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ــعب وهي التي  ــون خادمة للش ــدت اصالً لتك احلكومة وج
ــية من سكن وماء  تعمل على تقدمي كل احتياجاته االساس
وكهرباء وصحة ونظافة وفرص عمل وامن واستقرار وتعليم 
ــادر على  ــه بأنه ق ــعر في قرارة نفس ــن ال يش ــه وان م وترفي
ــادر مكانه فوراً..  ــعب فليغ تقدمي مايتطلع او يرنو اليه الش
ــة اعمار وبناء  ــة خدمات ويريد حكوم ــعب يريد حكوم الش
ــزات عمالقة لكي ينهض  ــادرة على حتقيق منج وحكومة ق
ــبات التي هو جاثم فيها  ــذا الوطن من حالة الركود والس ه
ــعب يريد حكومة تستثمر  ــن.. الش الى ماهو افضل واحس
ثروات البالد بكل امانة واخالص وان تعمل جاهدة على توزيع 

ــراد  ــكل االف ــروة ل ــذه الث ه
ــعر  ــتثناء ليش من دون اس
ــه وانه حر  بأنه سيد نفس
ــه صاحبها  ــه وان ــي ثروت ف
ــا دون غيره. ــم به واملتحك

الشعب يريد حكومة تبني 
ــارب كل ظواهر  ــر وحت وتعم
التراخي واالنكفاء في االداء 
ــع حد لكل  ــي ووض احلكوم
ــللية التي تطبع  حالة الش

ــات الدولة التي وجدت اصالً خلدمة الشعب  سلوك مؤسس
ــل بنظرة  ــعب حكومة تتعام ــد الش ــره كما يري ــس غي ولي
ــعب  ــة االقتصاد لكي الجتعل هذا الش ــة مع حرك اقتصادي
ــعب يريد  ــات املالية.. الش ــون اخلارجية واالزم ــة للدي ضحي
حكومة تفكر وتخطط وفي ذات الوقت تضرب بقسوة على 
رؤوس الفاسدين واللصوص.. الشعب يريد حكومة افعال ال 
ــعارات والوعود ال يبني  ــوال ألن اجترار الكالم واطالق الش اق
ــن حال الى حال..  ــعب م ــة وال يحقق اجنازاً وال ينقل الش دول
ــة العاجزة عن  ــاب القرار ان احلكوم ــا صح يا اصح افهموه

تقدمي ما يفرح الشعب هي حكومة فاشلة.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@ÜÌäÌ@k»í€a
pbflÜÅ@ÚflÏÿy

ــي وطن تعصف به ريح « الصراع  ف
ــلطوي» احملتدم من كل جانب  الس
ــي  ــات الت ــه االزم ــن حلم ــأكل م وت
ــاً  ــركاء اصطناع ــا الش يصطنعه
ــع النقاط على احلروف  البد من وض
والبد من قيام السيد رئيس الوزراء 
ــة  مبصارح ــدي)  امله ــد  عب ــادل  (ع
ــة  ــفته باحلقيق ــعب ومكاش الش
ــي يعرف  ــر منقوصة ك ــة غي كامل
ــياء كما  ــس االش ــون غاط العراقي
هي ويعرفوا جيداً حجم الضغوط 
ــل وبالتالي  ــي يتعرض لها الرج الت
ــاعيه في اجناز  حتد من قدرته ومس
ــي او تكبيل يديه  برنامجه احلكوم
ــجاعة  ــول دون اتخاذ قرارات ش وحت
ــول  ــا ان نق ــة بودن ــة وصارم وفوري
ــيد رئيس الوزراء الت ياسيدي  للس
ــعبك يريد ان  ــار وان ش ــت انتظ وق
ــفه وتقول له بشأن ما يدور  تكاش
ــعب  وميور وهو يعرف جيداً أي الش
ــة عميقة هي من  ان ثمة قوى ودول

ــن تعوق كل ما من  تتحكم وهي م
ــالكاً  ــح الطريق س ــأنه ان يفت ش
ــرة ومتقدمة..  ــو بناء دولة مزده نح
ــورات  التط ــارع  تتس ــن  وط ــي  ف
امام  يجعلنا  ــكل  السياسية بش
ــل  ــي حاف ــهد سياس ــورة مش ص
املفتوحة  ــورات  والتط ــآت  باملفاج
ــكله  على آت ال نعرف بالضبط ش
ــع ويرتقي  ــف اجلمي ــد ان يتكات الب
ــؤولية الوطنية  ــتوى املس الى مس
ــركاء وليس من حق احد  فالكل ش

ان يقول «اني شعليه».
ــورات يعتزم تيار احلكمة  وفي التط
الذي اعلن املعارضة مسبقاً إعالن 
ــع (٢٢) وزيرا  ــة الظل» بواق «حكوم
رديفا ملراقبة االداء احلكومي وايجاد 
ــي تواجه  ــكالت الت ــول للمش حل
ــق املعارض  ــاول الفري ــة. ويح الدول
استقطاب نواب من كتل مختلفة 
لتحقيق عتبة الـ (١٠٠) نائب مؤيد 
ــل» في  ــة الظ ــاند لـ»حكوم ومس
ــب االمني العام  ــان. ويقول نائ البرمل

(فادي  ــة  الوطني املعارضة  ــة  جلبه
ــار احلكمة يجري  ــمري) إن «تي الش
ــية  سياس ــوى  ق ــع  م ــات  مفاوض
ــئة  ناش ــدة  جدي ــة  ومجتمعي
ــكيل جبهة املعارضة»، الفتا  لتش
ــتعلن «برنامجها  إلى ان اجلبهة س
ــابيع». ويضيف  ــالل اس ــد خ اجلدي
ــن اجلبهة  ــمري أن «االعالن ع الش
ــيكون  الوطنية وحكومة الظل س
ــيتم  ــهرين وس ــن ش ــل م ــي اق ف
ــات  اجله ــماء  اس ــن  ع ــف  الكش

ــخصيات السياسية  والقوى والش
ــة لها».على صعيد  والنواب املكون
ذي صلة اعلن زعيم التيار الصدري 
السيد (مقتدى الصدر)، عن نهاية 
احلكومة العراقية، فيما هدد باعالن 
البراءة منها في حال عدم اتخاذها 
ــال الصدر في  ــراءات صارمة. وق اج
ــمي  ــابه الرس تغريدة له على حس
ــوداع ياموطني، حيث  في تويتر، ال
ــة احلكومة  ــك اعالنا لنهاي يعد ذل
العراقية. واضاف ان ذلك يعد حتوال 

ــا القانون الى  من دولة يتحكم به
ــغب، مشيرا الى انه اذا لم  دولة ش
تتخذ احلكومة اجراءاتها الصارمة 
فأني اعلن براءتي منها.وفي الشأن 
ذاته اعتبر النائب (جواد املوسوي)، 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــة رئي ان إقال
(عادل عبد املهدي) اصبحت قريبة 
ــا اياه الى اتخاذ اجراءات  جدا، داعي
ــة الدولة  ــد وتقوي ــة لتعضي صارم
ومكافحة الفساد. وقال املوسوي، 
ــعر  ــنة كاملة لم نش إنه طيلة س
ــا للحكومة،  ان عبد املهدي رئيس
ــه بروتوكوليا جدا  ــط كان عمل فق
في وقت نحتاج فيه الى رئيس وزراء 
ــجاع وقوي على الفساد  حازم وش
النائب  رأى  ــدين.من جانبه  واملفس
عن تيار احلكمة (جاسم البخاتي)، 
ــار الصدري  ــم التي ــدة زعي أن تغري
ــأن إعالن نهاية  مقتدى الصدر بش
ــل على الوصول  ــة، هي دلي احلكوم

إلى مرحلة عدم االنسجام 

تتمة ص٣
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في وطن تعصف به ريح ”الصراع السلطوي“ من كل جانب.. وتأكل لحمه االزمات.. البد من وضع النقاط على الحروف

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
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كتب محرر الشؤون احمللية
ــن «مدنيني  ــوق املتقاعدي ــن حق ــتميت ع ــاع املس ــا بالدف ــاً منه اميان
ــكل الذي يؤمن  ــتوى رواتبهم بالش ــكريني» ووجوب االرتقاء مبس وعس
ــر  ــع تضحياتهم وعطائهم تباش ــب م ــرة كرمية تتناس ــم حياة ح له
ــة للدفاع عن  ــن حملة اعالمي ــدة» ابتداء من اليوم بش ــة اجلدي «البين
ــادة  ــة اجلديدة» كافة الس ــب «البين ــريحة املظلومة.وتطال ــذه الش ه
ــة «البينة اجلديدة» وتدعو كل اخمللصني من  النواب بالتضامن مع حمل
ــطني الى مؤازرتها في حملتها هذه التي ستبدأ ولن  كتاب وادباء وناش
تتوقف حتى التأكد من نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة.كما تهيب 
«البينة اجلديدة» مبقام املرجعية الدينية وكل خطباء املنابر احلسينية 
بالتحرك الفوري واستثمار هذه املناسبة للتأكيد على انصاف شريحة 
املتقاعدين واعتبار حقوق املتقاعدين اساسيات مشروعة واملنا كبير 

بالتفاعل وليكن شعارنا الثابت ماضاع حق وراءه مطالب.

عبد الجبار عبد اِّـهديالصدرالصاَّـالحكيم 
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 الشعب يريد حكومة 
تفكر وتخطط وَّـ 
ذات الوقت تضرب 
بقسوة على رؤوس 
الفاسدين واللصوص

عبد الوهاب جبار
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بغداد / 
ــام وفرة  ــذا الع ــي احمللي ه ــاج الزراع ــجل االنت س
ــتراتيجية والفواكه  ــل الس ــد احملاصي على صعي
واخلضروات والتمور.. فعلى صعيد احلنطة والشعير 
فقد حقق العراق ارقاماً قياسية في االنتاج والذي 
ــت برغم  ــدى عقود خل ــه على م ــم يتحقق مبثل ل
ــائر  احملاوالت احملمومة التي بذلت ألحلاق اكبر اخلس
بنا من خالل احلرائق املفتعلة واملشبوهة.. اما على 
ــراق قفزات نوعية  ــد الدواجن فقد حقق الع صعي
ــد  ــي انتاج حلوم الدجاج وبيض املائدة وامكن س ف
ــق املتعمد الذي  ــن احلري ــة احمللية بالرغم م احلاج
ــروع دواجن الديوانية والذي شكل ضربة  طال مش
موجعة لألنتاج احمللي ومع ذلك فأن جهود اخليرين 
ــتؤتي ثمارها ان شاء اهللا.. والبد من التأكيد بأن  س
ــجلت  ــعار الفواكه واخلضر املنتجة احمللية س اس

ــراق  ــتطاع الع ــاً واس ــاً ملحوظ ــام انخفاض الع
ــك فقد  ــاً وبذل ــاءً ذاتي ــق اكتف ــدهللا ان يحق واحلم
ــي كانت تذهب للخارج  ــا ماليني الدوالرات الت وفرن
ــا.. وألول مرة  ــا انتاجها هن ــتيراد مواد مبقدورن الس
ــو الطماطة املنتجة  ــعر كيل منذ (٢٠٠٣) يصل س
ــاً الى (٢٥٠) ديناراً ونقترح ان يصار الى اقامة  محلي

ــون طاملا ان  ــة بصناعة املعج ــل متخصص معام
ــتدام وبذلك ننهي كل اشكال  االنتاج موفور ومس
االستيراد من اخلارج.. حتية لوزارة الزراعة واملنا بأن 
ــني واملزارعني ألجل  ــل جهودها لدعم الفالح تواص
النهوض بالواقع الزراعي.وكان وزير الزراعة (صالح 
ــؤاالً الى السفير التركي في  ــني) قد وجه س احلس
ــوق البيض في  ــأن زيارته لس بغداد (فاحت يلدز) بش
ــر صحفي عقده  ــني في مؤمت ــة وقال احلس جميل
ــفير التركي في  ــا الغاية من زيارة الس بكربالء: م
ــوف  ــض؟ وان انتاجنا احمللي س ــوق البي بغداد لس
ــتعداد للتصدير  ــي احلاجة احمللية وهناك اس يغط
ــتيراد البيض  ــح باب اس ــدد بعدم فت للخارج وش
ــة الراحلة (وحيدة  ــن اخلارج.ولنردد اغنية املطرب م
خليل) «ياارضنا.. ياارضنا.. احنا لها وهيه لنا ياهللا 

احرثوها وازرعوا منتوجها بيه الغنى».

وزير الزراعة: لن نفتح باب االستيراد ونسعى لتحقيق االكتفاء الذاتي
ÖâÏné‡‹€@�b«aÖÎ@NNÔ”aä»€a@Ä˝–€a@ìÓ»Ì@NNâb‰ÌÖ@…iäi@Úüb‡ü@Ï‹Ó◊

وكاالت / 
ــاً داخلية وخارجية متارس  ــريبات خاصة لـ»البينة اجلديدة» بأن ضغوط ــفت تس كش
ــيد (عادل عبد املهدي) لوضعه امام خيارين احالهما  على رئيس احلكومة احلالي الس

مر إما البقاء وسط كم هائل من املشكالت العويصة او تقدمي استقالته مرغماً.
ــس الوزراء  ــة احلكومة اما رئي ــني املقترحني لرئاس ــريبات فإن البديل ــب التس وبحس

السابق (حيدر العبادي) او محافظ النجف السابق النائب احلالي (عدنان الزرفي).

@Üj«@Û‹«@êâb∑@¬ÏÃô@ZpbjÌäém
@›ÌÜj€aÎ@Èn€b‘nça@·ÌÜ‘n€@ÜËΩa

øâå€a@Îa@Öbj»€a@bflg

واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة
ــك  ــي ماي ــة األمريك ــر اخلارجي وزي ــال  ق
ــو إنه يعتقد أن إدارة الرئيس دونالد  بومبي
ــف في األسابيع القادمة  ترامب ستكش
ــي تأخرت  ــالم الت ــة الس ــل خط تفاصي

طويال بني الفلسطينيني وإسرائيل.
ــة ألقاها في  ــؤال بعد كلم ــى س وردا عل
جامعة كانساس قال بومبيو “أعتقد أننا 

سنعلن رؤيتنا خالل األسابيع القادمة”.
ــوث البيت  ــون جرينبالت مبع كان جيس
ــط قال األسبوع  ــرق األوس األبيض للش
ــف  ــي إن الواليات املتحدة لن تكش املاض
ــي من اخلطة املنتظرة  عن اجلزء السياس
ــرر  املق ــرائيلية  اإلس ــات  االنتخاب ــل  قب

إجراؤها في ١٧ سبتمبر أيلول.

@Ú‘–ïIZ@ÏÓjflÏi
@Â‹»m@Ü”@HÊä‘€a
…Óibçc@fi˝Å

كربالء / 
ــن وقوع  ــالء ، ع ــرور كرب ــفت مديرية م كش
ــة خلفت  ــة بقضاء الهندي ــوادث مروري ٦ ح
ــي يوم واحد  ــخصا بني وفاة واصابة ف ٣٢ ش
ــي املديرية الرائد  ــال مدير االعالم ف فقط. وق
ــي ، إن ”٦ حوادث في يوم واحد  رياض احلمدان
ــهدها قضاء الهندية في كربالء، ادت الى  ش
ــن، اغلبها  ــخصني واصابة ٣٠ اخري ــاة ش وف
ــائقي املركبات  نتيجة لعدم التزام بعض س

ان  ــي،  احلمدان ــاف  املرورية“.واض ــالمة  بالس
ــائقي  ــل س ــن قب ــر م ــبة تقصي ــر نس ”اكث
ــرعة احملددة  ــدم التزامهم بالس املركبات لع
قانونا ضمن الطرق الرئيسية والفرعية، االمر 
ــرية ومادية“.واشار  ــبب خسائر بش الذي س
ــهر القادم سيكون االلتزام اكبر  الى ان ”الش
ــد حيز التنفيذ  ــد دخول قانون املرور اجلدي بع
والذي ستكون فيه غرامة السرعة الشديدة 

٢٠٠ الف دينار“.

خالل ٢٤ ساعة..
7ç@tÖaÏ°@bñÇë@SR@ÚibïgÎ@ÒbœÎ@›vém@ı˝iä◊

بغداد / 
ــالل انتخابات  ــف مع التيار الصدري خ ــتمراره بالتحال ــيوعي العراقي إلى عدم اس ــح احلزب الش أمل
ــرمي) ، إن ”احلزب  ــزب (طلعت ك ــادي باحل ــل. وقال القي ــان املقب ــات املقررة في نيس ــس احملافظ مجال
ــي جديد، يجمع فقط القوى املدنية،  ــيوعي رمبا يخوض االنتخابات احمللية ضمن حتالف سياس الش
ــى الكتل واألحزاب  ــات اجلديد فرض عل ــا أن ”قانون االنتخاب ــي ائتالفات أخرى“، مبين ــا يدخل ف ورمب
ــية كبيرة“.وأضاف كرمي، أن ”هناك مقترحاً مطروحاً في احلزب  الصغيرة الدخول في حتالفات سياس
ــارك باالنتخابات في بعض  ــف مختلف، ورمبا نش ــات في كل محافظة بتحال ــأن يخوض االنتخاب ب
ــأن خارطة التحالفات  ــكل منفرد، وهذا يعتمد على احلوارات واملفاوضات اجلارية بش احملافظات بش
ــابق، أن حتالف  ــيوعي جهاد جليل رأى في وقت س ــتقيل من احلزب الش اجلديدة“.وكان القيادي املس
سائرون ”فشل“ بتقدمي منوذج جديد، معتبرا أن استمرار حتالف احلزب الشيوعي معه في االنتخابات 

احمللية املقبلة مبثابة ”انتحار“.

بغداد / 
كشف مجلس القضاء االعلى عن 
ــة جديدة تتعلق مبحاوالت  فضيح
ــراء  ــق بصفقة ش ــق التحقي لغل
ــة  ــي التابع ــالت املتسوبيش عج
ــال اجمللس ان  الداخلية.وق ــوزارة  ل
ــيل  محكمة حتقيق النزاهة وغس
االموال في الرصافة فوجئت بورود 

ــام الداخلية  ــاب من مفتش ع كت
ــه غلق التحقيق بداعي  يطلب في
ــراء  ــول تعديل على عقد ش حص
ان  ــس  اجملل ــيارات.واضاف  الس
ــتمرة في  ــة مس ــة النزاه محكم
حتقيقاتها لكشف الفساد املالي 
ــواء  ــي س في قضية امليتسوبيش
ــة  ــى او الثاني ــة االول ــي الصفق ف

ــم  ــى احملاك ال ــني  املتهم ــة  واحال
ــون  قانوني ــراء  خب ــة.وكان  اخملتص
ــة التحقيق  ــدوا ان محكم قد اك
ــتجد فيما  ــا يس ــة لها مب ال عالق
ــي من  ــق بعقد امليتسوبيش يتعل
ــي امام جرمية  ــل او الغاء فه تعدي
االركان  ــة  كامل ــابقاً  س ــة  واقع

املادية واملعنوية.

ÚÓ‹0a@pbibÇn„¸a@ø@¥ÌâÜñ€a@…fl@È–€b§@‚Ü»€@|‡‹Ì@Ô«ÏÓí€a@låßa

@Êdíi@ÒÜÌÜu@ÚzÓöœ@Â«@—íÿÌ@Û‹«¸a@ıbö‘€a
CÔíÓiÏénΩa@Ú‘–ïD@ø@’Ó‘zn€a@’‹Ã€@p¸Îb™
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بغداد / البينة الجديدة 
ــم التحقيق التابع ملديرية القانونية والتحقيقات في مفتشية الداخلية بأمر  ألقى قس
ــغل منصب ضابط  ــة مقدم كان يش ــض على ضابط برتب ــبت، القب ــي، امس الس قضائ
ــجيل أحد املواقع املرورية ببغداد لتورطه بتسجيل عجالت خالفاً للضوابط وبوثائق  تس
ــة إلقاء القبض  ــة، أن ”عملي ــان ملكتب مفتش الداخلي ــزورة. وذكر بي ــكات م ومستمس
جاءت نتيجة كشف قسم التحقيقات في مفتشية الداخلية تورط الضابط بعمليات 
تسجيل مركبات دون حضور أصحابها األصليني وبوثائق ومستمسكات مزورة، األمر الذي 
ــي التحقيق اخملتص بالقبض على املقدم وفق  ــتحصال أمر قضائي من قاض نتج عنه اس
ــنة ١٩٦٩ املعدل“. وأضاف  ــادة (٢٨٩) من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لس ــكام امل اح
البيان أن ”مكتب املفتش العام نفذ األمر وأوقف املقدم على ذمة التحقيق معه، وال زالت 
االجراءات التحقيقية مستمرة بالقضية بغية القبض على االشخاص الذين مت تسجيل 

عجالتهم خالفاً للضوابط من أجل اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقهم».

بغداد / البينة الجديدة 
ــري عبور أول رحلة  ــني الياس أعلن وزير الداخلية ياس
ــر منفذ املنذرية  ــن اإليرانيني إلى العراق عب ــن الزائري م
ــري، إن  ــدودي، بعد فتحه ظهرا. وذكر مكتب الياس احل
ــر الداخلية التقى، اجلمعة املاضية، نظيره اإليراني  وزي
ــالل اللقاء،  ــري خ ــا رحماني. وأكد الياس ــد رض محم
ــوزراء عادل  ــس مجلس ال ــذاً لتوجيهات رئي ــه تنفي أن
ــام الوافدين من  ــراءات أم ــهيل اإلج ــدي بتس عبدامله
ــذ املنذرية احلدودي،  ــني افتتحنا، منف ــن اإليراني الزائري
ــاح زيارة اإلمام  ــس الوزراء على إجن ــديد رئي مؤكداً تش
احلسني (عليه السالم) وتسهيل احلركة أمام الوافدين، 
ــاء تطبيقاً ملذكرة  ــح أن افتتاح منفذ املنذرية ج وأوض
ــني اجلانبني العراقي وااليراني وذلك  التفاهم املوقعة ب
ــيط احلركة االقتصادية من جانب وتيسير عبور  لتنش
ــة من جانب  ــرام وصوالً للعتبات املقدس الزائرين الك
آخر، مبيناً أن وزارة الداخلية ستقوم بتأشير اجلوازات 
ــار إلى أنه مت عبور أول رحلة من الزائرين  في املنفذ.وأش
اإليرانيني إلى العراق، امس عبر منفذ املنذرية احلدودي، 
كاشفاً عن التباحث مع اجلانب اإليراني حول التنسيق 
ــم عملية دخول الزوار االيرانيني  ما بني البلدين لتنظي
ــم زيارة االربعني  عبر معبر املنذرية احلدودي ألداء مراس
ــتيعابها وامكانية توفير كل  ــداد التي ميكن اس واالع
ــتية ومنها  املتطلبات واالحتياجات وخاصة اللوجس
ــارات البرية.وكان وزير الداخلية قد  النقل وتأمني املس
ــذ املنذرية احلدودي املغلق  ــابق منف افتتح في وقت س

منذ سنوات عديدة.

Òâ�Îåfl@’ˆbqÏi@ÚÌâÎäfl@p˝flb»fl@ãb¨hi@Èü�âÏn€@�b�ibô@—”Ïm@ÚÓ‹ÅaÜ€a@ÚÓín–fl

RPRP@Ú„ãaÏfl@Â‡ô@Ïu@ bœÖ@ÚflÏƒ‰fl@ıaäë@Û‹«@›‡»‰ç@ZÎaÜ‹j€a@·Ìä◊

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 
ــد العاني،  ــارة محم ــر التج ــل وزي حمّ
ــؤولية االرتقاء  ــة مس ــن االهلي املطاح
ــوزع  امل ــني  الطح ــادة  م ــة  بنوعي
للمواطنني، فيم اكد انخفاض االسعار 
ــواق احمللية.  ــة للمادة في األس التجاري
ــعار مادة الطحني  ــال العاني، إن اس وق
ــعار  ــهدت انخفاضا كبيرا في األس ش
ــواق احمللية،  ــة للمادة في األس التجاري
بسبب الكميات الهائلة التي ضختها 

الوزارة إلى املواطنني عن طريق البطاقة 
التموينية، مبينا أن االنخفاض سيزداد 
ــوء الكميات  ــام املقبلة في ض ــي األي ف
املسوقة من الفالحني واملزارعني، فضال 
ــز مادة  ــوزارة لزيادة جتهي ــة ال ــن خط ع
الطحني حيث اصبحت ١٠ وجبات بعد 
ان كانت ست وسبع وجبات كانت توزع 
ــابقة. وأكد العاني،  ــنوات الس في الس
ــؤولية  أن املطاحن االهلية تتحمل مس
ــة الطحني  ــاء بنوعي ــرة في االرتق كبي

ــي مهمة وطنية  ــوزع للمواطنني وه امل
ــارى اجلهود  ــذل قص ــب ب ــرة تتطل كبي
ــال  ــن وادخ ــات الطح ــني عملي لتحس
ــيرا الى أن  ــا احلديثة، مش التكنولوجي
ــوال واقعية  ــرة املقبلة تتطلب حل الفت
ــواء باالرتقاء بنوعية الطحني املوزع  س
ــي حل  ــة او ف ــة التمويني ــي البطاق ف
املشاكل التي تواجه اصحاب املطاحن 
ــة تضع في  ــراءات قانوني ــن خالل اج م
ــة العامة كأطار  ــر االعتبار املصلح نظ

استراتيجي ومصالح اصحاب املطاحن 
ــق االليات  ــل على دعمها وف التي نعم
ــني بـ  ــي، املواطن ــد العان القانونية.ووع
ــل  ــتكون أفض ــني س ــة الطح أن نوعي
ــي اجريت  ــارب الناجحة الت بعد التج
ــن الفالحني  ــوقة م ــادة احلنطة املس مل
ــة والتدقيق والتفتيش  وعمليات الرقاب
ــع مطاحن  ــي جمي ــرى اآلن ف ــي جت الت
ــببت بإغالق مطاحن  العراق والتي تس

كثيرة في مناطق مختلفة من البالد.

وكاالت / البينة الجديدة
ــبق (عامر عبد  ــل االس ــر النق رد وزي
اجلبار) على االعالمي الكويتي (عايد 
ــف اجليش العراقي  ــاع) الذي وص املن
ــاً  ــت حافي ــن الكوي ــزم م ــه انه بأن
ــة حكاماً  ــت دول ــول: «ان الكوي بالق
ــاً انهزمت من البالد  ــعباً وجيش وش
ــاعة ونصف  ــوب الرياض خالل س ص
من الزمن بعد دخول اجليش العراقي 
ــعينات من  ــا مطلع عقد التس اليه
ــد اجلبار  ــال عب ــي». وق ــرن املاض الق
لإلعالمي الكويتي انه «من العيب ان 
يستفز العراقيني بعبارات معيبة وان 
من يتعكزون على االرشيف ويعيروننا 

ــي عليهم ان  ــش العراق بهزمية اجلي
ــاً تعرضوا للهزمية  يدركوا انهم ايض
وهم حفاة». وكان االعالمي الكويتي 

ــالل لقاء متلفز في  (عايد املناع) وخ
ــرار لكم –  ــة – برنامج الق قناة دجل
حاول اطالق كلمات استفزازية بحق 

ــر النقل  ــعبه ولكن وزي ــراق وش الع
االسبق (عامر عبد اجلبار) قد أخرسه 

وجعله يلوذ بالصمت خجالً.
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ــرائيليان اثنان  ــتوطنان إس ــرض مس إصابــة.. تع
ــرة، يوم  ــا في حالة خطي ــة طعن، أحدهم لعملي
امس السبت، في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية 
ــي القرية بأن منفذ  ــي الضفة الغربية. وأفاد أهل ف
ــنة. ــن مراهق يبلغ من العمر ١٥ س ــة الطع عملي

ــرائيلية نقال عن مصدر  ــائل إعالم إس وأكدت وس
ــاب في  ــو ش ــني ه ــني االثن ــد املصاب ــي، أن أح طب

السابعة عشر من العمر، وأن إصابته خطيرة.
ــار تكنولوجي»  ــة «ماكس ــركة األقمار الصناعي ــرت ش رصد.. نش
صورا، قالت إنها لناقلة النفط اإليرانية «أدريان داريا-١» قبالة ميناء 
ــوري. وأظهرت الصور،  ــاحل الس طرطوس في الس
ــرب من ميناء  ــا-١» تبحر بالق ــة «أدريان داري الناقل
ــخ ٦ ايلول.  ــوري بتاري ــاحل الس طرطوس في الس
ــفن، أن الناقلة  ــع الس ــات تتب ــرت بيان ــا أظه كم
ــأت أجهزة الرادار  ــة املذكورة كانت قد أطف اإليراني
ــارة  ــط منوهة بأن آخر إش لديها في البحر املتوس

(بث) أرسلتها الناقلة كانت يوم االثنني املاضي.

ــائل إعالم روسية، بأن موسكو  صفقة.. أفادت وس
ــعة النطاق  ــك إمتام عملية واس وكييف على وش
ــي  ــن عنها الرئيس الروس ــجناء، أعل لتبادل الس
ــدت وكالة «إنترفاكس»  فالدميير بوتني مؤخرا. وأك
ــني يعتقد أنهما  ــبت أن حافلتني كبيرت امس الس
ــجن  ــن س ــا م ــني وصلت ــجناء أوكراني ــالن س تق
ليفورتوفو في موسكو إلى القطاع احلكومي في 
مطار «فنوكوفو» بضواحي العاصمة حتت حراس شرطية، بالتزامن 

مع هبوط طائرة حتمل العلم األوكراني في املطار.
ــم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية بهروز  تنفيذ.. أعلن املتحدث باس
ــس االول اجلمعة  ــالده بدأت منذ أم ــدي أن ب كمالون
بتنفيذ اخلطوة الثالثة لتقليص التزاماتها باالتفاق 
النووي وأوضح كمالوندي في تصريح صحفي يوم 
ــبت، أن تقليص إيران التزاماتها النووية  امس الس
جاء ردا على انتهاكات واشنطن لالتفاق وقال بعد 
ــود األمريكية  ــووي واجهنا نكث العه االتفاق الن

وكان ذروتها انسحاب واشنطن من هذا االتفاق.

ــادا على  ــا ح ــعودية هجوم ــنت الس هجــوم.. ش
ــدوان وتصعيد  ــرة بـ«ع ــام األخي ــرائيل بعد قي إس
ــازل املواطنني  ــرات من ــل في هدم عش ــر» متث خطي
الفلسطينيني في القدس واستهداف وجودهم في 
ــة ألقاها املندوب الدائم  ــة. جاء ذاك في كلم املدين
للرياض لدى األمم املتحدة أمام جلنة ممارسة الشعب 
ــطيني حلقوقه غير القابلة للتصرف باألمم  الفلس
املتحدة في نيويورك. واشار املعلمي إلى سعي السعودية تقدمي كل 

سبل الدعم للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه املشروعة.   
ــريح  ــة العامة في مدينة مراكش املغربية بتش وفــاة .. أمرت النياب
ــروف غامضة خالل  ــة عالم مصري توفي في ظ جث
ــي املنطقة  ــادق املصنفة ف ــي أحد الفن ــه ف إقامت
ــائل إعالم مغربية  ــياحية أكدال. وأفادت وس الس
ــأن العالم  ــدة ٢٤»، ب ــة ٢٠» و»اجلري ــا «الزنق بينه
ــري الراحل يدعى أبو بكر عبد املنعم رمضان،  املص
ــبكة القومية للمرصد اإلشعاعي  وهو رئيس الش

بهيئة الرقابة النووية واإلشعاعية املصرية.

بغداد / البينة الجديدة 
ــتخبارات العسكرية،  أعلنت مديرية االس
ــبع مضافات لتنظيم  ــة وتفجير س مداهم
ــني  ب ــة  مطيبيج ــة  منطق ــي  ف ــش  داع
ــن. وقالت  ــالح الدي ــى وص ــي ديال محافظت

ــتخبارية نوعية  ــه بعملية اس ــة، إن املديري
ــكرية  ــتخبارات العس ــت مفارز االس داهم
ــادة عمليات  ــر األول لقي ــوج املغاوي ــي ف ف
ــوج مغاوير  ــاون مع ف ــن وبالتع ــالح الدي ص
ــات للدواعش  ــبع مضاف الفرقة الثامنة س

تتخذ أماكن الختبائهم وجتهيزهم لتنفيذ 
ــة، أن  ــت املديري ــة. واضاف ــات ارهابي عملي
ــع ما حتتويه من  ــوات قامت بتدميرها م الق
ــة مطيبيجة  ــة في منطق أدوات للمعيش

مبحافظة صالح الدين.

بغداد / البينة الجديدة 
ــرمي البلداوي، ان التوجه  ــد النائب عن حتالف الفتح محمد ك أك
ــراء منظومة دفاع جوي هو توجه قوي وسنعمل على اقراره  لش
ــوط االمريكية  ــيرا الى ان الضغ ــام ٢٠٢٠، مش ــن موازنة ع ضم
ــر موجود وال  ــاع جوي هو ام ــراء منظومة دف ــع العراق من ش ملن
ــك الضغوط. ــيتخطى جميع تل ــن قرارانا س ــن اخفاءه لك ميك

ــراء منظومة دفاع جوي  ــداوي، إن القناعة بقضية ش ــال البل وق
ــى حماية االجواء  ــرى وتكون قادرة عل ــيا او اي دولة اخ ــن روس م
ــعى للتركيز  ــياء الضرورية التي نس العراقية اصبحت من االش
ــك القناعة ال تقتصر على  ــا باملرحلة املقبلة، مبينا ان تل عليه
ــف الفتح فقط بل ان جميع القوى الوطنية امتلكت نفس  حتال
ــوط االمريكية ملنع العراق  ــاف البلداوي، أن الضغ القناعة. وأض
ــر موجود وال ميكن اخفاءه،  ــراء منظومة دفاع جوي هو ام من ش
ــيطرا على االجواء  ــف الدولي مس ــاء امريكا والتحال ــة ابق بغي
ــة دفاع جوي هو  ــراء منظوم ــة، الفتا الى ان التوجه لش العراقي
ــام ٢٠٢٠ وهو  ــى اقراره ضمن موازنة ع ــنعمل عل توجه قوي وس
ــيادة  ــيتخطى جميع الضغوط من اجل احلفاظ على س قرار س
ــد البلداوي، أن امريكا لم تدافع عن العراق ولم  وامن العراق. واك
حتمي اجواءنا وسيادة البلد، وحني سمحت لتلك اخلروقات فرمبا 
ــن على العكس فان كرة  ــد اعطاء مبررات لبقائها لك كانت تري
النار عادت عليها وخلقت قناعة لدى الشعب والقيادة العراقية 
باخراج التحالف الدولي والبحث عن منظومة دفاع جوي قادرة 
ــاء احلال على ما  ــددا على ان بق ــى حماية اجواء العراق، مش عل
ــد من الضربات  ــماح باملزي ــيترك اجملال المريكا للس هو عليه س
ــى ان عدة مواقع ومقرات  ــار ال واخلروقات اجلوية على العراق. يش
ــتهدافها في وقت سابق،  ــد الشعبي قد مت اس تابعة الى احلش
ــد  ــار رئيس هيئة احلش ــي مناطق متفرقة من البالد، فيما أش ف

الشعبي فالح الفياض إلى أن القصف كان مدبراً من اخلارج.

بغداد / البينة الجديدة 
ــاه  ــالح رف ــف اإلص ــن حتال ــب ع ــت النائ أعلن
ــادة رواتب الرعاية  ــر، عن مقترح قانون لزي خض
ــه  ــار وتقدمي ــف دين ــى ٤٠٠ ال ــة ال االجتماعي
ــل. وقالت خضر  ــريعي املقب خالل الفصل الش
ــل  ــن قب ــدة وردت م ــكاوى عدي ــاك ش ان ”هن
ــة االجتماعية  ــب الرعاي ــتفيدين من روات املس
ــتفيدين  ــا وعدد املس ــة  مخصصاته حول قل
ــروع مقترح  ــا“. وأضافت انه ”مت تبني مش منه
ــون لزيادة رواتب الرعاية اجتماعية الى ٤٠٠  قان

ــيرة الى  ــتفيدين منها“، مش الف دينار للمس
ــع اخملتصني  ــيناقش م ــرح القانون س ان ”مقت
ــة  وتخريجه بصورة قانونية وتقدميه الى رئاس
ــدول أعمال  ــى ج ــة عل ــرض أدراج ــان لغ البرمل
ــريعي املقبل“. ــات خالل الفصل التش اجللس
وأكدت ان ”هناك حتركات ومساعي لزيادة املوال 
ــن موازنة ٢٠٢٠  ــل ضم ــوزارة العم اخملصصة ل
ــتحقني  ــمول اكبر قدر من املس ــع وش للتوس
ــة االجتماعية وقروض العاطلني  برواتب الرعاي

عن العمل“.
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بغداد / البينة الجديدة 
ــة العامة للكمارك، عن ضبط  أعلنت الهيئ
ــرك ام  ــب في كم ــدة للتهري ــيارة مع ٦٤ س
ــلطة  ــر اجلنوبي. وذكرت الهيئة، ان الس قص
ــة في مركز كمرك ام قصر اجلنوبي  الكمركي
بالتعاون مع االستخبارات في ام قصر متكنت 
ــط (١٨) حاوية حجم ٤٠قدما حتتوي  من ضب
على (٦٤) سيارة صالون دون املوديل املسموح 
باستيراده مت اخفاؤها في محاولة لتهريبها 
ــذة.  الناف ــات  والتعليم ــط  للضواب ــا  خالف
وأشارت إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 
ــارك رقم ٢٣  ــون الكم ــب قان ــة حس اخملالف

لسنة ١٩٨٤ النافذ.
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ــيخ أكرم الكعبي، امس  اعتبر األمني العام حلركة النجباء الش
ــيصدر مجلس النواب من قرار بشأن التواجد  السبت، أن ما س
ــيرا إلى أن اجللسة  ــيكتبه التاريخ، مش األميركي في العراق س
ــال الكعبي في  ــن ”الدخيل“. وق ــتميز ”االصيل“ ع ــة س املقبل
ــل االجتماعي ”تويتر“  ــى صفحته مبوقع التواص ــدة له عل تغري
ــتميز األصيل الذي ميثل  ــة جمللس النواب س ــة املقبل إن ”اجللس
ــيخذل العراق“، مبينا أن ”ما  ــعبه فعال عن الدخيل الذي س ش
ــيكتبه التاريخ“.  ــاه التواجد األميركي س ــيصدر من قرار جت س
ــماء نواب الشجاعة  ــيدون ”اس وأضاف الكعبي، أن التاريخ س
والعزة في صفحات تاريخ العراق القوي املنتصر بحروف من نور 

واسماء نواب الذلة واخليانة بحروف من ظالم وبؤس“.

بغداد / البينة الجديدة
ــوات لالنضمام  ــزي العراقي، عن قيامه بخط ــن البنك املرك اعل
.(OMFIF) ــة ــات النقدية واملالي ــمي للسياس ــى املنتدى الرس إل
ــمي  ــرع بخطوات االنضمام إلى املنتدى الرس وقال البنك انه ش
ــات النقدية واملالية (OMFIF)، مبينا ان املؤسسة هي  للمؤسس
ــة، وصناديق التقاعد  ــتقلة للمصارف املركزي عاملية فكرية مس
واملؤسسات املالية بأصول قابلة لالستثمار بقيمة ٣٦٫٢ ترليون 
ــرة ثاقبة  ــدى تقدم نظ ــي هذا املنت ــة ف ــع أن العضوي دوالر. وتاب
ــني متكاملتني  ــتثمار بقنات ــة املهمة لالس ــع الرئيس للمواضي
ــات، من خالل التبادالت العملية رفيعة  في التحليل واالجتماع
ــاركة في االجتماعات التي تتم  ــتوى واحملتوى، وكذلك املش املس
ــاون مع صندوق النقد الدولي وبنك إنكلترا والبنك املركزي  بالتع
ــج ايضا  ــة تتي ــام للمؤسس ــك ان االنضم ــاف البن األملاني.واض
ــتوى املتوسط  اإلفادة من فرص بناء القدرات للموظفني من املس
وكبار املوظفني، حيث يقوم (OMFIF) بتطوير مشاريع مخصصة 
لألعضاء في لندن وسنغافورة وواشنطن واملراكز املالية العاملية 
ــول ٢٠١٩ عن  ــي في ٣ ايل ــزي العراق ــك املرك ــن البن األخرى.واعل
ــاري  ــة مع البرنامج االستش ــاء عالقة مصرفيّ ــي في إنش املِض
نت هذه  إلدارة االحتياطيّات (RAMP) التّابع للبنك الدولي، وتضمَّ

رها. العالقة االستثمار في السندات التي يصدّ
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بغداد / البينة اجلديدة 
ــتكمال  ــاوي، اس ــب عن حتالف القوى العراقية فالح العيس اكد النائ
ــدمي امللفات  ــيتم تق ــيرا الى أنه س ــتجواب ثالثة وزراء، مش ملفات اس
ــريعية الثانية بغية حتديد موعد  ــنة التش ــة البرملان في الس الى رئاس
استجوابهم.وقال العيساوي ، إن احلكومة تواجه اليوم حتديات وازمات 
ــات اخلارجية ناهيك  ــتوى اخلدمات واالمن والعالق كبيرة جدا على مس
عن الظروف الصعبة ضمن احمليط االقليمي، مبينا ان احلكومة وحدها 
غير قادرة على مواجهة تلك التحديات، بالتالي فان دور مجلس النواب 
ينبغي ان يكون حاضرا وفاعال بهذا اجملال.واضاف العيساوي، ان البرملان 
ــف الرقابة على  ــة للتصدي بقوة ملل ــريعية الثاني ــنة التش عازم بالس
ــاومات او مراعاة للبعض منهم،  ــة بغية تقوميها ودون مس اداء احلكوم
ــودة لدى بعض النواب واللجان  ــا الى ان ملفات لبعض الوزراء موج الفت
ــتجواب وزراء مت استكمال  البرملانية وهناك باعتقادنا ثالث ملفات الس
ــتم تقدميها الى رئاسة البرملان بغية  ــتجوابهم وس كافة اجراءات اس
ــتجواب.واكد العيساوي، ان الدور الرقابي لن يقتصر  حتديد موعد لالس
ــتجوابات، بل هنالك ادوار اخرى من االستضافات  فقط على هذه االس
ــار  ــئلة وغيرها من االدوار التي كفلها القانون لعضو البرملان.يش واالس
الى أن نائب عن تيار احلكمة اكد، في (١٩ متوز ٢٠١٩)، عن قرب استجواب 
ــة وزراء وفق اطر قانونية، مؤكدا أن هذه االستجوابات بعيدة عن  خمس

االبتزاز واالستهداف او محاولة وضع العصا في عجلة الدولة.

