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ــأن ابرز ملفات  ــام  من احلديث بش ــادر البرملانية هذه االي ــر املص تكث
ــتجوابات التي تنتظر وزراء ومسؤولني في حكومة رئيس الوزراء  االس
ــريعي اجلديد للبرملان.. ولكني  (عادل عبد املهدي) خالل الفصل التش
ــم من الدورات  ــادة النواب القدمي منك ــتحلفكم باهللا ياكل الس اس
ــتجوابات  ــاذا حصدنا من اس ــل تعلمونني م ــابقة او اجلديد ه الس
العديد من السادة الوزراء واملسؤولني في الدورة البرملانية السابقة؟.. 
ــاهد الوزراء يتقاطرون حتت  ــعب يش ألم تقم الدنيا ولم تقعد والش
ــت لنا بأن مايجري  ــتجوابهم بالفعل لكن ثب ــة البرملان ويتم اس قب
اليعدو عن كونه مسرحية للقشمرة هدفها خداع الشعب وتخديره 
وامتصاص غضبه وبالفعل فقد اسدل الستار عن املسرحية بكامل 

ــت احالة  ــا مت ــا عندم فصوله
ــتجوبني الى  بعض الوزراء املس
التقاعد وليس الى القضاء ولم 
ــداً خلزينة  ــاراً واح ــتعد دين نس
الدولة وانتهى كل شيء وكأنك 

ياأبو زيد ماغزيت!!
ــتجواباً  ــد اس ــن يري ــوان: م اخ
ــوزراء  ال ــض  لبع ــاً  حقيقي
ــه  ــا بأن ــؤولني فليعاهدن واملس
ــتجواب بهدف  ــارس االس لن مي

ــويف او ملآرب ومطامع يعرفها القاصي  ــقيط او التس االبتزاز والتس
ــأن  ــدور الرقابي للبرملان بش ــه يريد تفعيل ال ــن يتذرع بأن والداني.م
ــاد مالي واداري اقول له: مارس دورك الوطني  مايتعلق بشبهات فس
ــاء وال يثنك عن ذلك  ــجاعة وكبري ــرف واباء وش ايها النائب بكل ش
ــب احلكومة فعالً  ــذا او ذاك.من يريد ان يحاس ــد او وعيد من ه تهدي
ــف صلداً غير مهزوز وليطالبها بصوت عالٍ من دون رياء او تزوير  فليق

ألن واجب البرملاني هو الدفاع عن حقوق الشعب.
وفي اخلتام استمحيكم عذراً واقول:

ــروخة تكررونها متى  ــطوانة مش ــتجواب اس الجتعلوا ملفات االس
تشاءون وتشتهون.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@NNpbiaÏvnç¸a@—‹fl
âäÿnm@Ú„aÏ�ça

كشفت اللجنة املالية النيابية، 
ــزم حكومتي  ــس االحد، عن ع ام
اربيل وبغداد عقد اتفاق سياسي 
ــأن موازنة  ــادي جديد بش واقتص
٢٠٢٠، مبينة ان االتفاق سيكون 
ــن االتفاقيات  ــا ع ــا متام مختلف
ــو اللجنة  ــال عض ــابقة. وق الس
ــيدو في تصريح  جمال احمد س
ــابقة  ان ”االتفاقيات الثالث الس
ــتان واحلكومة  ــني اقليم كردس ب
االحتادية فشلت ولم تتمكن من 
ــتقرار املالي لشعب  حتقيق االس
ــة  ــاف ان ”حكوم ــراق“. واض الع
ــت عن  ــتان امتنع ــم كردس اقلي
ــى  ال ــدر  املص ــط  النف ــليم  تس
ــي قطع  ــبب ف ــة ما تس احلكوم

رواتب موظفي االقليم.
ــف ائتالف  ــر كش ــأن آخ وفي ش
ــة (حيدر العبادي)،  النصر برئاس
ــث خيار  ــه يبح ــس األحد، ان ام
ــع تيار  ــكيل حتالف جديد م تش

احلكمة لتوسيع جبهة املعارضة، 
ــالح  ــف اإلص ــد أن حتال ــا أك فيم
ــه وجود. وقال  ــار لم يعد ل واالعم
النيابية  الكتلة  باسم  املتحدث 
لالئتالف النائب (فالح اخلفاجي) 
ــالف النصر  ــح إن ” ائت في تصري
ــام إلى تيار  ــث خيار االنضم يبح
ــية  احلكمة لبناء خارطة سياس
جديدة معارضة بناءة وبتوجهات 
ــدا وجود مباحثات  جديدة“، مؤك

بهذا اخلصوص.
ــف النائب في  ــه كش ــن جانب م
البرملان، (منصور البعيجي)، امس 
ــم برملاني  ــود دع ــد، عن وج األح
ــة  منظوم ــراء  لش ــة  للحكوم
ــية حلماية البلد  دفاع جوي روس
ــال  ــي. وق ــداء خارج ــن اي اعت م
ــان إن «هنالك  ــي، في بي البعيج
دعم برملاني للحكومة العراقية 
ــراء منظومة دفاع  ــا بش لقيامه
ــيا من  ــن روس ــورة م ــوي متط ج
اجل حماية سماء العراق من اي 
ــتقبل».  اعتداء خارجي في املس

ــس الوزراء  ــاف، أن «على رئي وأض
ــريعا  ــاع التحرك س ــر الدف ووزي
ــاع اجلوي  ــراء منظومة الدف لش
وعدم التأخر اكثر خصوصا بعد 
ــافر  ــتهداف س ماحصل من اس
ــد الشعبي من قبل  ملواقع احلش

الكيان الصهويني مؤخرا».
ــت الهيئة  ــياق آخر اعلن وفي س
املدني  ــع  التجم ــزب  ــة حل العام
ــليم  ــه (س لالصالح الذي يترأس
ــن  ع ــد،  األح ــس  ام ــوري)،  اجلب
ــحابها من احلزب، مبينة ان  انس

القرار جاء بعد ”فشل“ احلزب في 
ــا. وقال  ــتجابة لطموحاته االس
ــابق باحلزب  ــارز الس ــادي الب القي
(معتصم العبيدي) في تصريح إن 
”قرار انسحاب معظم القيادات 
ــم موضوعي الداء  جاء بعد تقيي

ــي لالصالح  ــزب التجمع املدن ح
ــتجابة  ــله في االس (عمل) وفش
ــف  توظي ــي  وف ــا  لطموحاتن
ــية  ــة والسياس ــا الفكري قدراتن
العبيدي،  واضاف  واالجتماعية“. 
ــهد  ستش ــة  املقبل ــام  ”االي ان 
ــدد  متع ــوار  ح ــى  ف ــا  انخراطن
ــاد واالجتاهات لدعم برنامج  االبع
ــات احلقيقية واالنفتاح  اإلصالح

على مختلف القوى الوطنية“.
ــه رأى النائب عن حتالف  من جانب
سائرون (رائد فهمي), امس االحد 
ــيح نائب او اكثر  , ان قضية ترش
ــكل  لرئيس اجلمهورية باتت تش
ــم صالح),  ــس (بره ــا للرئي حرج
ــل  ــب الكت ــى ان اغل ــيرا ال مش
ــذ املوضوع  ــية لم تأخ السياس
على محمل اجلد. وقال فهمي في 
تصريح إن ”الكتل السياسية لم 
تأخذ قضية ترشيح نائب رئيس 

اجلمهورية على محمل اجلد 

تتمة ص٣
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بعد فشل (3) اتفاقيات سابقة.. اربيل وبغداد سيدشنان اتفاقاً جديداً بخصوص موازنة (2020) والحبل على الجرار

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
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بغداد /  
ــدي، امس  ــادل عبد امله ــوزراء ع ــدر رئيس ال اص
االحد، امرا ديوانيا بتشكيل جلنة تزيل التجاوزات 
ــكرتير رئيس الوزراء  على عقارات الدولة.وقال س
ــد البياتي  ان «رئيس  الفريق الركن محمد حمي
ــكيل جلنة  ــدي امر بتش ــادل عبد امله ــوزراء ع ال
برئاستي وعضوية ممثلي ١١ جهة على ان ال تقل 
درجتهم عن (مدير عام) او (رتبة لواء)» واضاف ان 
«اللجنة تتولى مهمة ازالة التجاوزات احلاصلة 
ــنة  على عقارات الدولة تنفيذاً للقرار (١٥٤) لس
ــوزراء املرقمة (٤٤٠)  ــس ال ــرارات مجل (٢٠٠١) وق
لسنة (٢٠٠٨) و(٢٤٤) لسنة (٢٠١٧) ووفقاً لآللية 

املبينة فيها اصولياً وعلى وفق القانون.

استعراض عسكري ِّـنظمة بدر وسط بغداد 
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 من يريد ان يحاسب 
الحكومة فعالً فليقف 
صلداً غري مهزوز 
وليطالبها بصوت عالٍ 
من دون رياء او تزوير

عبد الوهاب جبار
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 متابعة /              
ــاالت  االتص ــة  جلن ــتنكرت  اس
ــواب،  ــس الن ــي مجل ــالم ف واالع
امس األحد، التقرير املسيء الذي 
ــتهدفت فيه  بثته قناة احلرة واس
ــي العراق  ــات الدينية ف املؤسس
بغية التشويه واالساءة لسمعة 
اللجنة  واكدت  املؤسسات.  هذه 
ــا لهكذا تقارير  في بيان ”رفضه
ــة ومن  ــة ومفتعل ــة كاذب اعالمي
نسج اخليال الغاية منها تشويش 

احلقائق وضرب املؤسسة الدينية 
ــذا  ”ه ان  ــا  مبين ــالد“،  الب ــي  ف

ــاوالت  ــن مح ــق م ــر ينطل التقري
ــدات  ــرب معتق ــة لض ــر بريئ غي
ــمعتها  ــويه س ــني وتش العراقي
ــيلة“.  وس ــكل  وب ــورة  ص ــكل  ب
ــة  ”اللجن أن  ــان،  البي ــاف  وأض
ــبل القانونية  ــزم اتباع الس تعت
ــرة للتحقيق معها  ــاة احل مع قن
العراقي بخصوص  ــاء  القض في 
ودعت  واملسيء“.  املشوه  التقرير 
االعالم  ــائل  ــة جميع وس اللجن
إلى ”ضرورة توخي الدقة وانتقاء 

املعلومات من مصادرها الرئيسة 
ــويه  ــاب التش ــدم تبني خط وع
ــات الدينية  ــاءة للمؤسس واالس

واالجتماعية في العراق“.
كما ردت جلنة اإلتصاالت واإلعالم 
ــد، على ما  ــة، امس األح البرملاني
بثته قناة احلرة، عادة إياه محاولة 
ــات  املؤسس ــمعة  س ــويه  لتش
ــتنكرت  واس ــراق.  بالع ــة  الديني

اللجنة، في بيان إن 

تتمة ص٢

بيروت / 
ــهدت اجلبهة اللبنانية – االسرائيلية امس  ش
تطورات امنية خطيرة والتهبت بشكل متسارع 
ــزب اهللا اللبناني بتدمير  عقب قيام مقاتلي ح
ــدة أفيفيم  ــرائيلية قرب احلدود في بل آلية اس
وسقوط ضحايا وقد ردت املدفعية االسرائيلية 
ــتيرية على  على املواقع اللبنانية بطريقة هس
خلفية اطالق صاروخ من لبنان واعترف اجليش 
ــدادا كبيرة من اآلليات  ــرائيلي بأنه دفع اع االس
ــة والراجمات ملواصلة قصف  املدرعة واملدفعي
ــب اجليش  ــي املقابل طل ــة وف ــع اللبناني املواق

ــي تبعد  ــات الت ــكان التجمع ــرائيلي س االس
ــدودي بفتح  ــياج احل ــرات من الس (٤) كيلومت
املالجئ والغاء جميع االعمال والنشاطات في 
ــياج احلدودي مبا في ذلك االعمال  منطقة الس
ــل قصفت املدفعية  ــة وفي تطور عاج الزراعي
ــارون الرأس).  ــي بلدة (م ــرائيلية مواقع ف االس
في حني اطلق حزب اهللا اللبناني قذائف هاون 
ــرائيلية وكذلك القاعدة  ــدات االس باجتاه البل
ــرائيلية وحتدثت مصادر من  ــكرية االس العس

مسرح العمليات                 تتمة ص٣

برنامج في قناة الحرة يـثير جدالً ساخناً في االوساط الرسمية والشعبية العراقية
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الجبهة اللبنانية – االسرائيلية تلتهب بشكل متسارع
@Òäˆbü@¡‘éÌ@Ô„b‰j‹€a@ìÓ¶aÎ@ÚÓ‹Óˆaäça@ÚÓ€e@äfl �ÜÌ@!a@låy@

Ü«ÏnÌ@ÏÁbÓ‰n„Î@7néÁ@ÊaÎÜ»i@Öäm@kÓic@›mÎ@Ò7éfl

بغداد / 
ــب  مكات ــي  موظف ــع  جتم ــن  أعل
ــني العموميني، امس االحد،  املفتش
ــا  ــع انطالقه ــم املتوق ان تظاهراته
ــي تنديدا  ــة تأت ــام املقبل ــالل االي خ
ــي يتعرض لها مكتب  بالهجمة الت
ــش العام من قبل بعض النواب  املفت
ــة  ــا هيئ ــه، مطالب ــة اللغائ والهادف

النزاهة بتزويدهم بيانات تتضمن ما 
ــال العام من قبل  ــترداده من امل مت اس
ــني العام للتجمع  املكاتب.وقال األم
فالح احلسيناوي إن «موظفي مكاتب 
ــيخرجون  ــني العموميني س املفتش
ــا التجمع, وهي  ــا له بتظاهرات دع
ــن  ــاع ع ــى الدف ــدف ال ــة ته عفوي
مؤسسة مكتب املفتش العام وذلك 

ملا قامت به املكاتب منذ تأسيسها 
ــترداد  واس ــازات  واجن ــات  من تضحي
للمال العام ومنعه من الهدر».واكد 
أن «التظاهر حق لكل مواطن عراقي 
ــادة ٣٨  ــب امل ــتور وحس كفله الدس
ــهد  ــكاد يخلو يوم ال يش ــه، وال ي من
ــة للمطالبة  ــرة ملوظفي الدول تظاه

بحقوقهم».

@âÜñÌ@¥ÓflÏ‡»€a@¥ín–Ωa@kmbÿfl@Ô–√Ïfl@…‡£
·ËmaäÁbƒm@Êdíi@bzÓôÏm

املوصل / 
ــن ضبط  ــق املوصل ع ــة حتقي ــت محكم أعلن
ــات كبيرة من األدوية املمنوعة من التداول  كمي
ــا. وذكر بيان تلقت  ــف املتهمني بحيازته وتوقي
ــي التحقيق  ــه اجلديدة»:أن «قاض جريدة البين
اخملتص بقضايا اخملدرات واملؤثرات العقلية أوعز 
ــكيل فريق عمل بعد معلومات عن وجود  بتش
ــداول بحوزة متهمني وهي  أدوية ممنوعة من الت

عبارة عن حقن من نوع امبكلوس التي تشكل 
ــاف البيان أن  ــان». وأض خطرا على حياة اإلنس
ــت من ضبط (٥٢٣) كارتون بحوزة  «املفرزة متكن
ــوالت»، الفتا إلى  ــني واتضح انها بال وص املتهم
ــة».  ــى ١٠٠٠ حقن ــوي عل ــون يحت أن «كل كارت
ــني وبصدد  ــت املتهم ــة أوقف ــع أن «احملكم وتاب
ــى احملاكم  ــات إلحالتهم عل ــال التحقيق إكم

املتخصصة».

@¡jô@Z›ïÏΩa@’Ó‘§@NNxb°@âÜÌbfl@xby@ÚÌ¸Î@ø
fiÎaÜn€a@Âfl@Ú«Ï‰æ@ÚÌÎÖc@ÊÏmâb◊@URS

بغداد /  
ــط العاصمة بغداد.وقال املصدر  ــفارة الرومانية وس ــاد مصدر أمني، امس األحد، بإندالع حريق في الس أف
ــط العاصمة بغداد“. ــفارة الرومانية في منطقة الكرادة وس إن ”حريقا اندلع، صباح امس في مبنى الس

ــق“، مبينا أنه ”لم  ــكان احلادث من اجل اخماد احلري ــدر، أن ”فرق الدفاع املدني وصلت الى م ــاف املص وأض
تعرف حجم اخلسائر البشرية او املادية بعد“.

ÖaÜÃi@¡çÎ@ÚÓ„bflÎä€a@Òâb–é€a@ä‘∂@’Ìäy@ ¸Ü„a
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بغداد/ البينة الجديدة
ــف الفتح هادي  ــوري املالكي ورئيس حتال ــس ائتالف دولة القانون ن أكد رئي
العامري، امس األحد، على وحدة املوقف الوطني بوجه التحديات واحلفاظ 
ــي أن ”رئيس ائتالف دولة  ــيادة وامن والبالد. وذكر بيان ملكتب املالك على س
ــف الفتح هادي  ــه امس رئيس حتال ــتقبل مبكتب ــون نوري املالكي اس القان
ــية واالمنية  ــورات السياس ــث آخر التط ــالل اللقاء بح ــري وجرى خ العام
ــب البيان، على ”وحدة  واالقتصادية محلياً واقليمياً“. واكد اجلانبان، بحس
املوقف الوطني بوجه التحديات واحلفاظ على سيادة وامن والبالد ، وضرورة 
ــة وتركيز كل  ــب املصلحة الوطني ــتوى االداء احلكومي وتغلي ــل مس تفعي

اجلهود خلدمة العراق وشعبه“.

دهوك / البينة الجديدة
ــي احلزب الدميقراطي  ــف محافظ دهوك القيادي ف وص
ــي، امس األحد، ٠١ أيلول،  ــتاني فرهاد االتروش الكردس
٢٠١٩، مسؤولة عراقية بـ»الرفيقة البعثية»، فيما بني 
ــعود بارزاني عفا عن  ــزب الدميقراطي مس ــم احل أن زعي
اجليش العراقي مرتني. وذكر االتروشي في تغريدة على 
ــف الشديد ماجدات ورفيقات  موقعه بتويتر: مع األس
ــعود بارزاني لم يقدم  ــزب البعث تتحدث عن أن مس ح
شيئا للعراق!! وهي قدمت وعملت للعراق». وتابع قائالً، 
ــها بأموال البعث  إن «هناك قنوات اعالمية مت تأسيس
ــتنطاق ماجدات البعث، للحديث  والعراق، وتقوم باس
ــادة العراق  ــد أعظم ق ــي، وهو أح ــعود بارزان ضد مس
ــي: «من  ــاءل االتروش املعاصر»، على حد تعبيره، وتس
انتِ لتوزعني صفر لفالن وفالن!! هذا اللسان السليط 
والبذاءة واالنحطاط و قلة األدب من شيمكم، ويكفي 
ــعود بارزاني اجنازه املتضمن العفو عن كل اجليش  ملس
ــنة ١٩٩١ وعام  ــروا في كردستان س العراقي الذين أس
ــي في عام ٢٠٠٣  ــواة اجليش العراق ــي أن ن ٢٠٠٣، ويكف
بدأت من ألوية البيشمركة... أكتفي بهذا وإال». وكانت 
ــؤون  ــارة رئيس الوزراء لش ــة إرادة مستش ــس حرك رئي
ــوار متلفز، عما  ــاءلت في ح ــرأة حنان الفتالوي، تس امل
ــعود  ــتان، مس ــابق إلقليم كردس ــه الرئيس الس قدم
ــم يقدم للعراق غير الفنت  ــي للعراق، مبينة أنه «ل بازان

واملشاكل»، على حد تعبيرها.

pbÌÜzn€a@ÈuÏi@?üÏ€a@—”ÏΩa@ÒÜyÎ@Û‹«@ÊaÜ◊˚Ì@äflb»€aÎ@Ôÿ€bΩa

µbÌÖ@ø@ÚÓ‰fl˛a@÷Îä®a@Úí”b‰Ω@ÜËΩa@Üj«@…fl@…çÏfl@ b‡nua@µg@Ï«ÜÌ@kˆb„

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 
ــارق حرب أحكام  ــح اخلبير القانوني ط أوض
ــوزراء في  ــتجواب ال ــتور اخلاصة باس الدس
ــك بعد  ــم، وذل ــم إقالته ــن ث ــة وم احلكوم
ــرات في احلكومة،  ــواب بإجراء تغيي توعد ن
بالفصل التشريعي املقبل، الذي من املؤمل 
ــهر املقبل. وقال  ــوم ٣ من الش ــق ي أن ينطل
ــتجواب يعرف  ــان له، إن «االس ــرب في بي ح
ــر ورئيس  ــبة الوزي ــه (محاس ــتور ان بالدس
الوزراء ورئيس الهيأة في الشؤون التي تدخل 
ــتوري  ــي اختصاصهم وهذا احلكم الدس ف
ــؤون التي تدخل في  (محاسبتهم في الش
اختصاصهم) مطلق غير مقيد عام وليس 
ــامل وليس مجزأ وشرطه الوحيد  خاص ش

ــتجوب رئيس  ــاص فال يجوز ان يس االختص
ــان وال يجوز أن  ــن اختصاص البرمل الوزراء ع
ــؤون الصحية  ــأل وزير الزراعة عن الش يس
وهكذا». وأضاف: «أما االستجواب لغة فهو 
ــتجواب  ــؤال واالس ــب اجلواب على الس طل
ــن التحقيق  ــي يختلف ع ــو حتقيق برملان ه
القضائي في احملاكم ويختلف عن التحقيق 
التنفيذي الذي تقوم به جلان التحقيق التي 
ــترط  ــكلها الوزير». ولفت إلى أنه «يش يش
ــب  ــه نائ ــتجواب أن يقدم ــب االس ــي طل ف
ــواء أكان االستجواب  مبوافقة ٢٥ عضو س
موجهاً للوزير أو رئيس الوزراء فال فرق بعدد 
ــتجواب مهما تكن  النواب عند طلب االس
ــتجوابه». وبني أنه  ــيتم اس ــة الذي س صف

ــتجواب واذا اجتهت النية  «بعد اكمال االس
ــحب الثقة منه  ــة فيه وس ــى طرح الثق ال
ــترط  ــف العدد املطلوب لذلك، اذ يش يختل
ــبة للوزير وخمس  ــة ٥٠ نائباً بالنس موافق
عدد أعضاء البرملان بالنسبة لرئيس الوزراء 
أي موافقة ٦٦ نائب وهم خمس عدد أعضاء 
مجلس النواب البالغ ٣٢٩ نائبا». وأشار الى 
ــحب الثقة، أي  ــة الثالثة هي س أن «املرحل
اإلقالة، فالدستور يشترط أغلبية مطلقة 
ــة بعد حتقق النصاب،  للحضور في اجللس
ــن ٨٠ مثالً  ــواب احلاضري ــدد الن ــإذا كان ع ف
ــم أكثرية  ــه ٩١ نائب كونه ــب موافق فيج
ــع االحوال ال  ــي جمي ــواب احلاضرين وف الن
ــدد املطلوب عن ٨٣ نائباً إذا عقدت  يقل الع

ــو ١٦٥ لكي يتحقق  ــة بأقل عدد وه اجللس
ــحب  ــول: «أما س ــى بالق ــاب». ومض النص
ــترط الدستور  الثقة من رئيس الوزراء فأش
ــة أغلبية عدد أعضاء البرملان وحيث  موافق
ــدد أعضاء البرملان ٣٢٩ نائب فال بد من  ان ع
ــل باعتبار هذا  ــة ١٦٥ نأئب على االق موافق
ــكل أغلبية  ــن النصف ويش ــدد أكثر م الع
ــه «إذا كان  ــى أن ــص إل ــدد األعضاء».وخل ع
ــيرة من حيث العدد، أعتقد  إقالة الوزير يس
ــيرة إذا علمنا انه  أن اقالة رئيس الوزراء عس
ــتاني  ضمن تأييد أعضاء التحالف الكردس
وبعض النواب وألن موافقة ١٦٥ عضو على 
اقالته عدداً ليس قليال ومن الصعوبة جمع 

هذا العدد».

بغداد / البينة الجديدة
ــس القضاء  ــس مجل ــيد رئي ــع الس اجتم
األعلى القاضي فائق زيدان والقاضي السيد 
ــخصية واملواد  ــدم لهيئة األحوال الش األق
ــمخي مع  ــخصية القاضي صالح ش الش
عدد من القانونيني وناقش اجملتمعون األتي:

١- زيادة نسبة الطالق حسب اإلحصائيات 
املقدمة من احملاكم اخملتصة ووجد اجملتمعون 
ــدم االهتمام مبصير  ــباب هو ع إن احد األس
ــيما وان الزوجة  ــالق س ــد الط ــال بع األطف
مطمئنة لبقاء األطفال في حضانتها حتى 
سن ١٥ سنة لذا مت االتفاق على أن نص املادة 
ــخصية النافذ  ــون األحوال الش ٥٧ من قان

ــوع حضانة الطفل  ــو الفيصل في موض ه
ــن  بعد الطالق إذ أن النص املذكور يحدد س
ــا تنتقل  ــنوات وبعده ـــ(١٠) س ــة ب احلضان
احلضانة إلى األب ما لم يتضرر احملضون من 
ــب ظروف الزوجة والزوج وأيهما  ذلك وحس

أصلح للحضانة.
٢- التأكيد على الرعاية املشتركة لألطفال 
ــع الطالق كال  ــة والزوج وان ال مين ــني الزوج ب
الزوجني من متابعة شؤون األطفال أيا كان 

من يتولى حضانتهم.
٣- التوسع في منح حق املشاهدة لألوالد وان 
ــاهدة سواء  يتكرر هذا احلق ملن له حق املش
ــح  ــة املطلقة أو الزوج املطلق، وفس الزوج

ــاب احملضونني معهم  ــم الصطح اجملال له
إلى دورهم مع مراعاة ما يشترطه نص املادة 
ــخصية رقم  (٤/٥٧) من قانون األحوال الش
ــنه ١٩٥٩ املعدل التي تشترط أن ال  ١٨٨لس

يبيت احملضون إال عند حاضنته.
ــة  ــة اخملتص ــة القضائي ــف اللجن ٤- تكلي
ــريعات النافذة إلعداد  ــادة النظر بالتش بإع
ــواد قانون األحوال  ــودة تعديل بعض م مس
ــة  ــادة (٥٧) املتعلق ــا امل ــخصية ومنه الش
ــى معاجلات  ــول إل ــة الوص ــة بغي باحلضان
قانونية للحفاظ على وحدة العائلة وجتنب 
ــري وما ينتج  حاالت الطالق والتفكك األس

عنه من ظواهر اجتماعية سلبية.
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ــس األحد،  ــدل اجلزائرية ام ــت وزارة الع نفــي .. نف
صحة ما نشرته وسائل إعالم محلية حول حرمان 
ــبب  ــميرة من العالج بس ــي س املوقوفة مسوس
ــزي األمازيغي  ــار، وارتدائها ال ــدم التزامها باخلم ع
التقليدي. وأكدت الوزارة أن مصاحلها «وبعد إجراء 
التحريات الالزمة، تنفي حصول مثل هذه األفعال 
بالشكل املعروض في وسائل اإلعالم». وأضافت أن 
األمر يتعلق بوقائع جرى إخراجها من سياقها، «وبالتالي تضخيمها 

بشكل الفت خلدمة أغراض أخرى».
ــأن اجليش  ــرائيلية ب ــة وإس ــالم لبناني ــائل إع ــادت وس قصــف ..  أف
اإلسرائيلي يقصف بقذائف مدفعية وقنابل حارقة 
ــبعا ومحيطها عند احلدود بني الدولتني. مزارع ش

ــمية امس  ــدت الوكالة الوطنية لإلعالم الرس وأك
األحد أن مدفعية اجليش اإلسرائيلي املنتشرة في 
الزاعورة بسفوح اجلوالن السوري احملتل استهدفت 
ــن عيار ١٥٥ ملم جبل الروس  بعدد من القذائف م

في مزارع شبعا وتالل كفرشوبا احملتلة.

ــفن  ــع الس ــي لتتب ــع إلكترون ــد موق رصــد .. رص
ــا–١»، وهي  ــان داري ــة «أدري ــط اإليراني ــة النف ناقل
ــح موقع  ــورية. ويوض ــواحل الس ــرب من الس تقت
ــة  املعروف ــة  اإليراني ــة  الناقل أن   «MarineTraffic»
ــم «غريس ١» باتت على مسافة هي  ــابقا باس س
ــا يظهر موقع  ــة املذكورة. كم ــرب إلى املنطق األق
ــار  ــع مس ــي تتب ــص ف «Vessel Finder» املتخص
السفن املبحرة أن الناقلة تسلك نفس املسار وتقترب شيئا فشيئا 

من السواحل السورية.
ــؤون اخلارجية أنور قرقاش  تشــديد .. شدد وزير الدولة اإلماراتي للش
ــة اليمنية املعترف  ــى أهمية أن تنخرط احلكوم عل
ــي في املبادرة  ــس االنتقالي اجلنوب ــا دوليا واجملل به
السعودية لتخفيف التوتر بينهما.وأشار قرقاش 
ــس األحد إلى أنه من  ــابه في «تويتر» ام على حس
ــوب اليمن املبادرة  ــم أن يقبل طرفا النزاع جن امله
ــادي  ــر وتف ــف التوت ــة بتخفي ــعودية اخلاص الس

التصعيد وينخرطا فيها.

ــة  وفد .. يزور باريس اليوم االثنني وفد إيراني برئاس
ــاس  عب ــة  اخلارجي ــر  لوزي ــي  السياس ــاعد  املس
ــية بصدد  عراقجي، لبحث حزمة مقترحات فرنس
ــووي والعقوبات املفروضة على طهران. االتفاق الن

ــادي وفقا ملدير  ــي االقتص ــد السياس ويضم الوف
مكتب الرئيس اإليراني محمود واعظي ممثلني عن 
ــزي اإليراني، حيث يأمل  ــط والبنك املرك وزارة النف

اجلانب اإليراني في أن «تفضي املباحثات إلى نتائج إيجابية».
ــن نصر اهللا، أن  ثمــن .. أكد األمني العام لـ»حزب اهللا» اللبناني حس
ــه وكل التهديد والتهويل لن  ــرائيلي يجب أن يدفع ثمن اعتدائ اإلس
ــر اهللا، في  ــن املقاومة. وقال نص ــول رد م ــع حص مين
كلمته مبناسبة إحياء أولى ليالي عاشوراء وبداية 
ــمي  ــة، «نقدر عاليا املوقف الرس ــنة الهجري الس
ــزاب واملوقف  ــدوان ومواقف األح ــي إزاء الع اللبنان
ــي على اعتبار  ــعبي العام هناك إجماع وطن الش
ــاف أنه يجب  ــى لبنان». وأض ــا حصل عدوانا عل م

التوقف بخصوصية عند إعالن الرئيس نبيه بري.

بغداد / البينة الجديدة
ــالف دولة  ــن ائت ــب ع ــد النائ اك
ــي ان  ــور البعيج ــون منص القان
ــا برملانيا للحكومة  هنالك دعم
العراقية لقيامها بشراء منظومة 
دفاع جوي متطورة من روسيا من 
اجل حماية سماء العراق من اي 
ــتقبل.  ــداء خارجي في املس اعت
ــس الوزراء  ــى رئي ــيرا انه عل مش

ــريعا  ــاع التحرك س ــر الدف ووزي
ــاع اجلوي  ــراء منظومة الدف لش
وعدم التأخر اكثر خصوصا بعد 
ــافر  ــتهداف س ما حصل من اس
ــد الشعبي من  الى مواقع احلش
ــان الصهويني مؤخرا.  قبل الكي
ــور البعيجي  ــال النائب منص وق
ــيا  ــي ان «روس ــان صحف ــي بي ف
ــراق مبنظومة  ــح لتزويد الع تطم

ــماء  ــة س ــوي حلماي ــاع اجل الدف
العراق من اي خرق خارجي لذلك 
على احلكومة العراقية االسراع 
ــراء  لش ــيا  روس ــع  م ــد  بالتعاق
منظومة الدفاع اجلوي بالسرعة 
ــدم التأثر باي ضغط  املمكنة وع
ــكا  امري ــة  متارس ــد  ق ــي  خارج
ــة الدفاع  ــراء منظوم لعرقلة ش
اجلوي من روسيا او اي دولة اخرى 

الواليات املتحدة االمريكية  غير 
ــا داخل  ــن اولوياتن ــتكون م وس
ــالل الفصل  ــس النواب خ مجل
ــو التحرك  ــريعي املقبل ه التش
وتوفير  ــة  احلكوم ــم  لدع نيابيا 
كافة االمور فيما يخص مجلس 
ــذه املنظومة  ــراء ه ــواب لش الن
ــت  ــرع وق ــوي باس ــاع اجل للدف
ــا ان «ما حصل  ــن». مضيف ممك
ــافر على مواقعنا  من اعتداء س
ــل طائرات  ــن قب ــكرية م العس
رادع  اي  دون  ــت  قصف ــيرة  مس
ــف دفاعتنا  ــدل على مدى ضع ي
ــي ال متتلك ما يؤهلها  اجلوية الت
حلماية سماء بلدنا بالتالي على 
ــلح  التس ــة  العراقي ــة  احلكوم
ــبة  من قبل اي دولة تراها مناس
ــكا ويجب  ــن امري ــا بعيدا ع له
ــوات االمريكية  ــدم اطالع الق ع
ــلحة  ــوع االس ــة ون ــى كمي عل
ــا العراق ونأمل من  التي ميتلكه
رئاسة مجلس النواب ان تطرح 
ــوات االجنبية  ــون اخراج الق قان
ــة من اجل  ــن االراضي العراقي م
اي  ــراي  واخ ــه  علي ــت  التصوي
قوات اجنبية من اراضينا النه ال 
سيادة بتواجد هذه القوات على 

االراضي العراقية».

ــيء الذي بثته  ــان إن «التقرير املس ــي بي ــتنكرت اللجنة، ف واس
ــتهدفت فيه املؤسسات الدينية في العراق بغية  قناة احلرة واس
ــات». وأكدت، رفضها  ــاءة لسمعة هذه املؤسس التشويه واالس
«لهكذا تقارير اعالمية كاذبة ومفتعلة ومن نسج اخليال الغاية 
ــي البالد». ــة الدينية ف ــويش احلقائق وضرب املؤسس ــا تش منه
ــي البرملان، وجيه عباس، امس األحد، تقرير احلرة  واعتبر النائب ف
ــتهداف  ــة جديدة لدى اإلدارة األمريكية في اس بأنه ميثل سياس
ــال عباس،  ــنة. وق ــيعة والس ــد والرموز الدينية لدى الش العقائ
ــرام، تقوم قناة احلرة عراق بانتهاك  ــي بيان: «نحن في محرم احل ف
ــث التقارير  ــل مدروس عن طريق ب ــاتنا مبسلس حرماتنا ومقدس
واظهار بعض الوجوه مدفوعة الثمن واملوقف ممن ال ميلكون سوى 
ــهم».  دكاكني الفتنة املدفوعة اثمانها من قبل االميركان انفس
ــاتها الى وزارة  وأضاف، أن «قناة احلرة التابعة في متويلها وسياس
ــداء صارخا على مقام  ــة األمريكية تبث تقريرا ميثل اعت اخلارجي
ــية جملتمعنا العراقي،  ــا متثل من قدس ــة الدينية بكل م املرجعي
ــعب العراقي من  ــاءة ملعتقدات الش ــي ال متلك اال حرية االس وه
ــي حني علقت  ــك ذيولها». ف ــنت الطائفية وحتري ــارة الف خالل اث
ــوى قناة «احلرة»  ــي بغداد امس على محت ــفارة األميركية ف الس
ــد يوم على بث  ــمى «احلرة عراق»، بع ــي تبث للعراق حتت مس الت
ــاد في املؤسسات الدينية العراقية».  حتقيق يتحدث عن «الفس
وذكر بيان للسفارة أن «وزارة اخلارجية ال متلك سلطة رقابية على 
ــفافية وحيادية، القضايا  ــرة» التي تتناول بش محتوى قناة «احل
ــع احلرص على  ــات األمريكية، م ــي املنطقة والسياس الهامة ف
ــأن القضايا التي تهم املتابعني». عرض كافة وجهات النظر بش
ــفارة أن «وزارة اخلارجية والسفارات األميركية حول  وأضافت الس
ــلطة رقابية على محتوى البرامج في «احلرة».  العالم ال متلك س
ــاءلة «احلرة»  ــارت إلى أن «للحكومة العراقية حق الرد ومس وأش
ــه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن  على أي تقرير ترى أن

املهنية، أو تتعارض مع السياسات األميركية».
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دياُّـ / البينة الجديدة 
ــوري، امس االول  ــى برهان املعم ــب عن محافظة ديال دعا النائ
ــام للقوات  ــع مع القائد الع ــى عقد اجتماع موس ــبت، إل الس
ــباب اخلروق األمنية  ــلحة عادل عبد املهدي، ملناقشة اس املس
ــوري في بيان تلقت  ــبل معاجلتها. وقال املعم في احملافظة وس
«البينه اجلديدة»، نسخة منه «سيكون هنالك اجتماع موسع 
ــيعقد بحضور  لتدارس الوضع األمني في محافظة ديالى، وس
ــة ديالى احمللية  ــن احملافظة وحكوم ــس النواب ع أعضاء مجل
ــار الى «ضرورة استقدام فرقة  واملفتش العام ووزير الدفاع، وأش
ــة لعدم  ــى جانب الفرقة اخلامس ــكرية حملافظة ديالى إل عس
متكن القطعات املوجودة من تغطية املساحات الشاسعة في 
ــع بني أعضاء مجلس  احملافظة». ودعا إلى «عقد اجتماع موس
ــلحة  النواب عن محافظة ديالى مع القائد العام للقوات املس
ــباب اخلروقات األمنية املتكررة»،  عادل عبداملهدي ملناقشة اس
ــدمي احللول  ــة وتق ــى حلول جذري ــول إل ــرورة الوص ــدا «ض مؤك

املناسبة ملعاجلتها».

بغداد / البينة الجديدة 
ــام لوزارة  ــب املفتش الع ــة تابعة ملكت ــفت جلنة تدقيقي اكتش
ــخاصٍ  ــل زراعة ١٦ قيدا وهمياً ألش ــة في محافظة باب الداخلي
ــوال املدنية واجلوازات  ــن قبل مديرية األح ــوا من احملافظة م ليس
ــف احلالة  واإلقامة في بابل. ومتكنت اللجنة التدقيقية من كش
ــرة البطاقة الوطنية في ناحية  ــد أن قامت بتدقيق أعمال دائ بع
ــل، حيث نتج عن التحقيق  ــم إحدى نواحي محافظة باب القاس
ــجل  ــة مع أمني الس ــه اللجن ــت ب ــذي قام ــي ال االداري االبتدائ
ــاف أن القيود الوهمية  ــؤولني في الدائرة عن اكتش املدني واملس
ــاس  ــرة ال وجود لها باألس ــاس للدائ ــجل األس املزروعة في الس
ــوال بابل. كما  ــجالت مديرية أح ــجل، فضالً عن س في هذا الس
ــة قد مت اصدار  ــاً أن أصحاب القيود الوهمي ــت التحقيق أيض اثب
ــات أحوال مدنية لهم باالعتماد على تلك القيود، وأن القيود  هوي
ــات من محافظة الديوانية. ــا خالفاً للقانون ودون موافق مت نقله
ــية الداخلية مديرية أحوال بابل بابطال  الى ذلك طالبت مفتش
القيود وهويات األحوال واقامة دعوى جزائية على أصحاب القيود 
ــة الالزمة بحق  ــة واالداري ــراءات القانوني ــاذ االج ــة واتخ الوهمي

املزورين واملتورطني بزراعة القيود خالفاً للضوابط والتعليمات.
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النجف االشرف / البينة الجديدة
ــف محافظ النجف لؤي الياسري، امس االول السبت، عن  كش
ان املوازنة اخملصصة للمحافظة، ال تغطي نفقاتها احمللية، وقال 
الياسري خالل حلقة نقاشية عن موازنة النجف، بحسب بيان 
ــخة منه، ان املوازنة «ال تتناسب مع  تلقت «البينة اجلديدة» نس
التعداد السكاني للمحافظة، واخلدمات التي تقدمها للزائرين 
ــبات املليونية على مدار السنة»، واكد ان احملافظة  خالل املناس
ــتمر في بتقدميها اخلدمات للمواطنني الكرام وتنفيذها  «ستس

مشاريع حيوية للمحافظة».
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بغداد / البينة اجلديدة
ــس االحد، ان  ــار احلكيم، ام ــة الوطني عم ــس تيار احلكم عد رئي
ــة يجب  ــات الدينية والعتبات املقدس ــويه» صورة املؤسس «تش
ــم في بيان   إن  ــن يقف وراءه.وقال احلكي ــبة م ان ال مير دون محاس
ــاليب الرخيصة من قبل بعض املنصات االعالمية في  «اتباع االس
ــل او برهان ما  ــبب او دلي ــات الدينية من دون س مهاجمة املؤسس
ــاءة ملشاعر ماليني  ــتهدف االس ــروع مريب يس هو اال تطبيق ملش
املسلمني   داخل العراق وخارجه».واضاف احلكيم، ان «تعمد تلك 
القنوات تشويه صورة املؤسسات الدينية سيما العتبات املباركة 
ــالص والتفاني، يندرج في  ــهد لها القريب والبعيد باإلخ التي يش
هذا اخملطط املشبوه».واعتبر احلكيم، ان «هذا التطاول يجب ان ال 
ــات وهو  ــبة من يقف وراءه كونه ازدراء للمقدس مير من دون محاس

مرفوض جملة وتفصيال ومرفوض دستوريا».

