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بحكم عملنا الصحفي ومجساتنا املتعددة وقراءتنا ملا يدور ويحيط 
ــي او ذاك البرملاني  بنا من احداث وتصريحات يطلقها هذا السياس
ــيد رئيس  ادركنا بأن الكل يُجمع هذه االيام على ضرورة حضور الس
ــم يريدون ان يروا  ــى البرملان ليس ألنه ــوزراء (عادل عبد املهدي) ال ال
ــمعوا منه كالماً  ــون ألن يس صورته بل ألنهم متلهفون ومتحمس
يجيب على ما يدور وميور من اسئلة حائرة كي يشفي القلوب ويضع 
ــيد عبد املهدي  النقاط على احلروف.. وهناك من بات يعتقد ان الس
ــى البرملان وانه تبعاً لذلك فإن الفجوة مابني احلكومة واعلى  يخش
ــاع والعزلة وهذا ما ال نتمناه ملا له  ــلطة تشريعية آخذة باالتس س

من انعكاسات سلبية ضارة.. 
ــة اجلديدة»  ــي «البين لكننا  ف
ــيد  نعول كثيراً على ارادة الس
ــر منه قراراً  عبد املهدي وننتظ
شجاعاً يتمثل باعتالء صهوة 
ــن حتت قبته  ــان وهناك م البرمل
نريده مخلصني ان يطلق كالماً 
ــن خالله على  ــاً يجيب م مدوي
ــارع العراقي..  كل اسئلة الش
ــدي  امله ــد  عب ــيد  ياس ــم  نع
ــن خلفك مؤازرين  افعلها ونح

ــعبك كل ما يدور في رأسك بل وافرغ خزين جعبتك واطلق  وقل لش
ــاس احلقائق كما هي من  ــمع الن ــا في جوفك من مرارات ليس كل م
دون لف او دوران.. ازح ياسيد عبد املهدي عن صدرك الزبدا وكاشفنا 
ــور على حقيقتها وقد  ــعبك يعرف االم بالصغيرة والكبيرة.. دع ش
ــتحلفك باهللا ان  ــع وآن للغيم ان ينجلي.. نس آن للضباب ان ينقش
ــت كل ما في  ــل عنها إال وقد افرغ ــوة البرملان وال تترج ــي صه تعتل
ــية وزيف ونفاق وتذكر  ــك من قيح تراكم جراء تدخالت سياس جوف

ياسيدي قول الشاعر العراقي: اليخدعنك هتاف القوم بالوطن
فالقوم في السر غير القوم في العلن

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير
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ــن  الدي ــالء  (ع ــة  الصح ــر  وزي ــن  اعل
ــه  تقدمي ــد،  االح ــس  ام ــوان)،  العل
ــى رئيس  ــه ال ــن منصب ــتقالته م اس
الوزراء. وجاء في استقالة العلوان انه 
م بأسمى آيات الشكر واإلمتنان  يتقدّ
ــادل عبداملهدي) على  ــى الرئيس (ع ال
ــاندته  ثقته العالية وتوجيهاته ومس
ــاع الصحي والبيئي  املتواصلة للقط
ــه في  ــاء أداء عمل ــخصياً أثن ــه ش ول
األشهر املاضية وإلى رئيس اجلمهورية 
اب لرعايتهم  ــس مجلس النوّ وإلى رئي
ودعمهم املتواصل. وقدم الوزير شكره 
ــي مجلس الوزراء ومجلس  للجميع ف
ــة  ــة والبيئ ــي وزارة الصح اب وف ــوّ الن

ته. الذين تعاونوا معه في أداء مهمّ
ــر  ــد اخلبي ــة اك ــد ذي صل ــى صعي عل
القانوني (طارق حرب)، امس األحد، ان 
ــتقالة وزير الصحة (عالء العلوان)  اس
نافذة من تاريخ تقدميها لرئيس الوزراء 
(عادل عبد املهدي)، مبينا انه ال سلطة 
ــوزراء والبرملان على  قانونية لرئيس ال

ــى منصبه.  ــوان للعودة ال ــار العل اجب
ــون اخلدمة املدنية  ــال حرب إن ”قان وق
ــدراء او اي  ــلطة على امل ال يضع اي س
ــف على  ــار املوظ ــم باجب ــس قس رئي
ــتقالة بل مينح  ــدول عن قرار االس الع
اي متغيب عن الدوام الرسمي فرصة 

االستقالة عن وظيفته“.
ــد  ــب (احم ــر النائ ــه اعتب ــن جانب م
ــتقالة  ــس االحد، ان اس ــوري)، ام اجلب
ــالة  ــالء العلوان) رس ــر الصحة (ع وزي
ــة هي  ــة احلالي ــان احلكوم ــة ب واضح
ــل. وقال اجلبوري في  االضعف واالفش
ــتقالة وزير الصحة  تغريدة له ، ان اس
ــل حرصه ونزاهته،  (عالء العلوان) دلي

وعدم متسكه باملنصب.
ــة  احلكوم ــت  نف ــورات  التط ــي  وف
ــتخدام  ــد، اس ــس االح ــة، ام العراقي
ــآت نفطيّة  ــا ملهاجمة منش اراضيه
ــعوديّة بالطائرات املُسيّرة، مؤكدة  س
ــتخدام  ــتوري مبنع اس التزامها الدس
ــوار  ــى دول اجل ــدوان عل ــا للع أراضيه
ــاء في بيان  ــقاء واالصدقاء. وج واالش
ــي لرئيس  ــب اإلعالم ــدر، عن املكت ص

ــي  ينف ــراق  الع إن  ــوزراء،  ال ــس  مجل
ــالم  ــائل اإلع ــض وس ــه بع ــا تداولت م
ــتخدام  والتواصل االجتماعي عن اس
ــآت نفطيّة  ــة منش ــه ملهاجم اراضي
ــيّرة. ودعا  ــرات املُس ــعوديّة بالطائ س
العراق جميع األطراف الى التوقف عن 
الهجمات املُتبادَلة، والتسبب بوقوع 

خسائر عظيمة في األرواح واملنشآت.
ــبكة  ــد ذي صلة أفادت ش على صعي
ــة اإلخبارية، بأن  ــي إن إن األمريكي س
االعتداء الذي استهدف أمس معملني 
ــركة أرامكو في  ــني لش ــن تابع كبيري
ــعودية وتبنته جماعة  ــة الس اململك
ــن العراق.  ــذ م ــة نف ــني اليمني احلوثي

ــدر مطلع  ــبكة عن مص ــت الش ونقل
ــات التحقيق في الهجوم  على مجري
ــف ٥٠٪ من إنتاج  ــفر عن توق الذي أس
ــركة احلكومية السعودية قوله  الش
إن املعلومات األولية تؤكد أن القصف 
نفذ بواسطة طائرات مسيرة لم تقلع 

من اليمن بل من العراق.

ــة  اخلارجي ــر  وزي ــار  أش ــه،  جانب ــن  م
ــو) على تويتر  ــي (مايك بومبي األمريك
ــى أن الهجوم  ــاب أي أدلة عل ــى غي إل
الذي استهدف املعملني في محافظة 
ــذ من اليمن.  بقيق وهجرة خريص نف
ــتريت جورنال  وأكدت صحيفة وول س
ــني  وأمريكي ــعوديني  س ــراء  خب أن 
ــتخدام  ــال اس ــي احتم ــون ف يحقق
صواريخ كروز في الهجوم أطلقت من 

العراق أو إيران.
ــح وزير اخلارجية األمريكي  في وقت أمل
ــي  ــران ف ــى دور إي ــو)، إل ــك بومبي (ماي
ــتهدفت منشآت  الهجمات، التي اس
نفط سعودية. وكتب على تويتر،  امس 
االول السبت طهران تقف خلف نحو 
ــا ضد اململكة  ــوم مت تنفيذه ١٠٠ هج
ــا يتظاهر  ــعودية، بينم ــة الس العربي
الرئيس اإليراني (حسن روحاني) ووزير 
اخلارجية اإليراني (محمد جواد ظريف)، 
ــية  بالدبلوماس ــغولون  مش ــم  بأنه
بحسب وصفه. وأضاف وزير اخلارجية 

االمريكي،             تتمة ص٣
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استقالة وزير الصحة .. وخبير قانوني يؤكد نفاذيتها .. وبرلماني يعدها مؤشرا على ضعف الحكومة

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

َّـ ٩ / ١١/ ٢٠٠٥ 

AÊÏ„b‘€a@aàÁ@äÌä∑@fiby@ø@H7j»n€a@ÚÌäyI@ì»„@ø@7Å¸a@âb‡éΩa@÷Ö@Âfl@âà∞@Ô„bΩäi

كتب اِّـحرر السياسي
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كتب محرر الشؤون اِّـحلية
ــية امام  ــني عموماً واملتقاعدين خصوصاً بانهم سواس ــعار املواطن من اجل اش
ــع احليف والغنب الذي  ــد «قدمي» على آخر جديد وألجل رف ــون وال فرق ملتقاع القان
ــن كانت خطيئتهم  ــكريني» مم ــق بأعداد كبيرة من املتقاعدين «مدنيني وعس حل
ــدة هو انهم احيلوا للتقاعد قبل  اقرار وتنفيذ قانون التقاعد املوحد رقم  الوحي
ــنة ٢٠١٤ وانهم اصبحوا «ضحايا» لهذا القانون الذي حرمهم من تسلم  (٩) لس
ــوة باجليش السابق الذين نؤمن بانهم يستحقون ذلك  مكافأة نهاية اخلدمة اس

تقديراً جلهودهم وتضحياتهم السخية من اجل العراق.. 
ــح مكافأة نهاية اخلدمة  ــد البرملان بأن يكون مطلب من ــة اجلديدة» تناش «البين
للمتقاعدين الذين ظلمهم قانون التقاعد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ على رأس اولوياته 
ــادة النواب الذين سبق وان اطلقوا تصريحات ايجابية بهذا  كما تطالب كل الس
اخلصوص الوفاء مبا قالوه مع التأكيد بأن اجلمعيات والروابط اخلاصة باملتقاعدين 

مطالبة هي االخرى بالتحرك الفوري ألقرار هذا احلق املشروع.
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 ازح ياسيد عبد 
اِّـهدي عن صدرك 
الزبدا وكاشفنا 
بالصغرية 
والكبرية

عبد الوهاب جبار
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بارجة امريكية َّـ مرفأ بريوت تزدحم بالنواب والوزراء اللبنانيني لحضور مناورة بحرية امريكية - لبنانية 

وكاالت / 
ــة، تعيني قائد  ــة األمريكي ــادة املركزي ــت القي أعلن
الفيلق املدرع الثالث اجلنرال روبرت وايت قائدا جديدا 
ــا التحالف  ــزم الصلب التي يخوضه ــة الع لعملي
الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.وتولى 
ــتركة – عملية العزم  ــوة املهام املش ــت قيادة ق واي
الصلب خلفا للجنرال بول الكاميرا الذي كان قائدا 
ــد القيادة  ــبتمبر ٢٠١٨.وقال قائ ــذ س ــة من للحمل
ــرال كينيث  ــة (CENTCOM) اجلن املركزية األمريكي

ــرف على مراسم تسليم املهام  ماكينزي الذي أش
التي أقيمت امس االول السبت في بغداد، إن تغيير 
ــر على مضمونها  ــد حملة العزم الصلب ال يؤث قائ
ــا متضي قدما دون توقف وفق اخلطة املوضوعة  وإنه
ــادة املركزية.وأعرب  ــب بيان صدر عن القي لها، حس
ــرا، مضيفا أن  ــكره للجنرال الكامي ماكنزي عن ش
ــة، تقدما هائال  ــنة املاضي ــه حقق خالل الس فريق
ــد داعش في كل من  ــي جميع مجاالت القتال ض ف

العراق وشمال شرق سوريا.

@Üˆb”@¥Ó»m@Â‹»m@ÚÓÿÌäfl˛a@ÚÌå◊äΩa@ÒÖbÓ‘€a
÷aä»€aÎ@bÌâÏç@ø@bËmbÓ‹‡»€@ÜÌÜu ان  ــان  البرمل ــة  رئاس ــأ  تش ــم  ل

ــواب الغائبني  ــن عن عدد الن تعل
ــي فصله  ــة االولى ف عن اجللس
ــنته  ــد من س ــريعي اجلدي التش
ــل ذلك من  ــة.. فهل حص الثاني
ــة» أم «العيب»  باب «جب الغيب
ــعب أم اسباب اخرى؟!..  من الش
ــات واصلة الخوة  يابه ترا الغياب
ــر  ــرف البي ــي يع ــوزه.. والعراق م

وغطاه!!

Òå���ÅÎ
بغداد / 

ــة النيابية مقترحات  ــت اللجنة املالي  قدم
ــز املتوقع  ــل العج ــأن تقلي ــة بش للحكوم
ــة ٢٠٢٠ االحتادية الذي قد يصل  فـي مـوازنـ
ــار، ابرزها تفعيل مجلس  الى ٧٢ ترليون دين
ــني الرواتب، اضافة  ــاد وتوط مكافحة الفس

الى هيكلة بعض الوزارات.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح 
صحفي ان اللجنة طـرحـت مقترحات عـدة 
ــي املــوازنــة  ــل العجز املـتـوقـع فــ لتقلي
والـــذي قــد يـصـل الــى ٧٢ ترليون ديـنـار، 
ــراق لم تصل الـى  ــا ان ميزانيات الع موضح

هكذا عجز كبير خـالل السنوات املاضية.
ــي  ــات الـتـ ــن املـقـتـرحـ ــاف ان مــ واضــ
الـحـكـومـة  ــة  الـلـجـنـ ــا  به ــت  طـالـبـ

ــة  مـكـافـحـ ــس  مـجـلـ ــل  بـتـفـعـيـ
رواتـــــــب  وتــــوطــــني  ـــــاد  الـــفـــس
ــارف حـتـى  ــني فـي املــصــ املـــوظـــفـــ
ــددي  مـتـعـ ــدد  عــ ــن  عــ ـــف  يـكـش
ــل  تـحـويـ ــى  الــ ــة  ــب، اضــافــ الــرواتــ
ــاع  ــى الـقـطـ ــة الــ ـــآت الـعـامـ املـنـش
ــم  ــة والتعلي ــوزارة الـتـربـيـ ــاص كــ الـخـ

والكهرباء.
ــت ايضا تغيير  ــني كوجر ان اللجنة طرح وب
وزارات  ــن  م ــا  وحتويله ــوزارات  ال ــة  هيكل
مستهلكة الى منتجة وهي جتربة تعتمدها 
ــى تـعـدد  ــع العمل عل ــرى، مـ ــدول الكب ال
ــة  ــل الـــزراعـــ ــل وتفعي ــادر الـدخـ مـصـ
ــــيــاحــة  والــس ــة  والــصــنــاعــ

والــضــرائــب واجلباية.

@RPRP@åv«@›Ó‹‘n€@ÚÓibÓ„@pby6‘fl
paâaãÎ@Ú‹ÿÓÁÎ@kmaÎä€a@›‡ímÎ

بغداد / 
ــزب الدميقراطي  ــة احل ــب عن كتل اكد نائ
ــتاني، امس االحد، عزمه ممارسة  الكردس
ــوط على جلنة متابعة ملف املغيبني،  ضغ
ــول الى قرارات  ــددا على ضرورة الوص مش

حاسمة بهذا امللف باسرع وقت.
وقال احمد الصفار ، إن الظروف التي مرت 
بالبلد كانت عصيبة جدا وسقط عدد من 
ــم االرهابي وحصل  احملافظات بيد التنظي
ــي  ــيج االجتماع ــي النس ــر ف ــل كبي خل
ــعب  ــاد بني مكونات الش ــي وابتع العراق
ــا ان قرار  ــا، مبين ــا او قومي ــواء مذهبي س
ــة لغرض  ــكيل جلن ــواب تش ــس الن مجل

ــف املغيبني هو  ــى حقيقة مل الوقوف عل
ــية هذا  ــة حلساس ــة نتيج ــوة مهم خط

امللف.
ــن  ــد م ــاك العدي ــار، ان هن ــاف الصف وأض
ــة  اللحظ ــى  حت ــني  الغائب ــخاص  االش
ــة  معرف ــد  وتري ــم  بانتظاره ــم  وعوائله
ــم  ــاء وعليه ــوا احي ــأن كان ــم، ف مصيره
مؤشرات امنية فيتم ابالغ ذويهم مبكانهم 
وان كانوا ابرياء يطلق سراحهم وان كانوا 
ــم كي ينهوا هذا  ــاً فيتم اعالم ذويه اموات
ــددا على  امللف والوصول الى نتيجة، مش
ان اللجنة سوف جتتمع وتتفق على اليات 

الدارة العمل ونحن بانتظار ماتصل اليه.

¥jÓÃΩa@Ú‰¶@Û‹«@büÏÃô@êâb‡‰ç@Zkˆb„

البصرة / وكاالت / 
ــعد العيداني الى تهديد  تعرض محافظ البصرة اس
ــالة الى إبن عمه  من احد االطراف التي اوصلت الرس

ــص التهديد الذي جاءه كالتالي:(ال  كي يحذره. هذا ن
ــغ ابن عمك  ــوف عقيد صفاء بل ــالم ش عليكم الس
ــالت األندلس خط أحمر  ــر عظم ومح تره صارت كس

ــعد واحلمايات ماتخافون على انفسكم  اذا انت واس
ــى ولده وإخوانه وابوه انتم وبيوتكم  فخلي يخاف عل
ــه وقد أعذر من أنذر وعلي وعلى أعدائي  معروفني عدن

ــاوي وال  ــات وال من ــه الجمعي ــون منه ــره ماتخلص ت
ــى جلبكم ابو  ــه وال ابوخصيب وحت ــه وال هارث جنين

االستخبارات ما يطلع الرقم وال تعب نفسك).

Òäñj€a@≈œb0@o‹ïÎ@>€a@ÜÌÜËn€a@Ú€bçâ@ó„

األنبار / وكاالت / 
الرطبة  ــف قائممقام قضاء  كش
ــار عمادي الدليمي  مبحافظة االنب
ــركة  ــس االحد، ان وفدا من ش ، ام
التابعة  النفطية  االستكشافات 
ــى قضاء  ــل ال ــط وص ــوزارة النف ل
ــات  بعملي ــرة  للمباش ــة  الرطب

استخراج النفط والغاز.

وقال الدليمي ان الوفد   جاء  لتفقد 
ــافها في  املواقع التي مت استكش
ــكار  والص ــينيات  احلس ــق  مناط
واملناطق املمتدة الى قاعدة سعد 
اجلوية والتي حتوي على ابار للنفط 
والغاز متهيدا للمباشرة بعمليات 
ــي  ف ــاز  والغ ــط  النف ــتخراج  اس

خطوة هي االولى من نوعها“.

ــى  ــدف ال ــارة ته ــاف ان ”الزي واض
ــفة  املستكش ــع  املواق ــة  تهيئ
ــام  ــن خطر االجس ــا م وتطهيره
ــدء بالعمل“،  ــل الب ــة قب املفخخ
ــة على  ــركة عازم ــا ان“ الش مبين
ــب التوقيتات  ــا حس ــاز عمله اجن
ــروع سوف  احملددة ، مؤكدا ان املش

يستغرق نحو عامني ”.

@ÚÓiäÃ€a@’üb‰Ωa@Âfl@ãbÃ€aÎ@¡–‰€a@xaäÇnça@pbÓ‹‡»i@ÒäëbjΩa@NNÉÌâbn€a@ø@Òäfl@fiÎ˛
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بغداد / البينة الجديدة
ــار  ــم، مضي العراق باملس ــار احلكي ــيد عم ــة الوطني، الس ــس تيار احلكم ــد رئي  أك
الدميقراطي. وقال السيد عمار احلكيم امس نعتقد ان هذا النمط املتقدم من احلكم 
وادارة البلدان هو الدافع االساس الذي تتشكل على أساسه القيم املتعلقة باحلرية 
واحترام حقوق اإلنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة باالقتراع العام فضال عن 
ــتدامة.وبني انه ما لم تتوفر هذه العناصر فانه  ضمان الرأي احلر وحتقيق التنمية املس
من الظلم مبكان التوقع من االنظمة التي تدعي الدميقراطية توفير البيئة الطبيعية 
ــان ورفاهيته وازدهاره. وأكد السيد عمار احلكيم ان بلدنا  الالزمة حلماية حقوق اإلنس
العراق ورغم جتربته الفتية والتحديات السياسية واالمنية واالقتصادية التي عاشها 
ــار الدميقراطي الذي انتهجه واختاره بعد  فانه عازم بإرادة مواطنيه على املضي باملس

سنوات من التسلط الديكتاتوري املقيت.

بغداد / البينة الجديدة 
دعا رئيس مجلس النواب محمد احللبوسي، شركة سيمينس 
ــني، فيما  ــة من الفنيني واملهندس ــغيل العمالة العراقي لتش
ــة ووزارة الكهرباء  ــتعداد اجمللس لدعم خطط احلكوم أكد اس
وتوفير الغطاء التشريعي لها في املوازنة العامة. وقال مكتب 
ــتقبل، امس االول، رئيس شركة  ــي إن احللبوسي اس احللبوس
ــزر والوفد الفني املرافق  ــيمينس ومديرها التنفيذي جو كاي س
ــال األملاني لدى العراق يوخن مولر. له، يرافقهم القائم باألعم
ــي بحث خالل اللقاء أهمية املشاريع التي  وأضاف أن احللبوس
ــركة لتأهيل قطاع الكهرباء في  تعاقد عليها العراق مع الش
ــام الكبير الذي يوليه  ــيراً إلى االهتم ــع أنحاء البالد، مش جمي
ــاج الطاقة الكهربائية  ــواب واحلكومة لتطوير إنت مجلس الن
ــني وعجلة اإلنتاج الصناعي  ــا مبا يؤمِّن حاجة املواطن وتوزيعه
والزراعي.وأكد احللبوسي بحسب البيان، استعداد اجمللس لدعم 
خطط احلكومة ووزارة الكهرباء وتوفير الغطاء التشريعي لها 
ــن أهم احتياجات  ــة العامة؛ كونها واحدة م في املوازنة املالي
ــيمينس  ــركة س ــواب ش ــس الن ــس مجل ــا رئي املواطنني.ودع
ــية  ــة وفق املعايير القياس ــركات احمللي ــراكة مع الش إلى الش
املعتمدة، وتشغيل العمالة العراقية من الفنيني واملهندسني، 
ــات االجتماعية في  ــدمي اخلدم ــركة بتق ــام الش ــالً عن قي فض
ــة الكهربائية، وذلك  ــاريع الطاق ذُ فيها مش املناطق التي تُنفَّ
ــار البيوت التي دُمِّرت في  ــاء املدارس واملراكز الصحية وإعم ببن
ررة خالل احلرب على تنظيم داعش اإلرهابي.من جهته  املدن احملُ
ــيمينس األملانية، وفقاً للبيان عرضاً عن  ــركة س م رئيس ش قدَّ
مشاريع الشركة في عموم العراق ومراحل تنفيذها واإلجراءات 
ــاريع  ــريع إجناز املش ــهيلها؛ لغرض تس ــبل تس التعاقدية وسُ

بحسب اخلطط الفنية املوضوعة لها وبزمن قياسي.

ÚÓn–€a@Èniä£@·Àäi@Ôüaä‘πÜ€a@âbéΩbi@ �ûbfl@÷aä»€a@Z·Óÿßa

ÚÓΩb»€a@¡–‰€a@÷aÏçc@âaä‘nça@ÚçbÓé€@÷aä»€a@·«Ö@Ü◊˚Ì@3bï

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

MKML;‹]¡;Ï¡ÖŒd;flÁá] ÷’;Ö â’\;€ÁÅŒh;k]e÷ö;€�÷âid;Öå]eh;r¢\;ÏÒË·
بغداد / البينة الجديدة

ــج والعمرة  ــا للح ــرت الهيئة العلي باش
ــات تقدمي  ــتقبال طلب ــد باس ــس االح ام
ــفر للفائزين بقرعة احلج لعام ٢٠٢١  الس
ــم  ــمي باس ــال املتحدث الرس حصرا. وق
ــد الكناني في تصريح  ــن فه الهيئة حس

ــداد واحملافظات  ــب الهيئة في بغ ان مكات
ــتالم طلبات  ــد باس ــن امس االح ــدأت م ب
ــني  الراغب  ٢٠٢١ ــام  ع ــة  بقرع ــن  الفائزي
ــج العام  ــم ح ــفرهم الى موس بتقدمي س
ــتمر   ــل ٢٠٢٠. واكد ان الهيئة ستس املقب
ــدمي لغاية نهاية  ــتقبال طلبات التق باس

ــس املوافق  ــوم اخلمي ــمي لي ــدوام الرس ال
٢٠١٩/١٠/١٠. يذكر ان الهيئة حصلت على 
زيادة باعداد حجاجها في االعوام املاضية 
ــعودية, مما دعاها الى  ــلطات الس من الس
ترويج طلبات تقدمي السفر امام املواطنني 

الفائزين بقرعتها حصرا.

كركوك / البينة الجديدة 
ــرم  اك ــي  التركمان ــادي  القي ــن  أعل
ــد, ان االحزاب  ــس االح ــوزي ترزي, ام ف
التركمانية اتفقت على تشكيل جلنة 
مشتركة ملتابعة املغيبني من التركمان 
قبل وبعد ”داعش“ للتنسيق مع جلنة 
ــواب التي اقرت امس. وقال  مجلس الن
ترزي, ان ”قرار مجلس النواب بتشكيل 
جلنة مركزية ملتابعة املغيني قبل وبعد 
ــزاب التركمانية الى  داعش , دعا االح
تشكيل جلنة مشتركة للتنسيق مع 
اللجنة النيابية“. واضاف ان ”اللجنة 

املشتركة ستقوم بجرد واحصاء عدد 
ــتالم وثائقهم لغرض  املغيبني مع اس
توحيدها ورفعها الى اللجنة النيابية“, 
مؤكدا ان ”اللجنة املشتتركة ستقوم 
ــال انتها مدة  ــداد املغينب ح العالن اع
ــر ان مجلس  ــتالم الطلبات“. يذك اس
ــة  جلن االول،  ــس  ام ــكل،  ش ــواب  الن
ــة مبلف  ــراءات احلكومي ــة اإلج ملتابع
املفقودين واملغيبني حيث تضم رؤساء 
ــة وممثلي عن جلان االمن  الكتل النيابي
ــان  ــاع واملهجرين وحقوق االنس والدف

والقانونية.