الناصرية / البينة اجلديدة 
ــروع  ــركة املنفذة ملش ــتدعاء الش ــي، األمانة العامة جمللس الوزراء الس ــظ ذي قار عادل الدخيل ــا محاف دع
ــب مع املدة الزمنية  ــببات تلكؤ االجناز، مؤكداً أن العمل احلالي ال يتناس ــفى الناصرية وبحث مس مستش
ــمياً إلى األمانة العامة ل مجلس الوزراء بشأن تأخير  ــروع.وقال الدخيلي ، أبرقنا خطاباً رس املتبقية للمش
ــال  ــركة (يونيفس ــرير، واملنفذ من قبل ش ــعة ٤٠٠ س ــفى الناصرية العام س ــروع مستش العمل في مش
اجارسن) التركية، مبيناً أن املتحقق من العمل الشهري ال يتناسب والفترة احملددة إلكمال املشروع بالرغم 
ــاعات العمل الفعلية وعدد األيدي العاملة فيه. ــبب قلة س ــب إجناز قاربت الـ٩٦٪ بس من وصوله إلى نس

ــة العامة ل مجلس الوزراء وحث  ل األمان ــي، أنه في ضوء املعطيات احلالية من الواجب تدخّ ــاف الدخيل وأض
ــركة املنفذة للمشروع إلمتام  ــكان واألعمار والبلديات، واستدعاء الش ــكلة برئاسة وزير اإلس اللجنة املش
ــتمر دون انقطاع، الفتاً إلى أن النسب املتبقية من املشروع ال ميكن اجنازها ضمن املدد  ــكل مس العمل بش
ــركة.واكد على إجناز اخلدمات والبنى التحتية للمشروع من ماء وكهرباء وخط مجاري ناقل  املمنوحة للش
ــددا على حاجة ذي قار خلدمات  ملياه األمطار والصرف الصحي واالتصاالت، فضالً عن األجهزة الطبية، مش

مستشفى كبير لتقليل الزخم احلاصل على مشافي احملافظة ورفع مستوى اخلدمات الصحية فيها.
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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 عالية نصيف، رئيس  طالبت النائب
ــدي بإيقاف  ــد امله ــادل عب ــوزراء ع ال
ــة اربعة عقود في وزارة الكهرباء  إحال
ــغ ٣ مليارات  ــدة مببل ــركات فاس لش
ــدين موجودون  دوالر، مبينة ان الفاس
ــيء  ــوزارة واليهمهم ش ــا في ال حالي
ــت  العموالت.وقال ــتالم  اس ــد    بع
ــاء اليوم في  ــف ان وزارة للكهرب نصي
ــرام اربعة عقود  ــن إلب ــباق مع الزم س
ــر احملطات احلرارية، مبينة  لتطوير أكب
ــة  ــة العقود للمناقش ــت احال انه مت
ــوزارة  ليتم  ــة جلنة عقود ال في جلس
ــركات فاسدة قدمت  إحالتها إلى ش
عموالت إلى (ص . خ) مبوجب مكاتبات 
وصلت عمولتها إلى ١٠ باملئة نظمت 
في دبي.واضافت نصيف ان قيمة هذه 
ــكل  االحاالت ٣ مليارات دوالر على ش
ــون احلالية  ــتضاف إلى الدي قروض س
ــذي  ــاج ال ــاع اإلنت ــن قط ــد ضم للبل
ــاء لوجود  ــق االكتف ــرض انه حق يفت

ــتثمارات كبيرة ملزمة سوف يتم  اس
ــا ، مطالبة رئيس  دفع مليارات عليه
ــه بإيقاف هذا  ــدار توجي الوزراء بـاص
ــاء وااللتفات  ــوزارة الكهرب التخبط ل
ــع  ــل وتوزي ــي نق ــر قطاع ــى تطوي إل
ــارات على  ــدر امللي ــدم ه ــة وع الطاق
ان  ــرة وعموالت.وتابعت  عقود سمس

الفاسدين موجودون حاليا في الوزارة 
ــوا  ــد ان يقبض ــيء بع ــم ش واليهمه
ــي  ــة وتأت ــب حكوم ــوالت وتذه العم
ــية  حكومة ثانية ووزير آخر مع حاش
ــل هدر املال  جديدة ليستمر مسلس
ــدت  العموالت.وانتق ــض  وقب ــام  الع
ــت  ــي وق ــف، ف ــة نصي ــة عالي النائب

سابق، وزير الكهرباء لؤي اخلطيب عن 
حديثه لوسائل االعالم عما وصفتها 
ــازات الوهمية، ملمحة بالقول  بـاالجن
ــا  ــر، فيم ــدى الصف ــم التتع اجنازاتك
ــنويا  ــة س ــغ املدفوع ــدت أن املبال اك
ــاء  ــي إلنش ــاء تكف ــاع الكهرب لقط

محطة تنتج ألف ميكاواط.
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أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة 
ــتالم  ــبت، عن وجود جدولة الس أعلنت وزارة الداخلية، امس الس
الشرطة االحتادية امللف االمني، وستستلم امللف الربع محافظات 
ــهر  ــأن ش ــتعدادها الكامل بش ــهر املقبل، فيما اكدت اس الش
ــعد معن في مؤمتر  ــم الوزارة اللواء س ــال املتحدث باس محرم.وق
ــرطة االحتادية اللواء  ــترك عقده مع قائد قوات الش صحفي مش
ــاك جدولة لعملية  ــادة القوات، ، إن هن ــر صدام في مقر قي جعف
ــتالم امللف االمني لقوات الشرطة االحتادية دستوريا وقانونيا،  اس
ــلم القوات مهام  ــهد تس ــهر القادم ستش مؤكدا أن بداية الش
ــرطة االحتادية اللواء  ــار قائد الش ــع محافظات.من جهته، أش ارب
ــيكون تواجد قوات  ــى أنه في القريب العاجل س ــر صدام ال جعف
ــرطة االحتادية في جميع محافظات العراق، وسيكون امللف  الش
االمني خاص بها.وبشأن اخلطط االمنية اخلاصة بحماية الزائرين 
ــتعدادات كاملة لوزارة  ــن، أن هناك اس ــهر محرم، أكد مع في ش
ــهر محرم، وايضا هناك انتشار لوجستي  الداخلية بخصوص ش
ــكرية. ــيق مع باقي القطعات العس ــتخباري بالتنس وجهد اس
ــهر محرم، ومت التنسيق مع هيئة  ــرة بخطة ش وتابع، متت املباش
املواكب والدوائر اخلدمية، ونطالب املواطنني باالبالغ عن اي حالة 
ــبوهة، كما مت التوجيه بعدم تواجد املنتسبني داخل مواكب  مش
ــة مكافحة  ــحا ميدانيا ملديري ــاك مس ــى أن هن ــزاء، الفتا ال الع

املتفجرات للطرق التي يسلكها الزائرون.

والتأييد للحكومة، داعياً احلكومة إلى إعادة النظر بكل ما قدمته 
ــال البخاتي، إن احلكومة  ــتذهب إلى اجملهول. وق ــإن األمور س واال ف
ــاً حكومياً من عدد كبير من املفردات  ــبق لها وأن قدمت برنامج س
ــبة التنفيذ الفعلي ملواد  ــن وبعد مرور عام كامل وجدنا أن نس لك
ــاف، أن احلكومة قدمت  ــتوى الطموح. وأض البرنامج لم تكن مبس
العديد من الوعود كتوزيع أراضٍ سكنية وحتسني مفردات البطاقة 
ــكلة البطالة وجميعها  التموينية وحزمة من اخلدمات وحل مش
ــا ولد إحباطاً لدى  ــيء ملموس م لم تفِ بها ولم يتحقق منها ش
العراقيني وأرسل لهم رسالة بأن احلكومة غير قادرة وغير ملتزمة 

ببرنامجها.
ــار احلكمة  ــمي لتي ــي أنتقد املتحدث الرس ــأن السياس وفي الش
ــي. وقال أبو  ــي، (نوفل أبو رغيف)، إزدواجية العمل السياس الوطن
ــرات عديدة، بأن  ــبق وذكرنا مل ــه على تويتر س ــف في تغريدة ل رغي
الطريقة االزدواجية في الطرح والعمل السياسي ما عادت تنطلي 
حتى على البسطاء، ومن املعيب االستمرار بها ألن الشارع أصبح 
يقرأ املواقف بشكل واضح. وأكد ان ال مجال للمراوغات التقليدية، 
ــكان بيد واحدة. وأضاف أبو رغيف إنه زمن الفرز  سَ فاملاء والنار ال ميُ

والعناوين الواضحة.

ــة  من جانبه أكد ممثل املرجعية الدينية العليا، في كربالء املقدس
ــاد ال  ــج اإلصالح ومنهج الفس ــد الصافي)، ان منه ــيد (أحم الس
ــالم) ويزيد بن  ــني (عليه الس ــج اإلمام احلس ــداً كمنه ــان أب يلتقي
معاوية. وقال السيد أحمد الصافي في خطبة اجلمعة التي ألقاها 
ــني عليه  ــريف، قال اإلمام احلس ــيني الش من داخل الصحن احلس
ــد بن معاوية، وبهذه  ــالم {مثلي ال يبايع مثله} ويقصد به يزي الس
ــام {ع} طريقة التعامل مع الطرف اآلخر  ــة البالغية بني اإلم اجلمل
ــداً. وأضاف بني املنهجني  ــادان اليجتمعان أب النهما منهجان مض
ــني  ــفك دماء االمام احلس متام املنافرة واملضادة وان أدى ذلك الى س

ــتحالة إجتماع  ــاد وإس {ع} فعند االمام صالح والطرف اآلخر فس
الصالح والفساد معاً.

ــت وزارة اخلارجية، عن زيارة رئيس الوزراء  وفي التطورات ايضاً أعلن
ــعبية املقررة  ــني الش ــى جمهورية الص ــدي)، ال ــد امله ــادل عب (ع
ــوزارة صدر عنها مؤخرا، ان  ــهر أيلول احلالي. وذكر بيان لل نهاية ش
ــتراليا في وزارة اخلارجية نظمت األربعاء املاضي،  ــيا واس دائرة آس
ــات العراقية.  ــاوريا لعدد من ممثلي الوزارات واملؤسس اجتماعا تش
ــأن  ــة ما مت التوصل اليه بش وأضاف انه مت خالل االجتماع مناقش
مذكرات التفاهم واالتفاقيات التي من املؤمل توقيعها خالل زيارة 

ــعبية نهاية الشهر اجلاري  رئيس الوزراء الى جمهورية الصني الش
فضال عن القضايا التي يود اجلانب العراقي مناقشتها مع اجلانب 

الصيني خالل الزيارة.
على صعيد ذي صلة كشف املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء (عادل 
ــني االخير وولي العهد  ــدي)، تفاصيل االتصال الهاتفي ب عبد امله
ــيق  ــداً أن اجلانبني بحثا تنس ــلمان، مؤك ــعودي محمد بن س الس
ــال املكتب ، إن  ــواق النفط. وق ــيطرة على أس جهود البلدين للس
ــد املهدي) تلقى اتصاال هاتفيا من  ــس مجلس الوزراء (عادل عب رئي

ولي العهد السعودي األمير (محمد بن سلمان).

بغداد / البينة اجلديدة
النواب  مجلس  رئيس  مستشار  اكد 
ان  السبت,  امس  عاشور,  هاني 
لم  احللبوسي  محمد  اجمللس  رئيس 
الغاء  يتسلم طلبا مكتوباً ملناقشة 
االتفاقية االمنية املوقعة مع الواليات 
املتحدة االمريكية, مشيرا الى وجود 
لم  النواب  من  عدد  قبل  من  تواقيع 
اجمللس. رئاسة  الى  االن  لغاية  ترفع 

مجلس  ”رئيس  إن   ، عاشور  وقال 
النواب محمد احللبوسي لم يتسلم 
مناقشة  بشأن  مكتوب  طلب  اي 

بني  املوقعة  االمنية  االتفاقية  الغاء 
العراق والواليات املتحدة األميركية“.

قاموا  النواب  من  ”عددا  ان  واضاف 
الفصل  انتهاء  قبل  تواقيع  بجمع 

التشريعي الثاني اال انها لم ترفع الى 
رئاسة مجلس النواب“, مشيرا الى ان 
”هناك اتفاقيتني موقعة من اجلانبني 
االطار  واتفاقية  امنية  اتفاقية  وهي 
احمد  النائب  االستراتيجي“.وكان 
االسدي اكد في وقت سابق أن النائب 
مايقرب  بجمع  قام  الساعدي  صباح 
مناقشة  لغرض  توقيعا   ٨٠ من 
االستراتيجي  االطار  اتفاقية  الغاء 
قبل  االمريكية  املتحدة  الواليات  مع 

نهاية الفصل التشريعي الثاني .
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بغداد / البينة اجلديدة
حذر رئيس ائالف دولة القانون نوري 
ــزام التي  ــة االنه ــي، من حال املالك
ــي الترويج  ــالم اخلارج ــاول االع يح
ــا رأى أن  ــع، فيم ــل اجملتم ــا داخ له
استهداف املؤسسة الدينية ورجال 
الدين هو مخطط مكشوف وواضح 
ــب املالكي ، إن  ــال مكت األهداف.وق
ــون نوري  ــة القان ــس ائتالف دول رئي

ــداً  ،وف ــس  ام ــتقبل،  اس ــي  املالك
ــدر ببغداد،  ــة الص ــن أهالي مدين م
ــد الضيف،  ــيادته بالوف ــب س ورح
ــع  ــاء م ــل البن ــا ان التواص موضح
ــتماع الى ما يطرحه  املواطن واالس
ــأنه  ــات واراء وافكار من ش من طلب
ــني املواطن  ــر الثقة ب ــزز اواص ان يع
ــه  ــن كاهل ــف ع ــؤول ويخف واملس
ــب  ــار املالكي، بحس ومعاناته.واش

البيان الى ضرورة التعاون بني القوى 
اجل  ــن  م ــر  واجلماهي ــية  السياس
توحيد اجلهود والعمل على احلفاظ 
الوطنية، سيما  ــبات  على املكتس
ــراق ال يزال يواجه مخططات  أن الع
ــه ووحدة  ــتهدف أمن ــة تس خارجي
ــة االنهزام  ــه، محذرا من حال أراضي
التي يحاول االعالم اخلارجي الترويج 

لها داخل اجملتمع.

@Ú€by@Âfl@âà≠@Z@âÜñ€a@Ú‰ÌÜfl@ıb‰i˛@Ôÿ€bΩa
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 وكاالت / البينة اجلديدة
خمس  أن  السبت،  امس  للذهب،  العاملي  اجمللس  أعلن 
طن  الف  من  يقارب  ما  متلك  العراق  بينها  عربية  دول 
نشرها  إحصائية  في  اجمللس  للذهب.وقال  كاحتياطي 
ولبنان  السعودية  إن   ، ايلول  شهر  خالل  موقعه  على 
للذهب  احتياطيات  اكبر  لديهم  والعراق  وليبيا  واجلزائر 
هذه  مجمل  بلغت  حيث  االخرى  العربية  الدول  بني  من 
احتياطيات  كمية  ان  .واضاف  طن   ٩٩٦٫٤ االحتياطيات 
بلغت  حني  في  طن،   ٣٢٣٫١ تبلغ  للسعودية  الذهب 
لبنان ٢٨٦٫٨ طن، فيما بلغت  الذهب لدولة  احتياطيات 
ان  مبينا  طن،   ١٧٣٫٦ اجلزائر  لدولة  االحتياطيات  كمية 

في  طن،   ١١٦٫٦ بلغت  ليبيا  لدولة  الذهب  احتياطيات 
 ٩٦٫٣ للعراق  للذهب  االحتياطيات  كمية  بلغت  حني 
مركزه ٣٨  يحافظ على  زال  ما  العراق  ان  الى  طن.واشار 
عامليا بأكبر احتياطي للذهب من اصل ١٠٠ دولة مدرجة 
العاملية  لالحتياطيات  الدولية  املالية  االحصاءات  في 
وهي  طن   ٩٦٫٣ االحتياطيات  هذه  بلغت  حيث  للذهب 
مجلس  ان  االخرى.يذكر  عمالته  باقي  من   ٪٦٫٥ متثل 
املتحدة  اململكة  في  مقرها  يقع  والذي  للذهب  العاملي 
بالعوامل املسببة  ميتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة 
لتغيير السوق ويتكون اعضاؤه من أكبر شركات تعدين 

الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.

kÁà€a@Âfl@ÔübÓnyb◊@Âü@—€a@Ï≠@Ÿ‹∑@÷aä»€a@bË‰Ói@ÚÓiä«@fiÎÖ@èº@Z@ÔΩb»€a@è‹1a

في وطن تعصف به ريح ”الصراع السلطوي“ من كل جانب.. وتأكل لحمه االزمات.. البد من وضع النقاط على الحروف

وكاالت / البينة اجلديدة
املستقل  السياسي  كشف 
اللطيف)  عبد  (وائل  القاضي 
حكومة  بني  سرية  رسائل  عن 
بدأت  قد  الكويت  ودولة  املالكي 
الوزراء  رئيس  زمن  الى  واستمرت 
مفادها  العبادي)  (حيدر  السابق 
تنازل العراق عن (٣) حقول نفطية 
للكويت  اآلبار  من  وعدد  كبرى 
مؤمتر  في  االموال  اقراضه  مقابل 
في  اللطيف  عبد  املانحني.واضاف 
يشاؤون..  ما  ليقولوا  متلفز:  حوار 
هو  والساكت  عميالً  لست  انا 
العميل وعمالتهم مكشوفة امام 
اجلميع وان هناك (٦) عوائل عراقية 
لديها عالقات وثيقة بالكويت وهم 
التدهور  الى هذا  العراق  اوصل  من 

اخلطير.
ولوح عبد اللطيف بأنه سيكشف 
بأن  االحتادية  احملكمة  امام  االمور 
نوري  تاريخ  الى  يعود   (٦٨٧) القرار 
امللكي  العهد  ابان  السعيد  باشا 
مع  حدودنا  عن  بوضوح  ويتحدث 
الكثير  ولدي  املطالع  في  الكويت 
العراق  تثبت حق  التي  الوثائق  من 

حدوده  الى  العودة  في  القانوني 
االصلية منذ ستينات القرن املاضي 
عندما اقتطعت الكويت من العراق.

هذه  مخاطباً  اللطيف  عبد  وقال 
يسمها  لم  والتي  الستة  العوائل 
تبعية  العبادي  حكومة  محمالً 
للكويت  اخلطيرة  التنازالت  هذه 
النفسكم  تسمحون  كيف  قائالً: 
احلق  اعطت  جديدة  حدود  ترسيم 
في  كيلومترات   (١٠) للكويت 
كيلومتراً  و(٦٠)  العراقي  العمق 
تسمحون  وكيف  الناصرية  باجتاه 
حقول   (٣) عن  التنازل  النفسكم 
الزبير  حقل  عمالقة..  نفطية 
صفوان؟!  وقبه  االعلى  وسجيل 
النفسكم  سمحتم  وكيف 

التنازل عن قاعدة أم قصر البحرية 
عن  تنازلتم  وكذلك  الدولة  هيبة 
هذا  من  قصر؟واالعجب  أم  قرية 
كله وبعد تقدمي كل هذه التنازالت 
البحري  احلدودي  بالترسيم  بادرمت 
بالتنازل عن خور عبداهللا للكويت 
في الوقت الذي رفض هذا الترسيم 
وقال احلكم املندوب االممي املاليزي 
ترسيم  حقي  من  ليس  وقتها: 
احلدود البحرية النها غير مشمولة 
والذي  املتحدة  االمم  قرار  بخطة 
احلدود  بترسيم  فقط  يختص 
واذا  والكويت  العراق  بني  االرضية 
الترسيم  اجباري على هذا  تريدون 
الى  واعود  استقالتي  اقدم  فإني 

بلدي.
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طهران / وكاالت / البينة اجلديدة
حسني  اللواء  اإليراني  الثوري  احلرس  قائد  أكد 
فيما  أميركا،  مع  تتفاوض  لن  بالده  إن  سالمي 
دونالد  االمريكي  الرئيس  أمنية  أن  إلى  أشار 

ترامب التفاوض عدة دقائق مع اإليرانيني.
ونقلت روسيا اليوم عن سالمي قوله، إن التفاوض 
هو هدف أمريكا وال أحد في إيران يساعد العدو 
للوصول إلى أهدافه، مؤكداً أنه يستحيل حل 

املشاكل في إيران عن طريق العدو.

إيران  التعاون السياسي مع  أن  وأضاف سالمي 
ترامب  أمنية  وكل  ألمريكا،  وأمنية  وساما  بات 
إجراء مفاوضات لعدة دقائق مع أحد املسؤولني 

اإليرانيني.
بعد  تأتي  سالمي  تصريحات  أن  إلى  يشار 
إسبر  مارك  األمريكي  الدفاع  لوزير  تصريحات 
مع  التفاوض  طهران  نية  إلى  فيها  أملح  التي 

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

@ÚÓ��é◊áÏqâ˛a@pb��«Ï‡1a@p¸Ü��»fl@@Ü��Ìaåm@Â��fl@·��Àä€a@Û��‹«
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ــات األحزاب  ــى أن تفويض ــع ذلك إل ويرج
ــمة  ــا حاس ــون دائم ــكاد تك ــة ت الديني
ــي البرملان.  ــكيل األغلبية الالزمة ف لتش
لت فيها حكومة يسار- ــكّ فآخر مرة تش
ــرائيل- على وجه التحديد  وسط في إس
ــذه األحزاب الدينية اليهودية كانت  ألن ه
ــكلت  راغبة في االنضمام إليها. وقد تش
ــن الزمن،  ــل عقدين م ــك احلكومة قب تل
ــاراك قصيرة  ــة إيهود ب ــالل فترة رئاس خ
األجل وبالتحديد في الفترة ما بني عامي 
ــا، لم توافق األحزاب  ١٩٩٩ و٢٠٠٠. وبعده
ــى  إل ــام  االنضم ــى  عل ــوى  س ــة  الديني
ــة. وبالتالي،  ــات احلاكمة اليميني االئتالف
ــدان للحكومات  ــان الوحي النوع ــا  فهم
ــذ ذلك  ــكلت من ــي تش ــرائيلية الت اإلس
ــط  ــار الوس احلني، وحتى عندما كان يس
ــني تقريبًا.باإلضافة إلى  ــني متعادل واليم
ــل الديني اليميني،  ذلك، يبدو أن هذا املي
ــوظ، في  ــكل ملح ــب بش ــر املتناس غي
ــبيله إلى تكرار نفسه في االنتخابات  س
ــج الدقيقة، من  ــا للنتائ ــة. فوفقً احلالي
املتصور أن يتم جذب األحزاب الدينية في 
ــرائيل لالنضمام إلى نوع من حكومة  إس
ــط،  «وحدة وطنية» مؤلفة من ميني الوس
ــذا  ــل ه ــن مث ــتبعادها م ــم اس أو أن يت
ــا. ومع ذلك، فإن  التحالف املتناقض متامً
ــبه مؤكدة  ــم األمور التي تبدو ش أحد أه
ــة املعارضة  ــزاب الديني ــو أن: هذه األح ه

ــتمر في منع  ــي لها ميل مييني ستس الت
ــط في  ــة يسار-وس ــكيل أي حكوم تش
إسرائيل، حتى لو لم يكتسب اليمني أي 
ــة في  ــة املطلوب ــح لألغلبي ــار واض مس
ــا ٦١  ــغ عدده ــت البال ــد الكنيس مقاع
ــق البيان  ــك، اتف ــى ذل ــالوة عل ا.ع مقعدً
ــن بيني غانتز  ــذي أصدره كل م األخير ال
ــط البارز،  ــر البيد، زعماء حزب الوس ويائي
ــه وازدراءه  ــث رفض ــور من حي ــع اجلمه م
ــة «الفئوية». لذلك  لتلك األحزاب الديني
ــبه  ــد الذي يبدو ش ــيء الوحي ــإن الش ف
ــزاب  ــذه األح ــة ه ــو أن معارض ــد ه مؤك
ــكيل أي  ــتمر في منع تش الدينية ستس
ــك، وردًا على  ــط بحتة. ولذل حكومة وس
ــتطالع أجري في آب/ ــؤال جاء في اس س

ــف املتوقع،  ــوع التحال ــطس عن ن أغس
توقّع ٥ باملئة فقط من عامة اإلسرائيليني 
ــط،  ــكيل حكومة يسار-وس اليهود تش
ــة حزب «كاحول الفان» (حزب أزرق  برئاس
ــية  أبيض).لطاملا كانت األحزاب السياس
ــهد  ــن املش ــزءًا م ــة ج ــة اليهودي الديني
السياسي اإلسرائيلي. وفي الواقع، تعود 
ــة  احلرك ــات  مؤسس ــى  إل ــا  جذوره
ــابقة للدولة . وعلى مر  الصهيونية الس
ــزاب قطاعني  ــت تلك األح ــنني، مثّل الس
ــي  دينيني مختلفني: القطاع األرثوذكس
ــزب  ــال، ح املث ــبيل  ــى س (عل ــرف  املتط
ــرائيل») واحلزب األرثوذكسي  «أغودات إس
ــبيل املثال،  ــي (على س ــي القوم أو الدين
ــرف الحقا  ــي»)، والذي ع ــزب «همزراح ح
ــزب الديني  ــدال الديني، أو احل بجزب املف
ــن هذين  ــل أي م ــن لم ميث ــي. ولك القوم
ــن أن ميثل كال  ــن املمك ــني أو كان م احلزب
ــه، إذ انقسما  القطاعني في الوقت نفس
ــة  الصهيوني ــدة  العقي ــول  ح ــدة  بش
ــرائيل باعتبارها كيانًا  ــألة دولة إس ومس
ــي  ــا. فقد كان القطاع األرثوذكس يهوديً
ــرف معاديًا للصهيونية أو أقله غير  املتط
ــر إلى دولة  ــي، وبالتالي كان ينظ صهيون
إسرائيل ككيان سياسي بال قيمة دينية 
ــي  ــر أن القطاع األرثوذكس ــة. غي يهودي
ــرة  بالفك ــدة  بش ــزم  ملت ــي  القوم
ــرائيل ككيان مناط  الصهيونية ويرى إس

ــرى  ــك، ي ــى ذل ــالوة عل ــة دينية.ع بأهمي
ــرف أنّ قيام  ــي املتط القطاع األرثوذكس
ــكل تطورًا سلبيًا في  ــرائيل يش دولة إس
ــودي. ففي نظام معتقداته،  التاريخ اليه
ــعب  الش ــى  ــب عل ــص، يج ــي يخل لك
ــيح وأال  اليهودي االنتظار حتى يأتي املس
ــر وضعه  ــة لتغيي ــوات فعال ــذ خط يتخ
ــي القومي  ــا القطاع الدين ــودي. أمّ الوج

ــة  ــي بداي ــرائيل ه ــة إس ــر أن دول فيعتب
ــودي،  اليه ــي  والدين ــي  الوطن ــالص  اخل
كال  ــة.يعترف  مقدس ــي  فه ــي  وبالتال
القطاعني، األرثوذكسي املتطرف والديني 
ــادة الدينية – أي  ــلطة القي القومي، بس
حاخامات كل منهما. ومع ذلك، في حني 
أن األحزاب األرثوذكسية املتطرفة ترى أنّ 
ــلطة الدولة  ــوق بكثير س ــلطتها تف س
ــاة كافة،  ــي ميادين احلي ــاتها ف ومؤسس
ــة ترى أن  ــة القومي ــزاب الديني ــإن األح ف
ــات الدولة هي السلطة املعنية  مؤسس
بالشؤون السياسية، وأنّ احلاخامات هم 

ــائل الدينية.  ــي املس ــلطة العليا ف الس
فاالزدواجية األخيرة تطرح إشكاالً كبيرًا 
ــية  ــا يكون للحالة جوانب سياس عندم
ــبيل  ــت عينه. على س ــي الوق ــة ف وديني
 - ــة  املعني ــلطة  الس ــو  ه ــن  م ــال،  املث
ــد  ــي – عن ــم الدين أو الزعي ــي  السياس
ــحاب من أجزاء من أرض  ــة االنس مناقش

ــوة  اخلط ــذه  ه ألن  ــرى،  الكب ــرائيل  إس
ــاء األرض  ــد اهللا بإعط ــع وع ــارض م تتع
ــود). ــرائيل (أي اليه ــي إس ــا لبن بكامله

أصهيونية أو غير صهيونية، لطاملا كانت 
ــرائيلية  ــزاب الدينية اليهودية اإلس األح
ــث جاذبيتها االنتخابية .  صغيرة من حي
ــي  ــى نفوذها السياس ــل عل ــي حتص فه
القوي وغير املتكافئ، بالدرجة األولى من 
ــكل النظام  ــي هي ــخة ف ــة الراس احلاج
ــات  حتالف ــاء  لبن ــرائيلي  اإلس ــي  البرملان
ــركاء من أجل احلصول على  متعددة الش
ــت  ــة كبيرة مبا يكفي في الكنيس أغلبي
ــف إلى ذلك  ــرائيلي). وأض ــان اإلس (البرمل
ــرائيليني  ــاء الوزراء اإلس دافع جميع رؤس
تقريبًا، بغض النظر عن انتمائهم احلزبي، 
ــم  والقي ــخ  بالتاري ــم  التزامه ــد  لتأكي
اليهودية من خالل ضم أحزاب دينية إلى 
ــى التحالفات. ــم القائمة عل حكوماته

تغيرت األمور بشكل جذري في السنوات 
ــة كل من  ــث حتولت سياس األخيرة، حي
ــزاب التي متثل  ــات العامة واألح القطاع
ــني  احلزب  - ــات  القطاع ــذه  ه ــن  م كل 
ــيني املتطرفني حزب «يهودات  األرثوذكس
هتوراه» (التوراة اليهودية املوحدة) وحزب 
ــاس»، واحلزب الديني القومي «البيت  «ش
ــييس  ــودي»- إلى اليمني. وقد مت تس اليه
ــرف بعمق،  ــي املتط ــاع األرثوذكس القط
ــه «تصهني».  ــول أن ــض يق ــى أن البع حت
ــذ منتصف  ــح أدناه، من ــا هو موض فكم
ــن أي وقت  ــوم أكثر م ــعينيات والي التس
ــعبي، يُعرّف  ــتوى الش ــى، على املس مض
ــهم بأعداد  ــاع أنفس ــاء هذا القط أعض
ــب  ــة على أنهم ميينيون.هذا وينتس هائل
ــع  ــكل واس القطاع الديني القومي بش
ــع  م ــن  ولك ــي  السياس ــني  اليم ــى  إل
ــر  ــذا األخي ــإن ه ــة. ف ــتثناءات قليل اس
ــدة مع مشروع االستيطان  يتعاطف بش
ــة الغربية)  ــامرة (الضف ــي يهودا والس ف
ــتوطنني. وأخيرًا  وكذلك مع مجتمع املس
ــاع الديني  ــر القط ــد م ــرًا، لق ــس آخ ولي
ــة إدراكية: فهو  ــي مبرحلة انتقالي القوم
ــية  ــه جهة سياس ــم يعد يعتبر نفس ل
ــة اإليديولوجية  ــل رأس احلرب ــة، ب متزمت
داخل اجملتمع اليهودي اإلسرائيلي. فقادة 
ــتخدمون تعبيرًا مجازيًا  هذا القطاع يس
ــرد ركاب على  ا: «إننا لم نعد مج ــائعً ش
ــغل بالفعل  ــار األمة فنحن نش منت قط
مقعد السائق.إنّ هذه الهوية السياسية 
ــية  ــزاب السياس ــل األح ــة جتع الواضح
ــمني في  ــاركني احلاس ــة من املش الديني
ــة وتزيد من  ــات اليميني ــع التحالف جمي
ــادة «الليكود».  ــا التفاوضي مع ق مركزه
ــالف ما كان  ــرى، على خ ــن ناحية أخ وم
ــي املاضي، فإن هذه الهوية تقلل  يجري ف
ــاورة قادتها، إذ  ــي ملن ــال السياس من اجمل
ــرف في االجتاه  ــكاد يتعذر عليهم التص ي
ــية،  ــني السياس ــس إلرادة الناخب املعاك
ــاركني واقعيني في  وبالتالي يعتبرون مش
ــار الوسط.عالوة  حتالف الوسط أو اليس
ــإنّ األمر يعمل في االجتاهني.  على ذلك، ف
ــو وحزبه  ــل نتنياه ــد فضّ ــا، لق فعمومً
ــاء حتالف أضيق  اليميني «الليكود» إنش

ــع  ــزاب الدينية على حتالف أوس مع األح
إمنا بدونها. وبدالً من التشكيك في نفوذ 
ــا يفعل الكثير من  األحزاب الدينية، كم
ــزب  ــل ح ــط، ميي الوس أو  ــار  اليس ــار  تي

الليكود واألحزاب اليمينية املنشقة إلى 
ــتيعاب رغباتهم. وفي  االحتفاء بهم واس
ــي،  ــهد السياس ــب اآلخر من املش اجلان
ــارية في  ــطية واليس باتت األحزاب الوس

إسرائيل مناهضة لألديان بشكل متزايد.
ــياق االنتخابي احلالي، دعا احلزب  في الس
اليميني الوسطي الصغير، الذي يتزعمه 
ــرائيل بيتنا»- وهو  أفيغدور ليبرمان، «إس
ــن  ــودي ولك ــي يه ــدد وقوم ــزب متش ح
ــتطالعات األخيرة  ــير االس علماني- وتش

إلى أن احلزب قد يضاعف من مقاعده إلى 
ــيًا في  ــب دورًا رئيس ــد، وان يلع ١٠ مقاع
ــى وضع حد  ــالف - - دعا إل ــكيل االئت تش
ــن اخلدمة  ــني اليهود م ــاءات املتدين إلعف
ــك  ذل كل  ــا  إمن ــة،  اإلجباري ــكرية  العس
ــع  م ــف  حتال أي  ــتبعاد  اس ــتثناء  باس
ــددين. هذا ولطاملا كان يائير البيد،  املتش
ــد»  ــش عتي ــر «ي ــل الكبي ــس الفصي رئي
ــتقبل) الذي ينتمي إلى حزب  (هناك مس
ــس  املناف ــان»،  الف ــول  «كاح ــط  الوس
ــي، مييل إلى العلمانية في احلياة  الرئيس
ــذه  ه ــت  كان ــرائيلية.وإذا  اإلس ــة  العام
ــتعداد ألن  ــة على اس ــزاب املتنافس األح
ــع األحزاب  ــف م ــة حتال ــي إقام ــر ف تنظ
ــرائيل، التي  ــية العربية في إس السياس
ا  من املتوقع أن حتصل على ١٠ - ١٣ مقعدً
ــد تقترب أكثر  ــت املقبل، فق في التصوي
من حتقيق األغلبية حتى من دون أي دعم 
ــة. غير أنّ  ــة اليهودي ــزاب الديني من األح
ــذه ال تزال  ــطية ه أحزاب املعارضة الوس
ــر في هذا اخليار. ومن  غير راغبة في النظ
اجلدير بالذكر أن معظم األحزاب العربية 
ــدم رغبتها في  ــي ع ــي املاض ــد أبدت ف ق
ــرائيلية.  ــى أي حكومة إس ــام إل االنضم
ــكلت األحزاب العربية جزءًا  ومع ذلك، ش
ــة املعيقة» ضد حزب  ا من «األغلبي مهمً
ــحق رابني من  نت إس ــود، والتي مكّ الليك
ــام ١٩٩٢. وقد  ــة الوزراء في ع ــي رئاس تول
عرض أحد كبار قادتهم اليوم، أمين عوده، 
املساعدة في إعطاء تيار الوسط أغلبية 
املقبلة.تتنبأ  ــات  االنتخاب ــد  بع ــدة  جدي
ــكلية األخيرة بأن  ــراع الش عملية االقت
األحزاب الدينية ستحافظ على قوتها أو 
ــتزيدها. فإنها تتوقع أن يحصل  حتى س
احلزب األشكنازي األرثودوكسي املتطرف 
ــة  ــو ثماني ــى نح ــوراه» عل ــودات هت «يه
ــاس»  «ش ــزب  ح ــل  يحص وأن  ــد،  مقاع
ا؛ بل  ــفرادي على ثمانية مقاعد أيضً الس
ــزب  ا حل ــدً ــر مقع ــد عش ــا أح ــر، رمب وأكث
«اليمني» اجلديد اليميني، وهو اسم على 
ــرًا من الناخبني  ــمى، ويرث عددًا كبي مس
ــددين الذين  ــني القوميني» املتش «املتدين
ــت  ــزب «البي ا حل ــابقً ــون س ــوا يصوت كان
ــن. فإن  ــى آخري ــة إل ــودي»، باإلضاف اليه
ــكلية هذه قد تقلل  عملية االقتراع الش
ــني، الذين قد  ــني املتدين ــأن الناخب من ش
ــا للتصويت مرتني  ــون أكثر حماسً يكون
ا بالعزوف  في ستة أشهر، واملعروفني أيضً
ــى تضليل منظمي  ــن التصويت أو حت ع
ــن قصد.لذلك، إذا كان املاضي  االقتراع ع
ــزاب الدينية  ــرد متهيد، فقد نرى األح مج
ــرة أخرى  ــرائيل متنح م ــة في إس اليهودي
ــكيل  ــمة لدى تش اليمني أفضلية حاس
ــة  ــد أن السياس ــن املؤك ــف. فم التحال
ــرائيلية نالت نصيبها من املفاجآت  اإلس
ــاكل  في اآلونة األخيرة، هذا وتضيف مش
ــذه التكهنات  ــو القانونية إلى ه نتنياه
طبقة جديدة من الشكوك. كما ال ميكن 
ــع مؤلف من  ــتبعاد وجود حتالف أوس اس
ــراكات غريبة، رمبا بدون بعض األحزاب  ش
ــاري- ــع ذلك، فإن حتالف يس ــة. وم الديني

ــتحيالً تقريبًا –  ــطي ضيق يبدو مس وس
ــبب الدور اخلاص  وحتى لو كان فقط بس
ــة  الديني ــزاب  األح ــذه  ه ــه  تلعب ــذي  ال
ــي  ــة الت ــة اليهودي ــي الدول ــرة ف الصغي

نصبت نفسها بنفسها.
*زميل أقدم َّـ معهد واشنطن 

يركز على الحراك السياسي 
َّـ بلدان الشرق األوسط

األحزاب الدينية 
اِّـعارضة التي لها ميل 
يميني ستستمر َّـ 
منع تشكيل أي حكومة 
يسار- وسط َّـ 
إسرائيل

الشيء الوحيد الذي يبدو شبه مؤكد هو أن معارضة هذه األحزاب 
الدينية ستستمر َّـ منع تشكيل أي حكومة وسط بحتة

نتنياهو

باراك

غانتز

االتجاه المتزايد نحو «األحزاب اليمينية» .. األحزاب الدينية في االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة

في خضم االضطرابات 

التي تسود االنتخابات 

اإلسرائيلية الوطنية 

املقرر إجراؤها في ١٧ 

أيلول وبشكل غير 

مسبوق للمرة الثانية 

في غضون ستة أشهر، 

يبرز عامل رئيسي غالبًا 

ما يتم جتاهله: الدور 

اليميني احلاسم لألحزاب 

الدينية الصغيرة. 

فعلى الرغم من تزايد 

معدالت اجملموعات 

األرثوذكسية املتطرفة، 

إال أنها ما زالت حتصل 

مس األصوات  على خُ

فحسب، وبالتالي على 

مس املقاعد في  خُ

الكنيست. لكن هذا 

سيكون على األرجح 

كافياً ملنع تشكيل 

حكومة مركزية ضيقة 

حتت قيادة كاحول الفان، 

حزب (أزرق أبيض). ونتيجة 

لذلك، فإن النتائج األكثر 

ا هي إما تشكيل  ترجيحً

حكومة ميينية ضيقة 

أخرى يقودها الليكود، أو 

حكومة ميينية مركزية 

أوسع تضم كال من 

الليكود وكاحول الفان.