بغداد / البينة اجلديدة
ــد، مصادقته على إطالق  ــاح الدليمي، امس األح ــن وزير التخطيط نوري صب أعل
ــيحية واأليزيدية  ــات املس ــوان اوقاف الديان ــار دينار لدي ــن ١,٥ ملي ــرف أكثر م ص
ــنوية للمشاريع املدرجة  ــوباً على التخصيصات الس والصابئة املندائية، محس
ــت الوزارة في بيان تلقت، البينة  ــتثمارية لعام ٢٠١٩.وقال في جداول املوازنة االس
ــخة منه، إن «الدليمي صادق على صرف ١,٥٣١,٣٦٥,٧٥٧ دينار (مليار  اجلديدة، نس
ــتون الف وسبعمائة  ــة وس ــمائة وواحد وثالثون مليون وثالثمائة وخمس وخمس
ــادة مع التأثيث  ــاء األبنية والكنائس ودور العب ــون دينار)، إلنش ــبعة وخمس وس
ــادة تأهيل ذات احلاجة  ــداد، نينوى، كركوك)، وإع ــل لها في محافظات (بغ الكام
ــاريع املنجزة  ــتمالكات األراضي، واملش ــديد حسابات وتصاميم واس منها، وتس
ــاعي وزارة التخطيط في توفير  واحملذوفة للديوان»، مبينا ان «ذلك ياتي ضمن مس

سبل الدعم ملشاريع الديوان في عموم احملافظات».
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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
ــة، امس  ــت وزارة الداخلي أعلن
ــة والقبض  ــد، عن االطاح االح
ــر واكبر  ــدة من أخط على واح
ــة  املتخصص ــات  العصاب
ــلح التي تعمل  بالسطو املس
ــط  ــي منطقة الفرات االوس ف
ــي  ف ــوزارة  ال ــت  وبغداد.وقال
ــت « البينة اجلديدة»  بيان تلق
نسخة منه ، إن «خلية الصقور 
االستخبارية في النجف قامت 
بالتعاون مع مكافحة االجرام 
باالطاحة والقبض على واحدة 
ــر العصابات  ــر واكب ــن أخط م
املسلح  بالسطو  املتخصصة 
التي تعمل في منطقة الفرات 
ــت  وبغداد».وأضاف ــط  االوس
ــوزارة، أنه «في عدة محاوالت  ال
ــات  ــا مواجه ــة تخللته صعب
وبناءً على معلومات  مسلحة 
دقيقة استخبارية ومن مصادر 

ــك  تل ــراد  أف ــى  ال ــل  التوص مت 
العصابة»، مبينا أن «العملية 
متت بإشراف ومتابعة مباشرة 
ــرطة النجف  من قبل قائد ش
ــن  ــق فليح حس ــد فائ العمي
ــتخبارات  الفتالوي ومدير االس
ــر  ومدي ــاب  اإلره ــة  ومكافح
ــتخبارية  ــة الصقور االس خلي
ومدير  االجرام  ومدير مكافحة 

الكرار  مكتب مكافحة اجرام 
ــة  اخللي ــبي  ومنتس ــاط  وضب
ــة املذكور». ــب املكافح ومكت

ــني  ــن ب ــوزارة، أن «م ــدت ال واك
ــؤولني  املتهمني احد اهم املس
ــطو املسلح  عن عمليات الس
ــدد كبير من  ــرف على ع واملش
ــات االجرامية اخملتصة  العصاب
ــلح  ــطو املس ــرقة والس بالس

ــيرا  ــر لها»، مش ــل املدب والعق
ــة القاء القبض  الى ان «عملي
واملتابعة كانت معقدة وصعبة 
ــتمرت لعدة ايام تعرضت  واس
ــزة االمنية إلى  ــا األجه خالله
مواجهة مسلحة ملرتني كللت 
ــس بكمني  ام ــوم  ي ــاح  بالنج

محكم نفذ بحرفية عالية».
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جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية
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رئيس مجلس االدارة
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نينوى / البينة اجلديدة 
اتهم قائممقام قضاء سنجار، النائب السابق، محما خليل علي آغا، أطرافا داخلية 
وخارجية، بحياكة مؤامرة ضد االيزيديني ومحاولة منعهم من املشاركة في االنتخابات 
ــون االيزيدي من حرق  ــيرا الى «وجود تخوف وتوجس من قبل املك ــة املقبلة، مش احمللي
ــي بيان، ان «االيزيديني  ــابقة». وقال علي آغا ف ــه كما حدث في االنتخابات الس اصوات
ــدم قضاء في العراق حيث  ــنجار أق ــم جذور الوطن على مر العصور، ويعد قضاء س ه
تأسس عام ١٩٢٣، وله تاريخ استراتيجي مكوناتي ضارب في   االرض ال يستطيع احد 
ــروات العراق على مر  ــى ان «االيزيديني هم من حافظوا على ث ــيرا ال املزايدة عليه، مش
ــة واجلغرافية والتراثية  ــلة من االبادات اجلماعي العصور، لكن كانت حصتهم سلس
ــادات نتعرض حاليا الى ابادة  ــة واالقتصادية». واضاف، انه «بعد كل هذه االب والثقافي
ــع الدولي ومفوضية  ــار االمم املتحدة واجملتم ــاء والتهميش امام أنظ ــل واالقص التمثي
ــة العراقية». وحمل علي  ــادة أصوات االيزيديني في الدول ــان، من خالل إب حقوق االنس
ــدورة االنتخابية  ــوات االيزيديني في ال ــؤولية حرق اص ــا «مفوضية االنتخابات مس آغ
ــي تعطي احلق لكل  ــتور الت ــيرا الى ضرورة تطبيق املادة (٥) من الدس ــابقة، مش الس
ــاركة في االنتخابات». وعبر عن تخوف املكون االيزيدي من «استمرار هذا  عراقي املش
املسلسل املؤامراتي االقصائي الذي ميارس ضد االيزيديني، مبينا ، ان «الدولة العراقية 
ــتورية،  ــزة على اعطاء حقوق املواطنة لهذا املكون وفق املعايير القانونية والدس عاج
ــى، تعديل قانون  ــار ال ــادة النازحني وتعويضهم ماديا ومعنويا». واش ــزة على إع وعاج
االنتخابات، وقال «نريد ان يشارك االيزيديني في االنتخابات وان يكون لهم متثيل عادل، 
ــة بالعمل على تغييب اصواتهم  ــن نتخوف ونترقب من محاوالت داخلية وخارجي لك

وعدم اعطائهم حقوقهم الدستورية».

بغداد / البينة اجلديدة
قال النائب املهندس محمد شياع السوداني إن البرملان ومن خالل 
ــتراتيجي  جلنة متابعة تنفيذ البرنامج احلكومي والتخطيط االس
ــتراتيجية  ــة نتائج تنفيذ اخلطط والبرامج االس ــازم على معرف ع
ــعب وحتديدا الفقراء لتأمني  ــر هذه البرامج في االرتقاء بالش وتأثي
ــف حاضر  ــش كرمي لهم موضحا ان الفقر متعدد األبعاد ولألس عي
ــات األخرى  ــررة أم احملافظ ــدن احمل ــواء في امل ــراق وبقوة س ــي الع ف
ــة احلد من الفقر متعدد األبعاد في  ــيرا في اثناء حضوره ورش مش
ــروت يومي اخلميس واجلمعة  ــة العربية التي عقدت في بي املنطق
ــنوات ومعاناة  (٢٩و٣٠/٨/٢٠١٩)الى انه ومنذ مايزيد على خمس س

ــى االرهاب بأنواعه  ــعب تزداد نتيجة األزمة املالية واحلرب عل الش
ــات قاهرة قد  ــن ظروف وحتدي ــع ماذكرنا م ــع أن الدولة وم ــا م كله
ــة إذ يعد  ــج احلماية االجتماعي ــي تنفيذ برام ــواطا ف قطعت اش
ــة النقدية باحلماية  ــي ربطت اإلعان ــن الدول القالئل الت العراق م
ــنة(٢٠١٤) الذي يعد احد مخرجات  االجتماعية في قانون (١١) لس
ــتراتيجية التخفيف من الفقر. وأكد السوداني تشرفه بكونه  اس
ــتراتيجية  ــون مع اإلدارة التنفيذية الس ــن نفذ فقرات هذا القان م
ــي وزارة التخطيط عندما كان وزيرا للعمل  التخفيف من الفقر ف
ــات هذا القانون  ــؤون االجتماعية آنذاك.وقد كان من مخرج والش
ــداد واحملافظات عدا  ــن بغ ــرة م ــت (مليون وثالثمئة الف) أس تثبي

ــى إعانة  ــة إذ تتقاض ــة االجتماعي ــجل احلماي ــي س ــتان ف كردس
ــادل (١٨٥) دوالرا  ــرة الرجل ومايع ــة مبا يعادل (١٤٥) دوالرا ألس نقدي
ــرة املرأة وبتخصيص اجمالي بحدود (مليارين وثمامنئة مليون  ألس
ــا انه قد متت تغطية اجلانب النقدي للفقراء في هذا  دوالر) موضح
ــنوي إذ يقوم الباحثون  ــح س ــر تخضع ملس القانون وأن هذه األس
ــرات احلالة االجتماعية  االجتماعيون بزيارتها واالطالع على مؤش
ــد خارطة طريق  ــوداني أن حتدي ــرأ من تغيير عليها.وبني الس وماط
ــات الوطنية  ــة للتنفيذ لربط الفقر متعدد األبعاد بالسياس قابل
ــرى من قانون  ــالل وضع الفقرات األخ ــة يتم من خ ــة املوازن وعملي
ــنة (٢٠١٤) حيز التنفيذ والتي تتمثل باإلعانات املشروطة  (١١) لس

ــني خدمات التربية والتعليم والصحة والسكن والتدريب  لتحس
ــوق العمل وآلية منح القروض والتعيينات وغير ذلك. للتأهيل لس

ــة التجريبية التي نفذت  ــار النائب في مداخلته إلى البيئ وقد أش
ــيف والتي متنى  ــهام مع اليونس في مدينة الصدر في بغداد باألس
ــمولني  ــكن للمش ــان حق التعلم والصحة والس ــا لضم اعمامه
باإلعانات النقدية املشروطة في ضمن قانون احلماية االجتماعية.

ــر متعدد األبعاد  ــرات الفق ــوداني االنتباه على أن مؤش ولفت الس
ــم واخلدمات وإن  ــكن والتعلي ــي العراق تتمثل في الصحة والس ف
ــيرا الى  ــادرة على معاجلتها في ظل الظروف احلالية مش الدولة ق
ــيد رئيس مجلس الوزراء قبل أيام بتوزيع األراضي على  توجيه الس

ــرة وهذا يُعدُّ  ــة االجتماعية في البص ــمولني باإلعان الفقراء املش
انطالقة أولى في حل أزمة السكن.واوضح السوداني أن اخلروج من 
ــرات الفقر متعدد األبعاد  ــة مبالمح محددة الهم مؤش هذه الورش
ــح وحتديدا ونحن  ــي البرملان لتنفيذ هذه املالم ــيمهد الطريق ف س
ــة ٢٠٢٠ إذ ان موازنة ٢٠١٩ لم تكن واضحة  على اعتاب اقرار موازن
ــرات متعددة األبعاد  ــلبي لهذه املؤش املعالم في معاجلة األثر الس
من ناحية توقف بناء املدارس وتوقف امتام بناء املستشفيات وعدم 
توفير العالج الالزم فضال على توقف بعض مشاريع بناء اجملمعات 
ــكنية وبهذا يكون تكرار جتاهل املوازنة لهذه املؤشرات كفيال  الس

بتعميق هذه األزمة في اجملتمع .
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بغداد / البينة اجلديدة
لوزارة  العام  املفتش  مكتب  كشف 
النتائج  عن  االحد،  امس  الداخلية، 
مع  اجلارية  للتحقيقات  األولية 
القبض  القاء  مت  الذين  األشخاص 
والروليت  القمار  صاالت  في  عليهم 
في فنادق كبيرة ببغداد األسبوع قبل 

املاضي.
ان  بيان    في  املفتشية  وقالت 
أمنيني  ضباط  تورط  اثبت  «التحقيق 

قاعات  أصحاب  مع  بالتواطؤ  كبار 
بإدارة  لهم  بالسماح  والقمار  الروليت 
القانون  وفق  املمنوع  القمار  وممارسة 
واجبهم  أداء  عن  وتغاضيهم  العراقي 

الرقابي والتنفيذي».
واضافت ان «التحقيق كشف أيضاً أنه 
عمليات  أكبر  الصاالت  هذه  في  جتري 
خارج  الى  وتهريبها  لألموال  غسل 
البالد، حيث ظهر أن العديد من فيش 
املقامرة املستخدمة في هذه الصاالت 
مفرزة  قبل  من  ضبطها  مت  والتي 

ملفتشية  التابعة  اخلاصة  العمليات 
ميكن  دولية  قمار  فيش  هي  الداخلية 
أو  نادٍ  أي  في  يصرفوها  أن  ألصاحبها 
الى  مشيرة  خارجية»،  روليت  صالة 
األولية  والتحقيقات  «االعترافات  ان 
مت  الذين  األجانب  أغلب  أن  اظهرت 
ايقافهم في عملية املداهمة تلك مبا 
فيهم النساء ال ميلكون أوراق اقامة أو 
لشروط  ومخالفني  رسمية  تشغيل 

اإلقامة والتشغيل العراقي النافذ».

Ô€Î˛a@’Ó‘zn€a@wˆbn„@Â«@—íÿm@ÚÓ‹ÅaÜ€a@ÚÓín–fl
oÓ€Îä€aÎ@âb‡‘€a@p¸bñi@¥üÏjöΩa@…fl@

بغداد / البينة اجلديدة
اصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االحتادية توضيحاً حول التسجيل الصوتي الحد املوقوفني بقضية 
الروليت الذين القي القبض عليهم مؤخراً، وفيما أكدت عدم صحته لفتت إلى عدم وجود اي دكتور او مهندس ضمن 
املوقوفني السيما ان االتصاالت والزيارات مسموح بها وال يوجد مانع من ذلك. وذكر بيان صادر عن املركز اإلعالمي جمللس 
العام  املفتش  والتابعة ملكتب  الداخلية  وزارة  في  االمنية  األجهزة  بان  بينت  الرصافة  «استئناف  إن  االعلى  القضاء 
قامت بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٥ بالقبض على (١٨٩) متهما ممن يديرون ويعملون في صاالت الروليت في بغداد ومت عرضهم على 
قاضي التحقيق اخملتص في محكمة حتقيق الرصافة وقرر توقيفهم وتدوين اقوال جميع املتهمني». واشار البيان إلى 
أن «احملكمة اكدت ان القاضي اخملتص قرر إخالء سبيل (٢٤) متهما منهم بكفالة وان من بني املتهمني املوقوفني (٤٠) 
متهما من اجلنسيات األجنبية من الذكور واالناث وان إقامتهم في العراق كانت غير مشروعة وان من بني املوقوفني 
(٢٧) متهما ينتمون الى األجهزة األمنية». ونوه الى «عدم وجود أي دكتور او مهندس من ضمن املوقوفني وان االتصال 
مسموح لهم وباالمكان زيارتهم من قبل ذويهم وال يوجد مانع من ذلك وان ماورد بالتسجيل الصوتي الذي انتشر في 

مواقع التواصل االجتماعي غير صحيح».

@›Óvén€a@òÏñ¢@�bzÓôÏm@âÜñm@Úœbïä€a@“b‰˜nça
oÓ€Îä€a@p¸bï@ÚÓö‘i@¥œÏ”ÏΩa@Üy˛@ÔmÏñ€a

بغداد / البينة اجلديدة
العراقية،  القوى  حتالف  عن  النائب  رأى 
يعد  لم  إنه  األحد،  امس  اخلربيط،  عبداهللا 
باألمس،  السلطة  بيده  كانت  من  مبقدور 
في  السنة  ملناطق  حصل  ما  وحصل 
ضاع. ما  على  اليوم  يتباكوا  أن  عهدهم، 

تكن  السنية  «القيادات  إن  اخلربيط،  وقال 
زعيم  لكن  النجيفي،  ألسامة  االحترام 
الذي  احللبوسي  محمد  هو  اليوم  السنة 
وفي  للبرملان،  رئاسته  في  جدارة  أثبت 
كثيرة  مسارات  في  التحكم  على  قدرته 

أحياناً  تبدو  التي  السنية  املعادلة  في 
شديدة االختالل».وأضاف اخلربيط، أنه «من 
مسؤول  يستشرس  أن  املبكي  املضحك 
األمس بالدفاع عن مآسي األمس، ويقول إن 
يعد  «لم  أنه  إلى  مشيراً  يرضيني»،  ال  هذا 
العقل  عبر  واألزمات  املشكالت  حل  جائزاً 
رفض  مع  واملناطقي،  والقومي  الطائفي 
تغليب املنطق الوطني».وتابع اخلربيط، أنه 
السلطة  بيده  كانت  من  مبقدور  يعد  «لم 
باألمس، وحصل ما حصل ملناطق السنة في 
عهدهم، أن يتباكوا اليوم على ما ضاع (في 

إشارة إلى النجيفي واجلبوري)، ويستكثرون 
جاء  ملن  أورثوا  ما  لبعض  بهدوء  العالج 
واملهجرين  املغيبني  بعدهم».وحول مسألة 
الزعامة  على  بالصراع  وصلتها  قسراً، 
مأساة  «هذه  إن  اخلربيط  قال  السنية، 
عراقية يجب إنهاؤها بأسرع الوسائل ودون 
تهاون، شريطة أال تظهر األنفاس الطائفية، 
حيث إن السنة ظلموا عدة مرات، وبشكل 
أو مبن  البداية  ، سواء مبن مثلهم في  متتالٍ
الرسمي  املمثل  همشهم واستغل ضعف 

لهم».

 bô@bfl@Û‹«@‚ÏÓ€a@aÏ◊bjnÌ@Êc@·ÁÜË«@ø@Ú‰é‹€@›ñy@bfl@›ñyÎ@èfl˛bi@Ú�‹é€a@lbzï˛@’∞@¸@Z¡Óiä®a

االركان  ــة  هيئ ــس  رئي ــة  اصاب ــن  ع
ــرائيلية بجروح في وقت لوح رئيس  االس
ــني نتنياهو بان  ــرائيلي بنيام الوزراء االس
لبنان سيدفع ثمن الهجوم وانه سيعلن 
ــرائيلية على املستوطنات  السيادة االس
كافة كما عقد نتنياهو مشاورات عاجلة 
مع قادة االجهزة االمنية في وزارة الدفاع.

ــوزراء اللبناني  ــب رئيس ال من جانبه طل
ــل لوقف  ــس التدخ ــنطن وباري ــن واش م
ــرائيلي وكان حزب اهللا قد  التصعيد االس

ــدد من اجلنود  ــن مقتل واصابة ع حتدث ع
ــرائيلية  االس االلية  داخل  ــرائيليني  االس

املستهدفة.
وقال اجليش اللبناني إن طائرة إسرائيلية 
مسيرة انتهكت اجملال اجلوي للبالد امس 
ــعلت  ــواد حارقة أش ــقطت م األحد وأس
ــراج على احلدود.  ــي منطقة أح النيران ف
ــت طائرة  ــان “خرق ــي بي ــش ف ــر اجلي وذك
مسيرة تابعة للعدو اإلسرائيلي  األجواء 
اللبنانية من فوق مزرعة بسطرة، وقامت 

بإلقاء مواد حارقة على أحراج السنديان 
ــوب حريق”.  ــي املنطقة، مما أدى إلى نش ف
ــي أنه يتابع  ــش اللبنان ــاف بيان اجلي وأض
تطورات هذا اخلرق مع قوات حفظ السالم 
ــر مزيد من  ــألمم املتحدة دون ذك التابعة ل
التفاصيل. وقال اجليش اإلسرائيلي “قبل 
قليل اندلعت النيران في منطقة لبنانية 
ــبب عمليات  ــة. احلرائق بدأت بس حدودي

قواتنا في املنطقة”. 

 âbénfl@›ÿíi@kËn‹m@ÚÓ‹Óˆaäç¸a –@ÚÓ„b‰j‹€a@ÚËj¶a
بالوقت احلاضر بسبب وجود تعقيدات 
في املشهد السياسي كونها ال ترغب 
ــدة  ومضافة“.  ــة جدي ــح باب الزم بفت
واضاف ان ”سبب عدم تسمية نائب او 
ــس اجلمهورية (برهم  اكثر من قبل رئي
ــبب  ــكل احراجا له بس صالح) قد يش
ــل  الكت ــض  وبع ــان  التركم ــة  مطالب
ــتدعي الى  الكبيرة باملنصب, مما سيس

ترشيح اكثر من نائب وبالتالي سيكلف 
اخلزينة اعباء مالية ضخمة“.

ــد النائب عن  ــي أك ــان االمن ــي الش وف
ــوي)، امس  حتالف الفتح (مختار املوس
ــل البرملان  ــد، أن أغلب الكتل داخ األح
ــة  االتفاقي ــاء  إلغ أو  ــل  تعدي ــزم  تعت
ــركا،  ــع أمي ــتراتيجية م ــة االس األمني
ــاً أن أطرافاً قليلة «لها مصلحة»  مبين

ــعى  ــوات األميركية تس ــاء الق ــي بق ف
ــة» مترير  ــس إلى «عرقل ــف الكوالي خل
ــي حديث إن  ــوي ف ــال املوس ــرار. وق الق
العازمة  الوطنية  ــية  «القوى السياس
ــاء االتفاقية األمنية  على تعديل أو إلغ
االستراتيجية مع أميركا هم األغلبية 
بالبرملان وستكون لهم الكلمة العليا 

في التصويت على القرار».

@�b”b–ma@Êb‰ëÜÓç@ÖaÜÃiÎ@›Óiâa@NNÚ‘ibç@pbÓ”b–ma@HSI@›íœ@Ü»i
âaä¶a@Û‹«@›jßaÎ@HRPRPI@Ú„ãaÏfl@òÏñ¢@�aÜÌÜu



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

@bfl@Üy@µg@ÚÌÖaÜjn��ça@pbflÏÿy@ÚÓiä»€a@fiÎÜ‹€
bË„Î˚��ë@ø@ÚÓuâb®a@p˝ÅÜn€a@b:@÷Îäm¸Î

واألهم من ذلك، أن املوقف القطري 
يلقي الضوء على اجتاه أوسع نطاقاً، 
ــي  ــة ف ــة عربي ــو أن كل حكوم وه
ــج وخارجها، عندما  منطقة اخللي
ــا الفرصة لعرض القضية  نح له متُ
إلى جانب األعضاء اآلخرين في األمم 
ــا أن تتجاهل  ــدة، اختارت إم املتح
ــان  ــاكات الصني حلقوق اإلنس انته
ــن  ــور - الذي ــلمي األيغ ــق مس بح
يعيش مليونان منهم في مقاطعة 
شينجيانغ وحدها - أو اإلعراب عن 
ــير  ــا. فكيف ميكن إذاً تفس دعمه
ــدول ذات  ــن ال ــر م ــع أن الكثي واق
ــمح فعلياً  ــلمة تس الغالبية املس
بالرغم  ــالت بفعلتها  للصني باإلف
ــاكات املوثقة جيداً التي  من االنته

ترتكبها بحق إخوانها املسلمني؟
رسائل متنافسة من األمم املتحدة

ــان  حتالف ــع  وقّ ــوز،  مت ــهر  ش ــي  ف
متعارضتني  ــالتني  رس [منفصالن] 
إلى «مجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم املتحدة» بشأن قضية األيغور، 
إحداها تنتقد سياسات الصني في 
ــينجيانغ واألخرى تدعمها. وقد  ش

ــى، التي تضم  ــة األول ــت الكتل دع
ــى وقف حملة  ــة، الصني إل ٢٢ دول
ــة  واملراقب ــة  اجلماعي ــاالت  االعتق
ــور  ــى األيغ ــة عل ــود املفروض والقي
واألقليات األخرى في املقاطعة.أما 
ــبعة  الكتلة الثانية، التي تضم س
ــالة  هت رس ــني دولة، فقد وجّ وثالث
ــابه في بعض األحيان البيانات  تُش
ــادة  الدعائية الصينية. وبعد اإلش
ــارزة التي حققتها  بـ «اإلجنازات الب
ــان»،  بكني في مجال حقوق اإلنس
ــالة بأن حملة القمع  جادلت الرس
ــينجيانغ تهدف  ذ في ش ــي تنفَّ الت
إلى مكافحة اإلرهاب واالنفصالية 
ــالث  ث ــي  وه  - ــي  الدين ــرف  والتط
ــاكات  انته ــى  إل «أدت  ــاكل  مش
ــي  ــان» ف ــوق اإلنس ــيمة حلق جس
ــق  ــك «احل ــي ذل ــا ف ــة، مب املقاطع
ــة والتنمية».  ــاة والصح ــي احلي ف
ت الرسالة بالثناء بعضاً من  وخصّ

ــددة التي اتخذتها  «اإلجراءات» احمل
الصني «ملكافحة اإلرهاب والقضاء 
على التطرف»، مثل «إنشاء مراكز 
للتدريب والتعليم املهني».والالفت 
ــني هاتني  ــد اجلغرافي ب ــو التباع ه
ــة األولى تألفت  ــني. فالكتل الكتلت
ــي من دول أوروبية،  ــكل أساس بش
األفريقية  ــدول  ال ــت  ــا هيمن بينم
والشرق أوسطية، من بينها اجلزائر 
والكويت وعمان  ــر  والبحرين ومص
ــودان  والس ــعودية  الس و  ــر  وقط
وسوريا ودولة اإلمارات، على الكتلة 

الثانية.
ِّـاذا الصمت العربي؟

ــق أخرى  ــال في مناط ــو احل كما ه
ــات  ــم احلكوم ترس ــم،  العال ــن  م
ــة  اخلارجي ــاتها  سياس ــة  العربي
االجتماعية  ــروف  الظ ــى  ــاءً عل بن
ــكل منها  ــة ب ــية اخلاص السياس
وعلى مجموعة كبيرة من األهداف 
التي غالباً ما تكون متنافسة. ومع 
ــتعدادها الشامل  ذلك، يبدو أن اس
لأليغور  الصينية  ــة  املعامل لتأييد 
ــن عدة  ــة م ــدو نابع ــا تب أو جتاهله

مخاوف مشتركة.
التضامن على عدم التدخل

ــحاب قطر، كانت جميع   قبل انس
الدول األعضاء الست في «مجلس 
ــي» قد وقّعت على  التعاون اخلليج
ــالة مؤيدة للصني، على الرغم  رس
من خالفاتها احلادة حول العديد من 
القضايا األخرى. وأحد التفسيرات 
ــذه الدول حكومات  هو أن جلميع ه
ــتبدادية إلى حد ما وال تروق لها  اس
ــؤونها.  ــالت اخلارجية في ش التدخ
ــإن التدخل  ــة نظرها، ف ــن وجه وم

ــؤون الداخلية للصني من  في الش
ــةً لتدخل  ــا عرض ــأنه أن يتركه ش
ــال، ال تريد  ــبيل املث ــل. على س مماث
ــتحثاث أي ضغط  ــعودية اس الس
دولي أكبر مما تواجهه بالفعل فيما 
ــقجي.  يتعلق بقضية جمال خاش
وبالنسبة إلى الدول املوقعة األخرى 
في «مجلس التعاون اخلليجي»، فإن 

ــن النداءات  ــعر بالقلق م مصر تش
ــروف احتجاز  ــني ظ الدولية لتحس
آالف السجناء السياسيني لديها، 
ــاد االعتقاالت  ــإن انتق ــي ف وبالتال

اجلماعية في الصني ليس وارداً.
الخوف من اإلسالم السياسي

ــني العديد من  ــتد هذا القلق ب  اش
احلكومات العربية بعد عام ٢٠١١، 
ــات في  ــت االنتفاض ــا تزامن عندم
ــاء املنطقة والقوة التي  جميع أنح
اكتسبها اإلسالميون السياسيون 
ــاب  اإلره ــي  ف ــاد  ح ــاع  ارتف ــع  م

ــتقرار  اس ــزع  زع ــذي  ال ــادي  اجله
ــد من الدول. ومنذ ذلك احلني،  العدي
ــرب من  ــاء الع ــاج الزعم ازداد انزع
ــى العقيدة  القائمة عل ــات  النزاع
ــح معظمهم يربط  الدينية، وأصب
ــاب.  باإلره ــي  السياس ــالم  اإلس
ــإن جهودهم  ــذا النحو، ف وعلى ه
احمللية ملكافحة اإلرهاب جعلتهم 
يتعاطفون مع االدعاء الصيني بأن 
ــد األيغور هدفها  ــة القمع ض حمل
ــبب  ــة اإلرهاب. ولهذا الس مكافح
ــماح  ــع دولةٌ كمصر في الس ال متان
باستجواب  الصينية  ــلطات  للس
ــرة،  ــي القاه ــور ف ــني األيغ املواطن
ــاء على بكني  ــا ال متانع في الثن كم
ــا مئات اآلالف منهم في  الحتجازه

شينجيانغ.
الخوف من الحركات 

االنفصالية
ــينجيانغ  ــا كان ملقاطعة ش  لطامل
ــور أهميةٌ  ــش فيها األيغ التي يعي
ــني  للص ــبة  بالنس ــتراتيجية  اس
ــا  ــراً يربطه ــكل جس ــا تش كونه
ــيا الوسطى والشرق األوسط.  بآس
ــوع العرقي والثقافي في  إال أن التن
ــب جداً  ــل من الصع املنطقة جع
ــاء  ــة احلكم وإرس على بكني ممارس
ــتقرار في املنطقة. وبعد عام  االس
ــعر بالقلق  ٢٠١١، بدأت الصني تش
ــي  ــات الت ــرك االضطراب ــن أن تت م
ــي مضاعفاتٍ  ــاح العالم العرب جتت
ــلمني في شمال  على مناطق املس
بذلك  ع  ــينجيانغ، فتشجّ غرب ش
ــودة  املوج ــة  االنفصالي ــركات  احل
ــة  املطالب ــى  عل ــة  املقاطع ــي  ف
ــر. واليوم،  ــدةٍ أكب ــتقالل بح باالس
ــم  القائ ــدال  اجل أن  ــني  بك ــي  ع تدّ
ــأن األيغور هو مؤامرة يروّج لها  بش
ــة التقدم  ــدف إلى عرقل الغرب ته
ــر إحداث  ــني عب ــرزه الص ــذي حت ال
ــات العرقية  ــامات بني األقلي انقس
داخل حدودها - على غرار ما يحدث 
في العديد من الدول العربية حيث 
ــل احلكومات إلى اعتبار حركات  متي
األقليات الكردية وغيرها على أنها 
ــدول الغربية  محاوالت تؤججها ال
ــة  الداخلي ــة  الفتن زرع  ــدف  به
ــة االنفصالية. إن  ــجيع النزع وتش
ــني على  ــرب والصيني ــاء الع الزعم
ــخاً  ــون إمياناً راس ــواء يؤمن حدٍّ س
ــة  ــركات مماثل ــع أي ح ــرورة قم بض
ــدود بلدانهم.الرغبة في  ــل ح داخ
ــعى مبادرة  التطور االقتصادي: تس
(املبادرة) الصينية  «احلزام والطريق 
ــيا وأوروبا  ــط آس ــتمرة إلى رب املس
ــاريع  ــة من مش ــة طموح مبجموع
ــة والبحرية،  ــى التحتية البري البن
والعديد منها في الشرق األوسط. 
ــى  إل ــني  بك ــت  ل توصّ اآلن  ــى  وحت
ــار هذه  ــي إط ــاون ف ــات تع اتفاقي
«املبادرة» مع ١٨ دولة عربية، بينما 

ــوداً  ــة عق ــركات صيني ــت ش وقّع
دوالر،  ــار  ملي  ٣٥,٦ ــة  بقيم ــاك  هن
ــة  ــار دوالر مخصص ــا ١,٢ ملي منه

ــع  والتصني ــة  الطاق ــات  لقطاع
ــه، بلغت  احمللية. وفي الوقت نفس
ــدول العربية  ــع ال ــني م ــارة الص جت
ــي،  ــام املاض ــار دوالر الع ٢٤٤,٣ ملي

ــاً حتضيرات  ــري احلكومة حالي وجتُ
في  ــتثماريني  اس ــن  مؤمتري ــد  لعق
ــا الدورة  ــهر املقبل هم مطلع الش
ــرض الصني والدول  ــة لـ «مع الرابع
العربية» والدورة الثالثة لـ «القمة 
ــة».  ــة العربي ــة الصيني االقتصادي

ــات تعطي الدول  ومثل هذه العالق
ــبباً فعاالً آخراً لتجنب  العربية س
ــا اعتادت  ــذا م ــني، وه ــاد الص انتق
بكني تذكير تلك الدول به. ففي ٢١ 
ــطس، على سبيل املثال -  آب/أغس
أي في اليوم نفسه الذي انسحبت 
ــالة املوجهة  ــن الرس ــه قطر م في
ــفير  ــاد الس إلى األمم املتحدة - أش
ــة  الدوح ــى  إل ــد  اجلدي ــي  الصين
بالعالقة بني الدولتني وأشار إلى أن 
«قطر هي ثاني أكبر مستورد للغاز 

الطبيعي املسال من الصني.
االعتقاد بأن الصني أكرب 

من أن تجابه
ــدول العربية بالعديد من   ترتبط ال
والعسكرية  السياسية  العالقات 
ــة  ــن وجه ــاً، وم ــني أيض ــع الص م
ــن األيغور ال  ــا، فإن الدفاع ع نظره
ــذه العالقات.  ــتحق اجملازفة به يس
ــني بالكثير من النفوذ  وتتمتع الص
ال  ــا  أنه ــح  الواض ــن  وم ــي،  العامل
ــى من تأكيده، لذا فإن الدول  تخش
العربية تخشى بحق من مساءلة 
ا يحدث في شينجيانغ  الصني عمّ
خوفاً من حثها على اتخاذ عدد من 

اإلجراءات العقابية ضدها.
ما الذي يمكن أن تفعله 

واشنطن؟
ــحبت  انس ــي  املاض ــام  الع ــي  ف
ــس  ــن «مجل ــدة م ــات املتح الوالي
كان  ــك  لذل ــان»،  اإلنس ــوق  حق
ــذي كان بإمكانها  هناك القليل ال
ــالتني  ــام به فيما يخص الرس القي
ــى األمم املتحدة. ومع  املتضاربتني إل
ــع واشنطن فعل  ذلك، ال يزال بوس
الكثير لرسم معالم احلوار الدولي 
ــد كان  ــور. وق ــة األيغ ــول قضي ح
تكليف مواطن أمريكي من األيغور 
[باملسؤولية عن] امللف الصيني في 
ــي األمريكي  القوم «مجلس األمن 
ــدة، ولكن يجب  ــوةً ثنائية واع خط
ــؤولني األمريكيني أيضاً  ــى املس عل
ــخير املزيد من اجلهود واألموال  تس
ــور الصيني على  ــدي للمنظ للتص
ــك  ذل ــمل  الدولية.ويش ــاحة  الس
ــالمي  العربي واإلس اإلدراك  ــز  تعزي
ــينجيانغ - وملا  ــي ش ــدث ف ــا يح مل
ــطني األيغور  يحدث محلياً للناش
في دولٍ كمصر. وبشكل عام، مييل 
ــدم االهتمام  ــم العربي إلى ع العال
ــة، وهذه  ــني الداخلي ــؤون الص بش
مشكلة بحد ذاتها ألنها عززت من 
ــع النطاق  جهل الرأي العام الواس
بالتطورات التي من شأنها أن تكون 
ــتطيع قناة  ذات صلة به. وهنا تس
ــائل اإلعالم  «احلرة» وغيرها من وس
ــة األمريكية املوجهة إلى  احلكومي
ــي أن تعمل على ملء  العالم العرب
ــر الوعي حول  ــذا الفراغ عبر نش ه
ــد مزاعم  ــور وتبدي ــلمي األيغ مس
احلكومة الصينية بأن االضطرابات 
ــل عن اإلرهابيني. إن  ناجمة بالكام
ــرأي العام ميكن  زيادة الفهم بني ال
ــن الصعب على  ــل بدوره م أن يجع
احلكومات العربية الرضوخ بتزلّفٍ 
ــارة للقلق في  ــر إث ــب األكث للجوان

سياسة الصني اخلارجية.
* زميل «غليزر» َّـ معهد 

واشنطن 

ترتبط الدول العربية 
بالعديد من العالقات 
السياسية والعسكرية مع 
الصني أيضاً ومن وجهة 
نظرها فإن الدفاع عن 
األيغور ال يستحق اِّـجازفة 

التنوع العرقي والثقاَّـ َّـ مقاطعة شينجيانغ جعل من الصعب 
جداً على بكني ممارسة الحكم وإرساء االستقرار َّـ اِّـنطقة

تميم

شي جني

اِّـنصوري

ــة املتحصلة من األكل الزائد  ــاس متوت من التخم    الن
ــب ميوت من  ــراء الفاحش واالغل ــوت من الث والبعض مي
ــات . العراقيون  ــن جميع اجله ــل عليه م ــر الهاط الفق
ــرة  ــاكل بني العوائل وأفراد االس ــون يوميا من املش ميوت
ــجام وال تعاطف وال سعة صدر  حيث ال تفاهم وال انس
وال وجود لعقول نيرة وال حكمة مزروعة في قلوب الناس 
ــاكل اليومية حيث طغى  ــون ميوتون من املش . العراقي
ــرة العراقية  ال  ــيء واصبحت االس ــى كل ش الفقر عل
تنتج اال املشاكل واالزمات شانها شأن الكتل واالحزاب 
ــت الكثير من  ــت وألغي ــرة تالش ــة . اركان االس العراقي
ــت العائلة  ــى بات ــة حت ــانية واالخالقي ــي االنس املعان

ــي  تضاه ــة  العراقي
ــي االنتاج  ــني ف الص
ينتجون  فالصينيون 
ــع  والبضائ ــلع  الس
والعراقيون يصنعون 
ويصدروها  املشاكل 
ــم  ــي ل ــال الت لألجي
تعد تعرف الصحيح 
ــألة  من اخلطأ . املس
باتت مؤرقة للعقول 
ــد  يع ــم  ل ــل  واحل
ــبب  والس باالمكان 
ــرأس (الدايخ)  ــو ال ه
ــا  ــذي لم يعد رأس ال
رؤوس  ــل  ب ــدا  واح

ــاكل يهدد العراق  ــي. املوت من املش ــن وعيون عم وألس
ــم يتدخل لفض  ــداوي وال حكي ــب ي ــه فال من طبي كل
ــد للكل احلل  ــد وهذا الكل ال يري ــزاع الناس الكل يري ن
ــابك وصل الى حد  ــه فرصة التعبير , التش وال ان يعطي
ــات اآلخرين  ــي القضاء على رغب ــن العنف والرغبة ف م
ــكل مثير للفزع وما من قناعة وما من صبر وما من  بش
ــريع لهذه االمراض التي صارت مستعصية جدا  دواء س
ــى تدريجيا من خارطة العالم االنسانية  . العراق تالش
بعد فقدانه الدواره الريادية احلضارية وننتظر قادم االيام 
ــاكل جديدة تظهر كاالمراض التي عصفت  عن أي مش
ــكني الذي راح ضحية ارادات دولية  ــعب املس بهذا الش
متصارعة . من ينقذ العراقيني يا ترى؟ ام هل ستمضي 

بنا السنون لنشاهد العجب العجاب في هذا الزمن؟.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

العراقيون يموتون من 
اِّـشاكل اليومية حيث 
طغى الفقر على كل 
شيء واصبحت االسرة 
العراقية  ال تنتج اال 
اِّـشاكل واالزمات 
شانها شأن الكتل 
واالحزاب العراقية

الدول العربية تسمح للصين باإلفالت بفعلتها في قمع اإليغور

pb���������flã˛a@xb����n�„a

في احلادي والعشرين من 
آب ، أبلغت قطر «مجلس 
حقوق اإلنسان التابع 
لألمم املتحدة» بانسحابها 
من رسالة متعددة 
األطراف كانت قد وقّعتها 
لإلعراب عن تأييدها 
لإلجراءات الصينية 
املتخذة ضد أقلية األيغور 
املسلمة في مقاطعة 
شينجيانغ املضطربة. 
وعلى الرغم من أنه من 
غير الواضح ما الذي حفز 
هذا التراجع متاماً، إالّ 
أنه يصعب اعتبار القرار 
داللةً على أن الدوحة 
تتهيّأ إلدانة الصني علنيةً 
أو تقليص عالقاتها 
الثنائية معها. وأوضح 
السفير علي املنصوري، 
ممثل قطر الدائم لدى 
األمم املتحدة خطوة 
بالده بعبارات حميدة 
قائالً: «نود أن نحافظ 
على موقف محايد، وأن 
نعرض خدمات الوساطة 
والتسهيالت». والواقع أن 
هذه الصياغة الدقيقة 
ليست باألمر املستغرب 
بالنظر إلى أن األمير متيم 
بن حمد آل ثاني اجتمع 
مرتني بالرئيس الصيني 
شي جني بينغ خالل 
األشهر الستة املاضية 
ووافق على تعزيز التعاون 
االستراتيجي مع بكني. 

* هيثم حسنني

NO.3254.MON.2.SEP.2019 العدد (٣٢٥٤) االثنين ٩/٢/ ٢٠١٩ 



5 NO.3254 .MON . 2 .SEP.2019محليات العدد(٣٢٥٤)  االثنين ٢ /٩/ ٢٠١٩ 

النجف االشرف / قاسم حوشي

زار املنتدى العام لعشائر العراق املستقل 
لالصالح  العشائري  اخلطاب  لتوحيد 
اجلمعة  يوم  االشرف  النجف  والتنمية 
املاضي مع مجموعة من السادة والشيوخ 
الشعب  اطياف  مختلف  من  والوجهاء 
والدعاء  الزيارة  مراسيم  وبعد  العراقي 
كان هناك لقاء مع املرجع الكبير محمد 
النجف  في  مكتبه  في  احلكيم  سعيد 
على  بالضيوف  سماحته  رحب  االشرف, 
باستثمار  ووجه  مسمياتهم  اختالف 
التوادد  من  مبزيد  البلد  لبناء  الفرص 
التعايش  يحقق  مبا  واالحترام  والتواصل 
السلمي واالبتعاد عن التفرقة واالختالف 
للعشائر  املهم  الدور  واكد  والتنازع 
االمة  مسيرة  حفظ  في  يساهم  الذي 
الفرض  استثمار  وعليه  االنحراف,  من 
محيط  الى  الدينية  الثقافة  لتعميم 
الشرائح  مع  التواصل  خالل  من  اوسع 
حديثه  نهاية  وفي  اخملتلفة,  االجتماعية 
على  والوجهاء  والشيوخ  السادة  شكر 
وشارك  اجلميع  يخدم  الذي  العمل  هذا 
طارق  الشيخ  املنتدى  رئيس  احلديث 
ادت  التي  االسباب  بيان  سعيد  جمعة 
جولة  هناك  املنتدى.وكانت  تأسيس  الى 
اخرى للمنتدى لزيارة الشيخ حامد طاهر 

الدورة  منطقة  في  مبضيفه  العبيدي 
بغداد  جنوب  ووجهاء  شيوخ  وبحضور 
وبدعوة من الشيخ حامد العبيدي رحب 
مبختلف  بالضيوف  العبيدي  الشيخ 
املسميات واستنكر االعتداءات السافرة 
واعتبرها  الشعبي  احلشد  مقرات  على 
بالوطن وكرامته واستغرب من  املساس 
صمت احلكومة اجتاه هذا االعتداء والبد 
من وقفة جادة حلماية سماء ارض العراق 
للحشد  املشرفة  الوقفة  على  ونوه 
الشعبي في املعارك التي خاضها وطرد 
فلول داعش االرهابية، وفي كلمة لالمني 
جمعة  طارق  الشيخ  للمنتدى  العام 
سعيد قال: منذ تأسيس الدولة العراقية 
بعالقاته  مهتما    العراقي  اجملتمع  كان 
االجتماعية العشائرية وداعما ومنتميا 
والبدوية  العشائرية  القبلية  الشكاله 

والريفية واحلضرية اخملتلفة كانت القبلية 
مركزا للحكمة والقوة والقرار والتعايش 
واملذهبي  القومي  التنوع  رغم  االنساني 
حيثما  للوطن  سندا   وكانت  والديني 
تطلب االمر ذلك وفي املرحلة امللكية برزت 
القبلية كقوة مؤثرة وفاعلة وكانت اكثر 
دورها  وأدت  ومصداقية  وتنظيما  متاسكا 
على اكمل وجه واخالص ولكن ابان فترة 
للمجتمع  وعسكرته  السابق  النظام 
خلدمة  العشائرية  الكيانات  حول 

ادى  ما  والعسكرية  الفكرية  توجهاته 
ذلك الى انعدام مصداقيتها وانقسامها 
وتشظيها واضمحالل دورها في الساحة 
السابق  النظام  سقوط  العراقية.ومنذ 
ابرز  من  كانت  اجلديدة  الدولة  وانشاء 
النتائج   تدمير البنى التحتية للمجتمع 
وتفشي العنف واالرهاب وانتشار الفساد 
وتشتيت  السلوكية  واالنحرافات  االداري 
الطائفية  الصراعات  وظهور  العشائر 
املقيتة في اجملتمع العراقي وكذلك تدهور 

االوضاع االجتماعية واخلدمية واالنسانية 
تأسيس  استدعى  ما  العراقي  للشعب 
بكل  اجملتمع  يخدم  الذي  املنتدى  هذا 
املبادئ  على  والوقوف  ومكوناته  اطيافه 
االصالء  العشائر  لرجال  العليا  والقيم 
بالشعب  للنهوض  نسعى  وكذلك 
وحقوقه  مطالبه   ومساندة  العراقي 
املسلوبة ونساهم في املصاحلة الوطنية 
ولم الشمل العشائري الوطني حتت راية 
اخلدمات  بتوفير  واملطالبة  املوحد  العراق 

العشائرية  وتغيير  والتنموية  الصحية 
وفق  املتحضرة  العشائرية  املدنية  الى 
وحقوق  والسالم  والتعاون  احلوار  مبادئ 
االنسان والشفافية وتفعيل قرارات الدولة 
واالعراف العشائرية االصيلة ونوه سعيد 
لعدم وجود جهات عراقية مستقلة تتولى 
تنمية وتطوير ودعم هذه املطالب اصبح 
من واجبنا الوطني  جتاه مجتمعنا  ضمان   
الشعب  بحقوق  املطالبني  استقاللية 
جانبه  ومن  مستقل،  منتدى  راية  حتت 

الشيخ  االعالمي  املنتدى  مسؤول  اكد 
املنتدى  ان  احلميداوي  خنفوس  علي 
تنظيمية  تنسيقية  وطنية  هيأة  هو 
عام  نفع  ذات  تطوعية مستقلة  تنموية 
واالعيان  القبائل  رجال  من  نخبة  تضم 
وفق  املنتدى  ويعمل  املستقلني  الرصينة 
والبرملان   الدولة  يساند  العراقي  القانون 
املشترك  والتعاون  االستقاللية  يعتمد 
الرأي والرأي االخر ويسعى خلدمة اجملتمع 

العراقي. 