ØeË∆∏\;À÷Ÿ;Ï¬d]i∏;Ïfi°;‡Ê÷ �“çÁ;‘Ê—Ö—;‡]⁄—Öh;II;gÖ¬’\;Å¬d

بغداد / البينة الجديدة
ــا مع  ــدأ انن ــث املب ــن حي ــول م نق
ــاً ونؤمن  ــه حرفي ــون وتطبيق القان
بأن االمم والشعوب تبنى وتزدهر في 
ظل القانون وان من اخلطأ ان يكون 
هناك احد فوقه او يتجاوزه بشكل 

ــذا  ــق ه ــي يطب ــن ك ــر ولك او بآخ
ــتراطات  ــون البد من توفر اش القان
ــكل واقعي وحقاني  التطبيق بش
وعلى سبيل املثال نالحظ عمليات 
ــواء البسطيات  رفع التجاوزات س
ــوائي ولكن باهللا  او السكن العش

ــرت احلكومة فرص  عليكم هل وف
ــتيعاب آالف  ــل كي ميكن اس العم
ــل  ــن العم ــني ع ــباب العاطل الش
ــر الرصيف  ــدوا غي ــن لم يج والذي
ــز  ــش واخلب ــب العي ــبيالً لكس س
ــت الدولة على  ــل عمل ــالل؟ وه احل

ــكنية او  ــاء مئات اجملمعات الس بن
ــكنية من  توزيع قطع االراضي الس
ــق تتوفر فيه  ــكن الئ ــل بناء س اج
ــرمي  ــش الك ــتلزمات العي كل مس
ــن او  ــؤالء املتجاوزي ــول له ــي نق ك
الساكنني في العشوائيات ارحلوا 

ــى  ــوت عل ــنهدم البي ــوراً وإال س ف
ــفالت».. مطلوب  رؤوسكم بـ»الش
يا حكومة حلوالً جذرية ملشكالت 
نعتقد انها سهلة لو توفرت االرادة 
ــة في معاجلتها  الوطنية احلقيقي

واهللا من وراء القصد.
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وفد .. دعا مجلس إدارة غرفة جتارة عمان، القطاع 
اخلاص السوري، للتواصل مع حكومة بالده، بشأن 
ــات األردنية إلى  ــع واملنتج ــهيل عبور البضائ تس
السوق السورية. وأشار اجلانب األردني خالل اللقاء 
مع وفد غرفة جتارة دمشق، إلى ضرورة إزالة القيود 
ــع املذكورة،  ــول عبور البضائ ــروط ح والغاء أي ش
ــاحنات. ــتيراد والش ــوم على االس ــة الرس وخاص

ــتركة  وأكدت «غرفة جتارة عمان»، على ضرورة فتح قنوات حوار مش
حلل املشاكل القائمة وإزالة العوائق التجارية.

تعجيل .. كشف عامر فاخوري املتهم بالعمالة إلسرائيل أن محاولة 
ــهى  ــيوعية س االغتيال التي نفذتها املقاومة الش
ــوان حلد كان لها أثر  ــارة ضد قائد العمالء أنط بش
ــرائيلي من لبنان. ــحاب اجليش اإلس كبير في انس

ــيوعية  ــروي كيف عجلت املقاومة الش فاخوري ي
سهى بشارة في انسحاب اجليش اإلسرائيلي من 
ــن «كبير العمالء»  ــان واللبنانيون يرفضون دف لبن

في لبنان.

عفو .. أصدر الرئيس السوري بشار األسد مرسوما 
ــن اجلرائم  ــام ع ــح عفو ع ــي مبن ــريعيا يقض تش
ــادة األولى من  ــل ١٤-٩-٢٠١٩ وتنص امل املرتكبة قب
ــتبدل عقوبة األشغال الشاقة  القرار على: أ- تس
ــتبدل عقوبة  ــة اإلعدام. ب- تس ــدة من عقوب املؤب
ــاقة املؤقتة ملدة ٢٠ عاما من عقوبة  األشغال الش
ــتبدل عقوبة  ــاقة املؤبدة. ج – تس ــغال الش األش

االعتقال املؤقت ملدة ٢٠ عاما من عقوبة االعتقال املؤبد.
ــا  ــرفي، رئيس ــبق، محمد ش تعيــني .. عني وزير العدل اجلزائري األس
ــس األحد، وهي  ــتقلة لالنتخابات»، ام ــلطة الوطنية املس لـ «الس
ــاة  ــم قض ــخصية تض ــن ٥٠ ش ــة م ــة مكون هيئ
وقانونيني وناشطني في اجملتمع املدني.و»السلطة 
الوطنية املستقلة لالنتخابات» هي هيئة «دائمة 
ــهر  ــارس مهامها بدون حتيز»، وتس ــتقلة، مت ومس
على إدارة جميع مراحل العملية االنتخابية، بدءا 
ــى غاية اإلعالن عن  ــن التحضير لالنتخابات، وإل م

النتائج األولية.

ــيرة أجواء  ــراق طائرة مس ــزز خبر اخت طائــرة .. ع
ــبت وحتليقها فوق  ــر أمس االول الس الكويت فج
ــأن الهجوم على  ــر الفرضية القائلة ب ــر األمي قص
معملي «أرامكو» كان انطالقا من شمال اململكة 
وليس من اليمن. وكانت صحيفة «الرأي» الكويتية 
نقلت عن مصادر أمنية تأكيدها أن «طائرة مسيرة 
ــى نحو ٣ أمتار  ــوع الكبير، يصل طولها إل من الن
وحجمها بحجم سيارة صغيرة، حامت فوق دار سلوى (قصر األمير) 

لفترة، مشعلة كشافاتها األمامية ثم غادرت».
ــي زوجة الرئيس  ــع التواصل االجتماع ــد رواد مواق انتقــادات .. انتق
ــتانا،  ــب، بعد ارتدائها فس ــي، دونالد ترام األمريك
ــما ألحد برجي التجارة  قال البعض إنه يظهر رس
ــوم بطائرة في ١١ ايلول ٢٠٠١. أثناء تعرضه للهج

ــرت ميالنيا ترامب الصورة على حسابها في  ونش
ــتان املثير للجدل يوم  «تويتر»، بعد أن ارتدت الفس
ــبتمبر،  ــاء املنصرم في ذكرى هجمات ١١ س األربع

وأرفقت الصورة بعبارة «لن ننسى أبدا».

بغداد / البينة الجديدة
ــفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة،  كش
ــأن  ــراءات املتخذة بش ــد، عن اإلج ــس االح ام
ــذ العقد  ــة بتنفي ــات اخلاص ــوع اخملالف موض
اخلاص مبغذيي kv ٣٣ املبرم مع إحدى شركات 
املقاوالت العامة في كربالء. وقالت الدائرة انه 
ــى مكتب حتقيق  ــوع كبالغٍ إل ــة املوض مت إحال
ــتجيله كإخبار  ــدوره بس ــذي قام ب كربالء، ال
ــق اخملتص، ومت  ــي التحقي ــى قاض ــه عل وعرض
أن  ــة  موضح ــة،  جزائي ــة  كقضي ــجيله  تس
ــتقدام  قاضي التحقيق قرر في ٢٠١٩/٦/١٨ اس
ــدد من  ــاء كربالء وع ــع كهرب ــرع توزي ــر ف مدي

املهندسني وفقاً ألحكام املادة (٣٤٠) من قانون 
ــراحهم بكفالة بعد  العقوبات، وقرر إطالق س
ــت ان القضية  ــم أصولياً. وتابع تدوين أقواله
ان  ــة  ــة، موضح النهائي ــا  مراحله ــي  ف اآلن 
ــذه القضية جاءت  ــذة في ه ــا املتخ إجراءاته
ــف احملافظ  ــس احملافظة تكلي ــد قرار مجل بع
ــة بتاريخ (٢٠١٧/٣/٧) من  بتأليف جلنة حتقيقي
ــم الكهرباء في دائرة املشاريع بخصوص  قس
ــروع املذكور. واكدت الدائرة أن التحقيق  املش
ــة مجلس  ــه كل من رئاس ــذي أجرت اإلداري ال
ــة االدعاء العام أوصى  كربالء واحملافظة ورئاس
مبقصرية مدير توزيع كهرباء احملافظة وعدد من 

املهندسني، لقيامهم بتأييد استالم املشروع 
استالماً نهائياً وصرف مبلغ املقاولة بالكامل 
ــغ (٤,٤٠٩,٣٧٧,٠٠٠) مليارات دينار، فضالً  والبال
ــابات املقاول، على  عن قيامهم بتصفية حس
الرغم من أن املشروع غير صالحٍ للعمل لغاية 
ــتفادة منه.وجتدر  ــدم االس ــا أدى إلى ع اآلن، مم
اإلشارة إليه أن املركز اإلعالمي لهيئة النزاهة 
ــي مجلس محافظة  ــد تصريحاً لعضو ف رص
ــع االخبارية  ــد املواق ــوراً في أح ــالء منش كرب
ــروع  ــه عن توقف مش ــدث في ــة حت اإللكتروني
كهربائي باحملافظة، بسبب إحالة ملفاته إلى 
هيئة النزاهة للتحقيق فيها، بحسب زعمه.

بغداد / البينة الجديدة 
ــة  ــم العراق لسياس ــم صالح، دع ــس اجلمهورية بره ــد رئي أك
استقرار أسواق النفط العاملية مبا يحقق مصالح الدول املنتجة 
ــس اجلمهورية  ــة اجلمهورية إن رئي ــت رئاس ــتهلكة. وقال واملس
رة  ــدول املصدّ ــة ال ــني العام ملنظم ــتقبل األم ــم صالح اس بره
ــة  ــدو، وأكد دعم العراق لسياس ــك) محمد باركين ــط (أوب للنف
استقرار أسواق النفط العاملية مبا يحقق مصالح الدول املنتجة 
واملستهلكة. وأشار صالح، بحسب البيان إلى ان العراق يحرص 
ــالً فيها،  ــاره عضواً فاع ــرارات املنظمة باعتب ــزام بق ــى االلت عل
ــواق  ــق التوازن في األس ــة لتحقي ــاتها الهادف ــاً لسياس وداعم
ــترك لدول  ــدداً على ضرورة العمل اجلماعي املش النفطية، مش
ــاظ على املعدالت  ــاف تذبذب اإلنتاج، واحلف ــك من أجل إيق األوب
ــذي يلعبه العراق  ــاد باركيندو بـالدور ال ــق عليها.بدوره أش املتف
ــا، مؤكداً أن العراق له دور بارز في  ــي املنظمة والتزامه بقراراته ف
ــواق النفطية، ويحظى مبكانة مهمة وتقديرٍ عالٍ  استقرار األس

من أعضاء أوبك.

بغداد / البينة الجديدة 
شدد النائب عن كتلة احلكمة النيابية املعارضة، حسن خالطي، 
ــي محافظة  ــواق املتجاوزة ف ــاد البدائل لألس ــرورة إيج على ض
ــال خالطي في  ــع التجاوزات.وق ــالل تنفيذ حملة رف ــرة خ البص
ــة البصرة ومحافظات اخرى  ــح صحفي جتري في محافظ تصري
ــورة املدينة  ــو أمر جيد في حفظ ص ــع التجاوزات وه حملة لرف
ولكن هناك مراكز جتارية وأسواق أصبحت أمر واقع واعتاد الناس 
ــتمرار احلملة ولكن البد  ــا. وأكد نحن مع اس ــى التبضع منه عل
ــهد محافظة البصرة، منذ أسابيع  من وجود أماكن بديلة. وتش
ــاك  ــن احملال التجارية واالكش ــع التجاوزات م ــة كبيرة لرف حمل

واسواق شعبية في عدة مناطق احملافظة.

بغداد / البينة الجديدة 
ــا لتنظيم داعش  ــه تعرض ــعبي، عن احباط ــد الش أعلن احلش
اإلرهابي في طريق كركوك – بغداد، فيما نفى االنباء التي حتدثت 
ــعبي أحمد  ــد الش ــن قطع الطريق. وقال آمر اللواء ٥٢ ب احلش ع
ــي حاولوا التقرب من  ــر بتنظيم داعش االرهاب االمرلي إن عناص
ــوك قبل ان تقوم مفرزة ثابتة تابعة للواء ٥٢  طريق بغداد – كرك
ــد الشعبي بالتصدي لهم بالقرب من قرية مفتول في  في احلش
أطراف قضاء امرلي. وأضاف انه جتري حاليا عملية مالحقة افراد 
ــيطرة وال  عصابات داعش اإلرهابية، مطمئنا بأن االمور حتت الس
ــأن قطع الطريق وان الطريق آمن لسالكيه.  صحة ملا اشيع بش
ــة وعمليات خطف  ــدة خروقات أمني ــهد ع ــر أن الطريق ش يذك
ــة واملدنيني، قبل ان  ــوات األمني ــرة املاضية الفراد الق خالل الفت

تقوم قوات احلشد الشعبي بتأمينه.
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بغداد / البينة الجديدة
اعلنت قيادة عمليات بغداد، امس االحد، عن اعادة افتتاح شارع 
ــارع مغلق منذ ١٠  رئيس في الدورة جنوبي بغداد، مبينة ان الش
سنوات. وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي، انه مت 
ــارع الشرطة الذي يضم منطقة ابو طيارة والشرطة  افتتاح ش
ــاف ان هذا  ــداد. واض ــدورة جنوبي بغ ــي منطقة ال ــي ف واملصاف
ــارع مغلق منذ ١٠ سنوات، مشيرا الى ان افتتاحه سيقلل  الش
ــهد  ــروري احلاصل في املنطقة. يذكر أن بغداد تش ــن الزخم امل م
منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع املغلقة قبل سنوات 
ــا، األمر الذي بات  ــة ورفع احلواجز الكونكريتية عنه لدواع أمني

ينعكس إيجاباً على حركة السير.

بغداد / البينة الجديدة  
ــان، امس االحد،  ــم خش ــائرون باس ــر النائب عن حتالف س اعتب
ــل احملكمة االحتادية رفاه  ــتبعدة من قب صرف رواتب للنائبة املس
ــتمرة في  ــي مازالت مس ــا ان العارض ــة، مبين ــي باجلرمي العارض
ــان  عملها كنائبة رغم قرار الغاء عضويتها النيابية. وقال خش
ــوم التالي  ــي انتهت في الي ــاه العارض ــة رف ــة النائب إن ”عضوي
ــم (٨ إحتادية ٢٠١٩) الصادر في  ــرار احملكمة االحتادية العليا رق لق
ــواب بصفة نائب يخالف  ــا مجلس الن ٢٠١٩/٨/٢٦، وان حضوره
ــب ومخصصات لها تعد جرمية“. واضاف  القانون، وان صرف روات
ــرة أيام من اليوم  ان ”العارضي عليها مراجعة دائرتها خالل عش
ــتقيلة“، مبينا ان ”العارضي  ــي لقرار احملكمة او تعتبر مس التال
ــه“. وكانت  ــة االلتزام ب ــم مدى اهمي ــرة قانونية وتعل ــي خبي ه
ــتبدال  ــهر املاضي قرارا باس ــة قد اصدرت الش ــة االحتادي احملكم
النائبة رفاه العارضي بالنائب باسم خشان بعد اعادة احتساب 

أصواتهما واالنتهاء من اخلالف بشأن الكوتة النسائية“.
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 بغداد / البينة اجلديدة 
ــركتي جنرال الكتريك وماس  أعلنت وزارة الكهرباء، امس األحد، عن توقيع ش
ــماية لتوليد الطاقة  ــة اتفاقية إلجناز املرحلة الثالثة من محطة بس القابض
ــركة جنرال الكتريك وقعت اتفاقا مع شركة  الكهربائية.وقالت الوزارة ، إن ش
ــا اإلنتاجية  ــدف رفع قدرته ــة الكهربائية به ــة لتوليد الطاق ــاس القابض م
ــبكة كهرباء العراق  اإلجمالية إلى ٤٫٥ ميكاواط إلضافة ١٫٥ ميكاواط إلى ش
عبر تطوير املرحلة الثالثة من محطة توليد بسماية األكبر في البالد.وأضافت 
ــرال إلكتريك بتزويد ماس القابضة  ــتقوم جن الوزارة، أنه مبوجب االتفاقية، س
ــز املرحلة الثالثة من  ــات غازية من طراز ٩F وأربع مولدات لتجهي ــع توربين بأرب
احملطة، مبينةً أن شركة ماس القابضة ستقوم بتوريد الكهرباء الناجمة عن 
ــراء  ــى وزارة الكهرباء العراقية مبوجب اتفاقية لش ــعة اجلديدة إل هذه التوس
الطاقة مدتها ٢٠ عاماً.من جهته قال وزير الكهرباء لؤي اخلطيب بصفتها أول 
مشروع مستقل لتوليد الطاقة الكهربائية في وسط العراق، ترسي محطة 
بسماية معايير جديدة للشراكة بني القطاعني العام واخلاص واملساهمة في 
ــماية  ــاء العراقية.وتعتبر املرحلة الثالثة من محطة بس ــبكة الكهرب رفد ش
ــاء الوطنية منذ  ــبكة الكهرب ــد الطاقة لرفد ش ــأة جديدة لتولي ــر منش أكب
ــاواط إضافية  ــروع بتوليد ١٫٥ ميج ــاهم املش ــام ٢٠١٤، ومن املتوقع أن يس ع
ــة أول ٥٠٠ ميجاواط إلى  ــى أن تتم إضاف ــاء بحلول عام ٢٠٢١، عل ــن الكهرب م

الشبكة في العام املقبل، 

بغداد / البينة اجلديدة 
عد عضو اللجنة القانونية النائب حسني العقابي, امس االحد, حتديد البرملان 
اولوياته التشريعية بتبني تشريع القوانني اخلالفية التي كانت ميتة في ادراج 
مجلس النواب ملا يقرب الـ١٥ عاما احراجا للكتل السياسية لدفعها الى ايجاد 
ــام حتد الثبات الذات  ــي, ان ”الدورة احلالية جمللس النواب ام ــق. وقال العقاب تواف
ــة التي اصبحت ميتة منذ  ــريع القوانني اخلالفي ــا علينا اال ان منضي في تش وم
ــر عاما بادراج مجلس النواب“.واضاف ان ”عرضنا لتلك القوانني  ــة عش خمس
ــريعي احلالي  ــريعية للدورة احلالية او باالحرى للفصل التش ضمن املهام التش
ــية الى املضي بعقد حوارات ونقاشات للتواصل  مبثابة احراج للكتل السياس
ــال عدم التوصل  ــار العقابي إلى أنه ”في ح ــة القرارها“.واش ــى صيغ توافقي ال
ــنذهب الى  الكتل للتوافق على القوانني املدرجة ضمن اعمال اجمللس فاننا س

خيار االغلبية“ .
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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 
ــف، امس  ــة عالية نصي ــت النائب طمأن
ــني  املفتش ــب  مكات ــي  موظف ــد،  االح
ــوا ألي  ــن يتعرض ــم ل ــني بأنه العمومي
ــم او رواتبهم في حال  ــرر في وظائفه ض
ــني،  املفتش ــب  ومكات ــب  مناص ــاء  إلغ
ــض  ــى بع ــب عل ــن املعي ــه م ــة أن مبين
املفتشني حتريض موظفيهم عبر مواقع 
ــات على  ــي والكروب ــل االجتماع التواص
ــي  ــف ان موظف ــت نصي ــر .وقال التظاه
ــن املؤكد  ــني ابناؤنا، وم ــب املفتش مكات
ــرر على  ــوع اي ض ــمح بوق ــا لن نس انن
ــاء  ــال الغ ــي ح ــم ف ــم ووظائفه رواتبه
ــرب  ــة ان احل ــني، مبين ــب املفتش مكات
ــاد تعود  التي نخوضها اليوم ضد الفس
ــذي انتم (موظفي  ــعب ال بالفائدة للش
ــزء منه.وخاطبت  ــني) ج مكاتب املفتش
ــادوا وراء دعوات  ــني بالقول ال تنق املوظف
ــن يحاولون  ــني واالنتهازيني الذي املنتفع
ــم ويجعلونكم  ــى اكتافك الصعود عل
ــالل  خ ــن  م ــم  غاياته ــق  لتحقي أدوات 

ــر كروب  ــر عب ــى التظاه ــم عل حتريضك
ــي مكاتب  ــع موظف ــم جتم ــل اس يحم
ــني العموميني والذي يجري فيه  املفتش
ــاق .وتابعت ان  ــض على قدم وس التحري
حق التظاهر مكفول للجميع والدستور 
ــر التي الميكن  ــل لكم حرية التعبي يكف
املساس بها، ومن جانبنا نحترم آراءكم، 
ــني  ولكن من املعيب على بعض املفتش
ــة أخيرة للبقاء  ــتخدموكم كورق ان يس

ــت حلقة زائدة،  ــي مناصبهم التي بات ف
ــة ان ١٥ عاما كانت كافية لتبني  موضح
ــعب العراقي بأن هذه املكاتب  لنا وللش
ــا  فيه ــام  تن ــاد  الفس ــات  مللف ــرة  مقب
ــات على الرفوف من  القضايا والتحقيق
اجل مصلحة حيتان الفساد وسماسرة 
ــت  .وأعرب ــدات  والتعاق ــات  الصفق
ــفها لوجود نواب تلتقي  نصيف عن أس
ــدين وقد  ــم مع مصالح الفاس مصاحله

ــعب والدولة عرض  ضربوا مصلحة الش
احلائط، مؤكدة ان السلطة التشريعية 
التي هي أعلى سلطة في البلد متلي وال 
ميلى عليها . واكدت ان هذه املكاتب البد 
ــة التاريخية  ــزء من املرحل ان تلغى كج
ــزاء كبيرة من  ــدم اج ــهد ه التي ستش
قلعة الفساد التي جعلت هذا الشعب 
ــة الى تفهم  ــالح، داعي ــا من االص يائس
ــالتنا وأن يكونوا عوناً لنا في خدمة  رس
ــد االختناق  ــعب الذي وصل ح هذا الش
وهو يرى ثرواته تتبخر على ايدي مافيات 
ــام لتجمع  ــني الع ــن األم ــاد. وأعل الفس
العموميني  ــني  املفتش موظفي مكاتب 
ــد املظاهرة  ــيناوي، عن موع ــالح احلس ف
ــا موظفي مكاتب  ــوف يقوم به التي س
ــني العموميني ضد احلملة التي  املفتش
يقودها بعض البرملانيني إللغاء املكاتب، 
ــتكون  ــرة س ــد املظاه ــا ان موع موضح
ــس النواب  ــة مجل ــع جلس ــة م متزامن
ــن إدراج قانون  ــن ع ــي أعل ــة والت القادم

إلغاء املكاتب ضمن جدول أعمالها.
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تتمة ص١

بغداد / البينة اجلديدة 
وجهت وزارة التربية، امس االحد، املديريات العامة للتربية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة 
ــوزارة ، إن املديرية العامة  ــة.وقالت ال ــد الدراس ــربني الى مقاع ــادة االطفال املتس ــداث الع االح
ــة للتربية في بغداد  ــوزارة وجهت املديريات العام ــام واالهلي واالجنبي التابعة لل ــم الع للتعلي
ــرطة االحداث بضرورة  ــرطة اجملتمعية وش ــيق مع وزارة الداخلية  الش ــات كافة بالتس واحملافظ
ــة .واوضحت مديرية العالقات العامة  ــربني واعادتهم الى مقاعد الدراس متابعة االطفال املتس
ــي اجلديد  ــوزارة للعام الدراس ــتعدادات ال ــذا التوجيه يأتي ضمن اس ــوزارة ان ه ــالم في ال واالع
ــدرت جملة من  ــام واالهلي واالجنبي اص ــة للتعليم الع ــة العام ــا أن املديري ٢٠١٩-٢٠٢٠ ، مبين
ــال من خالل القاء  ــي اجلديد لالحتف ــا تخصيص اليوم االول في العام الدراس ــات منه التوجيه
ــة واملرشد التربوي وابراز دور املرشد التربوي في املدرسة وتوضيح  الكلمات من قبل مدير املدرس
ــة  ــة لتعريفهم ببناية املدرس ــه وقيامه باصطحاب التالميذ اجلدد بجوالت داخل املدرس مهام
ــيق مع املراكز الصحية ضمن الرقعة اجلغرافية مبشاركة ممثلني  وصفوفها ومفاصلها، والتنس
ــالمتهم  ــال لتوعية الطلبة باجلوانب الصحية والبيئية للمحافظة على س عنهم في االحتف
ــمانية.كما شددت على حتديث البطاقة املدرسية وطبعها ليتم توزيعها على  وصحتهم اجلس
ــتيعابية لرياض االطفال وعدد  املدارس ، وتوجيه املديريات العامة للتربية بتحديد الطاقة االس
ــية في املديريات العامة للتربية  ــعب االدارات املدرس ــؤولي ش احلصص ، واقامة ورش عمل ملس
ــية ، مشيرة الى االستمرار  وحتديد حاجة املديريات العامة من اخلطط التدريبية لالدارات املدرس
ــية ، واقامة دورات تطويرية وبناء قدرات معلمي  في اقامة الدورات التأهيلية في االدارات املدرس
التربية اخلاصة وتفعيل برنامج الدمج التربوي الشامل ، واقامة دورات حول التعليم االلكتروني 
ــوزارة على االدارات  ــة اخلاصة.واكدت ال ــة وفتح صفوف للتربي ــة للتربية كاف ــات العام للمديري
املدرسية بعدم جواز قبول التالميذ بصيغة مستمع ، وترشيح ٣١٣ ادارة مدرسية مع ٦٥ معاون 
ــية مع ٣٢ معاون مدرسة في باقي احملافظات  ــيح ٣٦٠ ادارة مدرس ــة حملافظة بغداد وترش مدرس

للمدارس االهلية.

وسط دعوات لتخفيف التصعيد، تطلق إيران، في 
ــبوق، على إمدادات  الوقت احلالي، هجوما غير مس
ــد دليل على أن  ــة. وتابع انه ال يوج ــة العاملي الطاق

تلك الهجمات جاءت من اليمن.
ــتريت جورنال،  ــا أفادت صحيفة وول س من جانبه
ــو نصف  ــى وقف نح ــرت عل ــعودية أجب ــأن الس ب
ــة الضربة  ــى خلفي ــط عل ــي للنف ــا اليوم إنتاجه
ــأتني نفطيتني لشركة  اجلوية للحوثيني على منش
ــن مصادرها، إن  ــت الصحيفة نقال ع ــو. وقال أرامك
ــر من امس االول  ــوم، الذي نفذ في وقت مبك الهج
ــارة  وتبنته جماعة أنصار اهللا احلوثية، أدى إلى خس
اململكة نحو ٥ ماليني برميل يوميا، ما يساوي نحو 
ــتوى العاملي، بينما  ــن إنتاج النفط على املس ٥٪ م

ــعودية  يبلغ احلجم اإلجمالي لهذا املعدل في الس
٩٫٨ ماليني برميل يوميا.