* ديفيد بولوك
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ــيما     نحتاج بني احلني واآلخر الى إعادة القراءة وال س
ــا ولم نعد  ــناها بايدين ــراءة التاريخ فرموزنا طمس ق
ــر التقنيات  ــول العالم عص ــا بعد دخ ــة اليه بحاج
احلديثة وهذا اكبر خطأ جسيم نرتكبه بحق انفسنا 
وال نشعر به .. االمام احلسني مثال على املثال نفسه 
ــيء اكبر من ان يهضمه البعض  ــني ش فاالمام احلس
ــنني  ــاري والقيمي الذي تطاول على الس فمده احلض
ــمع  واالعصار جاء الينا بكل قوة وهيبة لكن من يس
ــاة  ــب باملأس ــض يتكس ــح البع ــه اآلن ؟ اصب واعيت
ــينية وفريق خرج عن التاريخ وغض الطرف عن  احلس
ــني تنقله االزمنة  ــالء البطولة ولكن صوت احلس كرب

ــك  ومس ــب  واحلق
باإلرث االصيل بكل 
. ال  معانيه اجلسام 
ــي ان تقول انا  يكف
مع احلسني االجدى 
ــى  عل ــير  تس ان 
ــالمي  منهجه االس
ــف  ــدي وان تق احملم
على مباني املعركة 
ــة بني احلق  الشرس
ــادة  الري  . ــل  والباط
اآلن في تثوير منهج 
ــا التي  ــل العلي املث
ــام  االم ــدها  جس
ــع رجال  ــني م احلس
ــخ  التاري ــوا  أوقف

ــة وجبروتها  ــوا زيف الدولة االموي ــى اآلن ليصحح ال
ــه واملنطق يحتم  ــه وأخي ــني صوت جده وأبي فاحلس
على املؤمنني ان ينهضوا كل يوم وهم على درب ذلك 
الشهيد احلي . رجل اكبر من التاريخ بوقفة شهدت 
ــى عيون  ــابة ال ــة منس ــاب ودمع ــا االرض باخلض له
ــقاء واحلرمان  الفقراء واحملرومني في دولة البؤس والش
ــتفزنا وهناك من تبلدت ضمائرهم وهناك  صوته يس
من يترصد بنا الدوائر والقائد الغائب ننتظر صباحه 
ــح موبوءا  ــا والعالم أصب ــنت فتكت بن ــب فالف القري

بكله فال مناص من صرخة قريبة.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

رجل اكرب من التاريخ 
بوقفة شهدت لها 
االرض بالخضاب 
ودمعة منسابة 
من عيون الفقراء 
واِّـحرومني َّـ دولة 
البؤس والشقاء
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بغداد / البينة اجلديدة
أشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير 
ــه على ادارة  ــد الوطني وقدرت النفط باجله
احلقول واملنشآت النفطية بكفاءة عالية ، 
ــوزارة تعمل على زيادة احملتوى الوطني   وأن ال
ــاب اخلبرة الكافية من خالل زجهم  الكتس
ــل امليداني والدورات املتخصصة ،  في العم
ــة تفقدية حلقول غرب  جاء ذلك خالل جول
ــة /٢ في محافظة  ــة /١ ، وغرب القرن القرن

ــر عباس  ــط ثام ــر النف ــال وزي ــرة .وق البص
ــداث والتحديات  الغضبان لقد اثبتت االح
ــة  املهني ــؤولية  املس ــة  اخملتلف ــروف  والظ
ــني  ــع بها املهندس ــي يتمت ــة الت والوطني
ــاع النفطي  ــني والعاملني في القط والفني
.واكد الغضبان حرص احلكومة والوزارة الى 
ــركات  ــبة لعمل الش توفير الظروف املناس
ــتثمارات االجنبية  العاملية وتشجيع االس
ــي الصناعة النفطية ، فضالً عن مواكبة  ف

ــآت  ــر املنش ــي لتطوي ــدم التكنولوج التق
ــات العاملية  ــدث املواصف ــة وفق أح الوطني
ــؤون الطاقة  .وترأس نائب رئيس الوزراء لش
ــعاً في حقل  ــاً موس ــط اجتماع ــر النف وزي
ــع ادارة احلقل والعاملني  ــرب القرنة /١  م غ
، استمع فيه الى استعراض شامل خلطط 
ــه  مدير حقل  ــل قدم ــر احلق ــج تطوي وبرام
ــرب القرنة / ١ املهندس عبد اجلبار عباس  غ
ــاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة  ، و أش

ــن خالل  ــل م ــي احلق ــني ف ــود العامل بجه
ــه  لتطوير  ــج اخملطط ل ــم  للبرنام تنفيذه
ــرب القرنة /٢  ــي حقل غ ــادة االنتاج .وف وزي
ترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير 
ــعاً لإلدارة املشتركة  النفط اجتماعا موس
ــاد وزير النفط  للحقل والعاملني فيه ، وأش
ــركات الوطنية  ــز بني الش ــاون املتمي بالتع
والشركات العاملية املقاولة واملستثمرة في 
ــاهمتهم وتعاونهم  احلقول النفطية ومس

ــة ومنها  ــول النفطي ــي تطوير احلق معاً ف
ــركة «لوك أويل» الروسية التي تساهم  ش
ــتعرض  في تطوير حقل غرب القرنة /٢.واس
ــية خطط  ــركة «لوك أويل» الروس ممثل ش
ــر احلقل ،  ــل تطوي ــتركة ومراح االدارة املش
ــناد الذي  ــاون والدعم واإلس ــيداً بالتع مش
ــط البصرة ، من  ــركة نف تقدمه الوزارة وش
ــتركة في تطوير  أجل حتقيق االهداف املش

احلقل وزيادة وإدامة االنتاج .
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بغداد / البينة اجلديدة 
زار وزير الكهرباء الدكتور لؤي اخلطيب, مع السادة رئيس جلنة 
النفط والطاقة النيابية السيد هيبت احللبوس, وعضو مجلس 
النواب السيد عبداهللا اخلربيط, محافظة االنبار لالطالع على 
واقع منظومة الكهرباء الوطنية فيها.واجتمع مع الوفد املرافق 
مديري  بحضور  احملافظة,  مجلس  واعضاء  ورئيس  احملافظ  له 
التابعة  والنواحي  واالقضية  الرمادي  ملدينة  الكهرباء  دوائر 
الوطنية  الكهرباء  منظومة  واقع  استعراض  ومت  للمحافظة, 
فيها.ووجه الوزير اخلطيب جلنة متابعة الكهرباء في احملافظة 
اعادة  عملية  ترفد  التي  املشاريع  لتنفيذ  زمني  سقف  بوضع 
النائب  اكد  جهته,  وقت.من  بأسرع  احملررة  للمناطق  االعمار 
احللبوسي املساعي اجلادة ملعاجلة اخللل في واقع الكهرباء في 
االنبار, مجدداً دعمه املستمر لوزارة الكهرباء باي تشريعات او 

قرارات تصب في خدمة املواطن.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــي العراقي  ــلطة الطيران املدن أعلنت س
ــية  ــن سياس ــة ، ع ــس االول اجلمع ، ام
ــداد  ــاري بغ ــي مط ــة ف ــواء املفتوح االج
ــبة  ــرف ويأتي ذلك مبناس ــف االش والنج
زيارة عاشوراء واالربعينية لألمام احلسني 
ــالم) . وبينت سلطة الطيران  ( عليه الس
ــة (٣،٤)  ــن حري ــراء يتضم ــك اإلج « أن ذل
فقط من حريات الطيران لكافة شركات 
ــرة  ــراق للفت ــي الع ــة ف ــران العامل الطي

ــبة  ــة ١٧ / ٩ / ٢٠١٩ ملناس ٢٠١٩/٩/٣ولغاي
ــك للفترة من ٤ / ١٠  ــوراء وكذل زيارة عاش
ــبة  / ١١ / ٢٠١٩ ملناس ــة ٥  / ٢٠١٩ ولغاي
ــلطة  ــر بأن س ــة . يذك ــارة االربعيني الزي
الطيران املدني العراقي تساهم وبشكل 
ــهيالت واإلمكانات  فاعل في تقدمي التس
ــران الراغبة بزيادة  ــركات الطي خملتلف ش
ــهر  ــدد رحالتها اجلوية للعراق خالل ش ع

محرم احلرام ألداء مراسم الزيارة .
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البينة اجلديدة / وسام جنم
من  اليوناني  اجلانب  مع  االعمار  وزارة  تنسق 
اجل اشراك الشركات اليونانية في مشاريع 
وقت  واملباني،في  واجلسور  والطرق  االسكان 
شركة  لتشكيل  االستعداد  خالله  جتري 
جديدة متخصصة في مجال انشاء االبنية 
الوزارة  وكيل  وافاد   . واجلامعية  املدرسية 
العراقية  اللجنة  في  العراقي  اجلانب  رئيس 
حسن  دارا  املهندس  املشتركة   اليونانية   –
رشيد يارا في تصريح لـ»البينة اجلديدة» انه 
اليونانية  الشركات  من  مجموعة  التقى  
عدداً  تنفيذها  امكانية  حول  للتباحث 
قطاعات  في  بالوزارة  اخلاصة  املشاريع  من 
واجلسور  والطرق  االسكان  تشمل  مختلفة 
استعراض  مت  انه  الى  موضحا  واملباني، 
ألجناز  الرامية  وخططها  الوزارة  عمل  خطة 
املشاريع املتاخرة كافة ضمن حملة وطنية 
كافة    الستراتيجية  باملشاريع  للنهوض 
وذات  املهمة  اليونانية  الشركات  داعياً 
في  االستثمار  الى  العالية  االختصاصات 
البالد ومشاركة شركات الوزارة التنفيذية في 
اللجنة  ان  الى  املهمة،منبها  املشاريع  اجناز 
املشكلة  املشتركة   اليونانية   – العراقية 
١٧٩لسنة  رقم  الوزراء  مجلس  قرار  مبوجب 

االرتقاء  مجال  في  املهمة  اللجان  من   ٢٠١٦
اصرار  وتؤكد  البلدين  بني  العالقات  مبستوى 
البالد في مرحلة  اليوناني على دعم  اجلانب 
الشركات  خبرة  من  انطالقا  واالعمار  البناء 
.على  بالبالد  املماثلة  واعمالها  اليونانية 
اجتماعا  ان  الى   الوكيل  اوضح  اخر  صعيد 
إعداد   اجل بحث  الوزارة من  موسعا عقدته 
جديدة  شركة  تشكيل  ومتطلبات  اليات 
املدرسية  االبنية  انشاء  في  متخصصة 
ني  واجلامعية بناء على توجيه وزير االعمار بنكَ
دراسة  االجتماع  تضمن  ان  ،منوها  ريكاني 
وتشمل  التنفيذية  الوزارة  شركات  امكانية 
وحمورابي  واشور  والفاروق  واملنصور  سعد 
واشور  واملعتصم  والرشيد  الفاو  وكذلك  
لتنفيذ املشروع مع اهمية اختيار احدى هذه 
انه  الى  منوها   ، املشروع  لتنفيذ  الشركات 
جرى االتفاق على  تقدمي خطة عمل ودراسة 
املشروع  جناح  لضمان  الشأن  بهذا  دقيقة 
بالشكل االمثل واالنتقال الى مرحلة مهمة 
والتعليمية  املدرسية  االبنية  انشاء  في 
البناء  اليات  مع   يتالئم  مبا  واملستشفيات  
الدولية ومبا يتوافق مع  احلديثة. واملواصفات 

انظمة اجلودة .
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البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
باهض  املهندس عبد اهللا لعيبي  النقل  وزير  بتوجيه 
مبناسبة  الكرام  الزائرين  لنقل  قطارات  بتهياة 
العاشر من محرم احلرام  وعلى ثالثة محاور .ومبتابعة 
األستاذ طالب جواد  السكك  عام  مدير  ميدانية من 
بالتنسيق  الطاقات  كل  باستنفار  احلسيني  كاظم 
والوسطى  والتشغيل  النقل  قسم  في  املعنيني  بني 
للزائرين  اخلدمات  أفضل  بتوفير  اجلنوبية   واملناطق 
الكرام الوافدين واملغادرين على قطارات الزيارة   يذكر  
تهياة  على  طاقاتها   كل  استنفرت  الشركة  ان 
(١٠قطارات ) حديثة لنقل الزائرين الداء مراسم زيارة 
اضافة  محاور.  ثالثة  وعلى  احلرام  محرم  من  العاشر 
إلى قطارات احتياط تكون حركتها عند احلاجة وفي 
ذروة الزيارة .السيما ان السكك بدأت  بتسيير رحالت 

الزائرين من يوم أمس السبت وعلى  (٣)محاور  ..
محور بغداد :-

١--  انطلق  قطار من محطة بغداد املركزية  الى كربالء 
املقدسة  يوم امس السبت الساعة (٤) عصرا ..

املركزية  بغداد  من محطة  الثاني  القطار  ٢--ينطالق 
الى كربالء املقدسة.

 اليوم االحد الساعة (٩) صباحا.
٣-- القطار الثالث ينطلق من محطة بغداد املركزية 
متوجها إلى محطة كربالء يوم غد االثنني الساعة(٩)

صباحا ..
محور البصرة :-

البصرة  قطار  محطة  من  األول  القطار  ١-انطلق 
السبت    امس  يوم  كربالء  قطار  محطة  إلى  املتوجه 

الساعة (٧/٣٠) مساء
مرورا بجميع احملافظات اجلنوبية .

البصرة  قطار  محطة   من  ينطلق  الثاني  ٢--القطار 
إلى كربالء املقدسة اليوم االحد (٧/٣٠)مساء .

ومير بجميع املناطق اجلنوبية 
احملور الثالث:-

الديوانية   الزائرين من محطة  لنقل  قطار  ١--انطالق 
غد  يوم  من  (٦)عصرا    الساعة   كربالء  محطة  الى 
بتشكيل  العام  املدير  وجه  ذلك  غرار  .وعلى  االثنني 
ملراقبة  املركزية  السيطرة  داخل  عمليات  غرفة 
حركة القطارات الصاعدة والنازلة جلميع احملاور  عبر 
القطارات  عودة  وستكون     (GPS)التتبع منظومة  
من كربالء بعد انتهاء الزيارة بالتنسيق مع السيطرة 
املركزية في مقر الشركة  ومحطة كربالء املقدسةو 
باحملطات  زخم  يكون  احتياط عندما   هناك قطارات 

خالل  الذروة وعند احلاجة. 
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بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت محافظة بغداد مؤخرا، عن استئناف 
لتأمني  حملة  بعد  النهروان  الى  املاء  ضخ 
وتشغيل  املبطن  للنهر  اخلام  املاء  خزين 
الى  مشيرة  التابعة،  نيسان   ٩ محطة 
ستشهد  املقبلة  القليلة  الساعات  أن 
النهروان. مناطق  جلميع  الضخ  استئناف 
«البينة  تلقت  بيان  في  احملافظة  وقالت 
االنقطاع  إن «سبب  منه،  اجلديدة» نسخة 

يعود الى قيام محطة ٩ نيسان التابعة إلى 
وزارة املوارد املائية بضخ املاء اخلام لساعتني 
فقط على املولد لعدم توفر الوقود الكافي 
عبر النهر املبطن»، مشيرة الى ان «احلاجة 
تقدر  بغداد  محافظة  ماء  ملديرية  الفعلية 
بنحو ١٨ ساعة يوميا لتأمني النهر املبطن».
النهروان  ماء  «دائرة  أن  احملافظة  وأضافت 
بغداد  محافظة  ماء  مديرية  الى  التابعة 
بغداد  محافظ  قبل  من  مباشر  وبتوجيه 

وبالتنسيق  باشرت  اجلزائري  املهندس فالح 
مع مدير الناحية واجمللس البلدي وممثل رئيس 
الوزراء بغلق منافذ النهر املبطن والتجاوزات 
وصول  لضمان  املائية  املوارد  دائرة  من  بدال 
املاء»، مبينة ان «احلملة التي استمرت اكثر 
العديد  ازالة  عن  أسفرت  ساعات   ١٠ من 
الرسمية،  غير  املنافذ  وغلق  التجاوزات  من 
النهر وتشغيل  ارتفاع منسوب  إلى  أدى  ما 

احملطه بكامل طاقتها».
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 البينة اجلديدة 
منى خضير عباس 

تستمر الهيأة العامة للمياه اجلوفية بعزمها لتحقيق 
االهداف املطلوبة من خالل السعي للوصول الى اعلى 
الضخ  طواقم  ونصب  االبار  حفر  اعمال  في  النسب 
في جميع محافظاتنا العزيزة خدمةً منها للمناطق 
التي تعاني من ظاهرة شح املياه  وتوفيره للمواطنني, 
اخملتلفة    اليومية  اعمالهم  في  املياه  واستخدام 
لالغراض  اجلوفية  املياه  استغالل  الى  باالضافة 
الزراعية و توسيع الرقعة اخلضراء في مناطق واسعة 
من بلدنا , وكانت حصيلة هذه اجلهود اجناز (٧٠ ) بئرا 
خالل شهر آب من عام ٢٠١٩ باالضافة الى فحص (٥١) 
ابار وكذلك صيانة (٣٤) طاقم ضخ .كما أكد املصدر 
اإلعالمي في الهيئة إن أهم اآلبار التي مت اجنازها هي 
فحص(٥)  الى  باالضافة  بغداد  محافظة  في  آبار   (٤)
حفر  فرقتي  بغداد  مشروع  في  العاملني  بجهود  ابار 
(٥٠) و(٧٨) مثل  بئري الفرقة التاسعة / بطرية خفيفة 
بعمق  و  املدفعية  آمرية   / التاسعة  الفرقة  وبئر    ٣٧
العسكرية  القوات  ملساندة  منها  بئر  لكل  م   (١٩)
اليومية  لالغراض  املياه  من  واالستفادة  املنطقة  في 
اخملتلفة ، وكذلك بئر وزارة املوارد املائية /٤ بعمق (٢٦) م 

للمساهمة في توفير املياه لسقي احلدائق باالضافة 
اجلوفية  املياه  واستغالل  اخلضراء  الرقعة  زيادة  الى 
لالغراض اليومية والزراعية اخملتلفة .باشرت املالكات 
الفنية والهندسية في الهيأة العامة للمياه اجلوفية 
وزير  معالي  من  مباشر  وبتوجيه  واسط  مشروع   /
.حيث  بدرة    بساتني  ابار  حفر  بحملة  املائية  املوارد 
اكدت الهيأة على اجناز ابار بساتني قضاء بدرة للنفع 
العام للمواطنني اصحاب البساتني واالراضي الزراعية 
التي يكثر فيها زراعة النخيل وتلبية لكثرة الطلبات 
القرى  في  املستفيدون  بها  تقدم  التي  االبار  بحفر 
ومن  للحياة  عصب  تعتبر  التي  املياه  الهمية  .ونظرا 
اهم مقوماتها كثفت الهيأة جهودها وذلك باملباشرة 
بتنفيذ (٣٥) بئرا بجهود فرقة حفر (٧٤) العاملة في 
مشروع واسط في قضاء بدرة , حيث تقدر املساحة 
الكلية للبساتني في هذا القضاء حوالي (٣٠٠٠) دومن 
ابار في هذه احلملة من مجموع (٣٥)   (٦) وقد مت اجناز 
منطقة  منها  احملافظة  من  متعددة  مناطق  في  بئرا 
نهير وعرفات (قنبر بيك سابقا ) و الكمكمية وقرية 
جعفر بيك وغيرها من القرى .وبعد اجراء العديد من 
الدراسات الهيدروجيولوجية عن طريق الفرق احلقلية 
اخملتصة وحتديد اماكـــن االبــار متت املباشرة بحفرها 

بني  ما  تتراوح  وبانتاجيـــة  بئر  لكل  م   (٦٠) وباعماق 
(٥ – ٨ ) لتر/ ثا ونسبـــة االمـــالح لهذه االبار تتراوح 
ما بني (٣٠٠٠ – ٤٥٠٠ ) مايكروموز / سم , وقد تضمنت 
املناسبة  الضخ  طواقم  ونصب  فحص  االعمال  هذه 
وتزويد  املزارعني  تشجيع  على  الهيأة  من  حرصاً 
بساتينهم باملياه الكافية لزراعة النخيل التي تنتج 
انواع عديدة من التمور دعما لالقتصاد الوطني لبلدنا 
العزيز بصورة عامة ومحافظة واسط بصورة خاصة 
التمور وجعلها في متناول  والتاكيد على توفير هذه 

املواطنني ودعم اسعارها في االسواق احمللية . 

ä˜i@HWPI@åv‰m@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓ‡‹€@Úflb»€a@ÒdÓ:a

بغداد / البينة اجلديدة
بناء على توجيه وزير الثقافة والسياحة واالثار الدكتور عبد االمير 
السياحي  الواقع  على  لالطالع  كربالء  محافظة  بزيارة  احلمداني 
ومدى  والسياحة  السفر  وشركات  واملطاعم  الفنادق  ومتابعة 
استعدادها للزيارة في العاشر من محرم والزيارة االربعينية . التقى  
السيد رئيس الهيئة مبمثلي العتبات املقدسة حيث مت مناقشة 
تسهيل وتنظيم الزيارات املليونية وخصوصا زيارات شهري محرام 
خدمات  وتقدمي  للزائرين  التسهيالت  كافة  وتقدمي  وصفر  احلرام 
تبادل  نفسه  السياق  واالجانب.وفي  العرب  للوافدين  سياحية 
الطرفان وجهات النظر وتكثيف اجلهود والعمل بني هيئة السياحة 
والعتبات املقدسة في كربالء ، وبارك ممثلو العتبة اجلهود املبذولة 
من قبل هيئة السياحة في تنشيط الواقع السياحي في العراق 
ايام  في  مشتركة  عمليات  غرفة  بتشكيل  العتبة  ممثلو  وطالب 

الزيارات املليونية في عموم العراق وكربالء خصوصا.

شعبة  في  العاملني  كل  الى  نقولها  االعماق  من  وشكرا  جهودكم  بوركت 
صيانة ((كهرباء البياع)) وباخلصوص: املهندس علي عباس (مسؤول الصيانة) 
واملهندس (حيدر محمد علي) وكيل مسؤول الصيانة ورعد ناظم – معاون مدير 
فني وناظم كاظم رئيس مالحظني وصالح مهدي – مدير فني وهادي حسني – 
على  بواجباتهم  وقيامهم  املواطنني  في خدمة  املبذولة  .جلهودكم  فني  مدير 

خير ما يرام .
لفيف من اِّـواطنني 
عنهم/ مؤيد الخالدي

@ÖÏË¶a@o◊âÏi

ÚybÓé€a@ÚÓ‹◊@O@ı˝iä◊@Ú»flbu@âÎåÌ@ÚybÓé€a@Ú˜ÓÁ@èÓˆâ

البينة الجديدة/ كاظم العبيــدي
ــي  ــادل الدخيل ــار ع ــظ ذي ق ــع محاف يتاب
ــر يوميا سير اخلطة االمنية  وبشكل مباش
ــف املناطق  ــرام في مختل ــهر محرم احل لش
ــرطة احملافظة وعدد من  برفقة مدير عام ش
ــن خالل تفقده  املواكب  االجهزة االمنية ،م
ــي واملناطق  ــارع احلبوب ــي ش ــينية ف احلس
ــعائر احلسينية بكل  االخرى التي تؤدي الش

انسيابية.

ــوات  ــار الق ــى انتش ــي، عل ــع الدخيل و أطل
ــدداً على  ــش ، مش ــاط التفتي ــة ونق األمني
ــة و الدوائر  ــوات األمني ــتنفار جهود الق اس
ــة حلماية  ــروف املالئم ــة وتامني الظ اخلدمي
ــعائر احلسينية  ــاركني في احياء الش املش
ــارك احملافظ  ــا ش ــالمتهم  كم ــان س وضم
ــبة  ــينية مبناس املواكب احلس ــتعراض  اس
ذكرى السابع من محرم احلرام ، وحضر عدداً 

من مجالس العزاء املقامة في احملافظة .

@äËí€@ÚÓ‰fl¸a@Ú�®a@Äb¨@…ibnÌ@âb”@á@≈œb™@
ÚÓ‰Óéßa@k◊aÏΩa@Ü‘–nÌÎ@‚ä™
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ــود ونيف بؤرة  ــبعة عق ــميرية منذ س   ما زالت القضية الكش
للتوتر اإلقليمي في جنوب آسيا، وقد أخذت هذه القضية مؤخرا 
ــتانية،  اهتماما متزايدا بعد التجارب النووية الهندية والباكس
مس سكان  ــرية جتاوز تعدادها خُ في منطقة تعج بتكتالت بش
ــية  ــمير من الناحية السياس العالم. ويعتبر إقليم جامو وكش
ــة متنازعا عليها من وجهة نظر القانون الدولي، إذ قامت  منطق
ــرين األول ١٩٤٧ وفرضت  ــد بضم اإلقليم في ٢٧ أكتوبر/تش الهن
ــعب الكشميري ولألمم  عليه حماية مؤقتة بعد أن تعهدت للش
ــد نص قرار  ــر املصير. وق ــميريني حق تقري ــدة مبنح الكش املتح
مجلس األمن رقم ٤٧ الصادر في عام ١٩٤٨ على إعطاء الشعب 
ــتفتاء عام وحر، يتم  ــميري احلق في تقرير املصير عبر اس الكش
إجراؤه بإشراف األمم املتحدة، األمر الذي لم يحصل حتى اآلن’ في 
وقت متثل كشمير أهمية إستراتيجية وحيوية للهند باعتبارها 
ــتان. وباعتبارها  ــام الصني وباكس ــتراتيجيا أم ــا أمنيا إس عمق
ــتان التي  امتدادا جغرافيا وحاجزا طبيعيا في مواجهة الباكس
ــاع الداخلية  ــس دينية ما يهدد األوض ــا قائمة على أس تعتبره
ــية الهند  ــلمة الكبيرة العدد. وخش ــة ذات األقلية املس الهندي
ــس دينية أو عرقية  ــمحت لكشمير باالستقالل على أس إذا س
ــة التي تغلب  ــن الواليات الهندي ــاب أمام الكثير م ــح الب أن تفت
فيها عرقية معينة أو يكثر فيها معتنقو ديانة معينة املطالبة 
ــتان منطقة  ــل تعتبرها الباكس ــي املقاب ــتقالل أيضا. ف باالس
حيوية ألمنها لوجود طريقني رئيسيني وشبكة للسكة احلديد، 
ــا حيوية في مجال  ــود ثالثة منابع ألنهر تعتبره ــة إلى وج إضاف

األمن املائي والغذائي.
ــتور  ــة الهندية للمادة ٣٧٠ من الدس ــكل إلغاء احلكوم وقد ش
ــبة  ــا إلقليم جامو باحلكم الذاتي، مناس ــي تعترف مبوجبه والت
ــتاني،والذي  ــر اإلقليمي الهندي الباكس ــوب التوت الرتفاع منس
ــة املاضية  ــهر القليل ــع خالل األش ــكل واس كاد أن ينفجر بش
ــابقا. في وقت تشتد حدة  بعد ثالث حروب خاضتها الدولتان س
التنافس اإلقليمي والدولي حول العديد من القضايا والتي ميكن 

إن تستثمر في األزمة احلالية.
ــه محدداته املرتبطة  ــة حول اإلقليم ل ــد األزمة احلالي إن تصعي
ــو محكوم  ــات الدولية، وه ــع السياس ــني م ــات الطرف بتقاطع
بظروف دولية وإقليمية أكثر مما هي خاصة بني الطرفني. فالهند 
ــتغالل  ــم جامو حتاول اس ــي اقلي ــم الذاتي ف ــي ألغت احلك الت
ــب ود  ــة األميركية في محاولة لكس ــة الصيني ــرب التجاري احل
واشنطن في هذه القضية على قاعدة الدعم الذي تقدمه بكني 
لباكستان، إضافة إلى محاولة استقالل بعض التباين الروسي 
ــكو  ــب ود موس ــي حول بعض القضايا اإلقليمية لكس الصين
ــع العالقة احليوية  ــتان من تراج ــا، في وقت تعاني باكس جتاهه
ــنطن على قاعدة الدعم الذي تقدمة حلركة طالبان في  مع واش
أفغانستان. وأمام تلك احللقة املعقدة من تقاطع املصالح تبقى 
أزمة كشمير ضمن شد وجذب قويني من األطراف اخلارجية التي 
ميكن أن تؤثر مباشرة في سير اإلحداث في اإلقليم واملنطقة .   

د. خليل حسني

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــالل  االحت وزراء  ــس  رئي ــال  ق
نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلي، 
ــط  ــع فق ــرائيل ال تداف إن إس
ــران وإمنا  ــد إي ــها ض عن نفس
ــع أيضاً عن دول أخرى في  تداف

املنطقة .
ـــ «بي بي  ــي حوار حصري ل وف
ــو  ــال نتنياه ــي»، ق ــي عرب س
ــط لهجمات  ــران تخط إن «إي
ضدنا طوال الوقت كما تشن 
ــاء املنطقة  ــات في أنح هجم
ــن جيراننا، لذا  ــد العديد م ض
علينا التحرك ضد أنشطتهم 

في املنطقة».
ــه التقى  ــو أن ــح نتنياه وأوض
ــي  األمريك ــاع  الدف ــري  وزي
ــس  ــة لرئي ــي إضاف والبريطان
ــس  بوري ــي،  البريطان ــوزراء  ال
جونسون، خالل زيارته األخيرة 
ــيق العمليات  إلى لندن لتنس
ــة،  املنطق ــي  ف ــران  إي ــد  ض
ــزم لقاء  ــه يعت ــاً إلى أن منوه
ــر  فالدميي ــي،  الروس ــس  الرئي
بوتني، األسبوع املقبل لبحث 

القضية ذاتها.
ــوزراء  ال ــس  رئي ــرص  وح
ــا  م ــراز  إب ــى  عل ــرائيلي  اإلس
ــه بالتحول في توجهات  وصف
ــعوب عربية عدة جتاه  دول وش
ــى أن العديد  ــيراً إل بالده، مش

ــادة العرب يدركون اآلن  من الق
ــن دفع العالقات مع  أنه البد م
التجارة  إسرائيل في مجاالت 
ــة  والطاق ــا  والتكنولوجي
ــن وغيرها، بصرف  واملياه واألم
ــار  النظر عن التعثر على املس

الفلسطيني.
ــع  ــو إن «التطبي ــال نتنياه وق
ــد أنه  ــد .. ال أعتق ــا يتزاي معن
ــن املمكن التوصل التفاقات  م
ــن اجلديد هو  ــالم أخرى، لك س
ــدرك أن  ــت ت ــة بات أن دوالً عربي
بإمكاننا املضي قدماً في أمور 
ــال األمني  عدة خاصة في اجمل

وأنا سعيد بذلك للغاية».
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
قد قام بزيارة رسمية لسلطنة 
عمان في أكتوبر املاضي، التقى 
ــوس  قاب ــلطان  الس ــا  خالله
ــدم ارتباط  ــعيد رغم ع بن س
ــية  البلدين بعالقات دبلوماس

رسمية وقت إمتام الزيارة.
ــة  الثقاف ــرة  وزي زارت  ــا  كم
ــرائيلية، ميري  اإلس والرياضة 
ريغيف، دولة اإلمارات العربية 
ــهر  ــس الش ــي نف ــدة ف املتح
ــاركة فريق اجلودو  ملتابعة مش
ــة أبو  ــي بطول ــرائيلي ف اإلس
ــالم، والتقت  ــد س ــي غران ظب
ريغيف خالل الزيارة مسؤولني 
ــمية  ــني أثناء زيارة رس إماراتي

ــي  ف ــد  زاي ــيخ  الش ــجد  ملس
العاصمة اإلماراتية.

ــة  اخلارجي ــر  لوزي ــبق  وس
ــرائيل  يس ــرائيلي،  اإلس
ــي أيضا  ــارة أبوظب ــس، زي كات
ــو املاضي في  ــة يوني في نهاي
ــر  ــي مؤمت ــاركته ف ــار مش إط
ــؤون البيئة،  ــدة لش األمم املتح
وحتدثت الصحف اإلسرائيلية 
ــؤوالً  ــه مس ــن لقائ ــا ع وقته
ــف النقاب  ــاً لم يكش إماراتي

عنه خالل الزيارة.
ــو في حديثه  كما أكد نتنياه
ــي أن األمر لم يعد  ــي بي س لب
ــادة العرب  ــراً على الق مقتص

ــى أن التأييد  ــيراً إل فقط، مش
ــرائيل  ــة عالقات مع إس إلقام
بني  ــوظ  ــكل ملح يتزايد بش
ــعوب  الناس العاديني في الش
ــل إيران،  ــى داخ ــة وحت العربي
ــرائيليني  اإلس أن  ــاً  موضح
ــالل  خ ــن  م ــك  ذل ــون  يالحظ

اإلنترنت.
ودلل نتنياهو على ذلك بوجود 
ــعودي يؤيده بحماس  مدون س
رغم املشاكل التي تعرض لها 
ــارة  ــراء ذلك، في إش املدون ج
السعودي محمد  الشاب  إلى 
ــعود الذي قام مؤخراً بزيارة  س
ــخصية  ــادرة ش ــرائيل مبب إس

ــادات  النتق ــرض  وتع ــه  من
واسعة على وسائل التواصل 
االجتماعي في العالم العربي 

عقب الزيارة.
وأرجع نتنياهو سبب التحول 
ــي  ــم العرب ــرة العال ــي نظ ف
لبالده، رغم عدم التوصل إلى 
ــطينية،  حل للقضية الفلس
ــى إدراك كثيرين في العالم  إل
القادة  ــتوى  العربي على مس
والشعوب أن إسرائيل لم تعد 
ــت حليفاً  ــدواً لهم وإمنا بات ع
ــياً في مواجهة عدوان  أساس

إيران، على حد تعبيره.
ــوزراء  ال ــس  رئي ــدى  وأب

ــرائيلي اندهاشه لرفض  اإلس
ــل مع  ــطينيني التعام الفلس
ــات الدعم االقتصادي  مقترح
ــم خالل  ــي عرضت عليه الت
ــادي  ــن االقتص ــر البحري مؤمت
الذي انعقد قبل أسابيع، وقال 
«لم نقل أن الدعم االقتصادي 
ــي، بل  بديل عن اتفاق سياس
ــم  أفه ــني، ال  ــن متوازي األمري
موقف القادة الفلسطينيني، 
ــن  ــذي ميك ــا ال ــم م ــل تعل ه
ــار  ــغ) ٣٠ ملي ــه (مبل أن يحدث
ــدد القليل من  ــذا الع دوالر له

السكان الفلسطينيني؟».
ــة  معرك ــو  نتنياه ــوض  ويخ
ــابع  انتخابية مهمة في الس
ــاري  ــبتمبر اجل ــن س ــر م عش
مصيرياً  ــاراً  اختب ــكل  ستش
ــله في  ــد فش ــه بع ــه وحلزب ل
ــي  حكوم ــالف  ائت ــكيل  تش
عقب االنتخابات األخيرة التي 

جرت في شهر أبريل املاضي.
وقد اتهمته الكتل السياسية 
ــها  رأس ــى  وعل ــة،  املنافس
ــذي  ال ــض»  أبي «أزرق  ــالف  ائت
ــابق  يقوده رئيس األركان الس
ــتغالل  باس ــس،  جانت ــي  بين
التي  ــية  السياس التحركات 
ــم منصبه  ــا بحك ــوم به يق
ــق  لتحقي ــوزراء  لل ــس  كرئي

مكاسب انتخابية .
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وكاالت / البينة الجديدة
حكم مؤخرا على مسؤولة مدينة 
ــزب تركي  ــطنبول في أكبر ح اس
ــرة  ــجن لنحو عش معارض بالس
أعوام بتهمة «الدعاية اإلرهابية» 
ــب  طي ــب  رج ــس  الرئي ــة  وإهان
أردوغان. وتستند التهم التي دينت 
ــي اوغلو  ــا جنان قفطاجن مبوجبه
ــعب  ــي الى حزب الش ــي تنتم الت
دميقراطي)  ــتراكي  (اش اجلمهوري 
ــرتها بني ٢٠١٢  ــى تغريدات نش ال
و٢٠١٧. وقالت للمئات من أنصارها 
ــد صدور احلكم  خارج احملكمة بع

ــي احملاكم،  ــذ ف ــرارات ال تتخ «الق
ــي». ولعبت  بل في القصر الرئاس
ــل  تعم ــي  الت ــو  أوغل ــي  قفطاجن
ــيا في فوز أكرم  طبيبة دورا رئيس
ــح اردوغان  ــام اوغلو على مرش إم
ــي  ــطنبول ف ــة اس ــة بلدي لرئاس
ــي يونيو بعد  مارس الفائت، ثم ف
ــى. وقالت  ــاء االنتخابات االول الغ
«هذه احملاكمة تهدف الى معاقبة 
ــطنبول وهؤالء الذين ساعدوا  اس
ــعب في اسطنبول.  على فوز الش
ــكاري وقناعاتي.  لن أتخلى عن أف
يظنون أن باستطاعتهم اخافتنا 

ــكالم». ــتمر في ال ــا سنس لكنن
ــارض إن  ــعب املع وقال حزب الش
ــجنها  قفطاجني اوغلو لن يتم س
ــام  ام ــا  محاكمته ــار  انتظ ــي  ف
االستئناف خالل ستة اشهر. ومن 
ــتخدمها  بني التغريدات التي اس
ــو  أوغل ــي  ــد قفطاجن ــاء ض االدع
ــاة صبي  ــد فيها وف ــدة تنتق واح
يبلغ ١٤ عاما بقنبلة غاز مسيلة 
للدموع خالل احتجاجات «جيزي 
ــت  ــا طاول ــام ٢٠١٣.كم ــارك» ع ب
ــات  ــة تداعي ــا االنتقادي تغريداته
ــى اردوغان  ــالب عل ــة االنق محاول

عام ٢٠١٦. وحكم على قفطاجني 
ــهرا  ش  ٢٠ ــجن  بالس ــو  أوغل
ــهرا  و١٨ ش الدولة،  ــا»  لـ»اهانته
ــؤوال رسميا»، و٢٨  لـ»اهانتها مس
ــا الرئيس»، و٣٢  ــهرا لـ»اهانته ش
ــعب على  ــهرا لـ»حتريض الش ش
ــم املتعلق  ــا احلك ــة». أم الكراهي
ــة إرهابية» الذي  ــام بـ»دعاي بالقي
نالت بسببه حكما بالسجن لـ١٨ 
ــتخدامها  الى اس ــهرا فيعود  ش
ــا لعضو في حزب العمال  اقتباس
الكردستاني احملظور الذي يخوض 
ــة منذ عام  ــا ضد الدول ــردا دامي مت

ــنت  ــي م ــاة ف ــال القض ١٩٨٣. وق
ــوا التنفيذ  احلكم أنهم لم يوقف
ــي أوغلو لم تظهر أي  ألن قفطاجن
ــاروا إلى واقعة أنها قرأت  ندم.وأش
ــهير ناظم  ــاعر الش قصيدة للش
حكمت قبل بدء جلسة استماع 
ــد اعتقادها أن  ــا يؤك ــابقة، م س
ــة، وكررت  ــت حيادي احملاكم ليس
ــا ورد في  ــل اجلمعة.ومم ــذا الفع ه
ــا «ليس من  ــدة التي تلته القصي
ــاعي البريد،  ــتم س ــي أن اش عادت
ــرب خادما،  ــل النعم، أو أن أض رج
ــيده». ــا أكون غاضبا من س عندم

ــان  وتتهم جماعات حقوق اإلنس
ــاء  القض ــتخدام  باس ــان  اردوغ
ــا بعد  ــية، خصوص كأداة سياس
ــاة عقب  ــريح آالف من القض تس
محاولة االنقالب ضده عام ٢٠١٦.
ــان قفطاجني أوغلو  ــد أردوغ وانتق
ــى رأس احلزب  ــا عل ــد تعيينه بع
ــام ٢٠١٦. وقال  ــطنبول ع ــي اس ف
ــا وتاريخها  ــم أمتن ــة قي «إن إهان
ــة، هذه  ــت سياس وثقافتها ليس
ــوى  ــن ان يكون س ــمها ال ميك اس
ــوردا تغريداتها  ــة» م ــداوة لالم ع

ضده،
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وكاالت / البينة الجديدة
ــي بوريس  ــوزراء البريطان ــس ال ــعى رئي س
ــجيل نقاط في الساحة  ــون لتس جونس
ــت  واجه ــا  بعدم ــة  اجلمع ــية  السياس
استراتيجيته املتشددة لصالح بريكست 
أسبوعاً صعباً. ويسعى جونسون لتنظيم 
انتخابات عامة مبكرة قد متنحه التفويض 
ــراج بريطانيا من االحتاد  الذي يحتاجه إلخ
ــاق أو دونه في ٣١ أكتوبر. وفي  األوروبي باتف
هذه األثناء، أفاد رئيس وزراء فنلندا أنتي رينه 
ــة الدورية لالحتاد  ــذي تتولى بالده الرئاس ال
ــت بدون اتفاق بات  األوربي أن جتنب بريكس
ــون صباح  أمراً «غير ممكن». وقضى جونس

ــكتلندا وسط صيّادين أيدوا  مؤخرا في اس
ــتفتاء ٢٠١٦. ــدة خالل اس ــت بش بريكس

ــت محكمة  ــباً عندما رفض وحقق مكس
ــدن (محكمة العدل  ــة األولى في لن الدرج
ــي قراره  ــز) طعناً ف ــدن وويل ــا في لن العلي
ــبوع  تعليق أعمال البرملان اعتباراً من األس
ــمحت برفع القضية إلى  املقبل. لكنها س
ــتها  ــتعقد جلس ــة العليا التي س احملكم
ــبتمبر.  ــخ ١٧ س ــف بتاري ــي املل ــر ف للنظ
ــدة لالحتاد  ــارزة املؤي ــطة الب وكانت الناش
ــر، التي تقدمت بالطعن،  األوربي جينا ميل
ــابقاً على تأييد احملكمة العليا  حصلت س
ــة  ــر احلكوم ــه يجب ــت ب ــاس تقدم اللتم

ــة البرملان قبل  ــى موافق ــى احلصول عل عل
ــع االحتاد  ــة تفاوض لعامني م ــالق عملي إط
ــارج احملكمة بعد  ــر خ ــت ميل األوربي.وقال
ــتماع «لن نتخلى أنا وفريقي  جلسة االس
ــة». ــل الدميقراطي ــن أج ــا م ــن معركتن ع

ــوردات اجلمعة  ــر مجلس الل ــع أن يق ويتوق
ــم احلزب احملافظ  ــروع قانون يجبر زعي مش
ــت. ــل بتأجيل بريكس على إقناع بروكس

ــون بأنه  ــروع القان ــون مش ووصف جونس
ــادة دول  ــمح لباقي ق ــالم» سيس «استس
ــروط التي  ــاد األوربي الـ٢٧ بإمالء الش االحت
ــها التكتل  ــتغادر بريطانيا على أساس س

بعد عضوية استمرت نحو ٤٦ عاماً.