بحضور ومرافقة (                       )
@·Óÿßa@ÜÓ»ç@Ü‡™@7jÿ€a@…uäΩa@âÎåÌ@ÚÓ‡‰n€aÎ@Ä˝ï˝€@äˆbí»€a@lb�®a@ÜÓyÏn€@›‘néΩa@÷aä»€a@äˆbí»€@‚b»€a@ÙÜn‰Ωa

@›ˆbj‘€a@ıbçÎ˙â@ú»iÎ

 بغداد / البينة اجلديدة
 أصدر املكتب اإلعالمي للنائب كاظم الشمري توضيحاً 
وثابت  نصيف  عالية  النائبني  برفقة  امس  زيارته  حول 
قضية  في  البلديات  سجن  في  للموقوفني  العباسي 
في  االعالمي  املكتب  .وذكر  (الروليت)  القمار  صاالت 
:» بعد االطالع على مقاطع صوتية متداولة  أنه  بيان  
في شبكات التواصل االجتماعي تتضمن استغاثة من 
قبل احد املوقوفني في قضية صاالت القمار (الروليت)، 
نصيف  وعالية  الشمري  كاظم  النواب  السادة  قام 
وثابت العباسي بزيارة سجن البلديات ببغداد لالطالع 
االجراءات  سالمة  من  والتأكد  املوقوفني  اوضاع  على 
مت  .وأضاف    التحقيق  مجريات  وسالمة  القانونية 

كانت  احملكمة  اجراءات  أن  من  الزيارة  خالل  التأكد 
وتتعامل  االنسانية  اجلوانب  وتراعي  وقانونية  سليمة 
تعمل  احملكمة  ان  والحظنا  املوقوفني،  مع  بإنصاف 
حتى في اوقات العطل أي خارج اوقات الدوام الرسمي 
وللحيلولة  القضية  في  أجنبي  عنصر  لوجود  نظرا 
املدة  خارج  االشخاص  هؤالء  حجز  في  االستمرار  دون 
احملددة «.وأضاف :» أما بخصوص االجراءات االخرى التي 
املداهمة  تتضمن عملية  والتي  باحملكمة  لها  العالقة 
واالعتقال فسيتم تقدمي تقرير مفصل حولها الى جلنة 
النزاهة النيابية وعرضها بعد ذلك على مجلس النواب 
ملناقشتها واتخاذ القرار املناسب الذي يضمن تطبيق 

القانون ومدى سالمته «.

@oÓ€Îä€a@p¸bï@ÚÓö”@ø@¥œÏ”Ï‡‹€@ÈmâbÌã@fiÏy@�bzÓôÏm@âÜñÌ@ä‡í€a@·√b◊@kˆb‰‹€@Ôfl˝«�a@knÿΩa

بيانا  العراقي  االسالمي  االعلى  اجمللس  اصدر 
ملناسبة حلول شهر محرم احلرام وفي ما يأتي نص 

البيان : 
بسم اهللا الرحمن الرحيم

الهدى  مصباح  (احلسني  (ص)  اهللا  رسول  قال 
وسفينة النجاة)

مبناسبة حلول شهر محرم احلرام ، وهو الشهر الذي 
تتجدد فيه أحزاننا على سيد الشهداء وأبي االحرار 
بيته  وأهل  (ع)  احلسني  االمام  اهللا  رسول  سبط 
الى  التعازي  بأحر  نتقدم  األخيار  وصحبه  األطهار 
صاحب العصر والزمان االمام احلجة املنتظر (عج) 
ومراجع الدين العظام وللمسلمني كافة وللشعب 
العراقي العزيز سائلني اهللا تعالى ان يوفق اجلميع 
التي  اخلالدة  احلسينية  الثورة  نهج  على  للسير 
حملت لنا رسالة احلياة وعلمتنا الثبات على املبادئ 
واالستقامة على طريق احلق.ان ثورة االمام احلسني 
وهي  البشرية  لكل  وهداية  إصالح  ثورة  هي  (ع) 
أعظم ثورة إصالحية عرفها التاريخ البشري ألنها 
وعقول  نفوس  في  املقدسة  والقيم  املبادئ  أحيت 
األجيال املتعاقبة ، ومن هنا نؤكد أهمية استلهام 
الدروس والعبر من هذه الثورة العظيمة السيما في 
ظل الظروف الصعبة واملعقدة التي تعيشها امتنا 
العراق  في  عليها.اننا  األعداء  وتكالب  اإلسالمية 
 ، (ع)  احلسني  اإلمام  مدرسة  إلى  بإنتمائنا  نفتخر 

وقد تعلمنا منها الدروس والعبر ، وما النصر الذي 
حتقق على عصابة داعش اإلرهابية االّ شاهداً حياً 
على هذا االنتماء الذي ال يخص طائفة دون أخرى ، 
املسلمني  ولكل   ، العراقيني  لكل  هو  وامنا احلسني 
واألحرار في العالم.وبهذه املناسبة نُحيي شهداءنا 
(ع)  احلسني  االمام  نهج  على  ساروا  الذين  االبرار 
احلاسم  النصر  تضحياتهم  خالل  من  لنا  وحققوا 
الداعمة لها  والقوى  على عصابة داعش اإلرهابية 
، كما نُحيي كل القوى اخليرة ومحور املقاومة الذي 
التي  العدو  مخططات  أمام  وقويا  شامخا  يقف 
النزاعات  وإثارة  اإلسالمية  االمة  اضعاف  الى  ترمي 
ندعو  اخلتام  وشعوبها.وفي  بلدانها  بني  والفنت 
جميع املؤمنني واملسلمني في العالم الى املشاركة 
القوة  وإظهار  احلسيني  العزاء  مراسم  احياء  في 
والوحدة والتالحم ورفع راية احلسني (ع) عالية ألنها 
الراية التي تعبّر عن قيم اإلنسانية واحلرية واإلصالح 
والفساد  واالستبداد  الكفر  قوى  مواجهة  في 
والظلم.حتية اجالل واكبار ملرجعيتنا الرشيدة التي 
للشهيدين  وحتية  ووحدتنا  لبلدنا  أمان  صمام  هي 
بدمائهم  سقوا  الذين  الشهداء  وجلميع  الباقرين 
الطاهرة شجرة اإلسالم الباسقة في العراق ولبنان 

وفلسطني وسوريا واليمن وسائر أرجاء املعمورة.
اجمللس األعلى اإلسالمي العراقي 

      ١ محرم احلرام ١٤٤١                 ٢٠١٩/٩/١

@fiÏ‹y@Újçb‰∂@b„bÓi@âÜñÌ@Û‹«¸a@è‹1a
@@‚aäßa@‚ä™@äËë

بغداد / البينة اجلديدة
 وجه وزير الداخلية ياسني طاهر الياسري امس األحد 
األجهزة األمنية اخملتصة في محافظة البصرة بالتعامل 
القبض.جاء  إلقاء  مذكرات  تنفيذ  مسألة  في  بحزم 
ذلك أثناء زيارته حملكمة استنئاف البصرة ولقائه رئيس 
بشأن  للتباحث  عبدالرزاق  عادل  القاضي  احملكمة 
للعدالة. املطلوبني  بحق  القبض  القاء  أوامر  إصدار 

وأكد وزير الداخلية خالل اللقاء في بيان ملكتبه تلقت 
التهاون مع  اجلديدة)نسخة منه  «على عدم  البينة   )
املتسببني بإثارة النزاعات العشائرية وعصابات اجلرمية 
مع  بحزم  بالتعامل  موجهاً  اخملدرات،  وجتار  املنظمة 

القبض  القاء  مذكرات  وإصدار  القانون  على  اخلارجني 
وتهديد  األمن  زعزعة  في  تورطه  يثبت  من  كل  بحق 
التعاون  استمرار  «ضرورة  على  املواطنني».وشدد  حياة 
والتنسيق بني املؤسستني األمنية والقضائية من أجل 
تنفيذ  «أهمية  إلى  مشيراً  واالستقرار»  األمن  حتقيق 
مذكرات القاء القبض الصادرة ضد املطلوبني للعدالة 
في مناطق محافظة البصرة كافة دون تردد».من جانبه  
رحب رئيس محكمة استنئاف البصرة القاضي عادل 
على  حرصه  مؤكداً  الداخلية،  وزير  بزيارة  عبدالرزاق 
التعاون مع األجهزة األمنية لتوفير احلياة اآلمنة ألهالي 

محافظة البصرة.

@àÓ–‰m@ø@‚å°@›flb»n€bi@ÈuÏÌ@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ
Òäñj€a@ø@új‘€a@paä◊àfl

بغداد / البينة اجلديدة
ناجحة  السيدة  الشهداء  مؤسسة  رئيسة  ثمنت 
عبداالميرالشمري، موقف وزير الداخلية ياسني الياسري، 
الذي أصدر، أمرا إلى قائد قوات الشرطة االحتادية بنقل 
ذوي شهداء القيادة من الدرجة االولى من منتسبي وزارة 
وكال  سكناهم  محل  من  قريبة  أماكن  إلى  الداخلية 
حسب محافظته.وقال الناطق باسم الوزارة سعد معن 
في بيان، إن «وزير الداخلية ياسني طاهر الياسري أصدر 
أمرا إلى قائد قوات الشرطة االحتادية بنقل ذوي شهداء 
الداخلية  وزارة  االولى من منتسبي  الدرجة  من  القيادة 
حسب  وكال  سكناهم  محل  من  قريبة  أماكن  إلى 
على  نفذ  االحتادية  «قائد  أن  معن،  محافظته».وأضاف 
اخلاصة  اإلدارية  األوامر  بإصدار  وباشر  الوزير  أمر  الفور 
الوزير  سياسة  إطار  في  يأتي  «االمر  أن  مبينا  بالنقل»، 
والفئات  الوزارة  شهداء  بعوائل  االهتمام  على  القائمة 
املضحية تثمينا لدماء أبنائهم وتخليدا لذكرى شهداء 
الداخلية الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل امن 

واستقرار ورفعة العراق وشعبه».

@Â‡rm@ıaÜËí€a@Úéç˚fl@ÚéÓˆâ
ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@—”Ïfl

الناصرية/البينة اجلديدة/كاظم العبيــدي
كشف محافظ ذي قار عادل الدخيلي عن مهمته في متابعة املشاريع 
لـ  تصريح  في  وقال   . املواطنني  تهم  التي  اخلدمات  وكافة  املتلكئة 
«البينة اجلديدة» :اننا نتابع اليوم سير العمل بإنشاء اجلسر احلديدي 
املعتصم  شركة  قبل  من  واملنفذ  الكونكريتي  للجسر  البديل 
للمقاوالت العامة وكذلك أطلعنا على مراحل العمل االخيرة من نصب 
اجلسر احلديدي البديل بعد وصول نسب إجنازه إلى نحو ٨٥٪ ، متهيداً 
بكلفة  الكونكريتي  للجسر  والتأهيل  الصيانة  بأعمال  للمباشرة 
فاقت الـ ٦ مليارات دينار   ، واعرب عن أمله بعودة الروح للجسر بعد 
فشل عمليات الصيانة واإلصالح لألضرار الكبيرة التي حلقت به منذ 

فترة ليست بالقصيرة. 

Ú˜ÿ‹nΩa@…ÌâbíΩa@àÓ–‰mÎ@ÂüaÏΩa@ÚflÜÅ@›ua@Âfl@ �Êb–mÎ@ò˝Åhi@›‡»‰çZC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D@�€@âb”@á@≈œb™

بغداد / البينة اجلديدة 
اجرى مركز ابن البيطار التخصصي جلراحة القلب عن اجراء (١٠١٠) عمليات تداخل قسطاري خالل شهر 
متوز من العام اجلاري، ذكر ذلك مدير مركز ابن البيطار التخصصي جلراحة القلب الدكتور (والء لؤي) وقال 
بني   ما  متنوع  تداخل قسطاري  (١٠١٠) عمليات  اجراء  البيطار من  ابن  مركز  الطبية في  املالكات  قامت 
التداخل التشخيصي و العالجي للكبار و الصغار خالل شهر متوز و هذا يعتبر اكبر عدد من التداخالت 
القسطارية منذ تأسيس املركز في عام (١٩٩٣) و لغاية االن حيث مت اجراء عمليات التداخل القسطاري 
بأيدي افضل املالكات الطبية و الصحية و التمريضية اصحاب الكفاءات العلمية و املركز مستمر بتقدمي 

افضل اخلدمات الطبية و العالجية و اجراء العمليات اجلراحية و القسطارية على مدار (٢٤) ساعة .

@›ÅaÜm@pbÓ‹‡«@HQPQPI@ıaäua@NN@Ñäÿ€a@Úzï
ãÏ∑@äËë@fi˝Å@âb�Ój€a@Âia@å◊äfl@ø@âb�é”

البينة اجلديدة / علي قاسم الكعبي
اشرف محافظ ميسان علي دواي امس االول السبت 
على بدء التشغيل التجريبي ملعمل سمنت العمارة 
جميع  على  واطالعه  املعمل  في  جولته  خالل 
منظومات املعمل ومالحظة إكمال كافة املنظومات 
املتعلقة بالسحق والطحن واإلنتاج والتعبئة وقال 
املشاريع  من  املشروع  هذا  إن  االفتتاح  خالل  دواي 
شركة  بتنفيذه  تقوم  الذي  واملهمة   احليوية 
خوزستان االيرانية. مشيرا الى ان طاقته اإلنتاجية  
احلكومية  الدوائر  وسيرفد  يومياً  طن   (٢٠٠٠)
والقطاع اخلاص والعام بالسمنت ويساهم إسهاما 
احملافظة  في  االقتصادي  القطاع  إنعاش  في  كبيرا 
ويقلل  استيراد االسمنت من اخلارج أو من احملافظات 
 . احملافظة  ألبناء  يوفر فرص عمل  وكذلك  الوسطى 

وبني دواي الى ان نسبة  اجناز معمل سمنت العمارة 
االستثماري وصلت الى   ١٠٠٪  معربا عن سعادته 
السمنت  من  االول  الكيس  بتعبئة  قيامه  خالل 
واملباشرة بالتشغيل التجريبي واعالن االنتاج لهذا 

املشروع احليوي الكبير.

=Ìävn€a@›ÓÃín€a@ıÜi@Â‹»Ì@ÊbéÓfl@≈œb™
bÓflÏÌ@ÂüRPPPÚ”b�i@Òâb‡»€a@o‰8@@›‡»Ω@

بغداد / البينة اجلديدة
تنفيذا لتوجيهات السيد وزير املوارد املائية د. جمال 
العادلي ، زار السيد مدير عام الهيأة العامة لصيانة 
املشاريع املهندس مؤيد مجيد جاسم محافظة صالح 
الدين وقام بجولة ميدانيه ملوقع ازالة الترسبات من 
قناة الثرثار والتقى الكوادر العاملة باملشروع واطلع 
ناظم  ملؤخر  الوسطية  اجلزرة  رفع  أعمال  إجناز  على 
قناة الثرثار والبدء باملرحلة الثانية بالعمل كما حث 
الشتوي  املوسم  قبل  االجناز  سرعة  على  العاملني 

القادم .

@Ú„bÓñ€@Úflb»€a@ÒdÓ:a
@›ïaÏm@fiåj€aÎ@ä€a@…Ìâbífl
@ÂÌÜ€a@Ä˝ï@ø@b:b‡«a

البينة اجلديدة / علي شريف
بتوجيه من قبل رئيس مجلس محافظة بابل رعد 
التابع  الرافدين  مركز  اقام  اجلبوري  علوان  حمزة 
) ملوظفي  الوسطى  االدارة   ) دورة  جمللس احملافظة 
مدير  اجلبوري  رباط  احلقوقي جبار  اجمللس٠والقى 
فيها  تناول  محاضرة  احملافظة  مجلس  ادارة 
العمل  في  وأهميتها  ونشأتها  اإلدارة  مفهوم 
أما  املوظفني٠  مهارات  تطوير  وفي  املؤسساتي 
احملاضرة الثانية فالقاها احلقوقي علي ظاهر مدير 
وتخص  احملافظة  مجلس  في  القانونية  الدائرة 
القانونية٠وفي  الناحية  من  الوسطى  اإلدارة 
واالعالم  الثقافة  جلنة  رئيس  شارك  اخر  سياق 
في مجلس  الدينية  والشعائر  واالثار  والسياحة 
علي  والشيخ  نصار  عبيد  طالب  بابل  محافظة 
العيفاري في املؤمتر السنوي اخلامس عشر الذي 
في  احلسينية  والهيئات  املواكب  رابطة  إقامته 
بابل حتت شعار (اميري حسني ونعم االمير سرور 
عن  ممثلون  املؤمتر  وحضر  النذير)  البشير  فؤاد 

الدوائر احلكومية في محافظة بابل حيث تناول 
محافظة  في  احلسينية  املواكب  حركة  املؤمتر 
لتقدمي  العالقة  ذات  اجلهات  مع  والتنسيق  بابل 
أفضل اخلدمات لزوار االمام احلسني وأخيه االمام 
العباس (عليهما السالم) وقد ابدى عضو اجمللس 
نصار استعداد مجلس احملافظة على املساهمة 
وأخيه  احلسني  االمام  لزوار  اخلدمات  تقدمي  في 

االمام العباس (عليهم السالم)٠
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ــر واألبحاث تتحدث عن مآالت  ــرات الكتب واإلصدارات والتقاري عش
ــدارات احلوكمة والتواصل  ــي ظل التحوالت الهائلة في م اإلعالم ف
ــاعة ال كل عام!  ــي تتغير اآلن كل س ــة وأذواق اجلماهير الت والتقني
ــت والفضائيات  ــر ثقافة اإلنترن ــاوف حول مدى تأثي ــاؤالت ومخ تس
ــوق الصحافة املقروءة واإلعالم الورقي. تساؤالت  ــتقرار س على اس
ــات باهظة  ــر املطبوع ــودع العالم عص ــق: هل ي ــس في قل تتهام
ــات واملكتبات الرقمية  ــتقبل عصر املرئيات والتقني التكلفة ليس
ــديد  ــبه اجملانية؟ واجلواب يتأرجح بني طرفي نقيض، أحدهما ش ش
ــاب واجلريدة باقيان.  ــدمي وأن الكت ــأن التطور لن يلغي الق ــاؤل ب التف
ــحة وال مفر من االنقياد مع تيار التقدم  واآلخر يؤكد أن املوجة كاس
ــاء احلتمي أو  ــب حتى الفن ــاء في عتمة اجل ــارف أو البق ــي اجل التقن
ــاؤل،  ــراض! لديهم إحصائيات مقلقة تدعوهم ملثل هذا التس االنق
ــتمرار  ــا أن جمهور الصحافة املقروءة في أميركا يتناقص باس منه
وباطراد مخيف، ففي حني كانت نسبة قراء الصحف تبلغ ٧٨٪ من 
الشعب األميركي في عام ١٩٧٠، تقلصت النسبة إلى ٤٠٪ في عام 
١٩٩٤، ثم إلى ٣٤٪ في عام ٢٠٠٦. وما زالت تتناقص لدرجة أن بعض 
ــت إصداراتها املطبوعة  ــركا وأوروبا أوقف ــف الكبرى في أمي الصح
ــدار اإلليكتروني األفضل  ــةً باإلص ــدوى اقتصادياً مكتفي عدمية اجل
ــاؤالت مختلفة  ــي بالدنا لدينا تس ــار والعوائد! ف ــن حيث االنتش م
ــة مقبلة ال في إعالمنا  ــرى، وال نعترف بأن هناك أزم ــات أخ واهتمام
ــير  ــتقر واألمور تس ــيء متام ومس ــي صحافتنا املقروءة. كل ش وال ف
ــت  نحو األفضل. هكذا ننجح في جتاوز األزمة بإنكار وجودها! ليس
ــت أزمة حديثة بل تراكمية  ــا أزمة واحدة، بل أزمات. وهي ليس لدين
ــة املطبخ اإلعالمي  ــود! إذ أن ما يجري في أروق ــت عبر عدة عق حدث
يختلف كثيراً عما يبدو ظاهراً على سطح األخبار اليومية وبرامج 
ــي بخير  ــأن اإلعالم العرب ــاءً كاذباً ب ــي إيح ــو التي تعط ــوك ش الت
ــير  ــي الطريق الصحيح، رغم أن الواقع يش ــير بخطى ثابتة ف ويس
ــو التعافي  ــير نح ــال اإلعالم بخير وال هو يس ــى العكس متاماً. ف إل
ــرات الصحف  ــاحة تعج بعش ــور بل إلى طريق مسدود.الس والتط
ــداع وطنني بال  ــردود أو مغزى، مجرد ص ــالت والفضائيات دون م واجمل
ــاحة  ــتهلكة وقدمية وال جديد على الس طحني، وتدوير ألفكار مس
ــم اإلمكانيات الهائلة املتاحة، ورغم ماليني اجلنيهات والدوالرات  رغ
ــس احلديث هنا  ــال عائد حقيقي. لي ــاة هنا وهناك ب ــاالت امللق والري
ــه موجود  ــابقة أن ــي وإداري ثبت من خالل وقائع س ــاد مال ــن فس ع
ومتغلغل في الكيان اإلعالمي، وال عن التحزبات وصراعات املصالح 
ــرة ومدمرة وموروثات متراكمة على  وراء الكواليس، وهي أمور منتش
مدى عقود مضت ورمبا يأتي اليوم الذي نتخلص فيه من تلك اآلفات 
ــة. لكن األهم  ــريعية والتنفيذي ــزة الرقابية والتش ــد األجه على ي
ــة اإلعالمية من  ــره داخل املنظوم ــتطاع تغيي ــث فيما يس أن نبح
ــة ومواكبة التطور  ــهم.. مثل التزام املهنية واحليادي رجالها أنفس
ــي باإلمكانيات وتطعيمه  ــوادر وتدعيم الكيان اإلعالم وتدريب الك
ــن تداركها إلصالح ما  ــياء من املمك بالعقول والكفاءات. كلها أش
ميكن إصالحه في املنظومة اإلعالمية املأزومة بشرط أن نعترف أوالً 

بوجود املشكلة حتى يتسنى لنا التفكير في احللول .

  عبد السالم فاروق

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــي  األملان ــي  القوم ــني  اليم ــتعد  يس
ــي انتخابات في  ــراق ف لتحقيق اخت
ــات الواقعة في  ــن املقاطع ــني م اثنت
ــابق مؤخرا  ــا الدميوقراطية الس أملاني
ــارة  ــل حتالف املستش ــن أن تدخ ميك
ــي اضطرابات جديدة.  أنغيال مركل ف
ــونيا  ــات في ساكس ــري االنتخاب وجت
ــا. ودعي إلى  ــرق أملاني وبراندنبورغ ش
ــى ٥,٥ ماليني  ــا حوال ــت فيه التصوي
ــي  برملان ــاء  أعض ــار  الختي ــب،  ناخ
املقاطعتني. وال يشكل هؤالء سوى ١٢ 
ــتكمل  ٪ من الناخبني األملان.وستس
ــراع يجري في  ــذه االنتخابات باقت ه
منطقة تورينغن الواقعة في الشرق 
ــرين األول (أكتوبر)  ــي ٢٧ تش ــاً ف أيض
املقبل. وسيتابع األملان بدقة عمليات 
ــراع هذه التي جتري بعد ٣٠ عاماً  االقت
ــقوط جدار برلني، إذ يتوقع أن  على س
ــهد اختراقاً جديداً حلزب «البديل  تش
ــي القومي  ــا» اليمين ــل أملاني من أج
ــية منذ  ــاحة السياس الذي يهز الس
٢٠١٣. ولهذا احلزب معاقل في الشرق، 
ــه أضعف في غرب البالد،  لكن موقع
ــي الذي  ــرخ السياس ما يعكس الش
ــم أملانيا بعد ثالثة عقود  ما زال يقس
ــادة توحيدها.ففي براندبورغ  على إع
املقاطعة التي حتيط في برلني، تفيد 

ــزب البديل  ــتطالعات الرأي أن ح اس
ــيأتي في الطليعة  من أجل أملانيا س
بـ٢١٪ من األصوات، متعادالً مع احلزب 
ــتراكي الدميقراطي الذي يهيمن  االش
ــاري. في  ــار حتالف يس ــوم في إط الي
املدعوة  األخرى  املنطقة  ساكسونيا 
إلى التصويت اليوم، يتقدم احملافظون 
ــم  ــي معقله ــارة ف ــادة املستش بقي
ــف على «البديل من  هذا، بفارق طفي
ــس في ٢٠١٣.  ــل أملانيا» الذي تأس أج
ــزب اليميني القومي  ــيحصل احل وس
ــتطالعات  ــب اس ــى ٢٤,٥٪ بحس عل
الرأي.وفي املقاطعتني سيشكل ذلك 
تقدماً كبيراً باملقارنة مع االنتخابات 
ــذه األرقام، إذ  ــابقة، إذا تأكدت ه الس
ــيكون  إن «البديل من أجل أملانيا» س
كسب بذلك ٨,٨ نقاط في براندنبورغ 
ــونيا.لكن هذا  و١٥ نقطة في ساكس
ــزب البديل من  ــى ح ــي ليتول ال يكف
أجل أملانيا السلطة في املقاطعتني. 
العريقة، خصوصاً  ــزاب  األح وحذرت 
ــيحي  املس ــي  الدميوقراط ــاد  االحت
ــكل حتالفاً  ــبقاً، من أنها لن تش مس
ــن أجل أملانيا».  محلياً مع «البديل م
اللعبة السياسية  ــتصبح  لذلك س
بالغة التعقيد. فهذه املقاطعات التي 
ــعة في النظام  ــك صالحيات واس متل
ــي التعليم واألمن،  األملاني في قطاع

ــات متنوعة  ــن أن حتكمها حتالف ميك
ــار. وقد يؤدي ذلك  جتمع اليمني واليس
ــل العمل السياسي وتأجيج  إلى ش
االستياء. وبعد ٣٠ عاما على سقوط 
ــير  ــن تفس ــف ميك ــني، كي ــدار برل ج
«املزاج القامت» لهذه املناطق على حد 
تعبير ماتياس بالتسيك رئيس «جلنة 
ــا على الوحدة األملانية». وقال  ٣٠ عام
ــة مالية في  ــد ١٩٩٠ وأزم «انهيار بع
٢٠٠٨ وأزمة الجئني في ٢٠١٥، كل هذا 
خالل جيل واحد».وفي مناطق يهاجر 
ــون وخصوصا  ــا األطباء واملدرس منه

ــباب كل سنة إلى الغرب األغنى  الش
ــي أملانيا  ــعر األملان ف ــي أملانيا، يش ف
أوضاعهم  أن  السابقة  الدميوقراطية 
ــع  تراج ــن  م ــم  الرغ ــى  عل ــع  تتراج
ــر  ــر في معدل البطالة منذ عش كبي
سنوات. وصدمت سياسة استقبال 
ــركل منذ  ــي اتبعتها م ــني الت الالجئ
٢٠١٥ جزءا من السكان الذين شعروا 
أن الدولة تهتم مبصير املهاجرين أكثر 
ــى «البديل من أجل  من مصيرهم. بن
ــذه اخملاوف  ــعبيته على ه ــا» ش أملاني
ــزاب تقليدية  ــد أح ــة ض ــاد حمل وق

ــبهها باحلزب الشيوعي السابق  يش
في أملانيا الدميوقراطية. ولم يتردد في 
ــا املتظاهرون  ــعارات أطلقه طرح ش
في ١٩٨٩ ومن بينها «نحن الشعب» 
و»لننجز إسقاط» النظام. ومع أن هذه 
ــكل  االنتخابات إقليمية، لكنها تش
اختبارا كبيرا للمستشارة التي تقود 
ــا مع  ــام املاضي حتالفا هش منذ الع
ــني وأعلنت  ــتراكيني الدميقراطي االش
ــي خريف  ــلطة ف ــتغادر الس أنها س
٢٠٢١. وكتبت مجلة «دير شبيغل» أن 
ــات املقاطعتني ميكن أن حتدث  انتخاب

ــل التحالف.وحرصت  «عاصفة» داخ
ــعبية بني  مركل التي ال تتمتع بأي ش
ــزب اليميني القومي، على  مؤيدي احل
ــها.  االمتناع عن قيادة احلملة بنفس
ــاحة للقادة  وقد فضلت أن تترك الس
ــا الذين يحاولون  احملليني في حركته
ــن توجهوا  ــني الذي ــتعادة الناخب اس
ــر خطاب  ــرف، عب ــني املتط ــى اليم إل
ــازم جدا في قضايا األمن والهجرة. ح

وستسبب خسارة ساكسونيا زلزاال 
داخل حزب ميركل.واحلزب االشتراكي 
الدميوقراطي في وضع أسوأ. فاحلزب ال 
قائد له منذ أربعة أشهر ويتراجع في 
ــتطالعات الرأي وميكن أن يخسر  اس
ــبة مؤيديه  براندنبورغ وأال تصل نس
ــونيا. ــرة باملئة في ساكس ــى عش إل

ــدل الداخلي حول  ــيطلق اجل وهذا س
ــم ويدفع  ــي التحالف احلاك ــه ف بقائ
ــعبية.على  ثمن هذا التراجع في الش
املستوى الفيديرالي، ميكن أن يتمكن 
ــة في حزب اخلضر  دعاة حماية البيئ
أن يحققوا مكاسب.وهؤالء في موقع 
ــات الصناعية،  ــف في املقاطع ضعي
ــير إلى  ــتطالعات الرأي تش ــن اس لك
ــرة في املئة من  حصولهم على عش
األصوات، وهذا ما يجعلهم في وضع 
ــكيل  يصعب االلتفاف عليه في تش

التحالفات املقبلة.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــهدتها  ــارك آالف في تظاهرات ش ش
مدن بريطانية، احتجاجاً على جتميد 
رئيس الوزراء بوريس جونسون أعمال 
ــان)، قبل فترة  مجلس العموم (البرمل
ــحاب اململكة  ــزة من موعد انس وجي
املتحدة من االحتاد األوربي (بريكزيت). 
ونُظمت التظاهرات حتت شعار «وقف 
االنقالب». ودعت حركة «مومينتوم»، 
املتحالفة مع حزب العمال املعارض، 

إلى «احتالل جسور وقطع طرقات».
ــتر  ــي مانشس ف ــود  ــت حش ع وجتمّ
ويورك ونيوكاسل في شمال إنكلترا، 
ــكتلندا وبلفاست في  وإدنبره في اس
ــدن التي  ــمالية. وفي لن ــدا الش إيرلن
ــهد أضخم التظاهرات،  ح أن تش يُرجّ

قرع آالف طبوالً ولوّحوا بأعالم االحتاد 
األوربي واحتشدوا أمام مقرّ احلكومة، 
ــس  بوري ــا  ي ــك  علي ــار  «ع ــني:  هاتف

جونسون».
ــوا عليها:  ــات كتب ــا حملوا الفت كم
ــوا  ــة: قاوم ــن الدميقراطي ــوا ع «دافع
ــتيقظي  و»اس ــان»  البرمل ــالق  إغ
ــي أملانيا  ــالً بكم ف ــا» و»أه يابريطاني
ــارد هيرلي  ــال املتظاهر برن ١٩٣٣». وق
ــيحدث  س ــا  م ــرار  «ق ــنة):  س  ٧١)
بالنسبة إلى بريكزيت يجب أال يكون 
ــون. انتُزع القرار من  عائداً إلى جونس
ــذا أمر غير دميقراطي».في  البرملان، وه
ــاجد جاويد  املقابل، دافع وزير املال س
راً بأنه  ــان، مذكّ عن جتميد عمل البرمل
ــادة إال خالل وقت متأخر  «ال ينعقد ع

ــرين  ــبتمبر) ومطلع تش من أيلول (س
ــس الوزراء حق  ــر)». ولرئي األول (أكتوب
ــه موافقة  ــد نيل ــد البرملان، بع جتمي
ــة، وهو يفعل  ــة إليزابيث الثاني امللك
ــاد  ــرة انعق ــالل فت ــاً خ ــك تقليدي ذل
ــي أيلول. لكن ما  ــرات األحزاب، ف مؤمت
ــي «بريكزيت» من دون  أغضب معارض
ــت التجميد ومدته، إذ  اتفاق هو توقي
ــابيع. ــة أس ــتمر خلمس ح أن يس يُرجّ

ــتبه في أن جونسون يسعى إلى  ويُش
ــل «طالق» من  ــع النواب من تعطي من
ــاق، يعتزم تنفيذه في حال لم  دون اتف
ل إلى تسوية مع االحتاد األوربي  يتوصّ
ــيّما  ــروط «بريكزيت»، ال س ــول ش ح
ــاء اململكة  ــد املتعلّق ببق ــاء البن إلغ

املتحدة في االحتاد اجلمركي .

@ÊaÜ‘–i@ÊÎÖ�ÜËfl@·‹éfl@b„ÏÓ‹fl
ÚÌÜ‰:a@·ËnÓé‰u

ÊbΩ5€a@fib‡«c@ÜÓ‡vn€@�böœâ@bÓ„b�Ìäi@ �—‹m@paäÁbƒm

وكاالت / البينة الجديدة
ــام أوغلو  ــطنبول أكرم إم ــد رئيس بلدية اس انتق
ــاء  ــة ثالثة رؤس ــة التركي ــة احلكوم ــرا إقال مؤخ
ــا الى  ــارة قام به ــالل زي ــك خ ــراد، وذل ــات أك بلدي
ــذي ينتمي الى  ــو ال ــف أوغل ــة دياربكر.ووص مدين
حزب الشعب اجلمهوري املعارض وفاز بانتخابات 
ــران (يونيو)  ــي حزي ــطنبول ف ــة اس ــة بلدي رئاس
ــه «متهور».وتعد زيارة  ــرف بأن ــي، هذا التص املاض
ــن  ــرات التحس ــام أوغلو الى دياربكر آخر مؤش إم
ــعب اجلمهوري وحزب  في العالقات بني حزب الش
ــت  ــراد. ومت ــي لألك ــي املوال ــعوب الدميقراط الش
ــر وماردين وفان،  ــاء بلديات مدن دياربك إقالة رؤس
ــعوب الدميقراطي، في  ــم من حزب الش وجميعه

ــطس) املاضي، لالشتباه بصالت لهم  ١٩ آب (أغس
ــددين األكراد. واستبدلت احلكومة عدنان  مع املتش
ــر املنتخب  ــس بلدية دياربك ــلجوق مزركلي رئي س
ــو للصحافيني  ــام أوغل ــؤول حكومي.وقال إم مبس
ــن أن تكون هناك دميقراطية وال  في دياربكر «ال ميك
ــؤولون  ــيادة للقانون في مكان ال يغادر فيه املس س
املنتخبون مناصبهم عبر صناديق االقتراع».والتقى 
ــن املقال أحمد ترك،  ــام أوغلو رئيس بلدية ماردي إم
وهو شخصية بارزة في احلركة الكردية، إضافة الى 
ــطنبول  ــي الذي قال إن زيارة رئيس بلدية اس مزركل
ــا». وزيارة  ــن االمل ومصدر قوة لن ــح «بصيصا م متن
ــذه املنطقة ذات  ــزب اجلمهوري له ــؤول من احل مس
ــة للحزب العلماني  ــة الكردية تعتبر مهم الغالبي

ــع حزب  ــهلة م ــه دائما س ــن عالقت ــم تك ــذي ل ال
ــعوب الدميوقراطي. لكن مبا أن جناح إمام أوغلو  الش
ــر الى أصوات  ــكل كبي ــتند بش في االنتخابات اس
األكراد بسبب عدم تقدم حزب الشعوب الدميقراطي 
ــطنبول، فقد حتسنت العالقة  ــح في إس بأي مرش
ــه إمام اوغلو  ــكل ملحوظ. وتوج بني الطرفني بش
ــي، رئيس نقابة احملامني في  الى ضريح طاهر التش
ــوق الكردية الذي  ــط من أجل احلق دياربكر والناش
ــح الرئاسي عن حزب  اغتيل عام ٢٠١٥. وكان املرش
الشعب اجلمهوري محرّم إجنة قد زار في أيار (مايو) 
ــابق املسجون حلزب الشعوب  املاضي، الرئيس الس
الدميقراطي صالح الدين دمييرتاش قبل االنتخابات 

الرئاسية في حزيران/يونيو ٢٠١٨.

وكاالت / البينة الجديدة
ــي زملاي خليل  اعلن املبعوث االميرك
ــام اجلولة  ــي خت ــد ف ــس االح زاد ام
ــالم في  ــن محادثات الس ــرة م األخي
ــة، أن الواليات املتحدة وحركة  الدوح
ــكتا على  ــان» االفغانية «اوش «طالب
ــاء ١٨ عاماً من  التوصل التفاق» النه
ــتان.وكتب خليل  النزاع في افغانس
ــك على  زاد على «تويتر»: «نحن نوش
ــأنه أن يخفض  ــن ش ــاق م ــرام اتف إب
ــق لالفغان من  ــد الطري ــف وميه العن
ــاوض على  ــاً للتف ــوس مع أجل اجلل

سالم دائم» .
ــام اليوم  ــدث في خت ــاي كان يتح زمل
ــعة  الثامن واألخير من اجلولة التاس
ــر، بني ممثلي  ــات في قط ــن املفاوض م
ــة «طالبان».  ــات املتحدة وحرك الوالي
ــل زاد ان يتوجه في وقت  ــع خلي وتوق
ــراء  ــول «الج ــى كاب ــوم إل ــق الي الح
ــاورات».من جهته، قال املتحدث  مش
ــم «طالبان» في الدوحة سهيل  باس
ــاهني ، ان االتفاق بات قريباً، لكنه  ش
لم يحدد العقبات التي ماتزال قائمة 
ــي  ــل زاد ف ــر خلي ــام إبرامه.واعتب أم

ــاعد  ــه، أن هذا االتفاق سيس تغريدت
ــتان موحدة وذات  في تعزيز «افغانس
ــات املتحدة أو  ــدد الوالي ــيادة ال ته س
ــة أخرى». واعلنت  حلفائها أو أي دول
ــابق، أن أي  ــت س ــي وق ــان» ف «طالب
ــيعرض  ــم التوصل إليه س ــاق يت اتف
ــائل اإلعالم وعلى ممثلي دول  على وس
ــتان، إضافة إلى الصني  جوار افغانس
ــرض ان  ــدة. ويفت ــيا واألمم املتح وروس
ــحاب القوات  ينص االتفاق على انس
ــا ١٣ ألف  ــغ عديده ــة البال األميركي
ــتان، مع حتديد  عسكري من أفغانس
جدول زمني لذلك. وهذا مطلب اساس 
ــتتعهد في  حلركة «طالبان» التي س
ــتخدام  ــماح باس ــل عدم الس املقاب
ــيطر عليها مالذاً  ــي التي تس األراض
ــك يتوقع  ــة». كذل ــات «ارهابي ملنظم
ــالق النار بني  ــص على وقف إلط ان ين
املتمردين واألميركيني أو أقله «خفض 
العنف». وسيكون هذا اتفاقا تاريخياً 
ــاً من االجتياح األميركي  بعد ١٨ عام
الفغانستان إلطاحة نظام «طالبان» 
ــول  ايل  ١١ ــداءات  اعت ــاب  اعق ــي  ف
(سبتمبر) ٢٠٠١. وتأمل واشنطن في 

التوصل إلى اتفاق سالم مع «طالبان» 
قبل االنتخابات األفغانية املقررة في 
ايلول (سبتمبر) اجلاري ، واالنتخابات 
ــية األميركية في ٢٠٢٠. وأكد  الرئاس
ــرف غني صد  ــي اش ــس االفغان الرئي

ــة «طالبان»  من  ــنته حرك هجوم ش
ــدوز، املدينة  ــى قن ــدة عل ــات ع اجتاه
ــمال  ش ــة  الواقع ــتراتيجية  االس
افغانستان والتي تعرضت لهجمات 
ــق  ــب صدي ــذ ٢٠١٥. وكت ــررة من متك

ــم الرئيس على  ث باس صديق املتحدّ
ــوم «طالبان» يظهر  ــر»، ان هج «تويت
ــالم  ــون بفرصة الس ــم ال يؤمن «انه
ــم الواليات املتحدة  التي قدمتها له

وحكومة افغانستان» .

