشعر وان احلداثة التي يتحدث  انه الركيزة االساس
ــوازات والزحافات والعلل  ــي تغير اجل ــا البعض ال تعن به
ــور اجلميلة واملواضيع  ــب بالبحور بل تعني الص والتالع
ــت  ــاعر واحلداثة ليس ــها على الش ــرض نفس ــي تف الت
ــى وهذا ابو  ــي ممتدة منذ مض ــرن احلالي بل ه ــدة الق ولي
ــم وعن طلل)، ارى برأيي  نؤاس يقول:-(ال تبكني على رس
ــع ان املوضوع بحاجة الى تظافر جهود من اجل  املتواض

ان يضل االدب ساميا كما هو دائما.
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حاوره / الناقد أمجد مجدوب رشيد / اِّـغرب

علي السباعي قاص عراقي، الوالدة واِّـنشأ إنساني الهوى، عرفته منذ ٢٠١٤ هذا القاص اِّـتميز تعرفت عليه من الفضاء األزرق، وامتدت هذه الصداقة 
سنوات وقرأت له، وشغفتني كتابته بدأت ثمارها تنضج، فكان كتاب (السرد ومرايا الذاكرة) ط١-٢٠١٦. وَّـ هذا الكتاب الذي جعلت له نصيبا منه درست 
قصصا من مجموعته: «مدونات أرملة جندي مجهول» وركزت على نضاله ضد مسح الذاكرة، وهذا يكاد يكون مشروعه الوجودي، وظهرت له مجموعته 
«إيقاعات الزمن الراقص» ولم يكن الكتاب قد ارسل للطبع، فأضفت دراسة عن هذه اِّـجموعة وكانت بعنوان: «العجائبي والرمزي َّـ الكتابة القصصية، 
الكتاب تجربته القصصية  ٢٠١٩/١ بالعراق.. حيث تناول  (السرد: األنساق السيميائية والتخييل) ط  الجديد  قصة عرس َّـ مقربة». وحضر َّـ كتابي 
َّـ سياق تجارب قصصية عربية أخرى (خمس تجارب خليجية وسبع أخريات من باقي الدول العربية) وهكذا تم مقاربة أعماله القصصية ومن أهمها 
مجموعته: (مسلة األحزان السومرية). نقدم للقارئ الكريم قبسا من تجربة هذا اِّـبدع من خالل الحوار التالي والذي يحمل خرب فوزه باِّـرتبة الثانية 

َّـ مسابقة للقصة القصرية جدا والتي على إثرها تم إصدار كتابه القصصي: (ألواح .. من وصايا الجد). ط٢٠١٩/١١.

ثائرة شمعون البازي 

بغداد / البينة اجلديدة
ــياحة واآلثار  ــد وزير الثقافة والس أك
ــر احلمداني على  ــور عبد األمي الدكت
ــيرة  ــر والداعم ملس دور الوزارة امليس
ــدم وجود أي  ــار لع الثقافة، كما أش
حتفظ على أي احتاد أو نقابة، واإلميان 
ــة واإلعالم  ــة الصحاف ــة حري بأهمي

وعدم احتكارها من قبل أي جهة.
ــتقباله لرئيس  ــالل اس ــاء ذلك خ ج
احتاد اإلذاعات والتلفزيونات العراقية، 
ــد  ــيني والوف ــد احلس ــيد حمي الس
ــمي  ــي مكتبه الرس ــه، ف ــق ل املراف
ــي  ــني املاض ــوم االثن ــوزارة، ي ــر ال مبق

ــار احلمداني إلى  ٨/٢٦/ ٢٠١٩. وقد أش
«أهمية أن متتلك النقابات واالحتادات 
ــان حرية  ــن احلرية لضم ــاحة م مس
ــل النقابي»، كما أضاف  الرأي والعم
ــرة وداعمة وليست  «أن الوزارة ميس
ــل الثقافي، املنتج هو  منتجة للفع
ــات كاحتاد األدباء، والفنانني،  القطاع
ــك أي  ــد «ال منتل ــني». وأك والصحفي
حتفظ على أي احتاد أو نقابة كما نؤمن 
ــة واإلعالم  ــة الصحاف ــة حري بأهمي
ــن قبل أي جهة»،  وعدم احتكارها م
ــوزارة إلرجاع  ــعي ال ــا عن «س معلن
قناة احلضارة للعمل بشكل حديث 

ــاب إعالمي موحد  ــف وبخط ومختل
وهادف لنبذ العنف والتطرف». بدوره 
ــيني الوزارة إلى «املشاركة  دعا احلس

ــها  في املنصة اإلخبارية التي أسس
االحتاد ومهمتها تزويد ٢٣٠ مؤسسة 
ــة باإلخبار». ــة ودولي إعالمية محلي
ــات  املؤسس ــذه  «أن ه ــى  ــد عل وأك
اإلعالمية املنضوية حتت اسم االحتاد 
ــوزارة»، كما أضاف  ــم ال ــزة لدع جاه
ــر في رعاية ودعم  «نحيي دورك كوزي
ــاب». وفي  ــن فنانني وكت ــني م املبدع
ــاء مت االتفاق على  تنظيم  ختام اللق
فعالية لتكرمي الشخصيات املتميزة 
ــال الصحافة واإلعالم بدعم  في مج
من الوزارة ومن خالل  جلنة مشتركة 

بني الطرفني.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة ايران  ــن جمهوري ــي  م ــد اعالم زار وف
ــالمية  ميثل قناتي العالم وبريس  االس
ــني العربية  ــني باللغت ــي الناطقت تي ف
ــة  للترجم ــون  املأم دار  ــة  واالنكليزي
ــر عام الدار  ــر. والتقى الوفد مبدي والنش
ــرى  ــث ج ــي حي ــاطع راج ــيد س الس
االتفاق على ترجمة مختارات من االدب 
ــة العربية  ــي املعاصر الى اللغ الفارس
ــخصيات  ــتضافة ش ــى اس ــة ال اضاف

ــة مقترح  ادبية وفنية ايرانية ومناقش
ــبوع ثقافي ايراني في بغداد. اقامة اس

وقال مدير عام الدار ان اللقاء مع الوفد 
االعالمي االيراني يندرج ضمن  سعي دار 
املأمون للترجمة والنشر لتعزيز التعاون 
ــر  ــعوب والتحضي ــني الش ب ــي  الثقاف
ــتركة  لالطالع  ــع اتفاقيات مش لتوقي
ــكال البلدين  ــاري ل ــز احلض ــى املنج عل
ــيرا الى ان الدار ابدت استعدادها  .مش
ــن االدب االيراني  ــارات م ــة مخت لترجم

ــي  ــات الت ــات والتعليم ــا لالتفاقي وفق
ــدات الدولية  في  ــا املعاه نصت عليه
ــر والتأليف. مجال ضمان حقوق النش
ــد اإليراني  ــس الوف ــه عبر رئي من جهت
السيد محمود خداقليبورعن  سعادته 
ــن اتفاق ثقافي  ــفر عنه اللقاء م مبا أس
ــعبني الصديقني  يعزز العالقة بني الش
في العراق وايران كما أعرب عن إعجابه 
ــي تنوعت بني االدب  ــدرات الدار الت باص

والفنون والنقد والعلوم الصرفة.

عبد األمري السلمي/ 
البصرة

  إيه أبا غيالن  ضاق بي الفضا
  فالبصرة السمراء  تغفو  باكية

  جزت ضفائرها. .بريق عيونها
غنج العذارى صوت بلبلها الشجي

«بالمها».. يرعى اجلمال
ويشرب امللح األجاج نخيله

حزن « الفخاتي»..صار رجع غنائنا
اعراسنا..غضب الرصاص بدورنا

  أفراحنا وجع اليتامى
الثاكالت. .عويلهن صالتنا

ــيدنا في كل حني.  ( ال جمال سوى  ونش
السواد)

ــان. فهو رب  ــه الفت ــحوا بجمال   فتوش
للعباد

  نحو اخللود.احلورانهار اخلمور
ــفى  ــع أو بالدم   كي تش ــؤا بالدم   وتوض

اجلراح
ــمس  فهي احلزن..واملوت    ال تنظروا للش

الزؤام

  الضحك...ممنوع...حرام
  الفن ...تكوين ...حرام
  احلب...تكفير...حرام
  الورد...مخلوق...حرام

  الفجر...ملعون...حرام
  العيد...اسفاف.. حرام

  اهللا..   يا بلدا  غدا حتى الهواء به حرام
  وتقول.. يا صوت العذاب 

 ( الشمس أجمل   فهي حتتضن العراق)
ــك-   تفخر  ــي بلدي - وحق ــمس ف   ال ش

بالضياء
  فقوافل املوت...الظالم
الغدر..تعبث بالصفاء 
  وتبات أرض الرافدين...
  يلفها. ..الذل...اخلواء

ــر  ــراق وانتش ــادة الس ــت ضمائر س مات
البالء

ــيدا  س ــا   فين  » ــون  املأب ــدى»  غ ــى  حت
لألتقياء

إيه أبا غيالن.. ما عدنا رجال
باتت حتيط بنا العمالة

وارتضت ارواحنا ذل السؤال
أن نغضب «الرب اجلديد».

فذاك أقسى مايقال! 
أو أن تنز جراحنا رفضا

فذا طلب احملال
إيه أبا غيالن صمتك قاتلي

فانطق عسى ألقى بردك
كل أجوبة السؤال

ك أية ُابتسامة زارتْ وجهــَ
وأنتَ تقفُ على هاوية احلـَزَن ؟؟...

كذبة انت...
كذبـة عمقـُها كعمق اجلُرح

ستنزفُ ابدا...ولن  تتماثلَ  للشفاء؟
شياطنيُ القساوة ...