ــن كتلة  ــذرت النائبة ع ــورات احمللية ح ــي التط وف
ــس األحد، من  ــي)، ام ــي (عال الناش ــج الوطن النه
ــني العموميني، معتبرة  مغبة إلغاء مكاتب املفتش
ــاد،  ــك املكاتب حائط الصد األول لعملية الفس تل
ــمها) بدفع  ــية (لم تس فيما اتهمت كتلة سياس
ــن أجل تبني  ــدين م ــدوالرات لنواب فاس ــني ال مالي
حملة املطالبة بإلغاء املكاتب والتأثير على النواب 
ــم بالتصويت على ذلك.  ــن اجل إقناعه اآلخرين م
ــة تابعة  ــاة فضائية معين ــي، إن قن ــت الناش وقال
ــية معروفة تروج منذ مدة حملة  إلى كتلة سياس
ــني العموميني،  ــة في إلغاء مكاتب املفتش املطالب

ــية التي لديها  ــةً أن نفس الكتلة السياس مضيف
وزراء باحلكومة احلالية قامت بدفع ماليني الدوالرات 
ــي حملة املطالبة  ــدين من أجل تبن إلى نواب فاس
ــل إقناعهم  ــواب اآلخرين من اج ــر على الن والتأثي

بالتصويت على إلغاء املكاتب.
من جانبه حذر النائب عن سائرون (جواد املوسوي)، 
ــتغالل  ــني العموميني من اس ــس األحد، املفتش ام
ــم بتظاهرات حلماية  ــي مكاتبهم والزج به موظف
ــهم.وقال املوسوي ندعو الوزراء  مناصبهم وعروش
ــب  ــام مكات ــال قي ــي ح ــؤولية ف ــم املس ونحمله
املفتشني العمومني بالتظاهر أثناء الدوام الرسمي 
ــريب ليوم التظاهرة  وترك عملهم الرسمي والتس
ــاط موظفي الدولة  ــك قانوني انضب مخالفني بذل

واخلدمة املدنية.
وفي الشأن السياسي يقوم وفد من حكومة اقليم 
ــبوع احلالي بزيارة العاصمة بغداد  كردستان، االس
ــاكل العالقة مع احلكومة االحتادية.  ملناقشة املش
ــتان في العاصمة بغداد  وقال ممثل حكومة كردس
ــي ان وفداً من  ــي تصريح صحف ــى) ف (فارس عيس
ــيقوم غدا الثالثاء بزيارة بغداد  حكومة االقليم س
ملناقشة مشروع قانون املوازنة االحتادية للعام ٢٠٢٠ 
وباقي املشاكل العالقة. من جانبه، قال النائب عن 
ــتاني (شيروان ميرزا)  كتلة االحتاد الوطني الكردس
ــتان  ــد اقليم كردس ــح صحفي ان وف ــالل تصري خ
ــمركة والتخطيط  ــن وزراء املالية والبيش يتألف م

والداخلية والزراعة وعدد آخر من املسؤولني.

ــورك تاميز  ــة نيوي ــت صحيف ــر قال ــأن آخ ــي ش وف
ــراق يواجه خصما  ــس االحد، إن الع األمريكية، ام
جديدا يتمثل فى إدمان بعض الشباب خملدر الشبو، 
ــتال ميث، فيما وصفته  ــم كريس الذى يعرف باس
ــى االضطراب  ــدث مظهر عل ــه أح ــة بأن الصحيف
ــزو األمريكي لها  ــد الغ ــي البالد بع ــي ف االجتماع
ــة فى تقريرها إن ،  ــي عام ٢٠٠٣. وذكرت الصحيف ف
ــيارات وأرض كان  ــاب العراقى، قد باع ثالث س الش
ــق مدخراته التى  ــزل عليها وأنف ــط لبناء من يخط
تقدر بعدة آالف من الدوالرات على الكريستال ميث، 
وهو واحد من بني آالف الشباب املدمنني لهذا اخملدر 
ــكالت  ــي العراق، البلد الذي طاملا كانت فيه مش ف

اخملدرات نادرة.

استقالة وزير الصحة.. وخبير قانوني يؤكد نفاذيتها.. وبرلماني يعدها مؤشرا على ضعف الحكومة

بغداد / البينة اجلديدة
االحد،  امس  الكهرباء،  وزارة  اعلنت   
اخلليجي  الربط  هيئة  مع  اتفاق  ابرام 
الطاقة  استيراد  خطي  إلنشاء 
اخلليجية. املنظومة  من  الكهربائية 

انه ضمن فعاليات   ، للوزارة  بيان  وذكر 
أبرمت   ،٢٠١٩ للطاقة  العراق  منتدى 
، امس األحد، عقداً مع  وزارة الكهرباء 
جمللس  التابعة  اخلليجي،  الربط  هيئة 
التعاون اخلليجي، إلنشاء خطني لنقل 
الفائق  الضغط  الكهربائية  الطاقة 
الكهرباء  وزارة  مثل  وقد  ك.ف،   {٤٠٠}
بابرام العقد الوزير لؤي اخلطيب، ومثل 
احمد  رئيسها  اخلليجي  الربط  هيئة 

ابراهيم.
وأضاف البيان ان هيئة الربط اخلليجي 
ستتحمل كلفة إنشاء اخلطني، اللذين 
سيكونان بطول، {٣٠٠ كم}، مقسمة 
على مسافتني، داخل العراق {٨٠ كم}، 
يتم  كم}،   ٢٢٠} الكويت  دولة  وداخل 
العراقية،  الوطنية  باملنظومة  ربطها 
 ٤٠٠} التحويلية}  الفاو  {محطة 
ك.ف}، من جهة، وتكون امتدادا للخط 
اجلهة  من  اخلليجي  للربط  األساسي 
الفنية،  املواصفات  وبنفس  األخرى، 
املؤمل  ومن   ،{MVA  ١٨٠٠} احملددة 
كمرحلة  ميكاواط،   {٥٠٠} استيراد 
اخلطني  إجناز  بعد  جتهيزها  يتم  أولى، 

السوق  وباسعار   ،٢٠٢٠ صيف  قبل 
سيتم  التي  التنافسية  اخلليجية 

املفاضلة فيها بعد اإلجناز.
مبرحلته  االتفاق  ان  البيان  واوضح 
منظومة  إنشاء  تضمن  الثانية، 
{التيار  الكهربائية  للطاقة  تبادل 
ودول  العراق  بني   ،{HVDC} املستمر} 
اوربا. وبني  اخلليجي،  التعاون  مجلس 

التخصيصات  ان حجم  بالذكر  وجدير 
الكهرباء  لقطاع  صرفت  التي  املالية 
بلغت  السابقة  االعوام  موازنات  خالل 
الرقم  هذا  ويكفي  دوالر  مليار   (٤٦)
قارة  تغذي  كهربائية  محطات  لبناء 

باكملها.

رغم تخصيص (٤٦) مليار دوالر لهذا القطاع
ÚÓˆbiäËÿ€a@Ú”b�€a@Öa7nç¸@wÓ‹®a@…fl@Ü”b»nÌ@÷aä»€a@

بغداد / البينة اجلديدة
النواب هوشيار عبداهللا، من مترير قانون اجلرائم  حذر عضو مجلس 
املعلوماتية بصيغته احلالية، مبيناً ان متريره يعني دق املسمار االخير 

في نعش حرية التعبير  .
مشاركتنا  وبعد  السابقة  الدورة  منذ  إنه   ، بيان  في  عبداهللا،  وقال 
في ورش عمل كثيرة حول هذا القانون تبني لنا بأنه في حال متريره 
جرائم  ردع  من  بدالً  احلريات  على  قيوداً  سيفرض  احلالية  بنسخته 
فضالً  وااللكترونيات،  البرمجة  عمل  مجال  وتنظيم  املعلوماتية 
األمن  فضاء  على  للسيطرة  التحتية  البنية  وجود  بدون  أنه  عن 
املعلوماتي سيصبح هذا القانون ذريعة بيد اجلهة التنفيذية لتقييد 
احلريات وليس تنظيمها، وأيضا سيحصل تداخل ونوع من الفوضى 
املوضوع  نفس  في  عقوبات  تتضمن  مواد  هناك  ألن  التشريعية 
موجودة في قوانني اخرى.واضاف أنه بدون إجراء تغييرات جذرية في 
يتخصص  التي  واملهام  وعنوانه  اسمه  في  وحتى  القانون  مضمون 
لنا  وكان  السابقة  الدورة  في  فعلنا  كما  منه  بالضد  سنقف  بها 
من  خاطئ  ترويج  وجود  وجود  الى  مشيرا  آنذاك  متريره  عدم  في  دور 
قبل املؤيدين لهذا القانون بأنه في حال متريره ستتم السيطرة على 
الفوضى املوجودة في مواقع التواصل االجتماعي وما الى ذلك، وهذه 
وليست  فنية  تقنية  املسألة  هذه  ألن  الصحة  عن  عارية  املعلومة 
فضاء  على  السيطرة  باستطاعته  ليس  العراق  واالن  تشريعية، 
األمن املعلوماتي، وهذا األمر بحاجة الى جهد كبير في مجال البنية 
التحتية في مجال االمن السايبري.واستدرك عبد اهللا اضع يدي بيد 
كل من يساندني من النواب للوقوف سداً منيعاً في وجه مترير هذا 
القانون بصيغته احلالية التي ستجعل منه مسماراً اخيراً في نعش 
افواه  تكميم  من  جهة  اية  تتمكن  ولن  العراق،  في  التعبير  حرية 
وبدورنا كسلطة تشريعية  البصرة،  الى  زاخو  االحرار من  العراقيني 

لن نسمح مبصادرة حرية التعبير مطلقا.

@ì»„@ø@7Å¸a@âb‡éΩa@÷Ö@Âfl@âà∞@Ô„bΩäi
ÊÏ„b‘€a@aàÁ@äÌä∑@fiby@ø@H7j»n€a@ÚÌäyI

بغداد / البينة اجلديدة
 عالج مجلس القضاء األعلى ظاهرة التحرش التي باتت تتفاقم 
شكاوى  تستقبل  احملاكم  الحظ  إن  أن  بعد  األخيرة  اآلونة  في 
واجلسدي  اللفظي  التحرش  من  مختلفة  حاالت  عن  عديدة 
الذكور  وممارسة  انتهاكات شمل في بعضها كال اجلنسني من 
واإلناث ووضع القضاء عدة معاجلات عن  طريق تفعيل عقوبات 
اجلرمية  هذه  الظاهرة. وعن  هذه  على  الرادعة  العراقي  القانون 
هومي  نعيم  سيماء  القاضية  تقول  قانونيا،  معاجلتها  وكيفية 
قاضي محكمة  حتقيق الكرخ إن قانون العقوبات العراقي ١١١ 

لسنة ١٩٦٩ هو القانون الواجب التطبيق على  اعتبار التحرش 
جرمية، ووضع عقوبات واجبة التطبيق مع األخذ بنظر االعتبار 
جرائم  من  كانت  ما  اذا  للمتهم  املنسوبة  تكييف  اجلرمية 
اخملالفات أو اجلنايات أو اجلنح. وأضافت في حديث الى القضاء أن 
التحرش فعل جرمي قد يبدأ بسيطا بالكالم وينتهي  بالشروع 
إلى  عقوبته  وتصل  واللفظي  اجلنسي  االعتداء  أو  باالنتهاك 
القانون  الفتاة قاصرا بحسب  إذا  كانت  أو عشر  سبع سنوات 
النافذ وهو قانون العقوبات العراقي. وتواصل القاضية أن الفعل 
اجلرمي املنسوب للمتهم يبدأ بالكالم، بحسب قانون العقوبات 

 الذي أشار القانون إلى ان مجرد التلفظ بألفاظ مخلة للحياء 
أي  هناك  يكن  لم  وان  يشكل  جرمية،  العامة  لآلداب  ومخالفة 
شخص متضرر فتحسب جرمية يعاقب عليها، وهذا يصنف إلى 

 اعتداء لفظي ناهيك عن التحرش اجلسدي.  
أن هناك صورا  القاضية  للمحاكم تفصل  الواردة  احلاالت  وعن 
حتديدها  ويتم  وللجنايات  ترد  للجنح  مختلفة  وحاالت  شتى 
اخملتصة  احملكمة  إلى  ويحيلها  التحقيق  محكمة  قاضي  من 
للحياء وحدد  اخمللة  أشار لأللفاظ  املادة ٤٠٢ منه   فالقانون في 
تردها قضايا  أن احملاكم  العقوبة كمخالفة، وتلفت  إلى  نوعية 

وشكاوى عديدة عن حاالت التحرش لكنها غالبا هذه الدعاوى 
للصلح  ترجع  ألسباب  احد  كون  والتراضي  بالصلح   تنتهي 
وتضيف  محافظا.   العراقي  مجتمعا  اجملتمع  وكون  العشائري 
املادة ٤٠٠ وما بعدها للتحرش  القانونية تبدأ من  العقوبات  أن 
البسيط وهي اخملالفة  وهناك جرائم حترش جنائية وهي االعتداء 
اجلنسي وهذه عقوبتها شديدة تصل إلى السجن  املؤبد أو حكم 
أيضا سواء  على عرض شخص  االعتداء  أن  إلى  الفتة  اإلعدام، 
كان ذكرا او أنثى  تعتبر جناية وهذا التكييف يرجع للمحكمة.   
وتقول القاضية إن جرمية التحرش ليست بجديدة على اجملتمع 

ولكنها  سابقا  موجودة  لذا  هي  النفسية  العلل  من  وتعتبر 
لوجود  يعود  ذلك  أن  وأرى  األخيرة  الفترة  في  وازدادت  تفاقمت 
العديد  أظهرت  التي  االجتماعي  التواصل  ووسائل    (االنترنت) 
من احلاالت ونشرتها فاالستخدام  السيئ لالنترنت وأيضا عدم 
قلة  وكذلك  واإلحداث  والشابة  للشاب  األسرية  الرقابة  وجود 
من  وتستهجن  لفرد  ذلك  من  فاقم  واألخالقي  الوازع  الديني 
اعتبار بعض الشباب أن التحرش تعبير عن   ( الرجولة) وهو من 

التخلف.  

Ú«Öaä€a@¥„aÏ‘€a@›Ó»–m@Û‹«@ÖÜíÌÎ@îäzn€a@ÒäÁb√@2b»Ì@ıbö‘€a

الكويت / وكاالت / البينة اجلديدة
منها  يستفيد  التي  اخلدمات  على  رسوم  باستيفاء  كويتية،  نائبة  طالبت 
الكويتية،  الراي  صحيفة  ونقلت  يتنفسونه.  الذي  الهواء  على  حتى  الوافدون 
وهو  عليه،  وافقت  الذي  القتراحها  احلكومة  بتطبيق  مطالبتها  الهاشم  عن 
فرض رسوم على الوافدين الذين يستخدمون الطرق ألنه آن أوان تطبيقه، مجددة 
على  حتى  رسوما  نأخذ  أن  واملطلوب  التحويالت  على  رسوم  استيفاء  ضرورة 
سعد  االجتماعية  الشؤون  وزير  الهاشم،  الوافد.وحذرت  يتنفسه  الذي  الهواء 
اخلراز، من استجواب ينتظره، إن استمر احتاد اجلمعيات التعاونية في استقدام 
العمالة العربية من إحدى اجلنسيات، معلنة أن ما يحدث غزو غير طبيعي.بدوره، 
إلى نصف عدد  الوافدين  تقليص عدد  البابطني وجوب  الوهاب  النائب عبد  رأى 

السكان في الكويت.وأكد البابطني أن احلكومة غير جادة في إيجاد حل للخلل 
في التركيبة السكانية، ألن هناك مستفيدين من اإلبقاء على الوضع كما هو 
سواء من قبل جتار اإلقامات أو من يحرص على تكدس العمالة غير املنتجة.وحول 
ما يثار تكرارا عن الضغط الذي يشكله الوافدون على اخلدمات والبنية التحتية، 
وضرورة ترحيل عدد كبير منهم من أجل تصحيح اخللل في التركيبة السكانية، 
أوضح البابطني، أن اإلجابة عن هذا السؤال تكمن في جولة على جليب الشيوخ 
ال تستطيع  التي  واألماكن  املغلقة،  والسراديب  املنظمة  غير  األسواق  ترى  كي 
القوى األمنية اقتحامها، ونحن نتكلم عن العمالة السائبة، وال نقصد العمالة 
التي يحتاج إليها البلد، ففي أقل تقدير يجب أن يقلص عدد الوافدين ليصل إلى 

٥٠ في املئة من عدد السكان.

@È„Ïé–‰nÌ@à€a@ıaÏ:a@Â$@…œÜi@ÂÌÜœaÏ€a@k€b�m@ÚÓnÌÏ◊@Újˆb„



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

@ÙÏnéfl@µg@âÏ�nÌ@%@È‰ÿ€@Ú»çaÎ@ÚÌÖbñn”a@Ú‹n◊@Ûzôc@ÔiÎâÎ˛a@Öb§¸a
¥Ó€bßa@Èˆbö«c@Âfl@ b∫�bi@paâaä”@áb•a@Ú€bznç¸@aäƒ„@ÔçbÓç@ÊbÓ◊

ــات املتحدة كانت تفكر  بيد أن الوالي
ــه فيما سيؤول إليه  في الوقت نفس
ــوفيتي.  ــن دون االحتاد الس ــم م العال
ــز،  وولفويت ــول  ب ــا  دع ــذي  ال ــر  األم
ــى  ــوش األب إل ــس ب ــار الرئي مستش
ــور اجلماعة  ــى عرقلة تط ــل عل العم
ــياً،  سياس ــة  األوروبي ــة  االقتصادي
ــاً  ــد من أنها لن تكون منافس والتأك
ــنطن.وبناءً على ذلك فرض وزير  لواش
اخلارجية جيمس بيكر على اجلماعة 
االقتصادية األوروبية إدخال دول أوروبا 
ــطى، التي كانت حتت الوصاية  الوس
ــوفيتية ودول االحتاد السوفياتي  الس
ــدة  ــت معاه ــابق.وهكذا أصبح الس
ماستريخت تستجيب ألمرين : فهي 
ــوق وطنية  ــق دولة ف ــن جهة، تخل م
ــص، من جهة  ــي) وتن ــاد األوروب (االحت
ــك الكيان،  ــيع ذل ــى توس ــرى عل أخ
ــن اململكة  ــدى الطويل. لك ــى امل عل

ــارك رفضتا تطور هذا  املتحدة والدمن
ــى، وخصوص رفضهما العملة  املنح
ــتركة (اليورو)، مع احلفاظ على  املش
الكيان  ــي  ف ــا  ــتمرار عضويتهم اس
ــت  اقترح ــبب  الس ــذا  اجلديد.له
ــى بريطانيا في  ــات املتحدة عل الوالي
ــاد  ــن االحت ــحاب م ــام ٢٠٠٠ االنس ع
ــة  ــى اتفاقي ــام إل ــي، واالنضم األوروب
التجارة احلرة ألمريكا الشمالية. غير 
ــروج بريطانيا  ــتفتاء على خ أن االس
ــت) لم  ــاد األوروبي (بريكس ــن االحت م
ــك أن االحتاد  يحدث إال عام ٢٠١٦.الش

ــة  ــة اقتصادي ــى كتل ــي أضح األوروب
واسعة لكنه لم يتطور إلى مستوى 
ــتحالة  ــراً الس ــي نظ ــان سياس كي
ــرارات باإلجماع من أعضائه  اتخاذ ق
احلاليني.ركزت حملة استفتاء خروج 
ــي على  ــاد األوروب ــا من االحت بريطاني
االستقالل االقتصادي، لكن املسألة 
ــر. كان يتنازع  ــكان آخ ــي م ــت ف كان
ــعور  ــدة والدمنارك ش ــة املتح اململك
ــترك بتهديد ذلك الكيان القاري  مش
ــة،  الوطني ــدول  لل ــر  العاب ــالق  العم
العموم  ــس  مجل ــيادتهما.وظل  لس
ــنوات متتالية  ــالث س ــي لث البريطان
ــماً حول ما إذا كان ينتمي إلى  منقس
ــألة  ــأن مس االحتاد األوروبي أم ال ، بش
ــدود  احل ــاء  إحي أدى  ــتعمار.لقد  االس
ــاء اتفاقية  ــني األيرلنديتني، إلى إلغ ب
ــت  أرس ــي  الت ــة  العظيم ــة  اجلمع
ــالم في أيرلندا الشمالية، ألنها  الس

لم تكن مصممة أساساً حلل النزاع، 
بل للحفاظ على الوضع االستعماري 
ــالل جتميدها. ــة من خ ــذه املنطق له

واختار النائب البريطاني سام جيما 
ــزب الدميقراطي  ــى «احل ــام إل االنضم

الليبرالي» خالل مؤمتره السنوي، بعد 
أن انشق عن حزب احملافظني، ما ميثل 
ــة جديدة لرئيس الوزراء بوريس  نكس
ــه  انضمام ــا  جيم ــون.وبرر  جونس
ــس  ــول إن «بوري ــد، بالق ــه اجلدي حلزب

ــون يقدم خيارا صعبا للنواب  جونس
ــزب  ــي احل ــني ف ــني والتقدمي املعتدل
ــت» من  احملافظ: فإما قبول «بريكس
ــاة العامة». ــرك احلي ــاق، أو ت دون اتف
ــار مواصلة الكفاح من  وأضاف «أخت

ــت أؤمن  ــي طاملا كن ــل القيم الت أج
ــا ليبراليا». ــي دميقراطي ــا بصفت به
ــام قليلة من  ــقاقه بعد أي ويأتي انش
ــظ فيليب لي،  ــقاق النائب احملاف انش
ــون غالبيته في  ــد جونس ــذي أفق ال
ــادس نائب ينضم  ــا س البرملان.وجيم
ــزب الليبرالي  ــى «احل ــام إل ــذا الع ه
ــات يحتل ١٨  ــذي ب ــي»، ال الدميقراط
ــي مجلس  ــل ٦٥٠ مقعدا ف ــن أص م
العموم.ويتطلع جونسون إلى إخراج 
ــن االحتاد األوروبي  اململكة املتحدة م
ــى إذا لم  ــر املقبل، حت ــي ٣١ أكتوب ف
يتوصل الطرفان حتى ذلك احلني إلى 
اتفاق، لكن البرملان أحلق، قبل تعليق 
ــة  ــات موجع ــلة ضرب ــه، سلس عمل
ــريع  ــذه اخلطة، إذ صادق على تش به
ــت»  ــق لتأجيل «بريكس الطري ميهد 
ــون  ــددا، كما رفض دعوة جونس مج
ــات مبكرة قبيل موعد  إلجراء انتخاب

ــوزراء  ال ــس  رئي ــى  نف ــت».  «بريكس
ــون ما وجه  البريطاني بوريس جونس
ــل امللكة  ــات بتضلي ــه من اتهام إلي
إليزابيث الثانية بشأن دوافع اقتراحه 
تعليق عمل البرملان خلمسة أسابيع.