Öä◊@låy@Âfl@pbÌÜ‹i@ıbç˙â@Ú€b”g@Ü‘n‰Ì@fiÏj‰�ça@ÚÌÜ‹i@èÓˆâ

وكاالت / البينة الجديدة
ــام  ــلطات والية أس ــت س أعلن
ــى مليوني من  الهندية أن حوال
ــماؤهم  تُدرج أس ــكانها لم  س
ــداد املواطنني  ــجلّ لتع ــي س ف
ــادرة من  ــة،  أُجري مبب ــي الوالي ف
ــزم تطبيقه  ــة التي تعت احلكوم
ــارت  وأش ــرى.  أخ ــق  مناط ــي  ف
حكومة أسام إلى أن ٣١,١ مليون 
شخص من سكان الوالية أُدرجوا 
ــجل الوطني  ــح الس ــى لوائ عل
ــون  ــن ١,٩ ملي ــني، لك للمواطن
ــن اعتُبروا غير مؤهلني ولم  آخري
يُدرجوا على اللوائح. وقد يكون 
ــلمني.  مس ــتثنني  املس معظم 
ــرة  فت ــذ  من ــام  أس ــهدت  وش
ــق أعداد ضخمة من  طويلة تدف
ــن مناطق  ــا، م ــن إليه املهاجري
ــالل احلكم  ــرى، خصوصاً خ أخ
ــتعماري البريطاني وخالل  االس
ــي بنغالدش  ــتقالل ف حرب االس
ــا  ــرّ خالله ــي ف ــام ١٩٧١، الت ع
املاليني إلى الهند. وأدى ذلك إلى 
ــر إثني  ــؤرة لتوت ــل الوالية ب جع
ــمل العنف املتقطع  وديني. وش
ــام ١٩٨٣  ــة مجزرة ع ــي الوالي ف
تل فيها حوالى ألفي شخص. قُ

ــراءات  ــلطات اإلج ــزّزت الس وع
األمنية في الوالية، حتسباً لردود 
رت  فعل بعد نشر الالئحة، وحظّ
ع في مناطق. ولم تشمل  التجمّ
نوا  ــن متكّ الذي ــوى  ــة س الالئح

ــم ووجود  ــات أن وجوده ــن إثب م
ــد يعود إلى  ــم في الهن عائالته
ما قبل العام ١٩٧١. لكن عملية 
ل حتدياً كبيراً  اإلثبات هذه تشكّ
ــي املنطقة الفقيرة،  لكثيرين ف
ــبة  ــات ونس ــة لفيضان املعرّض
ــة، فيما ال  ــة فيها مرتفع األميّ
ــرون الوثائق الضرورية.  ميلك كثي
ــراء  ــذا اإلج ــدو ه ــر منتق ويعتب
ــاً لهدف  ــكل انعكاس ــه يش أن
ــزب «بهاراتيا جاناتا» القومي  ح
الهندوسي احلاكم، خدمة أتباع 
ــس  ــم رئي ــط. ويتزعّ ــه فق ديانت
ــدرا مودي  نارين الهندي  ــوزراء  ال
ــام.  ــذي يدير والية أس ــزب ال احل
وأصدر البرملان الهندي في كانون 
الثاني (يناير) املاضي قانوناً مينح 
اجلنسية ألشخاص يقيمون في 
 ، الهند منذ ٦ سنوات على األقلّ

ــلمني. ــوا مس طاملا أنهم ليس
ــاوف لدى األقلية  وأثار ذلك مخ
املسلمة في الهند (١٧٠ مليون 
فرد) في شأن مستقبلها. ودعا 
ــاه إلى  ــر الداخلية أميت ش وزي
ــيراً إلى  طرد «الطفيليني»، مش
ــة في كل  ــنّ «حمل ــه سيش أن
الدخالء». ــرد  لط ــالد  الب أنحاء 

وأمام املستبعدين من السجل 
يوماً   ١٢٠ ــني  للمواطن الوطني 
ــم  محاك ــام  أم ــتئناف  لالس

خاصة باألجانب.
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اعــــــالن
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل

تعلن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلدية كربالء اِّـقدسة عن أيجار (العقارات) اِّـدرجة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور (١٥) يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
االعالن  َّـ احدى الصحف اليومية فعلى الراغبني باالشرتاك باِّـزايدة الحضور َّـ ديوان البلدية َّـ تمام الساعة العاشرة صباحا مستصحبني معهم وصل التأمينات 
القانونية البالغة ٣٠٪ من القيمة اِّـقدرة لكامل فرتة االيجار  ونسخة من هوية االحوال اِّـدنية وبطاقة السكن على ان تبقى امانات الضم ضمانا لسالمة اِّـأجور 
ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور خدمة ٢٪ من مبلغ االحالة وَّـ حال حصول اِّـزايدة َّـ يوم عطلة رسمية ستجري اِّـزايدة َّـ اليوم الذي يلي العطلة وال 
يجوز الدخول باِّـزايدة اال صاحب وصل التأمينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني.. وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ اِّـعدل على ان 
يتم تسديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار مع اِّـصاريف خالل ٣٠ يوما من تاريخ االحالة القطعية وَّـ حالة رغبة اِّـستأجر بتقسيط بدل االيجار يتم 

تقديم كفالة عقارية ضامنة على ان تكون اِّـوافقات ضمن اِّـدة القانونية وعلى الراغبني مراجعة البلدية لالطالع على شروط اِّـزايدة.
م.ر مهندسني 
انمار صالح ابراهيم الرفيعي
مدير بلدية كربالء اِّـقدسة

العدد:٢٥٤٢٩        لجنة البيع وااليجار
التاريخ: ٢٠١٩/٩/١

 مدة االيجار بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار وموقعه ت

كشك مؤقت في باب بغداد  ١
تسعة مليون وسبعمائة  ٩٧٥٠٠٠٠ ٢م ٧,٥ ٢٢والمرقم 

 سنة واحدة وخمسون الف دينار سنويا

كشك مؤقت في باب بغداد  ٢
خمسة مليون  ٥٥٠٠٠٠٠ ٢م ٧,٥ ١٩والمرقم 

 واحدة سنة وخمسمائة الف دينار سنويا

كشك مؤقت بالقرب من  ٣
اربعة عشر مليون  ١٤٠٠٠٠٠٠ ٢م ٧,٥ ١٠٨كراج االحياء والمرقم 

 سنة واحدة دينار سنويا

٤ 
ساحة غاز الصادق في 

منطقة المعملجي والمرقمة 
 حيدرية ١/٣٦٥/٢١

ثمانية مليون وخمسمائة  ٨٥٥٠٠٠٠ ٢م ١٨٠٠
 وخمسون الف دينار سنويا

ثالث 
 سنوات

حي الحر  ساحة غاز في ٥
سبعة مليون وخمسمائة  ٧٥٥٠٠٠٠ ٢م ١٠٠٠ ١/٤٧٦٣/٢١والمرقمة 

 وخمسون الف دينار سنويا
ثالث 
 سنوات

٦ 
مشتل مكبس التمور رقم 

 أ ٥٢١جزء من  ١٧
 في حي رمضان

ثالثة مليون ومائة الف  ٣١٠٠٠٠٠ ٢م ٢٠٨
 سنة واحدة دينار سنويا

٧ 
ساحة غاز في الحي 
الصناعي والمرقمة 

٣/٥٧٦٣/٦١ 
مليون  عشرة ١٠٠٥٠٠٠٠ ٢م ١٥٠٠

 الف دينار سنويا وخمسون
ثالث 
 سنوات

علوة بيع االسماك المرقمة  ٨
اربعة وستون مليون  ٦٤٨٠٠٠٠٠ ٢م ١٠٠ فريحة ١/١٠١٤/٤٠

 سنة واحدة وثمانمائة الف دينار سنويا

ستمائة وعشرون الف  ٦٢٠٠٠٠ ٢م ١٨,٥ ٧حانوت حي التحدي رقم  ٩
 دينار سنويا

ثالث 
 واتسن

مائتان وعشرون الف  ٢٢٠٠٠٠ ٢م ١٩ ٢٢حانوت حي التحدي رقم ١٠
 دينار سنويا

ثالث 
 سنوات
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ــر,  ــاكلنا أكث ــرة ومش ــا كثي همومن
ــاكل على اختالف  والهموم هي املش
ــا.  واحجامه ــكالها  وأش ــا  أنواعه
ــة  االجتماعي ــكالت  واملش ــوم  الهم
ــي  ــكل علم ــل بش ــب التعام تتطل
مدروس يعرف بواطن النفس البشرية 
ــة  االجتماعي ــكالت  املش إن  ــث  حي
ــاني خاطئ  ــرف إنس ــي إال تص ما ه
ــلوكيات اآلخرين  يؤثر على حياة وس
ــيئة. وال نبالغ  ــال س ــد ردود أفع ويول
ــاكل التي  ــا إن الهموم واملش إذا قلن
ــذا الوقت ما  ــي ه ــم ف ــاح العال جتت
ــكالت اجتماعية.  ــاج مش هي إال نت
ــرد يعاني من  ــا نقول هذا الف وحينم
ــى أن الفرد  ــدل عل ــكلة فهذا ي مش
يعاني من وضعية معينة مثل الفقر 
ــات االجتماعية. أو األزمة في العالق

والهامة  ــرة  املعاص ــكالت  املش ومن 

ــكلة البطالة، ومن آثارها  أيضاً مش
ــرص العمل مما  ــدام ف ــلبية انع الس
ــن  ــاس م ــرم الن ــم وحت ــد اجلرائ توج
استغالل القدرات البشرية، اذ يحتاج 
ــية وهي  ــان للحاجات النفس اإلنس
ــه ومع  ــي أمان مع نفس ــش ف ان يعي
ــن كل الضغوط  ــررا م اآلخرين متح
ــذه احلاجات  ــية، ومن أهم ه النفس
الشعور باألمن واحلاجة إلى التقدير، 
واحلاجة إلى الشعور بالعطف واحملبة 
ــب الوجداني للفرد،  ــباع اجلان أي اش
ــاً إلى أن يعترف به  فهو محتاج دائم
ويحس أنه ذو نفع للجماعة وأنها في 
ــه  ــة إليه مبا يؤدي إلى احساس حاج
ــات االجتماعية هي  ــه. واحلاج بكيان
ون عالقات  ــا الفرد ليكِّ التي يتطلبه
ــراد من  ــع األف ــوية م ــة س اجتماعي
ــل ان يعيش متوافقاً مع محيطه  أج

بقيمه ونظمه ومؤسساته.

نضع امامكم معاناة عشرات االسر 
ــعدون جراء  ــارع الس ــكنة ش من س
ــكل  الوطنية بش الكهرباء  انقطاع 
ــة حيث  ــة طويل ــدد زمني ــرر ومب متك
ــدة  ــاء مل ــت الكهرب ــبق ان انقطع س
ــن اواخر  ــهر) م ــف الش ــهر ونص (ش
ــه والناس  ــوز كل ــران املاضي ومت حزي

ــب محولة  ــراء عط ــدون كهرباء ج ب
ــهرا ونصف  ــا ش ــتغرق اصالحه اس
ــبب العطب ووجود فندق  الشهر! س
ــاج)  ــي وناد (مس ــفله ملهى ليل اس
ــن العاملني في  ــدق م ــاكنو الفن وس
ــب الفندق  ــاله! والى جان املرفقني اع
ــر! والكهرباء  ــار ومقابل البار بار آخ ب

الوطنية املسكينة ال طاقة لها على 
حتمل احمال كبيرة غير مؤسس لها 
ــي وبالتالي  ــي واصول ــكل نظام بش
تتكرر االعطاب وآخرها قبل اكثر من 
اسبوع ال توجد كهرباء في ازقة احمللة 
ــارع السعدون وخصوصا  ١٠٢ في ش
ــني جدا جدا من دائرة  الزقاقني القريب

ــارع ابي  ــة على ش ــاء الواقع الكهرب
ــاكنة في  ــر الس نؤاس! ما ذنب االس
ــاق املالهي والبارات؟  الزقاق اجملاور لزق
ــي للتخلص من  ــل فن ــل يوجد ح وه
ــاة  معان ــي  تكف اال  ــاة؟  املعان ــذه  ه
االصوات املزعجة واالغاني الرخيصة 
ــوال  ــغالة ط ــدات الش ــوت املول وص

ــرم احلرام  ــهر مح الوقت؟ اآلن في ش
ــارات نرجو  ــت املالهي والب ــد اغلق وق
ــالح العطل فورا وحتميل  االيعاز باص
ــببة بالضرر مسؤولية  اجلهات املتس
ــن كهرباء  ــزل كهربائهم ع اخللل وع

السكان وجزاك اهللا خير جزاء.
لفيف من سكنة شارع السعدون

Úœbïä€a@ıbiäË◊@‚b«@äÌÜflÎ@ıbiäËÿ€a@äÌãÎ@ÂÌÜÓé€a@âbƒ„a@‚bflc
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من النافذة

ــاد ضرب العراق وجعل الديون تتراكم يوما بعد آخر     الفس
ــث هنالك ضعف  ــات وبنى حتتية وتعيني حي ــن دون خدم وم
ــاريع املياه  ــة في مش ــة الكهربائية وقل ــد الطاق ــي تزوي ف
ــاريع التصريف للمياه الثقيلة وما  ــرب ومش الصاحلة للش
ــوارع الرئيسة والفرعية  زالت الطرقات غير معبدة في الش
والتعليم آخذ باالنحدار نحو الهاوية نتيجة لعدم االهتمام 
ــب  ــرت مؤخرا في نس ــة التي ظه ــج االمتحاني ــا النتائ وم
ــار  ــل على ذلك وكذلك انتش ــة اال خير دلي ــاح املتدني النج
ــة واملراكز الصحية  ــفيات احلكومي النفايات وقلة املستش
وانعدام اغلب االدوية والعقاقير الطبية ناهيك عن مشكلة 
النازحني وعدم اعادتهم الى مناطقهم بعد حتريرها من براثن 
داعش االرهابي.. القائمة تطول والهم يكبر واملشاكل تزداد، 
ــع التابعة للحكومة  ــات املعامل واملصان ــك عن ان مئ ناهي
ــرار والترصد، اما  ــبق االص او القطاع اخلاص معطلة مع س
ــن مصاعب وحتديات  ــو اآلخر يعاني م ــاع الزراعي فه القط
ــاءل اين صرفت مبالغ املوازنة االنفجارية التي  جمة، ونتس

ــة  ــن مائ ــر م ــت اكث بلغ
وعشرين مليار دوالر منذ 
ــام ٢٠٠٣ حتى يومنا  الع
ــة الكبرى  ــذا؟ والطام ه
املسؤولني  الكثير من  ان 
ــاك  هن ــان  ب ــون  يصرح
ــنة بعد  تضخما يزداد س
اخرى مما دفع بالدولة الى 
ــارج  ــن اخل ــتدانة م االس
ــن الى  ــل الدي ــى وص حت
ــام  وارق ــة  كارثي ــغ  مبال
مخيفة ومع كل هذا لم 
ينعم العراقيون بخيراته 
ــعب  بلدهم فمازال الش
العراقي يفتقر الى املياه 

ــاء صرف صحي  ــيع الطرقات والى بن ــاء والى توس والكهرب
ــات جديدة  ــم يتم بناء جامع ــة الى ذلك ل ــح. واضاف صحي
ــمل  ــاد يش ــة الكليات. وغير ذلك من فس ــتوعب طلب لتس
ــعة وكبيرة. ففي بلدنا أراض زراعية واسعة ال  قطاعات واس
يتم االستفادة منها، واملناطق اجلميلة والرائعة فيه لم يتم 
ــياحيا لتقوية اقتصاد البلد والتي ستعود  ــتثمارها س اس
ــام بهذه  ــاذا ال يتم االهتم ــاد فلم ــم االقتص ــدة لدع بالفائ
ــا كبيرا. ويبقى  ــيكون مردوده القطاعات التي بالتأكيد س
ــد األدنى من  ــم والقهر ويعمل باحل ــي يتحمل الضي العراق
األجور، ويدفع فواتير الكهرباء واالشتراك الصحاب املولدات 
ــة واالتصاالت وايجار البيت والتعليم والى متى يبقى  االهلي
ــاد آفة نخرت جسد الدولة  يعيش الفاقة ومديونا؟ فالفس
ــة ملعاجلته من  ــة جادة وحقيقي ــتوجب وقف العراقية وتس
خالل وضع آليات وبرامج وخطط ناجعة ومتابعتها بشكل 
ــذه اخلطط.. في  ــليم له ــن اجل التطبيق الس ــي م تفصيل
اخلتام نريد وطنا مزدهرا ومعافى، واذا كنتم غير قادرين على 

انتاجه فانه من االفضل لكم ان تغادروا الساحة فورا.

نريد وطناً مزدهراً 
ومعافى، وإذا كنتم 
غري قادرين على 
إنتاجه فإنه من 
األفضل لكم أن 
تغادروا الساحة فوراً

أحمد البياتي

ــى الكلية  ــم)، تقدمت ال ــد كاظ ــن (مصطفى أحم ــي املواط إن
ــكرية لغرض االنخراط في الدورة احلالية لكنني فوجئت  العس
ــو (٧٠) درجة  ــي ٦٩,٧٦ وان املعدل املطلوب ه ــض ألن معدل بالرف
ــمري  ــر الدفاع جناح الش ــى معالي وزي ــي اتطلع ال ــه فانن وعلي
بشمولي بعطفه االنساني واستثنائي لغرض قبولي في الدورة 

احلالية علما انني حائز على كافة الشروط املطلوبة.

ــر جريدتنا  ــامن) الى مق ــمس ذياب غ ــني ش ــر العميد (حس حض
مناشداً السيد وزير الداخلية االستاذ ياسني الياسري للموافقة 
على تبديل اسم ولده من (حكم) الى (حكيم) وهو يتوسم خيرا 
بالسيد الوزير احملترم من خالل موافقته االصولية.. مع التقدير. 

العميد حسني شمس ذياب غانم // موبايل: ٠٧٧٠٢٦٤٤٩٦٠

@C·ça@›ÌÜjmD@NN@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@ÜÓé€a@‚bfla@ÒÜëb‰fl

ــد  ــود) من محافظة بابل، أناش ــني عب ــول حس إني املواطن (رس
السيد وزير العمل والشؤون االجتماعية احملترم لغرض مقابلته 

لطرح مشكلة ولدي جعفر املصاب بالشلل الوالدي. 
رسول حسني الحمداني // موبايل: ٠٧٧٠٩٨٣٥١٥٨

ــيد الوزير  ــاء واالمتنان للس ــكر والثن ــدمي الش ــدءاً البد من تق ب
ــوال ومعامالت  ــى متابعة اح ــذي عودنا عل ــم املوقر ال وملكتبك
ــريف عبد  ــني. راجع جريدتنا املواطن (علي ش ــراء واملظلوم الفق
ــعلة الصدرين م٤٥٨ ز٢٧ د٣٠  ــاكن في مدينة ش ــني) الس احلس
هذا املواطن متزوج وله عائلة كبيرة ومصاب مبرض اقعده طريح 
ــن البيطار  ــي الصادر من مركز اب ــب التقرير الطب ــراش حس الف
التخصصي جلراحة القلب وحتتفظ اجلريدة بجميع هذه التقارير 
لديها، وهو يناشدكم باسم االنسانية والرحمة بشموله مبنحة 
ــبب املرض..  الرعاية االجتماعية فهو عاجز عن العمل متاما بس

واهللا ال يضيع اجر احملسنني.
موبايل / ٠٧٩٠٤٣١٥٥٤٩

ــديدة  ــن اختالالت هيكلية ش ــي م ــي يعان ــاد العراق    االقتص
ــؤولني بتفاقم تلك  اخلطورة إلى احلد الذي أدى إلى اعتراف املس
ــا بالكارثية،  ــد وصفوه ــا االقتصاد وق ــاكل التي يعانيه املش
ــون اخلارجية، وكذلك  ــك بأعباء الدي ــاد العراقي منه فاالقتص
تنامي الطلب احمللي، وتقليص املعروض السلعي احمللي، خاصة 
وأن معظم الصناعات العراقية غير قادرة على املنافسة بسبب 
ــار قيمة الدينار العراقي  ــور تراكمية عديدة، مما أدى إلى انهي أم
ــات النقدية واملالية الناجحة، وكذلك  على الرغم من السياس
التشريعات التي أصدرتها احلكومة الحقا والتي أعطت البنك 
املركزي احلرية الالزمة حملاربة معدل التضخم، إال أن قيمة الدينار 
ــتوى املطلوب بسبب ازدياد الطلب  العراقي لم ترتفع إلى املس
على الدوالر لشراء السلع والبضائع األجنبية وذلك لغرض سد 
احلاجة احمللية. إال أن ذلك ال يعني فشل تلك السياسات املالية 
ــة الدينار العراقي  ــاهمت في رفع قيم فهي على أقل تقدير س
ــتوى محدود وكذلك احملافظة على استقرار قيمته. إن  إلى مس
ــاكل التي يعانيها االقتصاد العراقي أضف إليها  كل تلك املش
ــوء اإلدارة، ينذران  ــاد وس معدل البطالة املتزايد، وكذلك الفس
بأمور خطيرة ما لم تقم احلكومة بإجراءات سريعة لتصحيح 
ــالح اقتصادية  ــات إص ــاد العراقي واتباع سياس وضع االقتص
سريعة. فاالعتماد على العائدات البترولية ال ميثل حال جذرياً أو 
ــوال ألن التاريخ أثبت أن االعتماد على االقتصاد الريعي أمر  معق
ــعار  ــي خاصة إذا ما أخذنا بنظر االعتبار التقلبات في أس كارث
ــزم من اإلصالحات  ــا تظهر احلاجة إلى اتباع ح ــط. من هن النف
االقتصادية بشكل يؤدي إلى اتباع سياسات اقتصادية وجتارية 
ــتثمار األجنبي  ومالية وتهيئة مناخ وعوامل جذب جيدة لالس
من أجل ضمان توسيع قاعدة البلد اإلنتاجية، وإيجاد تنوع في 
تلك القاعدة لسد حاجة الطلب احمللي وتنويع قائمة الصادرات 
ــى العائدات النفطية  ــهم في التقليل من االعتماد عل مبا يس

كمورد وحيد للدخل الوطني.
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متابعة / البينة الجديدة
ــة  املتدني ــج  للنتائ ــة  نتيج
للعام الدراسي احلالي نقول: 
ــون واملعلمون  سابقا املدرس
كانوا يدرسون املادة لطلبتهم 
ــن هناك  ــم يك ــالص اذ ل باخ
ــال للتدريس اخلصوصي  مج
ــتوى  واالن نالحظ تدني املس
ــود  وج ــدم  لع ــي  التدريس
ــن اجلهات  ــة وحرص م متابع
االشرافية التربوية املسؤولة 
ــا  ــرة وايض ــؤولية مباش مس
ــم  البنائه ــل  العوائ ــال  اهم
متابعتهم،  ــدم  وع ــة  الطلب
ــزاز  اهت ــا  ايض ــه  ل ــاف  يض
ــدارس  امل ادارات  ــني  ــة ب الثق
االول  والهم  الطلبة،  وعوائل 
ــو تردي  ــأن ه ــذا الش ــي ه ف
ــية والوضع  ــروف املعاش الظ
ــاك مدارس  ــادي، وهن االقتص
ــي  ــالب ف ــداد الط ــا اع فيه

الـ(٦٠)  ــاوز  الواحد جت الصف 
ــية  ــة املدرس ــك االبني وتهال
ــا  احتوائه ــدم  وع ــا  وقدمه
ــح، اما  ــائل توضي ــى وس عل
ــم  ــج فيت ــبة للمناه بالنس
ــتبدالها بني فترة واخرى  اس
ــية  ــع الكتب املدرس ألن طب

يكون فيها منافع شخصية 
ــني، ونرى اآلن  لبعض املنتفع
ــة، كل  ــب النجاح بائس نس
هذه العوامل جعلت العوائل 
ــى التعليم االهلي  تتوجه ال
لضمان عملية فهم وهضم 
املواد من قبل ابنائهم بالرغم 

من االسعار العالية جدا، لذا 
ــى احلكومة  ــح لزاما عل اصب
التعليم  ووزارة  التربية  ووزارة 
ــدارس تكون  العالي ايجاد م
وال  للشروط،  غير مستوفية 
ــيرون نحو  جتعلوا طالبنا يس

اجملهول؟

ــى الكثير  ــا إل ــاج من ــن يحت إن الوط
ــى ذلك  ــو إل ــا يدع ــاك م وإذا كان هن
ــباقني يدفعنا  ــد أن نكون له س فال ب
ــن واحملافظة على  في ذلك حب الوط
ــة وجمال مظهره أمام  بنيته التحتي
ــرى، وإذا كنا  ــدول واجملتمعات األخ ال
ــاكل  ــر من املش ــا للكثي ــد تطرقن ق

ــي  ف ــر  والقه ــم  والظل ــاب  والصع
ــي الكثير  ــي. نعم نعان ــن املاض الزم
ــل في حياتنا  ــاكل والعراقي من املش
ــف اجملاالت ونأمل  اليومية في مختل
ان نتجاوزها وتكون في خبر كان كما 
تخلصنا من ظلم الدكتاتورية وعليه 
ــاكل إلى اجلهات  ــد من طرح املش الب

اخملتصة لوضع احللول املطلوبة لها، 
ــكالت  ــن أن تكون هناك مش وال ميك
ــى رأي املثل  ــل لها وعل ــا ال ح وقضاي
القائل (كل مشكلة ولها حل) منها 
ــر البلدية  ــى الدوائ ــه إل ــا هو موج م
ــوزارات  ــه إلى ال ــا هو موج ــا م ومنه

واملؤسسات االخرى.

ÚÓnzn€a@ÈnÓ‰i@Û‹«@Úƒœb0a@ÈÓ‹«@È‰üÎ@k∞@Âfl
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فقدان وثيقة مدرسية

ــم الطالبة  ــية باس ــدت وثيقة مدرس فق
ــادرة من  ــعالن) ص ــؤاد ياس ش ــادة ف (غ
ــة اِّـكاسب األساسية، معنونة إُّـ  مدرس
ــة محافظة بغداد/  اِّـديرية العامة لرتبي
ــر عليها  ــة، على من يعث ــة الثاني الرصاف

تسليمها اُّـ جهة االصدار..
مع التقدير.

الشركة العامة لتسويق األدوية 
واِّـستلزمات الطبية

إعالن
ــويق  ــة لتس ــركة العام ــن الش تعل
ــتلزمات الطبية عن  ــة واِّـس االدوي
ــم (2) للمناقصة  ــق رق ــالن ملح اع
ــذي يتضمن  (94/2019/26) وال
ــاً  آنف ــة  اِّـناقص ــق  غل ــد  تمدي
ــن  م ــدالً  ب  2019/9/11 ــون  ليك
ــالن  ــم االع ــذي ت 2019/9/3 وال

عنها على موقعنا:ـ
www.kimadia.iq

محافظة نينوى / قسم العقود

م/ تنويه 

ــن قبل  ــهواً م ــدد ٣٢٥٣ َّـ ٢٠١٩/٩/١ س ــور َّـ الع ــا اِّـنش ــر بإعالنن نش
الجريدة حيث ذكر إعالن مناقصة عامة رقم ٤٠/٢٠١٩ خطأ، والصحيح هو 
٢٠١٩/٤٠، وذكر أيضاً رقم القطعة ٧/٤٠ خطأ، والصحيح هو ٤٠/٧، لذا 

اقتضى التنويه.



مسيرة  اللقب،  حاملة  أوساكا،  نعومي  أنهت 
األمريكية كوكو جوف، وأطاحت بالالعبة املراهقة 

بالفوز عليها  للتنس  املفتوحة  أمريكا  من بطولة 
(٦-٣)، و(٦-٠)،   لتبلغ الدور الرابع.وتفوقت أوساكا، 
العام  اللقب  التي حصدت  ا،  عامليً األولى  املصنفة 
أستراليا  لقب  بإحراز  العام  هذا  بدأت  ثم  املاضي، 
املفتوحة، بشكل واضح على الالعبة البالغ عمرها 
ا، في املباراة البارزة   في إستاد آرثر آش في  ١٥ عامً
نيويورك.وقالت أوساكا، بينما كانت تقف إلى جوار 
جوف: «بالنسبة لي أعتقد أن هذه أكثر مباراة كان 
لك  أتأسف  أستراليا.  منذ  حاضرًا  فيها  تركيزي 
على مواجهتك مبثل هذه العقلية».وارتكبت جوف، 
التي فاجأت عالم التنس بالوصول للدور الرابع في 
وميبلدون، ٧ أخطاء مزدوجة، ووقعت في الكثير من 
املباراة  في  بقوة  أوساكا  السهلة.وبدأت  األخطاء 

اليابانية  الالعبة  وتقدمت  السريع،  اإليقاع  ذات 
مبكرًا بنتيجة (٣-٠).

مباراتها  تخوض  كانت  التي  جوف،  وسددت 
الكبرى،  األربع  البطوالت  في  فقط  السادسة 
إرسال ساحقتني متتاليتني لتدخل أجواء  ضربتي 
املباراة، وكسرت كل العبة إرسال منافستها مرتني 
من  أوساكا  تتعافى  أن  قبل  أشواط،   ٤ مدار  على 

تأخرها (٠-٣٠)، وتفوز باجملموعة االفتتاحية.
الوصول  في  أخفقت  التي  جوف،  وارتكبت 
في  إرسالها  لتخسر  مزدوجني  خطأين  ملستواها، 
اجملموعة الثانية قبل أن تنتفض الالعبة اليابانية 
طريقها  وتشق   ،(٢-٠) وتتقدم   ،(٠-٤٠) التأخر  بعد 

نحو الفوز باملباراة.

كتب / هشام كاطع الدلفي  
السوداني  الهالل  مباراة  االول  امس  جرت 
والوصل االماراتي وكان الهالل متفوقا بهدفني 
مقابل ال شيء لكن في الدقائق االخيرة سجل 
العب الوصل (ليما) هدف تقليص الفارق هذا 
ما جرى على ارض امللعب  وعندما انهى احلكم 
في  الدنيا  انقلبت  النهائية  بصافرة  املبارة 

وعلى  امللعب فقد هبّ اجلمهور على احلكم 
نادي الوصل وكأنه في معركة وقام اجلمهور 
بقذف الالعبني واحلكام بقناني املاء واحلجارة 
وكل شيء وقع  بأيديهم، نحن نتساءل: اين 
االحتاد العربي من ذلك ؟ فالبطولة حتت لوائه 
ما  االمنية  وجلانها  (الفيفا)  شاهدت  وهل 
حصل في السودان؟ وهل هذه  حالة طبيعية 

ام ان هناك محاباة لدولة ضد اخرى ؟ ، توقعوا 
لو حصلت هذه احلادثة في املالعب العراقية 
ونحن نعلم  ان  جمهورنا لم ولن يقوم بهذه 
االشياء الن ثقافتنا تختلف عن اجلميع لكن 
ما نريد ان نوصله ان الظلم الذي ميارس ضد 
في  ايام  قبل  ذكرناها  الذي  الدول  من  العراق 
له وكأننا  السابق يجسد ما تطرقنا  مقالنا 

نعلم ان اجلميع يقف ضدنا فلهذا على احتاد 
كرة القدم ان يوثق االحداث التي حتصل ضمن 
االحتاد العربي ويضعها امام املسؤولني العرب 
ويقول لهم ال حتاولوا ان تبحثوا عن االخطاء 
في  يحدث  ما  وتتركوا  العراق  في  الثانوية 

املالعب االخرى . 
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تعاقد نادي نفط الوسط، مع ٣ العبني جدد لينضموا 

إلى الفريق رسميًا استعدادًا للموسم املقبل.
وقال مشرف الفريق فراس بحر العلوم     «تعاقدنا مع 
محترفني على مستوى مميز، فبعد جتديد تعاقد املغربي 
زكريا إسماعيل مت ضم ٣ العبني جدد هم العاجيني ديدر 
لم  «اإلدارة  مارشا».وأضاف:  عودة  والنيجيري  وزاكري 
تعلن عن تعاقداتها بوقت سابق وقدمت احملترفني باقة 
واحدة بعد إكمال جميع األوراق الرسمية وانخراطهم 

بالتدريبات».

مدينة  إلى  سيغادر  احملترف  «الرباعي  وواصل: 
أربيل، للدخول في معسكر تدريبي هناك، خلوض 

٤ مباريات جتريبية حتضيرا للموسم املقبل».
وأشار بحر العلوم إلى أن اإلدارة تعاقدت  في وقت 
بابلو  اإلسباني  البدنية  اللياقة  مدرب  مع  سابق 

كابيلو وبدأ العمل مع الفريق منذ مدة.
املعسكر،  ألغى  الوسط  نفط  أن  إلى  يشار 
حصول  عدم  بسبب  تركيا  في  مقررًا  كان  الذي 
لتركيا،  دخول  تأشيرات  على  األفارقة  محترفيه 

وعوضه مبعسكر داخلي في أربيل.

 بغداد / 

وكاالت/ 

وكاالت/ 

وكاالت/ 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

بغداد / 

بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

ال

نبض الشارع

الكتابة التي تهم الناس فيها من الوجع اليومي اخلارج عن املألوف واصبحنا معتادين 
نوع  فالتعميم  يوما  اعمم  لم  لكنني  تفرح عدوا  وال  ال تسر صديقا  التي  االخبار  على 
ينسب الى اخللط وعدم فهم املعطيات على الساحة وعندي اليوم حالة يجب ان اتطرق 
اليها فنحن شعب يتقبل النقد البناء على مضض وخجل وفي املقابل نعشق اخملالفة 
صغيرة او كبيرة ونتوجه اليها مسرعني حيث نشاهد يوميا مخالفات مخجلة بنظرنا 
السيارات  ابواب  زجاج  من  القمامة  اكياس  ورمي  االرصف  احتجاز  من  امللتزمني  ونظر 
الشرع  اصول  عن  وخارج  متمرد  شعب  وكاننا  واالسواق  الشوارع  في  عارمة  وفوضى 
والقانون وكاننا نعيش مبعزل عن خلق اهللا االخرين في العالم وجزء من عشق اخملالفة 
غير  التخطيط  في  وتخبط  لالخرين  الكثير  االوجاع  من  وفيه  الرياضة  في شؤون  يقع 
املمنهج ووضع من ميتلك السطوة والتهديد على كرسي التكليف وليس التشريف وفي 
هذا اجلهل الكثير وفي املقابل ترك حملة الشهادات الرياضية العليا يعملون في غير 
اختصاصهم االكادميي في هذه الوزارة او تلك وغيرهم من لم يحصل على فرصة عمل 
حيث يتوجه الى االشغال الشاقة كدفع العربة وحتميل احلمولة بنفسه وكانهم (خيول)   
وبيع املاء وهنالك من يحمل الطابوق على ظهره للبنائني ومنهم من يحمل شهادته على 
صدره وهو يبيع الشاي في الشوارع ولم يبق لنا متنفس وهذا الوجع الكثير سوى الرياضة 

تصطدم  الرياضة  وهذه 
مبعوقات كثيرة جدا وال مجال 
اما  معروفة  وهي  لذكرها 
ترك  من  فهم  الواعد  شبابنا 
انزوا في  الدراسة ومنهم من 
وتعاطي  والكافيات  املقاهي 
اعني  عن  بعيدا  املمنوعات 
ويطول  االمنية  السلطات 
غريبة  حاالت  عن  الكالم 
هذا  وكل  لذكرها  مجال  ال 
ضعيفة  رياضتنا  من  جعل 
حتى  مجاراة  تستطيع  وال 
يؤملنا  ما  لكن  اجلوار  دول 

سماع اخبار غير سارة قادمة من االحتاد االسيوي بحرمان الطلبة وامليناء والنجف   من 
التراخيص ومنها تسديد اجور الالعبني وجاء هذا  الدوري اال باكمال جوالت  اللعب في 
اثر شكوى العبني في هذه االندية الثالث لعدم صرف عقودهم وهذا رزقهم احلالل لكن 
تدري  وال  الطلبة  لنادي  مالي  بتخصيص  اوعز  املهدي  عبد  عادل  الدكتور  الوزراء  رئيس 
ملاذا االهتمام فقط بنادي الطلبة دون اندية الفيفا وامليناء ومازلنا جنهل السبب وكلنا 
يعرف  انه رياضي وراع للكل وليس لهذا النادي او ذلك ونقول ملاذا الكيل مبكيالني اما 
انصاف الكل او ترك هذا املوضوع لالندية حتى ال تشعر بالغنب والتفرقة وهو احلق ثم 
اال يستطيع رئيس الوزراء باصدار امر وزاري الى كافة الوزارات التي لها اندية في الدوري 
االستاذ عبد  احلالية مبستشارها  الوزراء  ورئاسة  او يجيب  االموال فمن يسمع  باعطاء 
احلسني عبطان لم تكلف نفسها بتوضيح عقوبة االحتاد االسيوي وتبلغ السيد رئيس 
الوزراء بالتريث بدفع املال الى واحد من ثالثة اندية ووجوب ارغام الوزارات املتلكئة بدفع 
املليارين التي خصصت لها من قبل رئاسة الوزراء السابقة حيث وصل الى نادي الطلبة 
ثم هل  وامليناء  النجف  وكذلك  الوزارة  املليارين في خزينة  وباقي  دينار  ٣٠٠مليون  مبلغ 
نحتاج الى جلنة اخرى لتكتب في هكذا امور سهلة احلل والتنفيذ نأمل ان ال يكون ظننا 
عند  العمل   ضبابية  اليوم  ونرى  الرياضي  واملستشار  الوزراء  رئاسة  ونظلم  محلة  في 
تصريح  او حتى  تدخل  او  رأي  لها  ليس  السرب  ونراها خارج  العراقية  االوملبية  اللجنة 
وهي (تعبانة) من الكسل احمليط بها والفراغ الذي يحيط بالرئيس ونائبه وباقي اعضاء 
االوملبية فاالحتادات تعمل اليوم (بالدفعات) وكأنها سيارة عاطلة وهنيئا لكم يا جمهور 

(بهذه احلالة واهللا يساعدنا على هذه (البلوة).

fiÜ»€a
@ıaâãÏ€a@Úçbˆâ@bÌ@

فاهم حسن فتاح

هنالك من يحمل الطابوق 
على ظهره للبنائني ومنهم من 
يحمل شهادته على صدره وهو 
يبيع الشاي َّـ الشوارع ولم 
يبق لنا متنفس وهذا الوجع 
الكثري سوى الرياضة وهي 
تصطدم بمعوقات كثرية جدا 
وال مجال لذكرها 

@lbjí€a@ÒâaãÎÎ@‚Ü‘€a@Òäÿ€@Ô”aä»€a@å◊äΩa@Öb§¸a@âbƒ„a@‚bfla
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أعلن البرتغالي هيليو سوزا، مدرب 
األحد،  امس  البحرين،  منتخب 
قائمة الالعبني النهائية؛ استعدادًا 
في  وكمبوديا،  العراق،  ملواجهتي 
لكأس  املؤهلة  املزدوجة  التصفيات 

العالم ٢٠٢٢، وكأس أمم آسيا ٢٠٢٣.
 ٦ استبعاد  القائمة،  وشهدت 
العبني، وهم: سيد هاشم عيسى، 
الشروقي،  ووليد  مرهون،  ومحمد 
الرميحي،  ومحمد  علي،  وهزاع 

وعيسى موسى.
وجاءت قائمة الـ٢٣ العبًا، هم:

الدوسري،  حمد  املرمى:  حراسة 
شبر  سيد  جعفر،  محمد  سيد 
وليد  بوغمار،  أحمد  علوي.الدفاع: 
رضا  سيد  عبداهللا،  أحمد  احليام، 
عبداهللا  مهدي،  باقر  سيد  عيسى، 
نبيل. أحمد  عادل،   الهزاع، محمد 
محمد  الشيخ،  جاسم  الوسط: 
علي  احلردان،  محمد  عبدالوهاب، 
علي  سعيد،  ضياء  سيد  مدن، 
حرم، كميل األسود،  عيسى جهاد 
الهجوم: سامي احلسيني، عبداهللا 
عبداللطيف،  إسماعيل  يوسف، 
املالود.وسيخوض  عبدالوهاب 
ضد  األول  اللقاء  البحريني،  األحمر 
على  القادم  اخلميس  يوم  العراق، 
واللقاء  الوطني،  البحرين  إستاد 
منتخب  فيه  سيواجه  الثاني 
األسبوع  من  الثالثاء  يوم  كمبوديا 

املقبل، في كمبوديا.

bÌÖÏj‡◊Î@÷aä»€a@>ËuaÏΩ@ÂÌäzj€a@Ú‡ˆb”@Ê˝«g

املسؤولة  واإلرث،  للمشاریع  العلیا  اللجنة  حددت 
عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر ٢٠٢٢، 
الرسمي  الشعار  إلطالق  موعدا  املقبل  الثالثاء 
العربية  املنطقة  تشهده  الذي  األول  للمونديال 
والشرق األوسط، فيما ستكون بغداد احدى العواصم 

التي ستضيف الشعار.
ستكشف  أنها  رسمي-  بيان  -في  اللجنة  وأعلنت 
النقاب عن شعار مونديال قطر ٢٠٢٢ في متام الساعة 
رقمیة  حملة  خالل  من  الدوحة،  بتوقيت   ٢٠:٢٢
الشعار على  العالم، یصحبها عرض  على مستوى 
واجهات معالم بارزة في قطر و٢٣ دولة حول العالم، 

إلى جانب عرضه على شاشات عمالقة في عدد من 
العواصم العاملیة بشكل متزامن.

شعار  عن  سیكشف  أنه  العليا  اللجنة  وذكرت 
ومعالم  أبنية  واجهات  على  بعرضه  املونديال 
الدوحة  القطرية  العاصمة  من  كل  في  رئیسیة 
الوطني  األرشيف  ومبنى  بكتارا،  الروماني  (املسرح 
مبشيرب، وبرج الدوحة باخلليج الغربي، وبرج الشعلة 
الشيراتون،  وفندق  الداخلية،  وزارة  ومبنى  بأسباير، 
ومسقط  الكویت)،  (أبراج  والكویت  الزبارة)،  وقلعة 
(فندق  وعمان  الروشة)،  (صخرة  وبیروت  األوبرا)،  (دار 
الرویال)، واجلزائر (دار األوبرا)، وتونس (مدینة احلمامات)، 
والرباط (كورنیش الرباط)، والعراق (برج بغداد، ساحة 

التحریر).
كما أعلنت اللجنة أن شعار كأس العالم سيعرض 
أيضا على شاشات عمالقة في عدد من دول العالم، 
املتحدة  الوالیات  األميركتني:  من  اختير  حيث 
شارعي  وبین  وبرودواي،  سكویر،  (تایمز  األميركیة 
٤٤ و٤٥، ونیویورك)، واألرجنتین (جنرال باز واي ١٥ دي 
أغوستو، وبوینس أیرس)، والبرازیل (میترو دومیناشن 
في  (إیه  وتشیلي  باولو)،  وساو  ستایشن،  سي 
واملكسیك  وسانتییغو)،  هورتادو،  وبادریه  كینیدي، 

(شارع برینسیبال، ومكسیكو سیتي).
ویستفیلد  (لندن  بإجنلترا  أوروبا  في  وسيعرض 
سكویر،  ویستفیلد  دیالز،  وفور  سیتي،  ستراتفورد 

وأملانیا  وباریس)،  دو نورد،  ویستفیلد)، وفرنسا (جریه 
(محطة برلین للقطارات)، وإیطالیا (سیمبیون، وأكرو 
دیه ال باس، ومیالنو)، وإسبانیا (مدريد، وكایاو)، وروسیا 

(نوفیه أربات ٢، وموسكو).
عبر  تركیا  في  املونديال  شعار  سيعرض  كما 
وزواراتبابا،  یلدز،  من  كل  في  العمالقة  الشاشات 
سنان،  ومعمار  وتاسدیلین،  كیسم،  وباتشیسیر 
والند  ولیفازیم،  وبرباروس،  ومركز،  وارباي،  وكافیرجا، 
(تقاطع أبولناث، ومومباي)، وكوریا اجلنوبیة (كویكس 
ألیس،  (شارع  أفریقیا  وجنوب  وسول)،  كراون، 

وساندتون، وجوانسبرج).