ك سكنتْ في عتماتِ  روحِ
اوقعتــْكَ في مستنقع اجلنون

جينة انظرُ إلى كفِّ الروح... وانا السّ
اليام طويلة اسخرُ من انني الصلوات

وافكار غريبة...
حملتُ  كلَّ هذا التأذّي

كخرابة...
انتظرُ سرابَ  مطر حزين 

ـُّل ... وان تساقط فلن يُطفئ نارَ التأم
فأية نافذة صباح جديد  ستـُفتحُ

على فرحي...
يتسلل ُالى صدري

الراقصَ سنابلَ األمل
ويقيني 

 انّ زمني  زمن أغبر ...
ال جنيد  فيه 

 سوى البكاء...
وحدهُ البكاء

على رائحة أحالم  لذكريات 
 مذبوحة ....
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د. بسام الخالد

ــات وبعد الغزو  في منتصف الثمانيني
ــرائيلي» للبنان الذي خلف صوراً  «اإلس

حى  ــن أن متُ ــة ال ميك ــة صهيوني إرهابي
ــرة، كنت وصديقاً لبنانياً، من  من الذاك
ــاع الغربي،  ــون» في البق ــة «القرع قري
ــة الدولي  ــد الصحاف ــدرس في معه ن
ــت – اجملر، وبحكم العالقة  في بودابس
ــت الغربة  ــقيقني وثّق ــني بلدينا الش ب
أواصر الصداقة أكثر، وامتدت لتشمل 
ــا، إضافة إلى  ــرية لكلين األوضاع األس
ــام والقضية الواحدة، قضية  الهمّ الع
ــطني.  ــة فلس ــة .. قضي ــن واألم الوط
ــن احتالل  ــذا الصديق ع ــي ه ــى ل حك
«إسرائيل» للعديد من البلدات والقرى 
ــن حملة االعتقاالت التي  اللبنانية وع

ــباب اللبناني،  كانت تتم باجلملة للش
ــرَتهما القوات  ــقيقان له أسَ ومنها ش
اإلسرائيلية، وكيف ترك هذا اجلرح أثراً 
ــنّة.وفي  ــي نفس والدته املس عميقاً ف
ــة توجهت  ــد الصباحات املشمس أح
ــل ميني من  ــتقبال زمي ــي الس وصديق
ــني، وعند العودة من  مجموعة الدارس
ــى نهر  ــر عل ــا فوق جس ــار توقفن املط
ــطري العاصمة  ــوب يصل بني ش الدان
ــت» حيث كان منظر  اجملرية «بودا- بش
ــعة  ــتقبل أش ــاً، وهو يس ــر خالب النه
الشمس ويعكسها خيوطاً ذهبية على 
ــذا املنظر الرائع  ــاء، وأمام ه صفحة امل

أدرت آلة التسجيل الصحفية اخلاصة 
ــروز» اخململي:  ــوت «في ــدح ص ــي  فص ب
ــوخ الفقير..  ــا يَبْني .. بهالك « بكوخن
والتلج ما خلّى وال عودة حطب.. والريح 
ــر.. وتخزّق  ــو صفي ــر فوق منّ عم يصف
ــرة قصب».ونقلتنا هذه  بهالليل منجي
ــن.. مبدنه  ــرة إلى الوط ــارات مباش العب
ــا مالعب طفولته  كر كل منّ وقراه، وتذّ
ــة أن العديد  ــاءه، لدرج ــه وأصدق وأهل
ــة على  ــش هذه احلال ــزوى ليعي ــا ان منّ
ــي، فقد  ــي اللبنان ــه، إال صديق طريقت
ــكل مؤثر!  اقتربت  أجهش بالبكاء بش
ــت خاطره، وأنا أعرف  منه مهدئاً وطيّب

حقيقة مشاعره، وعندما هدأ قال لي: 
ــه والدتي في هذه  ــل تعلم ما تفعل «ه
ــؤال.. وقبل أن  اللحظة؟!.. فاجأني الس
ــة أردف قائالً: والدتي  أجد إجابة مقنع
اآلن جتلس على ضفة بحيرة «القرعون» 
ــا أربعة فناجني  ــع «صينية» فيه وتض
ــقيقيّ  ــكب فنجانني لش ــوة.. تس قه
ــكب  ــرائيل» وتس ــي «إس ــيرين ف األس
ــا الفنجان الرابع  ــاً ثالثاً لي.. أم فنجان
ــذه الصورة  ــوع.. أمام ه ــؤه بالدم فتمل
املؤثرة لم أمتالك نفسي وفاضت عيناي 
ــد هذه الصورة إلى  بالدموع! اليوم أعي
ــاحة الذاكرة وأتساءل وأنا أشهد ما  س

ــي األمهات  يجري في وطني: من يواس
الثكالى اللواتي فقدن فلذات أكبادهن 
ــمع  وأزواجهن وأغلى ما ميلكن حتت س
عي احلرية ويحارب  وبصر العالم الذي يدّ
ــمها؟! اليوم.. أشعر بنزف  اإلرهاب باس
ــرح أمام ما يحدث..  الكرامة وعمق اجل
ــراق مجاناً فوق  ــدم  العربي يهدر وي فال
ــرائيل» تغمس  ــي، و»إس ــراب العرب الت
ــم « كعكتها»  ــا» وتزيد حج «فطيره
على حساب هذا الدم املسفوح. دموع 
ــكل  ــتبقى تتهاطل لتش ــات س األمه
بحيرة دماء، وإذا لم جنففها فسنحتاج 

إلى ماليني الفناجني!!

قصة قصيرة 



غادة عبدالرازق : أذهب إلى طبيب نفساني وأرفض أن تعمل حفيدتاي في الفن
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* حصلت هذا العام على لقب «األكثر عناداً» 
ــرارك على تقدمي  ــط الفني بعد إص في الوس
رّة» في رمضان في وقت  ــل «حدوتة مُ مسلس

قياسي، فهل هو عناد أم ماذا؟
ــى إصراراً،  ــرأة وال حت ــس عناداً وال ج ـ هو لي
وكل ما في األمر أنني بعد االنتهاء من تصوير 
مسلسلي العام املاضي، اتخذت قراراً بعدم 
ــرض في  ــل درامي يُع ــي أي عم ــاركة ف املش
ــأة وبدون أي  ــم رمضان ٢٠١٩، لكن فج موس
ــص «حدوتة  رض عليَّ ن ــبق عُ ــط مس تخطي
ــي ووافقت عليه، وبدأنا  رّة»، قرأته فأعجبن مُ

التحضيرات استعداداً لتصوير املسلسل.
رة» كان  ــة مُ ــن أن اختيارك لـ»حدوت * هل تري

صحيحاً؟
ــق في  ــن أث ــي مم ــي وصلتن ــل الت ـ ردود الفع
ــي أعمالي،  ــوري ومتابع ــن جمه آرائهم، وم
ــد لي أن العمل حقق جناحاً، وأن اختياري  تؤك

قاً. لهذا املسلسل كان صحيحاً وموفّ
* وماذا يقول لك جمهورك ومتابعوك عن هذا 

العمل؟
ـ منذ بدء عرض احللقات وصوالً الى النهايات، 
والعمل يحقق أصداء جيدة، فقد نال إعجاب 
ــع التواصل  ــى مواق ــوري ومتابعيّ عل جمه

ــن األعمال  ــن أنه كان م ــي، مؤكدي االجتماع
ــعروا  ــباق رمضان، ولم يش ــة في س ق املتفوّ
ــادوا  ــه رائعة، كما أش ت ــةً بامللل، فقصّ حلظ
ــخصية التي أدّيتها بأسلوب مختلف  بالش
ــم يرَوني به من قبل... كل هذه اآلراء  وجديد ل

أسعدتني كثيراً.
رّة». ثينا عن التحضيرات لشخصية «مُ * حدّ

ــي الواقع،  ــخصية كما هي ف ــت الش م ـ قدّ
ــي كل  ــرة» ف ــت أرى «مُ ــر كن ــل التصوي فقب
ــن ثم  ــة، وم ــت فالّح ــذ أن كان ــا، من مراحله
ــرات التي طرأت  ــا الى القاهرة، والتغي ذهابه

على حياتها بعد مرور ٢٠ عاماً.
ــرة  ــات األخي ــي احللق ــداث ف ــارع األح * تس
ــا العمل  ــل عرّض ــض التفاصي ــوض بع وغم

لالنتقادات، فما ردّك؟
ـ هذا صحيح، فبسبب ضيق الوقت اضطررنا 
الختصار األحداث في احللقات األخيرة، وحذف 
ــن احللقات مت تنفيذها  بعض التفاصيل، لك
ــيناريو، أما بالنسبة الى  كما جاءت في الس
ــعدني، ألنني  ــارع األحداث، فهو أمر يُس تس
»، فأنا  ــلّ ودلّ ــن مبقولة «خير الكالم ما ق أؤم
ال أحب املطّ والتطويل، وأعتقد أن هذا يخدم 

العمل وال يسيء إليه.

ــوض جتربة  خرجة تخ ــع مُ ــتِ م ــاذا تعاون * مل
خرج  ــى ولم تعملي مع مُ اإلخراج للمرة األول

مخضرم؟
ــع مخرج جديد،  ــت أرغب في التعاون م ـ كن
ــه في عالم اإلخراج، وقد  يطمح إلثبات نفس
ــم مخرجة العمل  ــامعي اس تردّد على مس
دة لكبار  ياسمني أحمد، وأنها عملت مساعِ
ــة، وطارق  ــريف عرف ــال ش ــني من أمث اخملرج
ــت معها  ــاكر... فجلس العريان، ومحمد ش
ــي الدراما،  ــا ضليعة ف ــعرت أنه ــني، وش مرت

فوثقت بها، وكانت ثقتي في محلها.
* ردّد البعض أن العمل سيواجه مشاكل ولن 
ــل أخافك كالمهم  ــرض على أي قناة، فه يُع

هذا؟
ـ في احلقيقة، شعرت ببعض اخلوف والقلق، 

لكن سرعان ما غمرتني السعادة بعد عرض 
العمل على ١٤ قناة فضائية.