وقال جونسون في كلمة ألقاها على 
ــفينة NLV Pharos، ردا على  ــنت س م
ــؤال عما إذا كان خدع امللكة: «ال،  س

ــي إجنلترا  ــة العليا ف ــا. احملكم إطالق
ــن على  ــوح، لك ــا بوض ــة معن متفق
احملكمة العليا (في اململكة املتحدة) 
ــدد  املوضوع».وش ــا في  بقراره البت 

جونسون على ضرورة توحيد الصف 
واملضي قدما نحو انسحاب اململكة 
ــي في ٣١  ــن االحتاد األوروب ــدة م املتح
ــط املطروحة. ــب اخلط أكتوبر، حس
ــوم من إقرار  ــذا الكالم بعد ي وجاء ه

احملكمة املدنية العليا في إسكتلندا 
ــذي قدمه  ــرعية املقترح ال ــدم ش بع
ــأن تعليق  ــون إلى امللكة بش جونس
ــل البرملان، معتبرة أن هذه املبادرة  عم
ــرعني من  ــان املش ــي بهدف حرم تأت
الوقت املطلوب لدراسة ملف تعليق 
ــة بريطانيا في االحتاد األوروبي  عضوي
على النحو الالزم.وشدد جونسون في 
تصريحات على أن البرملان سيملك ما 
ــألة  يكفي من الوقت للنظر في املس
ــة املقرر  ــة احلرج ــد القم ــل وبع قبي
ــادة االحتاد األوروبي  تنظيمها بينه وق
بشأن «بريكست» في ١٧ و١٨ أكتوبر، 
مبديا أمله في أن يتوصل الطرفان إلى 
ــروط خروج لندن من  ــأن ش اتفاق بش
التكتل.ويتطلع جونسون إلى إخراج 
ــن االحتاد األوروبي  اململكة املتحدة م
ــى إذا لم  ــر املقبل، حت ــي ٣١ أكتوب ف
يتوصل الطرفان حتى ذلك احلني إلى 
اتفاق، لكن البرملان أحلق، قبل تعليق 
ــة  ــات موجع ــلة ضرب ــه، سلس عمل
ــريع  ــذه اخلطة، إذ صادق على تش به
ــت»  ــق لتأجيل «بريكس الطري ميهد 
ــون  ــددا، كما رفض دعوة جونس مج
ــات مبكرة قبيل موعد  إلجراء انتخاب
ــت».ويعود قرار تعليق عمل  «بريكس
ــكليا إلى امللكة إليزابيث،  البرملان ش
ــي املوضوع  ــك صوتا ف ــا ال متل لكنه
ــتجابة  ــا باالس ــتور يلزمه ألن الدس
لنصائح رئيس الوزراء.وطلب كثيرون 
من املشرعني استئناف عمل البرملان 
في أعقاب قرار احملكمة اإلسكتلندية، 
غير أن احلكومة رفضت إعادة انعقاد 
ــر احملكمة العليا  ــان ما لم تنظ البرمل
ــتئناف املقدم  ــة في االس في اململك
ــد  ــذا احلكم.لق ــى ه ــا عل ــن قبله م
ــة قرون  ــرا طوال أربع ــت إنكلت حرص
متتالية على ضمان عدم سيطرة أي 
قوة على القارة األوروبية، وذهبت إلى 
ــون، ثم ضد  ــا نابلي احلرب ضد فرنس
ــتون تشرشل  أملانيا هتلر. وترك ونس
ــوفياتي  الس واالحتاد  ــي  األملان الرايخ 
ــهر حزيران ١٩٤١ إلى  يتقاتالن من ش
ــهر أيلول ١٩٤٣، ولم يدخل احلرب  ش
ــة، إال عندما تأكد من  العاملية الثاني
أن احلرب قد أنهكت كال املتخاصمني.
ــاش فترة في  ــن أنه ع ــى الرغم م عل
ــدة، إال أن رئيس الوزراء  الواليات املتح
ــون، هو منتج  ــد بوريس جونس اجلدي
خالص للنخبة البريطانية. إن غرابة 
األطوار والثرثرة الزائدة لهذا امللقب ب 
ــرج»، تخفي وراءها ثقافته  «جو، امله
العميقة.لقد كرس كتابا  التاريخية 
ــل. ويقوم  ــه األعلى، تشرش عن مثل
ــروعه احلالي على وضع اململكة  مش
ــى عاملياً،  ــة األول ــي املرتب ــدة ف املتح
ــار  ــه املستش ــن خالل جعل نفس م
ــس األمريكي، كما  ــي للرئي السياس
ــبة لفرانكلني  ــل بالنس كان تشرش
ــال االحتاد  ــة، وإدخ ــت، من جه روزفل
ــي مواجهات ضد  ــيا ف األوروبي وروس

بعضهما البعض، من جهة أخرى.
*كاتب ومفكر فرنسي

غرابة األطوار 
والثرثرة الزائدة 
لهذا اِّـلقب بـ«جو 
اِّـهرج» تخفي 
وراءها ثقافته 
التاريخية العميقة

امريكا كانت تفكر فيما سيؤول إليه العالم من دون االتحاد السوفيتي األمر الذي 
دعاها إُّـ العمل على عرقلة تطور الجماعة االقتصادية األوروبية سياسيا

بيكر

اليزابيث

جونسون

االستفتاء على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي (بريكست) لم يحدث إال عام ٢٠١٦

يتعذر على وسائل 
اإلعالم األوروبية أن 
تفسر االلتباس الذي 
حدث خالل السنوات 
الثالث املاضية حول 
مسألة خروج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي. ذلك 
ألنهم حرموا أنفسهم 
من عناصر التحليل، 
حني رفضوا التعامل 
مع ما من شأنه أن 
يغضب اآلخرين.كانت 
اجلماعة االقتصادية 
األوروبية حتى 
عشية تفكك االحتاد 
السوفييتي عبارة 
عن نظام للتعاون بني 
الدول، أنشأته الواليات 
املتحدة كاستطالة 
خلطة مارشال، فكان 
مبنزلة اجلناح املدني 
حللف الناتو.وبعد 
أن اعتبر الرئيسان، 
الفرنسي فرانسوا 
ميتران، واملستشار 
األملاني هيلموت كول، 
أن االحتاد السوفيتي 
قد اختفى، ولم تعد 
الوصاية األمريكية 
على أوروبا الغربية 
ضرورية، قررا حتويل 
اجلماعة االقتصادية 
املشتركة إلى دولة فوق 
وطنية، االحتاد األوروبي. 
وكانت فرنسا وأملانيا 
تطمحان، عبر ضم 
عشر دول أوربية إلى 
جانبهما، حتقيق كتلة 
حاسمة تسمح لهما 
باملنافسة مع الواليات 
املتحدة.

* تيريي ميسان
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كما نوهنا في مقال سابق بان السيد عبد املهدي ال يستطيع 
ــتعصف بالعراق  ــيل االحداث التي عصفت وس ان يتحدى س
ــوة االعداء  ــرة جدا واالخ ــدا فامللفات كثي ــرة ج ــباب كثي الس
ــاحة ومؤثرون اما عن مسعود الذي وسع  متواجدون على الس
ــى في تقييد يد  ــرة فكانت له اليد الطول ــوذه بطريقة مؤث نف
ــتقالة وزير الصحة  ــدي احملكومة بظروف قاهرة . اس عبد امله
ــالء الدين العلوان ارفع له  ــمار في نعش احلكومة .. ع هي مس
القبعة النه أدرك حجم خطورة موقفه امام الشعب والتاريخ 
ــتقال في ٢٠١٩/٩/١٢ ولم  فقد كلف بالوزارة ١٠/٢٤/ ٢٠١٨ واس
ــيد  ــالته الى الس ــباب بينها في رس ــنة واحدة الس يكمل س
ــات متدنية للصحة في  ــد املهدي جاء فيها ان هناك اولوي عب
ــات احلكومية وقلة االنفاق على الصحة والتراجع  التخصيص

اخلدمات  ــي  ف ــر  اخلطي
ــب  حس  . ــة  الصحي
ــى  ال ــة  مقدم ــة  وثيق
احلكومة  طارحا فيها 
ــي  ــاكل الت ــم املش اه
ــا القطاع  ــي منه يعان
ــى  والفوض ــي  الصح
ــات  وعملي ــة  الدوائي
ــي  ف ــا  كم ــزاز  االبت
الرسالة .هل سنشهد 
ــر  آخ ــر  وزي ــتقالة  اس
ــام ؟ هل  ــل االي في قاب
ــتطيع عبد املهدي  يس
ان يتدارك الوضع مبهارة 
ــي ال يفلت  ــرعة ك وس
ــور ؟ احزاب  ــال االم عق
ــواء  االه ــا  تتقاذفه
اجلوار  ودول  ــات  والنزاع
ــى  ــراق حت ــد الع تترص

ــا يعبث بها  ــى العراق وحدودن ــت صارت تتعملق عل ان الكوي
القاصي والداني نفطنا ميتصه شمالنا العزيز الذي اصبح حتت 
ــيطرة عشيرة كاكه مسعود ومن خلفهم جهات معروفة.  س
ــر على التلفاز  ــمعها مني جيدا اظه ــيد عبد املهدي اس الس
ــك واعمل ما انت اعرف به من  ــهادتني مرتديا كفن وانطق الش
غيرك وال تخش أحدا اال اهللا إن اردت ان ينجو العراق وانت على 
ــه واما ان تعتزل كما اعتزل وزير الصحة .. احفظوا للعراق  دفت
ــة االمام  ــذرف الدموع على مصيب ــس رأيناك ت ــاءه .. باالم به
ــرة وأنت ترى  ــالم) فهل ذرفت دموع احلس ــني (عليه الس احلس
محبي االمام وهم بال راتب وبغير مخصصات؟ بعضهم عاش 
ــث عن وظيفة.  ــم منهم افترش الطرقات يبح ــوال وقس متس

اختر احد االمرين وال اظنك ستختار أمرا منهما..والسالم.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

احزاب تتقاذفها 
االهواء والنزاعات 
ودول الجوار ترتصد 
العراق حتى ان الكويت 
صارت تتعملق على 
العراق وحدودنا يعبث 
بها القاصي والداني
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بغداد / البينة اجلديدة
بغداد  محافظ  اعلن 
اجلزائري  فالح  املهندس 
خدمية  حملة  تنفيذ 
واسعة في ناحية النهروان 
 ١٦ واستنفار  مبشاركة 
آلية  بلدية واكثر من ١٠٠ 
تخصصية .وقال محافظ 
بغداد خالل زيارته وجولته 
امليدانية لناحية النهروان 
مجلس  اعضاء  بحضور 
املتقدم  والكادر  احملافظة 
احلملة  ان  للمحافظة 
اعمال  تنفيذ  ستشمل 
ومبشاركة  مختلفة 

واستنفار جلهد ١٦ بلدية 
باإلضافة الى اشراك اكثر 
آلية تخصصية   من  ١٠٠ 
تأتي  احلملة  ان  مبينا 
التي  خطتنا  ضمن 
واستكمال  بها  انطلقنا 
#خدمة_بغداد_ حلملة 

ضح  و أ و . « لنا _ ف شر
االعمال   » ان  اجلزائري 
وتسوية  قص  ستشمل 
مبادة  وفرشها  الطرق 
احلصى اخلابط (السبيس) 
ويعد حال مؤقتاً حلني البدء 
النهروان  مجاري  مبشروع 
سبق  الذي  االستراتيجي 

مؤكدا   ، عنه  اإلعالن 
بلدية   ١٦ مدراء  تكليف 
ميدانياً  العمل  مبتابعة 
الشارع  الى  والنزول 
واجلهد  الكوادر  برفقة 
احلملة  ان  .وتابع  االلي 
 ٥٥ مشاركة  ستشهد 
للقيام  تخصصية  الية 
الى  مختلفة  بأعمال 
الية   ١٦ مشاركة  جانب 
ملديرية  تابعة  تخصصية 
بغداد  محافظة  مجاري 
تسليك  باعمال  للقيام 
شبكات  وتنظيف 
فضال   ، الصحي  الصرف 

الية   ٣٥ مشاركة  عن 
ملديرية  تابعة  تخصصية 
بغداد  محافظة  ماء 
تشمل حوضيات وحفارات 
. واشار السيد احملافظ الى 
ان محافظة بغداد   انهت 
توسعة  مشروع  صيانة 
بطاقة  النهروان  ماء 
وحالياً  مكعب  متر   ١٠٠٠
بالضخ  املشروع  يدخل 
الى  باإلضافة  التجريبي 
ربطات  اعمال  تنفيذ 
املناطق  في  للماء  تقوية 

احملتاجة «.
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البينة اجلديدة / علي قاسم الكعبي
عن   ، مؤخرا  اجلنوب  كهرباء  لتوزيع  العامة  الشركة  كشفت 
إطالق  منذ  البصرة  محافظة  في  نفذتها  التي  املشاريع  حجم 
التخصيصات املالية في منتصف نيسان من العام احلالي ، ضمن 
خطتها االستثمارية عبر مالكاتها بفرعي البصرة وشمال البصرة. 
وقال مدير عام الشركة املهندس نشأت كاظم ياسني الكنعاني : 
بإن مالكاته في الفرعني نفذت ( ١٥٩) مشروعا باحملافظة ، شملت 
استحداث  واملنتقلة،  الثابتة  الثانوية  احملطات  وتأهيل  نصب 
وتأهيل خطوط (٣٣ ك.ف ) لتغذية احملطات الثانوية ،استحداث 
وتأهيل ونقل مصادر تغذية ملغذيات( ١١ ك.ف) ، فضالً عن إيصال 
املشاريع  بإن نسبة  ، مؤكدا،  مناطق جديدة  و  الكهرباء ألحياء 
املنجزة كبيرة جداً وقد أدخلت للعمل وأسهمت باستقرار التيار 
في  السابقة  باألعوام  قياسا  التجهيز  وساعات  الكهربائي 
البصرة. وأوضح الكنعاني : تفاصيل اخلطة ، بإن (٢١) مشروعاً 
كانت لنصب متنقالت حتويلية جديدة مع التأهيل ، حيث إجنزت 
مشاريع نصب (١٠) متنقالت ( باب الهوى، اجلزيرة ،سوق سوادي 
،املربد اجلديدة، البهادرية، شارع السيد ،أبو صخير، أبو خميسن 
على  العمل  وجاري   ،  » اجلديدة  املهندسني  حلوه،  أبو  اجلديدة، 
نصب  عن  فضال  الرئاسية  القصور   ، الرومية   ) محطات  نصب 
محولة قدرة رئيسية في محطة خور الزبير « ، مبينا، بان مشاريع 
التأهيل الـــ( ٧ ) املنجزة ملتنقالت « أبي اخلصيب ، القبلة ، كوت 
احلجاج ، البصرة/٢ ،شمال املعقل ، أبو غريب ، اجلاهزة ، ويجري 
اجلمهورية.  محطة  لتأهيل  الثامن  املشروع  إجناز  على  العمل 
وتابع : إن مالكاته تعمل على إكمال (٤) مشاريع إلنشاء احملطات 
الثانوية ( ٣٣ / ١١ ك.ف ) « الصاحلية ، سوق سوادي، بريد القبلة، 
كوت الصلحي « ضمن اخلطة و استعداداً للصيف املقبل ، وان 
العمل وصل مراحل متقدمة من االعمال املدنية .وأضاف  إن من 

ضمن خطة الشركة (٣١) مشروعاً الستحداث وتأهيل مغذيات 
( ٣٣ ك.ف ) ، منها (٢٧) أُجنزت ، استحداث(١٨) ، وتأهيل عدد (٩) ، 
فيما هنالك(٤) مشاريع استحداث قيد اإلجناز ملغذيات متنقلتي 
« املعهد الصناعي ، املدينة الرياضية ، ومحطتي» مركز البصرة ، 
شط العرب « الثانويتني ( ٣٣ / ١١ ك.ف ) .واسترسل : بإنه إجنزت 
ضمن اخلطة أعمال(٧١) مشروع استحداث ملغذيات/ ١١ ك.ف / ، 
و ( ٢١) مشروع تأهيل ونقل مصادر تغذية مع جتهيز مواد ونصب 
محولة صندوقية ، الفتاً ، إلى إن العمل جار  على إجناز(٤) مشاريع 
انتهت من  املالكات  بإن  .وأكمل   / / ١١ ك.ف  استحداث ملغذيات 
جديدة    ألحياء  الكهربائي  التيار  إليصال  مشاريع  بــ(٧)  العمل 
بالزبير  الكوت   ، الصحفيني   ، العرب  شط  في  بجزئني  االكوات 
، احلكيم الثالث في خور الزبير ، قرية العز الشرقية في ناحية 

الثغر، حي بغداد ضمن قاطع خدمات صناعية حمدان.

@@Òäñj€a@ø@b«Îäífl@HQUY@I@à–‰m@lÏ‰¶a@ıbiäË◊

بغداد / البينة اجلديدة
ــراق الى الصناعات الدوائية  نظراً إلفتقار الع
وحاجته املاسة الى هكذا نوع من الصناعات 
ــة  ــداد متمثل ــتثمار بغ ــة إس ــجعت هيئ ش
ــاكر الزاملي املشاريع  برئيسها املهندس ش
ــن  ــد م ــت العدي ــة ومنح ــة املتنوع الصحي
اإلجازات اإلستثمارية في هذا القطاع إلنشاء 
ــروع ( معمل إنتاج  ــاريع فيه ومنها مش املش
األدوية واملستلزمات الطبية ) واملستثمر من 
ــتقبل للصناعات الدوائية  ــركة املس قبل ش
ــدث املواصفات  ــؤولية وفق أح محدودة املس
ــة في املنطقة الصناعية _ كويريش  العاملي
ــاريع الصحية  ــن أهم املش ــروع يعد م .املش
ــذي يضم  ــة بغداد وال ــي العاصم ــذة ف املنف
ــاج  ــط إلنت ــة ، خ ــوط إنتاجي ــة خط خمس
ــول وخط إلنتاج  احلبوب وخط إلنتاج الكبس
ــط إلنتاج املضادات احليوية وخط  املراهم وخ
ــد  ــرطانية . يع ــراض الس ــة األم ــاج أدوي إلنت

ــى تنمية  ــاعد عل ــة جيدة تس ــل فرص املعم
ــاد في العراق  ــم البنية التحتية لإلقتص ودع
ــباب فيه كما  وتوفير فرص عمل كثيرة للش
ــالد الذاتية  ــدرات الب ــى تنمية ق ــل عل ويعم
ــتفادة من اخلبرات والكفاءات املوجودة  واإلس
ــكل عام والعاصمة  فيه مبا يخدم العراق بش
بشكل خاص حيث نفذ املشروع وفق أفضل 
ــية واملعايير املعمول بها  املواصفات القياس
ــاؤها بتقوية  ــهم إنش ــي سيس ــاً والت عاملي
ــة  ــالد إقتصادياً ويجعلها منافس مكانة الب
ــذه العالجات كما وأن هذا  للدول املنتجة له
ــل على جعل  ــتثمارات يعم ــوع من اإلس الن
ــدة لكثير من  ــتثمارية واع ــالد وجهة إس الب
ــع وجود الكثير  ــركات العاملية خاصة م الش
ــهيالت املقدمة للمستثمرين التي  من التس
ــع الصناعات  ــوض بواق ــى النه ــجع عل تش
الدوائية وتقدمي أفضلها للمواطنني وبالتالي 
ــتيراد العالجات من الدول  ــف من إس التخفي

ــرائها  األخرى وإنفاق املبالغ الطائلة على ش
ــروع يتألف من بنايتني  .اجلدير بالذكر أن املش
ــق أول  ــني أرضي وطاب ــن طابق ــى تتضم األول
ــا البناية الثانية  ــص ليكون مخزنا أم مخص
فهي مكونة من أرضي وطابقني والتي مت إجناز 
الهيكل اإلنشائي فيها بالكامل ومن املؤمل 
ــل خاص  ــي للمعم ــق األرض ــون الطاب أن يك
باإلدارة وتخصيص الطابقني لنصب املعدات 

واآلالت اخملتلفة للخطوط اإلنتاجية .

@ÚÓˆaÎÜ€a@pb«b‰ñ€a@·«Ö@µa@Û»é„@Z@ÖaÜÃi@âb‡rnçg
›öœ˛a@Ï≠@bË»”aÏi@ûÏË‰€aÎ

بغداد / البينة اجلديدة
عن  الرافدين  مصرف  اعلن 
اجملمعات  اسماء  قائمة  توسيع 
املشمولة  السكنية  االستثمارية 
دينار  مليون   (  ١٠٠  ) قروض  مبنح 
للموظفني الذين يفضل ان يكونوا 
املصرف  لدى  رواتبهم  املوطنة  من 
للمواطنني  دينار  مليون   (  ٥٠  ) و 
وقال   . السكنية  الوحدات  لشراء 
في  للمصرف  االعالمي  املكتب 
االستثمارية  اجملمعات  ان  بيان 
وقد  إضافتها  متت  التي  السكنية 
استوفت كافة الشروط القانونية 
والتي يتم على اثرها منح القروض 
هي  السكنية  الوحدات  لشراء 
في  السكني  كربالء  درة  (مجمع 
محافظة كربالء املقدسة - مجمع 
الكوثر السكني في احللة - مجمع 

في  السكني  عقيل  بن  مسلم 
مدينة  مجمع   - األشرف  النجف 
لؤلؤة السكني في محافظة املثنى 
- مجمع الون السكني في جلوالء 
السكني  الناصرية  باب  مجمع   -
جانب  الى   ( قار  ذي  محافظة  في 
سابقا  شمولها  مت  التي  اجملمعات 

مجمع   ) وهي  مليون   ١٠٠ بقروض 
محافظة  في  السكني  األمل 
السكني  العزيز  مجمع   - البصرة 
مجمع   - الناصرية  محافظة  في 
محافظة  في  السكني  بيسان 
الناصرية - مجمع مشروع اسكان 
السماوة)  محافظة  في  الدوحة 
الراغبني  املوظفني  وبإمكان 
دينار  مليون   ١٠٠ قروض  مبنحهم 
واملواطنني الذين مت حتديد ٥٠ مليون 
السكنية  الشقق  لشراء   دينار 
لالطالع  اجملمعات  لتلك  التوجه 
على مواصفات تلك الشقق . كما 
اكد البيان ان األيام املقبلة سيتم 
اجملمعات  من  العديد  عن  اإلعالن 
 ١٠٠ بقروض  املشمولة  السكنية 
دينار ومن  و ٥٠ مليون  دينار  مليون 

ضمنها محافظة بغداد .

@Ú€Ï‡íΩa@pb»‡1a@…ÓçÏm@Â«@Â‹»Ì@ÂÌÜœaä€a@“äñfl
ÚÓ‰ÿé€a@paÜyÏ€a@ıaäí€@ÊÏÓ‹fl@QPP@ûÎä‘i

البينة اجلديدة / كاظم العبيــدي
الدخيلي  عادل  قار  ذي  محافظ  أولى 
العلمية  بالصروح  الكبير  اهتمامه 
واملدارس  والكليات  باجلامعات  املتمثلة 
في احملافظة من خالل متابعة مشاريعها 

املنفذة وغير املنفذة .
وأكد محافظ ذي قار عادل الدخيلي ،في 
بيان اورده مكتبه االعالمي تلقت « البينة 
اجلديدة» نسخة منه انه مت إحالة مشروع 
الزراعة  كلية  ملباني  التكميلية  األعمال 

وعشرون  وثالثمائة وستة  مليار  بكلفة   ،
ضمن   ، دينار  الف  وسبعمائة  مليون 
خطة تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.واضاف: 
األعمال  مشروع  أحالت  احملافظة  إن   »
بناءً    ، الزراعة  كلية  ملباني  التكميلية 

مبدة  العطاءات  حتليل  جلنة  محضر  على 
اجناز (٣٠٠) يوم  على حساب خطة تنمية 
إحالة   » مؤكداً   ،  ٢٠١٩ لعام  االقاليم 
احمللية  الشركات  إحدى  إلى  املشروع 

للمباشرة بتنفيذه «.

مؤكداً على االهتمام بالصروح العلمية@
Ú«aâå€a@ÚÓ‹◊@Ô„bjfl@›ÓÁdm@·nÓç@Z@Ô‹ÓÅÜ€a

بغداد / البينة اجلديدة 
أجنز إسطول الشركـة العامـة للنقـل البـري / إحـدى تشكيـالت 
وزارة النقـل والشركـات املؤتلفـة معـه ضمن أعمـال النقـل لشهر 
أب املـاضي ( ٣١٦٠ ) نقلـة على منت شاحنات الشركة من مينـاء أم 
قصر اجلنوبي في البصرة بإجتـاه احملافظـات كافـة تضمنت نقـل 
املستورد  والرز  احلنطـة  مـادتي  من  التموينية  البطاقة  مفردات 
ومعدات كهربائيـة متنوعـة مع منـاقالت داخليـة وكذلك نقـل 
الـرزاق  السيـد عمــاد عبـد  ذلك  .أعـلن  واألسمـدة   الكـاز  وقود 
أألســدي رئـيس مجـلس اإلدارة املديـر العــام للشركـة العامـة 
: أسهم إسطول الشركـة خـالل شهر أب  البـري وقـال  للنقـل 
املاضي بتحقيق ( ٦٢٥ ) نقلة ملـادة الـحنطة من مينـاء أم قصر 
اجلنوبي بإجتـاه احملافظات كافة باإلضافـة الى (١٩٥٩ ) نقلـة ملـادة 

فيما  نقلـة   (  ٢٣٤) األسمدة  نقالت  عدد  بـلغ  كما  املستورد  الرز 
بلغ عدداً املنـاقالت الداخليـة للبـذور واحلنطة احملليـة    ( ٢٠٣ ) 
نقلة وبـلغ مجمـل نقالت املعدات الكهربائية (٩٨ ) نقلة من وزارة 
املواد  بينما وصل عدد نقالت  الى عدداً من احملافظـات  الكهربـاء 
اإلنتخابيـة ( ١٨ ) نقلة باإلضافة الى مادة الكـاز حيث بلغ عدد 
نقالته ( ١٩ ) نقلة  .وقـد أشــاد األســدي بدور إســطول الشركـة 
العـامة للنقـل البري وما حتقق من نقالت خالل شهر أب املـاضي 
البطاقة  مفردات  السيما  والبضائع  السلع  من  عدد  بني  تنوعت 
التموينيـة فضالً عن عدد من املناقالت الداخلية بفضل التعاون 
بني منسوبي الشركة والرؤية الصائبة للخطة التشغيليـة التي 

تعمل عليها اإلدارة العليــا .

5€a@›‘‰€a@pb‰ybë@bÁåv‰m@Ú‹‘„@H@SQVP@I
@ÔôbΩa@la@äËë@fi˝Å@
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بغداد / البينة اجلديدة
العراقية  االصالح  دائرة  عام  مدير  ه  وجّ  
العمل  آليات  بتحديث  محمد،  علي  رعد 
مبحافظة  االصالحي  سوسة  سجن  في 
واالدارية،  االمنية  اجملاالت  في  السليمانية 
االنسان. حقوق  معايير  تطبيق  ومراعاة 

زيارة ميدانية  العام ذلك خالل  وذكر املدير 
أجراها الى سجن سوسة الفدرالي اطلع 
االدارة  في  املعتمدة  املعايير  على  خاللها 
معايير  تطبيق  ومدى  االمنية  واإلجراءات 
اخلاصة  النزالء  شؤون  في  االنسان  حقوق 
القانونية  واآلليات  واخلدمات  كـ{اإليداع 

النزالء  نقل  وتامني  التسفير  في  املتبعة 
السراح}. وإطالق  احملاكم  امام  وعرضهم 

واكد املدير العام، اهمية توسيع مساحة 
من   للحد  اخرى  قاعات  وإضافة  السجن 
االقسام  اغلب  تواجهه  الذي  االكتظاظ 
استغالل  على  والعمل  االصالحية 
قاعات  لبناء  املشغولة  غير  املساحات 
النزالء  من  اكثر  أعدادا  تستوعب  جديدة 
تشهدها  التي  االكتظاظ  حالة  من  وحتد 
على  العام  املدير  السجون.وشدد  اغلب 
املتبعة  واآلليات  االجراءات  حتديث  ضرورة 
نقاط  وعمل  اخلارجية  االبواب  مسك  في 
والتنسيق  املراجعني  واستقبال  التفتيش 
مع الدوائر الصحية واجمللس البلدي ضمن 
واملالكات  االدارة  إلسناد  القسم  قاطع 
وتنفيذ  وطبية  صحية  خدمات  توفير  في 
اخلدمات. وإدامة  وتأهيل  اعمار  حمالت 

من جانبه، استعرض مدير قسم سوسة 
الفدرالي مؤمن ابو بكر خدر، طبيعة عمل 
تعترضها،  التي  املعوقات  واهم  القسم 
واحللول واملقترحات الالزمة للنهوض بواقع 

العمل خالل الفترة احلالية.

@ÚçÏç@Âvç@Ú»çÏn€@Ï«Üm@fiÜ»€a
√bƒn◊¸a@kjéi

بغداد / البينة اجلديدة
أفتتح رئيس مجلس النواب محمد 
احللبوسي، امس االحد، جسر بزيبز 
بني  الرابط  احلديث  الكونكريتي 
ملكتب  بيان  وبغداد.وذكر  الفلوجة 
{البينة  تلقت  االعالمي  احللبوسي 
«االخير  إن  منه،  نسخة  اجلديدة} 
الكونكريتي  بزيبز  جسر  افتتح 
احلديث الرابط بني الفلوجة وبغداد 
واألمني  النواب  من  عدد  يرافقه 
الهجرة  ووزير  الوزراء  جمللس  العام 
إعمار  صندوق  ورئيس  واملهجرين 
وأعضاء  األنبار  ومحافظ  العراق 
ممثلة  وبالسخارت  احمللية  احلكومة 

األمم املتحدة».