Ú‰ÌÜfl@RT@ø@RPRR@%b»€a@êd◊@âb»ë@’‹�m@ä�”@NNÖaÜÃi@bË‰Ói

الديوانية  لنادي  اإلدارية  الهيئة  جددت 
الكرمي،  عبد  فالح  املهاجم،  مع  تعاقدها 

ملوسم واحد.
وفي هذا الصدد، قال املدرب اجلديد للديوانية، 
إن  صحفية،  تصريحات  في  سعدون،  صادق 

عبد الكرمي العب جيد ومؤثر في الفريق.
محمد  الشاب،  الالعب  مع  التعاقد  مت  كما 

فرحان، قادما من صفوف برايتي.
يسعى  الفني  اجلهاز  أن  سعدون  وأوضح 
إلكمال خطوط الفريق، ألن املوسم بات قريبا 
املالي  الظرف  أن  إلى  مشيرا  االنطالق،  من 
االكتفاء  الديوانية  على  سيحتم  الصعب، 

باإلعداد في املعسكر الداخلي.
وتابع: «أمتنى من اجلماهير دعم الفريق، كما 
احملافظة  في  احمللية  احلكومة  من  نتمنى 

مؤازرة الديوانية، في املوسم املقبل».
يشار إلى أن إدارة النادي تعاقدت مع سعدون 
السابق  املدرب  اعتذار  بعد  الفريق،  لقيادة 

رزاق فرحان بسبب الضائقة املالية.

@·Ìäÿ€a@Üj«@Ü‘«@ÖÜØ@ÚÓ„aÏÌÜ€a
>Ìaäi@k«¸@·öÌÎ

فرنسي،  صحفي  تقرير  أكد 
دا  البرازيلي نيمار  أن  امس األحد، 
سيلفا، جنم باريس سان جيرمان، 
مدريد  ريال  إلى  انتقاله  باب  أغلق 
«ليكيب»  لصحيفة  ا  نهائيًا.ووفقً
قراره  اتخذ  نيمار  فإن  الفرنسية، 
تعثر  عقب  جيرمان،  سان  مع  بالبقاء 
والنادي  برشلونة  بني  املفاوضات 
حيث  الصيف،  هذا  الباريسي 
ريال  مببعوث  الالعب  التقى 
مستمر  بأنه  وأخبره  مدريد، 
األمراء».واتخذ  «حديقة  في 
الرحيل  بعدم  قراره  نيمار 
رغم  برنابيو،  سانتياجو  إلى 
خياره  ا  دائمً كان  مدريد  ريال  أن 
سان  باريس  عن  للرحيل  الثاني 
ا للكثير من التقارير،  جيرمان.ووفقً
إلى  عودته  تأجيل  قرر  نيمار  فإن 
«كامب نو» حتى الصيف املقبل، ولم 
بجوار  مجددًا  اللعب  حلم  عن  يتخل 
أن  ميسي.يذكر  ليونيل  األرجنتيني 
إسبانيا  الصيفية في  االنتقاالت  فترة 

وفرنسا تغلق، اليوم اإلثنني.

ÜÌâÜfl@fibÌâ@ÈuÎ@ø@lbj€a@’‹ÃÌ@âb‡Ó„

الفني  املدير  زيدان،  الدين  زين  الفرنسي  أعلن 
لريال مدريد، قائمة فريقه ملباراة فياريال املقرر 
اجلولة  منافسات  ضمن  األحد،  امس  لها 

الثالثة من الدوري اإلسباني.
على  ستقام  التي  املباراة  قائمة  وشهدت 

ملعب «السيراميكا» اختيار ١٩ العبًا هم:

حراسة املرمى: نافاس – كورتوا – ألتوبي.
الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – راموس – فاران 

– مارسيلو – أودريوزوال– ميندي.
 – كاسيميرو   – مودريتش   – كروس  الوسط: 

فالفيردي.
الهجوم: بنزميا – بيل – فاسكيز – فينيسيوس 
املباراة    عن  امليرجني  عن  ويغيب  يوفيتش.   –

إبراهيم   - كل من: ناتشو فيرنانديز - إيسكو 
دياز - إيدين هازارد - ماركو أسينسيو – ماريانو 

دياز – خاميس رودريجيز.
في  الثامن  املركز  يحتل  مدريد،  ريال  أن  يذكر 
بينما  نقاط،   ٨ برصيد  الليجا  ترتيب  جدول 
نقطة  برصيد  الـ١٥  املركز  في  فياريال  يأتي 

واحدة.

fibÌâbÓœ@ÚËuaÏΩ@Ènz‹çc@Üí∞@ÊaÜÌã
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التحدي الذي يواجه حمدوك يتمثل َّـ الدولة العميقة التي لم تصلها الثورة بعد
ــه الذي انفصل فيه  ــر صحفية انه في العام نفس ــدت تقاري اك
ــوداني  ــس الوزراء الس ــام ١٩٥٦، وُلد رئي ــر ع ــودان عن مص الس
محمد عبداهللا حمدوك الذي أصبح منذ ذلك التاريخ إلى توليه 
ــةٍ أيديولوجية، وهو ما  ــودان بال خلفي ــب، أول حاكمٍ للس املنص
ا للكثيرين- في بلدٍ عائمٍ  يرسم مستقبالً مجهوالً للرجل –وفقً
ــس بالصراعات  ــم الرئي ــات لطاملا ارتبط فيه اس ــى االنقالب عل
األيديولوجية أو التفاهمات بني اجليش ورجال الدين والسياسة، 
ــة متهالكة، ومخزون  ــب تركةٍ ثقيلة قوامها بنية حتتي إلى جان
ــبة تضخم  ــذاء والوقود، ونس ــن الغ ــض م ــتراتيجي منخف اس
ــي ثالث واليات،  ــة حروب داخلية ف ــة، وديون ثقيلة، وثالث مرتفع

وعقوبات أمريكية.
ــاح  ــق أول عبدالفت ــكري الفري ــس العس ــس اجملل ــم أنّ رئي  ورغ
ا إلرث  حافظً ــدادًا مُ ــق حميدتي ميثالن امت ــان، ونائبه الفري البره
ــي عالقته مبصر  ــير ف ــا البش ــة اعتمده ــات اإلقليمي السياس
ــودان دخل للتو عالنيةً عهد احلُكم  والدول اخلليجية، إال أنّ الس
ــاء في خطاب  ــاد –كما ج ــة واالقتص ــي السياس ــي ف البرغمات
ــة وحدها دون التقيد  ــدوك– القائم على العمل على املنفع حم
ــائدة على عكس  ــة واألعراف الس ات واملواقف القدمي ــلمّ باملُس

رغبة اجلنراالت والساسة.
هذا التقرير يشرح لك ٥ عقبات تقف أمام قائد السودان املدني 

لتحقيق أهدافه.

 ١- الوصول التفاق مع الحركات اِّـسلحة.. هدف 
فشل فيه الجميع

ــا منذ اندالع الثورة  ــيط احلاضر دومً  كانت املفاوضات هي الوس
ــودانية في ١٩ ديسمبر (كانون األول) املاضي، بداية باالتفاق  الس
ــير مع الصادق املهدي الحتواء التصعيد، مرورًا  الذي عقده البش
بالتفاهمات السرية التي توصل لها اجمللس العسكري مع قوى 
ها لتحرك اجليش، ثم املناوشات التي حدثت بني «قوى  لم يُسمّ
ــكري والتي تُوجت بعد خمسة  احلرية والتغيير» واجمللس العس

أشهر من الثورة بالتوقيع على «االتفاق السياسي» والوثيقة 
الدستورية التي حددت مالمح الفترة االنتقالية املقررة بثالث 

سنوات وصوالً لتسمية رئيس حكومة مدني.
ــو احللقة  ــلحة ه ــف احلركات املُس ــض كان مل ــى النقي وعل
األضعف بني جميع األطراف في ظل وجود ثالثة حروب أهلية 

ــام ٢٠٠٥ إلى  ــل األزرق منذ ع ــور وكردفان والني ــن دارف ــي كل م ف
ــريع» من جهة،  ــوداني وقوات الدعم الس اآلن، بني «اجليش الس
ــودان»،  ــعبية لتحرير الس ــة الش ــة»، و«احلرك ــة الثوري و«اجلبه
ــاواة»، من جهة  ــودان»، و«حركة العدل واملس و«جيش حترير الس

أخرى.
ــر  ــكري على اعتقال ياس ــس العس ــة، دأب اجملل ــذ البداي ومن

عرمان نائب األمني العام لـ«احلركة الشعبية لتحرير السودان» 
ــر»، وترحيله من  ــة والتغيي ــوى احلري ــع «ق ــت جتم ــة حت املنضوي
ــي طرده من  ــي األخرى ف ــرعت ه ــى إثيوبيا التي ش ــودان إل الس
ــاعي التوصل إلى اتفاق أخير  أراضيها حني اتهمته بعرقلة مس
ــل احلركة  ــو األمر الذي جع ــتورية»، وه ــة الدس ــأن «الوثيق بش
ــطت  ــر محايد.ورغم أنّ مصر توس ــيط غي ــا وس ــا بأنه تتهمه

وجذبت احلركات املسلحة للتفاوض للوصول إلى صيغة نهائية 
والتوافق حول «الوثيقة الدستورية» واملناصب احلكومية؛ إال أنّ 
فشل اجتماع القاهرة أضاع فرصة التوافق األخيرة بني الفرقاء 
ــة حتتها حركات  ــوية. فاجلبهة الثورية املنضوي ــي ملف التس ف
ى أنّ  ــمّ س ــي حتت مُ ــلحة أعلنت رفضها لالتفاق السياس مس
ــة القوى بداخلها،  ــرك فيها كاف «قوى احلرية والتغيير» لم تُش

إضافة إلى جتاهلها قضايا الثورة واحلروب الداخلية.
ــة والتغيير» الوثيقة  ــه «قوى احلري ــي الوقت الذي وقّعت في  وف
ــة تعلن مرة  ــكري، كانت اجلبه ــس العس ــع اجملل ــتورية م الدس

أخرى رفضها، مبررة ذلك بأنّ الوثيقة جتاهلت إدراج رؤية السالم 
ــا، إضافة إلى إقصاء  ــي العاصمة اإلثيوبية أديس أباب املوقعة ف

مكونات ساهمت في الثورة من املشهد السياسي.
ــتورية» على احلكومة اجلديدة حتقيق  ــترط «الوثيقة الدس وتش

ــالم خالل األشهر الستة األولى، والعمل على حتقيق سالم  الس
مستدام وإنهاء معاناة النازحني والالجئني. 

ــوداني مصطفى أبو  ــن على جانب آخر، يقول الصحفي الس لك
العزامي أن األمر قد يكون على عكس املتوقع، وقد ينجح حمدوك 
في جتاوز هذه العقبة، خاصةً وأن: «حمدوك ليست لديه عداوات 
ــوات اتصال  ــى امتالكه قن ــلحة باإلضافة إل ــع احلركات املس م
ــتئناف النزاع  ــي أنّ فرضية اس ــا يعن ــم، وهو م ــة معه مفتوح
ــرات  ــتقبال حتى في ظل وجود مؤش ــبتعدة مس س ــدام مُ والص
ــرة بعدم اشتراك احلركات املسلحة في إنتاج الوثيقة  بش غير مُ
ــبب خالفهم مع قوى احلرية والتغيير» على حد  الدستورية بس

تعبيره.
٢- اقتصاد مهزوم وجماهير رافضة التقشف

ــة  ــة اجلديدة مع اقتراب موعد مناقش ــكيل احلكوم يتزامن تش
ميزانية عام ٢٠٢٠، وهي األزمة املرتقبة التي من املقرر أن يواجهها 
ــب انتفاضات واحتجاجات  ــه احلدث الذي طاملا جل حمدوك، ألن
ــير الذي فرض  ــة انتهت بالثورة على البش ــنوات املاضي في الس

سياسات التقشف التي رفضتها اجلموع الغاضبة.
ــام ٢٠١٨، حني  ــير تعيني حمدوك وزيرًا للمالية ع ــبق للبش وس
ــرًا في  ــرًا لكونه خبي ــه، نظ ــى إعالن إفالس ــك النظام عل أوش
ــام وإدارة األنظمة الدميقراطية والتي  مجال إصالح القطاع الع
ــة ألفريقيا»  ــة االقتصادي ــه أمينا لـ«اللجن ــرها خالل عمل باش
ــيحه من «قوى  ــت أنّه برغم ترش ــألمم املتحدة. والالف ــة ل التابع
احلرية والتغيير» ليرأس احلكومة لسيرته الذاتية املميزة، إال أنه 
ــاور فيه معها  ــيعمل في إطار برنامج محدد يتش صرح بأنه س
دون أن يستأثر بالرأي، أو يتحكموا هم بالقرار، وسبق له أن حدد 
ــني النظام الغربي  ــادي القائم على املزاوجة ب ــه االقتص برنامج
ــى نهج برجماتي. ــيوية وكوريا اجلنوبية عل ــة النمور اآلس وجترب
ــذ وضعه على  ــودان االقتصادية فعليًا من ــكلة الس ــدأ مش وتب
ــام ١٩٩٣، إضافة  ــدول الراعية لإلرهاب ع ــم األمريكية لل القوائ
إلى انفصال اجلنوب عام ٢٠١١ واستئثاره بثلثي عائدات النفط، 
ــد منذ عام ٢٠٠٥، والذي  ــرورًا باحلرب األهلية ونزاع دارفور املمت م
ــر وخلق موجة الجئني ونازحني  أغرق النظام في الفوضى والفق
ــو ٨ مليار دوالر خالل  ــدوك أنّ بالده حتتاج نح ــة. ويرى حم ضخم
ــة الواردات،  ــاد، ولتغطي ــادة بناء االقتص ــني القادمني إلع العام
ــرى احتياطي من النقد  ــى احلاجة إلى ملياري دوالر أخ إضافة إل
ــعر صرف  ــي إيقاف تدهور س ــاعدة ف ــي البنك املركزي للمس ف
ــودان في قبضة  ــاعدات يضع الس اجلنيه.لكن احلاجة إلى املس
ــه احلكومة في ظل  ــي املعضلة الكبرى التي تواج املانحني، وه
ــات األيدلوجية،  ــن السياس ــام برجماتي متحرر م ــاج نظ انته
وبرغم عالقة حمدوك بـ«صندوق النقد» و«البنك الدولي» إال أنه 
جبرًا على التحرك  ا بات مُ ــة االقتراض، لكنه أيضً يرفض سياس
ا للبحث عن حل للديون البالغة نحو ٥٦ مليار دوالر، ومنع  سريعً
انهيار اجلنيه السوداني، في ظل حالة ركود واسعة، إذ تقدر األمم 
ــوادني -ما يعادل ١٣٪ من السكان-،  املتحدة أن نحو ٦ مليون س
ــب بيانات  ــي. وبحس ــن الغذائ ــاد في األم ــح ح ــون من ش يعان
«صندوق النقد الدولي»، فنسبة البطالة بني الشباب السوداني 
ا نتيجة  ا ضخمً ــهد العملة احمللية انخفاضً تخطت ٢٠٪، وتش
ــات االقتصادية، إذ يبلغ سعر الدوالر األمريكي  لتدهور السياس

ــبة التضخم ٤٧٫٧٪، بينما  ــوداني، وبلغت نس نحو ٤٥ جنيه س
ــفه  ــب ما كش ــغ االحتياطي النقدي ١٫٤٤ مليار دوالر، بحس بل
ــيادية..  ــزي». ٣- الصراع بني األجهزة الس ــظ «البنك املرك محاف

حميدتي أقوى من اجليش
ــيادية  ــاء األجهزة الس ــت التفاهمات التي توصل لها رؤس كان
ــي الوجه  ــير ه ــة اإلطاحة بالبش ــودان لترتيب عملي ــي الس ف
ــرية التي جرت  ــات الس ــودانية؛ فاالجتماع ــورة الس ــر للث اآلخ
ــتخبارات،  ــير بني كل من مدير جهاز االس ا عن أعني البش ــدً بعي
ــام للجيش، وقائد  ــاع، واملفتش الع ــرطة، ووزير الدف ومدير الش
ــة إلجناح  ــت في النهاي ــي ما أفض ــريع»؛ ه ــوات «الدعم الس ق
ــتمرت نحو أربعة أشهر، لكنها من جهةٍ  االحتجاجات التي اس
أخرى رسمت معادلة جديدة في صراع األجهزة السيادية بعدما 

رك الرئيس لألحداث وصانعها. أصبح حميدتي فعليًا احملُ
ــدوك اعتمادها ترتكز  ــي ينوي حم ــة االقتصادية الت لكنّ اخلط
ــكلٍ كبير، بحيث  ــكري للجيش بش على خفض اإلنفاق العس
ــابق، ويعوّل  ال يقتطع ٨٠٪ من امليزانية كما كان العهد في الس
ــك اخلُطة على التفاوض  ــوداني على تنفيذ تل رئيس الوزراء الس
ــنطن حول حذف بالده  ــى جانب التفاوض مع واش ــع اجليش إل م
ــة الثانية أكثر  ــاب، وتبدو املهم ــدول الراعية لإلره ــن قائمة ال م
ــيرد الفريق أول  ــهولة من األولى، وال يُعرف حتى اآلن كيف س س
ــببًا  ــة قد تكون س ــة االقتصادي ــاح البرهان.والسياس عبدالفت
مباشرًا إلزكاء صراع األجهزة السيادية بني اجليش الذي ينحصر 
ــريع التي  ــط، على عكس قوات الدعم الس ــي القتال فق دوره ف
ــودان من  ــية للس ــح قائدها يتحكم بأكبر ميزانية سياس أصب
ــميًا، كما ميتلك عبر  ــاط املرتزقة املعتمد رس خالل الذهب ونش
ــركة «اجلنيد»، التي يديرها أقاربه، مجموعة ضخمة تغطي  ش

االستثمار والتعدين والنقل وتأجير السيارات واحلديد والصلب، 
دون مساءلة.

ــي  ــا الذات ــريع» اقتصاده ــم الس ــوات «الدع ــورت ق ــا ط وبعدم
ــة البيروقراطي في صرف  ــى نظام الدول ــت ال تعتمد عل وأصبح
األموال، أصبح حميدتي قوة أكبر من اجليش حني شاركت قواته 
ــارات ملحوظة،  ــت قواته انتص ــن، وبعدما حقق ــي حرب اليم ف
ــال قوات أكثر  عقدت أبوظبي والرياض صفقة موازية معه إلرس
ــال في جنوب اليمن وعلى طول مناطق املواجهات وخاصة  للقت
ــرح ملوقع  ــؤول مصري ص ــاحلية.  مس ــي مدينة احلديدة الس ف
ــت تفضل التعامل  ــابق كان ــدى مصر» بأنّ «القاهرة في الس «م
ــلحة والقائد  ــع عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات املس م
ــي» وألن «ال غبار  ــكري نظام ــيادة ألنه «عس ــي جمللس الس احلال

ــل دارفور، لكنّ  ــاكل لها طابع دولي مث ــه فيما يخص» مش علي
ــة  ــي حتيط بحميدتي، فإن قرار الرئاس ــم كل التعقيدات الت رغ
ــتقباله لم يكن ليتم لوال تقدير القاهرة أن املعركة  املصرية اس
ــكريني حسمت لصالح الرجل»، ما يجعله عقبة في  بني العس

طريق حمدوك.
ــع  ــتعدة لرف ــة «مس ــدة للمعارض ــات جدي ــكيل حتالف ٤- تش
ــة والتغيير»  ــح «قوى احلري ــالح»..رغم أن حمدوك هو مرش الس
ــم يرجع خلبرته  ــاس ل ــب، إال أنّ قرار اختياره باألس لتولي املنص
االقتصادية وحسب، فالرجل غير محسوب على أي نظام أو تيار 
ــية واضحة، ولم  ــه ال ينتهج أيدلوجية سياس ــزب، حتى أن أو ح
ــن أديس أبابا ألداء  ــارك في الثورة، ومع ذلك فعقب عودته م يش

اليمني الدستورية، برزت كتل سياسية هددت عالنية بإسقاط 
احلكومة.

ــكها حاليًا «حزب املؤمتر الشعبي» الذي  ــعلة املعارضة ميس شُ
ــه الزعيم اإلسالمي الراحل حسن الترابي، وحتالف القوى  أسس
ــوى إقصاء  ــريعة»، بدع ــمى بـ«تيار نصرة الش ــالمية املس اإلس
ــة» الذي يضم  ــف اجلبهة الثوري ــة إلى «حتال ــالميني، إضاف اإلس
ــوى احلرية  ــة داخل «ق ــى تلك املنضوي ــلحة، وحت س ــركات مُ ح
والتغيير» أعلنت معارضتها للحكومة االنتقالية، فيما صرحت 
«حركة العدل واملساواة» بأن اخلُرطوم ستدفع ثمن جتاوزهم في 

احلكومة االنتقالية.
ب بتعيني  ــير- رحّ ــت أنّ «حزب املؤمتر الوطني» –حزب البش  الالف
حمدوك، وتعهد مبساندة جهوده السياسية واالقتصادية خالل 

الفترة االنتقالية، وهو ما كان سببًا في التسريبات حول أسماء 
ــماء  ــبهات اختيار أس ــة التي برزت حولها ش ــة القادم احلكوم

ى الكفاءة الوطنية. قدمية من احلزب احلاكم حتت مُسمّ
ــة» التي تتكون من  ــيقية «القوى الوطني ــر بالذكر أن تنس جدي
ــالميني،  ــوبة على اإلس ــعبي» وتيارات محس حزب «املؤمتر الش
ــقاط  ــالح إلس ــتعدادها للتحالف مع حاملي الس ــت اس أعلن
ــذي بات يُهدد حمدوك إلى  ي ال ــة االنتقالية، وهو التحدّ احلكوم

جانب التهديدات األخرى.

 ٥- استمرار الحرس القديم َّـ اِّـناصب العليا
ــت في ١٩  ــودانية التي اندلع ــورة الس ــام األولى للث ــالل األي  خ
ديسمبر املاضي، هدد نائب الرئيس السوداني، علي عثمان محمد 
ــل –تابعة جلهاز  : «النظام حتميه كتائب ظ ــالً ــه، املعارضة، قائ ط
ــات الدولة  ــف من وراء مؤسس ــات كاملة تق ــرات- ومجموع اخملاب
ــل األمر للدماء». هذا التهديد  ــرعية حتى ولو وص للدفاع عن الش
ــدن، وإحراق املباني  ــاع دائرة التظاهرات في عدة مُ جاء عقب اتس
احلكومية ومقرات احلزب احلاكم، تزامنًا مع حملة اعتقاالت طالت 
ــريًا  عددًا من رؤوس املعارضة، بينما اختفى عدد من املواطنني قس
ــباح»، وهي األماكن السرية التي كان يجري فيها  في «بيوت األش
تعذيب وإرهاب املعارضني لنظام عمر البشير. واملفارقة أنّ اجمللس 
ا  ــكري وجهاز األمن السوداني بعد جناح الثورة واجها اتهامً العس
علنيًا من «جتمع املهنيني» بإعادة العمل بنظام «بيوت األشباح»، 
ــي يوليو  ــادة العامة الدموي ف ــام القي ــداث فض اعتص عقب أح
ــودانيني. يقول  ــي اختفى على إثرها مئات الس ــوز) املاضي، والت (مت
ــامة عبد احلليم: «التحدي الذي يواجه  ــوداني أس الصحفي الس
ــي لم تصلها الثورة بعد،  ــدوك يتمثل في الدولة العميقة الت حم
ــني رئيس القضاء  ــاول اآلن الضغط لتعي ــكري يح فاجمللس العس
ــير، إضافة إلى  ــة العامة للتحكم في مصير قضية البش والنياب
ــول النظام  ــيطر عليها فل ــي ما زال يُس ــزة الدولة الت ــة أجه بقي
ــف جلية عقب  ــورة املوق ــدر: «بدت خط ــف املص ــابق». يُضي الس
وبلت  ع املهنيني وقُ ــوات العصيان املدني التي كان يُطلقها جتمّ دع
ــال من قيادات بأجهزة الدولة، وهو ما يعني  برفض ومحاوالت إفش

حاصرون من كافة اجلهات». أنّ حمدوك وحكومته مُ

كوشنر يوجه اإلعالم العربي ويقول التقرير: 
إن وكالة «مكالتشي دي سي» نشرت مؤخرًا 
ــائل اإلعالم  ــم تعرها الكثير من وس قصة ل
ــام. حيث يقوم  ــن االهتم ــة الكثير م الغربي
ــي الضرائب  ا بأموال دافع ــلحً ــنر مس كوش
األمريكيني وخطة اقتصادية متعثرة، بقيادة 
ــائل  ــات للتأثير على وس ــة حتليل بيان عملي
ــرق  ــالم في الش ــأن الس اإلعالم العربية بش

األوسط.
وقال مايكل مايلنر، الصحفي من «مكالتشي 
ــي»: إن وكاالت حكومية، وبتوجيه من  دي س
ــني أدوات حتليل  ــت ب ــنر، جمع ــد كوش جاري
ــرة األولى  ــرية للم ــرات البش ــات واخلب البيان
ا،  ــميًّ ــائل اإلعالم العربية رس لتصنيف وس
ــالم في  فيما يتعلق بتغطيتها لعملية الس

الشرق األوسط.
ــؤومة أخرى  في ما يبدو وكأنها محاولة مش
ــى اآلن، وآخرها  ــوده حت ــل جه ــة فش ملعاجل
ــالم من أجل االزدهار» التي  ورشة عمل «الس
ــنر وفريقه  ــن، يبدو كوش ــدت في البحري عق
على استعداد للذهاب إلى أبعد مدى لتلقيم 
ــرب عنوة محاولة إدارة ترامب فرض اتفاق  الع
ــن  ــدالً م ــطينيني ب ــى الفلس ــالم عل استس

معاجلة القضايا األساسية مباشرة.
وينقل الكاتب ما جاء في التقرير على لسان 
ثالثة من كبار املسؤولني في اإلدارة األمريكية: 
ــروع كوشنر هو التواصل مع  الغرض من مش
السكان احملليني بطريقة مؤثرة قدر اإلمكان، 
للوصول لفهم أفضل «ملا يقود الشارع» في 
ــى يتمكن هو وفريقه من  العالم العربي، حت

جعل اتصاالتهم أكثر دقة.
، ملاذا  ويناقش التقرير تلك الفكرة فيقول: أوالً
يجب أن يثق «الشارع العربي» في أي شخص 
ينتمي لـ«مستنقع ساسة واشنطن»؟ ثانيًا، 
ا للسوق للوقوف  ــحً ــنر مس هل يجري كوش

على ما يريده «العمالء» العرب أم أن اهتمامه 
ينصب فقط على كيفية بيعهم «املنتجات 
الرديئة» التي مت جتهيزها بالفعل، مثل الدعم 
ــي مييني متطرف في  األعمى لبرنامج سياس
ــرها نحو جولة  ــرائيل يدفع املنطقة بأس إس
أخرى من العنف، ناهيك عن تقريب إسرائيل 

من زوالها؟
وقال أحد كبار املسؤولني في اإلدارة األمريكية: 
ــن الوقت في صياغة  ــد قضينا الكثير م «لق
ــية، وصياغة خطة اقتصادية،  خطة سياس
ــن الوقت في  ــا قضاء ذات القدر م ولهذا أردن

فهم البيئة اإلعالمية اإلقليمية». 
ــخر التقرير مما وصفه املسؤول األمريكي  وس
ــيرًا إلى أنه ال يبدو أن  بـ«فهم … البيئة»، مش
شف له احلاجة إللقاء  أي مسؤول «كبير» تكّ
ــك «البيئة»  ل تل ــكَّ نظرة عميقة على ما ش

ــبعة املاضية، والذي  ــدى العقود الس على م
ــاء دولة إسرائيل بالقوة، ونزع  يتمثل في إنش
ا من  ــرًا، و٥٢ عامً ــطينيني قس ملكية الفلس
ــكري األمريكي – اإلسرائيلي  االحتالل العس
ــتوطن  العنيف ووجود أكثر من ٦٠٠ ألف مس
ــرعي في الضفة الغربية  ــرائيلي غير ش إس
ــى  ــق عل ــرائيلي اخلان ــار اإلس ــرض احلص وف
ــطيني في قطاع غزة والتمييز  مليوني فلس
ــي داخل دولة إسرائيل –  الهيكلي واملؤسس

والقائمة تطول.

كوشــنر ال يفهــم اِّـنطقــة العربيــة 
جيدا

ــد  ــن املفي ــن م ــم يك ــر: أل ــاءل التقري ويتس
ــتقصائية ملعرفة آراء  ــة اس أكثر إجراء دراس
ــة؟ لكن ال  ــم اإلقليمي ــكان ومعتقداته الس
يبدو هذا هو احلال، ألن الهدف الوحيد هنا هو 

البيع، وليس التعلم.
ــة البارز أن  ــؤول اإلدارة األمريكي ــاف مس وأض
ــي كانت  ــذ اإلعالمية الت ــن املناف ــر م الكثي
ــرائيل في  ــة إلس ــكا أو معادي ــة ألمري معادي
ــال أو وصول  ــا اتص ــن لديه ــم يك ــي ل املاض

حلكومة الواليات املتحدة.
ــاؤالته: هل هذه اإلدارة  وميضي التقرير في تس
ــخ احلديث  ــا بالتاري ــة متامً ــة جاهل األمريكي
ــون أن الواليات  ــة؟ أال يعلم العراقي للمنطق
املتحدة وحلفاءها شوهوا بلدهم؟ ألم يعلم 
ــة  ــة األمريكي ــفن احلربي ــون أن الس اللبناني
ــرب لبنان عام ١٩٨٢؟  كانت تقصفهم في ح
ــون حتت  ــن يعيش ــطينيون الذي ــل الفلس ه
ــع  ــني لبي ــر مدرك ــكري غي ــالل العس االحت
ــرات األمريكية من  ــدة للطائ ــات املتح الوالي
ــف  لقص ــرائيل  إلس إف-٣٥  و  إف-١٦   ــراز  ط

ــى اخلضوع؟  ــم عل ــطينيني إلجباره الفلس
ــدة مكثفة  ــة جرعة واح ــا تلقت املنطق رمب
من «التوعية» األمريكية، ونتيجة لذلك، لم 
ــتعداد  ــائل اإلعالم العربية على اس تعد وس

لشراء األكاذيب األمريكية بعد اآلن.
ــي»  ــى أن تقرير «مكالتش ــت التقرير إل ويلف
ــف  ــى التكلي ــنر أعط ــى أن كوش إل ــار  أش
ــام  ــن الع ــطس (آب) م ــي أغس ــروع ف باملش
ــه هو  ــن انتهائ ــزة م ــرة وجي ــد فت ٢٠١٨، بع
ــة  ــن صياغ ــة م ــي بالسياس ــه املعن وفريق
العناصر السياسية الرئيسية من خطتهم 
لإلسرائيليني والفلسطينيني، ومرة أخرى، ما 
ــتثمرين  ــويقه للمس الذي يحاول البائع تس
ــروع قبل حتليل احتياجات / رغبات  في مش
؟ كوشنر ليس فقط  الالعبني الرئيسيني أوالً
ــه جتاهل  ــان، لكن ــة أمام احلص ــع العرب وض

احلصان متاما.
ويشير التقرير إلى أن جهود كوشنر تنقسم 
ــتهالك  إلى فئتني، تقوم إحداها بتقييم االس
ــام لألخبار في كل بلد في املنطقة، فيما  الع
ــائل  ــص الفئة الثانية من التقارير «وس تفح
ــة  اإلعالم احملددة، وتقيم حيادية كل مؤسس
ــة الواليات  ــا لسياس ــة تصويره ــي كيفي ف
ــا وتوضيح طبيعة  ــم تأثيره املتحدة، وتقيي
ــن وكالتني  ــى حتليالت م ــاء عل ــا، بن ملكيته
حكوميتني تفحصان املواد اإلعالمية املتاحة 
ــب أمرًا  ــره الكات ــا يعتب ــو م ــور»، وه للجمه
ا للغاية إذا لم تكن األرواح على احملك،  شً هِ دْ مُ
ــر جاريد؟ إن  ــذي يحدد «احلياد» في نظ وما ال
ما يعنيه كوشنر في الواقع هو «إلى أي مدى 
ــط  ــرق األوس ــائل اإلعالم في الش تكون وس

مؤيدة إلسرائيل؟».
ــرق  ــية األمريكية في الش ــر الدبلوماس تأثي

األوسط
ــنر  ا أن فريق كوش ــي التقرير أيضً كما جاء ف
ــار الهواتف احملمولة بني  ــف أن «انتش اكتش
ــة  ــة أن أغلبي ــع لدرج ــطينيني مرتف الفلس
ــطينيني يحصلون اآلن على أخبارهم  الفلس
ــم  انتظاره ــاء  أثن ــة  احملمول ــزة  األجه ــر  عب
ــش  التفتي ــاط  نق ــور  لعب ــر  الطوابي ــي  ف

اإلسرائيلية».

ا  ــظ التقرير أيضً ــاءل التقرير: هل الح  ويتس
ــطينيني  ــرائيل على الفلس ــف حتظر إس كي
ــت الكاملة؟  ــات اإلنترن ــى خدم ــول إل الوص
ــمح للضفة  ــرائيل لم تس وهل الحظ أن إس

ــى خدمات اجليل الثالث  الغربية بالوصول إل
ــزة تنتظر  ــا زالت غ ــام املاضي وم ــي الع إال ف

موافقة إسرائيل؟
ــي» في تقريرها  ــا قالت وكالة «ماكالتش كم
ــو فهم كيف تصف  ــي ه إن «التركيز الرئيس
ــرق األوسط اجلهود  ــائل اإلعالم في الش وس
األمريكية»، وسيكون  ــية لإلدارة  الدبلوماس
ــنر وفريقه  ــن أن يهتم كوش ــن املستحس م

أكثر بـ«ملاذا» يفعلون ذلك وليس «كيف»؟ 
ــم  ــابق باس ــد برايس، املتحدث الس وقال ني
مجلس األمن القومي في إدارة أوباما: «لست 
ــى التواصل  ــأن قدرتهم عل ــا كثيرًا بش قلقً
أكثر من اهتمامي بجوهر اتصاالتهم»، وهو 
طرح أيده دينيس روس، مبعوث مخضرم في 
الشرق األوسط خدم الرؤساء السابقني بيل 
ــاراك أوباما،  ــون وجورج دبليو بوش وب كلينت
ــتراتيجية  ــاالت االس ــر االتص ــالً إن تأثي قائ
ــذه االتصاالت تضل  ا أن «ه ــدود، مضيفً مح
ــه إذا كان جوهر  ــا ببعض الطرق، ألن طريقه
ــال يهم كيف  ا، ف ــول متامً ــا متثله غير مقب م
يستهدفون وسائل اإلعالم، ورمبا هذا ما كان 
ــي عليهم فعله في عام ٢٠١٧، أما اآلن  ينبغ
ــذه مهمة  ــس املواقف، وه ــت حتاول عك فأن
ــتراتيجية ال  ــاقة للغاية، االتصاالت االس ش

تكون موجودة في الفراغ». 
ــيطة  ــول بس ــة الق ــر أن خالص ــرى التقري وي
ــوال دافعي  ــن أم ــدار املزيد م ــب إه وال تتطل
ــدة في محاولة  ــي الواليات املتح الضرائب ف
لترويض وسائل اإلعالم العربية لقبول ما هو 
غير مقبول، لقد حان الوقت منذ فترة طويلة 
ــم  ــة وتش ــذه اإلدارة األمريكي ــتيقظ ه لتس
ــكري اإلسرائيلي الذي  رائحة االحتالل العس
ــتنجح  ا، عندها وعندها فقط س دام ٥٢ عامً
ا التواصل  ــتراتيجية، وحتديدً االتصاالت االس
مع إسرائيل، حليفها االستراتيجي، بضرورة 
ــرة واحدة وإلى  ــطني م ــروج من دولة فلس اخل

األبد.

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

ماهي خطة كوشنر لتسويق «صفقة القرن» في اإلعالم العربي ؟
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ــط، أو ما يعرف بـ«صفقة القرن».  ــالم األمريكية في الشرق األوس ــويق خطة الس ــنر- جهودها لتس تُكثف إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب -متمثلة في جاريد كوش
ــالم األمريكية. يناقش الكاتب  ــي» األمريكي حول توجيه وكاالت أمريكية جلمع وحتليل تغطية اإلعالم العربي لعملية الس ــفه موقع «مكالتش ومن تلك اجلهود ما كش
ــير في البداية إلى أن جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس األمريكي دونالد ترمب،  ــام بحور في تقرير نشره موقع «لوب لوج» جدوى هذه اجلهود. ويش ــطيني س الفلس

ا في إحدى ساحات القتال الرئيسية في الشرق األوسط:  ا متقدمً وأحد املهندسني الرئيسيني جلهود السالم األمريكية في الشرق األوسط، أطلق هجومً
ا مبتدئًا في دراسة إدارة  ــنر طالبًا جامعيًّ ــخص يتباهى بقدرته على إيجاد «خطة عمل للمنطقة»، يبدو كوش ــبة لش ــائل اإلعالم. وبالنس االتصاالت بوس

ا يقوم بتجميع خطة لتعزيز السالم بصورة جدية. األعمال أكثر من كونه شخصً
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الربهان

حمدوك

حميدتي

برايس

كلنتون

األرض ليست مفروشة بالورود.. (٥) عقبات تقف أمام قائد السودان لتحقيق أهدافه

كوشنر



نشرت مجلة «فورين بوليسي» تقريراً، تقول 
ــكاد بعد ١٦  ــتقرار البالد بال ــه إنه مع اس في
ــني املنهكني  ــراع، فإن العراقي ــا من الص عام
ــات جديدة  ــون اندالع هجم من احلرب يخش
ــرائيل داخل  من جانب الواليات املتحدة وإس

البالد .
ــير التقرير، للصحفية بيشا ماجد، إلى  ويش
أنه عندما قامت طائرة مسيرة بقتل عنصرين 
ــعبي يوم األحد - وأملح  من قوات احلشد الش
ــني نتنياهو  ــرائيلي بنيام ــس الوزراء اإلس رئي
ــف الهجوم - كان  ــالده قد تكون خل إلى أن ب
ــني املتعبني  ــر من العراقي ــر األخي ذلك املؤش
ــتراحة، ففي  ــن احلرب بأنه ال ميكنهم االس م
ــدأ فيه العراقيون الوقوف على  الوقت الذي ب
أرجلهم ثانية أصبحت العراق ساحة حرب .

ــعبي  ــد الش وتلفت ماجد إلى أن قوات احلش
ــاعدت على طرد تنظيم داعش في أواخرا  س
ــس الوزراء  ــك احلني ورئي ــام ٢٠١٧. ومنذ ذل ع

ــك القوات  ــدي، يحاول دمج تل ــادل عبد امله ع
ــتقر البلد  ــي اجليش العراقي؛ أمال في أن تس ف
أخيرا بعد أن مزقها االحتالل و احلرب على مدى 
ــذ الغزو األمريكي عام  ــا من الصراع من ١٦ عام

. ٢٠٠٣
ــرائيل اآلن، في إشارة  ــتدرك اجمللة بأن إس وتس
ــكل كبير مع إيران،  ــى أن نتنياهو يصعد بش إل
ــي العراق،  ــتعدة للقيام بعمليات ف ــدو مس تب
ألول مرة منذ أن قامت بقصف مفاعل أوسيراك 
ــى أن أمريكا، التي  ــام ١٩٨١، الفتة إل ــووي ع الن
ــران حتت  ــا جتاه إي ــا أكثر تصلب ــذت موقف اتخ
ــارت إلى أنها  ــم الرئيس دونالد ترامب، أش حك

تدعم احلملة . 
ــتهداف إحدى  ــد التقرير أنه من خالل اس ويج
ــراق، فإن الضربة تهدد  أقوى اجملموعات في الع
ــل املوازنة  ــتقرار احلكومة العراقية ـ وجتع اس
ــيرا  ــني امريكا وإيران صعبا جدا، مش واحلياد ب
ــتطيعون  إلى أن العراقيني يعلمون أنهم ال يس
إال فعل القليل، إال أن ذلك ال يقلل من غضبهم 

ويأسهم . 
ــي املركز الدولي  ــل الكاتبة عن الزميلة ف وتنق
ــات التطرف في جامعة كنغز في لندن،  لدراس
ــاك مزاج عام  ــف، قولها «لقد وجد هن إنا ردول
ــن الضجر من  ــيء م ــعب العراقي وش بني الش
التدخل األجنبي خصوصا التدخل األمريكي.. 
ــؤولني األمريكيني  ــد أن من املهم للمس وأعتق
ــعب العراقي،  أن يتابعوا عن كثب خطاب الش

ــأن هذا التركيز على السيادة  وأال يقللوا من ش
العراقية».