* في أثناء العرض أصدرت جلنة الدراما تقارير 
ــل على الكثير من األلفاظ  باحتواء املسلس

التي تسيء الى املرأة، فما تعليقك؟
ــوقية،  رة» لم يتضمن ألفاظاً س ـ  «حدوتة مُ
ــات  ــدرات أو أي لقط ــاهد مخ ــى مش وال حت
ه صورة املرأة،  ــتفزة، وهو في رأيي ال يشوّ مس
ــن خالله  ــد أردنا م ــل، وق ــام باط ــذا اتّه فه
ــة يتعلّم الناس  ــليط الضوء على قضي تس

منها التفريق بني الصح واخلطأ.
ــاد عدد من النجوم بالعمل ومن بينهم  * أش

رانيا يوسف، فهل أسعدك ذلك؟
ــة جيدة قالها  ــررت بكل كلم ـ بالتأكيد سُ
ــل، وأشكر كل من أشاد  زمالئي عن املسلس
ــي عبّرت عن  ــف الت به، وخصوصاً رانيا يوس

إعجابها الكبير بهذا العمل.
* ومن النجوم الذين افتقدتِهم هذا العام؟

ـ جنوم كثر ضايقني غيابهم هذا العام، لعل 
أبرزهم يسرا، وعادل إمام، ونيللي كرمي، وهند 

صبري.
* أين أنتِ من السينما اليوم؟

ــيناريوهات  ــيّ حالياً ثالثة س ــروض عل ـ  مع
ــي  ف ــق  وأدقّ ــها  أدرس ــينمائية،  س ــالم  ألف
ــب عيد  ــا عق ــأختار أحده ــا، وس تفاصيله

األضحى املبارك.
* عبّرتِ عن ندمك على مسلسلَي «اخلانكة» 

و»سمارة»، فما السبب؟
ــار  هما من االنتش ــذا حظّ ــم يأخ ــا ل ـ ألنهم
والنجاح، وهناك أمور كثيرة تدخل في سياق 
التنفيذ افتقدتها كغادة عبدالرازق الفنانة، 

وهذا يُشعرني بالندم.
ــن  ع ــرت  عبّ ــاذا  ومل  *

ــتيائك من هذين العملني في وقت يرفض  اس
فيه جنوم كثر االعتراف بالفشل؟

ـ ألنني إنسانة صريحة وواضحة وأقول كلمة 
ــني أُخطئ أعترف بخطئي، وعندما  احلق، فح

أكون على حق، أجاهر برأيي بال أي خوف.
ــربيني  ــا رأيك في جتربة كلٍ من دينا الش * وم

وياسمني صبري هذا العام؟
ــة لدينا  ــة ناجح ــي جترب ــي ثان ــدة، وه ـ جي
الشربيني بعد جناح «مليكة» العام املاضي، 
ــمس»  وقد مثّلت دينا هذا العام في «زي الش
ــؤولية  مس ــت  وحمل ــراً،  به مُ ــا  أداؤه وكان 
ــمني صبري  ــا، أما ياس ــل على كتفيه العم
ــى في البطولة، وأرى أنها  فهذه جتربتها األول
كانت موفّقة إذ جنحت في الوقوف أمام جنوم 
ــاً البطولة للمرة األولى، وهذه  يخوضون أيض
ــادة عليها، وأعتقد أن  اخلطوة تستحق اإلش
ــل، ألن تراكم  ــتكون أفض األعوام املقبلة س
ــذاذ،  أف ــني  خرج مُ ــع  م ــل  والتعام ــرات  اخلب
ــاعدان املمثل على إخراج طاقات كامنة  يس

في داخله.
ــاهدة  ــة يلفتك متثيلها وحتبني مش * أي فنان

أعمالها؟

ـ 

ــن  أداؤه ــي  يلفتن ــرات  كثي ــات  جنم ــاك  هن
ــري، ومنى  ــل أبرزهن هند صب ــي، لع التمثيل

زكي، ومنة شلبي، وحنان مطاوع.
ــن محمد رمضان في  ــاذا تدافعني دائماً ع * مل
ظل الهجوم الذي يتعرض له من وقت آلخر؟

ـ أنا ال أدافع عنه، إمنا أقول احلق، فال ميكن أحد 
أن يقول إن محمد رمضان ليس جنماً، فلماذا 
يتنكرون لنجوميته؟! هو في رأيي جنم كبير، 
ــه جمهوره الذي يرغب في متابعة أعماله  ول

التي حققت جناحات.
ــاً، ما الذي  ــيرتك الفنية ٢٥ عام ــر مس * عم

ترغبني به بعد؟
ــب في حصد املزيد من النجاحات، فمع  ـ أرغ
ــعادة  ــعر بس كل جناح أطمح الى املزيد، وأش

كبيرة.
* ما األدوار التي ترغبني في تقدميها؟

ــال الكوميدية، فأنا  ــي تقدمي األعم ـ أرغب ف
ــد  م هذه النوعية بعد، كما لم أجسّ ــم أقدّ ل
ــخصية الفتاة الصعيدية، كذلك أطمح  ش
ــل كامل،  ــرأة الفالّحة في عم ــة دور امل لتأدي
ــخصية في  مت هذه الش ــاً أنني قدّ خصوص

ثالث حلقات فقط وأعجبت اجلمهور.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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حاورتها /  نورهان طلعت
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ــخصية حيث تصرّ على  ــواء بأعمالها الفنية اجلريئة أو بحياتها الش تثير النجمة غادة عبدالرازق اجلدل دائماً، س
ــلها  ث غادة عن مسلس ــا يحلو لها، وإن عرّضها هذا الى الكثير من االنتقادات. في هذا احلوار تتحدّ ــش كم أن تعي
ــربيني وياسمني صبري، وسبب دفاعها عن محمد  ــف عن رأيها بصراحة في دينا الش رّة»، وتكش األخير «حدوتة مُ
ــن رغبتها في العمل مع  ــل «والد رزق». كما تعبّر غادة ع ــاركتها أحمد عز في مسلس ــان، وحزنها لعدم مش رمض

ــباب رفضها أن تكون زوجة ثانية،  ــامي، وتوضح أس ــم» عادل إمام، وتتكلم عن الصلح بينها وبني اخملرج محمد س «الزعي
وموقفها من عمل حفيدتيها في الفن، واملواصفات التي تتمناها في زوجها القادم..

متابعة / البينة اجلديدة
ــيل عمران  ــن الفنانة اس لم تتمك
ــة قصيرة مع  ــاهدة مقابل ــن مش م
ــد وفاة  ــمية االلفي بع ــة س الفنان
ــاوي  ــا النجم فاروق الفيش طليقه
ــبب  ــابيع قليلة، وذلك بس قبل اس
ــيئة والتي ال  ــئلة املراسلة الس اس
ــت واملكان.  ــة الوق ــب لناحي تتناس
ــة  ــة املصري ــث النجم ــالل حدي وخ
ــؤال  ــل بتأثر، صدمت بس عن الراح

ــى  ــت عل ــا اذا ندم ــلة م املراس
طالقها من الفيشاوي وبدا 

عليها عالمات االنزعاج 
الرد  ــت  ورفض واضحة 

ــؤال،  الس هذا  على 
من  ــاه  اي ــرة  معتب

حركانها  خالل 
ــخيف  س بأنه 
ــتحق  يس وال 
 ، ــا ه ر و بد . د لر ا

ت  ــر نش

ــة  خاصي ــر  عب ــع  املقط ــران  عم
ــتغرام  ــتوريز على تطبيق انس الس
ــتوى  وكتبت عليه «مو معقول مس
ــانية عند  ــة االدب وانعدام االنس قل
ــئلة». بعض املذيعني في طرح االس

ــوراً مكمال  ــرت منش ثم عادت ونش
لغضبها ودفاعها عن األلفي وكتب 
ــرق فرحة أحد وال تقهر  فيه «ال تس
قلب أحد. اعمارنا قصيرة وفي قبورنا 
ــا ال من يدعي  ــن يدعي لن نحتاج م
ــكم  انفس ــودوا  ع علينا. 
ــم  ايامك ــون  تك ان 
ــرام  احت ــب  ح
نية  ــا نس ا
إحسان حياة. 
ــة  لبصم فا
ــة  جلميل ا
وإن  ــى  تبق
ب  ــا غ
صاحبها.

@·ubËmÎ@köÃm@Êaä‡«@›Óçc
fia˚ç@kjéi@ÚÓœbzï

البينة اجلديدة / ليلى مراد 
يدعو احتاد املصورين العرب للمشاركة 
ــن زايد آل  ــيخ منصور ب في جائزة الش
ــواد العربي  ــان الفوتوغرافية للج نهي
ــروط واحكام  ــى ش ــالع عل ٢٠١٩ لالط

اجلائزة وحتميل الصور:
ــن زايد آل  ــيخ منصور ب ــزة الش ١- جائ
ــواد العربي  ــان الفوتوغرافية للج نهي
مفتوحة جلميع املصورين العرب داخل 

الوطن العربي وفي املهجر.
ــة  ــاركة بثالث ــدم املش ــق للمتق ٢- يح

ــوري  مح ــن  م ــور  مح ــكل  ل ــال  اعم
املسابقة.