@äéu@|nn–Ì@ÔçÏj‹ßa
@@sÌÜßa@>Ìäÿ„Ïÿ€a@åjÌåi

  البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
اهللا  عبد  املهندس  النقل  وزير  بتوجيه 
لعيبي باهض للعمل بتطوير واقع الشركة 
لتعظيم  تسويقية  منافذ  عن  والبحث 
مواردها املالية.. ومبتابعة ميدانية من قبل 
جواد  طالب  األستاذ  السكك  عام  مدير 
كاظم احلسيني ولقائه  مبسؤولي وحدات 
وشعب املنطقة مبضاعفة اجلهود واالرتقاء 
قبل  من  العمل  وتيرة  ..وتتصاعد  بالعمل 
والعاملني  والفنية  الهندسية  الكوادر 
الكهربائية  االلية  شعبةالهندسة  في 
للمنطقة اجلنوبية باشراف املهندس  عماد 
نوع(FZB) اخملصصة  باجناز ٣٤حوضا  عودة 

لنقل النفط األسود من مصافي الدورة إلى  
مكعب  ٢٠٠٠متر  بواقع  العراقية  املوانيء 
بداية  متت  احلملة  هذه  ان  .يذكر  يوميا 
شهر ايلول املاضي  والعمل جار على قدم 
وساق  والى حد أعداد هذا البيان  الصالح 
والثقيلة  اخلفيفة  الوقود  نقل  احواض 
اإلجنازات  مع  اإلجناز  هذا  يضاف  حيث   .
األخيرة املتحققة قبل أسابيع  التي بلغت  
٣٠حوضا مختلف االنواع. ليكون اجملموع 
الكلي ٦٤حوضا مت زجها في اخلدمةلنقل 
املشتقات النفطية لتعظيم املوارد املالية 
..وان هذه اإلجنازات املثمرة جاءت  للشركة 
ضوء  وعلى  السكك  عام  مدير  من  بدعم 

برنامج  ضمن  الوزير  السيد  توجيهات 
ان  ٢٠١٩..كما  لعام  االستثمارية  اخلطة 
قسم  ومدير  املناطق  بني  تنسيقا  هناك 
بغداد  في  الكهربائية  االلية  الهندسة 
املهندس فارس حمندي جملريات وانسيابية 
من  عدد  اكبر  وزج  توقف  بدون  العمل 
كل  في  لتاهيلها  والشاحنات  االحواض 
املواقع املتخصصة بالتصليح  ومن جهة 
أخرى  مت ارسال ٤ احواض البدال عجالتها 
السماوة  منطقة   منتسبي  قبل  من 
واملهندسة  جابر  مكي  األستاذ  بإشراف 
السماوة  منطقة  تقوم  حيث  رضاب 
بتصليح الثقيل من  الشاحنات .كما في 
حملة  هناك  بغداد  غربي  شاحنات  وحدة 
حسن  املهندس  عليها  يشرف  تطوعية 
الشاحنات    انواع  جميع  العمار  حميد 
من٨٠شاحنة  اكثر  تصليح  عن  اسفرت 
اخلدمة  زجها في  مت  معطلة قبل شهرين 
بالوقت  الشاحنات  لتأهيل  جار  والعمل 
لتعزيز  األعمال  هذه  وتأتي    ، احلاضر 
النفطية  املشتقات  بنقل  الشركة  واقع 
املالية  املوارد  بأنواعها وتعظيم  والبضائع 
للشركة جلعلها من الشركات الرابحة   .

@@@bôÏy@ST@Ú„bÓñ€@ÚÓ«Ï�m@Ú‹‡°@‚Ï‘m@@Ÿÿé€a
@ÚÓiÏ‰¶a@Ú‘�‰Ωa@pb◊˝fl@›j”@Âfl
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@Ô„aÏÅ¸a@lbÁâ�a
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ــارَفَت جماعة «اإلخوان املسلمني» على إمتام عامها املائة، علماً  ش
أنها البيت األول لقادة كثير من التنظيمات املتطرفة، منهم شكري 
رفت إعالمياً بجماعة  ــلمني» التي عُ مصطفى، زعيم «جماعة املس
«التكفير والهجرة»، وأسامة بن الدن، زعيم تنظيم «قاعدة اجلهاد»، 
وعبداهللا عزام الذي «غرّد» في سماء «اجلهاد األفغاني»، ومن قبلهم 
ــاد  ــع تنظيراته للعنف من داخل مكتب إرش ــيد قطب الذي وض س
ــوة. والغريب، أن  ــر الدع ــم نش ــؤوالً عن قس ــة، إذ كان مس اجلماع
ــية في مصر لم تخض مواجهة حقيقية يكون  السلطة السياس
ــم «اإلخوان»، بل كانت تتحالف معها  هدفها تفكيك أفكار تنظي
ــويق أفكاره  ــذا جنح ذلك التنظيم في تس ــي بعض األوقات. وهك ف
م نفسه على  وفي تقدميها بأكثر من شكل بخالف الواقع، فتارة قدَّ
أنه جماعة «دعوية» وجنح في إقناع السلطة السياسية في مصر 
وأجهزتها األمنية، في وقت من األوقات، بذلك الزعم، فاكتفت تلك 
ــاط تنظيمات  ــاطه، بينما كانت تكافح نش ــزة مبتابعة نش األجه
ــالمي».  ــالمية» وتنظيم «اجلهاد اإلس ــة مثل «اجلماعة اإلس إرهابي
ــي تدعو إلى  ــتدعي أفكارها الت ــلمني» تس ــوان املس ــة «اإلخ حرك
ــيد قطب بجاهلية اجملتمع  العنف عند احلاجة، فتعلي من طرح س
وضرورة مواجهته، لكنها في الوقت ذاته تؤجل فكرة اخلروج عليه. 
ــوا العنف  ــباب «اإلخوان» الذين مارس ــذه األفكار تربى عليها ش ه
ــورة» وغيرهما من  ــم»، و»لواء الث ــواعد مصر .. حس حتت الفتة «س
ن  ــران (يونيو) ٢٠١٣، بخالف مَ ــأت بعد ٣٠ حزي التنظيمات التي نش
ــم التنظيمات األكثر تطرفاً مثل «داعش». فكانت  أعلنوا مبايعته
ــؤالء املتطرفون. لم تظهر  ــر الذي عبر من خالله ه «اجلماعة» اجلس
ــلمني» فجأة ولم نر منها ما لم نره من قبل،  جماعة «اإلخوان املس
ــا ملقاة في الطرقات وأدبياتها يعلمها اخملتصون، غير أننا  فأفكاره
أخطأنا التعامل معها، وفضالً عن أن تكون مواجهتها عبر الصورة 
ــلنا في تفكيك أفكارها أو باألحرى لم نحاول أن  األمنية، بينما فش

نفعل ذلك، حتى صدرّت اإلرهاب إلى العالم كله . 
ــلمني» جزء من مسؤولية ما  يقع على عاتق جماعة «اإلخوان املس
يحدث من إرهاب في مصر وليبيا واليمن، باعتبارها تتربع على عرش 
ــة العنف عبر التاريخ. والصورة  التنظيمات األطول عمراً في ممارس
رتها اجلماعة عن نفسها وصل أثرُها إلى بعض نظم احلكم  التي صدّ
ــتخدمتها وسمحت لها بإقامة جتمعات خاصة  في دول عدة، فاس
بها، مقابل خدمة مصاحلها السياسية حتى أصبحنا أمام ظاهرة 
ــط وتدبر. وجنحت اجلماعة  ــها تخط كنَّا نواجه ذيولها ونترك رؤوس
ــأت  ــي أن تصل إلى ثمانني دولة، وأنش ــعارات، ف من خالل هذه الش
ــذه اإلدارة حتت تصرف مكتب  ــم الدولي، ووُضعت ه هيكالً للتنظي
ــد اجلماعة في مصر عبر مكانٍ معلوم تكاد حترسه  ــاد ومرش اإلرش
ــاطهم، ومحاكمة  ــن دون مواجهة تذكر غير متابعة نش الدولة، م
ــم كبير يضم في  ــلمون» تنظي بعض قادة اجلماعة. «اإلخوان املس
ــيخ قارب عمره املائة  عضويته مئات اآلالف، لكنه متهلهل مثل ش
ــم يعد قادراً على  ــب خبرة ولكنه بال طاقة ول ــام، قد يكون صاح ع
حتريك هذا اجلسد الكبير وال هو قادر على االستفادة من هذه اخلبرة، 

فقط يودع احلياة وإن كان يحاول إقناع نفسه بخالف ذلك.
ــر ذلك التنظيم ما زلنا في حاجة  ــد مرور قرابة مائة عام من عم بع
ــكل صحيح، حتى يتم  إلى إعادة قراءة أفكاره والتعامل معها بش

التعامل مع األفكار املؤسسة لإلرهاب .

منري أديب 

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ندد وزير اخلارجية الباكستاني، 
ــي، بإلغاء  شاه محمود قريش
ــم الذاتي  ــة احلك ــد صف الهن
ــمير“  ــي إقليم ”جامو وكش ف
ــكانه،  ــود على س قي ــرض  وف
بأنها  ــات  ا تلك املمارس واصفً

”إبادة جماعية“.
ويطلق اسم ”جامو وكشمير“ 
ــيطرة  ــى اجلزء اخلاضع لس عل
ــمير، ويضم  ــن كش ــد م الهن
ــح،  تكاف ــة  مقاوم ــات  جماع
منذ عام ١٩٨٩، ضد ما تعتبره 

”احتالالً هنديًا“.
ــو  ”جام ــكان  س ــب  ويطال
ــتقالل  باالس ــمير“  وكش
ــام إلى  ــد ، واالنضم ــن الهن ع
باكستان، وذلك منذ استقالل 
ــام  ــا ع ــن بريطاني ــن ع البلدي
ــم  ــامهما اإلقلي ١٩٤٧، واقتس

ذي الغالبية املسلمة.
ــع األناضول،  ــة م ــي مقابل وف
ــدورة  ــال ال ــش أعم ــى هام عل
الثانية واألربعني جمللس حقوق 
األمم  ــب  مكت ــي  ف ــان  اإلنس
قال قريشي  املتحدة بجنيف، 
ــم ذي غالبية  ــل إقلي إن ”حتوي
ــر ذي أقلية  ــى آخ ــلمة إل مس
مسلمة، وخاصة في منطقة 
متنازع عليها ومحتلة بالقوة، 
ــكال اإلبادة  ــكل من أش هو ش

ــذا األمر  ــة. لذا فإن ه اجلماعي
يدفعني للقلق.“

ــت احلكومة الهندية، في  وألغ
ــطس/ آب املاضي، بنود  ٥ أغس
ــتور، وهي  ــادة ٣٧٠ من الدس امل
ــي لـ“جامو  ــح احلكم الذات متن
أن  ــم  بزع ــك  وذل ــمير“،  وكش
احلكم الذاتي زاد من تطلعات 

السكان االنفصالية .
وتفرض نيودلهي، منذ أكثر من 
ــول وقيودًا  ــهر، حظرًا للتج ش
ــي اإلقليم،  ــى االتصاالت ف عل
بحسب رئيس معهد كشمير 
ــني  ــة، حس الدولي ــات  للعالق

واني .
وحذر قريشي، خالل اجتماعات 
ــان،  اإلنس ــوق  حق ــس  مجل
ــم من  ــي، العال ــاء املاض الثالث
ممارسة الهند ”إبادة جماعية“ 

في ”جامو وكشمير“.
ــمير  كش ــألة  مس ــدرت  وتص
ــي من  الثان ــوم  الي ــات  محادث
واألربعني جمللس  الثانية  الدورة 
ــهدت  وش ــان،  اإلنس ــوق  حق
ــني دولة  توقيع أكثر من خمس
ــالمي  ــة التعاون اإلس ومنظم
ــي هذا  ــترك ف ــى بيان مش عل

الشأن .
ــول أن  ــي لألناض ــع قريش وتاب
ــي  ــا ف ــت دورًا رياديً ــرة لعب أنق
ــن ٥٠ دولة على  ــع أكثر م توقي

ــى وقف  ــو الهند إل ــان يدع بي
انتهاكاتها حلقوق اإلنسان في 

”جامو وكشمير“ .
ــان الهند إلى احترام  ودعا البي
ــية  ــان األساس ــوق اإلنس حق
واحلريات لشعب كشمير، ورفع 
القيود  ــول، وكافة  التج حظر 
وإطالق  التواصل،  على وسائل 
السياسيني،  املعتقلني  سراح 
ــتخدام العنف ضد  ووقف اس

السكان.
ــي إلى تنفيذ  كما دعا نيودله
ــر  تقري ــي  ف وردت  ــات  توصي
ــوق  ــامية حلق ــة الس املفوضي

ــمير،  كش ــأن  بش ــان  اإلنس
تأسيس  ــددًا على ضرورة  مش
ــة للتحقيق  ــق أممي جلنة حتقي
ــان  ــوق اإلنس ــاكات حق بانته
ــو  ”جام ــي  ف ــة“  ”الفظيع

وكشمير“.
ــي إن الهند باتت  ــال قريش وق
ــرف بـ“مكر“، منذ أحداث  تتص
ــول ٢٠٠١ في  ــبتمبر/ أيل ١١ س

الواليات املتحدة األمريكية.
ــي ”تعامل  ــح أن نيودله وأوض
ــن  الذي ــمير،  كش ــلمي  مس
ــد مصيرهم  ــون لتحدي يناضل
بأنفسهم، على أنهم إرهابيني. 

ــل  ــني. ب ــوا إرهابي ــؤالء ليس ه
ــل حقوقهم  ــون من أج يناضل
ــهم،  وحتديد مصيرهم بأنفس
ــني  ب ــط  نخل ال  أن  ــي  وينبغ

نضالهم هذا وبني اإلرهاب.“
بخصوص العالقات بني إسالم 
ــي إنها  ــاد وأنقرة، قال قريش أب
ا“، وكل  ”في مستوى ممتاز دومً
ــتويات  ــك أعلى مس طرف ميل

النية احلسنة.
ــراك  ”األت ــه:  بقول وزاد 
ــا..  دومً ــتان  باكس ــون  يدعم
ا  أيضً يقفون  ــتانيون  والباكس

إلى جانب أنقرة باستمرار.“

ــارة  زي ــى  إل ــي  قريش ــار  وأش
ــي،  الترك ــس  للرئي ــة  مرتقب
ــى  إل ــان،  أردوغ ــب  طي ــب  رج
ــا  أنه ــا  موضحً ــتان،  باكس
ــهد مباحثات موسعة  ستش
حول العالقات االقتصادية بني 

البلدين.
ووصف التعاون العسكري بني 

باكستان وتركيا بـ“اجليد“.
ــن قلقه إزاء  ــي ع وأعرب قريش
تصاعد اإلسالموفوبيا في كل 

من أوروبا والواليات املتحدة.
ــزم،  تعت ــتان  باكس إن  ــال  وق
ــا وماليزيا،  ــاون مع تركي بالتع
ــتركة  مش ــة  فعالي ــم  تنظي
ــول  ح ــدة  املتح األمم  ــي  ف

اإلسالموفوبيا.
ــالم آباد  ــم إس ــرب عن دع وأع
الواليات  السالم بني  ملباحثات 
ــان  طالب ــة  وحرك ــدة  املتح

األفغانية.
ــالتي  ”رس ــي:  قريش ــاف  وأض
حلركة طالبان هي دعوتها إلى 
ــي تقليص العنف  ــر ف التفكي

ومنح فرصة للسالم.“
وأعلن الرئيس األمريكي، دونالد 
وقف  ــي،  املاض األحد  ــب،  ترام
ــالم مع طالبان؛  محادثات الس
ــة في  ــوم للحرك ــبب هج بس
ــه  ــل في ت ــل، قُ ــة كاب العاصم

جندي أمريكي .

\ÚÓ«b∫@ÒÖbig^@7‡í◊@ø@Ü‰:a@pbçâbæ@ZÊbné◊bi@ÚÓuâbÅ@äÌãÎ

›Óˆaäçg@pbibÇn„a@Û‹«@Â‡ÓËÌ@Ckflaäm@Û‹«@è �évn€aD

وكاالت / البينة الجديدة
ــن اتهامات  ــبوعني م بعد نحو أس
ــور  ــل املغم ــال واملمث ــل األعم رج
ــادات في اجليش  ــد علي لقي محم
ــدد  ــاد، ش والدولة املصرية بالفس
ــي،  ــاح السيس ــس عبدالفت الرئي
ــة  «محاول ــو  ه ــرى  ج ــا  م أن 
ــي الرئيس  ــكيك املصريني ف لتش
ــم  ــر حتطي ــري، عب ــش املص واجلي
ــدا أن جميع  ــعب»، مؤك إرادة الش
اتهامات رجل األعمال الهارب إلى 

إسبانيا «كذب وافتراء» .

ــزة األمنية  ــار إلى أن األجه وإذ أش
نصحته بعد الكالم عن هذا األمر، 
ــة املصريني،  ل مصارح ــه فضّ لكن
ــي تصريحات  ــي، ف ــال السيس ق
على هامش املؤمتر الوطني الثامن 
ــي مركز  ــد ف ــذي عق ــباب ال للش
املنارة للمؤمترات بالقاهرة اجلديدة 
ــت خالل  ــة قيل ــس، «كل حاج أم
األسبوعني املاضيني الهدف منها 
ــم إرادتكم وفقدانكم األمل  حتطي
ــر كبير جدا  ــى خط ــة، ويبق والثق
ــا .. كل أم كبيرة بتدعي  على بلدن

وكل أب بيدعي (أقول لكم) ابنكم 
شريف وأمني ومخلص».

ــر عن  ــا أثي ــى م ــق عل ــي تعلي وف
ــية  ــور رئاس ــاء لقص ــات بن عملي
ــي: «أيوه  ــال السيس ــة، ق ضخم
وهاعمل»،  ــة  رئاس ــور  بعمل قص
متسائالً :»هي ليا؟! أنا بعمل دولة 
ــدة. ال أنا أعمل وأعمل وأعمل  جدي
ــم  ــمي ده باس مش ليا ومش باس

مصر» .
ــو  «ه ــول:  بالق ــور  احلض ــازح  وم
ــور املوجودة  املطلوب تبقى القص

ــس؟!» في  ــر حملمد علي ب ــي مص ف
ــا،  ــد علي باش ــى محم ــارة إل إش

مؤسس مصر احلديثة.
وتطرق السيسي الدعاءات محمد 
ــس بجثمان  ــي باحتفاظ الرئي عل
ــاء من احتفال  ــه حلني االنته والدت
ــويس اجلديدة  ــاة الس ــاح قن افتت
ــن تكاليف مدفن  ــال ع ٢٠١٥، فض
ــل فيه حد ممكن  والدته، وقال: «ه
يعمل كده في أهل بيته؟ واهللا هذا 
ــي إن  كذب وافتراء».  وقال السيس
ــر هو مركز الثقل ليس  جيش مص

ــا، بل في املنطقة  في مصر وحده
ــاءة إلى  ــة اإلس ــا، وأن محاول كله
ــا  هدفه ــكرية  العس ــة  املؤسس
ــا، وأن متويل  ــر كله ــقاط مص إس
ــاءة للجيش نقطة  اإلرهاب واإلس
ــدد على أن  ــزأ، وش ــدة ال تتج واح
ــها  «مش هتُقع مصر إال ملا جيش

يقع».
ــدالع ثورة  ــي من ان ر السيس وحذّ
ــول لكم على  ــدداً، وقال:»هق مج
ــن واحد دفعنا  ــة واحدة أو مت غلط
متنه ٢٠١١... لم تكن تبنى السدود 

ــبب (ثورة  ــر النيل إال بس ــى نه عل
ــر) ٢٠١١، أنا بقول كالم في  ٢٥ يناي
منتهى اخلطورة... واللي أخطر منه 
ــتطرد:  ــرروه تاني»، واس ــم تك إنك
ــي وهات  ــوا: حل يا سيس «بتقول
لنا ميّه (مياه)، طيب ما انتوا اللي 
ــي  ــوا كده». حديث السيس عملت
ــة اإلثيوبي  ــد النهض ــق بس يتعل
الذي بدأت فيه حكومة أديس أبابا 
ــد الذي  ــام ذاته، وهو الس ــي الع ف
يخصم من حصة مصر التاريخية 

في مياه النهر .
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وكاالت / البينة الجديدة
ــي  اإليران ــاع  الدف ــر  وزي ــد  أك
ــي، أن األعداء  العميد أمير حامت
ــوا  ــكا بذل ــهم أمري ــى راس وعل
ــان إيران  ــى جهودهم حلرم أقص
ــا أن إيران  ــن حقوقها، مضيف م
وبعزائم شبابها تسعى لتوفير 
حاجاتها بنفسها ومن ضمنها 
في قطاعات الدفاع واالقتصاد.

ــع على  ــم التوقي ــالل مراس وخ
ــاون بني وزارة الدفاع  اتفاق للتع
والدائرة العلمية والتكنولوجية 
بالرئاسة اإليرانية، قال العميد 

ــى  وعل ــا  «أعداءن إن  ــي،  حامت
أقصى  یبذلون  أمريكا  ــهم  رأس
ــى من  ــا حت ــم حلرمانن جهوده
ــة وقد ضيعوا  حقوقنا البديهي
ــورة ظاملة في ظل  حقوقنا بص
ــوا  ــادي وأطلق ــاب االقتص اإلره
ــعب  ــم دعم الش على ذلك اس
اإليراني، إال أننا وبعزائم شبابنا 
ــا نحتاجه  م لتصنيع  ــعى  نس
ــنا»، وذلك حسب وكالة  بأنفس

«فارس» اإليرانية.
وأضاف حامتي، أنه «ينبغي علينا 
التقدم إلى األمام خطوة خطوة 

ــتقبلية  وأن نوفر احلاجات املس
ــات  والقطاع ــاع  الدف ــاع  لقط

االقتصادية وغيرها».
وقال: إننا «نسعى لتقدمي املزيد 
ــم خاصة في األصعدة  من الدع
ــاعدة  ومس واملالية  ــة  القانوني
ــج  بالتروي ــي  املعن ــاع  القط

للمشاريع جتاريا».
ــني إيران والواليات  وازداد التوتر ب
في  ــوس  ملم ــكل  املتحدة بش
ــى خلفية  ــهور األخيرة عل الش
ــفن جتارية  ــات على س الهجم

وناقالت نفط.