وكاالت / البينة الجديدة
ــا على أوربا، ملوّحة  كثفت إيران ضغوطه
ــي  ــث ف ــض ثال ــن خف ــيك ع ــالن وش بإع
ــووي املُبرم عام ٢٠١٥،  التزامها االتفاق الن

إن لم تستطع تصدير نفط .
ويسعى الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
إلى إقناع الواليات املتحدة مبنح إيران خطاً 
ــون دوالر، ما يعادل  ــاً قيمته ١٥ بلي ائتماني
ــهر.  ــة أش ــة ألربع ــتحقاتها النفطي مس
ــي جان إيف  ــار وزير اخلارجية الفرنس وأش
ــيُمنح «في  ــذا اخلط س ــان إلى أن ه لودري
مقابل عودة إيران إلى التزام االتفاق النووي 
ــات  ــح مفاوض ــج وفت ــن اخللي ــان أم وضم
ــن اإلقليمي ومرحلة ما  قة حول األم معمّ
بعد العام ٢٠٢٥»، لدى انتهاء العمل ببنود 

واردة في االتفاق .
ــتدرك أن هذه اآللية «تفترض موافقة  واس
ــب) على  ــد ترام ــي (دونال ــس األميرك الرئي
ــتثناءات في العقوبات» التي تفرضها  اس
ــر  ــش وزي ــران. ويناق ــى طه ــنطن عل واش
ــر هذا األمر في  ــي برونو لومي املال الفرنس

الواليات املتحدة .
ــن أن إيران  ــي م ــي فرنس ــذر دبلوماس وح
ــت  واصل إذا  ــيئة»،  ــارة س إش ه  ــتوجّ «س
تقليص التزاماتها باالتفاق النووي، منبّهاً 

ــيجعل العمل أكثر  ــى أن هذا القرار «س إل
ــن  ــار الرئيس اإليراني حس ــداً». وأش تعقي
ــني) في  ــع األوربي ــى «تقارب (م ــي إل روحان
ملفات كثيرة»، مستدركاً: «ما زالت هناك 
خالفات ولم نصل إلى حلّ نهائي. يُستبعد 
ــي احلوار مع  ــى نتائج جدية ف ــل إل التوصّ
ــوة الثالثة في  ــننفذ اخلط ــني، وس األوربي

خفض التزاماتنا النووية».
ــوة «تبدو عادية، لكنها  وتابع أن هذه اخلط
ــتكون  ــب أهمية كبيرة» . وزاد: «س تكتس
ــي خفض  ــا إيران ف ــوة اتخذته ــم خط أه
ــتثنائية،  التزاماتها النووية، ونتائجها اس
وستزيد من سرعة عمل املنظمة اإليرانية 
ــاطاتها في  ــل نش ــة وتفعّ ــة الذري للطاق
شكل أكبر. أي أن اإلجراء اإليراني سيجعل 
ــير بسرعة استثنائية لبلوغ  املنظمة تس
ــة اإليراني  ــر اخلارجي ــرّر وزي ــا». وب أهدافه
ــالده بأنها  ــف تدابير ب ــواد ظري ــد ج محم
ــي تنفيذ  ــؤ االحتاد األوربي ف ــى تلك «ردّ عل
تعهداته جتاهها»، فيما أعلن نائبه، عباس 
ــران «لن تعود إلى تطبيق  عراقجي، أن طه
ن من  ــم تتمكّ ــاق النووي، إن ل كامل لالتف
تصدير نفطها واستالم عوائده في شكل 
ــار إلى «خالفات واضحة» بني  كامل». وأش
ــتبعداً أن «تتمكن  أطراف املفاوضات، مس
ــوة مؤثرة  ــن اتخاذ خط ــة م ــدول األوربي ال

ــة من  ــة الثالث ــع أن «املرحل ــل». وتاب املقب
تقليص إيران التزاماتها النووية، ستُطبّق 
ــذي كان في  ــي ذاك املوعد». عراقجي ال ف
باريس، حتدث عن «اقتراح فرنسي» بفتح 
ــه ١٥ بليون  ــغ موازنت ــط ائتماني «تبل خ
دوالر، في جدول زمني مدته ٤ أشهر».وذكر 
ــي فرنسي أن هذا املبلغ  مصدر ديبلوماس

ــادرات  ــدات الص ــث قيمة عائ ــاوي ثل يس
ــة عام  ــتقات النفطي ــن املش ــة م اإليراني
ــالل مبيعات نفط  ــيُدفع من خ ٢٠١٧، وس
ــت الواليات  ــى ذلك، فرض ــتقبلية. إل مس
ــة الفضاء  ــى وكال ــات عل ــدة عقوب املتح
ي بحوث تابعني لها. وقال  اإليرانية ومعهدَ
ــك بومبيو:  ــة األميركي ماي ــر اخلارجي وزي

ــران  ــمح إلي ــن تس ــدة ل ــات املتح «الوالي
ــي غطاءً  ــا الفضائ ــتخدام برنامجه باس
ــة». وأضاف:  ــر برامجها الصاروخي لتطوي
ــي الدولي:  ــر للمجتمع العلم ــذا حتذي «ه
التعاون مع برنامج الفضاء اإليراني ميكن 
ــى تطوير  ــدرة طهران عل ــهم في ق أن يس

مركبة قادرة على إطالق سالح نووي».
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وكاالت / البينة الجديدة
توفي رئيس زميبابوي السابق 
ــذي حكم  ــرت موغابي ال روب
ــني ١٩٨٠ و٢٠١٧ عن  ــالد ب الب
ــه  أعلن ــا  م ــق  وف ــاً،  ٩٥ عام
ــون منانغاغوا  الرئيس إميرس
منانغاغوا  ــب  وكت ــة.  اجلمع
في تغريدة «أعلن ببالغ احلزن 
ــس لزميبابوي  وفاة األب املؤس
ــد  القائ ــابق  الس ــها  ورئيس
ــي». وتابع «كان  روبرت موغاب
القائد موغابي بطل التحرير، 
مناصراً لعموم إفريقيا كرس 
ــعبه، لن  ــر ش ــه لتحري حيات
ننسى أبداً إسهامه في تاريخ 
ــد روحه  ــا، لترق ــا وقارتن أمتن
مطلع  مصدر  ــالم».وقال  بس
ــرز إن موغابي توفي في  لرويت
ــنغافورة حيث كان كثيراً  س
ــالج هناك في  ــا يتلقى الع م
املاضية. القليلة  ــنوات  الس

ــن  ــد أعل ــوا ق وكان منانغاغ
ــي لم  ــر أن موغاب ــي نوفمب ف
يعد قادراً على السير عندما 
ــي  ــفى ف ــى مستش ــل إل نُق
ــنغافورة، لكنه لم يحدد  س
ــالج الذي يتلقاه. طبيعة الع

ــيرون  يش ــؤولون  املس وكان 
عادة إلى أنه يعالج من إعتام 
ــوا  ــني، ونف ــة الع ــي عدس ف
ــائل  ــر بثتها وس ــراراً تقاري م
ــن إصابته  ــة ع ــالم خاص إع
ــرطان البروستاتا. وتوفي  بس
ــذي كان  ال ــوب»،  ب ــق  «الرفي
بطالً لالستقالل ثم حتول إلى 
زعيم استبدادي، بعد عامني 
ــه في  ــة اجليش ب ــن إطاح م
ــد أن أمضى نحو  ــالب بع انق
ــلطة،  ــود في الس أربعة عق
ــلطة عام  ــى الس ــث تول حي
ــتقالل ما كان  ١٩٨٠ عند اس

يعرف حينها بـ «روديزيا» .



د . ابراهيم بحر العلوم

ــيد عبد املهدي يهدف  ــلوب جديد ينتهجه الس اس
ــة تختلف  ــات برافع ــيب اخلدم ــني مناس ــى حتس ال
ــار الدولة، ومن دواعي  ــياقاتها عما موجود في أط س
ــراءات غير التقليدية  ــة بعض اإلج اإلنصاف مناقش
ــم حداثتها  ــاءت التجربة برغ ــي مت تطبيقها وج الت
ــال  ــي مج ــبياً ف ــة نس ــج طيب ــا بنتائ ومحدوديته
ــات الدولة  ــياقات العامة ملؤسس ــات. ان الس اخلدم
ــوة التوجيه واالنضباط  ــد التغيير، افتقرت الى ق بع
ــة، ومع غياب  ــني اجلهات املعني ــيق ب وضعف التنس
ــاد  ــاد وافس ــا اكتنفت الدوائر من فس ــبة وم احملاس
ــي  ــاريع وتدن ــؤ املش ــى تلك ــا ال ــي محصلته أدى ف
ــة  ــا اضفنا اليها هشاش ــتوى اخلدمات، واذا م مس
ــة  ــاريع اخلدمي ــة للمش ــة الفاعل ــياقات املتابع س
ــاة املواطن. وتأتي هذه  احلاكمة، تتضح حينئذ معان
ــير الى احداث اختراق في جدار  التجربة الفتية لتش
ــياقات املتعارفة في  ــن الس ــة بعيداً ع البيروقراطي
ــذ ان نال ثقة  ــيد عبد املهدي من ــة.   عمد الس الدول
ــتعانة بنخب شبابية ومت تشكيل  البرملان الى االس
ــباب  خلية متابعة هدفها معاجلة التعرف على أس
التلكؤ في املشاريع اخلدمية ومحاولة معاجلتها من 
ــذا كان التركيز في اختيار  ــات، ل خارج اطار املؤسس
ــباب الواعي احلامل لهم املواطن،  مجموعة من الش
ــني مستوى  ــاهمة في حتس تأخذ على عاتقها املس
ــات  ــني مؤسس ــيق ب ــة التنس ــع درج ــات ورف اخلدم
ــاريع العالقة. هذه النخب  ــتكمال املش الدولة الس
ــة لم ترهق كاهل  ــبابية التي مت اختيارها بعناي الش
ــر الدولة  ــن دوائ ــبيهم م ــاً، بل مت تنس ــة مالي الدول

ــا طاقات حيوية يتملكها  اخملتلفة، واغلب عناصره
ــة قضايا املواطنني، ولديها الرغبة  احلرص في متابع
في العمل امليداني وخاصة في املناطق البعيدة عن 
ــي، وان يتم كل  ــث يضعف العامل الرقاب املركز، حي
ــم خالية  ــون ان مواقعه ــدون ضجيج ويعلم ذلك ب
ــبابية  ــن أية امتيازات اضافية.   هذه التجربة الش م
ــي مجاالت  ــازات ف ــه من اجن ــل مبا حققت ــح االم متن
ــة نظرا حلجم  ــاحاتها قليل ــة، قد تبدو مس مختلف
ــاكل التي يعانيها البلد، لكن اجلميل في االمر  املش
ــدة عن الظهور االعالمي،  ان هذه اجملاميع بقيت بعي
ــا، وبقيت هذه القوة  ــباب جناحه ولعل ذلك احد اس
ــكل دؤوب في ايجاد بعض  ــتمرة بش اجملتمعية مس
املعاجلات واحللول ملشاكل تعانيها املناطق الفقيرة 
ــي جانب اخلدمات.    ان طريقة عمل خاليا املتابعة  ف
ــالت متنوعة   ــي مج ــة ف ــرة الفني ــابة ذات اخلب الش
ــاً في تنفيذ  ــس الوزراء، تتركز اساس في مكتب رئي
مهامها بعيداً عن املكاتب، وعندما تشخص اخللية 
املشكلة في منطقة معينة من خالل املعايشة مع 
ــدأ بتفكيكها بطريقة علمية للبحث  املواطنني، تب
ــد التعرف على طبيعة  ــن اقصر الطرق حللها، وبع ع
ــلة اتصاالت  ــكلة  تقوم بسلس املعاناة وأبعاد املش
واجتماعات مع األطراف احلكومية اخملتلفة للتعرف 
ــا، وعندما تصل الى  ــات وكيفية جتاوزه على املعوق
ــع توصياتها احملددة   ــاق ترف ــخيص نقاط االختن تش
ــدار أوامره الى اجلهات  ــيد رئيس الوزراء الص الى الس
املعنية،  وتستمر اخللية مبتابعة تنفيذ األوامر حتى 
ــكلة.  واملتابع لعمل خاليا  ــول الى حل للمش الوص
ــم من  املتابعة وإمكانياتها يصل الى قناعة بان قس
ــيق بني اجلهات  معاناة املواطنني جراء ضعف التنس
ــات الدولة في  احلكومية والعجز االداري في مؤسس
ــل انها كامنة في  ــت معقدة ب حني ان حلولها ليس
ــتغراق  غياب التواصل وانعدام املبادرات، وال نود االس
ــب  ــام التي تولتها هذه اخلاليا ونس في طبيعة امله
ــون مبكراً  ــك قد يك ــا، فذل ــي حققته ــاح الت النج
ــبيل املثال  ــة.  ونكتفي على س ــة فتي ــم جترب لتقيي
ــيقي  ــوء على اجلهد التنس ــليط الض ال احلصر تس

ــتكمال الطريق  ــذول من قبل خلية املتابعة الس املب
ــماوة والناصرية، الذي  ــي الس ــط بني محافظت الراب
ــد أرواح  ــذي حص ــم، وال ــي ٦٥ ك ــه حوال ــغ طول يبل
ــبب احلوادث املرورية، وبقي هذا  املئات من األبرياء بس
ــركة  ــرت ش ــروع متلكئاً منذ ٢٠٠٣، فقد باش املش
ــكان عام ٢٠٠٩  ــرت وزارة اإلس ــة وتوقفت وباش تركي
ــة نهاية عام  ــاءت خلية املتابع ــت، واخيراً ج وتوقف
ــات مع وزارة  ــن االجتماع ــلة م ٢٠١٨ وعقدت سلس
اإلسكان واالعمار وشركاتها التي يقع على عاتقها 
ــور) وهيئة الطرق  التنفيذ (املعتصم وحمورابي واش
ــا ان اكمال  ــة مفاده ــت الى نتيج ــور وتوصل واجلس
ــروع بحاجة الى تخصيصات مالية تتجاوز ٦٠  املش
مليون دوالر، فاوعز السيد رئيس الوزراء صرف املبالغ 
ــوارئ إلكماله،  ــن موازنة الط ــروع م املطلوبة للمش
ــركات لتنفيذ العمل  ــن قبل الش ــت خطة م ووضع
ــير العمل  ــة تتابع س ــني، وكانت اخللي ــى مرحلت عل
اسبوعياً مع املسؤولني وبشكل استثنائي وبالفعل 
ــهر متوز  ــة األولى ومت افتتاحه في ش اكتملت املرحل
ــاة الناس في  ــزء الكبير من معان ــي وأنهت اجل املاض
ــهور، واقترحت اخللية على السيد رئيس  سبعة ش
ــوزارة وهيئة الطرق  ــكر الى ال الوزراء توجيه كتب ش

واجلسور والشركات الثالثة واملهندس القدمي والفرق 
ــتثنائي،  ــرات ملا قدموه من جهد اس ــة واخملتب العامل
ــاء  ــتكمال املرحلة الثانية (اكس ــن املفترض اس وم
ــاك امثلة أخرى  ــهر القادم. وهن وتخطيط) في الش
ــا نتطلع الى  ــا يجعلن ــازات مماثلة م ــير الى إجن تش
ــة التجربة وتعميقها لتشكل رافعة في حل  دراس
جزء من اخفاق املؤسسات في تقدمي خدماتها.  قبل 
ــز فعاليتها في  ــهر كانت هذه اخللية ترك ــتة اش س
ــعت نشاطاتها  بغداد والبصرة، اما اليوم فقد توس
الى باقي احملافظات، انها جتربة فتية حتتاج الى مزيد 
ــناد لتركيز عملها امليداني وتطوير  من الدعم واألس
ــرة والطاقة  ــتنفار العناصر ذات اخلب ــة واس التجرب
ــا في اجناز اخلدمة  ــد النظيفة وحتصد امتيازاته والي
للناس، ان  هذه العناصر اجملتمعية  من رحم اجملتمع 
ــى التفاعل مع  ــة، مالكة للقدرة عل ــالكات الدول وم
ــة القضايا مع كوادر  هموم املواطنني وقادرة ملناقش
مؤسسات الدولة مبهنية ومسؤولية عالية وكاسبة 
ــعر اجلميع  ــس احلكومة، يجب ان يستش ــة رئي لثق
بانهم هؤالء جنود ليصحبوا جزءاً من حل املشاكل، 
ــيد رئيس الوزراء  وتكون حلقة الوصل لتمكني الس

من حل االختناقات التي تلف أوضاعنا اخلدمية .

د. كمال حسني العبيدي

ــة ، وهذه  ــراق مذل ــي الع ــد ف التقاع
ــا كانت  ــدة ألنه ــت فكرة جدي ليس
ــا معنى  ــك منذ عرفن ــزال كذل وما ت
ــا مذلة الن  ــد قلنا إنه ــد ، وق التقاع
ــا  ــة ومنه ــد العراقي ــني التقاع قوان
ــنة ٢٠١٤  ــون احلالي رقم ٩ لس القان
ــن املوظف  ــد م ــب واح ــم بجان يهت
ــاه بعد اإلحالة  وهو حتديد ما يتقاض
ــب  ــب مبوج ــن الرات ــد م ــى التقاع إل
ــنني  معيار الرواتب األخيرة وعدد الس
والشهادة التي يحملها املتقاعدون، 
ــد  للمتقاع ــوق  حق ال  أن  ــى  مبعن
ــى وان  ــب التقاعدي حت ــوى الرات س
ــة ٥٠  ــه الوظيفي ــدار خدمت كان مق
ــكن  ــدالت للس ــد ب ــا، إذ ال توج عام
ــة  ــات للرعاي ــه أو خدم ــن ال ميلك مل
ــة  ــات الصحي ــة أو اخلدم االجتماعي
ــية  ــة واألساس ــب الترفيهي أو اجلوان
ــا املوظف  ــي قضاه ــنوات الت ، فالس
ــه الوظيفية واجلهود التي  في خدمت
ــا  ــي قدمه ــات الت ــا والتضحي بذله
واملنفعة التي أحدثها واألجيال التي 
علمها تذهب ادراج الرياح ، لتتحول 
ــي اضبارته  ــن األوراق ف ــى كومة م إل
ــخصية ثم تذهب مع النفايات  الش
عندما يحني املوعد احملدد إلتالف تلك 
ــر من  ــاوة اآلخ ــه القس األوراق ، ووج
املوضوع إن املوظف عندما يحال إلى 

ــباب مرضية أو لبلوغه  التقاعد ألس
السن القانونية أو بناء على طلبه أو 
ألي سبب آخر مبوجب القوانني ، يحال 
ــي محافظته  ــرة التقاعد ف ــى دائ إل
ــة التقاعدية وهؤالء ال  ــاز املعامل الجن
ــيئا عن احملال إلى التقاعد  يعرفون ش
ــجل  ــطور املدرجة في س ــر الس غي
ــة  ــن مجموع ــذي يتضم ــة ال اخلدم
ــم إمالؤها بالكتابة  من الفراغات يت
ــل من خالل االنترنت ،  اليدوية أو ترس
ويتم التعامل مع كل ما ورد من دائرته 
ــول فيما  ــات تتح ــات ومعلوم كبيان
ــعر بعض  ــى أرقام وبذلك يش بعد إل
ــعور غريب  ــى التقاعد بش احملالني إل
وكأنهم (نكرات) الن جميع العالقات 
ــتنقطع  س ــمية  الرس ــالت  والص
ــة الوحيدة وهو الراتب  وتبقى العالق
ــى عالقة  ــذي حتول إل ــدي ، ال التقاع
جامدة ألنه يتم من خالل الكي كارد  
ــتر كارد لدرجة إن املتقاعد ال  أو املاس
يعرف شيئا عن راتبه التقاعدي ألنه  
يبصم فينظر في املاكنة الرقم الذي 
ــير) أو ماكنة  ــن (الكاش ــتلمه م يس
ــة  املقدم ــذه  االلكتروني.وه ــع  الدف
املطولة والتي قد تكون مملة للبعض 
ــت  غرضها اإلثبات بان املتقاعد ليس
له أية صالت عاطفية  سوى العالقة 
ــة التقاعد  ــرة أو هيئ ــع دائ ــة م املادي
ــيدفعون له  ــة وتتعلق مبا س الوطني
ــي جيوبه ،  ــض الدنانير ف إلدخال بع
ــذه العالقة ألنها  ــية) ه ورغم (قدس
ــنني خدمته  الوحيدة الباقية بعد س
ــوبها بعض ما  ــا غالبا ما تش إال إنه
ــا بطريقة  ــيء إليه ــها ويس يخدش
ــب  فالرات ــة،  عفوي أو  ــة  مصطنع
ــس  ــان ولي ــال للنقص ــدي قاب التقاع
ــه يتجاهل  ــن عجائبه ان ــادة وم الزي

ــان كلما  ــانية ، فاإلنس احلالة اإلنس
ــزداد احتياجاته  ــر ت ــدم به العم يتق
ــة واالجتماعية كما انه كفرد  الطبي
ــدالت التضخم  ــن اجملتمع يتأثر مبع م
ــط كل  ــا وزارة التخطي ــي تعلنه الت
ــا  ٥ – ١٠٪ أو  ــام فتبلغ الزيادة فيه ع
ــذه األرقام  ــنويا   ومبوجب ه ــر س أكث
تتقلص القدرات الشرائية عاما بعد 
عام لتصل إلى النصف ولكن الراتب 
ــود االبطال  ــدي صامدا كصم التقاع
ــكام قانون  ــك مخالفة ألح ، وفي ذل
ــت املادة  ــذ حيث نص ــد الناف التقاع
ــزاد بقرار من  ــى ( أوال – ت ــه عل ٣٦ من
ــب التقاعدية  ــوزراء الروات ال مجلس 
كلما زادت نسبة التضخم السنوي 
ــر من  ــادة أكث ــون الزي ــى  أن ال تك عل
ــبة التضخم)، وعند منح زيادات  نس
ــات في رواتب  ــي الرواتب أو اخملصص ف
ــي اخلدمة فان  ــتمرين ف ــه املس أقران
ــك الزيادات ،  ــزل عن تل ــد مبع املتقاع
وكما هو معلوم فان اغلب املتقاعدين 
غير قادرين على العمل بعد التقاعد 

ــببني على األقل أولهما القدرات  لس
ــم  ــا إنه ــة وثانيه ــة والعقلي البدني
ــباب  ــة الش ــتطيعون منافس ال يس

ــم فرص  ــت لديه ــباب ليس الن الش
لألعمال في األساس ، وبدال من تطوير 
ــي إلضافة أدوارا  قانون التقاعد احلال
ــانية ومادية لهيئة  اجتماعية وإنس

ــة باعتبارها اجلهة  ــد الوطني التقاع
ــاص باملتقاعدين وليس  ذات االختص
ــغل  ــب ، فإنها تش ــم فحس رواتبه
ــر املتقاعدين  ــا بأمور تض اهتماماته
ــنذكر بعض األمثلة  وال تنفعهم وس

عن ذلك على سبيل املثال:ـ
ــة  ــد الوطني ــة التقاع ــت هيئ - قام
بتعديل رواتب املتقاعدين عندما اصدر 
ــيد حيدر  ــابق الس رئيس الوزراء الس
ــلم الرواتب  ــادي قرارا بتغيير س العب
ــنة ٢٠٠٨ ما  امللحق بالقانون ٢٢ لس
انقص رواتب بعض املتقاعدين وكان 
من الواجب أن تعمل باجلانب املتعلق 
بالزيادة وتطالب بعدم إنقاص الراتب 
ــبب كان ، الن املتقاعد ليست  ألي س
له وسيلة لتعويض انخفاض الراتب 
ــببني املذكورين في  ــدي للس التقاع
أعاله وهذه املالحظة يجب األخذ بها 

في احلاالت القادمة
ــوء وقادر على  ــول انه كف ــن يق - إن م
دفع رواتب املتقاعدين بكل أصنافهم 
ــهريا (املدني ، العسكري ، عوائل  ش

ــه أن يثبت  ــم) علي ــهداء وغيره الش
ــالل دفع الرواتب من بداية  ذلك من خ
ــرور أربعة أو  ــد م ــس بع ــهر ولي الش
خمسة أيام من بداية الشهر بحيث 
ــي املصارف  ــدون ف ــدس املتقاع يتك
ــتالم راتبهم او يتم ابتزازهم في  الس

مكاتب الصرف دون رادع ورقيب .
ــة أن تصدر  ــادت اجلهات املعني - اعت
ــمي في  ــى موقعها الرس ــا عل إعالن
ــالن  ــذا اإلع ــن ه Face book ويتضم
ــب للمتقاعدين،  ــالق الروات موعد إط
ــالن غالبا ما  ــظ إن اإلع ــن املالح ولك
ــاعة ١٢ ظهرا ويكون    يصدر بعد الس
ــل العطل  ــس او قب ــوم اخلمي ــي ي ف
ــمية ما يعني  اضطرار العديد  الرس
ــتالم رواتبهم من  من املتقاعدين الس
ــرض مراكز  ــارف لكي تف ــارج املص خ
ــى الكثير  ــروطها فتتقاض الدفع ش
منها مبلغ ٣٠٠٠ دينار عن كل مليون 
ــار أو أجزاءه الن املصارف تغلق في  دين
ظهر اخلميس واجلمعة والسبت وفي 
ــبات .. كإثبات  ــل واملناس ــام العط أي
ــابقة فقد دعت الهيئة  للفقرة الس
ــز الدفع  ــب من مراك ــتالم الروات الس
ــهر  ــر اخلميس في األول من الش عص
ــتالم  احلالي ومراجعة املصارف لالس
ــد ٤ / ٨ / ٢٠١٩ ،  ــارا من يوم األح اعتب
ــهر املاضي يقع فيه عيد  رغم إن الش
ــتغرق عطلته  ــى املبارك وتس األضح
ــبوع وفي ذلك ضغط على  ٥ ايام أس
املصارف احلكومية وسيشهد الشهر 
ــتالم املتقاعدين  احلالي ١٥ يوما الس
ــام الباقية هي  ــارف الن األي ــن املص م
ــمية ،  ما سيضطر  تأخير وعطل رس
اغلب املتقاعدين لالستالم من مراكز 
ــن الرقابة على  ــي تخلو م ــع الت الدف
ــا وتبتز املتقاعدين ،  جميع فعالياته

ونرجو أن ال يكون التبرير هو إمكانية 
ــي الن  التال ــهر  ــب للش الرات ــر  تدوي
ــرون بداية  ــم املتقاعدين ينتظ معظ
ــهر أكثر من اهتمامهم بظهور  الش
ــا  خصوص ــي  العرب ــهر  الش ــالل  ه
ــهريا او  ألصحاب الـ٤٠٠ ألف دينار ش

اقل .
ــي  الك ــد  التقاع ــة  ــدت هيئ اعتم  .
ــن وقد  ــب املتقاعدي ــع روات كارد لدف
ــذه  ــن به ــع املتقاعدي ــترك جمي اش
ــغ ١٠٠٠٠ دينار  ــوا مبل ــة ودفع اخلدم
ــب العموالت  ــى جان ــن كل كارد إل ع
ــا ، وقد بدأ  ــرف مقداره ــم يع ــي ل الت
ــتر كارد  ــج لبطاقات املاس اآلن التروي
ــيد وقالت  ــن والرش ــي الرافدي ملصرف
ــاري ولكننا  ــة إن االنتقاء اختي الهيئ
ــيكون إجباريا بعد  ــدون انه س متأك
ــهر قليلة فأين ستذهب بطاقات  أش
ــيقوم املتقاعد  ــل س ــي كارد وه الك
ــاه  ــا ذكرن ــرى؟ . وم ــرة أخ ــع م بالدف
ــزء الظاهر من  ــكل بعضا من اجل يش
ــزء مثل  ــن وهذا اجل ــوم املتقاعدي هم
ــد الطافي في البحر الذي  جبل اجللي
ــي  ــا خف ــد) الن م ــه (فروي ــم عن تكل
أعظم، ولعل املظاهرات للمتقاعدين 
ــم  وه ــر،  الكثي ــيء  الش ــفت  كش
يشكلون شريحة ال يستهان بها الن 
ــم حاليا  جتاوز ٣,٥ مليون (كما  عدده
ــكريني واملدنيني  ــن العس يقولون) م
وعوائل الشهداء واجلرحى وغيرهم ، 
ــب وإمنا  والعبرة ليس بعددهم فحس
ــم على البالد فهم من بنوا  بأفضاله
الصروح وخدموا الشعب منذ ريعان 
عمرهم حتى شاب الرأس وبعضهم 
ــم  ــذات أكباده ــم وفل ــوا أبناءه قدم

قرابني حلماية وكرامة العراق.

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

ال حقوق للمتقاعد 
سوى الراتب التقاعدي 
حتى وان كان مقدار 
خدمته الوظيفية ٥٠ 
عاما
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ذات يوم في احد شوارع القاهرة الشعبية وانا اسير برفقة صديقتي 
صحفية من اريتريا من واثناء سيرنا وسط صخب شوارع القاهرة 
ــامعنا  ــلل الى مس ــج العجالت والباصات ؛ تس ــه وضجي وزحامات
ــاء واذا به يخرجنا من ضجة  ــوت حنون ميلؤه الفخر والعزة واالب ص
ــامعنا  ــام الى االمعان في فحوى العبارة التي وصلت الى مس الزح
مثيرة عشرات التساؤالت واالستفسارات في داخل كل منا ؛ اكيد 
تريدون ان تعرفوا ماذا سمعنا؟ نعم سوف اجيبكم وممكن تثار ذات 
ــئلة في داخلكم مثلنا عندما سمعنا هذه  ــارات واالس االستفس
ــون مصدر هذا الصوت  ــول (بحبك يامصر) اتتوقع العبارة التي تق
ــتغربون عندما تعرفون ان هذه العبارة بصوت  من قائله ؟ ممكن تس
ــبعون عاما وهي تفترش  امرأة كبيرة في العمر يتجاوز عمرها الس
ــارع لتبيع البيض البلدي الذي تأتي به يوميا  الرصيف في ذات الش
ــع وتهتف (بحبك  ــة الرصيف وهي تبي من قريتها لتبيعه مفترش
يامصر) صمتنا نستمع مستغربني هتاف هذه املرأة . واذا بصديقتي 
ــد هؤالء الناس على حبهم لبلدهم ليتنا  تقول بإعجاب كم احس
ــن العمر عتيا  ــرأة العجوز البالغة م ــا مثلهم فهذه امل ــب بلدن نح
ــب قوتها اليومي  ــعى لكس مالذي اعطتها مصر فهي فقيرة تس
ــى الرصيف  ــل من قريتها ال ــة متجولة تنتق ــة بائع بعناء جالس
ــة والدعة ولم توفر لها  ــي في عمر ما احوجها الى الراح يوميا وه
ــكنها  ــن الرعاية االجتماعية ولم تس ــة راتبا او تقاعدا م احلكوم
ــف بحب لبلدها  ــظ كرامتها ومع ذلك تهت ــنني لتحف في دور املس
وانهت صديقتي حديثها لتوجه السؤال لي انتم في العراق حتبون 
ــؤالها وسألتني ملاذا التردين ؟ التعرف  بلدكم مثلهم ؟ ثم كررت س
ــدأ فما احوج العراق حلبنا وكم هو  ــي احترت كيف ارد ومن اين اب ان
ــني به فخورين  ــر ونهتف بحبه متباه ــه اكثر واكث ــاج ان نحب يحت
بانتمائنا اليه لكن لالسف اصبحت لدينا ثقافة مغلوطة مرددين 
اغلبنا (شخذنا من العراق) العراق معطاء واعطانا اهم شيء يجب 
ــنا هي اجلنسية العراقية اننا  ان نفخر به ونضعه تاجا على رؤوس
عراقيون ننتمي لعراق دجلة والفرات ابي احلضارات ولنقتدي بحب 
ــتحق ان نهتف  هذه العجوز لبلدها فالعراق حبيبي وحبيبكم يس

له دائما (نحبك ياعراق).
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جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٢٦٨٤ |٢٠١٩
التاريخ:      ٢٠١٩/٩/٥

إعـــــــــــــــــــالن 
ــوت العائدة اُّـ اِّـدين  ــة الفالحية الواقع َّـ الك ــل ٢٨٤/١م ٤٦ نصف الدجيلية/ منطق ــذ الكوت العقارالتسلس ــع مديرية تنفي تبي
ــامي كمر راضي) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (علي كمر راضي)البالغ (٣,٠٠٠,٠٠٠)ماليني دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه  (س
اِّـديرية خالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- الفالحية ١/ ٢٨٤ م ٤٦ نصف الدجيلة

٢-جنسه ونوعه : عرصة ملك صرف 
٣-حدوده واوصافه: حسب ما مثبت َّـ صورة قيد العقار  

٤-مشتمالته :- ال يوجد 
٥-درجة العمران : 

٧- مساحتة :-٢٠٠ م٢ 
٨- الشاغل :- خالية 

 -٩
١٠- القيمة اِّـقدرة :٧٧٠٠٠  الف دينار عن حجز اسهام اِّـدين ١٤ سهم من اصل٩١٢سهم.

إعـــــــــالن
ــوان)  يطلب( تبديل لقبه)  ــى الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (كريم عزيز دي ــاء عل بن
ــة هذه اِّـديرية خالل مدة  ــاع ) اُّـ (العبودي) فمن لديه اعرتاض مراجع ــن (الضي م
ــه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة  اقصاها (١٥) يوما وبعكس

(٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

نشأت ابراهيم الخفاجي 
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة / وكاله

إعــــــــــــالن
ــل اِّـدعي (علي عزيز ديوان )  يطلب   (تبديل لقب)  ــاء على الدعوى اِّـقامة من قب بن
ــذه اِّـديرية خالل مدة  ــودي) فمن لديه اعرتاض مراجعة ه ــن (الضياع) اُّـ (العب م
ــه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة  اقصاها (١٥) يوما وبعكس

(٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦.
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
 مدير االحوال اِّـدنية والجوازات االقامة والعامة /وكاله

إعــــــــــــــــــــــالن
بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل مدير 

ــاع) اُّـ (العبودي) فمن  ــوان)  يطلب(تبديل لقب) من (الضي ــامر عزيز دي اِّـدعي (س
ــوف  ــه س لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوما وبعكس
ــكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية  ــر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق اح تنظ

رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء نشأت ابراهيم الخفاجي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة|وكالة

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد:٥٨٣/ب/٢٠١٩
التاريخ : ٢٠١٩/٧/٣٠

اُّـ اِّـدعى عليه / اِّـدير اِّـفوض لشركة اشراقات العراق
اعــــــــــالن

بالنظر لصدور قرار محكمة  بداءة الكوت اِّـرقم  ٥٨٣ /ب/  َّـ ٢٠١٩/٧/٣٠ 
غيابيا بحقك من محكمة بداءة الكوت عليه تقرر تبليغك بالنشر َّـ صحيفتني 
ــرة ايام من تاريخ تبليغك  ــني ولك حق االعرتاض عن القرار خالل عش محليت

وبخالفه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٢٠١٩/٢٣٥٦
التاريخ :     ٢٠١٩/٩/٥

اُّـ / اِّـنفذ عليه /اِّـدير اِّـفوض لشركة اشراقات العراق
لقد تحقق لهذه اِّـديرية من كتاب  مركز شرطة بلدة الكوت بالعدد٢٠١٩/٢٣٥٦/٣١ َّـ ٢٠١٩/٧/٣١ 
واشعار مختار منطقة الحيدرية َّـ الكوت  انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت اومختار 
ــتناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية  يمكن اجراء التبليغ عليه واس
ــة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ  تنفيذ الكوت خالل خمس

حالة عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل
علي رضا علي الخطاوي 

اوصاف اِّـحرر:ـ
ــة  ــم ٥٨٣/ب/٢٠١٩ َّـ ٢٠١٩/٧/٣٠ البالغ خمس ــرار محكمة بداءة الكوت اِّـرق ــن الدين الثابت بق ع

وعشرون مليون دينار عن دين الدائن علي جبار عكار.



سبع محطات رئيسية، في مسيرةٍ 
ــا  ــا، قضاه ــدة ١٧ عامً ــتمرت م اس
ــد داوود أوغلو في صفوف حزب  أحم
ــتعرضها  اس ــة؛  والتنمي ــة  العدال
ــل  ــويلو، مراس تقرير أعده رجب س

موقع ميدل إيست آي في تركيا. 
ــة قد  ــة والتنمي ــادة العدال وكان ق
ــن يوم  ــت متأخر م ــي وق ــوا ف ت صوَّ
ــس  ــل رئي ــي، لتحوي ــني املاض االثن
الوزراء السابق إلى مجلس تأديبي، 
ــن صفوف  ــاده م ــي بإبع ــد ينته ق
ــيرته التي  احلزب؛ لينهوا بذلك مس

استمرت قرابة عقدين، شغل خاللها 
ــا: وزارة اخلارجية،  عدة مناصب أبرزه

ورئاسة الوزراء واحلزب. 

ــل داود أوغلو  ــرة عم ــت فت ــا تزامن وملَّ
ــع تغيرات  ــة التركية م في السياس
ــالد واملنطقة،  ــهدتها الب صاخبة ش
ا على  ــاهدً ــه الفرصة ليكون ش واتت
عدة محطات بارزة، يرصدها التقرير:

ــي الدوائر  ــو، املعروف ف ــدأ داود أوغل ب
ــة»  «خوج ــم  باس ــة  احلكومي
ــبب خلفيته األكادميية  (املعلم)؛ بس
ــه  حيات ــة،  اخلارجي ــات  العالق ــي  ف
للسياسة  ــارًا  ــية مستش السياس
اخلارجية، وسفيرًا في حكومة رئيس 

الوزراء عبد اهللا غول.
ــبع التي شغل  ــنوات الس خالل الس
ــا كان  ــب، غالبًا م ــذا املنص ــا ه فيه
يُطلَق على داوود أوغلو «وزير خارجية 
ــره املكثف في  ــة تأثي ــل» نتيج الظ
السياسة اخلارجية التركية. وكانت 
ــية تتمثل  ــاته الرئيس إحدى سياس
ــتراتيجية «تصفير املشاكل  في اس
مع اجليران»، التي تهدف لفتح أبواب 
ــا والعالم العربي  العالقات بني تركي

وما وراءه.
ــو أخيرًا بصفته الوجه  برز داوود أوغل
ــة  اخلارجي ــة  للسياس ــمي  الرس
التركية عقب تعيينه في عهد رئيس 
ــب أردوغان،  ــذاك، رجب طي الوزراء آن

ــة تركيا. وقوبل باحتفاء  وزيرًا خلارجي
ــبب كتابه  ا بس بصفته وزيرًا أكادمييًّ
ــتراتيجي»،  ــق االس ــهير «العم الش
ــا  ــور تركي ــوّل منظ ــا ح ــرعان م وس
ــفر  ــن خالل جعل الس ــي، م اإلقليم
ــران أنقرة، مثل  ــيرة مع جي بدون تأش
واألردن،  ــان،  ولبن ــوريا،  وس ــراق،  الع
ــدة وليس  ــا، قاع ــان، وألباني وأذربيج
ــذي أدى إلى  ــتثناء. وهو اإلجراء ال اس
ــارة الثنائية مع  ــدالت التج زيادة مع
ــاعد  ــذه البلدان زيادة كبيرة؛ مما س ه

على تعزيز السياحة في تركيا.
ــتعادة املاضي العثماني التليد،  الس
للبلدان  اخلارجية  املساعدات  وتعزيز 
ــي «مناطق تركيا النائية»؛  النامية ف
حاول داوود أوغلو استخدام قوة تركيا 
ــي  ــتقرار ف ــق االس ــة لتحقي الناعم
ــات اإلقليمية.  ــا مع احلكوم عالقاته

ــته الرامية لـ«تصفير  بيدَ أن سياس
املشاكل مع اجليران» تعرضت لضربة 
ــع العربي  ــب الربي ــا قل ــة، عندم قوي

الطاولة في الشرق األوسط. 
ــة التي  في البداية، جنحت السياس
ــا، والتي قدمت  ــاعد في صياغته س
ــا،  ــر، وليبي ــل مص ــدول مث ــا ل تركي
ــاال  مث ــا  بوصفه ــوريا  وس ــس،  وتون
ــنوات،  ــن بعد بضع س ــذى. لك يُحتَ
ــكرية املضادة،  أدت االنقالبات العس
ــية،  واملزيد من االضطرابات السياس
ــآكل النفوذ التركي في معظم  إلى ت
ــرة إلى ما  ــا دفع أنق ــذه البلدان، مم ه
ــؤولون األتراك بـ«الوحدة  وصفه املس

الثمينة».
ــوريا على وجه اخلصوص، أثار  في س
موقف داوود أوغلو الداعم للمعارضة 
ــة  املعارض ــن  م ــديدة  ش ــادات  انتق

ــى تنفيذ  ــه عل ــي المت ــة، الت التركي
«سياسة خارجية عثمانية جديدة» 

تتسم باملغامرة.
ــان رئيس تركيا  ــد أن أصبح أردوغ بع
ا له  ــو خلفً ــار داوود أوغل اجلديد، اخت
ــي خطوة منعت  على رأس احلزب وه
ــابق عبد اهللا غول  عودة الرئيس الس
ــالً للحكومة.  ــا مقب إلى احلزب رئيسً
ــول  وج ــو  أوغل داوود  ــيْ  أن جنمَ ــد  بي

ا مع مرور الوقت. سيأفالن الحقً
خالل صيف عام ٢٠١٥، وبينما كانت 
ــى زمام األمور،  احلكومة املؤقتة تتول
ــزب  ــول أي ح ــدم حص ــى ع ــرًا إل نظ
ــي انتخابات  ــد كافية ف ــى مقاع عل
ــكيل حكومة،  ــو (حزيران) لتش يوني
ــع حزب  ــرب مجددًا م ــتعلت احل اش
تل  ــا قَ ــتاني، عندم ــال الكردس العم
يْ شرطة في مدينة  مسلحون ضابطَ

أورفا (شانلي أورفا). 
ــوزه في  ــو بف ــم داوود أوغل ــد جن صع
ــر عدد من  ــرة بأكب ــات املبك االنتخاب
ــي تاريخ  ــالق، ف ــوات على اإلط األص
ــبةٍ  ــة، بنس ــة والتنمي ــزب العدال ح
بلغت ٤٩٪. وكان تعهده بزيادة كبيرة 
ــى جانب  ــى لألجور، إل ــي احلد األدن ف
ــتقرار  ــوف الناخبني من عدم االس خ
ــادي، في حالة وجود حكومة  االقتص
ــزب دفعة في  ــد منح احل ائتالفية، ق

تلك االنتخابات. 
ومع ذلك، واجه داوود أوغلو أزمة كبيرة 
ــة اخلارجية في غضون  في السياس
أسابيع، عندما أسقط األتراك طائرة 
ــن احلدود  ــية بالقرب م ــة روس حربي
ــاكات  االنته ــى  عل ا  ردًّ ــورية؛  الس

املتكررة للمجال اجلوي التركي.
ــو  أوغل داوود  ــة  عالق ــت  تقوض ــم  ث
بأردوغان؛ بسبب اخلالفات احلادة حول 
ــن القضايا، مثل: معارضة  العديد م
ــة التي توصل إليها  أردوغان للصفق
ــوص الالجئني، مع  داوود أوغلو بخص
ــال ميركل،  ــارة األملانية أجني املستش

ــبة الوزراء السابقني  وخططه حملاس
ــاد، ومقترح  بالفس ــات  اتهام ــى  عل
ــذي يفترض أن  ــفافية ال ــون الش قان
ــدّ  ا ش ــوض االختالس، لكنه أيضً يق
ــل االنتخابات.  ــن أزر املعارضة قبي م
ــأ بني  باإلضافة إلى الصدام الذي نش
الرجلني، بشأن التعيينات احلكومية، 
وخطط إقامة نظام رئاسي تنفيذي.

ــد أربعة أيام من إصدار مذكرة غير  بع
ــو داوود أوغلو،  موقّعة أعدها معارض
أطلق عليها اسم «موجز بيليكان»، 
ــن  ــتقالته م ــو اس ــن داوود أوغل أعل

منصب رئيس الوزراء، ورئيس احلزب.
ــى أن املذكرة أعدها  ــير املزاعم إل تش
ــن  ــون م ــخاص مقرب ــخص أو أش ش
ــرق، وهي  ــرت البي ــان، بي ــر أردوغ صه
داود  ــاون»  «تع ــأن  ب ــاء  ادع ــن  تتضم
ــاته التي  ــرب وسياس ــو مع الغ أوغل

ــان جتعل  أردوغ ــلطة  ــتهدف س تس
إطاحته ضرورية. 

ــبوع من ظهور املذكرة،  لكن قبل أس
ــة املركزية  ــة التنفيذي ــت اللجن كان
ــة، قد جردت  ــة والتنمي حلزب العدال
ــن صالحياته  ــو بالفعل م داوود أوغل
رَت على  ــية، وهي خطوة فُسِّ الرئيس
ــالب داخل  ــا انق ــع، بأنه ــاق واس نط

احلزب.
ــر متوقعة، أصدر داوود  في خطوة غي
أوغلو بيانًا يوضح فيه آراءه حول كل 
ــيء، بدءًا من السياسة اخلارجية،  ش
ا سهام  إلى املسألة الكردية، موجهً

نقده إلى ممارسات األحزاب احلاكمة.
ــرية في عام  ــتقالته القس ومنذ اس
ــادات داود أوغلو  ٢٠١٦، تراجعت انتق
ــالل مقابلة  ــه خ ــم أن ــان. ورغ ألردوغ
أجريت في عام ٢٠١٧ أعلن معارضته 
ــي أحدثها  ــة، الت ــرات اجلذري للتغيي
ــي التنفيذي املقترح،  النظام الرئاس
والذي يَعتقد أنه يفتقر إلى الضوابط 
ــاج إليها الدولة،  والتوازنات التي حتت
فإنه صوَّت هو ورفاقه لصالح النظام 
ــي عام ٢٠١٨،  ــد في البرملان. وف اجلدي
ــية،  ــث عن بدائل سياس وبعد البح
ا  ا رئاسيًّ أعلن دعمه ألردوغان مرشحً

في االنتخابات.
ــاتٍ أدلى بها داوود أوغلو  بعد تصريح
ــابق من هذا العام، تتهم  في وقت س
ــا  أردوغان بإطاحته عندما كان رئيسً
ــاء  ــة رؤس ــة، بإقال ــوزراء واحلكوم لل
ــراد؛ أحالت  ــن لألك ــات املؤيدي البلدي
ــة حلزب  ــة املركزي ــة التنفيذي اللجن
العدالة والتنمية داوود أوغلو وزمالءه 
ــة، مطالبة  ــة تأديبي ــة إلى جلن الثالث
ــزب. وهو  ــن صفوف احل ــم م بإبعاده
ــع التقرير أن ينتهي  اإلجراء الذي توق

بعزل داوود أوغلو.