ــز  ــن باجلوائ ــار الفائزي ــيتم اختي ٣- س
ــم مصورين  ــل جلنة حتكيم تض من قب
ــرة في  ــاءة وخب ــا ذوي كف ــني عرب وفنان
ــا. باالضافة  ــر اخليول وفعاالياته تصوي
ــول  اخلي ــالالت  بس ــراء  وخب ــني  خملتص
ــيتم االعالن عن  ــة االصيلة، وس العربي
اسماء احملكمني بعد انتهاء من عملية 
التحكيم حفاظا على نزاهة ومجريات 

التحكيم.
ــدم باعماله،  ــارك ان يتق ــق للمش ٤- يح
ملونة او باالبيض واالسود، وال تقبل الصور 

املطبوعة او املأخوذة بالهاتف احملمول.
ــور رقميا ضمن  ــل الص ــوز تعدي ٥- يج
ــموح بها والتي ال متس من  احلدود املس

مصداقية واصالة الصورة.

ــدم جميع الصور بجودة  ٦- يجب أن تق
 ٣٠٠٠ ــن  ع ــر  االقص ــا  طرفه ــل  اليق

بكسل.
ــيتم رفض االعمال التي فازت في  ٧- س

هذه اجلائزة او في االعوام السابقة.
ــن  ــي تتضم ــور الت ــل الص ــن تقب ٨- ل

نصوصاً و تواقيع ورموزاً وإطاراً.

٩- يتعهد املصور إلدارة اجلائزة مبلكيته 
للصور املقدمة، وسيتم حرمان الصور 
التي ال يثبت ملكيتها من املشاركة آو 

الفوز في هذه اجلائزة.
ــة للجائزة  ــق اللجنة الفني ــن ح ١٠- م
ــي  ــور الت ــي للص ــف األصل ــب املل طل
ــل متقدمة. ويحق للجنة  وصلت ملراح

استبعاد الصور التي لم تثيت آصالتها 
وملكيتها.

ــرف  التص ــزة  اجلائ إلدارة  ــق  يح  -١١
واستخدام الصور املشاركة في جميع 
ــوراتها واعالناتها،  ــا او منش معارضه
ــزءا من  ــال املقدمة ج ــد االعم كما تع

ارشيف هذه اجلائزة.
ــض أي  ــق رف ــة ح ــة املنظم ١٢- للجن
ــاركة ال تلتزم بالقواعد والشروط  مش

املوضوعة.
١٣- اقصى موعد الستقبال املشاركات 
ــر بتوقيت  ــة عش ــاعة الثاني ــو الس ه
ــدة في  ــة املتح ــارات العربي ــة االم دول

٢٠١٩/٠٩/١٣ من دون اي متديد يُذكر.
ــاركني في  ــال فوز احد املش ــي ح ١٤- ف
ــابقة  ــذه املس ــزة في ه ــن جائ ــر م اكث

سيتم منحه اجلائزة االكبر فقط.

Ôiä»€a@ÖaÏv‹€@ÚÓœaäÀÏmÏ–€a@ÊbÓË„@fie@ÜÌaã@Âi@âÏñ‰fl@ÉÓí€a@Òåˆbu

متابعة/ البينة اجلديدة
ــياحة واالثار الدكتور  برعاية وزير الثقافة والس
عبد االمير احلمداني ومبناسبة انطالق املوسم 
ــرحي التجريبي اجلديد اقيم حفل افتتاح  املس
ــد اعادة  ــرح التجريبي بع ــدى املس ــى منت مبن
ــاء  ــاعة (٧) مس تأهيله يوم امس االربعاء الس
ــيقيا للفنانني  ــل عزفا موس ــد تضمن احلف وق
ــيف عباس ووسام احللي مع عرض مسرحي  س

عربي (ادرينالني).

@ÙÜn‰fl@Û‰jfl@Äbnnœa
=Ìävn€a@ÄäéΩa البينة اجلديدة / علي هلول  

بغداد تنبض باحلب تنبض باألمل تنبض بالسالم 
ــداد دار  ــوم مهرجان بغ ــا بعد ي ــاول تبدع يوم حت
ــنة بعد اخرى  ــنويا س ــالم مهرجان يقام س الس
ــعة على التوالي حتت شعار  وهذه السنه التاس
ــالم).. سعيآ لتحقيق حلمهم  (شبابنا رواد الس
ــالم  ــالم حلبيبتهم بغداد دار الس ــا الس في إرس
ــراوح أعمارهم  ــان ٥٠٠ متطوع تت ــم املهرج نظ
ــر وثالثني عاما من ذكر و أنثى،  ــه عش بني  خمس
قسموا أنفسهم إلى عشر فريقآ ووزعوا األعمال 
ــهر  على الفرق فيما بينهم عملوا ملدة ثالثه أش
ــي تنظيم  ــرة ليبدعوا ف ــد ومثاب ــه بج متواصل
ــرش حدائق ابو  ــذي افت ــع ال ــم التاس مهرجانه

ــباب بغداد هم  نؤاس مكانا له ليؤكدوا لنا أن ش
ــم وابداعتهم  ــالم.. تنوعت معروضاته رواد الس
ــاك ١٤ كشكا التي صنفت بني  من خالل االكش
ــاك  ــال اليدوية واكش ــاك مختصة لالعم اكش
ــة  دعائي ــرى  واخ ــة  التوعي ــالت  ــت حلم خصص
واكشاك متنوعة للطعام.. اعتلى خشبة مسرح 

حدائق ابو نؤاس عدد من املوهوبني من متطوعي 
ــوا عروضهم  ــالم ليقدم ــان بغداد دار الس مهرج
األولى التي تنوعت بي عروض موسيقية وغنائية 
ــني  ــرى .. املانح ــة أخ ــون ابداعي ــرحية وفن ومس
ــنته التاسعه  ــالم في س ملهرجان بغداد دار الس
هم شركة زين العراق لالتصاالت وبن رضا علوان  
ــر مهرجان  ــة.. حض ــه الفيصلي ــم وكافي ومطع
ــن العوائل البغداديه  ــالم لفيف م بغداد دار الس
ــوف من  ــت وضي ــي مض ــوام الت ــي األع ومتطوع
احملافظات وعدد كبير من اإلعالميني والصحفيني 
ــن صحف  ــالم م ــوف اإلع ــف صن ــني خملتل التابع
ــة وتلفزيونية ومواقع  ــات اذاعي ومحالت ومحط

إلكترونية عراقية وعربية واجنبية.

Ú»çbn€a@Èn‰ç@ø@‚˝é€a@âaÖ@ÖaÜÃi@ÊbuäËfl@NN@H‚˝é€a@ÖaÎâ@b‰ibjëI@âb»ë@o§

متابعة / البينة اجلديدة
برعاية وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور عبد األمير احلمداني اقامت جلنة متكني 
ــكيلية عبير عربيد» في اجلانب  ــدوة بعنوان «جتربة الفنانة التش ــرأة في الوزارة، ن امل
ــمالي من املوصل يوم امس االربعاء ٢٠١٩/٨/٢٨, في الساعة العاشرة والنصف  الش

صباحا, على قاعة طارق العبيدي بدار املأمون للترجمة والنشر مبقر الوزارة.

ÒÎÜ„
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتابي قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٦٢٣ َّـ ٢٠١٩/٥/٢٩).
وتوصيات لجنة التحري عن اسباب عدم اِّـشاركة َّـ االعالن وحسب الكتاب اِّـرقم ق/١٠ َّـ ٢٠١٩/٨/٢١).

يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) 
مشروع (شراء مواد أولية العمال االكساء لبلديات االقضية والنواحي توزيع حسب النسب السكانية للوحدات االدارية).

ــون  الف دينار  ــون ومائة وثمان ــون ملي ــة  مليار وواحد وخمس ــا (٥,٠٥١,١٨٠,٠٠٠) خمس ــة قدره ــة  تخميني - وبكلف
عراقي.

- ضمن الخطة التشغيلية لسنة ٢٠١٩.
- مدة التجهيز ( ٩٠  يوما ) .

- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الرابعة    والصنف /  إنشائية  و( بعرض فني )
-  موقع اِّـشروع (عام)

أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ  العقود الحكومية 
العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.

  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني بالحصول على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / شعبة اعالن 
اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.

ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات اِّـشرتي ) ما يلي :
•القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــي معتمد وَّـ حالة  ــب قانون ــنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــة معدل ربح ألخر س ــابات الختامي ١-الحس
عدم امتالك الشركة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام ٢٠١٤ وذلك 
استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم اِّـناقصات والعقود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ 

َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .
ــنوات يجب ان ال يقل عن (٣,٥٣٥,٨٢٦,٠٠٠) ثالثة مليار وخمسمائة  ــنوي على مدى اخر سبع س ٢-معدل االيراد الس

وخمسة وثالثون مليون وثمانمائة وستة وعشرون الف دينار  عراقي.
ــيولة النقدية بمبلغ  ــدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــة : على مقدم العطاء توضيح اِّـق ــيولة النقدي ٣-متطلبات الس
اليقل  عن مبلغ قدرة  (٣,٥٣٥,٨٢٦,٠٠٠) ثالثة مليار وخمسمائة وخمسة وثالثون مليون وثمانمائة وستة وعشرون 

الف دينار  عراقي.
•على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:

٢-الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة 
أدناه:

ــنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٤-اِّـش
(٣,٠٣٠,٧٠٨,٠٠٠) ثالثة مليار وثالثون مليون وسبعمائة وثمانية  الف دينار  عراقي .

لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب 
والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم 
غري مسرتد  قدرة (٢٠٠,٠٠٠) مائتان  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الخميس   اِّـصادف  ٢٩ /٢٠١٩/٨  .

خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ
 ١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية 

وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .
ــاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ  ــض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العط  ٣- تفوي
ــتمارات اِّـدرجة َّـ  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ورقة بيانات العطاء التي تؤكد اس

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
ــرة  ــاعة العاش ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم الخميس   اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٥   الس ــاً:- س سادس

صباحاً.
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الخميس   اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٢ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت  ــا - يجب تس سادس
اِّـحلي ِّـدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). والعطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 
سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :-

الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
التاريخ : يوم الخميس   اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٢.

العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعاً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (٥٠,٥١١,٨٠٠)خمسون مليون وخمسمائة واحدى عشر 
ــد تاريخ نفاذية  ــذ ِّـدة ٢٨ يوما بع ــفتجة او خطاب ضمان ناف ــكل صك مصدق او س ــار عراقي على ش ــة دين ــف وثمانمائ ال

العطاءات. 
ثامنا- مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

تاسعاً-  يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
عاشراً  - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام  الرسمي الذي يلي يوم العطلة .

احد عشر- للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحسب مقتضيات 
اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك.

 basra.gov.iq الثاني عشر - اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة:ـ

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي /النائب الفني ِّـحافظ البصرة

العدد:٤٩٤٧                                              (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                      التاريخ :٢٠١٩/٨/٢٨

(شراء مواد أولية العمال االكساء لبلديات االقضية والنواحي توزيع 
حسب النسب السكانية للوحدات االدارية) مناقصة (٢/ بلديات   ٢٠١٩ )

دعوة عامة
اعالن اول

اِّـناقصة ٣٠/ميسان/٢٠١٩           اِّـوازنة االستثمارية / طلبية محلية
ــان اُّـ تقديم عطاءات مغلقة االن على جميع عطاءات ان يكونوا ذوي اهلية ومؤهلني لتنفيذ اِّـناقصة اعاله واِّـتضمنة  ــركة نفط ميس ١-تدعو ش

تجهيز ونصب منظومة كامريات مراقبة حرارية متحركة مع جميع ملحقاتها.
ــنة ٢٠١٤  ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم ٢ لس ــيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاء التنافس ٢-س

والصادرة عن وزارة التخطيط ومفتوح لجميع اِّـناقصني.
٣-للمناقصني ذوي االهلية الراغبني ان يحصلوا على معلومات اضافية من شركة نفط ميسان / القسم التجاري او على اِّـوقع االلكرتوني

ــاعات الدوام الرسمي من    www.moc.oil.gov.iq  او الربيد االلكرتوني moc_cd@moc.oil.gov.iq  وتفحص وثائق العطاء خالل س
الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

٤-تشمل متطلبات التأهيل (معايري التقييم والتأهيل الواردة بالوثيقة القياسية الخاصة باِّـناقصة اعاله).
ــركة نفط ميسان / القسم القانوني ودفع رسم  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من مقر ش ٥-يمكن ش

غري مسرتد مقداره ١٠٠,٠٠٠ مائة الف دينار عراقي نقدا.
ــركة/ صندوق رقم (٢) َّـ موعد اقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا (غلق  ــان / استعالمات الش ــركة نفط ميس ــليم العطاءات َّـ مقر ش ٦-يجب تس
ــليم باليد او  ــتالم العطاءات من خالل التس ــمح بتقديم العطاءات االلكرتونية ويمكن اس اِّـناقصة) من يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٩ وال يس
الربيد اِّـسجل اِّـرجع او عرب الربيد السريع الـ DHL على ان يؤمن وصولها قبل موعد الغلق والعطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها وسيتم فتح العطاءات 
فعليا وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني او الحضور شخصيا َّـ مقر شركة نفط ميسان/ مقر لجنة فتح عطاءات اِّـشرتيات اِّـحلية استعالمات الشركة.
٧-يجب ان يرفق بجميع العطاءات ضمان عطاء (التأمينات االولية) بقيمة (٤٩٤٠٠٠٠) فقط اربع ماليني وتسعمائة واربعون الف  دينار عراقي 
ــزي العراقي نافذا ِّـدة ٢٨ يوما  ــان (مغطى ائتمانيا) صادر من مصرف معتمد من قبل البنك اِّـرك ــفتجة او صك مصدق او خطاب ضم ــكل س على ش

بعد تاريخ نفاذ العطاء.
٨-سيعقد مؤتمر خاص باالجابة عن االستفسارات َّـ تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت العاصمة بغداد من يوم (االحد) اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢ 
وذلك على قاعة اِّـركز الثقاَّـ النفطي الواقعة َّـ دور النفط بقضاء العمارة وان كل االستفسارات اِّـتعلقة بوثائق اِّـناقصة يجب ان تقدم َّـ موعد 

اقصاه سبعة ايام تسبق تاريخ انعقاد اِّـؤتمر وعلى العنوان اِّـذكور َّـ الفقرة رقم ١-٧ القسم الثاني ورقة بيانات العطاء.
ــيكون َّـ  ــب الحال س ــمية فان موعد انعقاد اِّـؤتمر او موعد غلق اِّـناقصة حس ٩-اذا صادف موعد انعقاد اِّـؤتمر او موعد غلق اِّـناقصة عطلة رس

اليوم الذي يلي العطاء وبتمام الساعة اِّـحددة َّـ التاريخ االساس لعقد اِّـؤتمر وساعة الغلق.
ــتبعاد العطاءات  غري  ــركة الحق َّـ اس ــرة وللش ــرة او غري مباش ــرتاك َّـ اِّـناقصات بصورة مباش ــبي الدولة والقطاع العام االش ١٠-ال يجوز ِّـنتس

اِّـستوفية للشروط واِّـعايري.
١١-العطاءات اِّـدونة بقلم رصاص او اي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها.

١٢-يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن .

١٣-شركة نفط ميسان غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار .
١٤-مدة نفاذية العطاء ١٨٠ يوما تبدأ من اليوم التالي لغلق اِّـناقصة. 

ــن االداء او توقيع العقد سوف يرتتب عنه الغاء االحالة ومصادرة ضمان العطاء دون  ــل مقدم العطاء الفائز َّـ تقديم ضمان حس ١٥-َّـ حالة فش
حاجة اُّـ حكم قضائي.

١٦-تكون االولوية للمواد االولية اِّـصنعة داخل العراق لتنفيذ اِّـشروع.
١٧-يلتزم مقدمو العطاءات بتقديم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي تؤيد شمول العاملني لديهم بالضمان اجتماعي .

عدنان نوشي ساجت
اِّـدير العام 
رئيس مجلس االدارة
تغلب كاظم حنجر 
معاون اِّـدير العام االول

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية َّـ ناحية واسط

العدد:٣٠٦ /ش/٢٠١٩
التاريخ :٢٠١٩/٨/٢٥

فقدان اِّـدعو(جواد لفته رشك محمد)
اعــــــــــالن

ــط اِّـؤرخ  ــخصية َّـ ناحية  واس ــذ لقراركم الصادر من محكمة االحوال الش تنفي
ــذ تاريخ  ــك محمد) من ــه رش ــواد لفت ــدان (ج ــر فق ــرر نش َّـ ٢٠١٩/٨/٢٥ تق
٢٠١٤/٦/١٢ و اِّـبينة صورته اعاله وعليه تقرر تبليغك  َّـ صحيفتني محليتني 
ــط او اقرب  ــه معلومات عنه اخبار ذويه َّـ ناحية واس ــن يعثر عليه او من لدي فم

جهة .
القاضي احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٢٠١٩/٢٢٤٥
التاريخ : ٢٠١٩/٨/٢٨

اُّـ / اِّـنفذ عليه / اياد كاضم خلوهن
ــك مجهول محل االقامة  ــرطة الخلود) ان ــد تحقق لهذه اِّـديرية من جهة ذات اختصاص(مركز ش لق
وليس لك موطن دائم او مؤقت اومختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة (٢٧) من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم 
ــرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية  ــر ِّـباش التالي للنش

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اوصاف اِّـحرر:ـ
ــب قرار اِّـحكمة اِّـرقم ١١٣٧/ب/٢٠١٩ َّـ ٢٠١٩/٦/٩ الصادر من محكمة بداءة الكوت  بموج

(دين).

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٢٠١٩/٢٤٦٧
التاريخ : ٢٠١٩/٨/٢٧

اُّـ / اِّـنفذ عليه / (هاشم صباح مطار)
ــل االقامة وليس لك موطن  ــن جهة ذات اختصاص انك مجهول مح ــد تحقق لهذه اِّـديرية م لق
دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر 
ــر يوماً تبدأ من اليوم التالي  ــة عش تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس
ــر هذه اِّـديرية  ــورك وَّـ حالة عدم حضورك ستباش ــرة اِّـعامالت التنفيذية بحض ــر ِّـباش للنش

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اوصاف اِّـحرر:ـ
قرار محكمه صادر من محكمة االحوال الشخصية (نفقة).
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

ــم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة ذي العددين (١٩٥٦ َّـ ٢٠١٩/٥/٧)  و٢٢٤١ َّـ ٥/٢٢/  ــتنادا اُّـ كتابي قس اس
٢٠١٩ . محضر توصيات لجنة الدراسة والتحليل والتقييم الثانية ذي العدد ٣٨  َّـ ٢٠١٩/٨/٤. 

يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع 
(مشروع تنظيف شعبتي الرباط واِّـعقل).