وكاالت / البينة الجديدة
ــاء أول والية  ــذ انته ــا من ــد ٢٠ عام بع
ــة وزراء  ــي رئاس ــو ف ــني نتنياه لبنيام
ــذي يُطلق  ــرائيل، يُكافح الرجل ال إس
عليه مؤيدوه «امللك بيبي» مجدداً للفوز 
بفترة والية خامسة على رأس احلكومة، 
ــية  ــاحة السياس ــى الس ــاء عل وللبق
ــة التي  ــات العام ــادة لالنتخاب ــي إع ف
ستجرى بعد غد الثالثاء، وسط ملفات 
ــه، كان آخرها اتهامات  ــدة تواجه معق
ــس على البيت األبيض، الذي  بالتجس
ــيده» دونالد ترامب صك براءة  م «س قدّ
ــو، الذي اتهم،  ــذه القضية لنتنياه به
بدوره، حزب «كاحول الفان» (أزرق أبيض) 
ــي  ــط واملنافس الرئيس املنتمي للوس
ــوف وراء هذا  ــي االنتخابات، بالوق له ف
ــير العملية  ــى س ــر عل ــام للتأثي االته
ــاعات املاضية،  االنتخابية. وخالل الس
ــكل قاطع،  ــه بش ــو نفي د نتنياه ــدّ ج
إمكان زرع إسرائيل أجهزة جتسس قرب 
ــون،  ــت األبيض، واتهم يؤال بننس البي
ــض» اجلنرال  ــار رئيس «أزرق أبي مستش
ــابق للقوات  ــي غانتس القائد الس بين
ــذه  ــر ه ــوف وراء نش ــلحة، بالوق املس

ــر  املعلومات «الكاذبة»، معتبرا ما نُش
ــب قناة «كان»  ــة كاملة». وحس «فبرك
ــال نتنياهو  ــمية، ق ــرائيلية الرس اإلس
ــابقاً  ــذي كان س ال ــني  ــارك ليف إن «م
ــي العام األميركي،  رئيس مكتب املدع
ــبكة فوكس  ــث لش ــار خالل حدي أش
األميركية إلى أن النشر يالئم األالعيب 
ــار  مستش ــون،  بننس ــا  يتبعه ــي  الت
ــي أزرق أبيض بيني غانتس ويئير  رئيس
ــن األصوات في  ــد من أجل حفنة م لبي
االنتخابات. وتعقيباً على ذلك، قال لبيد 
ــو انحرف عن جادة الصواب،  إن «نتنياه
ــابق  ــر رئيس احلكومة الس بينما اعتب
ــوض االنتخابات  إيهود باراك، الذي يخ
ــول: «أي  ــار، بالق ــع اليس ــاً م متحالف
شخص يتهم ثالثة قادة أركان سابقني 
ــس هو شخص  بفبركة فضيحة جتس
ــف  ــوازن»، وأضاف: «من املؤس ــر مت غي
ــبه  ــرائيل ما يش أنه ليس لدينا في إس
التعديل الـ ٢٥ في الدستور األميركي»، 
ــل الذي يتضمن  ــارة الى التعدي في إش
آلية استبدال الرئيس بنائب الرئيس في 
ــة.وكان موقع «بوليتيكو»  حاالت معيّن
األميركي، نشر اخلميس املاضي، تقريرا 

ــت أجهزة  ــرائيل زرع ــه أن إس ــد في أك
ــتينغ راي»  ــمى «س ــدة تس ــت ع تنص
ــي منطقة البيت  على هواتف نقالة ف
ــام ٢٠١٧، وذلك  ــفت ع ــض اكتُش األبي
ــؤولني  ــوال ثالثة مس ــى أق ــتنادا إل اس
ــدة  تغري ــابقني.وفي  س ــني  أميركي
ــر»، كتب نتنياهو أن  الحقة على «تويت
ــراق هاتف  ــوا من اخت ن ــني متكّ «اإليراني
ــون يعرفون  ــه. اإليراني ــس ويبتزّون غانت
ــن الرأي  ــه، لك ــد على هاتف ــاذا يوج م
ــرائيلي ال يعرف».بدوره، نفى  العام االس
ــر «بوليتيكو»،  ــس األميركي تقري الرئي

ــاف: «ال  ــك». وأض ــدق ذل ــال: «ال أص قائ
ــون  ــرائيليني يتجسس ــد أن اإلس أعتق
ــق ذلك»،  ــيّ تصدي ــا، يصعب عل علين
ــل  ــه بت ــد أن عالقت ــن جدي ــدا م مؤك
ــه  توج ــه،  ناحيت ــن  «ممتازة».م ــب  أبي
ــد جواد  ــي محم ــة اإليران ــر اخلارجي وزي
ــرة بالقول إن  ــى ترامب مباش ظريف إل
ــرائيلي املزعوم ضربة  «التجسس اإلس
ــق ب». وتابع: «مع وجود  جديدة من فري
أفضل صديق إلى األبد ضمن الفريق ب، 
يتجسس على رئيس الواليات املتحدة، 
ــى أي أعداء».وكثيراً  ــاج أميركا إل ال حتت

ــوع «فريق  ــرق ظريف إلى موض ما يتط
ب» املناهض إليران، الذي يضم، حسب 
ــار  ــو، ومستش ــني نتنياه ــه، بنيام رأي
ــال حديثا في البيت  األمن القومي املق
ــؤولني عربا. ــض جون بولتون ومس األبي
الى ذلك، أظهر استطالع للقناة ١٣ في 
التلفزيون االسرائيلي، أكدت أنه األخير 
ــول نتنياهو  ــل اقتراع بعد غد، حص قب
ــا التصويت،  ــن نواي ــة م ــى ٤٦ باملئ عل
ــى ٣١ باملئة. ــل غانتس عل ــا حص بينم
ــياق آخر، كشفت «كان» مساء  وفي س
ــن،  ــزة األم ــة أجه ــس األول، معارض أم
ــاد»، للمؤمترات  خصوصاً جهاز «املوس
ــي  ــو الت ــرة لنتنياه ــة األخي الصحافي
أعلن فيها نيته ضم غور األردن، وتطرق 
ــووي اإليراني. وتعقد  ــج الن الى البرنام
حكومة نتنياهو اجتماعها األسبوعي 
ــتوطنة بغور  ــي مس ــوم ف ــادي الي الع
ــد نتنياهو بضمها في  األردن التي تعه
ــات، وحتدثت تقارير  حال فوزه باالنتخاب
صحافية عن مخاوف من إقدام نتنياهو 
على إعالن مفاجئ خالل االجتماع في 
ــة التي أقدم  ــياق املناورات االنتخابي س

عليها أخيرا.)
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ــمي باسم  قال الناطق الرس
وزير  ــودانية،  الس ــة  احلكوم
ــد  محم ــل  فيص ــالم،  اإلع
ــح، إن احلكومة تناقش  صال
ــات  ــا بصالحي ــا خاص قانون

الوزراء.
ــدث، في لقاء مع  وذكر املتح
أن احلكومة  «العربية»،  قناة 
النظام  ــن  «ورثت م ــة  احلالي
ــم عمل  قوانني حتك ــد  البائ
ــة  لإلذاع ــة  العام ــة  الهيئ
والتلفزيون، وهي التي تعطي 
ــس اجلمهورية، في نظام  رئي
ــي،  دميقراط ــر  وغي ــي  رئاس
ــزل  وع ــني  تعي ــات  صالحي
ــة  ــني لإلذاع ــن العام املديري

والتلفزيون».
وتابع «في الوثيقة الدستورية 
التي نحتكم إليها اآلن، آلت 
اجلمهورية  رئيس  صالحيات 
ــذا  وه ــوزراء،  ال ــس  رئي ــى  إل

الوزراء  ــس  ــع أقلق رئي الوض
ــتكى  عبد اهللا حمدوك، واش
منه في أول اجتماع جمعنا 
ــي  ــوال الزمن القياس ــه. ول ب
ــكلت فيه  الذي تش القليل 
ــة  املمارس لكانت  احلكومة 
ــي أن  ــيطة، وه ــة وبس عادي
ــع توصية  ــر اخملتص يرف الوزي
ــوزراء بالعزل أو  ــى رئيس ال إل
التعيني، ويقوم رئيس الوزراء 

بإصدار القرار».
ــوداني أن  ــر الس ــد الوزي وأك
ــدة  ــل جاه ــة تعم «احلكوم
ــاكل  ــل معاجلة املش من أج
ــن  ــم م ــى الرغ ــة عل العالق
الصعاب، ووجود تركة ثقيلة 
السوداني  الرئيس  من نظام 

املعزول عمر البشير».
ــة  الدول أن  ــى  عل ــدد  وش
العميقة ال تزال موجودة في 
ــر الثوري  ــالد رغم التغيي الب

الذي حصل.

وكاالت / البينة الجديدة
ــس، مقتل حمزة بن  ــس األميركي دونالد ترامب ام ــد الرئي أك
ــه على رأس  ــذي اعتبر خليفت ــن الدن، ال ــامة ب الدن، جنل أس
ــائل اعالم اميركية نقلت خبر  تنظيم «القاعدة»، وكانت وس
مقتله نهاية يوليو املاضي. وقال ترامب في بيان: «قتل حمزة 
ــامة بن الدن،  ــؤول الكبير في القاعدة وجنل أس بن الدن، املس
ــات املتحدة في  ــة اإلرهاب نفذتها الوالي ــي عملية ملكافح ف

منطقة بني أفغانستان وباكستان».

ÊÖ¸@Âi@Òåª@›n‘fl@Ü◊˚Ì@kflaäm
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Gazprom Neft Badra B.V. 

 
 .في .شركة غازبروم نفت بدرة بي

 مناقصةالعالن إ
 

 أنه ،التعاقديةمنطقة بدرة في نتاج اإلطوير ووالتعقد الخدمة مشغل  وهي ،.في .شركة غازبروم نفت بدرة بيتعلن 
 

وفقا لقوانين  لهاالتي يسمح ، والخبرة في تنفيذ المشاريع المماثلةذات لكيانات القانونية والشركات العراقية واألجنبية ليمكن 
 .أن تشارك في المناقصة التالية ،مهورية العراقج/ لـ في بتجهيز المواد هاجمهورية العراق و / أو بلد تسجيل

 
 كمال لصيانة اآلبار النفطية اإلأدوات  تجهيز  1246# المناقصة

 لصيانة اآلبار النفطيةاألنابيب تجهيز  1247 المناقصة #
 

تحمل على ورقة تقديم طلب خطي (عن طريق وثائق هذه المناقصة الحصول على  مقدمي العطاءاته يمكن لنود اعالمكم بأن
الكامل لمقدم العطاء والهاتف والفاكس وعنوان  االسمتذكر فيه بشكل واضح  )المخول هاممثل موقعة من قبل الشركةترويسة 

شخص المسؤول عن االتصال للاالسم الكامل ، إضافة إلى وثائق المناقصةالذي سترسل إليه عنوان البريد اإللكتروني و البريد
 عنوان البريد اإللكتروني التالي:يرسل هذا الطلب إلى . وينبغي ووظيفته

 
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com 

  
أن يتحمل  دون ،اإللكتروني البريد طريق عن المناقصة وثائقله  المشغل سيرسل العطاء، مقدم من خطيال طلبال استالموبعد 

 .التسليم في التأخر أو الخسارة عن مسؤولية ةأيالمشغل 
 

االستجابة للحد األدنى  1247 و / أو المناقصة #  1246لمناقصة #بموجب ا العرض تقديممقدم العطاء المؤهل لوعلى 
 :من المتطلبات التالي

 البضائع مع المتطلبات المذكورة في وثائق المناقصة؛توافق امتالك شهادات تؤكد  -
 .تجهيز البضائع المماثلةسنوات من خبرة  5امتالك ما ال يقل عن  -

 
 وسيدرس المشغل أثناء تقييم العطاءات المواضيع التالية:

 
 ؛فنيالعرض ال -
 العرض التجاري؛ -
 ؛البضائع لتجهيززمني الجدول ال -
  ؛تسديدشروط ال -
 كافة متطلبات وشروط العقد. قبول مقدم العطاء  -
 

أن دون  ،العقد حالةإفي أي وقت قبل ء المناقصة إلغاو المناقصةهذه بموجب مقدم  في قبول أو رفض أي عطاءالحق  شغلمولل
 مبررات لقيامه بذلك. يقدم مقدم العطاء ودون أن تحمل أية مسؤولية تجاه ي

 
 ، الساعة الخامسة مساءً 2019أكتوبر / تشرين األول  13 هو لتقديم العطاءات بموجب هذه المناقصة الموعد النهائي

(UTC/GMT+3:00) 
 / قسم العقود والمشتريات .في .نفت بدرة بي ازبرومغ شركة

 
Gazprom Neft Badra B.V./غازبروم نفت بدرا بي في 

Tender announcement 
 
 
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Contract for Development and Production Service Contract 
for the Badra Contract Area, announces  

 
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience in implementation of similar projects 
and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of registration, to 
Supply Goods in/to the Republic of Iraq may participate in the Tender.  

 
Tender #1246 - PROCUREMENT OF COMPLETION TOOLS FOR WORKOVER 
Tender #1247 - PROCUREMENT OF TUBULARS FOR WORKOVER 

 
Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation for this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) clearly indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for 
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following 
Operator’s e-mail address: 
 
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com 
 
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to such 
Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

 
In order to be eligible to quote under Tender #1246 and/or Tender #1247, the Bidders shall meet the 
following minimal qualification criteria: 

- Bidder shall provide certificates confirming compliance of the goods with the requirements 
for the Goods specified in Tender Documentation; 

- Bidder shall have experience in supply of the similar Goods for not less than 5 years; 
 
The Operator will estimate the bids based on the following criteria: 
 

- Technical proposal; 
- Commercial proposal; 
- Goods Supply Schedule; 
- Payment Terms; 
- Bidder fully acceptance of the terms and conditions of the contract; 

 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate this 
Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 
 
Deadline for bids submissions for above mentioned Tender is October 13th, 2019, 5PM 
(UTC/GMT+3:00). 
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department 

 
 

NO.3262.MON.16.SEP.2019 العدد (٣٢٦٢) االثنين ٩/١٦/ ٢٠١٩ 

فقدان هوية 
ــني  ــام عطا) صادرة من نقابة اِّـهندس ــم (أوس حس فقدت هوية باس
ــدار أو االتصال بالرقم  ــليمها اُّـ جهة اإلص على من يعثر عليها تس

(٠٧٧١٠٥٩٧٩٩٣) مع الشكر الجزيل.
جمهورية العراق

مديرية بلديات واسط
لجنة البيع واإليجار 

العدد: ٢٣١٧
التأريخ: ٢٠١٩/٩/١١

م/ إعــــــــــالن 
ــيخ  ــط عن تأجري االمالك اِّـدرجة اوصافها َّـ ادناه والعائدة اُّـ مديرية بلدية ش تعلن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واس
ــنة ٢٠١٣، فعلى الراغبني باالشرتاك َّـ اِّـزايدة العلنية مراجعة مديرية  ــعد وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لس س
بلدية شيخ سعد خالل فرتة (٣٠) ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها َّـ الصحف اليومية لالطالع على االمالك اِّـراد تأجريها 
ــتجري  ــة (٣٠٪) من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وس ــم التأمينات القانوينة البالغ ــتصحبني معه مس
ــرة صباحا) واذا صادف يوم اِّـزايدة  ــاعة (العاش اِّـزايدة َّـ اليوم االخري من مدة االعالن َّـ مقر مديرية البلدية اعاله َّـ تمام الس
ــو عليه اِّـزايدة اجور النشر واالعالن وكافة اِّـصاريف االخرى وعلى  ــمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس عطلة رس

اِّـستأجر جلب هوية االحوال اِّـدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
اِّـهندس االقدم
علي عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس لجنة البيع وااليجار

مصرف الرافدين
القسم القانوني

شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة
العدد: ١٢٣٥/٦/٣
التاريخ: ٢٠١٩/٩/٩

اُّـ/ اِّـدين علي جابر علوان               عنوانه م ٤٢١ ز٧١ د١٥
الكفيل/ علي خضري علوان               عنوانه م٤٢١ ز٨ د ١

م/ إنــــــذار
ــتحق بذمتكم بالتكافل والتضامن عن  ــديد مبلغ الدين اِّـس نظراً لعدم قيامكم بتس
(فوائد) اِّـمنوح للمدين اعاله والبالغ (٢٣٨٧٤٧٥) دينار (مليونان وثالثمائة وسبعة 
ــبعون دينار) عدا الفوائد واِّـصاريف واِّـلزمني  ــة وس وثمانون الف واربعمائة وخمس
ــن قانون تحصيل الديون الحكومية  ــتنادا اُّـ اِّـادة الثالثة م بدفعه اُّـ مصرفنا واس
ــي بموجب اِّـادة الثانية  ــب الصالحية اِّـمنوحة ل ــنة ١٩٧٧ فاني وحس رقم ٥٦ لس
ــار اليه اعاله مع الفوائد  ــديد مبلغ الدين اِّـش من القانون اعاله انذركم بوجوب تس
ــه  ــام اعتبارا من اليوم التالي لتبلغكم باإلنذار وبعكس ــرة اي اِّـرتتبة عليه خالل عش
ــة الفقرة (١)  ــوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا ألحكام اِّـادة الخامس فس
ــذي على اموالكم اِّـنقولة وغري  ــارة الحجز التنفي من القانون اِّـذكور وذلك بوضع اش

اِّـنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر.. مع التقدير.
نضال يحيى جمعة 
عـ/ مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة

مصرف الرافدين
القسم القانوني

شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة
العدد: ٨٠٤/٦/٣
التاريخ: ٢٠١٩/٣/٢٥

اُّـ/اِّـدين محمد مهدي حميد               عنوانه م ٤١٩ ز٤٧ د٢١
الكفيل/ زهري جبار مهدي               عنوانه م٤١٩ ز٢٥ د ٨

م/ إنــــــــــــذار
ــديد مبلغ الدين اِّـستحق بذمتكم بالتكافل والتضامن عن  نظراً لعدم قيامكم بتس
ــغ (٨١١٧٨٤٨) دينار (ثمانية ماليني ومائة  (قرض) اِّـمنوح للمدين اعاله والبال
وسبعة عشر الف وثمانمائة وثمانية واربعون دينار) عدا الفوائد واِّـصاريف واِّـلزمني 
ــتنادا اُّـ اِّـادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية  بدفعه اُّـ مصرفنا واس
ــب الصالحية اِّـمنوحة لي بموجب اِّـادة الثانية  ــنة ١٩٧٧ فاني وحس رقم ٥٦ لس
ــار اليه اعاله مع الفوائد  ــديد مبلغ الدين اِّـش من القانون اعاله انذركم بوجوب تس
ــه  ــرة ايام اعتبارا من اليوم التالي لتبلغكم باإلنذار وبعكس اِّـرتتبة عليه خالل عش
ــوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا ألحكام اِّـادة الخامسة الفقرة (١)  فس
ــارة الحجز التنفيذي على اموالكم اِّـنقولة وغري  من القانون اِّـذكور وذلك بوضع اش

اِّـنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر.. مع التقدير.
نضال يحيى جمعة 
عـ/ مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات اِّـرهونة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري َّـ الكاظمية /٢
إعالن بيع عقار

التسلسل أو رقم القطعة: ١١٩١٤/١    
اِّـحلة او رقم واسم اِّـقاطعة: ٧ البور

الجنس: دار
النوع: ملك صرف

رقم الباب: 
رقم الطابق : 
رقم الشقة: 

اِّـساحة: ٢٠٠ م٢ 
ــكني البناء مسقف عكادة وجزء  ــتمالت: العقار يقع ضمن منطقة ٧ البور َّـ شارع فرعي س اِّـش
ــيط منه كونكريت مسلح اعتيادي يحتوي على هول وغرفة نوم ومطبخ وحمام ومرافق صحية  بس

طابق واحد فقط.
واردات اِّـبيع السنوية:

الشاغل: مالك العقار
مقدار اِّـبيع: ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ثالثون مليون دينار

ــار اِّـوصوف اعاله العائد  ــجيل العقاري َّـ الكاظمية/٢ باِّـزايدة العلنية العق ــتبيع دائرة التس س
للراهن (زينب عباس محيسن) لقاء طلب الدائن اِّـرتهن مصرف الرافدين البالغ (١٦,١٥٦,٧٠٥) 
ــاً اعتباراً من اليوم  ــذه الدائرة خالل (٣٠) يوم ــرتاك فيها مراجعة ه ــارا فعلى الراغب َّـ االش دين
ــتصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مصرفية ال تقل  ــر هذا االعالن مس التالي لتاريخ نش
عن (١٠٪) من القيمة اِّـقدرة للمبيع البالغة (اعاله) دينارا وان اِّـزايدة ستجري َّـ الساعة (١٢) 

ظهراً من اليوم االخري.
دائرة التسجيل العقاري الكاظمية/٢



رسل جمال 

ــودي  ــؤال وج ــق» س ــى احل ــنا عل «أولس
ــط  ــغول بخ ــو مش ــر وه ــجله الده س
ــان علي بن  ــى لس ــه، عل ــطور تاريخ س
ــني امللقب بعلي األكبر، وهو يسأل  احلس
ــترجع ويكثر من قول  ــاه عندما رآه يس أب

ــه راجعون، واحلمد هللا رب  «إنا هللا وأنا الي
العاملني» وكررها مرتني أو ثالثة فقال علي 
ــترجعت؟»  ــدت اهللا واس ــر « مم حم األكب
ــة فهن  ــت خفق ــي خفق ــه «يابن فأجاب
ــول : القوم  ــارس على فرس وهو يق لي ف
ــير اليهم، فعلمت  ــيرون واملنايا تس يس
ــال علي  ــت إلينا، فق ــنا نعي انها أنفس
ــنا على احلق؟» فقال  ــر « يا أبه ألس األكب
بلى والذي اليه مرجع العباد، فقال علي 
ــر « اذاً ال نبالي أوقعنا على املوت أو  األكب

وقع املوت علينا !»
ــن  ــني م ــال احلس ــني رج ــذا كان يق هك
ــذه الكيفية  ــه واصحابه، به ــه وبني أهل
الفدائية هو اعجاز بحد ذاته، بعيداً عما 
أحيط بالواقعة من مفارقات وارهاصات 
ــالمية  ــا، على األمة اإلس ــت بظالله الق
ــاهد كثيرة يقف العقل  وتاريخها، ومش

حائراً عن ايجاد تفسير منطقي لها.
لم يستطع العلم رغم ما وصل من تطور 
ــيرا علميا للكثير  وحداثة ان يجد تفس
ــه بوجودها،  ــم اعتراف ــر رغ ــن الظواه م
ــينية احدى تلك  ــر القضية احلس وتعتب
القضايا العصية على التفسير والتأويل، 
وهذا سر حيوية «شعيرة احلسني»، فمن 
ــعائر، فهو يضع  ــن بأحياء تلك الش يؤم
نصب عينه تضحيات أصحاب احلسني، 
ــي ميزان القياس، فيجد كل  و يضعها ف
ــيئا  ــاوي ش ــه ويقدمه ال يس ــا يقوم ب م
ــني  ــات، فزوار احلس ــك التضحي ــام تل أم
ــرم، وهم على  ــم أيام مح ــتنفار دائ باس
ــا جتود به  ــة بكل م ــتعداد للتضحي اس
أيديهم وأنفسهم ، لذلك رجال احلسني 
ــم  ــون اال وه ــاً، وال ميوت ــون عبث ال يركض

خالدين!

ــة كربالء محافظة صغيرة  تعد محافظ
ــى احتضان  ــبياً، اال انها اعتادت عل نس
ــم  ماليني الزائرين في كل عام من املوس
ــيني، بكل أريحية وامان، وكما انه  احلس

ــري يشهد تزاحم  معلوم ان أي جتمع بش
ــوادث العرضية، اذ  ــك احل ــو من تل ال يخل
ــج حوادث  ــم احل ــهد مواس كثير ما تش
ــت في ركظة  ــابهة لتلك التي وقع مش
ــا، وكلنا نتذكر  ــوأ منه طويريج ، بل أس
حادثة سقوط الرافعة في احلرم وغيرها 
ــل رغم  ــوادث التي حتص ــن احل ــر م الكثي
ــراءات التي تقوم  ــات واإلج كل االحتياط
ــة، فبرغم ما اتخذته  بها اجلهات املعني
ــة، اضافة  ــة للمحافظ ــزة األمني األجه
ــينية  ــني في العتبتني احلس ــى العامل إل
ــية، لتنظيم هذه املسيرة اال ان  والعباس
ــر وارد، نظراً  ــدوث مثل هكذا حادثة ام ح

لألعداد الكبيرة من الزائرين.
ــى اال ان تفرغ  ــالم الصفراء تأب اال ان األق
ــا يعتريها من  ــتريح مم ــمومها، لتس س
ــينية،  قلق عند رؤيتها تلك املاليني احلس

ــة  ــماتة، مستأنس ــت تكتب بش فراح
ــا أفضل حجة  ــوادث، وجدته ــذا ح بهك
ــينية، فهم  ــعائر احلس ــن الش للنيل م
يشكلون على الطعام الذي يقدمه خدام 
احلسني في املواكب، رغم ان ما يقدم في 
تلك املواكب ماكل ومشرب يذهب اغلبه 
للعوائل الفقيرة واملتعففة، انها حرب ال 
تنام ولن تخمد نيرانها بني معكسر احلق 
ــف لنا كل مرة عن وجوه  والباطل، تكش
ــوان مختلفة  ــتتر بعن كاحلة، كانت تس
ــير  ــتمر املس ــم يس ــم أنوفه ــن رغ ولك
احلسيني في كل مرة، وبشكل اكثر جتدد 
ــم ايقنوا  ــيء اال انه وعنفوان، ليس لش
ــا قضية متوهجة  ــم على احلق . انه انه
باتصال مباشر مع السماء، ال تستطيع 

قوى األرض ولو اجتمعت ان تطفئها .

هشام الهاشمي

حتالفـات تتولـد من خـالل التفاعالت السياسـية في خضـم 
ــزاب والقـوى  ــني األحـ ــة، بـ ــى الرئاس ــول إل ــة للوص املنافس
ـــالمية من جهة، وبـني غيرها مـن األحزاب املوجـودة في  اإلس
ـــاحة، من ليبراليـني علمانيني، أو شـيوعيني، أو غيرهـم  الس
مـن جهـة أخـرى، عادة ما تشكل التحالفات السياسية بني 
ــية ملواجهه أخرى تختلف معها  قوى وأطراف حزبية وسياس

فكريا وسياسيا.
ــة في  ـــة الدميقراطيـ ــن املمارس ــث عـ ــح احلديـ ــد أصبـ لقـ
ــام ٢٠٠٥ يقـضي باالعـتراف بالتعدديـة أوالً ثـم  العراق بعد ع
ــراف بحـق اخلصـم في املعارضـة وعـدم اإلقصـاء. وقـد  االعـت
ــل عنـد حـدوث  ــادئ هـو الفيصـ ــكام لهـذه املب ــدا االحتـ غـ
التجاذبـات بـني القـوى الفاعلـة في الشـأن السـياسي، أمـا 
اخلـروج عليهـا فهـو تهمة كـبرى ال يكاد يـبرأ منها فاعلهـا، 

وبالء بعض احلـركات  في هـذا اجملـال بـالء كبير.
ــي على زعامة  فنجـد حتالف النجيفي في مواجهة احللبوس
ــة الكربولي على  ــف اخلنجر في مواجه ــني، وحتال البيت الس
ــنة االنبار وصالح الدين، هذه التحالفات التي تسعي  قيادة س
ــني، لكنها  ــي الس ــادة البيت السياس ــى وحدة قي ــرا ال ظاه
ــول قضية  ــك او التمركز ح ــن عدم التماس ــزال تعاني م ما ت
ــات العقالنية  ــي تقوم عليها التحالف ـــية الت جامعة أساس
ــات التعددية،  ــر من اجملتمع ــا جرى في كثي ــة، كم الدميقراطي
ــالوي واملطلك، ومركزية  ــرا قويا حتالفات ع وهناك دائما حاض
ــه، في مواجهـة  ــي وفروعه وتفاهمات ــالمي العراق احلزب اإلس
ــي  ــزاع زعامة البيت السياس ــات الصاعدة نحو انت التحالف
السني منهم، كما حدث ان فشلت تلك التحالفات الصاعدة 

من انتزاع الزعامة منهم في أعوام ٢٠١٠، ٢٠١٤، ٢٠١٨.
ــنية) أنها ال تعرف  أحد معضالت التحالفات السياسية(الس
ــط مـن تواجهـه أو بـاألحرى ال تعـرف بصـورة واضحة  بالضـب

حجم خصمها الرئيسي أي التيار االخر.