ــؤدي إلى  ــذا القصف قد ي ــة إن «ه ــول اجملل وتق
ــاف حكومة مهدي، خاصة إن قررت قوات  إضع
ــعبي الرد بضرب أهداف أمريكية  ــد الش احلش
ــتطيع أن  ــرائيليةـ فمهدي ال يس ــى إس أو حت
ــرائيل، لكنه يستطيع ان  يتحدى أمريكا أو إس
ــد الشعبي فاجملموعة  يعتمد على قوات احلش
ــي االنتخابات  ــة الثانية ف ــت على املرتب حصل
ــاء مبهدي  ــالف الذي ج ــدت االئت ــة، وأي البرملاني

للرئاسة».
ــية،  ــر بأنه من الناحية السياس ويفيد التقري
ــتقرارا مع كل  ــل اس ــح أق ــع يصب ــإن الوض ف
ــي العراقية، فقبل  ــى األراض ــوم جديد عل هج
ــة أيام من الضربة يوم األحد في القائم  خمس
بالقرب من احلدود السورية، كانت هناك غارات 
ــعبي،  ــد الش ــتهدفت موقعا لقوات احلش اس
ــمال بغداد،  ــدة بلد اجلوية ش ــرب من قاع بالق
ــخ اخملزنة  ــوم بانطالق الصواري ــبب الهج وتس

ــا اضطر  ــة، م ــرى القريب ــى الق ــع إل ــي املوق ف
ــيرا إلى أنه  ــني للهروب من بيوتهم، مش املزارع
ــار غامض في  ــبوع من ذلك وقع انفج قبل أس
مخزن أسلحة تابع لقوات احلشد الشعبي في 
ــخص  ــببا بحريق كبير ومقتل ش بغداد، متس
وجرح حوالي ٢٩، فيما سقطت قذيفة من اجلو 
في أواخر متوز وسط مخزن أسلحة تابع لقوات 
ــببة بانطالق الدخان  ــعبي، متس احلشد الش

منها ومقتل مهندسني .
ــح بعد تلك  ــو أمل ــى أن نتنياه ــد إل ــوه ماج وتن
الهجمات في عدة مقابالت بأن إسرائيل تقف 
خلفها، فردا على سؤال من القناة اإلسرائيلية 
ــعة حول ما إذا كانت إسرائيل ستضرب  التاس
اهدافا في العراق، فإن نتنياهو قال: «نعمل في 
ــعى إلى القضاء  ــن مكان ضد دولة تس أكثر م
ــن حرية  ــوات األم ــت ق ــا منح ــا .. فطبع علين
ــي لهم لفعل ما هو  الفعل، وأصدرت تعليمات
ــني أكدوا  ــؤولني أمريكي ــة إلى أن مس باإلضاف
ــز»، دون ذكر  ــورك تامي ــع «نيوي ــالت م ــي مقاب ف

أسمائهم، في ٢٢ آب، مسؤولية إسرائيل.
ــت في العراق  ــر اجمللة أن الهجمات وقع وتذك
ــوريا  ــي لبنان وس ــات ف ــع هجم ــن م بالتزام
مشيرة إلى أنه في الوقت الذي قد يظهر فيه 
ــا للمراقبني اخلارجيني،  هذا التصعيد مفاجئ
ــر املتزايد  ــن التوت ــهر م ــي بعد أش ــه يأت إال أن
ــع التحضير  ــران، ويتزامن م ــكا وإي ــني أمري ب
ــي يواجه فيها  ــرائيلية الت ــات اإلس لالنتخاب

نتنياهو معارضة شديدة.
ــل غير املقيم في  ــورد التقرير نقال عن الزمي وي
مركز كارنيغي لدراسات الشرق األوسط حارث 
ــن، قوله «لبنيامني نتنياهو مصلحة في  حس
ــع اآلن حيث يذهب لالنتخابات..  تصعيد الوض
ــتقطاب سيساعده  ويعتقد أن املزيد من االس
ــخص الذي يدافع  ــه بأنه الش على طرح نفس

عن إسرائيل ضد أعداء كثر».
وتقول الكاتبة إن الهجمات في العراق أصابت 
ــي يتنامي على مدى أشهر،  عقدة توتر سياس
ــد ملوازنة  ــه البل ــذي يكافح في ــت ال ــي الوق ف
ــيرة  ــع إبقاء احلياد، مش ــح املتضاربة م املصال
ــي العراق جاء بعد أن فرضت  إلى أن القصف ف
ــادات قوات  ــدد من قي ــات ضد ع ــكا عقوب أمري
احلشد الشعبي البارزين، وحتذير وزير اخلارجية 
األمريكي مايك بومبيو من أن موت حتى جندي 

أمريكي واحد سيتسبب برد عسكري.
وتشير اجمللة إلى أن هجمات الطائرات املسيرة 
ــلحة،  ــام مخازن األس ــكل ع ــتهدفت بش اس

ــن أن أتخيل أن  ــن: «ال ميك ــة إلى قول حس الفت
ــارات) دون  ــا (الغ ــوا عليه ــرائيليني أقدم اإلس

استشارة األمريكيني».
ــت على  ــنطن مارس ويلفت التقرير إلى أن واش
ــة ضغوطا على  ــهر القليلة املاضي مدى األش
احلكومة العراقية جللب قوات احلشد الشعبي 
ــيطرة احلكومية متاما، وأصدر مهدي  حتت الس
ــن فيه أن مع قوات  ــوما في بداية متوز أعل مرس
ــد حتى  ــهر واح ــة ش ــعبي مهل ــد الش احلش

تندمج في القوات العراقية املسلحة.
وتنقل ماجد عن احمللل العراقي حسن، قوله إن 
الزعيم الرسمي لقوات احلشد الشعبي فالح 
ــب بالدمج، ولكن تلك  ــاض يدعي أنه يرح الفي

الكتائب حتاول االحتفاظ باستقالليتها.
ــد الشعبي عام  وتنوه اجمللة إلى أن قوات احلش
٢٠١٤ تكونت من خليط من الفصائل   التي دعا 
ــتاني حملاربة  ــكيلها آية اهللا علي السيس لتش
ــم الدولة، وأدت هذه القوات دورا في حترير  تنظي
ــدن العراقية، واعتمد هذا اخلليط بعد هزمية  امل
ــبه العسكرية  تنظيم الدولة من املنظمات ش

على األنشطة االقتصادية والسياسية.
ــكلة هي أن  ــة «املش ــور للمجل ــول منص وتق
ــدون أن احلكومة العراقية  ــني ال يعتق األمريكي
احلالية قادرة، أو كما يعتقد بعض األمريكيني، 
ــد .. وهذا  ــل جتاه احلش ــتعدة للقيام بفع مس

مبعث قلق كبير».
ــكا  أمري أن  ــن  حس ــاد  اعتق ــة  اجملل ــوه  وتن
ــتخدم الغارات للدفع ووضع حدود أكبر  ستس
ــعبي، فقال: «أفترض  لنفوذ قوات احلشد الش
ــل إلى نوع  ــيحاولون التوص ــني س أن األمريكي
ــنفعل  ــنا س ــن التبادل، مثل أن يقولوا حس م

ــم أن  ــرائيليني وعليك ــع اإلس ــعنا م ــا بوس م
ــعبي،  ــد الش ــعكم مع احلش تفعلوا ما بوس

ــيطرة على قوات  ــم يكن بإمكانكم الس وإن ل
ــتطيع أن نسيطر على  احلشد الشعبي ال نس
ــال وعمليات  ــرائيليني عندما يعدون أفع اإلس

ونشر قوات احلشد الشعبي تهديدا لهم».
ــول  ــدي ح ــات مه ــر أن تصريح ــني التقري ويب
ــجب  لش ــذر  بح ــت  صيغ ــد  ق ــارات  االنفج
ــوم إلى دولة أو  ــات ذاتها دون توجيه الل الهجم
ــد الهجوم يوم األحد  ــان، وقال في بيانه بع كي
ــجب هذا اخلرق العدواني  على القائم إنه «يش
ــردد  ــه ت ــة»، لكن ــيادة العراقي ــح للس الفاض
ــذات بالقيام  ــد بال ــام ألي بل ــي توجيه االته ف

بالهجوم.
ــعبي  ــد الش وتذكر ماجد أن زعيم قوات احلش

ــدر بعد  ــدس، أص ــدي املهن ــا مه ــي أب احلقيق
ــة بيانا، حمل  ــدة بلد اجلوي ــوم على قاع الهج
ــرائيل،  ــوم ألمريكا وإس ــؤولية الهج فيه مس
ــوات األمريكية نتيجة  ــيحمل الق وقال إنه س
ما سيحصل من ذلك اليوم، ثم تبعت تصريح 
املهندس بيانات كثيرة لزعيم احلشد الشعبي 
ــة في من  ــات جاري ــال إن التحقيق ــاض، فق في
أن  ــاف  وأض ــات،  الهجم ــؤولية  مس ــل  يتحم
ــتمارس الضغط على تلك القيادات  احلشد س
كلها لتضع حدا للغارات، وإن لم تستطيع فإن 
احلشد ستدفع نحو تغيير في السلطة، أو في 

أسوأ األحوال تبدأ هجماتها اخلاصة بها.
ــى اآلن  ــل إل ــة بأن مهدي فش ــتدرك اجملل وتس
ــى أن كثيرا من  ــيرة إل في وقف الهجمات، مش
ــنطن لتدخلها في  ــدون واش ــني ينتق العراقي
ــؤون العراقية فتقول منصور: «إذا استمر  الش
ــإن العراقيني،  ــد ف األمريكيون في ضرب احلش
حتى الذين بدأوا في انتقاد احلشد، سيقولون: 

(ملاذا يضرب األمريكيون العراق؟)».
ــتمرت الهجمات  ــد التقرير أنه «كلما اس ويج
يصبح من الصعب على مهدي البقاء محايدا 
ــيكون من األصعب  ــر ضعيفا، وس دون أن يظه
ــرائيل وبعد هجوم  ــجب إس ــه أن يتجنب ش ل
ــة البرملانية  ــيرة أطلقت الكتل الطائرات املس
ــة حملت  ــات قوي ــد تصريح ــي متثل احلش الت
ــؤولية عن الهجمات، ودعت  فيها أمريكا املس

النسحاب القوات األمريكية من العراق».
ــارة  ــي» تقريرها باإلش ــم «فورين بوليس وتخت
ــد  ــأن املزي ــي ب ــن كارنيغ ــن م ــول حس ــى ق إل
ــراج احلكومة  ــن إح ــيزيد م ــن الهجمات س م
ــتمر تلك الهجمات  العراقية، فال ميكن أن تس
ــال إنه ال  ــه ق ــة، لكن ــة صامت ــى احلكوم وتبق
يعتقد أن أيا من األمريكيني أو اإليرانيني يريدون 
أن تخرج هذه املناوشات عن السيطرة وتتحول 

إلى حرب مفتوحة.

ــي عبد  ــس اليمن ــرج الرئي ــل أيام، خ قب
ــرة علنًا  ــادي يتهم ألول م ــه منصور ه رب
ــالب اجمللس  ــم «انق ــارات بدع ــة اإلم دول
االنتقالي اجلنوبي» بهدف تقسيم اليمن 
ــل الفوري  ــعودية بالتدخ ثم طالب الس
لوقف القصف اجلوي اإلماراتي ضد قوات 

احلكومة الشرعية في عدن وأبني.
ــابق الذي  ــر البيان الس ــا رأى الكثي وفيم
جاء إثر قيام مقاتالت إماراتية باستهداف 
ــارف   ــن اجليش اليمني على مش قوات م
ــني، مخلفة ٣٠٠ قتيل  عدن ومحافظة أب
ــم الفاجعة التي  ــح، ال يرتقي حلج وجري
ــني، يقول  ــارات لليمني ــببت بها اإلم تس
ــه اآلن أن يعلن  ــادي بإمكان ــون أن ه احمللل

ــن التحالف ثم  ــميًا م ــرد اإلمارات رس ط
يطالب باجتماع مجلس األمن واجلامعة 
ــن اإلجراءات،  ــذ العديد م ــة ويتخ العربي
ــه حاضنة  ــف حول ــه اآلن يلت ــة أن خاص
ــاذ كافة  ــه باتخ ــرة تطالب ــعبية كبي ش
ــية  ــية والدبلوماس ــراءات السياس اإلج

والقانونية لطرد اإلمارات.
لكن ما الذي مينعه من اتخاذ تلك اخلطوة 

اآلن؟ هذا ما يجيب عنه التقرير التالي :
ــورة.. هل تؤيد  ــر في الص عكس ما يظه

السعودية تفكيك اليمن؟
ــي عبدربه  ــان الرئيس اليمن ــم أن بي برغ
ــرز كبيان  ــابق الذكر، ب ــور هادي س منص
دبلوماسي ابتعد فيه عن اللغة الصارمة 
التي تتناسب مع  احلدث املؤلم في اليمن، 
ــرون أن الرجل ميتلك عدة  إال أن املراقبني ي
أوراق ميكن أن يستخدمها لطرد اإلمارات 
من التحالف في بالده، منها رفع الغطاء 
ــود مبجرد طلب  ــذا الوج ــي عن ه القانون
خروجها من التحالف الداعم للشرعية، 
ــية  ــع العالقات الدبلوماس ــك قط وكذل
ــكال التعاون بني  ــع أبو ظبي وكافة أش م

البلدين.
ــض  بع ــبق  س ــا  م ــى  إل ــاف  ويُض
ــن أن تتم على  ــي ميك ــركات الت التح
املستوى الدولي، كالتقدم  بشكوى 
ــن  تتضم ــة   الدولي ــات  للمؤسس
وأذرعها في  ــة  اإلماراتي ــاكات  االنته

اليمن.
حتدثنا إلى الصحفي اليمني عبداهللا 
ــن الناحية  ــه م ــني أن ــذي ب ــه ال دوبل
ــو رئيس اليمن  ــتورية فهادي ه الدس
ويستطيع أن يقبل تواجد أي دولة في 
ا أن  التحالف العربي، ويستطيع أيضً
ــد أي دولة من التحالف.  يرفض تواج
ويستدرك دوبله القول : «لكن القرار 
ــاور  ال ميكن أن يتخذ مبعزل عن التش
ــم أن املطلب  ــعوديني، برغ ــع الس م

الشعبي لطرد اإلمارات كبير».
ــم  ــعودية وبرغ ــه أن الس ــرى دوبل وي
ــا بينها وبني  ــالف جوهري م وجود خ
ــب اعتقاده- ال  اإلمارات لكنها –حس
ترغب بطرد اإلمارات، خاصة أن هناك 
ــهد، أهمها  تعقيدات دولية في املش
ــف األمريكي مما تفعله اإلمارات  املوق

في اليمن.
ــعبية مينية  كما ينظر لوجود حاضنة ش
كبيرة تؤيد طرد اإلمارات باعتبارها نقطة 
قوة لصالح احلكومة اليمنية، فقد جابت 
ــعبية  ــيرات ش ــوارع مدينة تعز مس ش

رافضة للوجود اإلماراتي في اليمن، تدعو 
ــن التحالف،  ــارات م ــى طرد اإلم هادي إل
ــران اإلماراتي  ــوا قصف الطي هؤالء وصف
ــي محافظتي عدن  ــرعية ف للقوات الش
ــالد  بـ«مذبحة اإلرهاب  ــي الب وأبني جنوب
ا بأنها  ــارات أيضً ــي» ووصفوا اإلم اإلمارات
ــاك  بانته ــا  واتهموه ــالل»،  احت ــة  «دول
السيادة الوطنية لليمن، وطالبوا بتوثيق 
جرائمها ومواجهتها وطردها من اليمن، 

بكل الوسائل.
ــع  ــعبي ميني واس ــب ش ــروز غض ــع ب وم
ــات التواصل  ــا على منص ــس جليً انعك
ــارات من  ــرد اإلم ــو لط ــي يدع االجتماع
ــارات من  ــرد اإلم ــم «ط ــت وس ــن حت اليم
ــني العام لـ«الهيئة  اليمن»، يبني لنا األم
ــيادة ودحر االنقالب»  العامة حلماية الس
ــعب اليمني  ــي أن «الش ــني التميم ياس
ــث اعتقدت  ــات اجلنوبية حي في احملافظ
ا، أظهر  ــت نفوذًا راسخً أبوظبي أنها أرس
تذمره ورفضه للوجود اإلماراتي وسخطه 
ــة ونخب،  ــن أحزمة أمني ــى أدواتها م عل
ــس االنتقالي»  ــقط «اجملل ــض فأس وانتف
خالل ساعات في مدينة عدن حني وصلت 

ــارف  ــي على املش ــش الوطن ــوات اجلي ق
الشرقية للمدينة».

ويضيف التميمي: «أما في شمال الوطن، 
فإن اإلمارات باتت تفتقد إلى أي تعاطف، 
ــي أملتها  ــخط الت ــل موجة الس في ظ

ــة والهجمات  ــات اإلمارات القمعي تصرف
ــش الوطني  ــوات اجلي ــى ق ــدة عل املتعم
ــي كان آخرها  ــات والت ــي معظم اجلبه ف
الهجمات على قوات اجليش الوطني في 

عدن وأبني».

خطوط حمراء سعودية
ــه منصور  ــي عبد رب ــاد الرئيس اليمن أع
ــدور اإلماراتي في اليمن  هادي توصيف ال
ــلطة  للس ــا  ومقوضً ــا  معاديً ــاره  باعتب
ا  ــرعية ولنفوذها ووجودها، ومحرضً الش
ــيًا له، وهو  ــوالً رئيس ــى االنفصال ومم عل
توصيف يعني في احملصلة أن دور اإلمارات 

في اليمن بات غير مرغوب فيه.

ــا  ــراء تضعه ــوط حم ــة خط ــر أن ثم غي
ــام  الع ــني  األم ــد  يعتق ــا  كم ــاض،  الري
ــيادة  الس ــة  حلماي ــة  العام ــة  لـ«الهيئ
ــي أمام  ــني التميم ــر االنقالب» ياس ودح
ــت دون إعالن هادي  هادي وحكومته أحال

ــة صراحة طرد  ــاعات املاضي ــالل الس خ
ــاركتها  ــن وإنهاء مش ــارات من اليم اإلم
ــف،  ويوضح التميمي أن ذلك  في التحال
ــعب العالقات السعودية  يعود إلى «تش
ــا  ــرق فيه ــي يغ ــات الت ــة وامللف اإلماراتي

ــراع واحلروب  ــق بإدارة الص البلدان وتتعل
ومتويلها في معظم بلدان الربيع العربي، 
ــى عالقة  ــن عل ــذي يهيم ــت ال ــي الوق ف
البلدين إرث ثقيل من سوء التفاهم على 

خلفية التنافس والصراع حول احلدود».
ــت أبو ظبي ما  ــف التميمي: «عمل ويضي
ــة بقرار  ــي املتحكم ــعها لتبقى ه بوس
ــتطاعت معه  ــد الذي اس ــرب الى احل احل

ــعودية  ــخصيات الس أن تضع أكثر الش
ــة في  ــكرية واألمني ــية والعس السياس
ــرار احلرب  ــر بق ــم والتأثي ــع التحك مواق
ــني الذين  ــة كل اخمللص ــعودي وإزاح الس
ــداف احلرب»،  ــة إلجناح أه عملوا بحماس

ا: «ليس هناك من تفسير للغطاء  مضيفً
السعودي للمواقف املتشددة للحكومة 
ــوى أنه يأتي  ــاه اإلمارات س ــرعية جت الش
ــمح به  ــاورة الذي يس ــن هامش املن ضم
النهج احلالي للبلدين القائم على تبادل 
ــا املتبادل  ــوء النواي األدوار في ظل س

بينهما».
ــع «مأرب  ــر موق ــس حتري ــر رئي ويعتب
برس» أحمد عايض موقف السعودية 
ــن التحالف في  ــارات م ــن طرد اإلم م
ــد ذاته داخل  ا بح ــائك جدً ــن ش اليم
األسرة احلاكمة في اململكة العربية 
ــبثني  ــة أمراء متش ــعودية، فثم الس
ــا، وال يريدون خروجها  باإلمارات ودوره
ــي حني يرى آخرون أن  من التحالف، ف
ــلبًا على املصالح  بقاءها رمبا ينعكس س
داخل  العربية  ــة  للملك ــتراتيجية  االس

اليمن.
ــة لتصعيد  ــة حاج ــض أن ثم ــرى عاي وي
حكومي كبير إلخراج مؤسسة الرئاسة 
ــي حصلت  ــرج والضغوطات الت ــن احل م
ــي حال حدوث تصعيد  ا ف عليها، متوقعً
كبير من احلكومة اليمنية وبيان آخر من 
الرئاسة اليمنية ميكن خروج وتوديع 

اإلمارات من اليمن.
ــينتهي دور اإلمارات في اليمن  هل س

لو طردت من التحالف؟
ــيًا  ــوذًا سياس ــكلت اإلمارات نف ش
ــن، بدعمها  ــكريًا لها في اليم وعس
ــزء  ج كل  ــي  ف ــة  ميني ــيات  ميليش
ــيطرت  س ــي  الت ــات  احملافظ ــن  م
ــوات اجمللس  ــة هادي كـ«ق عليها حكوم
ــي»،  األمن ــزام  احل ــوات  و«ق ــي»  االنتقال
والنخب الشبوانية واحلضرمية واملهرية 
والسقطرية، و«قوات املقاومة اجلنوبية».

ــى أن «منظمة العفو الدولية»، ذكرت  حت
ــلحة إلى  ــت «بنقل أس ــارات قام أن اإلم
ــكاب جرائم حرب   ــة بارت ــل متهم فصائ
ــوات اإلماراتية حتصل  ــي اليمن، وأن الق ف
ــلحة مبليارات الدوالرات من دول  على أس
ــوم بنقلها إلى  ــرى، لتق ــة ودول أخ غربي
ــاءلة  فصائل في اليمن ال تخضع للمس
ــكاب جرائم حرب»، إضافة  ومعروفة بارت
ــية  إلى أن: «اإلمارات أصبحت قناة رئيس
ــات املدرعة، وأنظمة الهاون  لتوريد املركب
ــات والرشاشات، التي  والبنادق واملسدس
ــروعة إلى  يتم حتويلها بطريقة غير مش
ــاءلة،  ــيات غير اخلاضعة للمس امليليش
ــرب وغيرها  ــة بارتكاب جرائم ح واملتهم

من االنتهاكات اجلسيمة».
ــبق، يبني رئيس حترير موقع  وبناء على س
ــض  أنه في حال  ــأرب برس» أحمد عاي «م
ــن فال ميكن  ــن اليم ــارات م ــروج اإلم مت خ
ــيتم إنهاء دورها بني عشية  القول أنه س
ــي تلعب  ــتظل أبو ظب ــا، بل س وضحاه
ــت صناعتها  ــا وأجندتها التي مت بأوراقه
داخل جنوب اليمن طيلة الفترة املاضية، 
ــي تتمثل  ــدة الت ــذه األجن ــف : «ه ويضي
ــس االنتقالي،  ــر في موضوع اجملل بالظاه
وثمة تيارات مخفية وأجهزة لم يكشف 
عنها ستظل رمبا حتدث شيء من العبث 
ــذا الوضع  ــل على ه ــل اليمن إن ض داخ

املترهل أمنيًا وعسكريًا وسياسيًا».
ــة مبعاجلة  ــام كفيل ــن األي ــا : «لك معقبً
تداعيات خروج اإلمارات من اليمن وعلى 
كل فخروجها ميثل عامل صعود سياسي 
ــادي  ــود اقتص ــكري وصع ــود عس وصع
ــة بعد حترير  ــرعية خاص للحكومة الش
ــئ ومناطق تصدير  ــط واملوان منابع النف

النفط خلارج اليمن بشكل عام».
ــي اليمني عبداهللا  كما  يعتقد الصحف
ــردت صوريًا من  ــارات وإن ط ــه أن اإلم دوبل
التحالف فهي لن تغادر وستظل موجودة 
عبر امليليشيات التي زرعتها وستسيطر 

من خاللها على ما تريده في اليمن.
ــيفكك  س ــارات  اإلم ــرد  ط أن  ــح  ويوض
ــعودية وقد  ــف بني اإلمارات والس التحال
ــا تذهب  ــر، فرمب ــا آخ ــا واقعً ــرض أيضً يف
ــى جنوب  ــط اليد عل ــى بس ــارات إل اإلم
ــس لدعم  ــت لي ــا أت ــول أنه ــالد، والق الب
ــاب وحتقيق  ــا حملاربة اإلره ــف وإمن التحال
ــدة  ــات املتح ــع الوالي ــة م ــح دولي مصال
األمريكية، «وسيكون هذا وضع احتالل»، 

حسب دوبله .
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بعد االعتداء على قواته.. هل يستطيع هادي طرد اإلمارات من التحالف مع السعودية؟
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اإلمارات وإن طردت 
صوريـًا من التحالف 
فهي لن تغادر وستظل 
موجودة عرب اِّـيليشيات 
التي زرعتها َّـ اليمن
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جائزة فؤاد شاكر لالبداع الفوتوغراَّـ
الدورة الخامسة

ــداع  لإلب ــاكر  ش ــؤاد  ف ــل  الراح ــزة  جائ
ــة الذي تقيمه  الفوتوغرافي للدورة اخلامس
ــن الفوتوغراف للعام اخلامس على  منتدى ف
ــرى روح الراحل  ــداً لذك ــي  تخلي ــي ه التوال
ــه اهللا) أحد أعمدة  ــاكر (رحم الفنان فؤاد ش
ــا  ضم  ــراق... فيم ــي الع ــراف ف ــن الفوتغ ف
ــة بنوعيها  ــني لوحة فوتغرافي املعرض أربع
ــن اصل ٣٠٠  ــض) و(امللون) م ــود واألبي (األس
لوحة مبشاركة عدد من املصورين العراقيني 
والعرب.. وقد اختارتها جلنة الفرز والتحكيم 
املتكونة من السادة (عبد الرضا عناد وأيوب 
ــف محمد وباسم املهدي ورياض داخل  يوس

اجلراح وعقيل غامن جثير). 
ــص بعبارته  ــث خل ــري) حي ــدى (اجلاب ــد أب وق
ــداع والصورة  ــرض حافل باإلب اجلميلة (املع
ــكار مختلفة) حني كان  املعبرة ملواضيع واف
يتجول ويبدي إعجابه في هذا املعرض احلافل 
ــمه وعنوانه وما  ــي اس ــداع والكبير ف باإلب
احتوته الصور الفوتغرافية املشاركة عبرت 
ــي اجملتمع  ــكار مختلفة ف ــن مواضيع واف ع
ــي  ــاح اجلماس ــتاذ صب ــي وكان لالس العراق
ــرع العراق  ــن العرب ف ــاد املصوري ــس احت رئي
ــن احترامه  ــبة آعرب فيه ع ــوالً في املناس ق
ــذه الكرنفال  ــارك في ه الكبير لكل من ش
ــم الصور  ــار اجلميل ملعظ ــوري واالختي الص
ــدران القاعة وهذا فخر  ــي علقت على ج الت

مضاف لعالم الصورة والسيما من الشباب 
ــاركني الذين هم حملة الرسالة وبكل  املش
ــوا خير من ميثلنا في احملافل  جدارة بأن يكون
ــس  ــار رئي ــادي النج ــتاذ ه ــة.. واالس الدولي
ــة للتصوير كان له حضور  اجلمعية العراقي
في هذه املناسبة والذي قدم شكره وامتنانه 
ــني على هذا العمل الرائع وقد تواجد  للقائم
مجموعة كبيرة من مصوري بغداد والنجف 
ــة واالنبار احلبيبة  ــرف وكربالء املقدس االش

ومن عشاق الصورة والضوء.
ــرة الفنون  ــر العام لدائ ــن جهته قال املدي م
ــة املعرض  ــي أروق ــه ف ــالل جتوال ــة خ العام
ــعداء ونحن نحتضن مثل هذه املعارض  «س
ــة التي تعبر عن قيمة جمالية صورية  الفني
مبشاركات عراقية وعربية لعدد من الفنانني 
ــاركوا في هذا املعرض ضمن  الكبار الذين ش
ــاكر، مؤكداً  ــر فؤاد ش ــزة الراحل الكبي جائ
ــا  ــي وقتن ــة ف ــورة الفوتغرافي ــة الص اهمي
ــل حياتنا  ــي حتيطنا بكل مفاص احلاضر وه
لتدخل عصراً جديداً صاحلاً للتطبيق، مبيناً 
إن ما حتمله الصورة من رسالة محبة وسالم 
وتوثيق للحياة في جميع مراحلها التأريخية 
ــاح  والنج ــق  التوفي ــاً  متمني ــة،  والعصري
ــة األولى والثانية  ــن في اجلوائز الثالث للفائزي
والثالثة ولكل من ساهم في اقامة املعرض 

السيما إدارة منتدى الفن الفوتغراف.
ختام اِّـعرض وتوزيع جوائز اِّـسابقة 

والتكريم الخاص
ــابقة  ــام املعرض مت توزيع جوائز املس في خت
ــهادت التقدير للجهات  ــا املنتدى وش وهداي
ــي  الت ــخصيات  والش ــرض  للمع ــة  الراعي
ساهمت في جناح فعاليات الدورة اخلامسة 

ــة  كلم ــت  وكان  ٢٠١٩
ــك للفنان الفوتغرافي ورئيس مجلس  املس
ــي املصور عبد  ــدى الفن الفوتغراف ادارة منت
ــن اقامة هذا  ــاد قائالً: ان الغاية م الرضا عن
ــرى الفنان  ــنوي لذك ــرض هو تخليد س املع
الراحل فؤاد شاكر وملسيرته الفنية الطويلة 
في عالم الفن الفوتغرافي، وأضاف (عناد) إن 
ــاركني في املعرض بلغ ما  عدد الفنانني املش
ــوراً فوتغرافياً عراقياً وعربياً  يقارب ١٢٠ مص
ــت  ــة خضع ــورة مختلف ــاركة ٣٠٠ ص مبش
ــن أجل اختيار  ــة الفرز والتحكيم م الى جلن
األعمال املشاركة بكل مهنية وحرص ودقة، 
ــرة الفنون  ــق لدائ ــكره العمي ــاً عن ش معرب
ــا  بوزيره ــة  ــة متمثل الثقاف ووزارة  ــة  العام

ــن  ــد األمير احلمداني على حس الدكتور عب
ــتقبال واالهتمام في  التنظيم وحفاوة اإلس

اقامة املعرض.
ــوزارة  ــدم ل ــل االق ــدم الوكي ــام ق ــي اخلت وف
ــور جابر  ــياحة واالثار الدكت ــة والس الثقاف
ــى الفائزين من املصورين  اجلابري اجلوائز عل
ــى للمصور  ــني فذهبت اجلائزة االول العراقي
ــعيد من عمان، واجلائزة  ــى س ــمير عيس س
ــم من  ــي رحي ــور عل ــت للمص ــة ذهب الثاني
العراق، بينما كانت اجلائزة الثالثة للمصور 
ــراق، فضال عن  ــن الع ــي م ــد امليال ــالء رع ع
اجلائزتني التقديريتني للمصورة فاتن حسن 
ــورة مرام حامت  ــعودية، واملص الهزمي من الس

اخلشاب من مصر.
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البينة الجديدة / عدنان جبار القريشي

@ûâb»Ωa@Âön≠@Â≠Î@ıaÜ»ç@ZÜÌÏ«@Ô‹«
@ÚÌâÏñ€a@ÚÓ€b‡¶a@Ú‡Ó‘€a@paá@ÚÓ‰–€a

ÚÓiä«Î@ÚÓ”aä«@pb◊âbí∂

ــاون مع دائرة الفنون العامة أقام  ــياحة واآلثار الدكتور عبد األمير احلمداني وبالتع ــة وزير الثقافة والس برعاي
ــاكرلإلبداع الفوتوغرافي الدورة اخلامسة ٢٠١٩ ومبشاركة (٣٧)  منتدى فن الفوتوغراف معرض جائزة فؤاد ش
مصوراً فوتوغرافياً من العراق وعدد من الدول العربية وذلك بقاعة الفنون التشكيلية في صباح يوم االربعاء 
ــرين من شهر آب املنصرم وافتتح املعرض من قبل الوكيل األقدم للوزارة االستاذ جابر اجلابري  الثامن والعش

نيابة عن السيد الوزير وبحضور مدير عام الفنون العامة د.علي عويد العبادي واالستاذ صباح اجلماسي رئيس احتاد 
املصورين العرب (فرع العراق) واالستاذ عبد الرضا عناد رئيس منتدى فن الفوتوغراف..

متابعة / البينة اجلديدة
ــمس  ش ــة  الفنان ــرت  نش
ــا على  ــورة له ــة ص الكويتي
ــي  ف ــاص  اخل ــابها  حس
ــتغرام»، وعلقت عليها  «إنس
ال  ــذي  ال ــل  الرج ــة  مهاجم
ــوق املرأة، ووصفت  يراعي حق
ــمس الرجل الذي ال يراعي  ش
ــأن بداخله  املرأة في حياته ب
ــت  ــاً. وكتب ــاً محبوس حيوان
ــرأة حضور  ــمس: «للم ش
ــراه ويهتدي  ي خفي ال 
ــل متفتح  ــه إالّ رج ب
عارف.. فهناك نوع 
ــن الرجال  آخر م
ــم  خله ا بد
ن  ا ــو حي
ــوس! ليت  محب
يقوّمون  ــؤالء  ه
ــهم أوال . .  أنفس
يعرفون  ــم  ليته
أن احملبة والتفهم 
ــا  جتعلن ــا  م ــي  ه
أما الشهوة  بشراً، 
رمبا  فال !  ية..  واحلمّ
ــت املرأة نوراً  كان
اهللا..  ــور  ن ــن  م
خال قة  كانت  رمبا 
مخلوقة،  ــت  وليس
ــت  ليس ــي  ه ــا  رمب
ــكل  الش ذلك  ــرد  مج
ــذي تراه!». ــوي الناعم ال األ نث

ــات  ــمس تعليق ــت ش وتلق
ــرة مؤيدة ملوقفها من  كثي

املتابعني واملتابعات.

@·ubËm@ÚÓnÌÏÿ€a@è9
@_·Ën–ïÎ@aáb∂@NN@fibuä€aبغداد / البينة اجلديدة

ــة لالزياء  ــدار العراقي ــاركت ال ش
بعرض فلكلوري ألطياف الشعب 
العراقي ومكوناته املتنوعة حمل 
) في مؤمتر انطالق  ــوان (لكِ انتِ عن
ــي لتطوير  ــدى بغداد األقليم منت
للنهوض  ــاتية  املؤسس ــات  اآللي
ــم في  ــذي أُقي ــرا وال ــرأة مؤخ بامل
ــيد/قاعة الزوراء وذلك  فندق الرش
الدكتور  اجلمهورية  رئيس  برعاية 
برهم صالح وبدعم من بعثة االمم 
املتحدة ملساعدة العراق (يونامي) 

ووكالة املرأة لالمم املتحدة ورابطة 
ــلم واحلرية  ــاء الدولية للس النس
بغداد،  في  الهولندية  ــفارة  والس
ــني املنظمتني،  ــك التعاون ب وكذل
ــة  العراقي ــل  االم ــة  جمعي
ــة مع  ــاء العراقي ــبكة النس وش
ــي حكومة  ــرأة ف ــني امل ــرة متك دائ
ــر احلفل  ــتان. حض ــم كردس اقلي
ــياحة واآلثار  ــة والس ــر الثقاف وزي
احلمداني  ــر  االمي ــد  ــور عب الدكت
ــس  مجل ــس  لرئي األول  ــب  والنائ
النواب حسن كرمي الكعبي ونائبة 

ــام  ــني الع ــة لألم ــة اخلاص املمثل
ــراق آليس  ــي الع ــالمم املتحدة ف ل
ــول والدكتورة حنان الفتالوي  وولب
ــس وزراء العراق  ممثلة رئيس مجل
الوزراء لشؤون  رئيس  ومستشارة 
ــز  ــام عزي ــورة ابتس ــرأة والدكت امل
ــس الوزراء  ــني العام جملل ممثل األم
ــام دائرة متكني املرأة وعدد  ومدير ع
ــي الهيئات  ــفراء ف كبير من الس
ــية العربية واالجنبية  الدبلوماس
ــات  وباحث ــة  اخلارجي ــود  والوف

وناشطات في جميع اجملاالت.

Ô‡Ó‹”�a@ÖaÜÃi@ÙÜn‰fl@÷˝�„a@›–y@ø@⁄âbím@ıbÌãˇ€@ÚÓ”aä»€a@âaÜ€a

البينة اجلديدة / تضامن عبداحملسن
ــيقية  بحضور مدير عام دائرة الفنون املوس
ــى، عقد مجلس  ــود عبداجلبار موس محم
ــيقية  ــون املوس ــداد للفن ــة بغ ادارة مدرس
ــرة،  الدائ ــكيالت  تش ــد  اح ــة،  والتعبيري
ــي  ــام الدراس ــدء بالع ــل الب ــا قبي اجتماع
ــة.وضم  ــي مبنى املدرس ــد مؤخرا، ف اجلدي
ــة احمد سليم  مجلس االدارة مدير املدرس
ــيد لطيف ومدير  ــم الفني رش ومدير القس
القسم الشرقي احمد جبار ومدير القسم 
ــم الباليه  ــزار ومديرة قس ــي عدنان ن الغرب
ــة  ــة االبتدائي ــا املدرس ــرم ومديرت ــة اك زين
ــرة روضة دار  ــرت مدي ــة، كما حض والثانوي
ــالم كضيفة الى االجتماع.وجه املدير  الس
العام خالل االجتماع مجموعة مالحظات 
ــتراتيجية سير اجللسة وأهمية  تتعلق بس
تسمية املقرر. كما أشار الى ان دعوة موظف 
قانوني وآخر محاسب لبعض االجتماعات 
ــور االدارية  ــح االم ــتكون مهمة لتوضي س
ــكل مدروس وقانوني.الفتا الى  واملالية بش
ــام كل اجتماع،  ــاذ التوصيات، في خت اتخ
ــني أداء املدرسة  والتي تكون كفيلة بتحس
كمؤسسة تربوية وفنية، وتخدم في الوقت 
ــمني  ــي في القس ــه الكادر التدريس نفس
التربوي والفني لدعم عطاؤهم وجهودهم 

ــباب.  في تربية وتعليم جيل األطفال والش
ــمية مدير  ــالل االجتماع تس ــا جرى خ كم
ــليم  ــتاذ أحمد س ــا لألس ــة خلف للمدرس
ــا. وجاء ذلك  ــات العلي ــد تفرغه للدراس بع
ــارت  ــة االنتخاب التي س ــالل عملي ــن خ م
ــفاف أرضى جميع  ــكل دميوقراطي وش بش
االطراف املشاركة. وفي ختام اجللسة وجه 
ــكر جمللس االدارة أثنى  املدير العام كلمة ش

خاللها على جهودهم املبذولة في إجراءات 
ــبوية  ــن عن احملس ــة مبتعدي ــول الطلب قب
ــات  ــي التدريب ــم ف ــوبية، وجهوده واملنس
ــم وطيب  ــم مهنيته ــر فيه ــة، وأكب الفني
ــا بينهم  ــة احلديث فيم ــم وصراح عالقته
ــة،  ــة والغلظ ــات العصبي ــن عقب متجاوزي
ــي املهنية واألداء  ــوا بذلك إمنوذجا ف ليقدم

الوظيفي السليم.

ÜÌÜ¶a@ÔçaâÜ€a@‚b»‹€@Ü»ném@ÚÌ7j»n€aÎ@ÚÓ‘ÓçÏΩa@ÊÏ‰–‹€@ÖaÜÃi@ÚçâÜfl

متابعة / البينة اجلديدة
ــابها  ــى حس ــي عل ــالف فواخرج ــة س ــرت الفنان نش
ــب، الفتاة  ــراء غري ــتغرام» صورة إلس ــاص في «إنس اخل
الفلسطينية امللقبة بـ»فتاة الشرف» التي قتلت على 
يد عائلتها بسبب خروجها مع خطيبها والتقاط صور 
معه ورفعها على مواقع التواصل االجتماعي مما أغضب 
عائلتها واتهموها بأنها ممسوسة باجلن وظلوا يضربون 
ــالف فواخرجي  ــاة. وكتبت س ــت احلي ــا حتى فارق فيه
ــب والهجوم  ــرات الغض ــمت بنب ــة اتس ــالة طويل رس
ــمحت  على العادات والتقاليد العربية البالية التي س
ــة أن حتصد روح فتاة كل ذنبها أنها أحبت،  لهذه العائل
ــان بهاد املكان،  ــت قائلة: «كان يا مكان، بكل زم فعلق
بنت كل ذنبها أنها خلقت بنت... ولدت ضحية، ووعيت 
ــا لتقدم وثائق  ــت كل عمره متهمة، كبرت عار، وعاش
ــف، وإمنا إلخواتها ومجتمعها  الشرف، مو لربها، لألس
ــرف  اللي خلقوا ومعهم أختام إلهية على صكوك الش
ــلوك... بنت كل ذنبها أنها حبت،  ــن السير والس وحس
ــت والبنت أم...  ــان.. بن ــت متل أي بنت، متل أي انس حب
ــراء  ــل مخلوق انخلق بقلبه أم... وإس ــف ممكن ينقت كي
ــدوا ببالدنا، راحت  ــا املذنبات أنهم انول واحدة من بناتن
ــم من حكم اهللا  ــرف إخواتها أه ــاطة، النو ش بكل بس

بالقتل.