ــعمائة واثنان وثالثون مليون ومائة وتسعة واربعون   ــر مليار وتس ــبعة عش  - وبكلفة  تخمينية قدره(١٧,٩٣٢,١٤٩,٤٤٠) س
الف  واربعمائة واربعون دينار عراقي .

 - ضمن  برنامج  اِّـوازنة التشغيلية لعام ٢٠١٩.
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٥  يوما ) .

-  موقع اِّـشروع (اِّـركز)
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الثانية     والصنف /  إنشائية   / شركات متخصصة  َّـ هذا اِّـجال 

ــذ  العقود الحكومية  ــة التي حددتها تعليمات تنفي ــية الوطني ــذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي   أوالً-  س
العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.

ــعبة اعالن  ــم العقود الحكومية  / ش ــى معلومات إضافية من (قس ــة الراغبني الحصول عل ــني ذوي األهلي ــن للمناقص ــاً- يمك   ثاني
اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.

ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات اِّـشرتي ) ما يلي :
•القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــبع سنوات يجب ان ال يقل عن (٥,٣٧٩,٦٤٤,٨٣٢) خمسة مليار وثالثمائة وتسعة  ــنوي على مدى اخر س أ -معدل االيراد الس
وسبعون مليون وستمائة واربعة واربعون الف وثمانمائة واثنان وثالثون  دينار  عراقي .

ــيولة النقدية بمبلغ اليقل  عن  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس متطلبات الس
ــتمائة واربعة واربعون الف وثمانمائة  ــبعون مليون وس ــعة وس ــة مليار وثالثمائة وتس مبلغ قدرة  (٥,٣٧٩,٦٤٤,٨٣٢) خمس

واثنان وثالثون  دينار  عراقي .
ب -الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم امتالك 
الشركة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام ٢٠١٤ وذلك استنادا اُّـ ما جاء 

بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم اِّـناقصات والعقود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .
ــات الخربة الفنية اِّـدرجة  ــدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلب ــدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يق ــربة والق ٢- الخ

أدناه:
ــغ اليقل عن  ــابقة وبمبل ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــوي َّـ ( ١) عقد وللس ــاول ثان ــود, او كمق ــاول , أو ادارة عق ــة مق ــاركة بصف اِّـش
ــة مليار وثالثمائة وتسعة وسبعون مليون وستمائة واربعة واربعون الف وثمانمائة واثنان وثالثون   (٥,٣٧٩,٦٤٤,٨٣٢) خمس

دينار  عراقي .
ــاليب  ــى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس ــا بنجاح  بالكامل. و يعن ــال هذا العقد و تم أنجازه ــود مماثله ألعم ــذ عق لتنفي

والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
ت - توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن جدول الفعاليات ( القسم الخامس من الوثيقة القياسية) .

ــم غري  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رس رابعاً- يمكن ش

مسرتد  قدرة (٢٥٠,٠٠٠) مائتان  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد   اِّـصادف  ١ /٢٠١٩/٩  .
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم الخميس   اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٢   الساعة العاشرة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الخميس  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٩ الساعة ٢:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت اِّـحلي 
ــاءات فعليا  وبوجود  ــيتم فتح العط ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس ِّـدين

ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٩.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

ــبعون مليون وثالثمائة  ــعة وس ــع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٧٩,٣٢١,٥٠٠ ) مائة وتس ــب أن يرفق بجمي ــابعاً - يج س
ــمائة  دينار عراقي. على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ  ــرون الف وخمس وواحد وعش

نفاذية العطاءات .
ثامناً-  على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــية  ــم الرابع من الوثيقة القياس ــداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــق العطاء ٢- الج ــاء وملح ــالة العط  ١- رس
وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

ــن الجهات اِّـحددة َّـ ورقة  ــع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها م ــري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقي ــض تحري ٣-تفوي
بيانات العطاء التي تؤكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع 

للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

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

ــب مقتضيات  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقب ــر-  للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقص ــا عش اثن
اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك.

ثالثة عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة بيع الوثائق القياسية
basra.gov.iq اربعة  عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود  ــركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــة عشر – الزام الش خمس
الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .

ستة عشر – سبب االعالن الثاني *تم تقديم كشف مسعر استنساخ َّـ االعالن االول*لم يتم تقديم عمل مماثل حسب االعالن 
ــرة االعالن ثالثا (٢-أ ) ــب فق ــمية حس ــرة ثالثا(٢- أ ) َّـ االعالن االول*لم يتم تقديم عمل مماثل منجز مؤيد من جهة رس الفق
ــم (١٦٠٧٤/٥/٤) َّـ  ــاب وزارة التخطيط اِّـرق ــتان مخالف كت ــركة ارتوش من مكون اقليم كردس ــة ش ــالن االول *هوي َّـ االع
ــيولة  نقدية حسب فقرة  ــعر َّـ االعالن االول * لم يتم تقديم س ــف الفني اِّـس ٢٠١٩/٧/٨. *عدم توازن َّـ اغلب فقرات الكش

االعالن ثالثا (١- ب) َّـ االعالن االول. 

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي /النائب الفني ِّـحافظ البصرة

العدد:٤٩٤٥                                             (مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاني)                                      التاريخ :٢٠١٩/٨/٢٨

(مشروع تنظيف شعبتي الرباط واِّـعقل) مناقصة (١/ بلدية   ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٥٩٩ َّـ ٢٠١٩/٨/١٩). 
ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم  ــر (محافظة البصرة / قس يس

(اِّـغلقة) مشروع (مشروع تنفيذ البنى التحتية لحي االنتصار ).
 - وبكلفة  تخمينية قدره(٨,٣٥٩,٤٧٤,٠٠٠) ثمانية مليار وثالثمائة وتسعة وخمسون مليون واربعمائة واربعة 

وسبعون الف دينار عراقي .
 - ضمن  برنامج  تنمية االقاليم  لعام ٢٠١٩.

 - مدة التنفيذ ( ٣٦٥  يوما ) .
ــاء / ميكانيك / كيمياوي  وبعرض  ــائية   / كهرب ــف اِّـطلوبة : الدرجة / الرابعة     والصنف /  إنش ــة والصن   - الدرج

فني  
-  موقع اِّـشروع (الهارثة)

ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ  العقود  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس   أوالً-  س
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.

  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قسم العقود الحكومية  / شعبة 
اعالن اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة 

البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات اِّـشرتي ) ما يلي :

•القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــب قانوني معتمد وَّـ  ــنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــابات الختامية معدل ربح ألخر س ١ -الحس
ــركة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام  حالة عدم امتالك الش
ــم اِّـناقصات والعقود  ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس ٢٠١٤ وذلك اس

ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .
٢-معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن (٦,٢٦٩,٦٠٦,٠٠٠) ستة مليار ومائتان 

وتسعة وستون مليون وستمائة وستة الف  دينار  عراقي .
ــيولة النقدية  ــدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مق ٣-متطلبات الس
ــون  مليون واربعمائة  ــتة وثمان ــبعمائة وس ــل  عن مبلغ قدرة  (٢,٧٨٦,٤٩٢,٠٠٠) اثنان مليار وس ــغ اليق بمبل

واثنان وتسعون الف  دينار  عراقي .
•على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــة متطلبات الخربة  ــالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــدم العطاء أن يقدم دلي ــدرة الفنية: على مق ــربة والق ٢- الخ
الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل  اِّـش
عن (٥,٠١٥,٦٨٥,٠٠٠) خمسة مليار وخمسة عشر مليون وستمائة وخمسة وثمانون الف  دينار  عراقي .

ــاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ،  ــود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنج ــذ عق لتنفي
األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .

ب - توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن جدول الفعاليات ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 
رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع 

رسم غري مسرتد  قدرة (٢٠٠,٠٠٠) مائتان  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد   اِّـصادف  ٢٠١٩/٩/١  .
ــاعة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم الخميس   اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٢   الس ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً.
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الخميس  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٩ الساعة ٢:٠٠ ظهرا     حسب  ــاً -يجب تس   سادس
ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح  التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .

     التاريخ : يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٩.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٨٣,٥٩٤,٧٤٠) ثالثة وثمانون مليون وخمسمائة 
واربعة وتسعون الف وسبعمائة واربعون دينار عراقي. على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة 

٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً-  على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــم الرابع من الوثيقة  ــالة العطاء وملحق العطاء ٢- الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس (١- رس
القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

٣-تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة 
ــتمارات  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس َّـ ورقة بيانات العطاء التي تؤكد اس

اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

عاشرا-  يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــمي الذي يلي يوم  ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــر -  اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس احد عش

العطلة.
ــب  ــر-  للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس اثنا عش

مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك.
basra.gov.iq ثالثة عشر -  اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

ــع الوثائق  ــعبة بي ــم العقود الحكومية/ ش ــة العراق/محافظة البصرة/قس ــه أعاله*:جمهوري ــار إلي ــوان اِّـش -  العن
القياسية

ــراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط / ــركات بش ــر – الزام الش اربعة  عش
دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي /النائب الفني ِّـحافظ البصرة

العدد:٤٩٤٦                                              (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                      التاريخ :٢٠١٩/٨/٢٨

(مشروع تنفيذ البنى التحتية لحي االنتصار) مناقصة (٤٦/ بلديات ٢٠١٩)
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َّـ   ٤٣٨٢) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــاً  إلحاق
اول  ــالن  بإعــ ــة  الخاص  (٢٠١٩/٨/٥
للمناقصــة ٨/ بلدية  ٢٠١٩ مشروع ( تنفيذ 
البنى التحتية للمتبقي من االمن الداخلي) نود 
ــد موعد غلق اِّـناقصة اعاله  ان ننوه اُّـ تمدي
ــادف ٢٠١٩/٩/٤  ــوم االربعاء اِّـص ليكون ي
ــن يوم الخميس  ــاعة الثانية ظهراً بدال م الس

اِّـصادف ٢٠١٩/٨/٢٩.