ــد، الذي  ــرطة الفاس ــل ضابط الش ث مِ
ــن لعب القمار في  يتظاهر بالغضب م
ــتعيد هدوءه  ــي، قبل أن يس ــى ليل مله
بعد تقاسم األرباح مع أصحاب امللهى، 
ــا وهي تعرب عن «صدمتها  تبدو فرنس
ــة الدماء في ليبيا، بينما  ورفضها» إراق
ــات  الهجم ــى  عل ا  ــيًّ سياس ــي  تغط
ــرال املتقاعد،  ــوات اجلن ــكرية لق العس
خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس، 
وفي اجلنوب والشرق الليبي، والتي ترقى 

إلى جرائم احلرب.
ا، عملية  ــا، ظاهريًّ ــا تدعم فرنس وبينم
السالم التي تتوسط فيها األمم املتحدة، 
ويقودها غسان سالمة اللبناني األصل 
فرنسي اجلنسية، تساعد باريس حفتر 
ــب،  ــليح، والتدري ا بالتس ــرًّ ــه س وقوات
ــتخباراتية. وقد مثلت  واملعلومات االس
ــيني في  ــكريني فرنس ــة عس ــاة ثالث وف
حادث طائرة هليكوبتر في ليبيا، في ٢٠ 
ا نادرًا بوجودها  يوليو (متوز) ٢٠١٦ اعترافً
ــني  ــد املقاتل ــات ض ــي عملي ــري ف الس

اإلسالميني، في ذلك الوقت.  
كما جاءت إشارة إلى النشاط الفرنسي 
ــر صحيفة  ــي الليبية، عب ــى األراض عل
ــني ذكرت في  ــية، ح «لوموند» الفرنس
ــباط)  ــادر في ٢٤ فبراير (ش عددها الص
ــي القيام  ــرعت ف ــا ش ٢٠١٦، أن «فرنس
دة للغاية، في  ــدّ ــات دقيقة، ومح بضرب

ــى  ــادًا عل ــا اعتم ــع حتضيره ــا، وق ليبي
ــرية للغاية».  ــل س ــرية، ب ــراءات س إج
ــي «املشبوه» في ليبيا؛  الوجود الفرنس
ــن أبرزها  ــرة، لعل م ــداف كثي ــي أله يأت
ــيطرة  الطمع في النفط الليبي، والس
ــرعية،  ــات الهجرة غير الش على موج
ــالمية  اإلس ــركات  احل ــدد  مت ــف  ووق
ــل على  ــى العم ــة إل ــلحة، إضاف املس
ــتعمراتها  ــا في مس ــة مصاحله حماي
ــابقة اجملاورة لليبيا، وأهمها تشاد  الس
ــي، ويواجه  ــي اجلنوب الليب التي تقع ف

ــات كثيرة،  ــس ديبي حتدي ــها إدري رئيس
ــها تقف في صف  ووجدت باريس نفس
ــه أفضل من  ــذي وجدت أن ــر»، ال «حفت

ينفذ لها أهدافها تلك.
ــتراتيجي»  ــز اس ــاد «كن ــور تش ديكتات

لفرنسا
ــى وقع  ــاد عل ــريعة إلى تش ــرة س بنظ
ــورات األخيرة في ليبيا، يتضح أنه  التط
منذ رحيل نظام الرئيس السوداني عمر 
ــادي إدريس  ــير، بدأ الرئيس التش البش
ــي القصر  ــده ف ــس مقع ــي يتحس ديب
ا  الرئاسي بالعاصمة أجنمينا، فهو أيضً
ــور، وتعاني بالده من  ــف بالديكتات يوص
ــية واقتصادية  ــات سياس ــروب وأزم ح
ــل  مقاب ــية  فرنس ــة  ووصاي ــة،  طاحن
ــة  ــب حال ــكرية، بجان ــة العس احلماي
اصطفاف قبلي، كرس لهما ديبي خالل 
سنوات حكمه، التي امتدت نحو ثالثة 

عقود.
ويواجه ديبي الذي فرض سلطته بالقوة 
ــرة في  ــات كبي ــاديني، حتدي ــى التش عل
داخل البالد، إذ تسير األوضاع من سيئ 
ــتور أكثر من  ــوأ، منذ عدل الدس إلى أس
ــتمرار في احلكم، وأعلن  مرة؛ بغية االس
ــالد، كما  ــي الب ــة ف ــة الرابع اجلمهوري
ــية  ــل في عدة جبهات سياس أنه يقات
ــكرية، ورفض أن يتنحى ويفسح  وعس
ــلت حكوماته  اجملال لغيره، بعد أن فش
ا في إحداث  املتعاقبة على مدى ٢٨ عامً
تغيير ينقل البالد نحو التقدم والرخاء. 
ــزاب املعارضة ال ترى فيه  حتى باتت أح

ــوى ديكتاتور ال يختلف عن غيره من  س
ــهم على  الطغاة، الذين يفرضون أنفس

شعوبهم ويرفضون التنحي.
ــق  ــي، أطل ــان) املاض ــل (نيس ــي أبري وف
ــخة ثائرة من  ــاديون نس ــطون تش ناش
ــاديني» بشعارات  «جتمع املهنيني التش
ــل  متواص ــراك  وح ــام،  للنظ ــة  رافض
ــل  ــع التواص ــى مواق ــى األرض، وعل عل
ــتهدف تغيير احلكومة  االجتماعي، اس
ورحيل إدريس ديبي. وحمل إعالن احلرية 
ــاد، ال  ــعارات واضحة، هي «ال للفس ش

ــة، ال  ــة، ال للعنصري ــم، ال للقبلي للظل
لغالء املعيشة».

ــرة للخروج عليه،  وبعد الدعوات األخي
دعا الجتماع طارئ في القصر الرئاسي، 
حيث اجتمع ببعض أبناء قبيلته، التي 
ــا إياهم من  ــره بالكامل، منبهً ال تناص
ــودان  ــدوى الثورية من الس ــال الع انتق
ــد موجات  ــا من تصاع ــا، متخوفً وليبي

الثورة التشادية في الشمال.
ــة نظام  ــر حلماي ــي مباش تدخل فرنس

ديبي
ــن  ــد ل ــا، فبالتأكي ــي يومً ــي ديب إن نس
ــر عام ٢٠١٨،  ــى ما حدث في فبراي ينس
ــة أجنمينا حالة  ــهدت العاصم حني ش
انفالت لم تشهدها تشاد منذ ما يعرف 
ــهور التسعة» عام ١٩٧٩،  بـ«حرب الش
ــيطرة على األوضاع،  وفقد اجليش الس
ــلطة  ــام مقاليد الس ــا فقد النظ فيم
ــدة  القاع ــل  تدخ ــوال  ل ــية،  السياس
ــودة في  ــية املوج ــكرية الفرنس العس
ــدو أن مهمتها حماية  ــاد، والتي يب تش
ــتطاع أن يضمن لها  ــام، الذي اس النظ
ــركات الفرنسية  ن الش مصاحلها، ومكّ
التي حتتكر استخراج النفط، والذهب، 

واليورانيوم داخل األراضي التشادية.
ــن  ــادس م ــس والس ــي اخلام ــي يوم وف
ــالً  رت ــا  ــت فرنس ، قصف ــر ٢٠١٩  فبراي
ــى العاصمة  ــه إل ا، كان يتج ــكريًّ عس
ــي.  ديب ــة  إلطاح ــا،  أجنمين ــادية  التش
ــي جان  ــة الفرنس ــر اخلارجي ــال وزي وق
ا  ــكريًّ ــف لودريان، إن تدخل بالده عس إي

ــف انقالب  ــاد، كان يهدف لوق ــي تش ف
ــس  ــة الرئي ــعى إلطاح ــكري، يس عس
ــت صحيفة  ــا لفت ــي.  فيم ــس ديب إدري
«أجنمينا اليوم» التشادية، إلى أن تدخل 
القاعدة العسكرية الفرنسية في آخر 
ــب املعادلة لصالح  حلظات الصراع، قل
ــيرة إلى أنه  ــس ديبي، مش ــس إدري الرئي
ــتطاعت  ــي الس ــوال التدخل الفرنس ل
املعارضة السيطرة على األمور في هذه 
ــية السابقة، التي  املستعمرة الفرنس

حصلت على استقاللها عام ١٩٦٠.

وعللت رئاسة األركان الفرنسية تدخل 
قواتها بأن توغل هذا الرتل املسلح في 
عمق األراضي التشادية، كان من شأنه 
ــيرة  ــتقرار هذا البلد، مش أن يزعزع اس
ــادية،  ــلحة التش ــى أن القوات املس إل
ــي لفرنسا في مكافحة  شريك أساس
ــتركة  ــاب في مالي، والقوات املش اإلره

في دول مجموعة الساحل اخلمس.
ــخ  ــر بتاري ــادث التذكي ــذا احل ــاد ه وأع
ــاء  ــد إنه ــى بع ــا، حت ــالت فرنس تدخ
احتاللها لتشاد، فقد شاركت في قمع 
ــالمية في  ــات املعارضة اإلس احتجاج

الشمال، بعد حظر األحزاب السياسية، 
ــاركت القوات  ــام ١٩٦٣، كما ش ــي ع ف
ا في عام ١٩٧٣ في إنهاء  الفرنسية أيضً
ــمال املسلم، الذي ميثل  الثورة في الش

نصف السكان.
ــا  ــي يحظى بدعم فرنس ــم أن ديب ورغ
ا إلى جانب  ــذي يقاتل أيضً واإلمارات وال
ــة حفتر، فإنه  ــي ليبيا، خليف رجلها ف
ــلطته  ــة تهدد س ــن معارض ــي م يعان
ا باستثناء  بقوة، فهو ال يأمتن أحدً
ــذي يتحفز  ــي، ال ــده زكريا ديب ول
ــم عنه، ويعد الداعم  لوراثة احلك
ــرائيل،  ــة مع إس ــع العالق لتطبي
ــارات  الزي ــادل  تب ــدس  مهن وكان 

األخيرة بني ديبي ونتنياهو.
ويسعى الرئيس التشادي مؤخرًا 
ــي أمام  ــال األفريق ــح اجمل ــى فت إل
ــول على  ــرائيل، مقابل احلص إس
دعم عسكري ملواجهة املعارضة 
ــرقها،  وش ــالد  الب ــمال  ش ــي  ف
ــلطته املهددة  ــد أركان س وتوطي
ــا  ــدو واضحً ــا يب ــدع. وهن بالتص
ــم اخلارجي،  للدع ــي  ديب ــة  حاج
ــرائيل، وحتى من  من فرنسا وإس
ــه  حفتر في ليبيا، حلماية جلوس

على كرسي احلكم في تشاد.
ــا وحفتر يشنان حربًا  للحماية.. فرنس

في اجلنوب الليبي
ــاد  ــا احلي ــن ادعائه ــا ع ــف فرنس ال تك
ــني  ــدة ب ــافة واح ــى مس ــا عل ووقوفه
ــر أن موقفها على  الفرقاء الليبيني، غي
ــس ال  ــك؛ فباري ــس ذل ــدو عك األرض يب
تخفي دعمها حلفتر الذي تواجه قواته 

اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
ــول تقدمي  ــا ح ــف دور فرنس ــم يتوق ول
ــكري فقط  والعس ــي  الدعم السياس
ــية  ــاركت القوات الفرنس حلفتر، بل ش

قوات اجلنرال املتقاعد في الهجوم على 
ــادية في  ــوات املعارضة التش ــع ق مواق
ــي فبراير ٢٠١٩، إذ كانت  جنوب ليبيا، ف
ا لغارات جوية منفصلة  ــا هدفً مواقعه
ــنتها طائرات حربية تابعة للجيش  ش
ــش  ــة لـ«اجلي ــرى تابع ــي، وأخ الفرنس
ــوده خليفة  ــي» الذي يق ــي الليب الوطن

حفتر.
وفيما بدت إشارة إلى تفاهمات سابقة 
ــا حفتر مع  ــا أبرمه ــة، رمب ــر معلن وغي
ــل  ــادي، قب ــي والتش ــني الفرنس اجلانب
ــكرية في جنوب  ــالق عمليته العس إط

ليبيا، قصفت طائرات حربية فرنسية، 
ــادية الهاربة من  ــالً للمعارضة التش رت
ــن إعالن  ــاعات فقط م ــد س ــا، بع ليبي
ــف مواقع مماثلة داخل  قوات حفتر قص

األراضي الليبية.
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية وقتها، في 
ــراز «ميراج ٢٠٠٠»  بيان، إن طائرة من ط
ــية،  ــلحة الفرنس ــة للقوات املس تابع
ــمال  ــادي ش ــاركت مع اجليش التش ش
ــاحنة  ــاد في ضرب قافلة من ٤٠ ش تش
ــلحة  مس ــة  جملموع ــة  تابع ــرة،  صغي
ــد محاولتها  ــا، بع ــي ليبي ــطة ف ناش
ــلل إلى عمق األراضي التشادية،  التس
ــية  ــى أن الطائرات الفرنس ــيرة إل مش
ــة  ــي العاصم ــدة ف ــن قاع ــت م انطلق

التشادية أجنمينا.
في الوقت نفسه، كان سالح اجلو التابع 
ــتهدف  ــذ غارات تس ــش حفتر ينف جلي
ــادية  ــلحي املعارضة التش مواقع مس
ــرزُق بأقصى جنوب غربي  في منطقة مُ
ــي بقيادة  ــن اجليش الوطن ــالد. وأعل الب
حفتر في بداية عام ٢٠١٩ إطالق عملية 
عسكرية شاملة، ملا أسماها «تطهير» 
ــة، في مرزق  ــن اإلرهاب واجلرمي اجلنوب م

والفزان.
خليفة حفتر في ضيافة ماكرون

ــر، إثر معارك  ــك دخلت قوات حفت وبذل
ــرزق، أحد معاقل  ــى مدينة م ضارية، إل
ــن  م ــم  بدع ــر،  فبراي  ١٩ ــي  ف ــو،  التب
ــيات قبلية وأخرى من املعارضة  ميليش
السودانية. وتلتها فورًا في اليوم التالي 
عمليات انتقامية، انطلقت مع اغتيال 
ــؤول  اجلنرال إبراهيم محمد كاري، مس
األمن في املدينة، في منزله، على الرغم 
من أنه كان يعمل على تلطيف األجواء 
ــجب النواب التبو ما  والنفوس. وقد ش
ــر عرقي»، مع  ــوه بعملية «تطهي وصف

أنهم كانوا من مؤيدي حفتر.
ــى أن الهجوم الذي  ــارة هنا إل جتدر اإلش
شنه خليفة حفتر في أواخر شهر يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٩، في منطقة فزان، 
ــر إال من طرف  ــه مقاومة تذك ــم يواج ل
ــر بالدور  ــو. وهو ما يذك ــة التب مجموع
االستراتيجي الذي تلعبه هذه اجملموعة 
ــال يدخل هجوم  ــي فزان. بطبيعة احل ف
ــلطة  ــراع على الس ــر ضمن الص حفت
ــه  ــه في الوقت نفس ــا، ولكن ــي ليبي ف

ــتراتيجية الفرنسية، التي  يخدم االس
ــاذ النظام  ــا األول في إنق يتمثل هدفه

التشادي.
وتتطلب هذه االستراتيجية الفرنسية 
ــة التبو  ــي أراضي مجموع ــم ف التحك
ا عابرة للحدود  الليبية، التي هي أساسً
ــاد.  ــدة مع تش ــة واملتداخلة بش الليبي
ــن املعارضة  ــي بالتالي تؤوي جزءًا م وه
ــادي، واملتمثلة في التبو  ــام التش للنظ
املتحالفني مع الزغاوة، والذين تربطهم 
ــذه املناطق  ــة في ه ــر قوية وقدمي أواص

املألوفة لديهم.
ــذا الهجوم  ــا في ه غير أن تورط فرنس
ــوص  ــاؤالت بخص ــض التس ــرح بع يط
ــة التبو،  ــا مبجموع ــتقبل عالقته مس
ــى الدوام،  ــت تربطها بها، عل التي كان
ــرها حاليًا  ــات مميزة، إال أنها تخس عالق
بسبب حتالفها مع حفتر، ودفاعها عن 

نظام ديبي في تشاد.
استعمار فرنسي جديد؟

وبتدخلها للدفاع عن النظام التشادي، 
وتأييدها هجوم حفتر في جنوب ليبيا، 
تغرق فرنسا شيئًا فشيئًا في املستنقع 
ــرب ال نهاية لها. كما  اإلقليمي وفي ح
ــا، التي  ــر لفرنس ــورط املباش ــي الت يأت
وضعت طائراتها للمراقبة واالستطالع 
ــوالً في  ــد حت ــر، ليؤك ــة حفت ــي خدم ف

السياسة الفرنسية في ليبيا.
ــذي  ال ــتراتيجي  االس ــف  التحال ــه  إن
ــعودية  ــا مع الس ــت فيه فرنس اندرج
ــتها  واإلمارات، والذي بات يحدد سياس
ــف «علي بن  ــب وص ــا، بحس ــي ليبي ف
ــتاذ بـ«املعهد الفرنسي  ــاعد» األس س
ــي جامعة  ــية» ف للجغرافية السياس
ــا  ــس، الذي أكد أنه لم يعد لفرنس باري
ــة، بل صارت  ــة خاصة حقيقي سياس
ــكل من  ــور املش ــة احمل ــى سياس تتبن
ــر، الذي  ــارات، ومص ــعودية، واإلم الس
ــة،  االنقالبي ــه  وميول ــر  حفت ــم  يدع
وتشجع أساليبه العنيفة، التي تعمق 

أكثر فأكثر، الشروخ في هذا البلد.
ــا  ــد أن فرنس ــات تؤك ــذه السياس ه
ــي  ــتقل ف ــم مس ــام حك ــض قي ترف
ــيهدد نفوذها  ــا؛ ألنها ترى أنه س ليبي
ــا ودول  ــي غرب أفريقي ــتعماري ف االس
ــاد  ــاحل األفريقي، املمتد من تش الس
ــي هذه  ــتعني ف ــا، وتس ــى موريتاني إل
ــي باحملور  ــعب الليب ــد الش اجلرمية ض
العربي، الذي تقوده اإلمارات وإسرائيل 

على املستوى السياسي.
وعلى املستوى العسكري، تدعم فرنسا 
ــد اعترفت بذلك،  ــر بالطيارين، وق حفت
ويقود ضباط فرنسيون غرف العمليات، 
ــيون، ومعهم  ــد اضطر ضباط فرنس وق
ــزو  ــة غ ــودون عملي ــوا يق ــون كان أوربي
ــروب إلى تونس  ــة الليبية، لله العاصم
بعد فشل مشروع حفتر في السيطرة 
ــت فضيحة دولية  ــى طرابلس، وكان عل

موثقة.

8 قضايا

أحالت اللجنة التنفيذية 
اِّـركزية لحزب العدالة 
والتنمية داوود أوغلو 
وزمالءه إُّـ لجنة تأديبية 
مطالبة بإبعادهم من 
صفوف الحزب

غول

اردوغان

اوغلو
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رغم أن ديبي يحظى بدعم 
فرنسا واإلمارات فإنه يعاني 
من معارضة تهدد سلطته 
بقوة فهو ال يأتمن أحدا 
باستثناء ولده زكريا 
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يواجه ديبي الذي فرض سلطته بالقوة 
على التشاديني تحديات كبرية َّـ داخل 
البالد إذ تسري األوضاع من سيئ إُّـ أسوأ
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سالمة



ا كبيرًا  ــني اهتمامً ــي فالدميير بوت لم يُبد الرئيس الروس
ــته (٢٠٠٠–  ــنوات األولى من رئاس ــا، خالل الس بأفريقي
٢٠٠٦)، لكن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية بعد 
ــبه جزيرة القرم في عام ٢٠١٤، دفعت موسكو  ضم ش
إلى البحث عن أصدقاء جدد وفرص مختلفة، كما أشار 
ــون بيرك في صحيفة «اجلارديان»  لوك هاردينج وجيس

البريطانية.
كانت زيارة بوتني إلى املغرب في ٧ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٦ 

؛ ليس فقط بوصفها أول  حدثًا استثنائيًا من عدة نواحٍ
ــقوط احتاد  ــى هذا البلد منذ س ــي إل زيارة لرئيس روس
ــوفيتية االشتراكية في عام ١٩٩١، إذ  اجلمهوريات الس

ــوفيتي ليونيد  ــبقها إال زيارة رئيس االحتاد الس لم يس
ا ألن بوتني كان نادرًا ما  ــف عام ١٩٦١، ولكن أيضً بريجني
ييمم وجهه شطر أفريقيا، باستثناء اجلزائر التي زارها 
قبل هذه الزيارة بستة أشهر يوم ١٠ مارس (آذار) ٢٠٠٦، 
ــابق يومي ٢٦ و٢٧ أبريل  ومصر التي زارها في العام الس
ــان) ٢٠٠٥، حسبما رصد جوزفني ديديت في تقرير  (نيس
ــي العاصمة  ــك» الصادرة ف ــرته مجلة «جون أفري نش
الفرنسية باريس.منذ ذلك احلني، زار بوتني ليبيا (٢٠٠٨) 
ومصر (٢٠١٥ و٢٠١٧)، وذهب إلى جوهانسبرج في يوليو 
ــرة لبلدان  ــال القمة العاش ــور أعم ــوز) ٢٠١٨؛ حلض (مت
ــيا، والهند، والصني،  مجموعة بريكس (البرازيل، وروس
وجنوب أفريقيا)؛ وهناك أطلق فكرته الكبرى، بتنظيم 
ــية أفريقية في تاريخ بالده، تستضيفها  أول قمة روس
ــود، في ٢٤  ــاحل البحر األس ــي، على س مدينة سوتش
ــعها  ــيا ما في وس ــرين األول).وتبذل روس ــر (تش أكتوب
ــتفادة من القمة غير املسبوقة، وتتوقع  لتعظيم االس
محافظة كراسنودار وصندوق روسكوجنرس، املسؤوالن 
ــية األفريقية،  ــتية للقمة الروس عن اخلدمات اللوجس
ــخص، من بينهم  ــا ال يقل عن ١٠ آالف ش ــتقبال م اس
آالف من رجال األعمال، والعديد من القادة األفارقة، من 

ا حتى اآلن. ٣٥ دولة أكدت مشاركتها رسميًّ
ــنوات،  ــنتني أو ثالث س د القمة كل س من املقرر أن تُعقَ
ــي إلى الشرق  ــب املبعوث اخلاص للرئيس الروس بحس
ــل بوجدانوف، الذي  ــا، ميخائي ــط وبلدان أفريقي األوس
ــذ بداية العام احلالي؛ ليعزز  كثّف زياراته إلى القارة من
ــيرجي الفروف،  ــر اخلارجية س ــي يبذلها وزي اجلهود الت
ــية والتجارية  ــروف الدبلوماس ــة الظ ــل تهيئ ــن أج م
ــوف إلى  ــافر بوغدان ــني اجلانبني.س ــاون ب ــز التع لتعزي
ــطى،  ــر، وكينيا، وتنزانيا، وجمهورية أفريقيا الوس مص
ــات بعد اإلطاحة بعمر  ــودان – إذ يعاد بناء العالق والس
ا حفل تنصيب رئيس مدغشقر،  ــير- وحضر أيضً البش
أندري راجولينا، ورئيس موريتانيا، محمد ولد الغزواني، 
فيما أجرى الفروف جولة في املغرب العربي، واستقبله 
ــي، كلَّف بوتني  ــوم رئاس ــد السادس.مبرس امللك محم
ــة اخلارجية، يوري  ــاره اخلاص لشؤون السياس مستش
ــراف على جتهيزات القمة، ورغم أنه  ــاكوف، باإلش أوش
ــي  ــا، فإن الرئيس الروس ــي أفريقي ا ف ــس متخصصً لي

مينحه ثقته.
ــي  الت ــة،  املنظم ــة  للجن األول  ــاع  االجتم ــة  وألهمي
ــد االجتماع  ــي، انعق ــوم رئاس ــكلت مبوجب مرس ش
ــة،  ــي ووزارات اخلارجي ــاد الروس ــي االحت ــاركة ممثل مبش
ــة والتجارة،  ــة االقتصادية، والصناع ــة، والتنمي واملالي
ــي،  ــر الروس ــز التصدي ــنودار، ومرك ــم كراس وإدارة إقلي
ومؤسسة روسكوجنرس وغيرها.وسيشارك في القمة 
ــؤول كبير آخر، هو أندريه كمارسكي، والذي  ا مس أيضً

ــهر يناير (كانون الثاني) في  ــارك خالل ش ــبق وأن ش س
مؤمتر استضافته اخلرطوم، حول الصراع في جمهورية 
ا عددًا  ــي أيضً ــطى.ويضم الفريق الروس ــا الوس أفريقي
ــني، من  ــني) اخملضرم ــابقني واحلالي ــفراء (الس ــن الس م
ــه  ــي»، أندري ــر الروس ــز التصدي ــس «مرك ــم رئي بينه
ــات األفريقية»،  ــد الدراس ــاء «معه ــلبنيف، وأعض س

التابع لـ«األكادميية الروسية للعلوم»، 
ا في  ــخصيًّ ــا أبراموفا، ش ــارك مديرته، إيرين ــذي تش ال
ــاع طويل في  ــة للقمة، ولها ب ــات التمهيدي االجتماع
ــكو  ــتهدف ضمان عدم تخلُّف موس ــود التي تس اجله
ــني ديديت،  ــر جوزف ــب تقري ــن الصني، بحس ــرًا ع كثي
ــره بتاريخ ١٩  ــادت «دورية أفريكان ريبورت» نش الذي أع
ا  ــطس (آب) ٢٠١٩.يشارك في جتهيزات القمة أيضً أغس
ــخصيات مرموقة أخرى مثل مدير «معهد الدرسات  ش
ــية»،  ــوم الروس ــة العل ــع لـ«أكادميي ــة» التاب األفريقي
ــي،  ــتعرب روس ــيليف، وهو مؤرخ ومس ــي فاس ألكس
وباحث في شؤون الشرقني األوسط واألدنى، إلى جانب 
ــي يفغيني كوريندياسوف، الذي شغل  اخلبير السياس
ــوفيتي وروسيا في عدة دول  ــفير االحتاد الس منصب س
أفريقية، والسفير الروسي لدى اليونان، أندري ماسلوف؛ 
وثالثتهم من منسقي التقرير املعنون «روسيا- أفريقيا: 
ــي،  ــيُعرَض في سوتش ــتركة ٢٠٣٠»، الذي س رؤية مش
ــتقبلية. ــات املس ــاس للمناقش ــيكون مبثابة أس وس
ــات االقتصادية التي فرضها الغرب على  دفعت العقوب
موسكو، بعد ضم شبه جزيرة القرم والصراع املكتوم 
ــيا بالدول األفريقية الـ٥٤  مع أوكرانيا، إلى اهتمام روس

ــي اجلمعية العامة  ــي ثلث األصوات ف ــي متثل حوال الت
ــكل كتلة تصويتية مفيدة  لألمم املتحدة، وبالتالي تش
ــام ٢٠١٤، حني  ــذه األهمية في ع ــيا. وقد برزت ه لروس
ــت على القرار الذي يدين  ــت ٥٨ دولة عن التصوي امتنع
ضم شبه جزيرة القرم، من بينها مصر، واجلزائر، وجنوب 

أفريقيا، ومالي، ورواندا، والسنغال، واجلابون.
كما ازدهرت مبيعات األسلحة الروسية للقارة بفضل 
ا لـ«معهد ستوكهولم الدولي  ــوريا، فوفقً احلرب في س
ــر موردي  ــح الروس أكب ــالم (SIPRI)» أصب ــوث الس لبح
ــلحة إلى أفريقيا (٣٥٪) -اجلزائر في املقدمة، تليها  األس
ــني على الصني (١٧٪)،  ــرب ومصر ونيجيريا- متقدم املغ

والواليات املتحدة (٩٫٦٪)، وفرنسا (٦٫٩٪).
ــي يونيو  ــان» البريطانية ف ــة «اجلاردي ــت صحيف ونقل
ــة» مالمح  ــرية للغاي ــية «س ــران) عن وثائق روس (حزي
ــي  ــي يقودها رجل األعمال الروس ــية الت اجلهود الروس
ــس  ــهير بطباخ بوتني ومؤس يفغيني بريجوزين – الش
شركة «فاجنر» األمنية اخلاصة- في أفريقيا بالتنسيق 
مع كبار املسؤولني في وزارتي اخلارجية والدفاع؛ بهدف 
ــب اندالع  ــتراتيجي، وجتن ــى مركز اس ــل القارة إل حتوي
ــكو من خالل  انتفاضات «موالية للغرب».متكنت موس
ــودان،  ــن توثيق عالقاتها مع الس ــطة بريجوزين م أنش
ومدغشقر، وجمهورية أفريقيا الوسطى (في املستوى 
ــير إلى أعلى مستويات التسلل)،  اخلامس، والذي يش
ــودان،  ــا، وزميبابوي وليبيا، وجنوب الس وجنوب أفريقي

وتشاد، وجمهورية الكونغو الدميقراطية وزامبيا.
ــيا تخطط للعمل في  ــربة أن روس وذكرت الوثائق املس
دول أفريقية أخرى مثل مالي، أوغندا، غينيا االستوائية، 
ــز امللفات،  ــريبات عن مرك ــذه التس ــر. وصدرت ه ومص
ــابق، واملعارض  ــي الس ــط الروس ــب النف ــة قط برئاس
ــكي، الذي كان أحد  للكرملني، ميخائيل خودوركوفس
ــية قبل أن يزج به بوتني في  أعضاء النخبة األوليغارش

السجن، وهو اآلن يعيش منفيًا في لندن.
ــات األفريقية  ــع العديد من احلكوم ــي املقابل، تتطل ف
إلى تنويع شراكاتها، وتعرب عن اهتمامها باالستماع 
ــتعمر  ــي؛ الذي يحتج بأنه لم يس ــا لدى الدب الروس مل
حبِطة،  أفريقيا، وبالتالي فال ميكن أن يتصرف بطريقة مُ

ــة، كما ميتنع عن التدخل  مثلما تتعامل القوى الغربي
ــر احللفاء احلاليني  ــة األخالقية، حتى ال يُنَفِّ ذي الصبغ

أو احملتملني.
ــدول األفريقية  ــاء ال ــذ عام ٢٠١٥، ميَّم عدد من رؤس ومن
ــوي روبرت  ــيا، بدءًا برئيس زميباب ــطر روس وجوههم ش
ــادس  ــي محمد الس ــل املغرب ــي (٢٠١٥)، والعاه موجاب
ــير،  ــر البش ــوع عم ــوداني اخملل ــس الس (٢٠١٦)، والرئي
والرئيس الغيني آلفا كوندي (٢٠١٧)، ورئيس جمهورية 
ــس  ــرا (٢٠١٨)، والرئي ــنت تودي ــطى فاس ــا الوس أفريقي
ــال، والرئيس املصري عبد الفتاح  ــنغالي ماكي س الس
ــون  ــوي احلالي إميرس ــس زميباب ــي (٢٠١٨)، ورئي السيس
مناجناجوا، ورئيس أجنوال جواو لورنسو، ورئيس الكونغو 
ــو (٢٠١٩).وخالل السنوات األربع  دينيس ساسو نغيس
ــاون  ــة تع ــي ٢٠ اتفاقي ــيا حوال ــت روس ــة، أبرم املاضي

ــة أفريقيا  ــارة، غينيا، وجمهوري ــكري مع دول الق عس
ــو،  ــر، وبوركينا فاس ــام ٢٠١٧، ومص ــي ع ــطى ف الوس
ــام ٢٠١٨،  ــي ع ــة ف ــو الدميقراطي ــة الكونغ وجمهوري
ــودان، ومالي، وجمهورية الكونغو في عام ٢٠١٩. والس

ــة اإلمنائية  ــرة مع اجلماع ــكو مذك كذلك وقعت موس
ــوب األفريقي)،  ــي اجلن ــي (١٦ دولة ف ــوب األفريق للجن
ــي غينيا  ــكريون الروس ف ــارون العس ــد املستش ويوج
ــطى  ــس جمهورية أفريقيا الوس ــع رئي ــاو، ويتمت بيس
ت بإبرام  ــنت توديرا بعالقات وثيقة مع روسيا، تُوِّجَ فاس
ــتغالل املاس،  ــر ٢٠١٧ الس ــي أكتوب ــي ف اتفاق سوتش
والذهب، واليورانيوم مقابل الدعم العسكري.وبفضل 
اخلبرة املكتسبة من حرب الشيشان، ترى دول أفريقية 
ــي «مكافحة  ــاون ف ــالً للتع ا مؤه ــريكً ــيا ش في روس
ــه التهديد  ــق التي تواج ــي املناط ــاب»، خاصة ف اإلره
ــاحل.  ذاته، خاصة نيجيريا، ودول املغرب العربي، والس
ــن األدوات التي متكنها من  ــيا العديد م كما متتلك روس
ــز نفوذها في القارة، مثل: صور األقمار الصناعية،  تعزي
ــتخباراتية. ــادل املعلومات االس ــاون األمني، وتب والتع
ــعى للحاق  ــي يس مناطحة اقتصادية.. الدب الروس

بركب العمالقة في أفريقيا
«لفترة طويلة، فشلت سياسة روسيا اخلارجية جتاه 
ــها بطرق عملية، لكن االحتاد  أفريقيا في إثبات نفس
ــاعدة أفريقيا في  ــى مس ــدرة عل ــه الق ــي لدي الروس
ــتفادة من املوارد  التغلب على هذه التحديات، واالس
ــفير زميبابوي  ــارة»، على حد قول س ــة في الق الهائل
ــد) نيكوالس  ــرال (متقاع ــور جن ــيا، امليج ــي روس ف
ــاجنو.ويأمل بوتني والكرملني أن تشهد قمة  مايك س
ــود، لرفع  ــد من العق ــة توقيع املزي ــي املرتقب سوتش
ــيء، ما تزال  ــادل التجاري؛ فبرغم كل ش ــتوى التب مس
ــم جتارته مع القارة  ا يبلغ حج ا اقتصاديًّ ــكو قزمً موس
ـــ٢٠٠ مليار دوالر  ــنة، مقارنة ب ــي الس ــار دوالر ف ١٧ ملي

يستحوذ عليها العمالق الصيني.

ــي، أن "شعبنا انتصر  وتابع احللبوس
ــإرادة ابنائه ، كل ابنائه ، مبرجعياته  ب
ــة التي وقفت خلفه  الدينية  الكرمي
ــائره  وقادة اجملتمع والرأي وترابط عش
ــال  االبط ــكرييه  بعس  ، ــه  ومكونات
ــد  احلش ــن  م ــذاذ  األف ــني  واملتطوع
ــائري  والبيشمرگة  الشعبي والعش
ــن واصلوا عجلة احلياة  ومدنييه الذي
ــروط  رغم اخملاطر ،وبالدعم غير املش
ــني والدوليني  ــن اصدقائه االقليمي م
ــع  ــوا صني ــن ينس ــني ل ، وان العراقي
ــوا معه في  ــن وقف ــم الذي اصدقائه

وقت الشدة".
ــو  ــش ه ــى داع ــر عل ــني، أن "النص وب
صفحة مضيئة في حياة االنسانية 
ــي حياة العراقيني لوحدهم،  وليس ف
ــتهدف العراق  ــم يس ــاب ل وان اإلره
ــاحة حلربه  حتى وان اختار العراق س
ــة ودول  ــتهدف املنطق ــا كان يس وامن

العالم دون استثناء".
ــراق ان  ــدرك في الع ــا "ن ــح، أنن وأوض
ــا تزال  ــه بعد ، فم ــم تنت ــا ل معركتن
ــي  ــك الت ــن تل ــكالت م ــا مش امامن
خلفها االرهاب وماتزال حتتاج ملعاجلة 

جادة".
ل إال  ــكالت لن حتُ ــد، أن "هذه املش وأك
ــتركة  املش الدولية  ــود  اجله بتضافر 
ــن اجتماعكم هذا  ــن ننتظر م ، ونح
واالجتماعات التي تليه ان تقدموا لنا 
ــروعات  في جلنة التخطيط رؤى ومش
والبرامج  ــات  باالولوي تتعلق  ناضجة 
التي حتتاجها بلداننا السيما واننا في 

معظمنا نعيش ظروفا متشابهة".
ــكالت  ــه "من ابرز املش ــار إلى، أن وأش
ــيا امنا  ــا قارتنا قارة آس ــي تعانيه الت
ــالت اخلارجية  ــكلة التدخ ــي مش ه
التي نشهدها  واالستقطابات احلادة 
ــا، أننا  ــة احملاور"، موضح عبر سياس
ــات  "في العراق جند بان هذه السياس

استنزفت وتستنزف موارد شعوبنا بال 
طائل وتبث الكراهية بني مجتمعاتنا 

دومنا سبب".
ــراق التزمنا  ــتطرد قائال: "في الع واس
ــي  ــردد ف ــة النت ــتراتيجية واضح س
ــرى وننتظر من  ــا املرة تلو االخ اعالنه
ــا اال  ــا ان يتفهموه ــع اصدقائن جمي
ــنا عن اية صراعات  وهي النأي بانفس
ذات  ــية  سياس ــاور  ومح ــكرية  عس

طبيعة خالفية".
ــا موقف  ــا لدولتن ــه "اتخذن وأكد، أن
املعبر الذي تلتقي فيه االرادات اخليرة 

ــن اجل نزع  ــعنا م وعمل كل مابوس
ــات وتقريب وجهات النظر  فتيل االزم

ــا لصراعات  ــا مادفعناه ثمن فيكفين
ــا، ولن  ــا ومنطقتن ــن في بلدن االخري
ــنا بان نكون جزء من  ــمح النفس نس
الصراعات الدولية ولذا جتدوننا ندعو 
باستمرار الى حل املشكالت الدولية 

بالوسائل السلمية".
ــان، أن "العراق يقيم  وبني رئيس البرمل
ومصاحله  ــتراتيجية  الس ــراكاته  ش
ــتركة مع اجلميع دون ان يعتريه  املش
ــرف او ذاك"،  ــاز لهذا الط قلق االنحي

ــس غريبا ان يصبح العراق  مردفا: "لي
ــن  ــزا لالم ــرة مرتك ــة االخي ــي االون ف

ــف فيه اللقاءات  االقليمي وان تتكث
والزيارات واالجتماعات كاجتماعكم 
املبارك هذا كبرهان ساطع على عراق 
ــن جديد من حتت ركام احلروب  يولد م
واالزمات واالرهاب بارادة التلني وعزمية 

التفتر.
ــادت تقارير  ــى صعيد ذي صلة أف وعل
ــان تعرض العراق خالل  صحفية بش
ــف من  ــى قص ــرم، إل ــهر املنص الش
ــير أصابع  ــيرة تش ــل طائرات مس قب
ــرائيلة،  إس ــا  انه ــى  إل ــات  االتهام
استهدفت مواقع عسكرية للحشد 
ــق مختلفة من  ــعبي في مناط الش
ــي  جنوب ــر  الصق ــكر  معس ــا  بينه

العاصمة بغداد.
ــف أعضاء في مجلس النواب،  وكش
ــود  ــن وج ــة، ع ــام املاضي ــالل األي خ
ــراء  ــيا لش ــوارات عراقية مع روس ح

منظومة أس ٣٠٠ من موسكو.
ــتطيع  ــؤال هو هل يس ــى الس ويبق
ــاع  دف ــة  منظوم ــراء  ش ــراق  الع
ــي اجوائه من  ــخ حتم ــوي وصواري ج
ــاً  وخصوص ــة،  اخلارجي ــدات  التهدي
ــب  ــيا؟، فبموج ــن روس ــت م إذا كان

االتفاقية األمنية واالستراتيجية بني 
األميركية  ــدة  املتح والواليات  العراق 
ــب على العراق القيام بهكذا  ال يتوج
ــا تعرضه  ــيا كونه صفقات مع روس
ــة مبوجب االتفاقية  لعقوبات اميركي
التي يطالب كثير من النواب بانهائها 
ــاً  خصوص ــراق  للع ــا  جدواه ــدم  لع
ــت لها  ــات التي تعرض ــد الهجم بع
ــد من قبل  ــكرية دون ص ــع عس مواق
طائرات القوات االميركية والتي تقود 

التحالف الدولي في العراق وسوريا.
ــوا عن  ــواب الذين حتدث ــني الن ــن ب وم
ــية، النائب  ــة – روس ــوارات عراقي ح
ــث قال في  ــد رضا احليدري، حي محم
تصريح صحفي، : إن "هناك مباحثات 
ــن أجل  ــيا م ــب الى روس ــود تذه ووف

ــلحة القوة اجلوية  ــد على أس التعاق
ــن هناك تأثيرات  أو الدفاع اجلوي، لك
ــات املتحدة األمريكية  من قبل الوالي
ــراء العراق األسلحة  على صفقة ش

من باقي الدول".
وأضاف احليدري، ان "الواليات املتحدة 
ــود االتفاقية  االمريكية لم تطبق بن
ــة األجواء  ــة، املتعلقة بحماي األمني
ــود  وج ــع  م ــا  خصوص ــة،  العراقي
ــرة وكبيرة، من قصف  خروقات خطي
مخازن األسلحة العراقية، التي هي 
خزين ملقاتلة إرهابيي تنظيم داعش 

اإلرهابي".
ــي الوقت  ــى العراق ف ــد، أنه "عل وأك
احلاضر أن يسرع بالتعاقد مع روسيا 
ــلحة دفاع جوي متطورة"،  لشراء أس
ــدت بغداد  ــول: "فلو تعاق مردفاً بالق
ــكو على منظومة أس ٣٠٠  مع موس
ــوف تغطي  ــة كتائب، فإنها س بأربع
ــذه الصفقة تعادل  ــة العراق، وه كاف
ــا وأننا في  ـــ f١٦، خصوص ــة ال صفق
الوقت احلاضر لسنا بحاجة ملثل هذه 

الطائرات، فنحن ال ننوي مهاجمة اي 
دولة".