@ÚjôbÀ@ÔuäÅaÏœ@“˝ç
ÚÓiä«@Úibë@›n‘fl@kjéi



ÒÜyaÎ@ÚÌä»í€a@ÚÃ‹€a@Ê˛@ÒâÎäö€bi@ä«bë@�aÜu@Ò7ñ‘€a@Úñ‘€a@kmb◊
Â–€a@aàÁ@pbflå‹néfl@·Ác@Âfl@

ــة ينبع من كونها  إن االهتمام باللغ
ــب عن  ــا الكات ــر به ــي يعب األداة الت
ــيلة متيّز األدب عن بقية  أفكاره كوس
ــه أن يوظفها أجمل  ــون، إذْ علي الفن
ــن خاللها عوالم  ــف ليبتكرَ م توظي
ــة الكاتب أن يحرفها  جديدة. فمهم
ــارها التقليدي ليخلق منها  عن مس
ــة احلياة  ــاً مغايراً عن لغ ــاً لغوي عامل
اليومية وعن لغة املعاجم، فللشعر 
ــا يعني أن  ــة لغتها، مم ــه وللرواي لغت
ــاً بخصوصية األجناس  هناك اعتراف
ــه  كتاب ــي  ف دراج،  ــل  فيص ــة  األدبي
ــا الباحث  ــة. لقد دع ــن اللغ محاس
الفرنسي روالن بارت (١٩١٥-١٩٨٠) إلى 
ــدة الهوية بني اللغة واألدب ألنه  «وح
ــور األدب فنا  ــم يعد من املمكن تص ل
يهمل العالقة باللغة من كل جهة، 
خاصة بعد أن يكون قد استخدمها 
ــر  التعبي ــي  ف األدوات  ــتخدام  اس
ــال أو اجلمال».  ــرة، واالنفع ــن الفك ع
ــون  ــي رأي الباحث ساس ــاألدب، ف ف

ــوميخ، «فن لغوي، وإعراض النقاد  س
ــن معاجلة لغة النص األدبي؛ يعني  ع
إهمال املادة األولية التي يقوم عليها 
ــإن تفهم األثر  ــذا الفن، وبالتالي ف ه
ــل جزئياً  ــى ومبنى، يظ ــي، معن األدب
ــون اللغة أهم ما  ــاً»، فقد تك وناقص
ــي ، كما  ــص االدب ــه الن ــض علي ينه
يرى عبد امللك مرتاض، فالشخصية 
ــف بها، أو  ، أو توص ــتعمل اللغةَ تس
ــل املكان  ــا، مثلها مث تصف هي به
ــودَ لهذه  ــال وج ــدث، ف ــان واحل والزم
ــرى الدكتور ثائر  ــر بدونها، وي العناص
ــني يرون أن  ــذاري أن بعض الدارس الع
معظم الفاشلني في ميداني القصة 
والشعر قد وجدوا في الـ (ق. ق. جداً) 
مالذاً آمناً ألن هناك كتاباً ميارسونها 
ــة  ــة العادي ــة القص ــن كتاب ــاً م هرب
متوهمني فيها السهولة ما أدى إلى 
ــص القصيرة جداً،  طوفان من القص
وفي هذا الرأي وهم كبير، فهو يشبه 
الرأي القائل أن قصيدة النثر أدت إلى 
تسهيل ركوب مركب الشعر مما جعل 
ــعراء ال يعدّ  عون أنهم ش عدد من يدَّ
ــذه اآلراء تغفل  ــى، فمثل ه وال يحص
ــعره  ــي الذي يستش ــل اجلمال العام
ــون النص األدب وتكون لهم  من يتلق
ــودة والرداءة.  الكلمة الفصل في اجل
ــى نصوص  ــي عل ــالل إطالع ــن خ وم
ــد يحيى  ــني ومهن ــرة لفرج ياس كثي
وجمال نوري أخالفهم الرأي وأقول أن 
ــاعر  ــب القصة القصيرة جداً ش كات
ــعرية واحدة  بالضرورة ألن اللغة الش

ــذا الفن ولي  ــتلزمات ه من أهم مس
ــرة في قصص  ــاهد كثي في هذا مش
ــني والباب الرابع  اخلميس لفرج ياس
ــان الكاتب  ــد إتق ــوري.. وعن جلمال ن

يتمكن  ــا  ــة وعناصره القص ــة  للغ
ــودة ومن  ــص عالي اجل ــن صناعة ن م
ــوف نقوم مبناقشة التكثيف  هنا س
ــة  القصة.عتب ــذه  ه ــي  ف ــوي  اللغ
ــاب) قبل الولوج  العنوان لقصة (عت
ــص  ــع الن ــوان م ــة العن ــي مطابق ف
ــذه املفردة  ــة مفهوم ه ينبغي دراس
 : ــي معاجم اللغة:- عاتَبَ اللغوي.. ف
تابًا ومعاتبةً  ــبَ يعاتب ، عِ (فعل)،عات
ــب،  عاتَ ــول مُ ــب، واملفع عاتِ ــو مُ ، فه
ــه ؛ المه برفقٍ  ه: عتَب علي ــبَ ولدَ عات
ولني على قيامه بعمل، أو عدم قيامه 
به،أما العتاب: (مصطلحات)، بكسر 
العني مصدر عتب ، اللوم على تصرف 
مكروه، إن عنوان عتاب لهذه القصة 
ــة مبنت القصة ومحتواها،  كان ذا صل
ــرة قصوى،  ــرا مباش ولم يكن مباش
ــص مبقبولية  ــى القارئ  الن لقد تلق
ــا،  وصادم ــد  جي ــكل  بش ــه  وتذوق

ــدر ما جلب  ــا بق ــا، وإيقاعي ومدهش
إهتمام القارئ ودفعه إلى االستمتاع 
ــن   ــم يك ــة، ول ــذه القص ــوى ه بفح
ــفا  واضحا فاضحا للمضمون، كاش
ــا كل الغموض  ــى، وال غامض للمعن
ــي البحث عن داللة  فيتيه القارئ ف
ــة النص  ــيا جمالي ــوان متناس العن
ــي وكان الكاتب موفقا في  القصص
ــة النص  ــي صياغ ــن ف ــك واحس ذل
ــف  ــاه. والتكثي ــب ومعن ــا يتناس مب
ــدداً  ــوره ع ــون بحض ــرض أن يك يفت
محدداً من العناصر، والتقنيات على 
مستوى اللغة في التركيب واملفردة 
ــى املوضوع القصصي،  واجلملة، وعل
ــة و طريقة التناول،  وبتقنيته العالي
ــى  ــة عل ــرة، واحملافظ ــار الفك واختي
ــه، والقبض  ت ــوع، وجدّ ــرارة املوض ح
ــي حالة  ــص، وهو ف ــض الن ــى نب عل
ــب قد  ــون الكات ــاق يك ــج وانبث توه
ــاً. من هنا  ــا متقن ــأ نصاً مكثف أنش
ــي تعزيز هذا  ــاء التكثيف ف نقول ج
ــة ذات مدلوالت  ــردات غني النص مبف

ــعة وعميقة يقول  ــظية وواس متش
ــي بيوم مطير،  ــقف طين الكاتب (س
ــة  إلى  ــه العدمي ــتنفر من غيبت أس
ــاص معاتباً  ــى اخل ــب عل ــاة، كت احلي
فالتّكثيف،  القطيعة)  ــبب  إياها س
ــرنا إليه، ليس  ــذي أش ــي املعنى ال ف
ــدد املفردات  ــي ع ــاد ف ــرّد اقتص مج
، بل هو تكثيف  ــصّ نة لهذا النّ املكوّ
ــردات، نالحظ كيف  ــك املف دالالت تل
ــف املفردة   ــن توظي ــن الكاتب م متك
((ملاذا أعيش غربتي فيك وأنت تهمل 
ــون قلبينا  ــي الفضية التي تل حروف
ــر)) الحظ  ــض اخض ــن نب ــالت م بقب
كيف شحن الكاتب املفردة الواحدة 
بشحنة دالليّة عالية التّركيز بحيث 
وصل الكاتب إلى النّهاية بأسرع ما 
ــرد حكايته كاملة، دون  ميكن، مع س
ي  ــا لدى املتلقّ أن تفقد احلكاية أثره
ــا، وأردف  ــاء من قراءته ــرّد االنته مبج
وتكثيف  ــليمة  ــب بجملة س الكات
: ((قائالً: املرأة ال تُعطى كل شيء  عالٍ
ــتِ مع  ــيء،إال أن ــن كل ش ــع م ن وال متُ

ــتثناءات، لك ما تريد يا حبيبي  االس
ــار من  ــي ونبضك أوت ــك حتيا ب فروح
خيوط الشمس تراقصني، فأي ابتالء 
ــي محكمة  ــيده ف هذا الذي انت س
ــم..)) فضالً عن  ــي ال ترح ــك الت عدل
ــن الكاتب بإمكانيته الطيبة  متك
ــليمة أن  ومعلوماته اللغوية الس
يعزز نصه باملفردة الغنية وأعطى 
انطباعا بأن ثقافة كاتبنا ليست 
ــاهمت في  محدودة وهي التي س
ــليمة  ــان منهجية لغته الس أتق
وكانت  وموضوعاتها  ــا  وعناصره
ــى  للمعن ــة  هنيّ الذّ ــة  املرجعيّ
ــة  اللغ ــي  ف ــة  الغائب ــي  املعان
ــص   الن ــا  لن ــر  وأظه ــة،  اإليحائيّ
ــيّة الكاتب املرهفة جتاه  حساس
ــل  ــر والتّفاصي واه ــياء والظّ األش
ــكلت  منها  ــي تش ــة الت اليوميّ
، فضالً عن  وجود حسٍّ  رؤية النّصّ

نه من انتقاء األلفاظ. لغويٍّ مكّ
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 الناقد / د باسل مولود يوسف

والطباعة  للتصميم  اإلبداع  دار  (انتظار)-  قصصية  مجموعة  للكاتب،   ،١٩٦٨ تولد  يثرب  ناحية  بلد   – الدين  صالح  من  الكاتب 
والنشر- العراق-٢٠١٣، وكتاب انطباعات نقدية باالشرتاك مع الدكتور أسامة محمد صادق/ دار اإلبداع للتصميم والطباعة والنشر- 
٢٠١٦، ومجموعة قصصية على غري موعد- دار اإلبداع للتصميم والطباعة والنشر-العراق-٢٠١٦، ورواية بريد رجل مطارد/ دار اإلبداع 
للطباعة والنشر ٢٠١٦، وديوان قصائد نثر / رصيد من الذاكرة/ دار اإلبداع للطباعة والنشر، ديوان شعر بعنوان عروس على الضفاف/ 
دار االبداع للطباعة والنشر ٢٠١٨، يعد عامر الفرحان من الكتاب الذين تنوعت مشاربهم ومواردهم.. يكتب بمختلف االتجاهات 

سنتناول اليوم أحد أعماله القصصية وهي قصة (عتاب)..

وليد جاسم الزبيدي
متابعة / البينة اجلديدة

صدر حديثا للدكتور عالء كرمي 
ــرحية/  (االجتاهات املس كتاب 
ــة  وحتمي ــاهد  املش ــة  متع
ــاؤالت)  وتس آراء  ــد/  التجدي
ــان للطباعة  ــن مكتب عدن ع
والتصميم في بغداد. وتضمن 
الكتاب اغلب دراسات ومقاالت 
ــورة  ــور عالء كرمي املنش الدكت
في الصحف احمللية والعربية. 
وقسم إلى ثالثة أبواب: الباب 
ــة  العام ــات  االجتاه األول: 

ــرح تساؤالت في  املس لعالم 
ــاب الثاني:  ــاة. الب معنى احلي
الدراسة وأدب األفكار، قراءات 
ــرح.  في النقد اجلمالي للمس
ــاؤالت في  ــاب الثالث: تس الب
ــدمي  ــه. تق ــن واجناس ادب الف
الكتاب بقلم االستاذ الدكتور 
ــد. ويخدم  ــامي عبد احلمي س
ــني  ــاب كل الدارس ــذا الكت ه
الفني  ــي اجلانب  والباحثني ف
ــة  وبقي ــرح  ــي للمس واجلمال

الفنون.

(١)
حني شعرك الليلكي,

سواده الذي اسرني,
حني توسد ساعدي,

وعينيك عصفت بي...
(٢)

حني خفق القلب,
واالماني فينا توهجت,

ــروج ضجا,  ــت ال وضج
وانتفضت,

ــكن فينا كل مباح  وس
..

(٣)
حني جتلى الوصال ,

ومال فينا املآل,
توهجت فينا العاليات,

وصرنا بفم ............
(٤)

حني تشابكت االكف,
ارحتال,

ــا في حلظة الزوال  وصرن
,

اشتد فينا النزال,
انا, وانت..

متابعة / البينة اجلديدة

بقاعة منتدى الربيعي الثقافي 
ــل القوافي  ــدى نخي ــح منت من
ــز واإلبداع  ــي لبنان درع التمي ف
ــودي  (حم ــي  الصحف ــل  للزمي
ــة رابطة  عبد غريب) في جلس
ــة  ــة الثقافي ــس البغدادي اجملال

ــتضاف فيها أول أمس  التي اس
السبت رئيسة املنتدى الكاتبة 
(د.سماح  اللبنانية  ــاعرة  والش
ــاوي) والتي تقوم  ــم صف إبراهي
العراق..  ــي  الثان لبلدها  ــارة  بزي
ــرمي  ــذا التك ــل ه ــارك للزمي نب
لتقدمي املزيد من العطاء الدؤوب 

في مجال الصحافة.

إلى أرضِ الكنانةِ قدْ دعاني..

هواها، ماؤها، طيبُ املغاني..

وإهرامٌ تطاولَ في خلودٍ 

.. نا ألقُ البيانِ رُ مجدَ يُسطّ

ونيلُ اهللاِ رتّلَ في خشوعٍ

.. رُّ بخطوِ نُبلٍ رافدانِ يُسَ

نا حلنٌ طروبٌ  لكوكبِ شرقِ

.. يؤرّخُ سيرةً لغدٍ وثانِ

وما محفوظُ إال ما تعالى 

.. من اجملدِ اخمللّدِ في الزمانِ

نَةٌ ستروي وللحاراتِ ألسِ

حملفوظ الروايةِ ما نُعاني..

عرِ يعلو فوقَ هامٍ أميرُ الشّ

ومن أشعارهِ تزهو األغاني..

ولألدبِ العريقِ عميدُ فكرٍ

.. هُ ألقُ اجلُمانِ و»طه» بعضُ

هرِ جئنا الى سيناءَ أرضِ الطّ

 .. نا قاصٍ ودانِ سفنيٌ حجّ

أتيتُ وفي فمي زهوَ انتصارٍ

..( أزلّناها دويلةَ (داعشانِ

مْ وظالمَ فكرٍ نا ذكرَهُ محوْ

وأحيينا التسامحَ واألماني..

مْ حتايا لوعِ لكُ وما بنيَ الضّ

.. من األحبابِ من بلدِ اجلِنانِ

عراقٌ والعراقُ لكمْ نطاقٌ 

.. والتُ أيّامَ الهوانِ لهُ الصّ

عراقُ سيبتني وطناً جديداً 

.. كعنقاءِ اخلُرافةِ في العيانِ

مْ نهاراً، كبرياءً سيأتيكُ

.. رُهُ بعدَ احلرانِ ويصفو كدْ

- كلّ جسرٍ ي –ياكنانةُ دّ فمُ

.. لوحدةِ شعبنا في كلّ شانِ

تِنا ومنكم وأنتُمْ قلبُ أمّ

سيبدأ صادحاً أبداً لساني..
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قصيدة 

متابعة / البينة اجلديدة
ــياحة  والس الثقافة  ــر  وزي برعاية 
واآلثار الدكتور عبد االمير احلمداني 
العراقي امس  ــف  ــن املتح احتض
ــدى بغداد  ــبت فريق ص االول الس
ــاب املتحف، لرؤية  ــوا في رح وجتول
ــن والتعرف  ــالد الرافدي ــارة ب حض
روح  وزرع  ــرب  ق ــن  ع ــا  عليه
ــل يتكئ على  ــاء جي ــاء لبن االنتم
ــة للوطن وكانت  ــة احلضاري الهوي

ــى وجوه  ــة عل ــامة اجلميل االبتس
االطفال ومت توزيع الهدايا الى ايتام 
ــة والبهجة  ــراق إلدخال الفرح الع
ــور مدير عام  ــم وبحض الى قلوبه
ــورة اميرة  ــف العراقي الدكت املتح
عيدان الذهب، ورافقهم من قسم 
االرشاد التربوي املرشدة اآلثارية نوار 
عالء الدين وقدمت لهم الشروحات 
الوافية عن احلقب التأريخية لبالد 
ــب التعاقب الزمني  الرافدين حس

ــارة، وحدثنا عن هذه الزيارة  للحض
ــرف العام لفريق صدى بغداد  املش
ــالً: ان  ــم الكناني قائ ــد جاس ولي
ــاون  ــاق والتع ــارة باالتف ــذه الزي ه
املشترك مع فريقنا ووزارة الثقافة 
ــوم ان ندخل  ــتطعنا الي ولقد اس
ــريحة  ــعادة على ش الفرحة والس
ــارة املتحف العراقي  من االيتام بزي
ــا ومعالم  ــم على تاريخن الطالعه
ــيخ  ــالد الرافدين، وترس ــارة ب حض

ــم  اذهانه ــي  ف ــات  املعلوم ــذه  ه
ــريحة نافعني  وجلعل من هذه الش
ــارة حققت طابعا  للمجتمع والزي
ــا لاليتام لكونهم اطلعوا  ملموس
ــم وتاريخ العراق وهناك  على معال
ــي االيام القادمة،  زيارة ثانية لنا ف
ــدم الفريق  ــارة ق ــة الزي ــي نهاي وف
والدارة  ــة  الثقاف ــوزارة  ل ــكره  ش
ــن الضيافة  املتحف العراقي حلس

واالستقبال.

NO.3254.MON.2.SEP .2019 العدد (٣٢٥٤) االثنين ٩/٢/ ٢٠١٩

تعلم قوام اخلط يا ذا التأدب      
  فما الـــخط اال زينة الــــمتأدب

فإن كنت ذا مال فخطك زينة  
  وان كنت محتاجا فأفضل مكسب

ــريفة) على حد  ــي و(صناعة ش ــي  وتزيين ــط فن جمال ــون  اخل ك
ــي وظيفة  ــة التي ه ــن الكتاب ــف ع ــدون.. يختل ــن خل ــر اب تعبي
ــية املعامالت اليومية.. وقد ظهر في  ــتخدم لتمش حضارية تس
ــة وابن البواب وياقوت  ــيرة ابن مقل العراق خطاطون اكملوا مس
ــف  ــل خدادة ونعمان الذكائي ويوس ــتعصمي... أمثال خلي املس
ذنون وهاشم اخلطاط البغدادي الذي صار معجزة العصر وعالمة 
مضيئة بتميزه بهندسة احلرف باحساسه املرهف وولهه اخلطي 
ــق وضوحا).. ــن يزيد احل ــه يعي (ان اخلط احلس ــتثنائي كون االس

فشكلت هندسته احلرفية مرتكزا اساسيا للفن الزخرفي..
ــة االولى عن  ــدادي.. اخذ خطواته اخلطي ــم اخلطاط البغ ـ هاش
ــي الفضلي الذي أجازه  ــي صابر واخلطاط محمد عل اخلطاط عل
في اخلط عام ١٩٤٣ ففتح له آفاقا ابداعية واجتماعية.. ومنحه 
ــني املتميزين  ــة ومحاورة  اخلطاط ــه وفنه.. ومجالس ثقة بنفس
ــهرتهم.. واجازه كذلك اخلطاط العثماني حامد اآلمدي عام  بش
ــد املنون (ولد اخلط وتوفي  ــذي قال عنه عندما أخذته ي ١٩٥٣.. وال
في العراق)... واالجازة هي(شهادة تأهيل صادرة عن جهة معترف 
ــهود لها باجلدارة واالعتراف املهني اخلطي وسعة معرفية  ومش
ــوعية..).. وعلى أثر كل هذا يدخل مدرسة (حتسني اخلطوط  موس
ــوق متفرد يضطر  ــاز امتحانها بتف ــرة) ويجت ــة في القاه امللكي
ــى منحه اجازتني: اولهما  ــاتذتها ال أكبر خطاطي مصر وابرز اس
ــني الدمشقي والثانية يحصل  منحها له اخلطاط محمد حس

عليها من االستاذ اخلطاط سيد ابراهيم..
ــاحة  ــاط البغدادي..عمل خطاطا في دائرة (املس ــم اخلط ـ هاش
ــة وعمل رئيس  ــل الى وزارة التربي ــداد) ١٩٧٣.. ثم نق ــة ببغ العام

قسم اخلط والزخرفة في معهد الفنون اجلميلة..
ــم احلروف بل  ــم اخلطاط البغدادي..لم يكتف باخلط ورس ـ هاش
اهتم بتطوير امكاناته الزخرفية املذهبة والتشكيلية مستفيدا 
ــتقدمته وزارة  ــوت) الذي اس ــني آي ق ــن الزخرفي التركي (حتس م
ــي معهد الفنون اجلميلة.. فضال عن  التربية لتدريس الزخرفة ف

استفادته من الزخرفي عصام الصعب..
ــة في حياته  ــم مينح اجازة خطي ــم اخلطاط البغدادي..ل - هاش

الحد اال اجازة واحدة للخطاط عبدالغني عبدالعزيز العاني..
ــواخصه  ــدا وظلت ش ــاط البغدادي... غاب جس ــم اخلط ـ هاش
ــع احليدر خانة)..  ــي (بيت بنية) و(جام ــة متمثلة في جامع قائم
اضافة الى كراسة اخلط التي كانت وما زالت ايقونتها العنوانية 
ــة تعليمية.. مدرسية.. اصدرها عام  (قواعد اخلط العربي) كراس
١٩٦١ وما زالت تدرس في املدرس ومعاهد اخلط داللة على فعلها 

الفاعل في ذات املتعلم وميله لها..
ــول اجلواهري حني  ــدادي.. يتحقق فيه ق ــاط البغ ــم اخلط ـ هاش

قال:
     ميوت اخلالدون بكل فج         ويستعصي على املوت اخللود

@ÖaÜÃj€a@¬b�®a@·ëbÁ
“Îäßa@ÚçÜ‰ÁÎ
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علوان السلمان

تمكن الكاتب من توظيف 
اِّـفردة «ِّـاذا أعيش غربتي 
فيك وأنت تهمل حروَّـ 
الفضية التي تلون قلبينا 
  عامر الفرحانبقبالت من نبض اخضر؟»
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

 استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٦٧٤ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٥) .
ــربة لتقديم عطاءاتهم  ــي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدم ــة البصرة / قس ــر (محافظ   يس

(اِّـغلقة) مشروع (انشاء وتجهيز طبي وتأثيث مركز صحي َّـ القبلة حي اِّـركز /خلف مركز الشرطة)
- وبكلفة  تخمينية قدرها (١,١٦٣,٢٣٠,٠٠٠)  واحد مليار ومائة وثالثة وستون  مليون  ومائتان وثالثون الف دينار 

عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

 - مدة التنفيذ ( ٢٧٠  يوم ) .
- موقع اِّـشروع (مركز )

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة: الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية /شركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال، (وبعرض فني) 
ــات تنفيذ العقود  ــي حددتها تعليم ــية الوطنية الت ــراءات العطاءات التنافس ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً- س

الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع اِّـتناقصني.
ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــوان أدناه وذلك من  الس ــاريع) َّـ العن ــالن اِّـش اع

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

• القدرة اِّـالية:
 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية ال يقل 
عن مبلغ قدره (٣٤٨،٩٦٩،٠٠٠) ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار عراقي 

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

ــابقة وبمبلغ ال  ــبع الس ــنوات ( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٣- اِّـش
ــتون الف دينار  عراقي لتنفيذ  ــعة وس ــعمائة وتس يقل عن (٣٤٨،٩٦٩،٠٠٠) ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتس
ــاليب  ــل. ويعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس ــد وتم إنجازها بنجاح  بالكام ــة ألعمال هذا العق ــود مماثل عق

والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل).
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــة من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربي رابعاً- يمكن ش
رسم غري مسرتد  قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٣.

ــاعة العاشرة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١١ الس ــاً- س خامس
صباحاً

ــاً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧ الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت    سادس
ــيتم فتح العطاءات  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يس اِّـحل

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــتمائة واثنان  ــر  مليون وس ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (١١،٦٣٢،٣٠٠) احد عش س
ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ  ــكل صك مصدق او س وثالثون الف وثالثمائة  دينار عراقي على ش

نفاذية العطاءات.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

تاسعا – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:
١- رسالة العطاء وملحق العطاء.

ــعرة  ــية وجداول الكميات اِّـس ــم الرابع من الوثيقة القياس ــداول الكاملة اِّـطلوبة والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ٢- الج
وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات.

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
ــتمرارية أهلية مقدم العطاء او  ــات العطاء التي توكد اس ــا من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيان ــق اِّـصادق عليه ٤- الوثائ
ــدم العطاء الذي تم قبول  ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــق التأهيل الالحق بموجب االس وثائ

عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــذي يلي يوم  ــمي ال ــد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون موع ــوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــادف ي ــر - اذا ص ــد عش اح
العطلة.

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

ثالثة عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق 
القياسية .

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ 
اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٠٨٣                                                   (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٨/٢٩

 (إنشاء وتجهيز طبي وتأثيث مركز صحي َّـ القبلة حي اِّـركز/
خلف مركز الشرطة) مناقصة (٣/ صحة 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 (٣٦٧٤ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٥) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) 

مشروع (انشاء وتجهيز طبي وتأثيث مركز اِّـري عثمان َّـ قضاء اِّـدينة )
- وبكلفة  تخمينية قدرها (١,١٦٣,٢٣٠,٠٠٠)  واحد مليار ومائة وثالثة وستون  مليون  ومائتان وثالثون الف دينار 

عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

 - مدة التنفيذ ( ٢٧٠  يوم ) .
- موقع اِّـشروع ( اِّـدينة  )

ــذا اِّـجال  (وبعرض  ــركات متخصصة َّـ ه ــائية /ش ــة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انش ــف اِّـطلوب ــة والصن   - الدرج
فني)

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

ــعبة  ــم العقود الحكومية/ ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــوان أدناه وذلك من  الس ــاريع) َّـ العن ــالن اِّـش اع

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

١- القدرة اِّـالية:
 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــيولة النقدية اليقل  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس أ- متطلبات الس
عن مبلغ قدره (٣٤٨،٩٦٩،٠٠٠) ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار  عراقي 

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

اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ ال يقل عن 
(٣٤٨،٩٦٩،٠٠٠) ثالثمائة وثمانية واربعون مليون وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة 
ــاليب والتكنولوجيا  ــى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس ــم إنجازها بنجاح  بالكامل. و يعن ــال هذا العقد وت ألعم

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل).
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــة من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربي رابعاً- يمكن ش
رسم غري مسرتد قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٣.

ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١١   الساعة العاشرة  ــاً- س خامس

صباحاً
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧ الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــاً -يجب تس  سادس
ــيتم فتح العطاءات  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــتمائة واثنان  ــر  مليون وس ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (١١،٦٣٢،٣٠٠) احد عش س
ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ  ــكل صك مصدق او س وثالثون الف وثالثمائة  دينار عراقي على ش

نفاذية العطاءات.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

تاسعا – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:
١- رسالة العطاء وملحق العطاء.

ــعرة  ــية وجداول الكميات اِّـس ــم الرابع من الوثيقة القياس ــداول الكاملة اِّـطلوبة والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ٢- الج
وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات.

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
ــتمرارية أهلية مقدم العطاء او  ــات العطاء التي توكد اس ــا من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيان ــق اِّـصادق عليه ٤- الوثائ
ــدم العطاء الذي تم قبول  ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــق التأهيل الالحق بموجب االس وثائ

عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

احد عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة.
ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة وحس ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقب ــق َّـ الغاء اِّـناقص ــر - للدائرة الح ــا  عش اثن

مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 
ــر - العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق  ثالثة عش

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

خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 
العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ 

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة             

العدد:٥٠٧٦                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٨/٢٩

 (إنشاء وتجهيز طبي وتأثيث مركز اِّـري عثمان َّـ قضاء اِّـدينة) 
مناقصة (٤/ صحة ٢٠١٩)

NO.3254.MON.2.SEP.2019 العدد (٣٢٥٤) االثنين ٩/٢/ ٢٠١٩ 
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٦٧٤ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٥) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) 

مشروع (انشاء وتجهيز طبي وتأثيث  بناية مركز سفوان الصحي ).
- وبكلفة  تخمينية قدرها(١,١٦٣,٢٣٠,٠٠٠)  واحد مليار ومائة  وثالثة وستون  مليون  ومائتان وثالثون الف دينار 

عراقي .
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.

 - مدة التنفيذ ( ٢٧٠  يوما ) .
- موقع اِّـشروع( سفوان )

ــذا اِّـجال ,(وبعرض  ــركات متخصصة َّـ ه ــائية /ش ــة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انش ــف اِّـطلوب ــة والصن   - الدرج
فني).

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

ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش ــن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قس ــاً- يمك   ثاني
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــوان أدناه وذلك من  الس ــاريع) َّـ العن ــالن اِّـش اع

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

القدرة اِّـالية:  •
 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية *وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل 
عن مبلغ قدره (٣٤٨,٩٦٩,٠٠٠) ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار  عراقي 

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  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٣- اِّـش
عن (٣٤٨،٩٦٩،٠٠٠) ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار  عراقي 

ــل ، تعقيداته ،  ــل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العم ــم أنجازها بنجاح  بالكام ــة ألعمال هذا العقد و ت ــود مماثل ــذ عق  لتنفي
األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .

* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 
ــة من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربي رابعاً- يمكن ش

رسم غري مسرتد  قدره (٠٠٠,١٠٠) مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٣  .
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١١   الساعة العاشرة 

صباحاً.
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧ الساعة ٢:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت 
ــيتم فتح العطاءات  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة  
ــتمائة واثنان وثالثون  الف وثالثمائة  دينار عراقي على شكل صك مصدق او  ــر  مليون وس ( ١١,٦٣٢,٣٠٠ ) احد عش

سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

تاسعا – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ
ــع من الوثيقة  ــم الراب ــة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــاء ٢-الجداول الكامل ــاء وملحق العط ــالة العط  ١- رس

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

َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــذي يلي يوم  ــمي ال ــون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يك ــادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــر - اذا ص ــد عش اح
العطلة.

ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقب ــق َّـ الغاء اِّـناقص ــر - للدائرة الح ــا عش اثن
مقتضيات اِّـصلحة العامة 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 أربعة  عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ 
اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٠٧٧                                                   (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٨/٢٩

 (انشاء وتجهيز طبي وتأثيث  بناية مركز سفوان الصحي ) 
مناقصة (٥/ صحة 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 (٣٦٧٤ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٥) .
ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة)  ــر (محافظة البصرة / قس   يس
ــاحة اِّـتوفرة َّـ بناية اِّـركز القديم مع انشاء دار سكن بناء  ــروع (بناء مركز القرنة الصحي مع التأثيث والتجهيز على اِّـس مش

عمودي عدد (٢) ( ارضي وأول ).
- وبكلفة  تخمينية قدرها(١,٣٧٢,٦٨٥,٠٠٠)  واحد مليار وثالثمائة   واثنان  وسبعون   مليون  وستمائة وخمسة وثمانون 

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

 - مدة التنفيذ ( ٢٧٠  يوما ) .
- موقع اِّـشروع(القرنة   ).

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية /شركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال ,(وبعرض فني ) 
ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود الحكومية  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس   أوالً-  س

العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤  الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.
ــعبة اعالن  ــم العقود الحكومية  / ش ــن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قس 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 صاحب العمل ) ما يلي :

القدرة اِّـالية:  •
 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

أ- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ 
قدره (٤١١,٨٠٥,٥٠٠) اربعمائة واحدى عشر  مليون  وثمانمائة وخمسة  الف  وخمسمائة دينار  عراقي 

الخربة والقدرة الفنية:  -١
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــابقة وبمبلغ اليقل عن  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٣- اِّـش
ــة  الف  وخمسمائة دينار  عراقي لتنفيذ عقود مماثله  ــر  مليون  وثمانمائة وخمس (٤١١،٨٠٥،٥٠٠) اربعمائة واحدى عش
ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة 

اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم غري 
مسرتد  قدرة (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٣  .

ــرة  ــاعة العاش ــة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١١   الس ــة لجان الفتح واالحال ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاع ــاً- س خامس

صباحاً
ــب التوقيت  ــاعة ٢:٠٠ ظهرا     حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧ الس ــاً -يجب تس   سادس
ــيتم فتح العطاءات فعليا   ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 
ــرون  الف وثمانمائة وخمسون  دينار عراقي على شكل صك  ــبعمائة وستة وعش ــر  مليون  وس ( ١٣,٧٢٦,٨٥٠ ) ثالثة عش

مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

تاسعا – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ
ــية  ــم الرابع من الوثيقة القياس ــالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس (١- رس

وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .
 ٣-تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة 
ــم  ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس بيانات العطاء التي توكد اس

الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

احد عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
ــب مقتضيات  ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس اثنا عش

اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .
ــعبة  بيع الوثائق  ــم العقود الحكومية/ ش ــه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــار إلي ــر -  العنوان اِّـش ثالثة  عش

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

خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود 
الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ 

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٠٧٨                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٨/٢٩

 (بناء مركز القرنة الصحي مع التأثيث والتجهيز على اِّـساحة اِّـتوفرة َّـ 
بناية اِّـركز القديم مع انشاء دار سكن بناء عمودي عدد (٢) ( ارضي وأول )  

مناقصة (٦/ صحة ٢٠١٩)

NO.3254.MON.2.SEP.2019 العدد (٣٢٥٤) االثنين ٩/٢/ ٢٠١٩ 
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٦٧٤ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٥) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم   عطاءاتهم(اِّـغلقة) 

مشروع (انشاء وتجهيز طبي وتأثيث  مركز الثغر الصحي ).
- وبكلفة  تخمينية قدرها(١,١٦٣,٢٣٠,٠٠٠)  واحد مليار ومائة  وثالثة وستون  مليون  ومائتان وثالثون الف دينار 

عراقي .
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.

 - مدة التنفيذ ( ٢٧٠  يوما ) .
- موقع اِّـشروع( القائم عج  )

ــذا اِّـجال ,(وبعرض  ــركات متخصصة َّـ ه ــائية /ش ــة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انش ــف اِّـطلوب ــة والصن   - الدرج
فني).

ــات تنفيذ    العقود  ــية الوطنية التي حددتها تعليم ــن خالل إجراءات العطاءات التنافس ــذ العطاء م ــيتم تنفي   أوالً-  س
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.

ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش ــن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قس ــاً- يمك   ثاني
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــوان أدناه وذلك من  الس ــاريع) َّـ العن ــالن اِّـش اع

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

القدرة اِّـالية:  •
 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــيولة النقدية اليقل  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس أ- متطلبات الس
عن مبلغ قدره (٣٤٨,٩٦٩,٠٠٠) ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار  عراقي 

الخربة والقدرة الفنية:  -١
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:

ــبع السابقة وبمبلغ  ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش  -٢
اليقل عن (٣٤٨،٩٦٩،٠٠٠) ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار  عراقي 

ــل ، تعقيداته ،  ــل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العم ــم أنجازها بنجاح  بالكام ــة ألعمال هذا العقد و ت ــود مماثل ــذ عق  لتنفي
األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .

* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 
ــة من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربي رابعاً- يمكن ش

رسم غري مسرتد  قدره  (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٣  .
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١١   الساعة العاشرة 

صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧ الساعة ٢:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت 
ــيتم فتح العطاءات  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة
ــتمائة واثنان وثالثون  الف وثالثمائة  دينار عراقي على شكل صك مصدق او  ــر  مليون وس  ( ١١,٦٣٢,٣٠٠) احد عش

سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

تاسعا – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ
ــع من الوثيقة  ــم الراب ــداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــق العطاء ٢-الج ــاء وملح ــالة العط (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 َّـ 
ــتمارات اِّـدرجة  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ورقة بيانات العطاء التي توكد اس

َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
عاشرا - يتحمل من ترسو علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــذي يلي يوم  ــمي ال ــون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يك ــادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــر - اذا ص ــد عش اح
العطلة.

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

ثالثة  عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  بيع الوثائق 
القياسية .

 basra.gov.iq اربعة عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ 
اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٠٧٩                                                   (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٨/٢٩

 (انشاء وتجهيز طبي وتأثيث  مركز الثغر الصحي ) 
مناقصة (٧/ صحة   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 (٣٦٧٤ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٥) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم   عطاءاتهم(اِّـغلقة) 

مشروع (انشاء وتجهيز طبي وتأثيث  مركز  الحاج خضري الصحي  َّـ الزبري).
- وبكلفة  تخمينية قدرها(١,١٦٣,٢٣٠,٠٠٠)  واحد مليار ومائة  وثالثة وستون  مليون  ومائتان وثالثون الف دينار 

عراقي .
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

 - مدة التنفيذ ( ٢٧٠  يوما ) .
- موقع اِّـشروع(الزبري  ).

ــذا اِّـجال ,(وبعرض  ــركات متخصصة َّـ ه ــائية /ش ــة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انش ــف اِّـطلوب ــة والصن   - الدرج
فني).

ــات تنفيذ    العقود  ــية الوطنية التي حددتها تعليم ــن خالل إجراءات العطاءات التنافس ــذ العطاء م ــيتم تنفي   أوالً-  س
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.

ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش ــن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قس ــاً- يمك   ثاني
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــوان أدناه وذلك من  الس ــاريع) َّـ العن ــالن اِّـش اع

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

القدرة اِّـالية:  -١
 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــيولة النقدية اليقل  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس أ- متطلبات الس
عن مبلغ قدره (٣٤٨,٩٦٩,٠٠٠) ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار  عراقي 

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

ــنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٣- اِّـش
عن (٣٤٨،٩٦٩،٠٠٠) ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار  عراقي 

ــل ، تعقيداته ،  ــل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العم ــم أنجازها بنجاح  بالكام ــه ألعمال هذا العقد و ت ــود مماثل ــذ عق  لتنفي
األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .

* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 
رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل 

اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدرة (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم 
الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٣  .

خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١١   الساعة العاشرة 
صباحاً.

  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧ الساعة ٢:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت 
ــيتم فتح العطاءات  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة
 ( ١١,٦٣٢,٠٠٠ ) احد عشر  مليون وستمائة واثنان وثالثون  الف وثالثمائة  دينار عراقي على شكل صك مصدق او 

سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

تاسعا  – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ
ــع من الوثيقة  ــم الراب ــداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــق العطاء ٢-الج ــاء وملح ــالة العط (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 َّـ 
ــتمارات اِّـدرجة  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ورقة بيانات العطاء التي توكد اس

َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــذي يلي يوم  ــمي ال ــون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يك ــادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــر - اذا ص ــد عش اح
العطلة.

ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقب ــق َّـ الغاء اِّـناقص ــر - للدائرة الح ــا عش اثن
مقتضيات اِّـصلحة العامة 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 أربعة  عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .
اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٠٨١                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٨/٢٩

(انشاء وتجهيز طبي وتأثيث  مركز  الحاج خضري الصحي  َّـ الزبري)  
مناقصة (٨/ صحة   ٢٠١٩ )

NO.3254.MON.2.SEP.2019 العدد (٣٢٥٤) االثنين ٩/٢/ ٢٠١٩ 
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٦٧٤ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٥) .
ــربة لتقديم عطاءاتهم  ــي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدم ــة البصرة / قس ــر (محافظ   يس

(اِّـغلقة) مشروع (انشاء وتجهيز طبي وتأثيث  مركز  الصنكر  الصحي  َّـ ابي الخصيب )
- وبكلفة  تخمينية قدرها (١,١٦٣,٢٣٠,٠٠٠)  واحد مليار ومائة  وثالثة وستون  مليون  ومائتان وثالثون الف دينار 

عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

 - مدة التنفيذ ( ٢٧٠  يوم ) .
- موقع اِّـشروع ( ابي الخصيب   )

ــذا اِّـجال ,(وبعرض  ــركات متخصصة َّـ ه ــائية /ش ــة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انش ــف اِّـطلوب ــة والصن   - الدرج
فني) 

ــات تنفيذ  العقود  ــية الوطنية التي حددتها تعليم ــراءات العطاءات التنافس ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع اِّـتناقصني.

ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــوان أدناه وذلك من  الس ــاريع) َّـ العن ــالن اِّـش اع

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

١- القدرة اِّـالية:
 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــيولة النقدية ال يقل  ــيولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس أ- متطلبات الس
عن مبلغ قدره (٣٤٨,٩٦٩,٠٠٠) ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار  عراقي 

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

ــابقة وبمبلغ ال  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٣- اِّـش
ــتون الف دينار  عراقي لتنفيذ  ــعة وس ــعمائة وتس يقل عن (٣٤٨،٩٦٩،٠٠٠) ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتس
ــاليب  ــا بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس ــة ألعمال هذا العقد و تم أنجازه ــود مماثل عق

والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل).
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 

ــة من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربي رابعاً- يمكن ش
رسم غري مسرتد  قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٣.

ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١١ الساعة العاشرة  ــاً- س خامس

صباحاً
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧ الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــاً - يجب تس سادس
ــيتم فتح العطاءات  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــتمائة واثنان  ــر  مليون وس ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (١١,٦٣٢,٣٠٠) احد عش س
ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ  ــكل صك مصدق او س وثالثون الف وثالثمائة  دينار عراقي على ش

نفاذية العطاءات.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

تاسعا – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:
١- رسالة العطاء وملحق العطاء.

ــعرة  ــية وجداول الكميات اِّـس ــم الرابع من الوثيقة القياس ــداول الكاملة اِّـطلوبة والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ٢- الج
وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات.

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
ــتمرارية أهلية مقدم العطاء او  ــات العطاء التي توكد اس ــا من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيان ــق اِّـصادق عليه ٤- الوثائ
ــدم العطاء الذي تم قبول  ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــق التأهيل الالحق بموجب االس وثائ

عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

احد عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة.
ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقب ــق َّـ الغاء اِّـناقص ــر - للدائرة الح ــا عش اثن

مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشركني َّ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 أربعة  عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 
العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ 

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٠٨٠                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٨/٢٩

إنشاء وتجهيز طبي وتأثيث مركز الصنكر الصحي َّـ أبي الخصيب 
مناقصة (٩/ صحة 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 (٣٦٧٤ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٥) .
ــربة لتقديم عطاءاتهم  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــة ) دعوة مقدمي العط ــم العقود الحكومي ــة البصرة / قس ــر (محافظ   يس

(اِّـغلقة) مشروع (هدم وإعادة انشاء وتجهيز طبي وتأثيث مركز الفاو الجنوبي)
ــتون  مليون  ومائتان وثالثون الف دينار  - وبكلفة  تخمينية قدرها (١,١٦٣,٢٣٠,٠٠٠)  واحد مليار ومائة  وثالثة وس

عراقي 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

 - مدة التنفيذ ( ٢٧٠  يوم ) .
- موقع اِّـشروع (الفاو)

ــذا اِّـجال، (وبعرض  ــركات متخصصة َّـ ه ــائية /ش ــة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انش ــف اِّـطلوب ــة والصن   - الدرج
فني). 

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

ــعبة  ــم العقود الحكومية/ ش ــن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس ــاً- يمك   ثاني
ــت اِّـحلي ِّـحافظة  ــب التوقي ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــوان أدناه وذلك من  الس ــاريع) َّـ العن ــالن اِّـش اع

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

١- القدرة اِّـالية:
 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــيولة النقدية ال يقل  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس أ- متطلبات الس
عن مبلغ قدره (٣٤٨,٩٦٩,٠٠٠) ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتسعمائة وتسعة وستون الف دينار  عراقي. 

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

ــابقة وبمبلغ ال  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ــة مق ــاركة بصف ٣- اِّـش
ــتون الف دينار  عراقي لتنفيذ  ــعة وس ــعمائة وتس يقل عن (٣٤٨،٩٦٩،٠٠٠) ثالثمائة وثمانية واربعون مليون  وتس
ــاليب  ــى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس ــم إنجازها بنجاح  بالكامل. و يعن ــة ألعمال هذا العقد وت ــود مماثل عق

والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
ــغال) اِّـناقصني الراغبني  ــم الثالث وثيقة االش ــب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القس * توفري الكوادر واِّـعدات وحس
ــرتد قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء  اِّـصادف  ــم غري مس َّـ  العنوان أدناه* ودفع رس

.٢٠١٩/٩/٣
ــاعة العاشرة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١١   الس ــاً- س خامس

صباحاً
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧ الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت  ــاً -يجب تس   سادس
اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــتمائة واثنان  ــر  مليون وس ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١١,٦٣٢,٣٠٠ ) احد عش س
ــان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ  ــفتجة او خطاب ضم ــكل صك مصدق او س ــون  الف وثالثمائة  دينار عراقي على ش وثالث

نفاذية العطاءات.
ثامناً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

تاسعا – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:
١- رسالة العطاء وملحق العطاء.

ــعرة  ــية وجداول الكميات اِّـس ــم الرابع من الوثيقة القياس ــة اِّـطلوبة والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــداول الكامل ٢- الج
وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات.