ــالمي العراقي وحزب الوفاق وجبهة  ــها احلزب اإلس وعلى رأس
احلوار الوطني: هـل سيترشـحون كحزب وباسمهم الصريح 
ــكل علني أم مستتر، وما هو وزنهم  في االنتخابات؟ وهل بش
ــر معـروفني أو  ـــحني غـي ـــيقدمون مرش ــي، وهـل س احلقيق
ــاؤالت جتعل  ــودة؟ كل هذه تس ــزاب موج ــع أح ــون م يتفاهم
ــي والنجيفي واخلنجر والكربولي  املنافس احلقيقي للحلبوس
ــاعد على عدم  ــر وهو ما ميثل أحد العوامل التي تس غير ظاه
وجود حتالف قوي كبير وواضح بسبب عدم وجود هذا املنافس 
ــزب تقدم  ــر حـ ــض يعتـب ــح أن البع ــح. صحي ــوي الواض الق
ــح، والواقـع  ــو املنافس القوي الواضـ ــي) هـ (بزعامة احللبوس
ــليم اجلبوري  ــالمي وعالوي واملطلك وس ــول إن احلزب اإلس يقـ
ــم وكياناتهم مع  ــة في أن تتحالف احزابه ال يجدون غضاض
ــن النجيفي  ــده أقـرب له مـ ــض اآلخر يجـ ــي، والبع احللبوس
ــم على أساسها  واخلنجر والكربولي. نفطة ارتكاز قد تنقس
ــف من عودة  ــنية تتعلق باملوق ــة الس ــات االنتخابي التحالف

النازحني وملف املغيبني وملف احلشد الشعبي في املدن.
ــي أعضـاء  ـــكل أساس ــف عطاء الذي يضم بش ــاك حتال وهن
ـــابقا، وحتالف  ــنية س ــى إلى األحزاب الس ــم انتمـ معظمهـ
ــة وليبرالية  ــنية فاعل ــارات س ــوى وتي ــم ق ــذي يض ــاء ال البن
ــنة واحلقيقة أن هذه  ــى العرب الس ــوبة بالكامـل عـل محس
ــيعية» عادة ما تنهار بعد اكتمال  ــنية الش التحالفات «الس

احملاصصة وتتقلص حتى تندثر.
ــوى وديالى واالنبار  ــنية في نين املؤكد أن أزمة التحالفات الس
ــاكل اجملتمع  ــي جزء من مش ــاكلها متعددة وه ــرة، ومش كبي
السني، حتى أصبحت بعض هذه التحالفات جـزءا مـن حالة 

التجريف السياسي التي دمرت مدن العرب السنة.
ــات تنهار وتتمزق، وتأتى  ــي أي جتربة دميقراطية هناك حتالف فف
ــذا االنهيار اال  ــة، وال يكـون هـ ـــاريع بديلـ ــرى حاملة ملش أخ
ــلطة، أو  ــة والثروة والس ـــبب تنازع القيادات على الرئاس بس
ــم كانوا راغبني في أن يصبحوا وزراء في احلكومـة وحـني  ألنه
ــاس  ــف، وليس ألنهم باألس ــادروا التحال ــتبعادهم غ تـم اس
ــة  ــم رؤيـ ــة، او لديه ــواالة احلكومي ــات امل ــني لتوجه معارض

ومشروع سياسي آخـر يختلـف عـن مـن في احلكم.
ــم كل األحزاب التي  ــنية لن تض ــية الس التحالفات السياس
ـــيكون في صـالح  ــنية ورمبـا س تراهن على الدميوغرافيا الس
ــان كبـيران يجمعان كل  ــنة أن يكون هنـاك حتالف العرب الس
ــالمية،  ــة والقومية واإلس ــنة الليبرالي ــات العرب الس توجه

ويترك للجمهور حرية االختيار .

زينة محمد الجانودي

ــش والتّعامل مع اآلخر  ــول اآلخر املقصود به التعاي قب
ــواء كان  ــول هذا االختالف س ــف واحترامه، وقب اخملتل
بالرأي أو غيره، وعدم إقصائه وإلغائه، فاآلخر  هو الغير 
رُبَ كاألب واألمّ واألخ واالبن واالبنة والزّوج والزّوجة  إن قَ
ين، واألخ في  دَ كاألخ في الدّ ــد .. أو بَعُ ــار أو ابن البل واجل
ــق اهللا تعالى  ــدة.. لقد خل ــة الواح ــانيّة واخلُلق اإلنس
ــة، لكنّه  ديّ ــاس التعدّ ــر مختلفني، أي على أس البش
ــارب والتقاء، وهيّأ لهم،  أوجد بني اخملتلفني مناطق تق
ــدرج فيها  ــي األرض، التي تن ة اخلالفة ف ــام مبهمّ القي
دت  ــا تعدّ ــع غيرهم، مهم ــاطاتهم وعالقاتهم م نش
ــاطات والعالقات. ــت مظاهر وأهداف هذه النّش وتباين

ــانيّة  ــة عميقة إنس ــي قضيّ ــول اآلخر ه ــة قب وقضيّ
ــي قضيّة كونيّة فمن  ــة تدخل كلّ بيت، وه اجتماعيّ
ــتطيع أن يفهم  ــل اآلخر، ال يس ــرأي وال يقب ــرّد بال يتف
ــادتْ بها كلّ األديان  ــا قضيّة دينيّة ن احلياة، وهي أيض
ــالميّة ال غنى أليّ مسلم  ــماويّة، وهي قضيّة إس السّ
ــالم العالقة مع اآلخر، على مبدأ  ــا. وقد أقام اإلس عنه
ــانيّة التي من أهمّ  بغاية األهميّة وهو الكرامة اإلنس
ــدم  تصنيفه  ــرام اآلخر وع ــلوكيّة احت قواعدها السّ
ــس أو اللّغة أو  ــون أو العرق أو اجلن ــبب اللّ ورفضه بس
س لقبول اآلخر تأسيسا علميّا  ين، وأسّ الثّقافة أو الدّ
ــكال العنصريّة،  ــك عندما رفض كل أش وواقعيّا، وذل
ــاس جميعا، بغضّ النّظر  فإقامة احلقّ والعدل بني النّ
ــيّ  ــون به، هو هدف أساس ــم ومايدين ــن معتقداته ع
ماوات واألرض،  ــالم، فباحلقّ قامت السّ من أهداف اإلس
} [ اجلاثية:٢٢]. ــقِّ ــماواتِ واألرضَ باحل  السّ

ُ ّ
{وخلقَ اهللا

ــوا النّاس  ــلمني، أن يعامل ــك أمر اهللا تعالى املس ولذل
جميعا من دون استثناء أو متييز، باإلنصاف والعدل، {يا 
 ِ

ّ
ــهداءَ هللا ــطِ شُ امنيَ بالقسْ أيّها الذين آمنوا كونوا قوّ

ا  نْ غنيًّ مْ أوِ الوالديْنِ واألقربنيَ إن يكُ ــكُ ولوْ على أنفس
ما فال تتّبعوا الهوى أن تعدلوا}   أوْلى بهِ

ُ ّ
ــرًا فاهللا أوْ فقي

[النّساء :١٣٥].فالتّعايش أو قبول اآلخر معناه االحترام 
ــدل واإلنصاف، دون احلاجة إلى   املتبادل واملعاملة بالع
ات أو الهويّة أو الثّقافة أو  ــاء الذّ وبان في اآلخر وإلغ الذّ
ــى دعائمه اإلسالم، وغرسه وطبّقه  اإلميان، فالذي أرس
ــلّم وبعده أصحابه   عليه وس

ّ
د صلى اهللا ــيّ محمّ النب

الكرام، هو قبول اآلخرين والتّعايش معهم على أساس 
ــامح  ــوق والواجبات، والتّس ــاواة باحلق ــزام واملس االلت
ــلمني في  ــلمني مع املس ــان، فعاش غير املس واإلحس
ــتقرار، وقامتْ  ــالميّة بأمن وأمان واس ة اإلس كنف األمّ
ــوم، وكانت  ــرت فيها العل ــالميّة وازده ــارة اإلس احلض
ــك على مبدأ  ــة والتّنوير، وذل ديّة الفكريّ ــاال للتعدّ مث
ــلَ لِتَعارَفوا}  ــعوبًا وقبائ مْ ش علْناكُ ــه تعالى:{وجَ قول
ــوا، أي أن يحصل بينكم  ــرات:١٣]. ومعنى تعارف [ حلج
ــذه اآلية تدلّ  ــكار والثّقافات، فه ــادل باملنافع واألف تب
ــى، وأنّ اختالف  ديّة واالختالف ثراء وغن ــى أنّ التعدّ عل
، واآلية واضحة بهذا 

ّ
ــو إرادة اهللا ــر ه اجملتمعات والبش

ــكَ جلعلَ النّاسَ  ــاءَ ربّ ــأن في قوله تعالى: {ولوْ ش الش
ةً واحدةً} [ هود: ١١٨]، وكأنّ حكمة الكون الربّانيّة،  أمّ
ــرة األرضيّة،  ــيغني الك ــالف هو الذي س ــي أنّ االخت ه
 تعالى آدم  إلى 

ّ
ــق اهللا لوا منذ أن خل ــاس لن يتحوّ فالنّ

ــمولي  ــلوب الش ة واحدة،  فاألس ــوم القيامة إلى أمّ ي
ــل النّاس كلهم على  ــعى إلى حم اإلكراهي، الذي يس
 في عباده، النّ هذا 

ّ
ــنّة اهللا طريق واحد، هو مناقض لس

ــاس، فبه يظهر  ــو لفائدة النّ ــة ه ديّ ــالف والتعدّ االخت
ة واحدة، بل جعل  ــى لم يجعلنا أمّ  تعال

ّ
اإلبداع، فاهللا

ــرعةً  ــكلٍّ جعلْنا ش ــرعة ومنهاجا، { ل ــا ش ــكلّ منّ ل
ليل هنا واضح، في القرآن  ا} [ املائدة:٤٨]، فالدّ ومنهاجً
رائع واألمم.إنّ اإلسالم دعا إلى أرقى أجواء  د الشّ على تعدّ
ر من قبول اآلخر  التّعايش مع اآلخر، ومن يخشى  ويحذّ
ديّة، ويقوم باحتكار الرّأي  والتعايش معه وإلغاء التعدّ
ــذرّع  بذلك بحجة احلفاظ على  ــلوك، ويت وتقييد السّ
ــدة صوريّة  ــريعة، فهذه وح ــك بالش الوحدة والتمسّ
ــة واالختالف ميكن  ديّ ــون لها، فبالتعدّ فارغة ال مضم
ــون التعدديّة وقبول  ــول إلى الوحدة، فعندما تك الوص
ر لها  ــدة كهدف، ويقدّ ــيلة، تنتهي إلى الوح اآلخر وس

ة . النّجاح من القاعدة إلى القمّ

علي علي

ــراع او  ــة اقت ــد كل عملي ــا بع    تعودن
ــى  ــوز او حت ــيح او ف ــاب او ترش انتخ
ــي عليه من  ــا تنقض ــارة -على م خس
ــلبيات وايجابيات- ظهور كم هائل  س
ــائل  ــات الرنانة في وس ــن التصريح م
ــا  مصادره ــالف  اخت ــى  عل ــالم  اإلع
ــي  ــروءة، وه ــموعة واملق ــة واملس املرئي

تصريحات تبطنها تخمينات، بعضها 
ــرات وأخرى  ــا حتذي ــات وبعضه تطمين
ــات، ورابعة التنتمي الى  تأويالت وحتريف
ــد او املدح او  ــاف النق ــن أصن ــف م صن
ــاء  ــان رؤس القدح، وهي كلها على لس
ــم او أعضائها أو  ــزاب وقوائ ــل وأح كت
ــية، كان لها يد في  شخصيات سياس
ــير  ــأنه التأثير على س ــن ش ــا م كل م
ــية او غيرها فيما  ــات السياس العملي

يخص البلد.
ــن يريد  ــون بها بني م ــوع القائم   ويتن
ــعبه، ومن  ــالح للعراق ولش ــر والف اخلي
يتأبط شرورا يحوكها ويدبرها مع رفاق 
له في الداخل، او رفاق آخرين من اخلارج 
ــا يحدث ان  ــر-. والغريب فيم ــم كث -وه
ــد بالوالء للوطن وخدمة  اجلميع يناش
ــن، والعمل لصاحلهما، ومقارعة  املواط

ــض  والبع ــا،  ضدهم ــون  يقف ــن  الذي
ــون فيها على  ــط يقض ــون بخط قادم
ــاد بأنواعه، ويقوّمون االنحرافات  الفس
ــا  ــة، وقطع ــات الدول ــي أداء مؤسس ف
ــعار  ــم أن يرفعوا ش ــم كله ته ــم يفُ ل
ــى  ــاء عل ــة، والقض ــة الطائفي محارب
ــردة (ال) ولصقوها  اإلرهاب، وقد أتوا مبف
ــوا مبفردة  ــلبية، كما أت بكل ظاهرة س
ايجابيات  ــات  بأخري ــا  ولصقوه (نعم) 
ــم. فكان الناجت؛  كما يرونها مبفاهيمه
الللمحاصصة.. الللطائفية.. الللفساد 
الللمحسوبية الللسراق يقابلها من الـ 
(نعم) اضعاف تلك الالءات فيما يخص 
اخلدمات والسياسات التي ستتبع في 

إدارة البلد.
ــاء  ــن ج ــض م ــا أن بع ــب أيض    والغري
ــالد وماليني العباد،  للعمل من أجل الب

ــيف االتهام  ــهر- س ــهر -أول مايش يش
ــابقني من  ــل ضد الس ــالح التنكي وس
الذين  ــؤولني  ــة واملس احلكام والساس
ــبقوه في املنصب واملسؤولية، وكأن  س
ــني اليرتقون مبا يعوّل عليهم إال  الالحق
باإلساءة الى سمعة السابقني، ونشر 
غسيلهم أمام املأل -حقا او إفكا-. وهم 
ــائل  ــبل والوس ــذا يتبعون كل الس به
ــرازه من دعاوى.  ــة إبراز ما يريدون إب بغي
ــل بعد أن  ــر يذكرنا مبا يحص ــذا األم وه
ــة أوزارها،  ــات االنتخابي ــع العملي تض
حيث مافتئ املسؤول الالحق يكثر من 
ــابقه كيف ما اشتهى.  ــهير بس التش
ــتعني الالحق  ــرض أن يس ــه ملن املفت إن
ــتنا، في االستفادة  بالسابق من ساس
ــوار وظيفته  مبايعينه على إكمال مش
ــابق  اجلديدة، وفي الوقت ذاته على الس

ــة واملهنية  ــروح الوطني ــى بال أن يتحل
ــتعداده في التعاون  العالية، ليبدي اس
مع زميله اجلديد وخليفته في املنصب، 
ــل مبقتضيات  ــر العم ــنى لألخي ليتس
ــابق -سلبا  احلالة التي وصل اليها الس
ــابق قد أدى  ــا-. وبذا يكون الس او إيجاب
رسالته مبا يرضي اهللا والناس ونفسه، 
ــور مبا  ــل قد تن ــق باملقاب ــون الالح ويك
ــؤوليته  ــون خافيا عنه في مس قد يك
اجلديدة.  فهل هم فاعلون هذا فيريحون 
ــن العناءات التي الزمتهم  أبناء البلد م
ــون يدورون  ــيبقى العراقي عقودا؟ أم س
ــيئون،  في فلك يتعاقب على إدارته س
فينحدر بهم خط معيشتهم البياني، 
ــق قد ال ينجو  ــى البلد نحو منزل ويتدن

منه يوما ما، فبئس احلال وتعس املآل.
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احمد شاكر الحلفي

ــراق يذهل حيث  ــن يقرأ تاريخ الع م
ــاردة او  ــدع العراقي القدمي ش لم ي
ــا عقله وخرج  ــع فيه واردة اال ووض
بنتائج مذهلة استفاد منها العالم 
ــة  االناني ــم  ــد منعته وق ــا  جميع
ــدر علومهم  ــارة الى مص ــن االش م
ــيقى غذاء الروح هذا  االولى. املوس
هو املعروف لكن اكتشف العراقي 
ــم  ــيقى دور مه ــدمي ان للموس الق
ــات وتكثيف الزرع  في تنضيج النب
وخروج املياه من الكهوف واالراضي 
ــة  الفالح ــاب  كت ــي  ف ورد  ــا  كم
النبطية للمترجم العراقي ابو بكر 
ــذا يثبت  ــية الكوفي وه ــن وحش ب
بالدليل ان ما قام العراقيون االوائل 

كان سبيال انتهجه من جاء بعدهم 
ــاث االوربية ان  ــت االبح ــد اثبت فق
ــيقى تنمي الثمار وتنضجها  املوس
ــر انه وقبل أعوام  وال يفوتنا ان نذك
ــني ـ غليمن  ــورة دش ــت الدكت قدم
من جامعة لييج في بلجيكا بحثاً 
ــيقية تبدأ  بعنوان : النظرية املوس
من سومر  اكتشاف سلم موسيقي 
بابلي  أوردت فيه الدليل على وجود 
نظام موسيقي في بالد السومريني 
ــم بالد  ــي عرفت فيما بعد باس الت
ــلم دياتونيكي في  بابل وهو أول س
ــيقى , ولعلة كان وفقاً  تاريخ املوس

لنظام الدوزنة أيضا .
ــراً  كثي ــوريني  اآلش ــم  اهت ــا  كم
ــن غيرهم من  ــر م ــيقى أكث باملوس
التي استوطنت  والشعوب  األقوام 
ــن وطوروا جميع اآلالت  وادي الرافدي
ــور الغناء  ــيقية , وكذلك تط املوس
ــم واتخذ جوانب متعددة من  عنده

التعبير .
ــد  بتخلي ــوريون  االش ــام  ق ــا  كم
انتصاراتهم على مسالت ولوحات 
أثرية وكان للفرق املوسيقية دور بارز 

إلى جانب مشاهد احلروب واجلنود . 
وهناك بعض الشواهد على ذلك :

ــوري شمشي  فقد كان امللك اآلش
ــك البابلي  ــر للمل ادد األول املعاص
حمورابي , قد بعث برسالة إلى احد 
عماله في األقاليم يطلب فيها منه 
ــني ومنهم املغني  جتنيد ثالثة مغن
ــام)  ــنـ  يقيش ــروف آنذاك ( س املع
ــكرية  العس ــة  احلمل ــة  ملرافق
االشورية لكي يسهم في املعركة 
وإثارة  ــية  احلماس ــي  االغان بتقدمي 
ــوريني , حيث  حماس احملاربني اآلش
كان الفنان العراقي هو اآلخر شأنه 
البطوالت  ــجل  ــه يس شأن جيش

بالصورة والكلمة والنغم
ــدة . أن أقدم  ــة فنية واح في قطع
شاهدا اثريا يصور لنا على الرخام 
ــتعمال األغنية واملوسيقى في  اس
احلرب قد وجد في نينوى وهو عبارة 
عن منحوتة جدارية ارتفاعها (متر 
واثنني وستني سنتمرا ) تعود لزمن 
ــد نقلت في  ــوربانيبال وق امللك اش
ــف اللوفر بباريس .  حينه إلى متح
ــوري هذه  ــم النحات اآلش لقد قس

ــة إلى عدة أفاريز  املنحوتة الرخامي
ــاهد كثيرة تصور  ونحت فيها مش
ــة حربية  ــل معرك ــل مراح تسلس
خاضها اجليش األشوري . وكان من 
ضمن التفاصيل املنحوتة موضوع 
ــتعمال األغنية واملوسيقى في  اس

احلرب . حيث كانت تصور املنحوتة 
معركة قائمة مع العدو وتقف فرقة 
ــكرية مؤلفة من  ــيقية عس موس
بتقدمي  يقومون  ــيقيني  أربعة موس

ــجيع  ــيقى كتش األغاني واملوس
للجنود .

ــبه بفرقة  ــا كانت هناك أش كم
ــة  امللكي ــة  الفرق أو  ــاد  اإلنش
امللوك  ــور  ــيقى في قص للموس
ــمل  تش ــت  وكان ــوريني  اآلش
الرجال على األغلب ، أما الفرقة 
ــكرية فكانت  املوسيقية العس
ــال  الرج ــن  م ــني  عازف ــمل  تش

والنساء .
ــيقى والغناء  ــوع املوس أن موض
ــى  ــم يلق ــدمي ل ــراق الق ــي الع ف
ــا من  ــا واضح ــف اهتمام لألس
ــل مؤرخينا وباحثينا فلم جند  قب
ــم وكتبهم أي ذكر  في مؤلفاته

الرغم  ــى  ــيقى عل ــوع املوس ملوض
ــبة للعراقيني  ــه بالنس ــن أهميت م
ــي الوقت  ــم لها ف ــاء وحبه القدم
ــن معتقداتهم  الذي كانت جزءا م

الدينية وحياتهم اليومية .
ــد االغاني  وكذلك كان الفالح ينش
ــة وللحصاد  ــه للحنط ــد جمع عن
ــع  ــد رف ــرة لق ــان كثي ــوا باحل ويغن
ــيقى  املوس ــان  ش ــن  م ــي  العراق

وجعلها مرافقة حلياته فرحا وحزنا 
ــم وفكرهم  ــب صنعه ــن عجي وم
واستنباط املاء هو عن طريق العزف 
بالناي وباآلالت املوسيقية وبالغناء 
وتقوم سبع فتيات ترتدي كل واحدة 
ــف لونه عن ثياب  منهن ثوبا يختل
االخريات . اين ضاع هذا التراث واين 
ــاليب  املزارع والفالح عن هذه االس
ــي  العراق ــالح  الف ان  ــد  جن ــن  ونح
ــم  ــى وقتنا هذا يغني في موس وال

ــاس مرهف  ــاد . للنبات احس احلص
ــتطاع  ــث اس ــيقية حي واذن موس
العراقي القدمي بذكائه ان ينتبه الى 
ــودات وان يحاكيها ويناغمها  املوج
باملوسيقى ومنها النباتات والزروع 
ــب ولقد  ــكل احل ــر االرض ب وان يعم
غابت عن الكثيرين هذه االسبقية 
ــيئا  ــيئا فش فراحت ارضنا متوت ش

وهجرت .

لم يستطع العلم رغم ما 
وصل من تطور وحداثة ان 
يجد تفسريا علميا للكثري من 
الظواهر رغم اعرتافه بوجودها 
وتعترب القضية الحسينية 
احدى تلك القضايا العصية 
على التفسري والتأويل

اِّـوسيقى غذاء الروح هذا 
هو اِّـعروف لكن اكتشف 
العراقي القديم ان للموسيقى 
دور مهم َّـ تنضيج النبات 
وتكثيف الزرع وخروج اِّـياه 
من الكهوف واالراضي
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ــود النيران،  ــام، وصع ــرق اخلي ــد ح ــالء بع ــي كرب ــاك ف هن
ــهاد االبطال وذبح روح رسول اهللا صلى اهللا عليه  واستش
ى وقطعت كفوف الكفيل وتقطيع  وآله، وقتل موالنا املفدّ
ــم عريس كربالء ونحر رقبة الطفل الرضيع وانقطاع  جس
ــول اهللا، هربت وركضت األطفال  ــبه الناس برس صوت اش
ــات، بقي موالنا  ــاء والعلوي ــراء، احتارت النس نحو الصح
ة زينب اجمعي األطفال  ــالم ينادي عمّ السجاد عليه الس
ــهم. كانت السماء تبكي واألرض  خوفاً من اخليل أال تدوس
ــن بطلٍ يحمي  ــني (ع)، البُدَّ م ــوح واحلجر يصرخ ياحس تن
كربالء ويخلدها، يجب أن يأتي من يتحمل كل هذه املصائب 
ــا ظهرت وجتلّت  ــهاد الوالة، هن ــود القافلة من استش ويق
اة زينب (ع)، ظهر الدرع احلامي ألطفال  صورة البطلة املفدّ
ــهاد  ــول انا احمل الراية من بعد استش ــا. كأنها تق موالن
ــوم كربالء وبطلة  ــفينة بحر هم ــال كربالء، ها هي س أبط
ــدأت برحلتها  ــز الوفاء قد ب ــماء ورم ــمس الس كربالء وش

ــي  وه ــة،  الصعب
تنفيذ وصية أخيها 
احلسني (ع) بحماية 
االوالد وقيادة النساء 
كانت  النور.  وقافلة 
ــالء صعبة بكل  كرب
ــة  الكلم ــه  ماحتمل
ــى  ــى، حت ــن معن م
ــتطيع  التس األقالم 
ــفَ ١٪ منها،  ان تصِ
ال  ــول  العق ــى  حت
ــل  حتم ــتطيع  تس
ــرى على  وادراك ماج
ــوة  النب ــت  بي ــل  أه
ــم اهللا،  ــن عل وخزائ

لكن القائدة االمينة وفخر حيدر (ع) وروح كربالء، صاحبة 
ــرف والهيبة حتملت كل هذا في سبيل الدين  الغيرة والش
ــل منا هذا  ــى قالت {اللهم تقب ــز وجل، حت ــاء اهللا ع وارض
ــار واالقتدار  ــرار وذات الوق ــاروح الك ــا موالتي ي ــان}. ي القرب
ــى حتمل كربالء  ــة ذو الفقار، من أين صبرك عل ــر هيب يا س
ومصائبها واحدةً تُلْوَ األخرى؟ حتى اجلبال تزعزت وانهارت، 
والصخر واحلجارة تفتت، والسماء احمرَّت. بعد تضحيتك 
بولديك الشهيدين، وفقدان اخوتك عليهم السالم، كانت 
ــي كلفها  ــؤولية الت ــالم على قدر املس ــب عليها الس زين
ــالم، هكذا استمرت زينب  بها سيد الشهداء عليها الس
ــالء، وقيادة الدين  ــية كرب ــرف وقدس (ع) باحملافظة على ش
؟ وانتِ احتار  واالسالم واحملافظة عليهما. كيف يصفك قلمٌ
ــطر خجلت ألنها حتمل اسمك،  في وصفكِ التاريخ! األس
ــرك وحملك  ــة من صب ــت قدميك خجل ــال نزلت حت واجلب
لهذه املصائب، زينب عليها السالم هي روح كربالء وخلود 
ــوراء، وأن كان العباس عليه السالم قمر كربالء فهي  عاش

الشمس هناك، سالمٌ عليكِ يا موالتي يا سيدة الوفاء .

ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــلوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرس

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

@Ú‹Ó‘»€a@Û‹«@‚˝é€a
H I@k‰Ìã

البد من بطلٍ يحمي 
كربالء ويخلدها يجب 
أن يأتي من يتحمل 
كل هذه اِّـصائب 
ويقود القافلة بعد 
استشهاد الوالة

محمد حيدر



9هموم الناس
نصت املادة -٧- ثالثا من قانون التقاعد 
ــدل  ــنة ٢٠٠٦ املع ــم ٢٧ لس ــد رق املوح
ــدة الوقائع  ــي جري ــور ف ــى املنش امللغ
العراقية بالعدد (٤٠١٥) في ٢٠٠٦/١/١٧ 
ــل دون موافقة  ــف العم ــرك املوظ (اذا ت
ــة تزيد على  ــه خدمة تقاعدي دائرته ول
ــل عن  ــنة وتق ــرة س ــس عش (١٥) خم
ــنة ولم يبلغ  ــرين س ــس وعش (٢٥) خم
ــني من العمر, فيعد محاال على  اخلمس
ــن الدرجة التي  ــد بدرجة ادنى م التقاع
ــت املادة  ــي حني نص ــغلها) ف كان يش
ــنة  -١٣- من قانون التقاعد رقم (٩) لس
٢٠١٤ النافذ املنشور في جريدة الوقائع 
العراقية بالعدد (٤٣١٤) في ٢٠١٤/٣/١٠.