ــكري  ــه، يقول اخلبير العس من جهت
ــريفي،  الش ــد  احم ــتراتيجي،  واالس
ــي  الت ــة  "الصفق إن   : ــث  حدي ــي  ف
ــروع إلعادة  ــط ش ــا خ ــف بانه توص
ــي،  ــي العراق ــاون الروس ــاء التع إحي
ــتوى القوة اجلوية أو  ــواء على مس س
ــي صواريخ أس ٤٠٠،  الدفاع اجلوي، ه
فبموجب التحديات نحن بحاجة إلى 
ــبب احلداثة التي  هذه الصواريخ، بس
ــة مواكبة التطور  ــا، وإمكاني متتلكه
ــى أس ٥٠٠ و ٦٠٠، وعلى هذا  وصوال إل
ــد األدنى الذي  ــاس يفترض باحل األس
ميكن القبول به هي صواريخ أس ٤٠٠ 

وليس ٣٠٠".
ــب  ــه "مبوج ان ــريفي،  ــف الش ويضي
التحديات التي مير بها العراق والوضع 
ــإن  ف ــي،  العراق ــليح  للتس ــي  احلال
القبول بـ األس ٣٠٠ حاليا هو غير ذي 
ــتبدلنا تلك املنظومة  جدوى، فإن اس
ــل للميغ ٢٥،  ــرات امليغ ٣١ كبدي بطائ
ــوق، كما ميكن  ــد بديل متف فهذا يع
ــيخوي ٣٥،  التعاقد على طائرات الس
ــزة نوعية  ــيحقق لنا قف ــذا ما س وه
ــاع  ــران والدف ــتويي الطي ــى مس عل
ــل في حال  ــيكون بدي اجلوي، كما س

عدم امتالكنا صواريخ أس ٤٠٠".
وأضاف: "إذا ما وافقت اإلدارة األمريكية 
ــراق لصواريخ أس  ــالك الع ــى امت عل
ــا تدرك أن تلك  ــي ذلك أنه ٣٠٠، فيعن
الصواريخ لن تكون مجدية إلسكات 
التهديد القادم، وهي تدرك أن إسرائيل 
ــام  ــا أم ــاورة بطائراته ــتطيع املن تس
ــإذا أراد العراق بناء  ــك الصواريخ، ف تل
ــه أن يبدأ  ــة رصينة، علي ــدة جوي قاع
ــاألس ٤٠٠، وبإمكان العراق الضغط  ب
ــتعداد روسي  بهذا االجتاه في ظل اس

ملساعدة العراق".

/ القسم السياسي

يفغيني بريجوزين  الشهري 
بطباخ بوتني ومؤسس شركة 
«فاجنر» األمنية الخاصة 
يهدف اُّـ تحويل القارة إُّـ 
مركز اسرتاتيجي روسي

الحلبوسي: العراق سيكون معبرا لحل أزمات المنطقة ولن نكون جزءا من الصراعات الدولية
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أكد رئيس البرملان، محمد احللبوسي، امس األربعاء، أن العراق سيكون معبرا حلل أزمات املنطقة ولن يكون جزءا من الصراعات الدولية.
ــيوية في بغداد،  ــي، في كلمة له خالل افتتاح اعمال اجتماع جلنة املوازنة والتخطيط واملتابعة للجمعية البرملانية االس وقال احللبوس
: "ملن زار بغداد سابقا من االصدقاء هنا سيالحظ والشك الفرق الكبير في نوعية احلياة والتطور امللموس في شتى اجملاالت بغداد اليوم 

هي غيرها عن بغداد في االمس وستكون في الغد أفضل مبشيئة اهللا وتصميم العراقيني".وأضاف، أن "هذا التقدم االيجابي 
لم يأت من فراغ وامنا هو إنعكاس إلرادة شعب قاوم االرهاب بأسوأ صوره وضحى بالغالي من حياة ابنائه فرفع  اخيراً راية 

النصر"، مردفا: "داعش لم يكن تنظيماً ارهابياً وحسب بل  كان هجمة بربرية تكفيرية مظلمة".

الشريفي

الحيدري
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بوغدانوف

طباخ بوتني

اندري

الحلبوسي

ما الذي يطمح إليه الدب الروسي من القارة السمراء .. وما دور طباخ بوتني َّـ افريقيا ؟
بمرسوم رئاسي كلَّف بوتني مستشاره الخاص لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف باإلشراف على تجهيزات القمة



تعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي الزوراء 
الطلبة السابق  العراقي، مع العب 
في  الفريق  لتمثيل  محمد،  أحمد 

املوسم املقبل.
في  رزاق،  كرمي  الفريق  مدير  وقال 
تعاقدت  اإلدارة  إن  صحفي  تصريح 
بطلب  محمد  أحمد  املدافع  مع 
من اجلهاز الفني الذي يقوده املدرب 

حكيم شاكر.
وأشار رزاق، إلى أن الالعب سيلتحق 
مع  ليندمج   ، الفريق  بتدريبات 

الفريق استعدادا للموسم اجلديد.
أكملت  اإلدارة  أن  كرمي،  وأوضح 
املوسم،  انطالق  قبل  تعاقداتها 
مدرب  مع  تعاقدت  وأن  سبق  حيث 
ليكون  زيدان،  جليل  املرمى  حراس 
النطالقة  اجلاهزية  أمت  على  الفريق 

الدوري.
من  تتردد  أنباء  هناك  أن  إلى  يشار 
لإلدارة  منتظر  قرار  حول  النادي، 
املدرب  مع  تعاقدها  إنهاء  بشأن 

املساعد صفاء عدنان.

جلنة  عضو  احلميد،  عبد  اإلله  عبد  وصف 
القدم،  لكرة  العراقي  باالحتاد  املنتخبات 
تعادل منتخب بالده أمام منتخب البحرين، 
املنتخب  إيجابية».وتعادل  «نتيجة  بأنه 
مضيفه  أمام  املاضي،  اخلميس  العراقي، 
مستهل  في   ،(١-١) البحرين  منتخب 
مشوار املنتخبني مبنافسات تصفيات كأس 
عبد  ٢٠٢٣.وقال  آسيا  وكأس   ٢٠٢٢ العالم 
العراقي  املنتخب  إن  تصريح  في  احلميد 
خرج بنقطة تعد إيجابية في ظل الظروف 

التي مر بها الفريق أثناء وقبل املباراة.
أرضه  خارج  لعب  «منتخبنا  ان  وأضاف 
الرطوبة  نتيجة  صعبة  أجواء  ووسط 
احلارس  خطأ  وأثر  املنامة،  في  العالية 
الالعبني،  على  املباراة  بداية  في  العراقي 
حتسب  متأخر  بوقت  الفريق  عودة  لكن 

لهم».
على  يحسب  «ما  احلميد  عبد  وأوضح   
في  اخلاطئ  التشكيل  اختيار  منتخبنا 
الوسط،  بخط  خصوصا  املباراة،  بداية 
منذ  العبني  اختيار  كاتانيتش  على  فكان 
البداية دون خسارة بعض التبديالت، التي 
التبديل  خصوصا  عليه،  املهمة  صعبت 
الذي زج من خالله بحسني علي وغادر بعد 

دقائق مصابًا، فخسرنا تبديلني».
 وطالب عبد احلميد، مدرب العراق، ضرورة 
مراجعة قائمته قبل املباراة الثانية وإعادة 
النظر ببعض الالعبني، كما طالب اجلميع 
املرمى،  حراس  على  الضغط  بتخفيف 
تكون  احلراس  يرتكبها  التي  األخطاء  ألن 

نتيجة هذا الضغط.
املنتخب   مرمى  حارس  أقر  جانبه  من 
الذي كلف  باخلطأ اجلسيم  محمد حميد 
املباراة  في  للبحرين،  التقدم  هدف  فريقه 
ضمن  املنامة  في  الفريقني  جمعت  التي 

التصفيات املزدوجة لكأس آسيا والعالم.
وقال محمد حميد  «قبل كل شيء أعتذر 
اخلطأ  عن  التدريبي  وللمالك  للجماهير 

احتمل  وأنا  املباراة،  في  ارتكبته  الذي 
احلمد  لكن  بالكامل،  الهدف  مسؤولية 
رد كرات خطرة جدا،  اهللا عوضت ذلك في 
وبالتالي اخلطأ وارد في كرة القدم  وحاولت 
أجل  من  املباراة  والتركيز على  اخلطأ  جتاوز 

التعويض وجنحت في ذلك.
ملعب  في  جيدة  التعادل  نتيجة  أن  وبني 
املنافس، خصوصا وأن الفريق اكتمل بوقت 
متأخر وغياب الالعبني احملترفني في بطولة 
غرب آسيا لم مينحنا فرصة إعداد مثالية، 
تعد  بنقطة  املباراة  من  خرجنا  ذلك  مع 

إيجابية.
إلى  بحاجة  العراقي  املنتخب  أن  وأوضح 

االجتهاد  واجبنا  من  ونحن  اجلميع،  دعم 
مونديال  بطاقات  إحدى  على  للمنافسة 
قطر ٢٠٢٢ ونتمنى أن نوفق بتحقيق حلم 

اجلماهير.
البحرين جاء من خطأ  أن هدف  إلى  يشار 
حاول  الذي  حميد  محمد  للحارس  واضح 

مسك الكرة لتمر من بني قدميه.
املنتخب  العب  عدنان  علي  أكد  ذلك  الى 
العراقي، تأثر أسود الرافدين باألجواء احلارة 

خالل مواجهة البحرين،  
قاتالً  تعادالً  العراقي  املنتخب  واقتنص 
بنتيجة (١-١)، من أنياب البحرين، في إطار 
املؤهلة  املزدوجة  اآلسيوية  التصفيات 

ملونديال ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.
«خرجنا  تصريح  في  عدنان  وقال 
بنتيجة غير سيئة وهي التعادل 

خارج الديار أمام خصم صعب».
االفتتاحية  «املباريات  وأضاف 
ومعقدة،  صعبة  تكون  ما  ا  دائمً
الفريق تأثر بارتفاع درجات احلرارة 
مواجهة  رافقت  التي  الرطبة  واألجواء 

األمس».
وأكد عدنان «يجب بذل مجهودات مضاعفة 
خالل الفترة املقبلة، مشوار التصفيات ال 
زال في البداية، هدفنا بلوغ نهائيات كأس 

العالم ٢٠٢٢».
سجل  الوطني،  البحرين  ملعب  وعلى 
كميل األسود هدف املنتخب البحريني في 
مهند  للعراق  النتيجة  وعدل   ،٩ الدقيقة 

علي «ميمي» في الدقيقة ٨٦.
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عباس  هيثم  الصاالت،  لكرة  العراق  منتخب  مدرب  أبدى 
بعيوي، قلقه على مستقبل الفريق الذي تنتظره بالشهر 
املقبل تصفيات مهمة مؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم.

وقال بعيوي، في تصريح «بدأ القلق يساورنا كجهاز فني 
ستقام  التي  اآلسيوية  والتصفيات  يداهمنا  الوقت  ألن 
الشهر املقبل في مملكة البحرين ال يفصلنا عنها سوى 
القفزة  على  باحلفاظ  مطالب  وفريقنا  معدودة،  أيام 
من  وبات  املاضية،  السنوات  التي حققها خالل  النوعية 

املنتخبات املميزة على مستوى القارة».

يتضمن  الكرة  الحتاد  مفصال  تقريرا  قدم  أنه  إلى  وأشار 
خارجيني  ومعسكرين  أربيل  في  داخلي  معسكر  خوض 
بوقت  باشرت  األخرى  واملنتخبات  يداهمهم  الوقت  لكن 
مميزة.وواصل:  معسكرات  خالل  من  حتضيراتها  سابق 
في  ستنطلق  التي  للصاالت  اآلسيوية  «التصفيات 
العاصمة البحرينية املنامة في الثالث عشر من الشهر 
وعلينا  العالم  لكأس  مؤهلة  كونها  جدا  مهمة  املقبل 
العراقي  املنتخب  وأن  خصوصا  البطاقات  إحدى  خطف 
من  به  االهتمام  إلى  نحتاج  فقط  املرشحة،  الفرق  من 

خالل املعسكرات التدريبية واملباريات التجريبية».
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نبض الشارع

كرسي  على  يجلسون   .. لتكبر  الثلج  كرة  مثل  تتدحرج  املشكلة  يتركون 
االنتظار بينما القضية تتفاقم وتدخل في منحنيات الالعودة ..

التواصل  وسائل  على  تبذل  لكي  واجلهود  والضمائر  العقول  تتحرك  عندها 
، ما ميكن بذله  االجتماعي قبل اخملاطبات الرسمية مع اجلهات ذات العالقة 
 ، أي مخرج ألزمة كانت مشكلة  إيجاد  ، ومحاولة  التداعي  أو  النزيف  لوقف 

فتحولت إلى قضية قبل أن تدخل في النفق املظلم!
* * *

ملاذا يذكرني أهل الشأن الرياضي عندنا بتلك اإلثارة (البوليودية) املستهلكة 
للكثير من األفالم الساذجة التي ال تنتهي إال مع ظهور املنقذ اآلتي من بعيد .. 
البطل الذي يختفي بفعل املقادير ثم تقدمه األقدار في اللحظة األخيرة على 

عقد األمل الوحيد الذي ينتهي عنده اليأس ، ويبتدئ الرجاء! أنه مَ
 ، تنمو  وهي  العني  بأم  نراها   .. أيدينا  في  بواكيرها  في  األزمة  نلمس  ملاذا 
د؟! ما حدث  فنتجاهلها إما استخفافاً أو جتاهالً أو عن سابق نية وعمد وترصّ
أو يحدث ألندية الطلبة وامليناء والنجف منوذج حي وطري وجديد يشهد على 
نخرق  وبأننا   ، أقصاه  إلى  أقصاه  من  البلد  في  للرياضة  رؤية  أية  منلك  ال  أننا 
، ثم ندخل في أسوأ ما ميكن أن نتخيله في طبيعة  القوانني في كل حلظة 
العالقة الرياضية أو اإلنسانية أو الوطنية .. ندخل في (جو) التشفي لننتظر أن 
يُسقط طرفٌ طرفا آخر ، فذلك هو السبيل (األمثل) إلبقاء الساحة الرياضية 

مباحة ومتاحة لهذه الفوضى التي ال فكاك منها!
* * *

تتحمل أندية الطلبة والنجف وامليناء النصيب األوفر من مشكلة عدم سداد 
في  األمر  تتحمل  هي   .. يطول  أو  يقصر  مدى  على  واملدربني  الالعبني  حقوق 
أو سيجري بعد   ، أو ما يجري  الدولة مما كان يجري  أين عني  ؟؟ ولكن  البداية 

اآلن ؟
أعني بـ (عني) الدولة الرقابة على التفاصيل .. وأعني كذلك أدواتها ووسائلها 
في البحث عن احللول حني تستعصي على ناد أو احتاد ، مبا في ذلك قدراتها 
االستسهال  عن  ناجمة  مواقف  عالج  في  شك  بال  تسعف  التي  املالية 
فالدولة   .. واخلارجية  الداخلية  الرياضية  بالقوانني  واالستخفاف  واالستهزاء 
هنا ، بأي إجراء سريع وحاسم لها ، حتفظ للعراق هيبته وسمعته ، وال تدعه 
متسك  فهي   ، ساحتها  نبرّئ  ال  التي  اخلارجية  التنظيمات  تلوكها  مضغة 
بأية قضية كي تفعـّلها وجتعلها أداة للضغط على العراق بالوعيد والتهديد 
وممارسات  أزمات  عن  الطرف  تغض  التنظيمات  هذه  رأينا  فيما   ، واحلرمان 
مماثلة في دول قوية لها كلمتها ولها حضورها وال ميكن مجرد اإلشارة إليها 

بالتقصير!
أزمة املستحقات املترتبة على األندية الثالثة ورمبا غيرها ، تطرح القضية من 
اجلانب األوسع الذي أهملنا النظر إليه منذ ست عشرة سنة .. اجلانب الذي 
أن  بعد   ، العراقية  الرياضة  في كل مفاصل  والقرار  التصرف  بفوضى  يتعلق 
لـّم  تركت الدولة احلبل على الغارب وألقت بالرياضة في املرتبة املتدنية من سُ
اهتماماتها ، ما جعل من يليق ومن ال يليق يتولى الزمام في الكثير من املرافق 
 : نقول   ، والنجف  والطلبة  امليناء  مثل  وكبير  عريق  ناد  وجود  يتهدد  وحني   ..

تعالي يا دولة .. حلـّها يا مسؤول!
لة ، ويظهر املسؤول في هذا املشهد امليلودرامي  فتأتي الدولة مسرعة متعجّ
التي تهتف بحياته  األناشيد  ، فتعلو من حوله  النجاة  وكأنه ميسك بحبل 

وبحياة القائمني على إيجاد حل اللحظات االخيرة!
* * *

العراق بلد يعرف الرياضة منذ قرن من الزمان في أقل التقديرات .. بلد النجوم 
والقامات واملشاهير وعقول التنظير والتنظيم الرياضي، واليصح أبداً أن يكون 
هذا حاله .. فقد أضعنا البوصلة، وأصبحت الرياضة عندنا متشي بال خطوة !
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علي رياح 

في مستهل مشوار المنتخبين بمنافسات تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣ 
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وصل جنم املنتخب  حسني علي إلى 
إلجراء  الدوحة،  القطرية  العاصمة 
مستشفى  في  جراحي  تداخل 
اإلصابة  بعد  التخصصي،  سبيتار 
املنتخب  مباراة  في  به  حلقت  التي 
أمام البحرين في التصفيات املؤهلة 

للمونديال.
وكان الالعب حسني علي قد تعرض 
لكسر في الكاحل ومتزق في األربطة 
نتيجة التواء قدمه في املباراة، علما 

بديال  الثاني  الشوط  في  شارك  أنه 
غادر  لكنه  ياسني،  احمد  لالعب 
بسبب  قليلة  دقائق  بعد  امللعب 

اإلصابة.
وقال الطبيب املرافق للوفد العراقي 
أن   ، تصريح   في  اجلنابي  قاسم 
الالعب  بأن  أثبتت  الرنني  فحوصات 
في  لكسر  تعرض  علي  حسني 
لتداخل  سيخضع  وأنه  الكاحل 
ملدة  املنتخب  جراحي وسيغيب عن 

ال تقل عن ثالثة أشهر.

ÈibÓÀ@ÒÜfl@ÜÌÜ§Î@Ô‹«@¥éß@ÚÓyaäu@ÚÓ‹‡«

عدنانحميدعبد اإلله

اجتاز منتخبنا االوملبي بكرة القدم محطته 
التجريبية االولى في معسكر املنامة حينما 
تغلب على نظيره البحريني بهدفني مقابل 
ومحمد  جبار  حسني  سجلهما  الشيء، 
قاسم نصيف في الشوط الثاني من املباراة 
قادها  و  احملرق،  نادي  ملعب  احتضنها  التي 

طاقم بحريني .
ال هدنة عند الليوث 

مباريات  هكذا  في  املعتاد  النبض  جس 
مست  التي  جبار  حسني  رأسية  اخترقته 
محاولة  في  اخلارج،  الى  وذهبت  العارضة 
االولى التوجد  الدقائق  ان هدنة  الى  اشارت 
الالعب  تبعها  شهد،  كتيبة  قاموس  في 
من  قريبا  مرقت  بتسديدة  حسن  احمد 
وكاد  البحريني،  للمنتخب  االيسر  القائم 
اول  بهدف  السبق  يدرك  ان  نفسه  الالعب 
ألوملبينا، بيد ان رأسيته ذهبت مرة اخرى الى 

اخلارج..
الرد البحريني تأخر الى نهاية الشوط االول 
عليه  رد  رائد،  حسن  املدافع  من  خطأ  بعد 
مراد محمد سريعا بفرصة كان من املمكن 

ان ننهي بها الشوط االول بهدف.
تبديالت حمراء 

التونسي، سمير شمام، ادرك ان فريقه لن 
وقتا  التعادل  بلغة  ميضي  ان  مبقدوره  يكون 

اطول، فعمد الى اجراء تبديالت سريعة في 
محاوالت لترميم وجه االحمر الفني، وكاد ان 
يحقق مراده بعد ان اخطأ القشاش اجلديد، 
مهند جعاز، في التمرير  إال ان الهجمة لم 

يكتب لها النجاح . 
سريان االتفاقية

شهد  وقعها  التي  الشفهية  االتفاقية 
املباراة  في  البدالء  عدد  بتثبيت  وشمام 

سرت بهدوء تام برغم ان الثاني زج بأوراقه 
شهد  صبر   جاء  فيما  سريعا،  الست 
الى  عمد  ان  بعد  االولى،  النجاح  بشهادة 
ليصل  الفريق  جسد  في  بهدوء  اوراقه  زج 
الى ورقة التفوق االولى التي وقعها الالعب 
احمد  رأسية  املثابر حسني جبار، مستغال 
حسن العائدة ليسكنها االول ببراعة داخل 

الشباك.
انهيار دفاعي 

وانهيار  اخلضراء  التفوق  فرص  ازدياد  مع 
فرص  ملهاجمينا  الحت  احلمراء  الدفاعات 
حسن  احمد  ابتدأها  للتهديف،  سانحة 
هدف  ليسجل  عاد  الذي  قاسم  ومحمد 
االريحية الثاني لتتوالى بعد ذلك التبديالت 
االرتياح  ادخل  بفوز  الشوط  نهاية  الى 
الطموح  دعائم  وثبتت  املتابعني،  لنفوس 
للمرة  ألوملبياد طوكيو  التأهل  امكانية  في 
الفني  املالك  يد  على  التوالي  على  الثانية 

نفسه بعد ريو ٢٠١٦.
مطالبات ورسائل 

املدير الفني للمنتخب االوملبي، عبد الغني 
شهد، اكد: ان املباراة برغم انها االولى في 

التحضيري، لكنها بعثت برسائل  سجلنا 
الالعبني  لبعض  السيما  جيدة،  اطمئنان 
متابعتهم  لنا  يتسن  لم  الذين  احملترفني 
دقيقة  بيانات  امتالكنا  برغم  الواقع  على 

ورقيا .
شهد طالب ايضا بضرورة التعاون مع احتاد 
الكرة في سبيل انهاء كل التبعات االدارية 
فنية  بحاجة  نحن  الذين  الالعبني  لبعض 
الى خدماتهم، السيما في النهائيات التي 
الذي  الدور  مثمنا  صعبة،  ماتكون  دائما 
من  والداخلية  الشباب  وزيرا  به  يضطلع 

اجل حلحلة املتعلقات االدارية كافة.
فك التداخل

احلاصل  التداخل  بفك  ايضا  طالب  شهد 
هناك  ان  السيما  والوطني،  االوملبي  بني 
الفريق  لصفوف  مؤخرا  استدعيا  العبني 
االول اليحظون بفرصة املشاركة، ما يشكل 

هاجسا فنيا قلقا لنا بشأن جاهزيتهما .
مباراة اخيرة

ثانية  مباراة  اوملبينا  يخوض  ان  املؤمل  ومن 
امام نظيره البحريني يوم غد االثنني   على 

امللعب نفسه.
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اإلسباني  املنتخب  من  كل  ضع 
النهائيات  في  قدما  اإليطالي  ونظيره 
بتحقيقهما الفوز اخلامس على التوالي، 
األول على مضيفه الروماني ٢-١، والثاني 
على مضيفه األرميني ٣-١ اخلميس في 

تصفيات كأس أوربا لكرة القدم ٢٠٢٠.
القوية  انطالقتهما  املنتخبان  وواصل 
نقطة  أي  يهدرا  ولم  التصفيات  في 
صدارتها  إسبانيا  فعززت  اآلن  حتى 
للمجموعة السادسة بفارق ٥ نقاط عن 
أمام  نقاط  و٧  السويد  مطارديها  أقرب 
إيطاليا  فعلت  ومثلها  الثالثة،  النروج 
بفارق ٣ نقاط أمام فنلندا و٨ نقاط أمام 
بطلي  فوز  يكن  ولم  الثالثة.  البوسنة 
العالم  سيدة  فإسبانيا،  سهال،  العالم 
عام ٢٠١٠، كادت تدفع غاليا ثمن الفرص 
التي أهدرتها في الشوط األول، في نهاية 
بطلة  إيطاليا،  احتاجت  فيما  املباراة، 
إلى  آخرها عام ٢٠٠٦،  أربع مرات  العالم 
التي أكملت  أرمينيا  أمام  قلب تخلفها 
راموس  وعلق  العبني.  بعشرة  املباراة 
«يجب  قائال  بالده  منتخب  معاناة  على 
املباراة وأن  أن نستخلص العبر من هذه 
نحسم النتيجة مبكرا». وأضاف «فوزنا 
كيف  نتعلم  أن  يجب  لكن  مستحق، 
نحسم النتيجة في مثل هذه املباريات 
وعدم االنتظار حتى الثواني االخيرة بهذا 

اخلوف من إهدار النقاط الثالث».
فوز أول بقيادة مورينو

روبير  بقيادة  املباراة  إسبانيا  وخاضت 
قبل  مؤقتا  املهمة  استلم  الذي  مورينو 
انريكي  لويس  من  بدال  قليلة  أسابيع 
آذار/مارس  في  منصبه  عن  املتخلي 
بسبب مرض طفلته تشانا التي توفيت 

االسبوع املاضي عن تسعة أعوام.
ووقف اجلميع دقيقة صمت تكرميا لنجلة 
إسبانيا  التي كانت  املباراة  أنريكي قبل 

الطرف األفضل أغلب فتراتها واستحوذ 
بإمكانهم  وكان  الكرة  على  العبوها 
في  خصوصا  كبير  بفارق  حسمها 
املرمى  حارس  تألق  لوال  األول  الشوط 
تعاني  أن  قبل  تاتاروسانو،  سيبريان 
طرد  بعد  خصوصا  األخيرة  الدقائق  في 
دييغو  سوسييداد  وريال  دفاعها  قطب 
رومانيا  ٧٩.وكادت  الدقيقة  في  يورنتي 
تقلب الطاولة على إسبانيا في الدقائق 
مرمى  حارس  تألق  لوال  األخيرة  اخلمس 
تشلسي اإلنكليزي كيبا أريثاباالغا الذي 
محققني.ومنح  هدفني  من  مرماه  أنقذ 
ركلة  أيتيكني  دينيتس  األملاني  احلكم 

جزاء السبانيا في الدقيقة ٢٧ اثر عرقلة 
داني سيبايوس، املعار من ريال مدريد إلى 
أرسنال اإلنكليزي، داخل املنطقة فانبرى 
يسار  على  راموس  سيرجيو  القائد  لها 
لراموس  الـ٢١  الهدف  وهو   .(١٧) احلارس 
بعد  على  وبات  دولية  مباراة   ١٦٦ في 
مباراة واحدة ملعادلة الرقم القياسي في 
عدد املباريات الدولية الذي ميلكه زميله 
إيكر  احلارس  امللكي  النادي  في  السابق 
كاسياس. كما هو الهدف الرابع لراموس 
في التصفيات، وهو هداف منتخب بالده 
مطلع  تقدمها  إسبانيا  بها.وعززت 
منسقة  هجمة  اثر  الثاني  الشوط 

الكاسير  باكو  انهاها 
من  اخلالي  املرمى  داخل 
متريرة  بعد  قريبة  من مسافة 
لبا  (٤٧).أ
وقلص مهاجم ديبورتيفو 
الفارق  أندوني  كورونيا  ال 
رأسية  بضربة  لرومانيا 
.(٥٩) قريبة  مسافة  من 

فازت  ذاتها،  اجملموعة  وفي 
مضيفتها  على  السويد 

أللكسندر  اهداف  باربعة  فارو  جزر 
إسحاق (١٢ و١٥) وفيكتور لينديلوف 
والنروج   ،(٤١) كايسون  وروبن   (٢٣)

على مالطا بهدفني نظيفني سجلهما 
ساندر بيرج () وجوشوا كينغ (٤٥).

النجم  سيصبح  اخر  جانب  من 
من  حرا  ميسي  ليونيل  األرجنتيني 
تعاقده مع نادي برشلونة بطل إسبانيا 
ما  بحسب  القدم،  كرة  في 
الكتلوني  النادي  رئيس  ذكر 
وقال  بارتوميو.  جوسيب 
بارتوميو في حديث لقناة 
مع  عقدا  «وقعنا  النادي 
ملدة  سنتني  منذ  ميسي 
أربع سنوات. ميكنه مغادرة 
قبل  برشلونة 
األخير  املوسم 

في 

٢٠٢٠-٢٠٢١، اعتزال كرة القدم أو اللعب 
في املكان الذي يريده». وسيكون مبقدور 
في  العب  أفضل  عاما)،   ٣٢) ميسي 
العالم خمس مرات، السير على خطى 
إينيستا  أندريس  السابقني  زميليه 
وقطر  اليابان  إلى  املنتقلني  وتشافي 
تابع  برشلونة.  في  زاخرة  مسيرة  بعد 
و(كارليس)  تشافي  «إينيستا،  بارتوميو 
بويول كان لديهم هذه البنود. مع هؤالء 
قلقني.  نكون  لن  ميسي  وليو  الالعبني 
آخر،  فريق  مع  اللعب  في  برغبته  أشك 
مستقبله.  حول  احلرية  استحق  لكنه 
شك  وال  لبرشلونة،  كبير  مشجع  هو 
وآمل   ٢٠٢١ حتى  استمراره  حول  لدي 

لسنة إضافية أيضا
بيكيه  جيرار  برشلونة  دفاع  قلب  وكان 
أعلم  «كنت  صحفي  حديث  في  أشار 
انه مبقدور ميسي ان يترك بعقد حر في 
كل موسم. نعرف جميعا التزام ليو مع 
برشلونة وهذا االمر ال يقلقني. اكتسب 
حق اختيار ما يريده في مستقبله بعد 
كل ما قدمه لهذا النادي». وأحرز ميسي 
الذي استهل مسيرته مع برشلونة في 
٢٠٠٤ لقب الدوري االسباني عشر مرات 
أوربا  أبطال  ودوري  مرات   ٦ امللك  وكأس 

أربع مرات.
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عزز املنتخب التونسي آماله ببلوغ الدور الثاني من نهائيات 
كأس العالم لكرة السلة التي تستضيفها الصني حتى ١٥ 
ضمن   ٧٩-٦٧ االيراني  املنتخب  على  بفوزه  أيلول/سبتمبر، 
بينما طغت  الثالثة،  اجملموعة  من  الثانية  اجلولة  منافسات 
مشادة وحادثة «نطح» على املباراة التي انتهت بفوز إيطاليا 
على أنغوال. وكان املنتخب التونسي بطل افريقيا عام ٢٠١٧ 
االسباني، حامل  املنتخب  أمام  األولى  املباراة  في  قد سقط 
اللقب عام ٢٠٠٦، وأحلق بإيران الهزمية الثانية بعد أن سقطت 
أمام بورتو ريكو في اجلولة االولى. وكان صالح مجري، الالعب 
األميركي  الدوري  في  مافركيس  داالس  صفوف  في  السابق 
برصيد  اللقاء  في  مسجل  أفضل  ايه»،  بي  «ان  للمحترفني 
حاسمة. متريرات  وثالث  متابعة  لـ١٥  إضافة  نقطة،   ٢٢
وسجل كل من الالعبني األميركي االصل مايكل رول ومكرم 
حاسمة،  متريرات  خمس  الى  إضافة  نقطة،   ١٦ رمضان  بن 
ليساهما في الفوز على بطل آسيا ثالث مرات أعوام ٢٠٠٧، 
٢٠٠٩ و٢٠١٧. وتلتقي تونس في اجلولة الثالثة مبنتخب بورتو 

األولى في  للمرة  الثاني  الدور  بلوغ  األربعاء، وستحاول  ريكو 
تاريخها خالل مشاركتها الثانية بعد خروجها من الدور األول 
طغت  الرابعة،  اجملموعة  وفي  تركيا.  في   ٢٠١٠ مونديال  في 
االيطالي  منافسه  باولو  ليونيل  أنغوال  «نطح» العب  حادثة 
املنتخب  بفوز  انتهت  التي  املباراة  على  أليساندرو جنتيلي، 
القوية،  انطالقته  «األتزوري»  منتخب  وواصل   .٩٢-٦١ األوربي 
فوشان  مدينة  في  أقيمت  التي  املباراة  في  ثانيا  فوزا  وحقق 
بجنوب الصني، بعد فوزه الكبير على الفيليبني ١٠٨-٦٢ في 
الثانية بعد سقوطها  بالهزمية  أنغوال  األولى. ومنيت  املباراة 
أمام صربيا ١٠٥-٥٩. ووقع االحتكاك عندما دفع جنتيلي بقوة 
ابن  «ينطح»  أن  قبل  بلطف  بداية  رد  الذي  االنغولي  الالعب 
ا على أنفه قبل ثوان من نهاية اللقاء. وكان ماركو  الـ٢٦ عامً
بيلينيلي العب سان أنتونيو سبيرز األميركي أفضل مسجل 
ا  في اللقاء بـ١٧ نقطة، فيما تألق زميله جيف بروكس محققً
١١ نقطة، ١١ متابعة وسرقتني للكرة، ليقودا ايطاليا للفوز.

ويلتقي بطل أوربا عامي ١٩٨٣ و١٩٩٩ في املباراة املقبلة نظيره 
الصربي، املرشح األبرز خلطف اللقب من الواليات املتحدة، في 

مواجهة منتظرة بني الطرفني االربعاء .

 أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 
في  تزال  ما  بلدان  ثمانية  أن  الثالثاء 
السباق للفوز باستضافة كأس العالم 
للمرة  سيقام  والذي   ،٢٠٢٣ للسيدات 

األولى مبشاركة ٣٢ منتخبا.
وبوليفيا  بلجيكا  من  كل  وانسحبت 
البلد  يعلن اسم  أن  السباق، على  من 
الفائز باالستضافة من قبل الفيفا في 

أيار/مايو املقبل .
متوز/ في  قرر  قد  الفيفا  مجلس  وكان 

املنتخبات  عدد  رفع  الفائت  يوليو 
النجاح  الى ٣٢، بعد  املشاركة من ٢٤ 

الذي حظي به مونديال فرنسا ٢٠١٩، 
وذلك بهدف «تعزيز تطور كرة القدم 

النسائية».
انتقادات  لقي  القرار  هذا  لكن 
الذي  األخير  املونديال  أظهر  بعدما 
للمرة  بلقبه  املتحدة  الواليات  فازت 
الرابعة في تاريخها، تفاوتًا كبيرًا في 
السيما  املنتخبات  بني  املستويات 

خالل دور اجملموعات.
في  أعلن  قد  الدولي  االحتاد  وكان 
أبدت  بلدان  عشرة  أن  املاضي  آب 
البطولة  باستضافة  اهتمامها 
انسحاب  بعد  ولكن  أراضيها.  على 
ثمانية  بقيت  وبوليفيا،  بلجيكا 
إفريقيا،  جنوب  هي  املنافسة  في 
البرازيل،  أستراليا،  األرجنتني، 
وكوريا  نيوزيلندا  اليابان،  كولومبيا، 

اجلنوبية، علما بأن األخيرة أشارت الى 
بالتشارك  البطولة  استضافة  امكان 

مع كوريا الشمالية .

لغاية  الوطنية  االحتادات  فيفا  ومنح 
الثاني من أيلول/سبتمبر احلالي لتأكيد 
الكروي،  احلدث  باستضافة  رغبتها 
األول/ديسمبر  كانون   ١٣ حتى  ولديها 

التي  الترشيح  ملفات  لتقدمي  املقبل 
الثاني/ كانون  في  االحتاد  سيدرسها 
اسم  إعالن  قبل  وشباط/فبراير،  يناير 

البلد املضيف في أيار/مايو ٢٠٢٠.

منافسات  على  الستار،  يسدل 
أمريكا  بطولة  في  السيدات  فردي 
تواجه  عندما  وذلك  املفتوحة، 
نظيرتها  ويليامز  سيرينا  األمريكية 
الكندية بيانكا أندريسكو في املباراة 

النهائية على ملعب آرثر آش.
لنهائي  تكرارًا  مواجهة  وتعد 
املاضي،  الشهر  تورنتو  بطولة 
السابقة  الوحيدة  املواجهة  وهي 
انسحبت  وحينها  الالعبتني،  بني 
أثناء  األولى  اجملموعة  في  سيرينا 
بسبب   ،١-٣ النتيجة  في  تأخرها 
اإلصابة في الظهر، لتتوج أندريسكو 
مسيرتها  في  الثاني  بلقبها  حينها 
ويليامز  سيرينا  ومتلك  االحترافية. 
احلديث،  العصر  في  القياسي  الرقم 
ببطوالت  ا  تتويجً العبة  كأكثر 
وإذا  لقبًا،   ٢٣ بواقع  سالم  اجلارند 
فستعادل  اليوم،  باللقب  توجت 
رقم مارجريت كورت كأكثر الالعبات 
الكبرى  األربع  بالبطوالت  ا  تتويجً
أما  العصور.  كل  في  لقبًا   ٢٤ بواقع 
بيانكا فتخوض اليوم أول نهائي في 
البطوالت  في  االحترافية  مسيرتها 
األربع الكبرى، وذلك في رابع مشاركة 

بطولة  ألي  الرئيس  اجلدول  في  لها 
في اجلراند سالم، وهو إجناز سبق وأن 
حتقق مرة واحدة من قبل عبر مونيكا 
عام  جاروس  روالن  في  سيليتش 
كندية  ثاني  أندريسكو  ١٩٩٠.وتعد 
اجلراند  في  بطولة  نهائي  إلى  تصل 
سالم في العصر احلديث منذ أوجيني 

بوشارد في وميبلدون عام ٢٠١٤.
املباريات  في  سيرينا  وحققت 
 ٢٣ سالم  اجلراند  لبطوالت  النهائية 
وفي  هزائم،  لـ٩  وتعرضت  انتصار 
 ٦ باللقب  فازت  املفتوحة  أمريكا 
مرات وخسرت ٣ مرات، وأتت هزائمها 
الثالث أمام شقيقتها فينوس ويليامز 
عام ٢٠٠١ وأمام سامنثا ستوسر عام 

أوساكا  نعومي  أمام  وأخيرًا   ،٢٠١١
العام املاضي.

ابنتها  سيرينا  أجنبت  أن  منذ  ولكن 
نهائيات   ٣ خاضت  املاضي،  العام 
خسرتها  سالم  اجلراند  بطوالت  في 

ا . جميعً
 (٤-٤) سيرينا  تتعادل  عام  وبشكل 
العبات  أمام  النهائية  املباريات  في 
الكبرى  البطوالت  نهائي  يخضن 
وأن تغلبت  األولى، حيث سبق  للمرة 
على فيرا زفوناريقا في وميبلدون ٢٠١٠ 
في  رادفانسكا  أجنيسكا  وعلى 
وميبلدون ٢٠١٢ وعلى لوسي سافاروفا 
روالن جاروس ٢٠١٥ وعلى جاربني  في 

موجوروزا في وميبلدون ٢٠١٥ . ــاح  اجلن ــرق  تط
الويلزي غاريث بايل 
اخلميس إلى الفترة 
مر  التي  ــة  الصعب
ــع ناديه ريال  بها م
ــباني  ــد االس مدري
الذي كان يرغب في 
بيعه قبل أن يقرر 
ــه،  ب ــاظ  االحتف
هذه  أن  معترفا 
الفترة لم تكن 
 « ــة لي مثا »

ــا  لكنه
ــه  جعلت
«أقوى».

ث  ــد حت و
ــد  ئ قا
ــز  يل و
م  ــا م ا

ــني  لصحفي ا
ــش  هام ــى  عل

ــي كارديف  ــب ف ــرات املنتخ حتضي
ــان  ــام أذربيج ــة أم ــه املرتقب ملبارات
اجلمعة ضمن تصفيات كأس أوربا 
ــا كانت الفترة  ٢٠٢٠ «لن اقول أنه
ــيرتي. اتذكر اني  ــب في مس االصع
ــام بكامله مع  ــالل ع ــم العب خ ل
ــابق في  ــاب (مدربه الس هاري ريدن

توتنهام هوتسبر االنكليزي)».
ــرة) مثالية،  ــن (فت ــم تك ــع «ل وتاب
ــي  ــبق لي أن وجدت نفس ولكن س
ــرف كيف ادير  ــع ذاته. اع في الوض

االمور».
ــيا  أساس ــا  عنوان ــل  باي ــكل  وش
ــالق  ــل انط ــالم قبي ــائل اإلع لوس
املوسم اجلديد، السيما بعد تأكيد 
ــدان العائد  ــي زين الدين زي الفرنس
ــادي امللكي  ــى اإلدارة الفنية للن ال
أن  ــرم،  املنص ــم  املوس ــف  منتص
ــكل جزءا  الويلزي (٣٠ عاما)، ال يش
من خططه إلعادة بناء الفريق بعد 
ــم اخمليب الذي عرفه محليا  املوس
وقاريا، قبل ان يستعيد بايل مركزه 
كأساسي في تشكيلة «امليرينغي» 

بعدما استعاد مستواه.

ــارته االولى  ــل ريال خس وجنب باي
هذا املوسم في املرحلة الثالثة من 
ــل ثنائيته  ــباني بفض الدوري االس
ــه فياريال االحد  ــي مرمى مضيف ف
ــي مباراة انتهت بالتعادل  املاضي ف

.٢-٢
ــن املتوقع أن ينضم الويلزي  وكان م
ــونينغ  ــو س ــق جيانغس ــى فري إل
ــة مدتها ثالث  ــي صفق الصيني ف
ــه  جني ــون  ملي ــة  بقيم ــنوات  س
ــي  ــون دوالر) ف ــترليني (١,١ ملي اس
ــادي  ــن الن ــد، لك ــبوع الواح األس
ــه، فيما  ــن قرار بيع ــي عاد ع امللك
ــابق ان  ــم توتنهام الس أكد مهاج

مجريات االحداث «لم تقوضه».
ــم إلى النادي  ــع بايل الذي انض وتاب
امللكي صيف عام ٢٠١٣، «تواضعت 
ــن.  ــالل التماري ــد خ ــت بجه وعمل
ــي بحالة جيدة،  ــعر أنن (اليوم) أش
ــابق»،  ــوى مما كنت في الس ورمبا أق
قبل أن يختم «ما حصل مع النادي 
ــات،  اجاب اردمت  اذا  ــرا.  ــيبقى س س
عليكم رمبا أن تسألوا ريال مدريد».

��

@ÚÓΩb»€a@Ú����ôbÌä€a:زوروا موقعنا على االنرتنت
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ــي إجنليزي،   ــر صحف قال تقري
ــد  أع ــيتي  س ــتر  مانشس إن 
امليركاتو  ا ألولى صفقات  جيدً

الشتوي.
«ذا  ــة  صحيف ــرت  ذك ــد  فق
ــيتي  صن» البريطانية، أن الس
ــاق نهائي مع نادي  توصل التف
ــتانكوم  ــكي س تشوكاريتش
ــم  املهاج ــم  لض ــي،  الصرب
سلوبودان تيديتش مقابل ٢٫٧ 

مليون إسترليني.
ــى أن  ــة إل ــارت الصحيف وأش
ا،  ـــ١٩ عامً ــي صاحب ال الصرب
ــراز ٤ أهداف خالل  جنح في إح

٩ مباريات هذا املوسم.
ميروسافليفيتش،  نيناد  وقال 
ــادي  ن ــي  ف ــرة  الك ــر  مدي
ــتانكوم،  س تشوكاريتشكي 
كان  ــيتي  س ــتر  مانشس إن 
ــرة طويلة،  لفت الالعب  يراقب 

قبل أن يقرر التعاقد معه.