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق 
ــدم العطاء الذي تم قبول عطائه.  ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس التأهيل الالحق بموجب االس

وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
عاشرا - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

احد عشر - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة.
اثنا عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة وحسب مقتضيات 

اِّـصلحة العامة وال يحق 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 أربعة  عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

خمسة   عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 
العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ 

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٠٨٢                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٨/٢٩

هدم وإعادة إنشاء وتجهيز طبي وتأثيث مركز الفاو الجنوبي
مناقصة (١٠/ صحة ٢٠١٩)

NO.3254.MON.2.SEP.2019 العدد (٣٢٥٤) االثنين ٩/٢/ ٢٠١٩ 
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  استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٦٢٤ َّـ ٢٠١٩/٨/٢١ ) .
ــني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة  ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــر (محافظة البصرة / قس   يس

مشروع تجهيز قابلو (٣*١٥٠) ملم٢ ١١ ك بطول ١٠٠كم .
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ )سبعة مليار دينار عراقي   .

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التجهيز ( ٥٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع ( مركز ) 
- تبويب اِّـشروع ١٩,٦,١٢,٢,١,٤٧,٢ 

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الرابعة     والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / شركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال 
( بعرض فني )

ــــــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات تنفيذ    العقود  ــيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافس  أوالً-  س
الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع   اِّـناقصني.

ـــــــم العـــــــقود الحكومية  /  ــول على معلومات إضافية من (قس ــن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني الحص ــاً- يمك ثاني
شعبة اعالن اِّـشاريع) 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 حالة عدم  ــنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــابات الختامية معدل ربح ألخر س ١- الحس
امتالك الشركة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام ٢٠١٤ وذلك استنادا 
ــود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ  ــم اِّـناقصات والعق ــط /دائرة العقود الحكومية العامة قس ــاء بكتاب وزارة التخطي ــا ج اُّـ م

. ٢٠١٧/٨/٢٩
ــعمائة  ــنوات يجب ان ال يقل عن (٤,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠)  أربعة مليار وتس ــبع س ــنوي على مدى اخر س ٢-معدل االيراد الس

مليون  دينار عراقي 
٣-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية بمبلغ اليقل  

قدره  عن
(٤,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠)  أربعة مليار وتسعمائة مليون  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:
ــابقة وبمبلغ اليقل عن  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ــاول , أو ادارة عق ــة مق ــاركة بصف اِّـش

(٤,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) أربعة مليار ومائتان مليون  دينار عراقي .

ــاليب  ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس ــذ عق لتنفي
والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق القياسية  
ــون الف  ــرتد  (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمس ــم غري مس ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس / قس

دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢ .
خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــم الرابع من الوثيقة القياسية  ــالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس (١- رس
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 َّـ ورقة 
ــم  ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس بيانات العطاء التي تؤكد اس

الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٩   الساعة العاشرة صباحاً

  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت اِّـحلي 
ِّـدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

     الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
     التاريخ : يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧.

     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ــكل صك  ــبعون مليون دينار عراقي على ش ثامنا- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة( ٧٠,٠٠٠,٠٠٠) س

مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

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

ــب مقتضيات  ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس اثنا عش
اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

 basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٠٧٥                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٨/٢٩

 (تجهيز قابلو (٣*١٥٠) ملم ٢ ١١ ك ف بطول ١٠٠ كم)
 مناقصة (٢/ كهرباء توزيع /فرع البصرة)

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 (٣٦٢٤ َّـ ٢٠١٩/٨/٢١ ) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة 

مشروع تجهيز قابلو (٣*١٥٠) ملم٢ ٣٣ ك  ف بطول ٥٠كم .
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعة مليار دينار عراقي   .

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التجهيز ( ٥٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع ( مركز ) .
- تبويب اِّـشروع ١٩,٦,١٢,٢,١,٤٧,٢ 

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الخامسة     والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / شركات متخصصة َّـ هذا 
اِّـجال ( بعرض فني )

 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات تنفيذ    العقود 
الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع   اِّـناقصني.

ـــــــم العـــــــقود الحكومية   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
/ شعبة اعالن اِّـشاريع) 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 حالة  ــني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــنتني متتالت ــابات الختامية معدل ربح ألخر س ١- الحس
ــنتني التي تسبق عام ٢٠١٤  ــاباتها الختامية للس ــنتني فيتم تقديم حس ــابات ختامية الخر س ــركة حس عدم امتالك الش
ــود ذي العدد  ــم اِّـناقصات والعق ــود الحكومية العامة قس ــاب وزارة التخطيط /دائرة العق ــتنادا اُّـ ما جاء بكت ــك اس وذل

١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .
ــنوات يجب ان ال يقل عن ( ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠)  واحد مليار ومائتان  ــبع س ــنوي على مدى اخر س ٢-معدل االيراد الس

مليون  دينار عراقي .
ــيولة النقدية بمبلغ  ــدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مق ٣-متطلبات الس

اليقل  قدره  عن (١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠)  واحد مليار ومائتان مليون  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:

ــابقة وبمبلغ اليقل عن  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش
(١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) واحد مليار ومائتان مليون  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) .
ــعبة بيع الوثائق  ــل اِّـناقصني الراغبني من ش ــة باللغة العربية من قب ــة وثائق العطاء الكامل ــراء مجموع ــاً- يمكن ش رابع
ــرتد  (١٥٠,٠٠٠) مائة  ــم غري مس ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس ــية  / قس القياس

وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢ .
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

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

ــاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ  ــض تحريري ِّـمثل مقدم العط  ٣-تفوي
ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ  ورقة بيانات العطاء التي تؤكد اس

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
ــرة  ــاعة العاش ــح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٨   الس ــر َّـ قاعة لجان الفت ــيتم عقد مؤتم ــاً:- س سادس

صباحاً.
  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت اِّـحلي 

ِّـدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 

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

     التاريخ : يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــكل  ــق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة( ٤٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعون مليون دينار عراقي على ش ــا- يجب أن يراف ثامن
صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.
عاشرا  - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــذي يلي يوم  ــمي ال ــد الغلق َّـ يوم الدوام  الرس ــمية يكون  موع ــق اِّـناقصة عطلة رس ــادف يوم غل ــر  - اذا ص ــد عش اح
العطلة.

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

 basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٠٧١                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٨/٢٩

 ( تجهيز قابلو (٣*١٥٠) ملم٢ ٣٣ ك  ف بطول ٥٠كم  
مناقصة (٣/ كهرباء توزيع /فرع البصرة) 

NO.3254.MON.2.SEP.2019 العدد (٣٢٥٤) االثنين ٩/٢/ ٢٠١٩ 



20إعالنات
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 (٣٦٢٤ َّـ ٢٠١٩/٨/٢١ ) .
ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة  ــر (محافظة البصرة / قس   يس

مشروع (تجهيز معدت محطات ثانوية ٢* ٣١,٥ ام اي  َّـ عدد (٣) 
- وبكلفة  تخمينية قدرها (٤,٣٦٢,٠٠٠,٠٠٠) اربعة مليار وثالثمائة واثنان وستون مليون دينار عراقي .   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التجهيز ( ٢٧٠  يوم ) .

- موقع اِّـشروع ( مركز ) 
- تبويب اِّـشروع ١٩,٦,١٢,٢,١,٤٧,٢ 

ــركات متخصصة َّـ هذا  ــة     والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / ش ــف اِّـطلوبة : الدرجة / الخامس ــة والصن   - الدرج
اِّـجال ( بعرض فني )

ــي حددتـــها تعليمات تنفيذ العقود  ــــــية الوطنية الت ــيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافس  أوالً-  س
الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع   اِّـتناقصني.

ـــــــم العـــــــقود الحكومية  /  ــاً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس ثاني
شعبة اعالن اِّـشاريع) 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:

ــنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم  ــابات الختامية معدل ربح آلخر س ١- الحس
امتالك الشركة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام ٢٠١٤ وذلك استنادا 
ــود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ  ــم اِّـناقصات والعق ــط /دائرة العقود الحكومية العامة قس ــاء بكتاب وزارة التخطي ــا ج اُّـ م

. ٢٠١٧/٨/٢٩
ــد مليار وثالثمائة  ــن (١,٣٠٨,٦٠٠,٠٠٠)  واح ــنوات يجب ان ال يقل ع ــبع س ــنوي على مدى آخر س ٢-معدل االيراد الس

وثمانية مليون وستمائة الف  دينار عراقي. 
٣-متطلبات السيولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية بمبلغ ال يقل  

قدره عن (١,٣٠٨,٦٠٠,٠٠٠) واحد مليار وثالثمائة وثمانية مليون وستمائة 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:

ــابقة وبمبلغ ال يقل عن  ــبع الس ــنوات ( ٧) الس ــاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ــة مق ــاركة بصف اِّـش
ــتمائة الف  دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا  (١,٣٠٨,٦٠٠,٠٠٠)  واحد مليار وثالثمائة وثمانية مليون وس
ــاليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها  العقد وتم إنجازها بنجاح  بالكامل. ويعنى باِّـماثلة حجم العمل ، تعقيداته ، األس

َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) 
رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق القياسية/ 
قسم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار 

عراقي  اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢ 
خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

١- رسالة العطاء وملحق العطاء.
ــم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب  ٢- الجداول الكاملة اِّـطلوبة والنماذج اِّـطلوبة وفق القس

اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات.
٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.

ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق  ــددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس ــادق عليها من الجهات اِّـح ــق اِّـص ٤- الوثائ
التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه 

سيتم استبعاد العطاء.
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٨   الساعة العاشرة صباحاً

ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت اِّـحلي  ــابعا - يجب تس س
ِّـدينة البصرة  وعلى العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

     الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦.

     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (٤٣,٦٢٠,٠٠٠) ثالثة واربعون مليون وستمائة وعشرون الف  

دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

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

ــب مقتضيات  ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة وحس اثنا عش
اِّـصلحة العامة و اليحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك. 

 basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

(مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)

(تجهيز معدات محطات ثانوية ٢* ٣١,٥ ام اي َّـ عدد (٣) 
مناقصة (٥/ كهرباء توزيع / فرع البصرة)

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 (٣٦٥٤ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٢ ) .
ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة  ــر (محافظة البصرة / قس   يس

مشروع تجهيز مواد احتياطية للشبكة الكهربائية 
- وبكلفة  تخمينية قدرها (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليار دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩ .
 - مدة التجهيز ( ١٢٠  يوم ) .

- موقع اِّـشروع (مركز ) 
- تبويب اِّـشروع ١٩,٦,١٢,٢,١,٤٧,٢ 

ــركات متخصصة َّـ هذا  ــابعة     والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / ش ــة : الدرجة / الس ــف اِّـطلوب ــة والصن   - الدرج
اِّـجال ( بعرض فني )

ــي حددتـــها تعليمات تنفيذ العقود  ــــــية الوطنية الت ــيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافس  أوالً-  س
الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، ومفــــتوح لجــميع اِّـتناقصني.

ـــــــم العـــــــقود الحكومية  /  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
شعبة اعالن اِّـشاريع) 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:

ــنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم  ــابات الختامية معدل ربح آلخر س ١- الحس
امتالك الشركة حسابات ختامية آلخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام ٢٠١٤ وذلك استنادا 
ــود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ  ــم اِّـناقصات والعق ــاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس ــاء بكت ــا ج اُّـ م

.٢٠١٧/٨/٢٩
٢-معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستمائة مليون  دينار عراقي 

٣-متطلبات السيولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية بمبلغ ال يقل  
قدره  عن (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) ستمائة مليون 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:
ــابقة وبمبلغ ال يقل عن  ــبع الس ــنوات ( ٧) الس ــاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ــة مق ــاركة بصف اِّـش
ــم أنجازها بنجاح  بالكامل.  ــود مماثله ألعمال هذا العقد و ت ــون  دينار عراقي لتنفيذ عق ــتمائة ملي (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) س
ــادس (متطلبات  ــار اليها َّـ الفصل الس ــتخدمة اِّـش ــاليب والتكنولوجيا اِّـس ويعنى باِّـماثلة حجم العمل ، تعقيداته ، األس

صاحب العمل) 

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق القياسية/ 
قسم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار 

عراقي  اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢ 
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

١- رسالة العطاء وملحق العطاء.
ــم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب  ٢- الجداول الكاملة اِّـطلوبة والنماذج اِّـطلوبة وفق القس

اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات.
٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.

ــة مقدم العطاء او وثائق  ــتمرارية أهلي ــادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس ــق اِّـص ٤- الوثائ
التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه 

سيتم استبعاد العطاء.
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٨ الساعة العاشرة صباحاً

ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦ الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي  ــابعا - يجب تس س
ِّـدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

     الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦.

     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار عراقي على شكل صك 

مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

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

ــب مقتضيات  ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس اثنا عش
اِّـصلحة العامة و اليحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

 basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٠٧٢                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٨/٢٩

تجهيز مواد احتياطية للشبكة الكهربائية مناقصة (٨/ كهرباء توزيع / فرع البصرة)

NO.3254.MON.2.SEP.2019 العدد (٣٢٥٤) االثنين ٩/٢/ ٢٠١٩ 



21إعالنات
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 (٣٦٥٤ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٢ ) .
ــر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة    يس

مشروع تجهيز مواد احتياطية للمحطات الثانوية.
- وبكلفة  تخمينية قدرها (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليار دينار عراقي   .

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التجهيز ( ٢٧٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع ( مركز ) 
- تبويب اِّـشروع ١٩,٦,١٢,٢,١,٤٧,٢ 

ــركات متخصصة َّـ هذا  ــابعة     والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / ش   - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الس
اِّـجال ( بعرض فني )

 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات تنفيذ    العقود 
الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع   اِّـناقصني.

ـــــــم العـــــــقود الحكومية  /  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قس
شعبة اعالن اِّـشاريع) 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:  •

١- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني 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 
ــم اِّـناقصات والعقود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ  ــاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس ــا ج اُّـ م

. ٢٠١٧/٨/٢٩
ــتمائة مليون  دينار  ــن (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) س ــب ان ال يقل ع ــنوات يج ــبع س ــنوي على مدى اخر س ٢-معدل االيراد الس

عراقي.
ــيولة النقدية بمبلغ  ــدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــة : على مقدم العطاء توضيح اِّـق ــيولة النقدي ٣-متطلبات الس

اليقل  قدره  عن ( ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستمائة مليون  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:

ــابقة وبمبلغ اليقل عن  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش
(٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) ستمائة مليون  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 من شعبة بيع الوثائق القياسية  
ــم غري مسرتد  (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف  ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس / قس

دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢ .
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 .

ــق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ  ــري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائ ــض تحري  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 عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٨   الساعة العاشرة صباحاً

  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت اِّـحلي 
ِّـدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

     الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦.

     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامنا- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة( ٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون دينار عراقي على شكل صك 

مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

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

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

 basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة 

العدد:٥٠٧٣                                                (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٨/٢٩

 (تجهيز مواد احتياطية للمحطات الثانوية
مناقصة (٩/ كهرباء توزيع /فرع البصرة) 

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 (٣٦٢٤ َّـ ٢٠١٩/٨/٢١ ) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة مشروع 

تجهيز محوالت توزيع سعة ٤٠٠ ك.ف عدد/٢٠٠.
- وبكلفة  تخمينية قدرها (١,٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠) واحد مليار و ثمانمائة واربعون مليون دينار عراقي   .

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التجهيز ( ٥٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع ( مركز ) 
- تبويب اِّـشروع ١٩,٦,١٢,٢,١,٤٧,٢ 

ــركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال  ــابعة     والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / ش   - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الس
(بعرض فني ).

ــات تنفيذ العقود  ــي حددتـــها تعليم ــــــية الوطنية الت ــاءات التنافس ــالل إجراءات العط ــاء من خــــ ــذ العط ــيتم تنفي  أوالً-  س
الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع   اِّـناقصني.

ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية  / شعبة 
اعالن اِّـشاريع) 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:  •

١- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم امتالك 
ــنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام ٢٠١٤ وذلك استنادا اُّـ ما جاء  ــركة حسابات ختامية الخر س الش

بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم اِّـناقصات والعقود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .
ــبع سنوات يجب ان ال يقل عن(٥٥٢,٠٠٠,٠٠٠)  خمسمائة واثنان وخمسون  مليون  ــنوي على مدى اخر س ٢-معدل االيراد الس

دينار عراقي .
٣-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية بمبلغ اليقل  قدره  

عن (٥٥٢,٠٠٠,٠٠٠  ) خمسمائة واثنان وخمسون  مليون 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:

ــغ اليقل عن  ــابقة وبمبل ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــد وللس ــوي َّـ ( ١) عق ــاول ثان ــود, او كمق ــاول , أو ادارة عق ــة مق ــاركة بصف اِّـش
عن(٥٥٢,٠٠٠,٠٠٠)  خمسمائة واثنان وخمسون  مليون دينار عراقي .

ــاليب  ــة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس ــل. و يعنى باِّـماثل ــم أنجازها بنجاح  بالكام ــال هذا العقد و ت ــود مماثله ألعم ــذ عق لتنفي
والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) 

ــية  /  ــعبة بيع الوثائق القياس ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من ش رابعاً- يمكن ش
ــون الف دينار  ــرتد  (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمس ــم غري مس ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس قس

عراقي  اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢ .
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 .

ــن الجهات اِّـحددة َّـ ورقة  ــاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها م ــدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العط ــري ِّـمثل مق ــض تحري  ٣-تفوي
ــتمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس بيانات العطاء التي توكد اس

للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٨   الساعة العاشرة صباحاً

  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة 
البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

     الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦.

     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ــر  مليون  واربعمائة  الف دينار عراقي  ثامنا- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة( ١٨,٤٠٠,٠٠٠) ثمانية عش

على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

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

ــب مقتضيات  ــة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــن مراحلها وقبل االحال ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة م ــرة الحق َّـ الغ ــر - للدائ ــا عش اثن
اِّـصلحة العامة و اليحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

 basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اِّـهندس/ 
محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٠٧٤                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٨/٢٩

 ( تجهيز محوالت توزيع سعة ٤٠٠ ك.ف عدد/٢٠٠
مناقصة (١٠/ كهرباء توزيع /فرع البصرة) 

NO.3254.MON.2.SEP.2019 العدد (٣٢٥٤) االثنين ٩/٢/ ٢٠١٩ 
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٦٢٩ َّـ ٢٠١٩/٨/٢١) .
ــروع  ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) مش ــر (محافظة البصرة / قس يس
ــوارع متفرقة َّـ دور الصحة  ــارع اِّـقاولني واِّـشراق القديم والخليلية مع اِّـتبقي من ش ــن وش ــوارع أبو الحس تنفيذ البنى التحتية لش

وبريهة.
ــعون  ــتة   وتس ــعمائة   وس ــرون  مليار ومائتان وأربعة  وثالثون مليون وتس      - وبكلفة  تخمينية قدره(٢٠,٢٣٤,٩٩٦,٠٠٠)  عش

الف دينار عراقي . 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

 - مدة التنفيذ ( ٥٤٠  يوما ) .
 - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / االوُّـ     والصنف /  إنشائية وبعرض فني  

-موقع اِّـشروع ( مركز ) 
ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ  العقود الحكومية العامة  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس   أوالً-  س

رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.
ــعبة اعالن اِّـشاريع)  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قس

َّ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 حالة عدم امتالك  ــنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــابات الختامية معدل ربح ألخر س ١- الحس
ــبق عام ٢٠١٤ وذلك استنادا اُّـ ما جاء  ــاباتها الختامية للسنتني التي تس ــنتني فيتم تقديم حس ــابات ختامية الخر س ــركة حس الش

بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم اِّـناقصات والعقود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .
ــة عشر  مليار وثمانمائة  ــنوات يجب ان ال يقل عن (١٥,٨٩٨,٩٢٦,٠٠٠)  خمس ــبع س ــنوي على مدى اخر س ٢-معدل االيراد الس

وثمانية وتسعون  مليون وتسعمائة وستة وعشرون  الف  دينار عراقي  .
ــيولة النقدية بمبلغ اليقل  قدره   ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ٣-متطلبات الس

عن  (٦,٧٤٥,٠٠٠,٠٠٠)  ستة   مليار وسبعمائة وخمسة واربعون مليون  دينار عراقي  .
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

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

ــل  ــغ اليق ــابقة وبمبل ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــد وللس ــوي َّـ ( ١) عق ــاول ثان ــود, او كمق أو ادارة عق  , ــاول  ــة مق ــاركة بصف اِّـش
عن(١٢,١٤٠,٩٩٧,٦٠٠) اثنى عشر مليار ومائة واربعون مليون وتسعمائة  وسبعة  وتسعون  الف  وستمائة  دينار عراقي  .لتنفيذ 

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

ب-  توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 
رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق القياسية  / قسم 
ــون الف دينار عراقي   ــرتد  (٢٥٠,٠٠٠) مائتان  وخمس ــم غري مس العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس

اعتبارا من يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢.
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّ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 ِّـدينة 
ــا  وبوجود ممثلني عن  ــيتم فتح العطاءات فعلي ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس البص

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  ( ٢٠٢,٣٤٩,٩٦٠ ) مائتان واثنان مليون وثالثمائة وتسعة واربعون  
ــد تاريخ نفاذية  ــدة ٢٨ يوم بع ــاب ضمان نافذ ِّـ ــفتجة او خط ــكل صك مصدق او س ــتون  دينار عراقي على ش ــعمائة وس ــف  وتس ال

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

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

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

اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

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

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

 basra.gov.iq ثالثة  عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
اربعة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية 

/قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٠٧٠                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٨/٢٩

( تنفيذ البنى التحتية لشوارع أبو الحسن وشارع اِّـقاولني واِّـشراق 
القديم والخليلية مع اِّـتبقي من شوارع متفرقة َّـ دور الصحة وبريهة  

مناقصة (٩/ بلدية  / ٢٠١٩ )

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

Contracts Dept Announcement

ــم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة ذي العددين (٢٤٤٢ َّـ ٢٠١٩/٦/٣) و(٣٤٠١ َّـ ٢٠١٩/٨/١)  ــتنادا اُّـ كتابي قس  اس
وتوصيات لجنة التحليل والتقييم الثانية ذي العدد ٤١ َّـ ٢٠١٩/٨/٢١

يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة)مشروع (انشاء 
شارع حولي من اِّـنفذ الحدودي اُّـ الطريق السريع بطول ٧,٥ كم ).

 - وبكلفة تخمينية قدرها ( ٢٠,٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليار وستمائة وثمانون مليون  دينار عراقي.
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.

 - مدة التنفيذ ( ٥٠٠  يوم ) .
 - موقع اِّـشروع (سفوان  )

 - تبويب اِّـشروع (١. ٤٧. ١. ٣. ٣. ٢,٢ )
    - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / االوُّـ      والصنف /  إنشائية 

ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس   أوالً-  س
(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 صاحب العمل ) ما يلي :

القدرة اِّـالية:
 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ــر مليار واربعمائة وتسعة  ــنوات يجب ان ال يقل عن (١٧,٤٩٩,٠٠٠,٠٠٠) سبعة عش ــبع س ــنوي على مدى اخر س معدل اإليراد الس
وتسعون مليون دينار عراقي.

ــة اليقل عن مبلغ قدره  ــيولة النقدي ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العط ــات الس متطلب
(٦,٤٦٢,٥٠٠,٠٠٠) ستة مليار واربعمائة واثنان وستون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي.

ــنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم امتالك الشركة  ــابات الختامية معدل ربح ألخر س الحس
ــبق عام ٢٠١٤ وذلك استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة  ــنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تس ــابات ختامية الخر س حس

التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم اِّـناقصات والعقود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ 
٢-الخربة والقدرة الفنية:

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:
ــل  ــغ اليق ــابقة وبمبل ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــد وللس ــوي َّـ ( ١) عق ــاول ثان ــود, او كمق أو ادارة عق  , ــاول  ــة مق ــاركة بصف أ-اِّـش
ــال هذا العقد و تم  ــي لتنفيذ عقود مماثله ألعم ــة وثمانية مليون  دينار عراق ــر مليار واربعمائ ــا عش ــن(١٢,٤٠٨,٠٠٠,٠٠٠) اثن ع
أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس 

(متطلبات صاحب العمل) .
ب-  توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب  َّـ الوثيقة القياسية .

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

قدرة (٢٥٠,٠٠٠) مائتان  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٣   .
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٢   الساعة العاشرة صباحاً

ــب التوقيت اِّـحلي  ــاعة ١٢:٠٠ ظهرا     حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٩ الس ــاً -يجب تس   سادس
ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن 

اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي  :
     الوقت  : الساعة ١٢:٠٠ 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
ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة  ــكل صك مصدق او س ــتة مليون وثمنمائة الف دينار عراقي على ش  ( ٢٠٦,٨٠٠,٠٠٠ ) مائتان وس

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

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

ــا من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات  ــدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليه ــض تحريري ِّـمثل مق  ٣-تفوي
ــتمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس العطاء التي توكد اس

اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

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

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

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

خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية 
/قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .

سادس عشر – سبب اعادة االعالن – عدم توازن َّـ اغلب الفقرات – عدم تقديم عمل مماثل بالقيمة – تقديم هوية منتهيه الصالحية 
– عدم تحقيق معدل االيراد السنوي – عدم تقديم سيولة معنونة اُّـ محافظة البصرة-عدم تقديم تامينات اولية-عدم تسعري الكشف 

الفني كتابتنا-مبلغ االعمال اِّـماثلة اليغطى مامطلوب َّـ االعالن . 
اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٠٨٧                                                         (مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاني)                         التاريخ:٢٠١٩/٨/٢٩

مشروع (انشاء شارع حولي من اِّـنفذ الحدودي اُّـ الطريق السريع بطول ٧,٥ كم) 
مناقصة (١١/ بلديات٢٠١٩)

NO.3254.MON.2.SEP.2019 العدد (٣٢٥٤) االثنين ٩/٢/ ٢٠١٩ 
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ــم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقمني (٢٣٨٥ َّـ ٢٠١٩/٥/٣٠) و(٣٤٠١ َّـ  ــتنادا اُّـ كتابي قس اس
٢٠١٩/٨/١) ومحضر توصيات لجنة التحليل والتقييم االوُّـ ذي العدد ٥٨ َّـ ٢٠١٩/٨/٧

ــربة لتقديم عطاءاتهم  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــة ) دعوة مقدمي العط ــم العقود الحكومي ــة البصرة / قس ــر (محافظ يس
(اِّـغلقة) مشروع (بناء مدرسة ١٨ صفا ٣ طوابق َّـ منطقة العرب اِّـزراع اِّـتنازل عنه)

 - وبكلفة  تخمينية قدرها ( ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون  دينار عراقي
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم ) 
 - تبويب اِّـشروع (٢٤٨,١,٤,٥,١,٤٧,٣)

- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الثامنة  والصنف /  انشائية 
  - اِّـوقع : الزبري

ــات تنفيذ  العقود  ــية الوطنية التي حددتها تعليم ــراءات العطاءات التنافس ــاء من خالل إج ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س
الحكومية العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع اِّـتناقصني.

ــعبة  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
ــب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــوان أدناه وذلك من  الس ــاريع) َّـ العن ــالن اِّـش اع

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

أ- القدرة اِّـالية:
 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل 
عن مبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسون مليون دينار عراقي 

٢- الخربة والقدرة الفنية :
 على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة ادناه :

 اِّـشاركة بصفة مقاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي َّـ (١) عقد وللسنوات (٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن 
(٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثمانون مليون دينار عراقي

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

غري مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٣.
ــرة  ــاعة العاش ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٩   الس ــاً- س خامس

صباحاً
ــاً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧ الساعة ٢:٠٠ ظهرا  حسب التوقيت    سادس

ــيتم فتح العطاءات  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس
فعليا  وبوجود ممثلني عن اِّـناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا َّـ العنوان التالي:

     الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧.

     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (١٥,٠٠٠,٠٠٠ ) خمسة عشر مليون 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:

١- رسالة العطاء وملحق العطاء.
ــعرة  ــية وجداول الكميات اِّـس ــم الرابع من الوثيقة القياس ــداول الكاملة اِّـطلوبة والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ٢- الج

وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات.
٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.

ــتمرارية أهلية مقدم العطاء او  ــات العطاء التي توكد اس ــا من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيان ــق اِّـصادق عليه ٤- الوثائ
ــدم العطاء الذي تم قبول  ــم الرابع للتحقق من اهلية مق ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــق التأهيل الالحق بموجب االس وثائ

عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

عاشراً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــذي يلي يوم  ــمي ال ــد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يكون  موع ــق اِّـناقصة عطلة رس ــادف يوم غل ــر- اذا ص ــد عش اح

العطلة 
ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة وحس ــة من مراحلها وقب ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحل ــرة الحق َّـ الغ ــر - للدائ ــا عش اثن

مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ــر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة بيع الوثائق  ثالثة عش

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

خمسة  عشر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 
العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ 

ــفارة  ــيولة مصدقة من قبل الس ــوازن َّـ اغلب الفقرات – عدم تقديم س ــادة االعالن – عدم ت ــبب اع ــادس عشر-س س
العراقية – عدم تسعري الكشف الفني كتابتنا. 

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٠٨٦                                                          (مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاني)                           التاريخ:٢٠١٩/٨/٢٩

(بناء مدرسة ١٨ صفاً ٣ طوابق َّـ منطقة العرب اِّـزراع اِّـتنازل عنه) 
مناقصة (٦٦/ تربية ٢٠١٩)

NO.3254.MON.2.SEP.2019 العدد (٣٢٥٤) االثنين ٩/٢/ ٢٠١٩ 
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َّـ   ٤٥٧٠) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــاً  إلحاق
اول  ــالن  بإعــ ــة  الخاص  (٢٠١٩/٨/١٨
للمناقصــة ٢٢/ كهرباء توزيع / فرع شمال 
ــات  آلي ــز  ــروع (تجهي ــرة  ٢٠١٩ مش البص

تخصصية).
نود أن ننوه اُّـ تمديد موعد غلق اِّـناقصة اعاله 
ــادف ٢٠١٩/٩/٩  ــوم االثنني اِّـص ليكون ي

بدالً من يوم االربعاء ٢٠١٩/٩/٤.

 اِّـهندس 
محمد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ِّـحافظ البصرة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة جنح الحسينية

العدد / ٥٥٦ / ج / ٢٠١٩
التاريخ / ٢٢ / ٨ /٢٠١٩

م / إعالن تبليغ

ــررت هذه اِّـحكمة  ــة اِّـؤرخ َّـ ٢٢ / ٨ / ٢٠١٩، ق ــاًء على قرار هذه اِّـحكم بن
مفاتحتكم لتبليغ اِّـتهمة الهاربة (احالم محمد عبد السادة مزعل البديري تولد 
١٩٩٨ اسم والدتها آمال كاظم) بالحضور امام هذه اِّـحكمة على موعد اِّـحاكمة 
ــتكي  صباح يوم ٢٠١٩/١٠/٢ للنظر بالدعوى اعاله اِّـقامة ضدها من قبل اِّـش
(سجاد عبد علي عباس) وفق احكام اِّـادة ٣٧٧ عقوبات وَّـ حال عدم حضورها 

سوف تتم اِّـحاكمة بحقها غيابياً وعلناً.

إعالناتكم َّـ

ضمان أوسع لالنتشار

العدد:٥١٣٢                                                              م/ (تمديد موعد غلق)                                               التاريخ: ٢٠١٩/٩/١



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

24 العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣٢٥٤) - االثنني - ٢ - أيلول - ٢٠١٩
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ــن بعض املكاتب  ث ع ــي أحتدّ ــرة أخرى وأخرى أجد نفس م
ــا ودوائرنا احلكومية اخملتلفة، وعندما  اإلعالمية في وزاراتن
ــل وجود  ــد التعميم في ظ ــي ال أري ــض) فألنن ــول (البع أق
ــا يرام، وهي  ــوم بأعمالها على خير م ــب إعالمية تق مكات
ــر بكل احترام ومن دون أن تأكل اللحم  جتيب على ما يُنش

وترمي العظام!
ــن عندما يلجأ إلى  ــا، ونعيد تكرارها، إن املواط لقد قلناه
وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة، ومنها (البينة 
ــكوى  ــى وجه التحديد، ليبعث مظلمة أو ش اجلديدة) عل
ــة وزراء  ــه يدرك أن ثم ــى مالحظة، فألن ــدة أو حت أو مناش
ــرؤون، وإذا لم  ــتمعون أو يق ــاهدون أو يس ــؤولني يش ومس
ــاك مكاتب  ــاغلهم وأعمالهم فإن هن ــمح لهم مش تس

ــة مطالَبة بأن  إعالمي
ــازاً أو  م لهم إيج ــدّ تق
تب أو  ــا كُ ــة مب مطالع
ــا بالك  ــع، ولكن م أُذي
ــيد الوزير  إذا كان الس
أو  الفالني  املسؤول  أو 
ــي في الدائرة أو  العالن
ــة احلكومية  املؤسس
غير مبالٍ أو هو مطنّش 
وال يدري الدنيا طشت 

رشت؟!
ــوزراء  ال ــض  بع
ــم-  ــم باالس -ونعرفه

أوعزوا إلى مكاتبهم اإلعالمية بأن يكون الرصد ملا تتداوله 
ــغال الدماغ بالصحف  ــبوكية) وعدم إش املواقع (الفيس
اليومية، وأكبر دليل أن شكاوى نُشرت تنطوي على مظالم 

للناس أهملت، ألن املسؤول املعني (دايخ بغير سوالف)!
وما يؤسف صراحةً أنه في وقت سابق كان هنالك مكتب 
ــوزراء، وكنا  ــة العامة جمللس ال ــط باألمان ــكاوى مرتب للش
ــتكي عنده عندما تلوذ الوزارات بالصمت، أو (تنطيها  نش
ــو اآلخر أغلق أبوابه،  ــة)، ولكن هذا املكتب ه االذن الطرش

وال ندري ملن نشتكي اليوم!
بودي أن أقول إن وزيراً ال يسمع مذياعاً وال يشاهد تلفازاً وال 
ــؤوالً ال يرد على  ــرأ جريدة هو ال يحترم املواطن، وإن مس يق
ــة مظلوم وال يرفع غبناً عمن وقع عليه احليف ليس  صرخ
ــؤول.. ولعن اهللا كل من أوصد بابه بوجه سائل، ولعن  مبس
ــوداء  ــع إصبعه في أذنه أو وضع نظارة س ــن وض اهللا كل م

أمام عينيه كي ال يرى ما حوله!
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي
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أربيل / البينة الجديدة
أفاد مصدر أمني، أمس األحد، بأن 
ــل زوجته أمام  ــالً أقدم على قت رج
ــال املصدر في  ــة أربيل. وق محكم
ــدم أمس على  ــث ان «رجال اق حدي
قتل زوجته أمام محكمة أربيل في 

منطقة السايلو وسط احملافظة». 
ــل متت  ــة القت ــاف ان «عملي وأض
بسالح ناري بعدما أصابها بست 
ــرأس»،  ــة ال ــي منطق ــات ف إطالق
ــبب  ــيرا الى إن «ذلك جاء بس مش

خالفات عائلية».

متابعة / البينة الجديدة
ــركة  ــر من ٢٠ ش ــارك أكث تش
ــق  ــي معرض دمش ــة ف عراقي
لعرض  ـــ٦١  ال بدورته  ــي  الدول
ــات اخملتلفة  ــن املنتج ــدد م ع
أمام زوار املعرض أبرزها التمور 
والصناعات اجللدية والسجاد 
اليدوي واملفروشات إضافة إلى 

ــة. وذكرت وكالة  املواد الغذائي
ــمية  الرس ــورية  الس ــاء  األنب
ــانا»، نقالً عن مدير اجلناح  «س
أن  ــد،  العوي ــل  فض ــد  حم
«الشركات العراقية املشاركة 
متثل القطاع احلكومي واخلاص 
ــعى عبر هذه  ــترك وتس واملش
ــاركات إلى تطوير وتعزيز  املش

ــاري بني البلدين  التبادل التج
ــوق مبيعاتها في  وتوسيع س
ــة  بـ»أهمي ــا  منوه ــوريا»،  س
ــق الدولي جلهة  ــرض دمش مع
وجود عدد كبير من الشركات 
ــا يزيد  ــة م ــة واألجنبي العربي
ــاون التجاري  ــرص التع ــن ف م

بينها».
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بغداد/ البينة الجديدة/
 صباح الشيخلي

ــي  العراق ــي  احملام ــوم  ي ــبة  ملناس
ــتئناف  وبحضور رئيس محكمة اس
القاضي  ــة  االحتادي الرصافة  ــداد  بغ
األستاذ عماد اجلابري ونقيب احملامني 
ــعدي والنائب  ــاء الس ــتاذ ضي األس
أحمد اجلبوري، أقامت نقابة احملامني 
ــس احتفالية في  ــني يوم أم العراقي
ــتئناف الرصافة  ــي اس غرفة محام
ــن احملامني الرواد  ــرّم خاللها عدد م كُ
ــؤول غرفة احملامني  ــن ومس واملتميزي
ــس محكمة  ــاد رئي ــي نينوى. وأش ف
االحتادية  الرصافة  بغداد  ــتئناف  اس

ــي وضرورة  ــر للمحام ــدور الكبي بال
إدامة العالقة القانونية بني القضاء 
ــى  ــف عل ــاء الواق ــم والقض واحملاك
ــس التي حددها القانون..  وفق األس
ومتنى للجميع املوفقية في عملهم 
ــم العدل  ــاء دعائ ــى إرس ــوالً إل وص
ــاق احلقوق. وقال نقيب احملامني  وإحق
ــة مقتضبة: «إن  العراقيني في كلم
ــذا العدد الكبير من احملامني  تكرمي ه
ــذي يتزامن مع  والرواد واملتميزين وال
ــي ترجمةً  ــي العراقي يأت ــوم احملام ي
ــاد في  ــاء الواقف». وأش ــدور القض ل
ــذي  ال ــز  املتمي ــدور  بال ــت  الوق ذات 
ــاء  القض ــس  ــس مجل رئي ــه  ميارس
ــتاذ القاضي فائق زيدان  األعلى األس

ــتئناف  ــس محكمة اس ــاون رئي وتع
القاضي  ــة  االحتادي الرصافة  ــداد  بغ
ــني، في وقت  ــاد اجلابري مع احملام عم
ــي رئيس  ــكر احملامي صادق الالم ش
ــي الرصافة،  رئيس  هيئة االنتداب ف
محكمة االستئناف ونقيب احملامني 
على هذه املبادرة. أما اخلبير القانوني 
ــس  رئي ــكر  ش ــد  فق ــرب  ح ــارق  ط
محكمة االستئناف ونقيب احملامني 
على دورهما الريادي في إرساء دعائم 
ــكر  ــون، وتوجه بالش ــدل والقان الع
والثناء إلى أسرة حترير جريدة (البينة 
ــرها كل  ــا ونش ــدة) ملالحقته اجلدي
ــوح  ــطة في س ــات واألنش الفعالي

القضاء واحملاماة.

في معظم الدول تشكل أجهزة االستخبارات واألمن ووزارة اخلارجية 
ــتراتيجي  ــي حتديد مصادر اخلطر االس ــاس ف محور التفكير األس
وتدوين تسلسل وأسبقيات األعداء واألعداء احملتملني. وإلى مرحلة 
مجابهة احلكم الشيوعي في أفغانستان في السبعينات خشية 
وصول السوفييت إلى املياه الدافئة في اخلليج وجنوبه كان وصف 
ــمي بـ(اجملاهدين العرب)  ، وبعد تدفق ما س ــورا بدولٍ األعداء محص
إلى افغانستان ومعظمهم خليجيون من خريجي مراكز التكفير 
ما مهد لظهور تنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن الدن، بدأ تهديد 
األمن الدولي يتسع بشكل خطير وصوال إلى هجمات ١١ سبتمبر 
ــيطرة على طائرات مدنية ومهاجمة أهداف  ٢٠٠١ في أميركا بالس
حساسة، ولم تعد الدول وحدها تأخذ اسبقيات التهديد والعدو، 
ــاطات  ــية تتهم بنش ــرى سياس ــة وأخ ــات اإلرهابي ــل التنظيم ب

إرهابية.
ــع التنظيمات اإلرهابية يعود الى  ــباب انتشار وتوس أحد أهم أس
خلل شنيع في بنية اجملتمعات، وتساهل احلكومات مع الدعاة من 
مراكز التكفير، وعدم ضبط حركة األموال العامة واخلاصة اليهم، 
ــتان  ــة. وبعد افغانس ــالت خارجي ــك ألهداف وتدخ ــتغالل ذل واس
ــاطات تكفيرية مدعومة ماليا وإعالميا  ــوأ نش تعرض العراق ألس
ــن دول خليجية وعربية،  ــآالف االنتحاريني م ــية وب وأغطية سياس
ــكة أحبطت  ــن التركيبة اجملتمعية الوطنية العراقية املتماس لك
تلك النشاطات املعادية معززةً بدعم دولي وبخلفية شباب العراق 
ــكرية واندفاعهم في الدفاع عن بلدهم، ويعزز ذلك مصادر  العس
الثروة حيث يشعر الفرد في شمال وغرب ووسط العراق بأن حياته 
ــة. ومتكن العراق  ــرات نفط اجلنوب وبالوحدة الوطني مرتبطة بخي
ــتمرار ضبط النهايات  ــن جتاوز مرحلة اخلطر وكل ما بقي هو اس م

السياسية واملناطقية ومنع تنامي الثقافة املتخلفة... 
ــعر أن االخوان  عربياً: اإلمارات هي الالعب الرئيس حالياً، حيث تش
املسلمني هم مصدر اخلطر الرئيس عليها تشاركها مصر بثقلها 
ــاطا في شمال  الكبير ودول أخرى، لذلك نرى لها ثقال ووجودا ونش
ــا، ومعركتها الكبرى اآلن في  ــا واليمن واتهامات تركية له أفريقي
اليمن جملابهة نشاطات التنظيمات املذكورة وألسباب استراتيجية 
ــوا العدو األول  أبعد كثيرا مما يحصر باحلوثيني، فاحلوثيون اآلن ليس
وال الثاني لإلمارات، وقد ال يشكلون تهديدا وقد نراهم زائرين في أبو 
ــة. والصراع في ليبيا يدخل ضمن  ــتقبال، فال عداوة دائم ظبي مس
ــس إال مرحليا  ــعودية لي ــس االطار إماراتيا، والتحالف مع الس نف

وشقة اخلالفات أوسع.
ــعرت بخطر كبير على ما يبدو وتناور ملصاحلة  ــعودية اآلن ش الس
ــران  ــالتا تهنئة امللك وولي العهد الى اردوغان، مؤش مع قطر، ورس

مهمان. 
املنطقة ستبقى ملتهبة والصراعات عربية ـ عربية وال حرب على 

طرفي اخلليج. والعراق بات أقوى من كل التهديدات.
ــع العربي كما يقول الريفيون: (جيب ليل وخذ عتابة). اي ان  والوض

مشوار صراعاته الداخلية طويل.

إن مسؤوالً ال 
يرد على صرخة 
مظلوم وال يرفع 

غبناً عمن وقع 
عليه الحيف ليس 

بمسؤول..
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وفيق السامرائي

من لندن