اِّـهندس
محمد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ِّـحافظ البصرة

محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
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َّـ   ٤٤٧٠) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــاً  إلحاق
اول  ــالن  بإعــ ــاص  الخ  (٢٠١٩/٨/٧
ــاج طاقة ٢٠١٩  ــة ١/ كهرباء انت للمناقصــ
ــاج الطاقة  ــات مديرية انت ــروع (احتياج مش
ــد موعد  ــوه اُّـ تمدي ــود ان نن ــة) ن الكهربائي
ــاء  ــوم األربع ــون ي ــاله ليك ــة اع ــق اِّـناقص غل
ــادف ٢٠١٩/٩/٤ بدال من يوم االربعاء  اِّـص

.٢٠١٩/٨/٢٨

اِّـهندس
محمد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ِّـحافظ البصرة
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

ــداد  االع ذوات  ــا  بكتبن ــاً  إلحاق
 ٤٦٨٨,٤٦٨٧,٤٦٨٩,٤٦٨٥,٤٦٨٦ )
ــي   ثان ــالن  بإعــ ــة  الخاص  (٢٠١٩/٨/٢١ َّـ 
ــة ,٨١ / تربية ,١٢٧/  ــات (٨٤/تربي للمناقصـ
ــة ,٥٠/ تربية , ٦٤/ تربية) نود ان ننوه اُّـ  تربي
ــة للمناقصات  ــة والصنف اِّـطلوب ــل الدرج تعدي
ــائية  اعاله لتكون الدرجة الثامنة والصنف / انش
ــائية  ــابعة والصنف انش ــة الس ــن الدرج ــدالً م ب
ــم التخطيط واِّـتابعة ذي  ــتناداً اُّـ كتاب قس اس

العدد ٣٧٠٩ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٧.

الحقوقي اياد كاظم مبارك
مدير العقود الحكومية
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َّـ   ٤٤٤٧) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــاً  إلحاق
اول  ــالن  بإعــ ــة  الخاص  (٢٠١٩/٨/٧
للمناقصــة ٧/ بلدية ٢٠١٩ مشروع (انشاء 
ــاص  ــكني الخ ــع الس ــة للمجم ــى التحتي البن
ــع الرحاب)  ــي مجلس اِّـحافظة (مجم بموظف
َّـ الكزيزة) نود ان ننوه اُّـ تمديد موعد غلق 
ــاء اِّـصادف  ــون يوم الثالث ــة اعاله ليك اِّـناقص
ــاعة الثانية ظهراً بدال من  ٢٠١٩/٩/٣ الس

يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٨/٢٨.
اِّـهندس

محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحافظ البصرة

العدد:٤٨٢٤                                                                       م/ (تمديد موعد غلق)                                   التاريخ: ٢٠١٩/٨/٢٧

العدد:٤٩٥٠                                                                            م/ (تنوية)                                                    التاريخ: ٢٠١٩/٨/٢٨العدد:٤٩٥٣                                                          م/ (تمديد موعد غلق)                                                 التاريخ: ٢٠١٩/٨/٢٨

العدد:٤٨٦١                                                                      م/ (تمديد موعد غلق)                                     التاريخ: ٢٠١٩/٨/٢٧



ــرب القاعدة  ــرات.. املؤامرة األولى كانت ح ــن التفجي ــاً ملا كتبنا ع ختام
ــاحات  ــون، والثانية س ــي والعراقي ــحقها التحالف الدول ــاهم بس وس
ــتاني واحلشد  ــحقتها فتوى اإلمام السيس االعتصام وحرب داعش وس
ــل ان تنهض قوات  ــلحة وداعموهم قب ــه الفصائل املس ــعبي ونوات الش
اجليش والشرطة املركزية من الصدمة ومبساندة قوية من القوات اجلوية 
ــدأت بقصف  ــرة الثالثة اخلطيرة فب ــا املؤام ــة، أم ــة والبريطاني األميركي

مستودعات/ مخازن عتاد احلشد. 
ــال عن ضرب عتاد إيراني بطريقه إلى لبنان أكذوبة، بل هو جزء من  ما يق

خطة شاملة لتحطيم العراق هذه مكوناتها:
١. ضرب املستودعات لتجريد احلشد من عتاده. 

٢. والثارة مشاعر الناس ضده. 
٣. والثارة خالفات بني اطراف الدولة واحلكومة واحلشد. 

٤. وإلثارة خالفات بشق هوية احلشد بني ما (يسمونهما) حشد املرجعية 
وحشد إيران. 

٥. وحتريض النغمة الطائفية والشوفينية لشرائح مجتمعية. 
٦. وإثارة خالفات شيعية ـ شيعية حتى االقتتال. 

٧. وإثارة نزعة املفاصلة املناطقية. 
ــتهداف قيادات حشدية عليا جسديا الضعاف دور احلشد القيادي  ٨. اس

ومتاسكه ودفعه الى ردود انتقام متسرعة. 
ــل األكبر جاء بارتكاب خطأ شنيع باعطاء األسبقية الستهداف  الفش
املستودعات فالتقطت الهجمات كعالمة حتذير لقيادات احلشد والدولة 

للتحوط فقامت بتدابير حماية وكشف مالمح املؤامرة. 
ــرطة ليس إال  ــي اجليش والش ــاء صهره ف ــد بغط ــاوالت الغاء احلش مح
ــم ومحاولة  ــتغالل وتضخي ــذ املؤامرة، واس ــن محطات تنفي ــة م محط
ــد  ــذي يقضي بإعادة تنظيم احلش ــر الديواني ال ــط لتحريف األم الضغ

بشكل متوازن وليس صهره.
فشل املؤامرة نسبيا حتى اآلن جاء من خطأ املغرضني في حتديد أسبقيات 
ــذ. والغاية النهائية اثارة االضطرابات وصوال الى االحتراب االهلي  التنفي

وبني فروع القوات، ودفع الطرف األقوى (؟) الى تنفيذ انقالب.
ــروع (وإن كانت  ــيّرات الهجمات هي رأس حربة املش ــة صاحبة مس اجله
ــن داخل العراق ورمبا بطائرات  ــرائيل فعال افتراضا) فإنها رمبا نفذت م إس
ــت قادرة على  ــا إن (كانت هي فعال) ليس ــك فهي وحده ــبح، مع ذل الش
ــذا يرجح خليجيا،  ــذا احلجم؛ ألنها حتتاج إلى مال وه ــذ مؤامرة به تنفي
ــركاء، والشكوك ألطراف داخلية حتوم حول األميركان (حصرا) ألنهم  وش
ــم نفوا صلتهم  ــم الهائلة، ورغم أنه ــاكنا رغم قدراته ــم يحركوا س ل
بالتفجيرات، وطرف أو أكثر داخلي ميتلك امكانات مالية وأمنية وسالحا 

وسياسية ورغبة انفصالية وغير خاضع للمراقبة والتدقيق.
املؤامرة احبطت بداياتها إال أنها لم تسحق كليا.

ــرائيل وأميركا وقوى انفصالية داخلية) (فقط) تنظر  (دول خليجية وإس
ــد كمصدر تهديد لها، ونرى وجوده معادلة توازن إقليمية وردع  الى احلش
بعيدا عن هوس العالقة بإيران، فغاية الدفاع الكبرى تبرر بعض الوسائل 
ــت إيراني الهوى كما يروج اخملربون وأهل  مرحليا. وليكن واضحا بأني لس
ــاء في بغداد  ــراف مبن فيهم األصدق ــت عدوا، وكل األط ــني، ولس اإلرهابي
ــا،  ــأ) مبا أكتب علنا لكم فيطلعون وتعليقاتكم تزيدهم حماس (تتفاج
ــعبي مرتفع أمامه املعطيات مفتوحة حرصا  نقيّم املوقف من مرصد ش

على العراق واألمن الدولي.

هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣٢٥٢) - الخميس  - ٢٩ - آب - ٢٠١٩
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ــي اجلديد الحت بشائره وصرنا نسمع  العام الدراس
ــئلة  دبيب أقدامه ونرى حركة أقالمه، ولكن ثمة أس
ــن يعنيه األمر  ــا تعودتُ على طرحها مل كبيرة لطامل
ــاً  ــا أذهب إليه طقس ــى م ــر حتى أمس ــت مبك بوق
ــب الصحفي وألني  ــه من باب الواج ــنوياً أمارس س
ــاع التربوي هو  ــري- أن القط ــرف غي ــرف -كما يع أع
ــاد، وبلد بال تعليم  ــاس تقدم البالد ونهضة العب أس

كرحم عقيم!!
ــة متطورة لن  ــات تربوية وتعليمي ــد بال مؤسس وبل
ــه  ــد تنهش ــوى اخلراب والضياع وجس ينتج لنا س

الذئاب ويتطاير جراء تعفنه الذباب!!
ــوف  ــي كثيرة ومزدحمة، ولكن س ــئلة في ذهن األس
أرتبها حسب أولوياتها وأهميتها، ولنبدأ على بركة 
اهللا: ماذا أعددنا بشأن األبنية املدرسية السيما تلك 
ــاً صفصفاً أو تلك التي ما  ــي هدمت فصارت أرض الت
ــل تبقى الكرفانات  ــرد هياكل حديدية وه زالت مج