ــاهدوا جميع  وأضاف: «لقد ش
ــب، وكل خطوة  مباريات الالع
ــر  أم ــذا  وه ــا،  به ــوم  يق كان 
ــات التي  ــي في الصفق طبيع
ــة في  ــر األندي ــا أكب ــوم به تق

العالم».
اتصلوا  ــا  «عندم ــه:  بقول وأمت 
ــيتي)  س ــتر  (مانشس ــا  بن
ــمي، توصلنا إلى  ــكل رس بش
ــأن الصفقة  اتفاق نهائي بش

بسهولة وسرعة».
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ــن الطاهر  ــث ع ــا احلدي ــد هن ال أري
ــد الغور في  ــاً، وال أري ــه كاتب بوصف
ــة ألنني  ــلوبه بالكتاب ــات اس تقني
ــبق وأن كتبت مقاالً بهذا الشأن  س
قبل سنوات بعنوان (عكاب سالم 
ــومري أصيل) نشر  الطاهر قلم س
ــي البينة اجلديدة وصوت  في جريدت
ــي كتابيه  ــك إبان قراءت ــداد، وذل بغ
ــات الكتابة)  ــومني (موضوع املوس
ــة واحلياة _  ــى ضفاف الكتاب و(عل
االعتراف يأتي متأخراً) لذا سأقتصر 
ــى وقفات  ــطوري التالية عل في س
ــا أورده  ــض م ــى بع ــات عل وتعقيب
ــات في كتابه  الكاتب من موضوع
ــي، فانبرى  ــتفزت ذاكرت اجلديد، اس
ــع صدر  يراعي معقباً راجياً أن يتس
استاذي الطاهر على ما يرد فيها...

ــات ما ذكره  ــي مقدمة هذه احملط ف
ــاعر  بالش ــه  عالقت ــن  ع ــب  الكات
ــارته  ــردان, واش ــني م ــل حس الراح
ــه  ــب نفس ــردان كان يح ــى ان م ال
مستشهداً بحادثة اهداء الشاعر 
ديوانه ذائع الصيت (قصائد عارية) 
الى نفسه, وأنا أبرئ مردان من أدواء 
ــس واعتقد ان  ــب النف األنانية وح
تصرفه هذا يدخل في (خانة) مترده 
ــم يعتد على  ــع الذي ل ــى اجملتم عل
ــعر, وكأنه يقول  هذا النوع من الش

ــن اعترضوا على  للمحافظني الذي
الديوان (انا ال أكتب لكم وأمنا أكتب 
ــا صاحب  ــل ذلك م ــي), ودلي لنفس
ــة ورفض  ــوان من ضج ــدور الدي ص

ومنع للتداول. 
ــاد واحداَ  ــني مردان عده النق وحس
من الشعراء الصعاليك في الشعر 
العراقي اضافة الى الشاعرين عبد 
االمير احلصيري وعبد القادر رشيد 
الصعلوك  ان  ــروف  واملع الناصري, 
ــل كان يعرض  ــه, ب ــب نفس ال يح
ــل فقراء  ــن أج ــه للخطر م نفس
ــني  ــاعرنا املبدع حس ــه، وش قوم
ــجيعه  مردان عرف عنه حبه وتش
ــهد  ــابة وهذا ما ش للمواهب الش
ــي مقاله  ــاص نزار عباس ف به الق
املنشور في مجلة ألف باء بعددها 
ــم (٨٨٥) الصادر في ثمانينات  املرق
ــي والذي جاء فيه (في  القرن املاض
اني  أذكر  ــينيات,  منتصف اخلمس
ــني مردان  حملت الى املرحوم حس
ــي الصف  ــودة قصة, كنت ف مس
ــدادي, وكان يعمل في  ــع االع الراب
ــت متهيباً,  ــة األخبار, كن صحيف
ــرأ القصة  ــي وق ــب ب ــكاً, رح مرتب
ــماً,  ــدوء, ثم التفت نحوي باس به
ــا  ــق ي ــال (ث ــم ق ــه الضخ وبصوت
ــب اآلن أفضل  ــك تكت ــي ان صديق
ــنك),  ــت في س ــا كن ــي عندم من
ــب التهيب  ــاس (ذه ــف عب ويضي
واالرتباك وغمرني شعور من الثقة 
ــه, وخرجت من  بالنفس ال حدود ل
ــن الفرح  ــا أكاد أطير م ــه وأن غرفت
ــن عنده  ــون, خرجت م ــا يقول كم

لكي أكتب وأكتب..) 
وحني حط الطاهر في محطة أخرى 
ــه ميمماً صوب  من محطات ذاكرت
ــرح العرب القدمي) ذاكراً  االندلس (ج

ــوك العرب فيها (عبد  هزمية آخر مل
ــراً  ــر) وعودته منكس اهللا بن األحم
باكياً الى أمه التي قالت له شعراً:

إبك مثل النساء ملكاً مضاعاً
          لم حتافظ عليه مثل الرجال

اال ان الطاهر ذكر مضمون ذلك نثراً 
ال شعراً, وهذه احملطة أوقدت شمعة 
ــاعر عبد  ذاكرتي على قصيدة للش
ــري حفظتها  ــيد الناص ــادر رش الق
ــي  املاض ــرن  الق ــبعينات  س ــي  ف
ــاحة مدرستي  وكنت أقرأها من س

االبتدائية استهلها بقوله:
لقد أضعنا من اخلذالن أندلساً

؟! فهل نضيع فلسطيناً وننخذلُ
ــة   العربي ــية  الرومانس ــاعر  ولش
ــى  ــي قصيدة ملؤها األس ــزار قبان ن
تشعرنا باأللم على فقدان االندلس 

جاء فيها:  
لم يبق في أسبانيه 

منا. ومن عصورنا الثمانيه
 غير الذي يبقى من اخلمرِ 

بجوف االنيهْ ..
وأعني كبيرة .. كبيرة

ما زال في سوادها ينام ليل الباديهْ
لم يبق من قرطبة 

سوى دموع املئذنات الباكيهْ
ــخ  والتأري ــورد  ال ــر  عبي ــوى  س

واالضاليهْ
لم يبق من والدة ومن حكايا حبها

قافية ، وال بقايا  قافيهْ
لم يبق من غرناطة 

ومن بني األحمر اال ما يقول الراويهْ
اعود الى محطة أخرى من شواطئ 
ــد حديثه عن  ــف عن ــر التوق الطاه
ــرة  املثي ــالمية  االس ــخصية  الش
ــاوي)،  القرض ــف  (يوس ــدل  للج
ــاوي  القرض ــة  ــن عالق ــه م وتعجب
ــائالً - (كيف  االخواني بداعش متس

يصادق االخواني يوسف القرضاوي 
ــل  مث ــاً  وارهابي ــاً  تكفيري ــاً  كيان

داعش؟).

ــا حق لي ان  أعجب من (عجب)  وهن
ــو العارف بأن  ــتاذي الطاهر ، وه أس
ــلمني ومنذ  ــوان املس ــم االخ تنظي
ــأته على يد حسن  ــه ونش تأسيس
ــجرة  ــات الش (ب ــام ١٩٢٨  ــا ع البن
املسمومة التي أنبتت ثمار التكفير 
القاتلة) وان االفكار الواردة في كتاب 
ــيد قطب (معالم الطريق) كانت  س
عظيمة األثر في نفوس غالبية قادة 

احلركات االرهابية.
ــة وارهاصاتها،  وبعيداً عن السياس
ــار الطاهر الى تعرفه (من خالل  اش
ــاء  ــفاره) على العديد من النس أس
ــو)،  منهن الرومانية (نادية كوماتس
ــة  (نادي ــمها  اس ان  ــح  والصحي
ــة اجلمباز  ــي العب ــي) وه كومانتش
ــرت العالم في  ــهيرة التي أبه الش
ــة عام ١٩٧٦  ــال االوملبي دورة مونتري
ــي  ــت الرقم القياس ــا حطم عندم
ــي وحصلت على  في التأريخ االوملب

ــن املداليات الذهبية وهي  العديد م
لم تتجاوز الرابعة عشر من عمرها، 
ــي غادرت بالدها   ويذكر ان كومانتش

ــقوط نظام  قبل فترة وجيزة من س
ــكو عام ١٩٨٩ لتستقر  تشاوشيس

في الواليات املتحدة.

ــار الكاتب  ــه أش ــياق ذات ــي الس وف
ــي ربطته  ــة الصداقة الت الى عالق
ــون  التلفزي ــرة  مدي ــكا)  (موني ــع  م
ــترطت عليه أن  ــي التي اش القبرص
يدفع ثمن البنزين الذي تستهلكه 
ــا معاً في  ــاء جتوالهم ــيارتها اثن س

شوارع نيقوسيا، وهنا توقفت ملياً 
ــا اقارن ذلك مع الكرم الذي عرف  وأن
به العرب، اذ كان جدنا حامت الطائي 
يأمر غالمه بأن يوقد النار حني يجن 
ــه من أضل طريقه  الليل ليهتدي ل

وهو القائل: 
واني لعبد الضيف مادام ثاوياً

     وما في إال تلك من شيمة العبد
وفي محطة أخرى أشار الطاهر الى 
ــني الذين عملوا  ــد من املصري العدي
ــة والتلفزيون  ــة االذاع في مؤسس
ــد  ــرج (محم ــم اخمل ــة منه العراقي
ــة،  ــام الطويل ــرج األي ــق) مخ توفي
ــذا  ــرج ه ــم مخ ــح ان اس والصحي
ــري توفيق  ــرج املص ــو اخمل ــم ه الفل
ــة بنفس  ــم عن قص ــح، والفل صال
ــر معله،  ــا عبد االمي ــم كتبه االس
ــروب الرئيس  ــة ه ــا قص ــرد فيه س
ــابق صدام حسني بعد احملاولة  الس
ــد  ــم عب ــال الزعي ــلة الغتي الفاش
ــيد  ــارع الرش ــم في ش الكرمي قاس

عام ١٩٥٩.
وفي حديثه عن مدينة السماوة 
ــزازه بعدد  ــار الكاتب الى اعت اش
ــماوية  الس ــخصيات  الش ــن  م
ــيد  ــاعر (عريان الس ــم الش منه
ــب معلوماتي ان  ــف)، وحس خل

السيد خلف ليس سماوياً، وامنا 
ــكر على  هو من مواليد قلعة س
ــراف بالناصرية  ــاف نهر الغ ضف
ــي في بغداد عام  عام ١٩٤٠ وتوف

.٢٠١٨
ــخصيات  الش ببعض  وعن عالقته 
ــر ذكريات  ــر الطاه ــة تذك االعالمي
ــد اجلبار  ــع عب ــه م ــداث جمعت وأح
محسن الالمي وأمير احللو، والالمي 
ــاً كنت أحرص على  كان كاتباً المع
ــا  ــبوعي عندم ــه االس ــراءة مقال ق
ــف  ــة ال ــر مجل ــاً لتحري كان رئيس
ــلوبه شبهاً  باء، وكنت أجد في اس
ــران،  جب ــل  ــران خلي جب ــلوب  بأس
ــؤوليات واملناصب  ــد ان املس واعتق
ــذاك أكلت  ــا حين ــف به ــي كل الت
ــرف ابداعه الصحفي،  كثيراً من ج
ــاءت افتتاحيات جريدة الثورة  ثم ج
ــد االنتفاضة  ــبت له) بع (التي نس
ــل  أه ــم  تته ــي  والت ــعبانية  الش
ــوب بالعجمة وانهم من اصول  اجلن
ــي اجلاموس  ــة (وانهم من مرب هندي
ــن اجدادهم الذين  الذين توارثوها م
جاء بهم محمد القاسم من الهند 
ــق غالبية  ــرون) لتزيد من حن قبل ق
ــع انه  ــه، م ــي علي ــعب العراق الش
ــه  أواخر عام  ــاالً قبل وفات كتب مق
ــن كتابة هذه  ــه م ٢٠١٢ يبرئ نفس
ــبها الى رأس النظام  املقاالت وينس
املباد، اما االعالمي امير احللو فسبق 
ــي االطالع على كتاباته حتى بعد  ل
ــدة)  التي  ــدة (اجلري ــه في جري عمل
اصدرها قيس العزاوي بعد سقوط 
النظام ولكني ال اتفق مع بعض ما 
اورده الطاهر عنه بقوله (امير احللو 
ــن على وفاق مع  كان قومياً ولم يك
النظام) اذ سبق وان قرأت له مقاالت 
ــت ادري اذا  ــئ عن غير ذلك ولس تنب
ــريرته  ــر مطلعاً على س كان الطاه

من خالل الصحبة والزمالة.
ــر بالصحفي  ــن عالقة الطاه وع
ــد اجلبار  ــيوعي عب ــد الش والقائ
ــدا واضحاً تأثر  وهبي اقول لقد ب
ــعيد وهذا جتلى  ــر بأبي س الطاه
ــراءة  ــه على ق ــالل حرص ــن خ م
ــدة  ــي جري ــه ف ــة كتابات ومتابع
ــعب منذ بواكير صباه  احتاد الش
واقتفى الطاهر اثر ابي سعيد في 
ــلوب السهل املمتنع  اعتماد اس
ــاخرة  الس الكتابات  ــى  ال وامليل 
احيانا، واني أسال متعجباً كيف 

لم يتأثر الطاهر باجتاه ابي سعيد 
ــيما وان البيئة  ــي ال س السياس
ــت  ــا كان ــش فيه ــي كان يعي الت
ــاعده على ان يكون (يسارياً  تس
ــت ادري؟ الرحمة  ماركسياً)، لس
ألبي سعيد الكاتب الكبير الذي 
خلف لنا ارثا صحفيا ثراً اضافة 
ــة انوار عبد  ــى ان ابنته (املطرب ال
الوهاب) حلقت بعيدا في سماء 

الفن العراقي األصيل ..
ــار الطاهر الى انه عمل حتت  واش
ــة العراقية مع  ــة الصحاف خيم
ــخصيات املندائية،  عدد من الش
ــي املندائيني  ــه يجد ف ــداً ان مؤك
طائفة مساملة ودودة مبدعة، وأنا  
أتفق مع ما ذهب اليه في وصفه 
ــة احملترمة  ــل لهذه الطائف اجلمي
ــات صداقة  ــي عالق ــي ربطتن الت
ــد من ابنائها،  حميمة مع العدي
ــة  الطيب اال  ــم  منه ــد  أج ــم  ول
ــم  قلوبه وكأن  ــماحة  والس
ــاه  ــدت مبي ــب عم ــواطئ للح ش
ــقونها  االنهار اجلارية التي يعش
ــم، فتطهرت من كل  في موروثه
أدران احلقد والضغينة والبغضاء، 
اضافة الى عشقهم الالمتناهي 
ــروف  ــم الظ ــراق وان أجبرته للع
ــمع  ــي اس ــه، وكأن ــى مغادرت عل
صدى صوت شاعرة احلب واجلمال 
املندائية مليعة عباس عمارة وهي 

تناجي بغداد من غربتها: 
بغداد تائهة أنا حيرى

     من بعد صدرك لم اجد صدرا
واخيرا.. شكراً للطاهر، فقد كان 
ــواطئ ذاكرته  ــي ش ــوال ف التج
سياحة ثقافية جميلة، وشهادة 
موضوعية على عصر ضم الكثير 
من املتناقضات، ومما اضفى على 
ــخصية  ــة هو ش ــاب اهمي الكت
ــة  الصحفي ــا  بأبعاده ــب  الكات
والسياسية وما امتاز به اسلوبه 
ــق وموضوعية،  ــة وعم من عفوي
ــي مزج فيها بني احلس  ولغته الت
ــي  ــرد القصص ــي والس الصحف
ــهياً،  ليقدم للقراء زاداً ثقافياً ش
وجاء تقدمي املؤرخ العراقي الكبير 
ــالف ليضيف الى  ــم الع د.ابراهي

الكتاب قيمة اخرى.. 
ــر، داعياً  ــتاذي الطاه حتياتي ألس
اهللا ان ميد بعمره ليتحفنا باملزيد 

مما يجود به قلمه الرقراق.
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 عبد اِّـنعم ناصر العيساوي 

أهداني الصديق الكاتب واِّـهندس واإلعالمي عكاب سالم الطاهر نسخة من كتابه الجديد اِّـوسوم (على شواطئ الذاكرة) الصادر 
عن مكتبة الدار العربية للمنشورات، فانقطعت عن العالم لقراءته على مدى يومني متتاليني، كانت بحق سياحة ثقافية مذهلة 
وممتعة تعرفت من خاللها على ما مر به الكاتب من ظروف ومواقف و(مطبات) كادت أن تؤدي به اُّـ التهلكة، باالضافة اُّـ تعريفنا 
بالعديد من رجاالت العصر الذين كانت لهم بصمة َّـ االحداث، فالكتاب باالضافة اُّـ انه يصلح أن يصنف من كتب السرية فهو 

ايضاً يؤرخ ِّـرحلة مهمة من مراحل تأريخنا اِّـعاصر..

بغداد / البينة الجديدة
ــات  العالق ــرة  دائ ــتعد  تس
ــي وزارة الثقافة  ــة ف الثقافي
ــة  إلقام ــار  واآلث ــياحة  والس
مهرجان شعري مبناسبة يوم 
املقبل، جاء  العاملي  ــعر  الش
ــاء املدير العام  ــك خالل لق ذل
فالح العاني مبنسقة مشروع 
ــا في معهد غوته األملاني  انان
في العراق بيرغت سفينسون 
ــي. ورحب  ــوم الثالثاء املاض ي
ــروع  ــقة مش ــي» مبنس العان
ــيدا في ذات الوقت  انانا، مش
ــات الثقافية الطيبة  بالعالق
ــذي  ال ــدور  وال ــن  البلدي ــني  ب
ــه في هذا  يلعبه معهد غوت
ــره  لتطوي ــعي  والس ــار  اإلط

ــوات  ــن اخلط ــر م ــر الكثي عب
ــالل  خ ــرى  وج ــة».  االيجابي
ــوع  موض ــة  مناقش ــاء  اللق
املاني  أقامة مهرجان شعري 

ــترك  مش ــي  عراق ــي  فرنس
ــتعدادا بيوم  ــداد اس ــي بغ ف
الشعر العاملي للعام املقبل، 
وسيتضمن املهرجان قصائد 

ــتلهم احلضارة  ــعرية تس ش
ــط  رب ــالل  ــن خ ــة م العراقي
باآلثار،  ــعرية  الش ــد  القصائ
ــعر بني  ــل عنوان (الش ويحم
ــر)، باإلضافة  ــي واحلاض املاض
ــتضافة عمدة مدينة  إلى اس
ــي  وه ــة  االملاني ــر  بي ــدن  هاي
املدينة املسجلة على الئحة 
ــة في منظمة  اإلبداعي املدن 
ــة بغداد  ــكو ،كمدين اليونس
اإلبداعية إلقامة برنامج عمل 
ــهد  ش ــترك.كما  مش تعاون 
ــاء بحث جوانب عدة من  اللق
ــهم في تعزيز  شانها أن تس
التعاون الثقافي بني البلدين 
الصديقني.من جانبها «اثنت 

منسقة مشروع انانا».

البينة الجديدة / علي شريف
ــي في  الثقاف ــت  البي ــن  احتض
ــية  امس ــط  واس ــة  محافظ
شعرية نظمتها جمعية األدباء 
ــعبيني في واسط مبناسبة  الش
ــرى  وذك ــرام  احل ــرم  مح ــهر  ش
ــعراء  ــة من ش ــوراء  لنخب عاش
ــت  ــة البي ــى قاع ــة عل احملافظ
ــية  األمس ــتهلت  اس الثقافي. 
ــا عدد من املثقفني  التي حضره
واألدباء والشعراء ورؤساء الروابط 
ــع من  ــة وجم ــعرية واالدبي الش
أبناء احملافظة املهتمني باجلانب 
ــة ترحيبة ملدير  ــي بكلم الثقاف
ــعدون  ــت الثقافي مناف س البي
ــا  ــط متمني ــي واس ــي ف العتاب
ــق واإلبداع  التوفي لكل احلضور 
ــيرتهم الثقافية  ومواصلة مس
ــي:  العتاب ــاف  وأض ــة.  واألدبي

ــن خالل صرحنا  ونحن اليوم وم
ــرى ثورة ابي  ــي نحيي ذك الثقاف
ــني (ع) من خالل  عبد اهللا احلس
هذه األمسية التي شارك فيها 
ــعراء واألدباء  ــن الش ــة م لنخب
ــط نستذكر  في محافظة واس
وجرحانا  ــهدائنا  ــات ش تضحي
ــا  مقاتلين ــف  مواق ــي  ونحي

ــوات  الق ــال  رج ــن  م ــال  اإلبط
ــن  ــل اجملاهدي ــلحة وفصائ املس
ــر  أروع املفاخ ــطروا  ــن س اللذي
البطولية بثباتهم وشجاعتهم 
وتضحياتهم اجلليلة في سوح 
املعارك وهم يسيرون على نهج 
ومبادئ اإلمام احلسني (ع). والقى 
ــعراء قصائدهم فجسدت  الش

ــر من  ــة الطف في العاش واقع
ــة  الواقع ــك  تل ــرام  احل ــرم  مح
ــم  ــت للعال ــي بين ــة الت األليم
ــمى آيات التضحية والفداء  أس
تنتصر  الزكية  ــاء  الدم وجعلت 
بسمو مبادئها وقيمها النبيلة 
ــلطة  ــيف وس على جبروت الس
وان استشهاد سبط  الطغيان. 
ــه في  ــه وأصحاب ــول وأهل الرس
ــت من اإلميان  ــة الطف كان واقع
ــة لتصبح  ــق والعدال ــم احل بقي
ــرار في  ــارا لكل األح نهجا ومن
ــة  للحري ــني  املتطلع ــم  العال
ــام  ــي خت ــة. وف ــق العدال وحتقي
ــور على  ــى احلض اثن ــية  األمس
ــوم به  ــذي يق ــز ال ــدور املتمي ال
ــي دعم كل  ــي ف ــت الثقاف البي
األنشطة والفعاليات التي تقام 

في احملافظة.

البينة الجديدة / خاص
ــوريا  ــن دار االمل اجلديد في س ع
ــر صدر للكاتب  للطباعة والنش
ــه الثالث  ــم كتاب ــكيب كاظ ش
ــا كان في  ــد كان م ــوم (ق املوس
النقاش والرأي) بحجم متوسط 
 ٢٤٧ ــع  وبواق ــة  انيق ــة  وبطبع
صفحة وهو عبارة عن سلسلة 
ــه  كتاب ــب  الكات ــدأ  ب ــاالت.  مق
ــتاذي)  ــداء قيم الى روح (اس بإه

ــواد  ج ــي  عل ــور  الدكت ــل  اجللي
ــى تعريف  ــرج عل ــر ثم ع الطاه
ــهب للكتاب الذي كان مرآة  مس
صافية حلوادث ماضية امسكها 
ــدق وطرحها  ــكل ص ــب ب الكات
بكل امانة حيث ختمها الكاتب 
ــيق (يوم عاش  ــوان مثير وش بعن
ــاء علي  ــري في ريف قض اجلواه
ــي  ــيق نوص ــاب ش ــي) كت الغرب

بقراءته.

إن اشتياقي للحبيبِ محمدٍ        
خطفَ املنامَ وشتتَ األفكارا
وزيارة احلَرَم الشريفِ تهزني
نهارا فأبيتُ فوقَ وسادتي مُ

فاملالُ يعجزُني ويكسرُ خاطري
هارا فأروح أهذي خفيةً وجَ

رُ األحفادَ نسلَ محمدٍ أتذكَّ
 فأزور زينب أخدم الزوّارا

نا .أمضي لسيدنا احلسني تيمُ
تارا وكأنني سأالقيَ اخملُ

وبلهفتي أجري إليه وأنحني
باكا أضمُ جدارا فأشم شُ
مبالبس اإلحرام أصنعُ كعبةً

وأزورها وأرددُ األذكارا
كازتي تكئا على عُ وأطوفُ مُ

ويظل يهطلُ دمعيَ استغفارا

فيجيئُنى طيفُ احلبيب محمدٍ
يلقي عليَّ العطرَ واألزهارا..
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أهل قريتنا !
انور يونان

ــي  ف ــه  أحزان ــم  ــأ بعضه خب
ــي  ــا ف ــار دفنه ــي الفخ خواب
حقول القمح وبساتني الزيتون. 
ــر آهاته  ــل بعضهم األخ وأرس
ــماء. ــاكنني في الس نحو الس
ــرت  ــزان فانفج ــرت األح اختم
ــاتني.  والبس احلقول  ــت  وأغرق
ــق أتت  ــات صواع ــدت اآله وارت

عليهم جميعا.

   *************
فزاعة

امل عطية
ــرت  بعث ــاح،  الري ــا  هاجمته
ــا الحائط لها  ــا لكونه روحه
ــت أثقالها  ــه، حمل ب ــي  حتتم
وحدها بالطريق الوعر، لم متتد 
لها يد معاونة، كان رجلها بال 

ظل.
  خضوع

ايمان فهد

ــه وجولته، لم  ــه بصولت باغت
يحضر نفسه لذلك االجتماع 
الطويل وال لتلك األنوف املزمتة 
ــه املتده خلارج  واأليادي الطويل
ــدة تهاوت  ــدود، وقع باملصي احل
ــهل أمام  أحالمه وبدا صيد س
ــاء  ــرك الدم ــه وب ــول املعرك ه

السائحة؟!!
   ***********

دتان عقْ
صقر حبوب

ــيا،  ــي قاس ــن أب ــم يك ــداً ل أبَ
ــق  واحل ــا  دائم أراه  ــي  ولكنن

يجانبه...
ــلل  ــاورة يتس اجمل ــي غرفتنا  ف
ــة مع  ــه الليلي ــدى خالفات ص

أمي.
- من منهما على حق؟

نتجادل أنا وأختي الكبرى.
الزواج؛  ــى  حينما أكرهوها عل

ت «إليكترا» نِقَ شُ
تها.! دَ قْ بعُ

ÚÓññ”@pböflÎ

قصيدة 

شريفة السيد / مصر
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َّـ حديثه عن مدينة السماوة 
أشار الكاتب إُّـ اعتزازه بعدد 

من الشخصيات السماوية منهم 
الشاعر (عريان السيد خلف) 



رويدا عطية: لو عاد بي الزمن الى الوراء لفعلت هذا األمر!
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ــدة  ــة جدي ــال غنائي ــن أعم ــل م * ه
رين لها؟ حتضّ

ــن األغاني،  لت عدداً م ــجّ ــد س ـ   لق
ــى  األول ــني،  أغنيت ــا  منه ــدرت  وأص
ــا» وأهديتها إلى طفلي  عنوانها «تع
ــا الثانية فعنوانها «كيفك  «زين»، أم
ــن تصويرها  ــد انتهيت م يا حب» وق

أخيراً.
ــاركني بها  * ما هي احلفالت التي تش

خالل الصيف؟
ــارك في عدد من املهرجانات  ـ   سأُش
ــتُقام هذا الصيف في لبنان،  التي س
ــب أغنية «كيفك يا  وبعد عرض كلي
ــن الدول  ــافر الى عدد م ــب» سأس ح
العربية إلحياء حفالت سأُعلن عنها 

الحقاً.
ــي،  ــاس باللون الرومانس * أحبّك الن
ــر من اللون  ــني هذا اللون أكث هل حتب

الشعبي؟
ــون  بالل ــالً  فع ــي  أحبّون ــاس  الن ـ   
ــو  ــدءاً من أغنية «ش ــي، ب الرومانس
سهل احلكي»، وصوالً الى «بال حب»، 
ــب صوتي  ــك»... وأنا أح ــي إل و»وصلن
بهذا اللون، كما أحبّه باللون البلدي، 
ــبب في ذلك هو محبّتي الزائدة  والس
ــاح التي  ــحرورة» صب ــة «الش للراحل
والناس  ــهادتها،  أكرمتني مبنحي ش
ــقي  ــي من خاللها. ورغم عش أحبّون

والطربية،  ــيكية  ــات الكالس لألغني
ـــ «الصبوحة» على  ــي وفائي ل يُجبرن

تقدمي أغنيات شعبية بلدية.
ــي  ــلباً ف ــرت س ــك أثّ ــل والدة ابن * ه

مسيرتك الفنية، وملن األولوية؟
ــل متاماً بني  ــك أنني أفص ــداً، ذل ـ   أب
ــي  ف ــي  وعمل ــخصية  الش ــي  حيات
ــرة، أعطي  ــي هذه الفت ــن، لكن ف الف
ــن»، ألنه حديث  ــة لطفلي «زي األولوي
الوالدة، ومن واجبي ككل أمّ االهتمام 
ــجلت  ــل والدته كنت قد س ــه، وقب ب
مجموعة من األغاني كي يتسنّى لي 

التفرّغ لتربيته واالعتناء به.
ــف  ــودة... كي ــاع والع ــد االنقط * بع
ــى  ــركة «املول ــك بش ــني عالقت تصف

برودكشن»؟
ــل  ــي للعم ــد عودت ــد أن بع ـ   أعتق
ــدت عالقتنا،  ــركة، توطّ مع هذه الش

ــس هذا في جودة العمل، وهم  وانعك
يحتضنونني كأنهم أهلي.

* جنوميتك متأخرة... ملاذا برأيك؟
ـ   تعرضت لظروف صعبة مع شركات 
ــاحة الفنية اختلفت  ــاج، والس اإلنت
ــل، وأرى أن  ــا اليوم عن ذي قب أحواله
فكرة فنان صف أوّل باتت من املاضي، 
ــة ناجحة  ــن أن جند أغني فمن املمك
لفنان جديد ومعروف عبر السوشيال 
ميديا، ويحيي أضخم احلفالت، بينما 

ــوم على أمجادهم  يعيش كبار النج
ــابقة وما يزخر به أرشيفهم من  الس

روائع فنية.
* هل هناك فارق بني فنان وآخر؟

ــاً في ما يتعلق   ـ  بالطبع، وخصوص
بالعمر، فقد جند فناناً شاباً له أغنية 
ــور  ــاب اجلمه إعج ــت  نال ــة»  «ضارب
فيتهافتون على حضور حفالته أكثر 

من أي فنان مشهور.
* ما هي األغاني التي لفتت نظرك في 

الفترة األخيرة؟
ــري  نظ ــت  لفت ــرة  كثي ــات  أغني ـ   
ــب  ــرت أرغ ــرة وص ــرة األخي ــي الفت ف
باالستماع إليها، ومنها أغنية سعد 
ــودين»، وأغانٍ  ــو محس ــان «ش رمض
ــف زيتون،  ــي وناصي ــم النابلس ألده
اً  ــة فنّ ــي رائع ــوى كرم فه ــاً جن وأيض

وجماالً.

ــة التي تابعتها  ــا األعمال الدرامي * م
في موسم رمضان املاضي؟

ــى متابعة كل حلقات  ـ   حرصت عل
مسلسل «الهيبة- احلصاد»، وأعتقد 
ــل، كما  ــي العم ــزء ف ــل ج ــه أجم أن
ــل  ــض حلقات مسلس ــاهدت بع ش
ــت نظري األداء  ــة ونص»، ولف «خمس

التمثيلي للمبدع قصي اخلولي.
ــة  جترب ــي  تخوض أن  ــن  ميك ــل  ه  *

التمثيل؟

ــزاً ومن املمكن  ــدت نصاً ممي ـ   اذا وج
ــة،  ــيرتي الفني ــى مس ــف ال أن يضي
ــكلة، لكن حالياً  فليس لديّ أي مش
ــرح وتطير  ل أن أكون مغنية تس أفضّ
ــرح، كما  ــبة املس بغنائها على خش
ــك في أنه  ــه، وال ش أن للتمثيل ناس
ــل فيه الكثير  ــب ويتطلب العم متع

من الوقت.

* أين أنت من األغنية السورية؟
ــورية  ــة والس ــان اللبناني ـ   اللهجت
ــع بعض  ــدة، م ــة واح ــان لعمل وجه
ــكيل. وأنا أحافظ  االختالف في التش
ــة األم، ألن الفنان  ــى اللغة العربي عل
ــية أو لون أو دين،  ــي الى جنس ال ينتم
ــاً، وأنا اليوم  ــو ملك الناس جميع فه

ناجحة وأرفع اسم بلدي عالياً.
ــل ينتهي احلب  ــداً عن الفن، ه * بعي

بعد الزواج؟
ـ   ما من حبّ يستمر الى األبد، لكن 
ــرى بني الزوجني تبقى ال بل  روابط أخ
ــوف كل منهما  ــة وخ ــد كاحملبّ تتوطّ
ــود األطفال  ــر، كما أن وج ــى اآلخ عل
ــى حياة  ــة خاصة عل ــي نكه يضف

الزوجني.
* ملاذا لم حتققي انتشاراً في مصر؟

ــاج الى  ــي مصر يحت ــار ف ـ   االنتش
ــرة، وأنا  ــة في القاه ــة الطويل اإلقام
ــام بطفلي،  ــاً متفرّغة لالهتم حالي

لكن أمتنى حتقيق النجاح في مصر.
* هل أنت امرأة عاطفية؟

ـ   أنا عقالنية في احلب، وأعرف جيداً 
ــل، إذ أُعطيه  ــف أتعامل مع الرج كي
ه وأحترمه، وبالتالي ال أسمح له  حقّ
ــاء «باب  بأن يعاملني كمعاملة نس

احلارة».
ــى التعرّف إلى بعض  * هل ندمت عل

املشاهير؟
ــعيدة بعالقتي مع بعض  ـ   كنت س
ــت إليهم  ــني، لكن حني تعرف الفنان
ــو أنني لم  ــرب، ندمت ومتنيت ل عن ق

أعرفهم.
* هل عانيت من اخليانة؟

ــواء كانت من  ــة، س ــة صعب ـ   اخليان
ــوأ أنواع  ــب، وأس ــاء أو احلبي األصدق

اخليانة هو خيانة الوطن .
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حاورتها / هنادي عيسى
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تتميز الفنانة رويدا عطية بصوتها الرائع، وقد تخرّجت في برنامج «سوبر ستار» منذ 
ــان اجلمهور في الوطن العربي.  ــنة، وأصدرت أعماالً غنائية عدة نالت استحس ١٥ س
ــابقاً، تتحدث عن  ــن» من زواج لم تعلن عنه س ــدا أخيراً بطفلها األول «زي ــت روي رُزق

تفاصيل عالقتها بابنها كما تخبرنا عن جديدها الفني.

متابعة / البينة الجديدة
ــيري عادل  يبدو أن الفنانة ش
ــير على خطى  ــررت أن تس ق
ــات املطلقات اللواتي  النجم
ــر صورهن على  يتعمدن نش

ــع  ق ا ــل مو ص ا لتو ا

ــن في غاية  ــي ويك االجتماع
ــر  وغي ــعادة  والس ــة  الراح
ــالق أبداً. فبعد  متأثرات بالط
النجمة ياسمني عبد العزيز 
ــني  اللت ــاب،  اخلش ــمية  وس
ــكل  ــاة بش ــى احلي ــا ال عادت
ــر، بدأت شيري  سريع ومباش
ــى حياتها الطبيعية  تعود ال
ــر صورها عبر  ــالل نش من خ
ــق  تطبي ــى  عل ــابها  حس
«انستغرام» ومتضيتها أوقاتاً 
ــاطئ البحر. ــى ش ــزة عل ممي

ــراً صورها على  ــرت أخي ونش
البحر وارتدت خاللها فستاناً 
ــيط ومفتوح عن  ــض بس أبي
ــور  ــت الص ــد نال ــاقه، وق ش
ــا وجنحت  ــاب متابعيه إعج
ــالتها بأنها  ــال رس في ايص
ــم  رغ ــعيدة  وس ــة  مرتاح
ــت عادل  ــالق. وكان الط
أعلنت انفصالها عن 
ــالمي  اإلس ــة  الداعي
ــد  ــعود بع ــز مس مع
ــتمر ملدة عام،  زواج اس
ــيء  ــة أن كل ش موضح
في احلياة قسمة ونصيب 
ــبب  ــف عن س ــم تكش ول

الطالق .
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البينة الجديدة / زينب االركوازى

ــواة التصوير من  ــي» ه ــق «الوند كراف جمع فري
ــم. جمعتهم مدينة  ــباب لتطوير مهاراته الش
ــرق العراق، حيث  ــني» مبحافظة ديالى ش «خانق
ــابات  ــباب والش ــن الش ــات م ــي مجموع تلتق
ــني ومحبي فن  ــواة واملبدع ــن اله ــني م املتطوع
ــة الفعاليات  ــي تغطي ــهموا ف ــر، ليس التصوي
واألنشطة املتنوعة التي تقام باملدينة، وليرصدوا 
ــب بيئتهم  ــة مالمح من قل ــاتهم الفني بعدس
ــق الوند كرافي،  ــكرتير فري ــم. يقول س وتاريخه
ــا) للجزيرة نت،  ــى مؤيد محمد (٢٣ عام مصطف
ــابات، قررنا  ــباب والش «نحن مجموعة من الش
ــيس هذا الفريق، في عام ٢٠١٣ وما إن أعلن  تأس

عن هذا الفريق قدمنا نشاطات عديدة في مجال 
التصوير الفوتوغرافي، وقد دفعنا عشق التصوير 
ــر قيود كثيرة، منها خروجنا إلى األزقة  إلى كس
واملناطق األثرية واألسواق من أجل التصوير، وعن 
ــمية الفريق بهذا االسم، أوضح مؤيد  سبب تس
ــم (الوند كرافي) نسبة  «أطلقنا على الفريق اس
ــى، وفي عام ٢٠١٥،  ــى نهر الوند مبحافظة ديال إل
حصلنا على إجازة لتأسيس الفريق من املديرية 
ــم الفريق أربعني  ــة كرميان، ويض ــة لثقاف العام
عضوا وعضوة من الشباب والشابات املتطوعني 
ــيس هذا  ــدف من تأس ــن اله ــات». وع واملتطوع
ــاق  ــا إلى جمع عش ــد «هدفن ــال مؤي ــق، ق الفري
التصوير من الهواة واملبدعني في مدينة خانقني 

ــق واحد نتبادل اخلبرات  مبحافظة ديالى، في فري
ــجع املوهوبني ونقوم بجوالت تصوير وورش  ونش
ــن التصوير». ــل ودورات تدريبية ومعارض لف عم

ــؤول  ــه، يقول مس ــق وإجنازات ــود الفري ــن جه وع
ــمر، «رغم غياب  ــداد والتنظيم محمد األس اإلع
داعم رسمي فإن الفريق أقام ورشا فنية لتعليم 
التصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى إقامة معارض 
ــق  ــاء الفري ــك أعض ــات للتصوير».»ميتل وملتقي
مواهب عديدة، منهم من يتمتع مبوهبة املونتاج 
ومنهم من ميتلك موهبة اإلخراج ومنهم يطمح 
ــرون  ــدم برامج، وآخر ما قدموه عش أن يكون مق
حلقة من برنامج رمضاني، رغم ندرة اإلمكانيات 

املادية».
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البينة الجديدة / زينب القصاب
ــام دائرة  ــى مدير ع ــن موس ــتقبل الدكتور أحمد حس اس
السينما و املسرح مساء يوم  اخلميس  املاضي  ٥-٩-٢٠١٩ 
ــم فنون البصرة الشعبية و  ــرح الوطني وفد قس في املس

اخلشابة  الذي عاد الى ارض الوطن وهو محمل بنجاحات 
فيحاء العراق الفنية من (سيؤول) حيث شارك في أحياء 
ــة و الذي عقد  ــفارة العراق في كوريا اجلنوبي ــال س كرنف
ــبة  مرور (٣٠) ثالثني عاما على استمرار  العالقات  مبناس
العراقية الكورية مع وفد الدار العراقية لألزياء. و استمع 
الوفد إلى رسالة معالي وزير الثقافة والسياحة و اآلثار و 
ــان الدكتور أحمد حسن  توجيهاته التي جاءت على لس
ــى بالوقوف على احتياجات فنون البصرة  وضمان  موس
ــي ألرض معطاء متلك  ــي و الفن ــاز الثقاف ــتمرار االجن اس
ــي متفرد كما النخيل  ــمة ثقافية خاصة و وصف فن س

ــق  و احليلولة دون انقطاع جتسيد كل ما ميت لالرث  الباس
ــرص على دميومته  ــي العراقي بصلة و احل ــي و الفن الثقاف

وتقدميه إلى العالم بأسره باسم العراق .

@HfiÎ˚ÓçI@ø@—‘Ì@ÚÓj»í€a@Òäñj€a@ÊÏ‰œ@ÜœÎ
Èmbyb¨@Î@Èqâhi@b´bë@NN@’çbj€a@›ÓÇ‰€a@b‡◊ ــيا السينمائي الدولي،  اختار مهرجان فينيس

فيلم «املرشحة املثالية» للمخرجة السعودية 
ــمية  ــابقة الرس ــور ضمن املس ــاء املنص هيف
ــبعني املنعقدة من ٢٨  لدورته السادسة والس
ــرة األولى التي  ــد هذه امل ــى ٧ أيلول.وتع آب حت
ــعودي ١٤ فيلماً عاملياً  ــا فيلم س ينافس فيه
ــد الذهبي»، وهي أهم جوائز  على جائزة «األس
ــام ١٩٣٢.في ضوء  ــه ع ــان منذ انطالق املهرج
ــعودية بالترشح إلى  السماح للمرأة في الس
ــام ٢٠١٥، يروي  ــات البلدية ألول مرة ع االنتخاب
الفيلم حكاية امرأة قررت ذلك، لكن لـ»أسباب 
ــت في الفيلم ميال الزهراني ونورة  خاصة».مثّل
ــراد نيمن،  ــه هيفاء املنصور وب العوض، وكتبت
وجرى تصويره داخل اململكة.وسبق للمنصور 
أن شاركت في املهرجان ضمن مسابقة جائزة 
 ٢٠١٢ ــام  الع ــي  ف  Venice Horizons Award
ــاركت  ــا هذا العام ش ــم «وجدة»، لكنه بفيل
ــمية. في سياق  في املهرجان عبر بوابته الرس

متصل، تشارك اخملرجة السعودية أيضاً شهد 
ــابقة  ــيدة البحر» ضمن مس ــني بفيلم «س أم
«أسبوع النقاد الدوليني». يسرد الفيلم قصة 
فتاة تواجه األساطير التي حتكم القرية حيث 

تعيش في قالب فانتازي.

C=Áà€a@Üç¸a@D@Òåˆbu@Û‹«@›ñ∞@ÖÏ»ç@·‹Óœ
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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 (٣٧٥١ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٨ ) .
ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة  ــر (محافظة البصرة / قس   يس

مشروع تجهيز قابلو (١*٤٠٠) ملم ٢ ٣٣ ك ف بطول ٨٧ كم .
- وبكلفة  تخمينية قدرها (٤,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠)اربعة مليار  وثالثمائة وخمسون  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  ــة     والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / ش   - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الخامس
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  /  ــني ذوي األهـــلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قس ــاً- يمكن للمناقص 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 متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم  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 ــاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس ــا ج اُّـ م

. ٢٠١٧/٨/٢٩
ــد مليار وثالثمائة  ــل عن (١,٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠) واح ــنوات يجب ان ال يق ــبع س ــنوي على مدى اخر س ٢-معدل االيراد الس

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

قدره  عن
( ١,٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠)  واحد مليار وثالثمائة وخمسة  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

١,٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ) واحد 
مليار وثالثمائة وخمسة  مليون دينار عراقي 

ــاليب  لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس
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  
ــرتد  (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف  ــم غري مس ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس / قس

دينار عراقي  اعتبارا من يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٨. 
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام 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 .

ــا من الجهات اِّـحددة َّـ  ــول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليه ــري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخ ــض تحري  ٣-تفوي
ــتمارات اِّـدرجة َّـ  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ــة بيانات العطاء التي تؤكد اس ورق

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــرة  ــاعة العاش ــة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٥   الس ــان الفتح واإلحال ــد مؤتمر َّـ قاعة لج ــيتم عق ــاً:- س سادس

صباحاً.
  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢ 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 االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــمائة  الف  ــاء بقيمة( ٤٣,٥٠٠,٠٠٠) ثالثة واربعون مليون  وخمس ــب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العط ــا- يج ثامن
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.

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

اثنى 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:٥٢٤٧                                                      (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/٤

تجهيز قابلو (١*٤٠٠) ملم ٢ ٣٣ ك ف بطول ٨٧ كم
مناقصة (١/ 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 (٣٧٥١ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٨ ) .
ــني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة  ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــر (محافظة البصرة / قس   يس

مشروع تجهيز محوالت قدرة سعة ٣١,٥ ام َّـ أي ١١/٣٣ ك.ف عدد  (٦).
- وبكلفة  تخمينية قدرها (٤,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعة مليار  وثالثمائة وعشرون  مليون 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  ــة     والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / ش ــف اِّـطلوبة : الدرجة / الخامس ــة والصن   - الدرج
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
٢-معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن ( ١,٢٩٦,٠٠٠,٠٠٠)  واحد مليار ومائتان وستة 

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

قدره  عن ( ١,٢٩٦,٠٠٠,٠٠٠)  واحد مليار ومائتان وستة وتسعون  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
(١,٢٩٦,٠٠٠,٠٠٠)  واحد مليار ومائتان وستة وتسعون  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 االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٨ .
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام 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 عطائه . وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٥   الساعة العاشرة صباحاً

ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢ 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 توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢.

     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ــون  ومائتان  الف دينار  ــاء بقيمة(٤٣,٢٠٠,٠٠٠) ثالثة واربعون ملي ــب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العط ــا- يج ثامن

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.
احدى عشر  - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام  الرسمي الذي يلي يوم العطلة .

اثنى عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحسب مقتضيات 
اِّـصلحة العامة و ال يحق 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:٥٢٤٤                                                      (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/٤

تجهيز محوالت قدرة سعة ٣١,٥ ام َّـ أي ١١/٣٣ ك.ف عدد (٦)
مناقصة (٤/ كهرباء توزيع /فرع البصرة)
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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 (٣٦٩٢ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٧ ) .
ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة  ــر (محافظة البصرة / قس   يس

مشروع انشاء محطة ثانوية (٢*٣١,٢) ام َّـ أي ١١/٣٣ ك.ف السينالكو .
- وبكلفة  تخمينية قدرها ( ٤,٠٥٧,٠٠٠,٠٠٠) اربعة مليار  وسبعة وخمسون  مليون دينار عراقي .  

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التجهيز ( ٣٦٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع ( مركز ) .
- تبويب اِّـشروع ٢٧,١,١٠,٢,١,٤٧,٢ .

ــركات متخصصة َّـ هذا  ــة     والصنف /  كهرباء - ميكانيك - كيمياوي / ش   - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الخامس
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 الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع   اِّـناقصني.

ـــــــم العـــــــقود الحكومية  /  ــني ذوي األهـــلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قس ــاً- يمكن للمناقص 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 متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم  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 ــاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس ــا ج اُّـ م

. ٢٠١٧/٨/٢٩
٢-معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن (١,٢١٧,١٠٠,٠٠٠) واحد مليار ومائتان وسبعة 

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

قدره  عن ( ١,٢١٧,١٠٠,٠٠٠) واحد مليار ومائتان وسبعة عشر مليون   ومائة 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 اليقل عن  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ــة مق ــاركة بصف اِّـش
(١,٢١٧,١٠٠,٠٠٠) واحد مليار ومائتان وسبعة عشر مليون   ومائة الف  دينار عراقي.

ــاليب  لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس
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  
ــرتد  (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف  ــم غري مس ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس / قس

دينار عراقي  اعتبارا من يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٨ 
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام 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 .

ــا من الجهات اِّـحددة َّـ  ــول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليه ــري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخ ــض تحري  ٣-تفوي
ــتمارات اِّـدرجة َّـ  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ــة بيانات العطاء التي تؤكد اس ورق

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــرة  ــاعة العاش ــة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٥   الس ــان الفتح واإلحال ــد مؤتمر َّـ قاعة لج ــيتم عق ــاً:- س سادس

صباحاً.
  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢ 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 االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــبعون الف  ــمائة   وس ثامنا- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة(٤٠,٥٧٠,٠٠٠) اربعون مليون  وخمس
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:٥٢٥١                                                      (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/٤

انشاء محطة ثانوية (٢*٣١,٢) ام َّـ أي ١١/٣٣ ك.ف السينالكو
مناقصة (٦/ 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 (٣٦٩٢ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٧ ) .
ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة  ــر (محافظة البصرة / قس   يس

مشروع انشاء محطة ثانوية (٢*٣١,٥) ام َّـ أي ١١/٣٣ ك.ف الرومية.
- وبكلفة  تخمينية قدرها ( ٣,٩٩٧,٠٠٠,٠٠٠ ) ثالثة مليار وتسعمائة وسبعة وتسعون  مليون دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التجهيز ( ٣٦٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع ( مركز ) 
- تبويب اِّـشروع ٢٧,١,١٠,٢,١,٤٧,٢ 

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

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

ـــــــم العـــــــقود الحكومية  /  ــن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قس 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:

ــنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم  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 ــاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس ــا ج اُّـ م

. ٢٠١٧/٨/٢٩
ــبع سنوات يجب ان ال يقل عن (١,١٩٩,١٠٠,٠٠٠ )واحد مليار ومائة وتسعة  ــنوي على مدى اخر س ٢-معدل االيراد الس

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

قدره  عن (١,١٩٩,١٠٠,٠٠٠) واحد مليار ومائة وتسعة وتسعون مليون   ومائة 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 اليقل عن  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ــة مق ــاركة بصف اِّـش
(١,١٩٩,١٠٠,٠٠٠) واحد مليار ومائة وتسعة وتسعون مليون   ومائة الف  دينار عراقي. 

ــاليب  لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس

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  
ــرتد  (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف  ــم غري مس ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس / قس

دينار عراقي  اعتبارا من يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٨ .
خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

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

ــا من الجهات اِّـحددة َّـ  ــول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليه ــري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخ ــض تحري  ٣-تفوي
ــتمارات اِّـدرجة َّـ  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ــة بيانات العطاء التي تؤكد اس ورق

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــرة  ــاعة العاش ــة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٥   الس ــان الفتح واإلحال ــد مؤتمر َّـ قاعة لج ــيتم عق ــاً:- س سادس

صباحاً.
  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢ 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 االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــعمائة وسبعون   ــعة وثالثون مليون  وتس ثامنا- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة(٣٩,٩٧٠,٠٠٠) تس
الف 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:٥٢٤٥                                                      (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/٤

انشاء محطة ثانوية (٢*٣١,٥) ام َّـ أي ١١/٣٣ ك.ف الرومية
مناقصة (٧/ كهرباء توزيع /فرع البصرة)



17إعالنات NO.3258.SUN.8.SEP.2019 العدد (٣٢٥٨) األحد ٩/٨/ 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 (٣٦٩١ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٦).
ــربة لتقديم عطاءاتهم  ــي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــود الحكومية ) دعوة مقدم ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس   يس

(اِّـغلقة مشروع تجهيز آليات تخصصية (سيارات فحص عدد ١+مواد فحص) 
- وبكلفة  تخمينية قدرها ( ٧٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ) سبعمائة وثالثون مليون  دينار عراقي .

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التجهيز ( ٩٠  يوم ) .

- موقع اِّـشروع ( عام ) 
- تبويب اِّـشروع ٢٣,٣,١٢,٢,١,٤٧,٢ 

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

ــي حددتـــها تعليمات تنفيذ     ــــــية الوطنية الت ــن خــــالل إجراءات العطاءات التنافس ــذ العطاء م ــيتم تنفي  أوالً-  س
ــوح لجــميع    ــن وزارة التخطيط، ومفــــت ـــــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــم (٢) لس ــة رق ــة العام ــود الحكــــــــــومي العق

اِّـتناقصني.
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:
ــنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة  ــابات الختامية معدل ربح آلخر س ١- الحس
ــاباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام ٢٠١٤  ــابات ختامية الخر سنتني فيتم تقديم حس ــركة حس عدم امتالك الش
ــات والعقود ذي العدد  ــم اِّـناقص ــاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس ــتنادا اُّـ ما جاء بكت ــك اس وذل

١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .
ــعة عشر    ــنوات يجب ان ال يقل عن (٢١٩,٠٠٠,٠٠٠ ) مائتان وتس ــبع س ــنوي على مدى آخر س ٢-معدل االيراد الس

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

ال يقل قدره عن (٢١٩,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وتسعة عشر 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:

اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات ( ٧) السبع السابقة وبمبلغ ال يقل عن 
(٢١٩,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وتسعة عشر مليون دينار عراقي  

ــل ، تعقيداته ،  ــى باِّـماثلة  حجم العم ــاح  بالكامل. ويعن ــد و تم أنجازها بنج ــة ألعمال هذا العق ــود مماثل ــذ عق لتنفي

األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) 
ــعبة بيع الوثائق  ــة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من ش ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ ــاً- يمكن ش رابع
ــم غري مسرتد  (١٠٠,٠٠٠) مائة  ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس ــية  / قس القياس

الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٨ 
خامساً – 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  ــة بيانات العطاء التي توكد اس ــادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورق ــق اِّـص 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.
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٥ الساعة العاشرة صباحاً.

 سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢ 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 التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢.

     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ــون  وثالثمائة  الف دينار  ــبعة ملي ــاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٧,٣٠٠,٠٠٠) س ــب أن يرافق بجميع العط ــا- يج ثامن

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 علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــمي الذي يلي يوم  ــق َّـ يوم الدوام  الرس ــمية يكون  موعد الغل ــوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــر  - اذا صادف ي 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 
 basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٢٤٨                                                      (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/٤

تجهيز آليات تخصصية (سيارات فحص عدد ١+ مواد فحص)
مناقصة (٢٠ / 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 (٣٦٧٣ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٥) .
ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة)  ــر (محافظة البصرة / قس يس

مشروع (تجهيز ونصب وصيانة اجهزة الرقابة الدوائية وحسب الكشوفات)
 - وبكلفة تخمينية قدرها (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)  اثنان مليار دينار عراقي

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التجهيز ( ١٨٠  يوم ) .

 - موقع اِّـشروع ( عام )
ــركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال  ــابعة  والصنف /كهرباء-ميكانيك-كيمياوي/ش ــف اِّـطلوبة : الدرجة / الس ــة والصن   - الدرج

(بعرض 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 اعالن  ــم العقود الحكومية  / ش   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس

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:
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 
ــات والعقود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ  ــم اِّـناقص ــا جاء بكتاب وزارة التخطيط/ دائرة العقود الحكومية العامة / قس اُّـ م

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

ــيولة النقدية اليقل عن  ــة: على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدي ٣- متطلبات الس
مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستمائة مليون دينارعراقي .

على مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً يوضح امكانيته على تلبية متطلبات *الخربة الفنية اِّـدرجة ادناه
• الخربة والقدرة الفنية :

على مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً يوضح امكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة ادناه
ــابقة وبمبلغ اليقل عن  ــبع الس ــنوات (٧) الس ــود , او كمقاول ثانوي َّـ (١) عقد وللس ــاول , او ادارة عق ــة مق ــاركة بصف اِّـش

(٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستمائة مليون دينارعراقي .
ــاليب  ــي باِّـماثلة حجم العمل ,تعقيداته , االس ــاح بالكامل. ويعن ــذا العقد وتم انجازه بنج ــود مماثلة العمال ه 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 

ــرتد  قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون  ــم غري مس ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس / قس
الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٨.

خامسا- على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 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.
سادسا- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٥  الساعة العاشرة صباحاً

ــب التوقيت اِّـحلي  ــاعة ٢:٠٠ ظهرا حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢ الس ــابعا -يجب تس س
ِّ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 االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة 
ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد  ــكل صك مصدق او س ــرون مليون دينار عراقي على ش (٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ) عش

تاريخ نفاذية العطاءات .
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

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 

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

ــعبة بيع الوثائق  ــم العقود الحكومية/ ش ــة العراق/محافظة البصرة/قس ــار إليه أعاله*: جمهوري ــر -  العنوان اِّـش ثالثة عش
القياسية 

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

العدد:٥٢٤٦                                                      (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/٤

(تجهيز ونصب وصيانة أجهزة الرقابة الدوائية وحسب الكشوفات)
مناقصة (١١/ صحة ٢٠١٩)
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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 (٣٦٩٣ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٧). 
ــم عطاءاتهم (اِّـغلقة)  ــني وذوي الخربة لتقدي ــوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــم العقود الحكومية ) دع ــة البصرة / قس ــر (محافظ يس

االعمال اِّـتبقية ِّـشروع تبليط االعمال اِّـتبقية من افراز ١٤٠-١٤٢ الحكيمية 
- وبكلفة  تخمينية قدرها ( ١,٣٢١,٦٥٠,٠٠٠ ) واحد مليار  وثالثمائة وواحد وعشرون  مليون  وستمائة وخمسون الف دينار 

عراقي   
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .

- مدة التنفيذ ( ١٢٠  يوم ) .
- موقع اِّـشروع ( مركز ) 

- تبويب اِّـشروع ٧,١,٩,٣,١,٤٧,٢ 
 - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الثامنة     والصنف /  انشائية  

ــات تنفيذ    العقود  ــــــية الوطنية التي حددتـــها تعليم ــن خــــالل إجراءات العطاءات التنافس ــذ العطاء م ــيتم تنفي  أوالً-  س
الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، ومفــــتوح لجــميع اِّـتناقصني.

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 آلخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم امتالك 
الشركة حسابات ختامية آلخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام ٢٠١٤ وذلك استنادا اُّـ ما جاء 
بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم اِّـناقصات والعقود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ . 
ــيولة النقدية بمبلغ ال يقل   ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ٢ -متطلبات الس

قدره عن (٣٩٦,٤٩٥,٠٠٠) ثالثمائة وستة وتسعون مليون واربعمائة وخمسة وتسعون  الف   دينار عراقي .
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

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

ــغ ال يقل عن  ــابقة وبمبل ــبع الس ــنوات ( ٧) الس ــاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ــود, او كمق ــاول , أو ادارة عق ــة مق ــاركة بصف اِّـش
(٣٩٦,٤٩٥,٠٠٠) ثالثمائة وستة وتسعون مليون واربعمائة وخمسة وتسعون الف دينار عراقي  

ــاليب  ــة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس ــاح  بالكامل. ويعنى باِّـماثل ــد وتم إنجازها بنج ــة ألعمال هذا العق ــود مماثل ــذ عق لتنفي
والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) 

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

ــية/  ــعبة بيع الوثائق القياس ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من ش رابعاً- يمكن ش
ــف دينار عراقي   ــرتد  (١٠٠,٠٠٠) مائة ال ــم غري مس ــة / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس ــود الحكومي ــم العق قس

اعتبارا من يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٨ 
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.
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 التأهيل 
ــيتم  ــة مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه س ــم الرابع للتحقق من اهلي ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــق بموجب االس الالح

استبعاد العطاء.
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٥   الساعة العاشرة صباحاً

 سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢ 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 التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢.

     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ــر  الف  ــتة عش ــر مليون  ومائتان وس ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (١٣,٢١٦,٥٠٠) ثالثة عش

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 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  ــا وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحله ــر - للدائرة الحق َّـ الغ ــا عش اثن
اِّـصلحة العامة وال يحق 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

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2019/44
ــروع (صيانة  يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ مش
ــورة- البيجوانيات بطول 18.5 كم ضمن تخصيصات مبالغ  طريق الش
ــار ِّـحافظة نينوى)  ــرة واِّـهجرين البالغة 135 مليار دين اِّـناقالت للهج
ــتة  ــة تخمينية مقدارها 2,006,500,000 دينار (ملياران وس وبكلف
ــمائة الف دينار) وبمدة تنفيذ (300 يوم). على مقدمي  ماليني وخمس
ــم العقود َّـ ديوان  ــني بدخول اِّـناقصة مراجعة قس ــاءات الراغب العط
ــمي وابتداًء من تاريخ نشر االعالن  اِّـحافظة (خالل اوقات الدوام الرس
ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 2019/9/22) للحصول على نسخة 
ــط (مائة  ــدره 150000 دينار فق ــوع ق ــاء ملبغ مقط ــن الوثائق لق م
ــون الف دينار) غري قابلة للرد. تسلم العطاءات من قبل صاحب  وخمس
ــق ومختوم ويكتب عليه رقم اِّـناقصة  العطاء او من يخوله بظرف مغل
ــودع َّـ صندوق العطاءات اِّـوجود َّـ  ــم مقدم العطاء وعنوانه وي واس
ــكات اِّـذكورة َّـ الصفحة  ــم العقود مرفقا معه الوثائق واِّـستمس قس
ــق 2019/9/23  ــني اِّـواف ــق يوم االثن ــخ الغل ــا ان تاري ــم (2) علم رق
ــوف ترفض العطاءات بعد هذا اِّـوعد.  ــاعة الثانية عشر ظهرا وس الس
يكون مؤتمر ما قبل الغلق َّـ الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 
ــارات َّـ العنوان اِّـذكور  اِّـوافق 2019/9/12 لالجابة على االستفس

َّـ وثيقة العطاء.. مع التقدير.
                                                                                  اِّـهندس 

منصور مرعيد عطية
                                                                                   محافظ نينوى

العدد:٥١٦٣                                                      (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/٢

األعمال اِّـتبقية ِّـشروع (تبليط األعمال اِّـتبقية 
من افراز ١٤٠-١٤٢ الحكيمية) مناقصة (١١/ بلدية ٢٠١٩)

العدد: ١٤٤٨٠
التاريخ: ٢٠١٩/٩/٣
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شركة التأمني العراقية العامة
(إعـــــــــــــــــــــالن)

ــدة علنية لتأجري  ــة العامة عن اجراء مزاي ــركة التأمني العراقي تعلن ش
ــارع االمام  ــة ش ــالت عدد (٢)  والواقعة َّـ محافظة كربالء اِّـقدس فض
ــنتني طبقاً ألحكام  ــار (١٢/٢٤٢ باب الخان) ِّـدة س ــاس رقم العق العب
ــنة ٢٠١٣ اِّـعدل. فعلى  ــوال الدولة رقم ٢١ لس ــون بيع وايجار ام قان
ــرتاك باِّـزايدة مراجعة مقر الشركة َّـ بغداد شارع خالد  الراغبني االش
بن الوليد قرب ساحة عقبة بن نافع او َّـ مقر الشركة َّـ كربالء اِّـقدسة 
ــديد التأمينات القانونية والبالغة  ــمية وتس لتقديم اِّـستمسكات الرس
ــنوات التأجري علما ان  ــنة كم س ــن القيمة التقديرية عن كل س ٢٠٪ م
ــر االعالن  ــدأ من اليوم التالي لنش ــتجري بعد ثالثون يوما تب ــدة س اِّـزاي
ــرة  ــاعة العاش َّـ الجريدة واِّـوافق يوم الثالثاء ٢٠١٩/١٠/٨ َّـ الس

صباحا ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة كافة اِّـصاريف االخرى.
ــمية تؤجل اُّـ اليوم التالي  ــة: اذا صادف يوم اِّـزايدة عطلة رس مالحظ

من الدوام الرسمي.
اِّـدير العام

جمهورية العراق
وزارة اِّـالية 

الهيئة العامة للكمارك
مديرية كمرك اِّـنطقة الوسطى

القسم : الدعاوى

العدد: ٥٣ / ب / ٢٠١٩ 
التاريخ: ١ / ٨ / ٢٠١٩ 

إعالن كمركي
 

ــن يدعي بعائديتها  ــيارة اِّـبينة اوصافها ادناه فم ــم ضبط الس ت
مراجعة هذه اِّـديرية - الدعاوى مستصحبا معه اِّـستمسكات 
الثبوتية وخالل مدة خمسة عشر يوما من االعالن اذا كان داخل 
ــيتحمل  ــه س العراق وثالثون يوما اذا كان خارج العراق وبعكس

االجراءات القانونية وفق االصول.

جمهورية العراق
وزارة اِّـالية 

الهيئة العامة للكمارك
مديرية كمرك اِّـنطقة الوسطى

القسم / الدعاوى

العدد: ١٥٤ / ب / ٢٠١٩ 
التاريخ: ١ / ٨ / ٢٠١٩ 

إعالن كمركي
 

ــاه فمن يدعي  ــة اوصافها ادن ــة اِّـبين ــط الدراجة الناري ــم ضب ت
ــتصحبا معه  ــذه اِّـديرية - الدعاوى مس ــا مراجعة ه بعائديته
اِّـستمسكات الثبوتية وخالل مدة خمسة عشر يوما من االعالن 
اذا كان داخل العراق وثالثون يوما اذا كان خارج العراق وبعكسه 

سيتحمل االجراءات القانونية وفق االصول.

إعــــــــــــالن

ــركة التأمني الوطنية/ شركة عامة عن اجراء مزايدة علنية للمرة الثانية   تعلن ش
ــع قطعة االرض اِّـرقمة ٢٠٦/٦/ مقاطعة ٨ / حاج قره َّـ محافظة دياُّـ/  لبي
ــاحتها ٣٢١ م٢ وفقاً ألحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة  خانقني البالغة مس
ــم حق التملك  ــراء ومن له ــدل. فعلى الراغبني بالش ــنة ٢٠١٣ اِّـع ــم ٢١ لس رق
ــاحة الخالني/ قسم االستثمار او مكتبها َّـ  ــركة َّـ بغداد/ س مراجعة مركز الش
محافظة دياُّـ / بعقوبة لتسديد التأمينات القانونية البالغة ٢٠٪ من بدل البيع 
البالغ -/٥٩٨٥٠٠٠٠ دينار (تسعة وخمسون مليون وثمانمائة وخمسون الف 
دينار) واالشرتاك باِّـزايدة التي ستجري بعد مرور (١٥) يوم تبدأ من اليوم التالي 
ــمية يكون اليوم الذي  ــر االعالن وَّـ حالة مصادفة موعد اِّـزايدة عطلة رس لنش
ــو عليه اِّـزايدة كافة اِّـصاريف وال يسمح  يليه موعدا للمزايدة ويتحمل من ترس

للمزايد بدخول اِّـزايدة ما لم يتم ابراز كتاب التحاسب الضريبي للسنة الحالية.
اِّـدير العام وكالة

تنويه مناقصة رقم (٢٠١٩/١٨) 
م/ تجهيز وتنفيذ إنارة التقاطعات 

واِّـجسرات ِّـشروع حلة/ كيش للمرور السريع
 إلحاقاً بإعالننا اِّـنشور َّـ جريدة البينة الجديدة / جريدة العدالة/ جريدة اِّـشرق 
ــروع حلة/  ــرات ِّـش ــز وتنفيذ إنارة التقاطعات واِّـجس ــاص بمناقصة (تجهي والخ
ــوم االربعاء اِّـصادف  ــق اِّـناقصة هو ي ــريع) ننوه بأن موعد غل ــش للمرور الس كي

٢٠١٩/٩/١١ بدالً من ٢٠١٩/٩/٥.
لذا اقضتى التنويه

اِّـدير العام

وزارة الصناعة واِّـعادن
الشركة العامة للحديد والصلب 

 بصرة - خور الزبري
م / إعالن مناقصة محلية رقم ٧/م/ح د ص/ ٢٠١٩

تصليح مسقف الدرفلة
ــركات واِّـكتب  ــة واِّـعادن كافة الش ــركات وزارة الصناع ــد والصلب احدى ش ــركة العامة للحدي ــو الش  تدع
ــقف الدرفلة) وحسب جدول الكميات والشروط الفنية  ــرتاك َّـ اِّـناقصة اعاله (تصليح مس اِّـتخصصة لالش
ــركة َّـ  ــركة َّـ البصرة / خور الزبري او مكتب الش التي يمكن الحصول عليها مع وثائق اِّـناقصة من مقر الش
بغداد / مقابل مستشفى السعدون االهلي لقاء مبلغ غري قابل للرد قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف 
دينار ويكون آخر موعد الستالم العطاءات َّـ مقر الشركة حصرا هو يوم (الثالثاء) اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٤ 
ولغاية الساعة (١٢ ظهرا) وتفتح العطاءات بحضور الراغبني من مقدمي العطاءات الساعة (الثامنة والنصف 
من صباح اليوم التالي للغلق) وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يؤجل الغلق اُّـ اليوم الذي يليه. 

مع مراعاة ما يلي:-
١- يرفق مع العطاء ما يلي:

ــكل صك  ــعة ماليني وثالثون الف دينار عراقي على ش أ - التأمينات االولية بمبلغ (٩,٠٣٠,٠٠٠) فقط تس
مصدق او خطاب ضمان ألمر الشركة.

ب - وصل االشرتاك باِّـناقصة.
ــم  ــركة او هوية تصنيف اِّـقاولني (مجددة نافذة) صادرة من وزارة التخطيط / قس ــيس الش ــهادة تأس ج - ش

تصنيف اِّـقاولني. 
د - براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب (نافذة) ألمر الشركة + الهوية الضريبية للمشرتك.

هـ - االعمال اِّـماثلة مؤيدة من الجهات ذات العالقة.
و - الحسابات الختامية آلخر ثالث سنوات.

ي - يكون العطاء نافذاً ِّـدة ال تقل عن (٢) شهر من تاريخ غلق اِّـناقصة.
٢- تقدم االسعار بالدينار العراقي رقماً وكتابة وعلى جدول الكميات مرفق مع وثائق اِّـناقصة.

٣- االسعار نهائية غري قابلة للتفاوض والشركة غري ملزمة بقبول أوطأ االسعار.
٤- يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن.

. www.steel-Iraq.com وباإلمكان االطالع على تفاصيل اِّـناقصة على موقع الشركة االلكرتوني
ويكون موعد عقد اِّـؤتمر لإلجابة على استفسارات اِّـشرتكني باِّـناقصة قبل اسبوع من تاريخ الغلق.

مع التقدير..
 و. اِّـدير العام

أمر قبض

ــى اِّـتهم  ــرة قبض وتحري عل ــدرت مذك ص
ر.ع (وسام عبد الكاظم عبد الواحد فنجان) 
بموجب أحكام قانون اصول محاكمات قوى 
االمن الداخلي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ اِّـادة 
ــمي  (٣) منه الرتكابه جريمة الغياب الرس
وفق اِّـادة (٥) من قانون عقوبات قوى االمن 
ــنة ٢٠٠٨ اِّـعدل  الداخلي اِّـرقم ١٤ لس

لذا اقتضى النشر والتنويه. 

اللواء الركن
مدير عمليات وزارة الداخلية وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة 
قيادة شرطة بغداد 

قسم الشؤون القانونية 

اُّـ/ اِّـقدم فراس فاضل فرحان /ر.م.ت/ 
فوج طوارئ لغداد العاشر

م/ مجلس تحقيقي

ــول  ــون اص ــن قان ــادة (٥) م ــكام اِّـ ــتناداً ألح اس
ــات الجزائية لقوى االمن الداخلي رقم ١٧  اِّـحاكم

لسنة ٢٠٠٨ قررنا:
ــتكم وعضوية كل  تشكيل مجلس تحقيقي برئاس
ــد) واِّـالزم (مصطفى  ــني علي عب من النقيب (حس
ــن) للتحقيق مع الشرطي (غانم خلف  محمد محس
ــح علي) لغيابه بتاريخ ٢٠١٦/١/٢٤ وعدم  صال
التحاقه لحد اآلن وعلى ضوء ما جاء بكتاب مديرية 
ــم ٥٨ َّـ ٢٠١٦/٢/١٠  ــوارئ اِّـرق ــواج الط اف
واِّـرفقة صورته طيا. للمباشرة بالتحقيق وتزويدنا 
ــر النهائي  ــفوعة بالتقري ــاالوراق التحقيقية مش ب

والقرار وخالل (٧) ايام حتما. 
اللواء الركن 

علي جاسم محمد 
قائد شرطة بغداد
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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 (٣٢٥٨) - األحد - ٨ - أيلول - ٢٠١٩
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ــفة واملتنورون والقادة السياسيون  يجمع املفكرون والفالس
ــر احلي على أن  ــاب الرأي والضمي ــام واملنصفون وأصح العظ
ــالم)  ــني بن علي بن أبي طالب (عليهما الس ثورة اإلمام احلس
ــتبقى ملهمة كل األحرار في العالم أجمع كونها  كانت وس
ــالي رافض لكل أشكال  ــت لنهج ثوري قومي وخط رس أسس
الظلم والعبودية والرذيلة والصنمية والزيف والباطل واجلهل 
ــالم،  ــة والعهر واإلذالل واخلنوع واالستس ــالم والهمجي والظ
ــالة اإلسالمية  ــيرة الرس وكانت بحق نقلة تأريخية في مس
ــذه الثورة  ــام، وإن ه ــكل ع ــانية بش احملمدية خاصة واإلنس
اجلهادية، الباسلة، املتفردة باإلباء والبطولة والبذل والعطاء، 
ــة مضيئة ونبعاً  ــداد الزمن عالم ــتبقى على امت مازالت وس
بر في العزمية والثبات  ــتلهام القيم والدروس والعِ صافياً الس

إحقاق  ألجل  واملطاولة 
احلق وإزهاق الباطل..

ــواء  أج ــش  نعي ــا  وألنن
هذه  ــينية  احلس الثورة 
ــن  م ــرف  ونغت ــام  األي
ــذي ال  ــر ال ــا الث معينه
الذي  ــا  ووهجه ينضب 
ــداً، أقول: ما  ال يخبو أب
ــف  نوظ ألن  ــا  أحوجن
ــبة لتكون  ــذه املناس ه
ــا  وقاعدتن ــا  منطلقن
ــة  احلرامي كل  ــة  ملقاتل
ــلني  واللصوص والفاش

ــا العام  ــوا مالن ــرقوا ونهب ــن س ــدين الذي ــة واملفس والتنابل
ــة أغراضهم  ــخروها خلدم ــروة البالد وس ــتحوذوا على ث واس
وإتخام جيوبهم بالسحت احلرام، بينما قطاعات واسعة من 

الشعب تعيش في ظروف معيشية صعبة..
ــي عبد اهللا  ــا لصرخة أب ــا أحوجن ــا كرام، م ــادة ي نعم يا س
ــني (ع) اليوم بوجه كل الذين أفقرونا وبوجه كل الذين  احلس

لم يقدموا خدمة لهذا الشعب!!
ــروع عراقي  ــاً نحو مش ــني بداية ومنطلق ــورة احلس لتكن ث
ــرقوا ثرواتنا  ــوا دماءنا وس ــس كل الذين امتص ــادر على كن ق

وأجلسونا على (بساط املروة).. أال لعنة اهللا على الظاملني..
ــات منا الذلة) يجب أن  ــني (هيه أكرر القول بأن صرخة احلس
ــدين والظاملني  ــزالً يطيح بكل املفس ــون اليوم صوتاً مزل تك
ــدم وال يريدون  ــن أن ينهض ويتق ــدون لهذا الوط ــن ال يري الذي
ــعوب  ــاة آدمية مثل باقي ش ــر ويعيش حي ــعبه أن يزده لش

األرض املتطورة!
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي
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متابعة / البينة الجديدة
قدم الفنان العراقي القدير سامي 
ــرحياً بعنوان  قفطان عرضاً مس
ــوت» في مدينة ماملو  «صورة وص
جنوب السويد. وقدم هذا العمل 
ــرحي على قاعة مسرح يال  املس
دا، ضمن مهرجان بيدر األول الذي 
ــة ماملو بحضور  افتتح في مدين
ــويد  ــي في الس ــفير العراق الس
ــتمر ملدة  الكمالي، ويس ــد  أحم
أربعة أيام ويتضمن أيضاً عروضاً 
وكذلك  ــينمائية  وس تشكيلية 

معرضاً للكتاب العربي.
ــرحية حول  ــداث املس ــدور أح وت
ــرة تعيش في  ــرأة ضري ــاة ام حي
السويد وتلتقي حبيبها وزوجها 
ــويد أيضاً بعد فراق دام  في الس
ــرين عاما وتتخللها احداث  عش
ــع  واق ــي  حتاك ــة  مؤمل ــص  وقص
الغربة والوطن األم العراق، حيث 

أدت دور هذه املرأة الفنانة سومة 
ــدور الزوج  ــام ب ــا ق ــامي فيم س
ــامي قفطان  ــر س ــان القدي الفن
ــن الفنانة  ــاركة م ــك مبش وكذل

هبة نبيل.
ــذي ترعاه  ــان ال ــن املهرج وتضم
مؤسسة بيدر، عروضا تشكيلية 
ــي جعفر طاعون  ــان العراق للفن

ــعودية رمي البيات  ــة الس والفنان
ــا للكتاب  ــن معرض ــا تضم كم
ــن دور  ــاركة عدد م ــي مبش العرب

النشر العراقية والعربية.

ÜÌÏé€a@ø@¥i6ÃΩa@¥Ó”aä»€a@›Ó€@›»íÌ@Êb�–”@Ôflbç

صرخة الحسني 
(هيهات منا الذلة) 

يجب أن تكون اليوم 
صوتاً مزلزالً يطيح 

بكل اِّـفسدين 
والظاِّـني الذين ال 

يريدون لهذا الوطن أن 
ينهض..

متابعة / البينة الجديدة
ــا ٧٤ عاما،  ــة عمره ــرأة هندي ــد أن ام يُعتق

ــم  العال ــي  ف ــب  تنج أم  ــر  أكب ــت  أصبح

ــتخدام التلقيح  ــا باس ــا توأم ــد والدته بع

االصطناعي. وأجنبت إراماتي مانغاياما (من 

والية أندرا براديش الهندية)، توأما من اإلناث 

األصحاء من زوجها راجا راو (٧٨ عاما)، بعد 

جناح حملها باالعتماد على جراحة التلقيح 

االصطناعي. وذكرت تقارير أن عيادة أطفال 

ــة جونتور،  ــح االصطناعي في مدين التلقي

ــاس أن  ــم التكاليف على أس ــت معظ دفع

العملية ستكون إجنازا تاريخيا رائعا. وظلت 

مانغاياما في املستشفى حتت املراقبة ملدة 

ــذا الصدد،  ــهر كاملة من احلمل. وبه ٩ أش

ــتطيع التعبير عن  ــي: «ال أس ــت إرامات قال

ــوأم يكملني. لقد  ــعوري بالكلمات. الت ش

انتهى االنتظار ملدة ٦ عقود أخيرا. واآلن، لم 

يعد أحد يناديني بالعقيمة».

متابعة / البينة الجديدة
اد محمود،  اعتاد طالب الطب العراقي سجّ

ــيقية عديدة بينها  ــى آالت موس العزف عل

ــاي والعود، لكنّ العزف على أي منها لم  الن

يجعله يشعر بالرضا عن أدائه، ولم يتحقق 

ــؤوس. وحوّل  ــزف بالك ــوى بالع ــه ذلك س ل

ــيقى  ــغوف باملوس ــاب (٢٣ عاماً) الش الش

مجموعة من الكؤوس التي ميألها بكميات 

ــيقية أشبه  مختلفة من املاء إلى آلة موس

ــة. ويقول  ــي أو قيثارة زجاجي ــارب زجاج به

ــة  ــذه العائل ــة ه ــت للغاي ــود «أحبب محم

ــارب الزجاجي  ــم اله ــي تض ــن اآلالت الت م

ــكا الزجاجية، وحاولت أن أطبق  والهارموني

ــا في العراق، أي  ــا ما ميكن تطبيقه هن منه

ــدة محاوالت  ــي، وجربت ع ــارب الزجاج اله

منها ما جنح ومنها ما فشل، حتى توصلت 

إلى هذا النموذج البسيط من اآللة، املكونة 

من قطعة خشب وكؤوس».

متابعة / البينة الجديدة
ــق العلماء املكون من ٣٤٧،  نال فري

الذي أعد أول صورة لثقب أسود في 

أبريل املاضي جائزة «بريكثرو برايز» 

ــس، املصحوبة  ــة، اخلمي األميركي

ــني دوالر،  ــدره ٣ مالي ــغ مالي ق مببل

ــكار في  ــدّ موازية لألوس والتي تع

مجال العلوم. وكان الفريق الدولي 

ــكوب»، الذي  «إيفنت هورايزن تلس

ــي  ــك األميرك ــم الفل ــه عال يرأس

ــد الفيزياء  ــيب دوملان من معه ش

ــونيان  هارفرد-سميثس ــة  الفلكي

ــم في ١٠  ــار العال ــدر أخب ــد تص ق

أبريل مع نشر صورة الثقب األسود 

ة.  ــعّ مش ــة  بهال ــاط  احمل  «٨٧ «إم 

وأجنزت هذه الصورة بفضل بيانات 

ــي أبريل ٢٠١٧  عة ف متزامنة مجمّ

هة  ــوبات راديوية موجّ من ٨ تلكس

ــو «إم ٨٧»، ما أتاح رصد مالمح  نح

الثقب األسود بالتفصيل.

متابعة / البينة الجديدة
ــبت، عن  ــت وزارة الداخلية، امس الس أعلن
ــداد. وقال  ــة الدعلج في بغ ــال عصاب اعتق
ــعد معن  ــم الوزارة اللواء س املتحدث باس
ــتخبارات  في مؤمتر صحفي «ان مديرية اس
ــى  ــض عل ــت القب ــة ألق ــرطة االحتادي الش
ــع ثالثة  ــاس الدعلج م ــة املدعو عب عصاب
ــي بغداد». ــراد عصابته ف ــن اف ــني م متهم

ــم هذه العصابة  ــاف ان «من اهم جرائ واض
ــطو  ــاومة والس ــي اخلطف والقتل واملس ه
ــلح». يذكر أن العاصمة بغداد تشهد  املس
ــر عمليات خطف للمدنيني  بني احلني واآلخ
وسرقة للسيارات واألموال من قبل عصابات 
ــة  الداخلي وزارة  ــن  تعل ــا  فيم ــة،  مجهول
ــادة عمليات بغداد عن حترير مختطفني  وقي

واعتقال العديد من تلك العصابات.
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ــؤولني والنواب  ــادة املس ــن يقرأ قوائم الرواتب اخلاصة بكبار الس م
ــيصاب بالصدمة  ــاه والنفوذ س ــذوات وأصحاب اجل ــم من ال وغيره
ــرائح اجتماعية تعيش  ــال، بينما هناك ش ــا رواتب تفوق اخلي ألنه
ــة الكفاف وهي في ضنك وحيرة من أمرها، وهناك من يحاصره  حال
ــرطان املرض الفتاك من دون أن يجد في جيبه ما يستطيع من  الس
ــفاء،  ــراء أدوية للعالج أو الذهاب للخارج لغرض االستش خالله ش
ــر  ــا يريدون بكل يس ــون على م ــار يحصل ــؤولون الكب ــا املس بينم
وسهولة، فشتان ما بني مسؤول متخم وبني مواطن فقير معدم!!

ــاً كان- على الراتب، فهذا  ــؤول -أي نحن ال نعترض على حصول املس
ــوى االعتراض تكمن  ــالً، ولكن فح ــه طاملا يؤدي عم ــر مفروغ من أم
ــذه الرواتب  صراحة بأن ه
عالية جداً وغير طبيعية، 
ــكل هدراً للمال  وهي تش

العام..
ــس  رئي ــة  فخام ــذا  فه
الذي  األسبق  جمهوريتنا 
يعيش في لندن لم يخدم 
في الوظيفة سوى أشهر 
ــه يتقاضى  ــدودة لكن مع
ــاً  خيالي ــهرياً  ش ــاً  مرتب
دينار،  ــون  ملي  (٨٠) ــدره  ق
ــبة  بالنس احلال  ــذا  وهك
النواب  ــس  مجل ــس  لرئي
األسبق الذي يتقاضى هو اآلخر (٤٠) مليون دينار إضافة إلى احلماية 

واخملصصات!!
ــؤولني الذين لم تتجاوز خدماتهم سوى  ــرات من املس وهناك العش
ــنني، بينما املتقاعد الذي أفنى (٤٠)  أشهر معدودة أو حتى بضع س
سنة من عمره في خدمة البالد والعباد ال يتجاوز راتبه الـ(٤٠٠) ألف 
ــيط جداً وال يكاد يكفي لسداد معيشة عائلة  دينار، وهو مبلغ بس

مكونة من ثالثة أفراد!!
ــام القانون مثل  ــية أم ــة تتطلب أن يكون اجلميع سواس إن العدال
أسنان املشط، وذلك من خالل تشريع قانون منصف وعادل للجميع 
ــعر من خالله الكل بأن لديهم خدمات وتقابلها استحقاقات  ويش

مالية منصفة..
ــي كل مجاالت احلياة  ــاء وإعمار وتقدم ف ــوم بحاجة إلى بن ــا الي إنن
ــوارع واجلسور واألنفاق  ــفيات والش كاملدارس واجلامعات واملستش
ــأنه أن يُشعر هذا الشعب بأنه فعالً  واملاء والكهرباء وكل ما من ش

يعيش في وطن يطفو على بحيرة من النفط.
والسؤال: هل نرى قانوناً يضع حداً لهذا الهدر الفاحش باملال العام 
ــع وال فضل ألحد على  ــاوى اجلمي ــي لكل ذي حق حقه ويتس ويعط

اآلخر إال مبقدار خدمته لهذا العراق؟!

إننا اليوم بحاجة إُّـ بناء 
وإعمار وتقدم َّـ كل 

مجاالت الحياة كاِّـدارس 
والجامعات واِّـستشفيات 

والشوارع والجسور واألنفاق 
واِّـاء والكهرباء..

@� �¥�€�Î�̊ �é�Ωa@ �k�ma�Î�â
A_ìÓ�€@NN@� �¥�Ì �̋�Ωb�i

صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

@ıb‡‹»€@ÚÓ„ÏÓ‹fl@Òåˆbu
CÖÏç˛a@k‘r€aD

ÖaÜÃi@ø@w‹«Ü€a@Úibñ«@fib‘n«a