حاضرة من دون منازع بوصفها ضرورة ملحة؟!
ــن حيث  ــرى إعدادها م ــة ج ــة احلالي ــل أن األبني وه
ــا بالتدفئة  ــم وجتهيزه ــة والترمي ــة واإلدام الصيان
ــون- أم أن أعمال الترميم  ــاءً ال تضحك والتبريد -رج

تبدأ ما أن يقرع جرس الدرس األول؟!
ــالكات  امل ــال  ــالت وإكم التنق ــوية  ــت تس ــل مت وه
ــية والتعليمية بوقت مبكر أم أن (الهرجة)  التدريس
ــتوزع  ــة العجة؟.. وهل س ــتبدأ بعد أن تثار زوبع س
املناهج الدراسية كاملة وليس بأسلوب القطارة؟.. 
ــواد جديدة  ــون مب ــيتفاجأ املعلمون واملدرس وهل س
ــون املهدئات  ــة ويتناول ــون في دوام جتعلهم يعيش

بحثاً عن السالمة؟!
ــا الرباعي قد أحلق  ــدوام الثالثي ورمب ــل أدركنا أن ال ه
ــة التربوية أم أن من يعنيه األمر يلتزم  ضرراً بالعملي

القول املأثور (خليها سكتة يا لفتة)؟!
ــاه بعض  ــا جت ــة أمره ــات التربي ــت مديري ــل حزم ه
ــي  ــت العام الدراس ــي رافق ــلبية الت ــر الس الظواه
ــيما تدني نتائج االمتحانات أم األمر ال  املاضي والس

يحتاج إلى دوخة رأس؟!
ــنا بذات الفخامة  وأخيراً هل فكرنا أن جنعل مدارس
ــاً مثل (أم  ــوالت التي تتوالد يومي ــي أبنية امل التي ه
ــة الدكاكني  ــبه بأبني ــتبقى أش البزازين) أم إنها س
ــق  ــة مطر والتالميذ يصلونها بش ــرق مع أول زخ تغ
األنفس بعد اخلوض في الطني بأحذية بال قياطني؟!

@NNla�Ï�i�̨ a@Û�‹ �«@ �Ô �ça�â �Ü€a@ �‚b�»€a
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي
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متابعة / البينة الجديدة
ــهر  أش ــن  م ــدة  واح ــت  تعرض
ــاخرين  ــالت الكوميديات والس املمث
السياسيني في زميبابوي لالختطاف 
واإلهانة، بعد  ــف  والتعني ــرب  والض
اتهامها مبهاجمة احلكومة والرئيس. 
ــامانثا كورييا إن  ــة س وقالت املمثل
ــقتها  ــني أتوا إلى ش ــال ملثم ٣ رج
ــهم على أنهم من  وعرفوا عن أنفس

ــرطة، وعندما اقتحموا الشقة  الش
ــا على  ــا وأجبروه ــدأوا يصفعونه ب
ــى مكان مجهول،  التوجه معهم إل
ــان»  غاردي «ذا  ــة  لصحيف ــا  وفق
ــا ذكرت  ــامانثا كوريي البريطانية.س
أنهم جردوها من مالبسها والتقطوا 
ــا وهي عارية، كما أرغموها  صورا له
ــرف الصحي،  ــرب مياه الص على ش
ــريكها  ــتجوابها حول ش ــل اس قب

ــاة التلفزيونية حيث  ــب القن ومكات
ــامانثا  تعمل. ويعد الهجوم على س
ــلة حوادث  ــادث في سلس أحدث ح
ــتهدفت  ــابيع األخيرة اس ــي األس ف
منتقدي الرئيس الزميبابوي، إميرسون 
ــزب اجلبهة الوطنية  منانغاغوا، وح
ــوق  ــطاء حق ــد نش ــم. ويعتق احلاك
اإلنسان أن أجهزة األمن في زميبابوي 

مسؤولة عن احلادث.
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وفيق السامرائي

من لندن

كركوك / البينة الجديدة
أعلنت مديرية الدفاع املدني 
ــتخراج  ــي كركوك عن اس ف
ــة للصرف  ــن فتح طفلة م
ــار  امت  ٨ ــق  بعم ــي  الصح
ــان  ــر بي ــة. وذك ــي احملافظ ف
ــس االربعاء، ان  للمديرية، أم
ــاع مدني رتل  ”فرق مركز دف
ــوك متكنت  ــوارئ بكرك الط

ــة بعمر (٥)  ــن إخراج طفل م
ــنوات من فتحة للصرف  س
ــار  ــق (٨) امت ــي بعم الصح
ــة  عالي ــة  ومهني ــرعة  بس
ــفى  ــا الى املستش ومت نقله
ــتقرة،  ــت صحتها مس وكان
ــس  التنف ــراء  اج مت  ــا  بعدم

االصطناعي لها“.

بغداد / البينة الجديدة
تعزي أسرة حترير (البينة اجلديدة) الوسط األدبي والثقافي 
ــاء والكتّاب  ــاد األدب ــني العام الحت ــراق لوفاة األم ــي الع ف
ــف في  ــير مؤس ــاط إثر حادث س ــم اخلي ــاعر إبراهي الش
ــس األربعاء، عن عمر ناهز ٥٩ عاماً، فيما  مدينة عقرة، أم
أصيب املتحدث باسم االحتاد عمر السراي بجروح.. تغمد 
ــه ومحبيه الصبر  ــع رحمته وألهم ذوي اهللا اخلياط بواس

والسلوان، وأن مين بالشفاء العاجل للسراي.

ــي محمد  ــرب اللبنان ــارت أغنية للمط أث
إسكندر تدعو النساء إلى العودة للبيت، 
واالهتمام باملطبخ؛ احتجاجات نسائية، 
حتى إن الناشطات في احلركات النسوية 
ــة»، بينما قوبلت  ــة «إهان اعتبروها مبثاب
ــال، واحتلت  ــني الرج ــع ب ــاب واس بإعج
ــني أغنيات راديو بيروت خالل  مركزا بارزا ب
األسابيع املاضية. وتغزل املغني اللبناني 
في زوجته التي أراد لها أن تظل في البيت 
على طريقة «سي السيد» في ثالثية جنيب 
محفوظ الشهيرة في أغنية «جمهورية 

ــغلك قلبي وعاطفتي  قلبي» قائال: «.. ش
ــي تاني،  وحناني، مش رح تفضي لـَ أي ش

ــة قلبي..».  ــة جمهوري بيكفي إنك رئيس
ــول األغنية: «نحنا ما  وفي مقطع آخر تق
ــهادتها، عنا البنت  عنا بنات تتوظف بش
ــي خلدمتها». والقت  ــي بيج بتدلل كل ش
األغنية املعارِضة لعمل املرأة استحسانَ 
سائقي التاكسي في العاصمة اللبنانية، 
ــبما قال أحد بائعي األسطوانات في  حس
ــارع احلمرا وسط بيروت. غير أن معظم  ش
مشتري األسطوانة من الرجال، وال يسأل 
ــوى عدد قليل بدافع  عنها من النساء س

الفضول.
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ميسان / البينة الجديدة
ــن  م ــرات  العش ــع  قط
ــان،  ــن في ميس املتظاهري
ــارعا  ش ــاء،  االربع ــس  ام
ــة  باحملافظ ــــــــــا  رئيس
ــة بالتعيني. وقال  للمطالب
ــرات من  ــل ان العش مراس
ــي  ــة ف ــي الهندس خريج
ــرق  ــوا الط ــان قطع ميس
ــركة نفط  ــة الى ش املؤدي
ــة  للمطالب ــان  ميس
املراسل  واضاف  بالتعيني. 
ــددوا  ه ــن  املتظاهري ان 
ــم اعتصام مفتوح  بتنظي
ــتجابة  في حال عدم االس

ملطالبهم.

ــم الرفيعي) املدير التجاري لشركة مجموعة العدالة  هنأ احلاج (باس
الزميل احلاج (عبد الوهاب جبار) رئيس حترير (البينة اجلديدة) ملناسبة 
عودته من بيت اهللا احلرام بعد أداء مناسك احلج، كما هنأ الزميل (علي 
ــتقبل العراقي) الزميل رئيس حترير  الدراجي) رئيس حترير جريدة (املس
ــبة  ــبة. وبهذه املناس ــة اجلديدة) عبد الوهاب جبار بذات املناس (البين
ــار كل العاملني في  ــاب جب ــس التحرير عبد الوه ــكر الزميل رئي يش

جريدتي العدالة واملستقبل العراقي على هذه التهاني.

ميلك الطفل الكرواتي إيفان ستويلشكوفك، (٦ 
سنوات) قدرات خارقة؛ حيث يتميز جسده بقدرة 
مغاطيسية عالية، جتذب أدوات املطبخ املعدنية 
إليه، حتى مقالة طهي البيض الضخمة. وقالت 
ــكوفك،  ــي ميل»: يعد ستويلش ــة «ديل صحيف
ــرة القدم في  ــر، فهو يلعب ك ــل أي طفل آخ مث
ــرته أوقاتهم، ومع  ــارك أس ــة املنزل، ويش حديق
ــخصيته، حيث  ــك هناك جانب غريب في ش ذل
ــده بقدرة مغاطيسية عالية، جتذب  يتميز جس

مالعق وسكاكني وشوك معدنية إلى جسده،
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ــة الجديدة)  ــر (البين ــرة تحري ــئ أس تهن
ــم (أبو قاسم) الحاج  واِّـوزع حسن هاش
ــبة عودته  ــال ولي الباجالني) ِّـناس (كم
من حج بيت اهللا الحرام، داعني له حجاً 
ــاً مغفوراً  ــكوراً وذنب ــعياً مش مربوراً وس

وصحة دائمة.
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