ــف او فصله او تركه  ــع عزل املوظ (ال مين
اخلدمة او استقالته احلقوق التقاعدية, 
ــب التقاعدي اال اذا كان  وال يصرف الرات
ــره ولديه  ــنة من عم ــد اكمل (٥٠) س ق
ــنة  ــة تقاعدية ال تقل عن (٢٠) س خدم
ــب  الرات ــرف  ــوال ال يص ــي كل االح وف
ــابقة لتاريخ  التقاعدي عن الفترة الس
ــت املادة  ــن املذكور). ونص ــه الس اكمال
-١٢- اوال- من القانون رقم (٩) (للموظف 
ــد اذا كان  ــب حالته الى التقاع ان يطل
قد اكمل (٥٠) اخلمسني سنة من عمره 

ــة ال تقل  ــة تقاعدي ــت لديه خدم وكان
ــنة). فاين  ــرين س عن (٢٥) خمس وعش
ــباب املوجبة التي نصت  نحن من االس
ــية  ــروف املعيش ــني الظ ــرض حتس (لغ
العمل  ــجيع  ولغرض تش للمتقاعدين 
ــهيل  ــي القطاع اخلاص من خالل تس ف

ــني العام  ــني القطاع ــال املنافع ب انتق
ــمول  ــيع قاعدة ش واخلاص وبغية توس
ــر ومن اجل انصاف  ــون لفئات اكث القان
شهداء العمليات االرهابية وذويهم من 
ــرطة (ولتقليل  ــبي اجليش والش منتس
ــرع هذا  ــن) ش ــني املتقاعدي ــوارق ب الف

ــادة -٦- من  ــون). في حني نصت امل القان
ــتحق  ــى (يس ــدل عل ــون (٢٧) املع القان
ــد للراتب  ــى التقاع ــال عل املوظف احمل
ــه خدمة فعلية  ــدي اذا كانت ل التقاع
ــنة  ــرض التقاعد ال تقل عن (١٥) س لغ
ــني القانونني  ــرق ب ــا نالحظ الف من هن

ــى اوجب (١٥)  ــون رقم (٢٧) امللغ فالقان
ــنة خدمة لتارك الوظيفة واملوظف  س
ليمنح احلقوق التقاعدية وفي القانون 
ــنة ملنح احلقوق  ــم (٩) اوجب (٢٠) س رق
ــكل  التقاعدية لتارك الوظيفة ما يش
ــي اعداد  ــر الدولة ف ــذا ترهال في دوائ ه
العاملني فيها في حني ان القانون رقم 
ــه خدمة  ــمح ملن لدي ــدل يس (٢٧) املع
ــنة االحالة  ــة مقدارها (١٥) س تقاعدي
ــنى تعيني  ــك يتس ــد وبذل ــى التقاع ال
ــن  ــن املتقاعدي ــدال م ــدة ب ــداد جدي اع
ــاءل اين هذه القوانني من  مبوجبه ونتس
ــوا الى التقاعد  املتقاعدين الذين احيل
ــت  ــم قطع ــن ث ــة وم ــباب صحي الس
ــم  ــدم مراجعته ــبب ع ــم بس رواتبه
ــة  االختصاصي ــة  الطبي ــان  للج
ــتوصف  ــة في مس ــتركة الظامل املش
ــل دائرة  ــكري من قب ــرحبيل العس ش
التقاعد انذاك هيأة التقاعد حاليا في 
حني ان هذه اللجان الغيت بعد انتهاء 
احلرب العراقية االيرانية في ١٩٨٨/٨/٨ 
ــلوبة  ــادة رواتبهم املس ــروض اع واملف
ــؤول عن  ــا غير مس ــازع, وان ــدون من ب
االخطاء النحوية الواردة في النصوص 

موضوعة البحث واهللا ولي التوفيق.

ــر البريد  ــالة التالية عب ــا الرس وردتن
ــازي زيدان  ــد (غ ــدرس املتقاع ــن امل م
ــادة وزير  عطية) .. املوجدهة الى الس
ــة ورئيس  ــل وزارة املالي ــة ووكي املالي
ــش  ــة واملفت ــد الوطني ــأة التقاع هي
ــرها نصا ونأمل ان جتدون  العام ننش
ــة احملترم.  ــيد وزير املالي حال لها.الس
ــة احملترم. ــل وزارة املالي ــيد وكي الس

السيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية 

ــيد املفتش العام احملترم.  احملترم.الس
حتية طيبة.. 

ــتقطاعات  ــتمرار االس املوضوع: اس
ــن رواتب املتقاعدين  الغير قانونية م
ــة في  ــكوانا املؤرخ ــى ش ــد عل نؤك
ــي  ان ــم  اعلمك ان  اود   ٢٠١٩/٥/١٢
(مدرس)  ــوان  بعن ــد  ــف متقاع موظ
ــي التقاعدية  ــاء ومجموع رواتب فيزي
ــون  ملي  (١٤١٠٠٠٠) ــهرين  ش كل 

ــرة االف دينار ويعلم  واربعمائة وعش
ــن  ــتقطاعات م ــيادتكم ان االس س
رواتب املتقاعدين مت الغائها من بداية 
سنة ٢٠١٨ ومع ذلك استقطعت من 
ــغ بطريقة  ــي التقاعدينة مبال رواتب
ــوائية وغير قانونية والذي يؤكد  عش
ــم الرواتب  ــذا قوائ ــة كالمي ه صح
ــورة تفاصيلها  ــا واملذك ــة طي املرفق
ــب واملبلغ  ــخ قائمة الرات ــاه:ـ تاري ادن

املستقطع           ونسبة االستقطاع 
كانت كاالتي:ـ

شباط ٢٠١٨/ (١٢٩) الف دينار/(٩,٢٪)
ــار            دين ــف  ال  (٨٠)/٢٠١٨ ــان  نيس
ــف  ال  (٧٥)  /٢٠١٩ ــباط  (٥,٧٪)/ش
ــان ٢٠١٩ /  ــار          (٥,٣٪)/نيس دين
ــار /(٥,٥٪)/حزيران ٢٠١٩  (٧٧) الف دين
ــوز ٢٠١٩ /  ــار /(٥,٩٪)/مت ــف دين (٤١) ال
ــار   (٥,٧٪)/ آب ٢٠١٩ / ــف دين (٤٠) ال

ــار /(٥,٩٪)/ايلول٢٠١٩ /  ــف دين (٤١) ال
ــار          (٥,٧٪)/ واطلب  ــف دين (٤٠) ال
ــام باملوضوع   ــيادتكم االهتم من س
ــتقطاعات واعادة  ــاف هذه االس وايق
ــكر  ــتقطعة ولكم الش املبالغ املس

والتقدير. 
غازي زيدان عطية

مدرس متقاعد
موبايل: ٠٧٧٠٨٩٥٧٦٨٤

الرقم التقاعدي: ٣١٦٣٥٥٩٠٠٣

‚b»€a@ìn–ΩaÎ@ÚÓ‰üÏ€a@Ü«b‘n€a@ÒdÓÁ@èÓˆâÎ@ÚÓ€bΩa@ÒâaãÎ@›Ó◊ÎÎ@ÚÓ€bΩa@äÌãÎ@âbƒ„c@‚bflc

@Ú€ÎÜ€a@Ô–√Ïfl@’°@“bzug@NN@HYI@·”â@Ü«b‘n€a@ÊÏ„b”

هاتفنا املواطن (رسول احلمداني) من سكنة محافظة بابل وذكر 
بانه قد راجع مع مجموعة من املواطنني يوم االربعاء ٢٠١٩/٩/١١ 
ــم الطوارئ, حيث  ــوالدة واالطفال في احللة/ قس ــفى ال مستش
ــا على الطبيب  ــة مريضة وبعد ان مت عرضه ــت هنالك طفل كان
ــراؤه من  ــا كتب لنا عالجا يتم ش ــم يقم بفحصها وامن ــر ل اخلف
ــت تعاني من  ــابنا اخلاص, وكان ــة على حس ــة اخلارجي الصيدلي
ارتفاع درجة احلرارة, وعند ذهابنا الى الصيدلية لم جند صيدلية 
ــو االيعاز بان  ــذا االمر امام انظاركم نرج ــرة واننا اذ نضع ه فاخ

تكون هنالك صيدلية فاخرة ملعاجلة احلاالت الطارئة.
رسول الحمداني /// موبايل/٠٧٧٠٩٨٣٥١٥٨

@›ibi@Úzï@‚b«@äÌÜfl@âbƒ„c@‚bflc
›ibi@ø@Ú€ÖbÓñ€a@Úib‘„@ äœÎ

ــي ذروة العنف  ــا االرهاب وخصوصا ف ــف من ضحاي ــن لفي    نح
الطائفي سنة (٢٠٠٦) نتطلع اليكم من اجل رفع احليف والغنب 
ــكنية  ــى قطع االراضي الس ــدم حصولنا عل ــذي حلق جراء ع ال
ــات صادرة من االمانة العامة جمللس  اخملصصة لنا مبوجب تعليم
ــة اال اننا لم نحصل  الوزراء ورغم مراجعاتنا املتكررة للمؤسس
ــيء ملموس علما اننا روجنا معامالت بخصوص مبالغ  على ش
ــيء ايضا..  ــار ولم نحصل على ش ــة قدرها (٥٠) مليون دين مالي
ــة من اجل  ــة املؤسس ــيدة رئيس لذا فاننا على امل كبير بالس
ــه وهي جديرة  ــاء كل ذي حق حق ــاق احلق واعط ــا واحق انصافن
ــل ضحايا االرهاب  ــا النبيلة جتاه عوائ ــك ومعروفة مبواقفه بذل
ــاء  ــائر خير في وقت قريب ان ش ــمع عن بش نكرر الرجاء بان نس
وخذا ليس صعبا على السيدة رئيسة املؤسسة احملترمة ونكرر 
ــلفا وان اهللا معها مادام العبد في عون  ــكرنا وتقديرنا لها س ش

اخيه واهللا من وراء القصد. 
لفيف من ضحايا االرهاب

@ıaÜËí€a@Úéç˚fl@âbƒ„c@‚bflc

@ÚÓfl˝«�a@kmbÿΩa
AÂüaÏΩa@‚Ï‡ÁÎ

من النافذة

   ان عمل بعض املكاتب االعالمية بكافة مستوياتها وتشعباتها 
ومفاصلها لم تكن باملستوى املطلوب في اداء مهامها ووظائفها 
ــددة. وذلك ألمور عدة منها ان الكثير من اإلعالميني ال يعرفون  املتع
ــف أعمالهم فهم  ــلوب تصري ــدود صالحياتهم وال يعرفون أس ح
ــت لديهم  ــاب املكاتب اإلعالمية ليس ــو اخلبرة واغلب أصح عدمي
ــؤول  ــه صالحيات املس ــد أن ل ــا يعتق ــالم. فبعضه ــهادات إع ش
ــؤوليه: أن هذا يقع ضمن  ــص الدور، فيقرر بالنيابة عن مس ويتقم
ــؤول  ــي أدنى األحوال يتقمص املس ــاص وذاك ال.. وف ــرة االختص دائ
ــي دور احلاجب القدمي الذي يقرر  ــل في مكتب إعالمي حكوم العام
ــم، وغالباً ما تكون قراراته وأحكامه وباالً على الرعية وعلى  ويحك
الشخص الذي ائتمنه في هذا الدور على حد سواء. بعض الوزارات 
تنظر إلى املكاتب اإلعالمية كديكور في الوزارة من دون أي فعالية. 
ــول أي معلومة الى  ــن املكاتب االعالمية يعوق وص ــاك نوع م   وهن
ــوزراء واملديرين.. ويوجد نوع  ــالم وهذا النوع هو املفضل لدى ال اإلع
ــني ويقدم لهم املعلومات  ــهل عمل الصحفي آخر من املكاتب يس
ويسوق لسياسة مؤسسته بشكل مهني وهو نوع غير مستحب 
ــى العقوبة..! هناك العديد  ــؤول فيه ال ال بل ميكن أن يتعرض املس
ــة ويقتصر عملها  ــمية ال تعترف بالصحاف ــات الرس من املؤسس
ــط، علما أن الصحف تطرح الكثير من  على متابعة الصحف فق
ــبة لألنظمة اإلجرائية التي تفرضها  املواضيع اجلريئة.. أما بالنس
الوزارات واملكاتب اإلعالمية على اإلعالميني فأقل ما ميكن أن يقال 
عنها إنها مزعجة ومعقدة جدا، ان هذه املشكلة اذا أردنا عالجها 
ــب اإلعالمية ولكن  ــني يديرون املكات ــي توفر صحفيني مهني ينبغ
ــؤولني ال يتفهمون  ــم العمل مع مس ــدوا ال ميكن له ــؤالء ان وج ه

ــفافة لعمل  الطبيعة الش
املسؤول احلكومي في نظام 
دميقراطي، وال يحترمون حق 
ــول على  ــالم في احلص اإلع
ــات, كذلك يجب ان  معلوم
ــل األخبار الصادرة من  تعام
ــاوية  ــوزارة بطريقة متس ال
ان  ــي  الصحف ــس  يح وال 
ــاومة على اخلبر  هناك مس
ــل املكاتب اإلعالمية  من قب
ــم التي يجب  واخلطوة االه
ــؤولني القيام بها  على املس
ــي احترام الصحافة اذ ان  ه
ــزام يفقد املكتب  عدم االلت
الكثير من مصداقيته وهو 
ــلباً على  ــس س ينعك ــا  م

االداء في تلك املؤسسة او الوزارة. املكتب االعالمي هو حلقة وصل 
ــي بعض األحيان تطرح مواضيع بحاجة  بني الصحفي والوزارة وف
ــيق  ــام واالحصائيات لذلك البد من التنس ــق جلهة االرق ــى تدقي إل
ــي ان يكتب عن أداء  ــني. من واجبات الصحف ــم مع الصحفي الدائ
ــلبيات  ــة وتالفي الس ــاعدنا في معاجل ــك يس ــات ألن ذل املؤسس
ــات  ــب اعالمي في املؤسس ــن وجود مكت ــدف م ــدت.  إن اله إن وج
الرسمية هو ايجاد صلة وصل بني الصحافة واملسؤول، كما نؤكد 
اهمية توحيد اخلطاب االعالمي للحكومة، وضرورة عدم استغالل 
ــية التابعني لها.  اعالم الوزارات من قبل وزرائها او الكتل السياس
ــم االعالم احلكومي باملصداقية، وان يكون بشكل  ويجب ان يتس
ــؤولي  ــي وصادق من اجل خلق الثقة مع املواطن. بعض مس حقيق
ــؤول االعالم في  االعالم في الوزارات دعوا الى فك التداخل بني مس
ــمها. ثم ان عدداً كبيراً من املكاتب االعالمية  الوزارة، والناطق بإس
في الوزارات التي تتولى مهام عديدة، يعتبر عكس اجنازات الوزارات 
ــن املوقف  ــة والتعبير ع ــرات الصحفي ــد املؤمت ــار وعق ــث االخب وب
ــمي للوزارة، باتت تشكل عقبة اساسية امام احلصول على  الرس
املعلومات او اللقاء مبسؤولني الوزارة، موجهني انتقادات الى بعض 
ــدد على  ــى الكفاءة املطلوبة. نش ــني عليها الفتقارهم ال القائم
ــون العمل  ــب االعالمية ممن يتفهم ــدراء املكات ــرورة ان يكون م ض
الصحفي وقادرين على ادائه بكفاءة. وان اغلب املكاتب االعالمية 
ــام الصحفيني في الوصول الى  ــكل عقبة ام في الوزارات بات يش
ــر من موضوعات  ــا: ان الرد على ما ينش ــة املطلوبة.ختام املعلوم
ــاكل ومعوقات  تهم املواطن العراقي في الصحف من هموم ومش
ــؤول  ــم جتاهلها وعدم اطالع املس ــد لها اجابة، وال يت ــب ان جت يج
ــم واجبات  ــأنها، وهذا من صمي ــا ليتخذ قرارا بش ــر عليه املباش

جميع املكاتب االعالمية.

من واجبات 
الصحفي ان يكتب 
عن اداء اِّـؤسسات 
ألن ذلك يساعدنا 
َّـ معالجة وتالَّـ 
السلبيات

أحمد البياتي

Ÿj�Ωa@ âbë@ø@paãÎb£@NN@ÒÜÌÜ¶a@ÖaÜÃi@ÚÌÜ‹i@µg
ــة بغداد  ــكنة منطق ــون من س ــتكى مواطن اش
ــاوزات احلاصلة في  ــكلة التج ــن مش ــدة م اجلدي
ــب  ــارع املطبك ويقول هؤالء انهم مع ان يكس ش
ــل لقمة اخلبز  ــوا ألج ــاس ارزاقهم وان يعتاش الن

ــدم التجاوز  ــزام بالضوابط وع ــرط االلت ولكن بش
على الشارع ومزاحمة املارة.. بلدية بغداد اجلديدة 
مطلوب حملة لتنظيم عمل هؤالء بالشكل الذي 

ال يؤثر على انسيابية احلركة في الشارع.

ÚÓ«b‡nu¸a@ÊÎ˚í€aÎ@›‡»€a@äÌãÎ@âbƒ„c@‚bflc
ــت جلريدتنا عبر البريد    بعث
ــي املواطنة نضال  االلكترون
محمد حسن برسالة ذكرت 
ولدان   ولديها  بانها مطلقة 
االول بسام عبد االمير عمره 
(١١) سنة والثاني انس عبد 
ــنوات  (٩) س ــره  ــر عم االمي

ــة  محافظ ــي  ف ــكن  تس
/ منطقة  ــرف  االش النجف 
مدرسة  مقابل  ــية  العباس
ــوان وليس لديها سكن  اس
ــكن مع اخيها في  وامنا تس
ــة وترجو  من معاليكم  غرف
ــم  برعايتك ــملوها  تش ان 

ــروا لها بعني  ــة وتنظ االبوي
ــص راتب  ــف بتخصي العط
ــا  له ــة  اجتماعي ــة  رعاي
ــن  تؤم ان  ــتطيع  تس ــي  ك
معيشتها واوالدها. وفقكم 

الباري لكل عمل خير
موبايل/ ٠٧٧١٩٣١٩٤٥٦

ــة ٨٣٠ زقاق ١٦  ــكنة احملل ــهر مضت وس اش
ــاع التيار  ــدورة يعانون من انقط ــة ال منطق
ــبب رفع احملولة العاطلة ولم  الكهربائي بس

ــا حتى اآلن  ــة عنه ــب واحدة بديل ــم نص يت
ــكاوى واملراجعات العديدة..  بالرغم من الش
ــوة خالصة  ــتجب.. دع ــم يس ــدا ل إال أن أح

ــيما واننا مقبلون على  ــعاف طلبنا س الس
فصل الشتاء.

عنهم االعالمي غانم السعدي

ÒâÎÜ€a@ıbiäË◊@ÒäˆaÖ@NN@Ñäÿ€a@ıbiäË◊@NN@ıbiäËÿ€a@ÒâaãÎ@âbƒ„c@‚bflc

ــات  ــكان والبلدي ــار واالس ــر االعم ــن وزي   اعل
ــي  ــني ريكان ــيد بنك ــة الس ــغال العام واالش
ــكنية  ــدد توزيع قطع اراض س ــوزارة بص ان ال
ــار البت من قبل  ــني كافة وهي بانتظ للمواطن
ــوع، وعندما  ــوزراء باملوض ــس ال ــة مجل رئاس
ــرض الى  ــات لهذا الغ ــون بطلب ــدم املواطن تق

ــان االراضي  ــرادة قيل لهم ب ــدة بلدية الك وح
ــكريني، بينما  ــتوزع مخصصة للعس التي س
ــامال ومن  ــيكون ش الوزارة تؤكد ان التوزيع س
دون حتديدات تذكر.. دعوة مخلصة للسيد وزير 
ــدار تعليمات واضحة  ــكان باص االعمار واالس

لوضع حد للتفسيرات.

ÚÓ«b‡nu¸a@ÊÎ˚í€aÎ@›‡»€a@äÌãÎ@âbƒ„c@‚bflc
ÔflÏÿßa@fibñm¸aÎ@‚˝«�a@·é”@äÌÜflÎ

ــرت (البينة اجلديدة) بعددها املرقم  ــبق وان نش س
(٣٠٧٥) الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٩ تخصيص راتب 

رعاية اجتماعية لكل من: 
١. املواطن (قاسم حسن قاسم)

٢. املواطن (محمد عباس امبيت) 
٣. املواطن (قاسم فنجان حسني)

٤. املواطن (علي شريف عبد احلسني) 
٥. املواطن (جمعة محسن) 

والذين يرجون من معاليكم تخصيص راتب رعاية 
اجتماعية لهم ألنهم يعانون من االمراض املزمنة 
ــد مت الرد  ــورد مالي لهم, وق ــدم وجود م ــك ع وكذل

ــدد (٢٠٣٣٠)  ــب كتابكم ذي الع ــن قبلكم مبوج م
ــي عددنا املرقم  ــره ف في ٢٠١٨/١٢/١١ والذي مت نش
ــن (ال ميكننا  ــي ٢٠١٨/١٢/٣١ والذي تضم (٣٠٩٦) ف
ــت احلاضر  ــني في الوق ــات املواطن ــتقبال طلب اس
ــود التخصيصات املالية, وعند فتح باب  لعدم وج
ــوف نعلن ذلك الحقا). ونتساءل هل  ــمول س الش
ــمول بعد ان مت اقرار امليزانية وهل  مت فتح باب الش
ــتحدثت كي نخبر بها  هنالك اجراءات جديدة اس
اصحاب الشأن الذين يستفسرون دائما؟.. نتمنى 
ان يكون هنالك اهتمام مبا تنشره جريدتنا وتقبلوا 

فائق االمتنان والتقدير شاكرين تعاونكم معنا.

للمرة الثانية 

bÁaÏÁ@Û‹«@paâaä‘€a@ä �é–m@ÒÖaäÿ€a@ÚÌÜ‹i@ÒÜyÎ
ــماعيل أمام أنظار السيد وزير اإلعمار واإلسكان ــا املواطن (اس ــر جريدتن ــر الى مق حض

ــام بتعبئة كارت  ــر بانه ق ــدل) وذك ــم الع ابراهي
ــة آالف دينار وذكر  ــازه النقال من فئة خمس جله
ــيل تقيد  ــركة آسياس ــالة من ش بأنه وردته رس
ــتمرة لغاية ٢٠١٩/١٠/٤  بأن صالحية رصيده مس
وان مبلغ الرصيد أربعة آالف دينار وليس خمسة 

ــاف بأنه وردته  ــب ادعائه. واض ــار بحس آالف دين
ــيتم تعليق  ــبوع بانه س ــالة ثانية بعد اس رس
خطه.. ويتساءل هذا املواطن ان هذا االمر غريب 

وال يعلم سببا لذلك. 
اسماعيل ابراهيم العدل

موبايل/٠٧٧٠٠٣٣٢٤٢٢

›ÓçbÓçe@Ú◊äë@âbƒ„c@‚bflc
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�aåv«@oéÓ€@Ú”b«�a
مـوقـــــف

ــون معاقاً، حينما يعتاد  ــان أن يك    ليس من الصعب على اإلنس
على ما هو عليه، بحيث يشعر وكأنهُ شخص سليم ميارس حياته 
ــيء  ــنَّ الصعوبة تكمن في تقبل هذا الش ــكل طبيعي، ولك بش
ــخص  ــرة احملدودة التي ترى ان الش ــاء أصحاب النظ ــد األصح عن
املعاق عاجز ال يتمكن من عمل ما، ولهذا عليه ان  يالزم البيت وال 
ــب عليه  يخرج منه اال للضرورة وكأن اإلعاقة ذنب عظيم، يحاس
ــي اإلعاقة نقصاً ال ينفك  ــاة أما النظرة الثانية فترى ف مدى احلي
عن صاحبها ولذا حينما يتحدث  عنه ال يذكر اسمه، بل يسميه 
ــا فيه من عوق، كقوله: أتى األعرج. أو ذهبت إلى االعمى، وحتى  مب
ــيء وانه دوما  ــى عمل ش ــه ال يقدر عل ــعره بأن ــي التعامل يش ف
ــني هذه النظرة وتلك ذات  ــط األمور، وب يحتاج إليه حتى في ابس
ــى جميع العقبات، رغم  ــة عالية وإرادة قوية، تتخط تتحلى بثق
ــذا ال يعني ان ال يتقدم إلى األمام بأي  ــا بها من ألم وحرمان، فه م
شكل من األشكال، فكم من معاق ابدع مبجاالت متعددة حينما 
ــاد بعمله  من هو من  ــح فرصة من الفرص، وكم من مبدع أش من
ــذه العبارة  ــرى ابداعهم يقول ه ــاص، كما ان من ي ــل االختص أه
ــيئاً ويعطي شيئاً).. وذلك ناشئ من إرادة  الشهيرة (اهللا يأخذ ش
ــة بالنفس، مع التحلي  ــة واالعتماد على اهللا تعالى ثم الثق قوي
ــاعر، ألن عجز األعضاء  ــر في مواجهة كل ما يخدش املش بالصب
ــيء  عن احلركة أو تعطيل طرف من األطراف ال يعني توقف كل ش
ــه وملن حوله،  وعدم القيام به، مادام ميلك فكراً نيراً يضيء لنفس
ــزاً وناقصاً، بل العجز هو حالة اجلمود التي  ــون فرداً عاج ال أن  يك
ــان حينما يتأثر بنظرة او كلمة، أن خذله الدعم  ــها اإلنس يعيش
ــدي  ــب والتص ــة املصاع ــأس دون مقاوم ــلم للي ــي واستس الذات
ــجيع لذات من  ــذل كل النَّاس الدعم والتش ــذا امور،  فلو ب لهك
ذوي االحتياجات اخلاصة وهو لم ينهض بنفسه ويدعمها الدعم 
الذي يبث بها احلركة نحو األمام ال يُكتب لها النجاح مدى احلياة 

وان كان العكس، يبلغ ما يتمناه كما يبلغهُ غيره من األصحاء.

إيمان صاحب

محكمة قوى األمن الداخلي الثالثة 
اِّـنطقة الثالثة

رقم القضية: ٢٦٧٠ / ٢٠١٨
التاريخ: ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٨

عقدت محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة/ للمنطقة الثالثة جلستها ليوم االحد اِّـوافق ٢٠١٨/١٢/٢ واصدرت بحق 
اِّـتهم الهارب ش م (علي طه مسلم الدليمي) اِّـنسوب اُّـ قيادة حرس حدود اِّـنطقة الثالثة باسم الشعب:

١- تعديل مادة الحالة (٥) من (ق,ع,د) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨ لكونها اكثر انطباقا وفعل اِّـيدان. 
لغيابه   ٢٠٠٨ لسنة   (١٤) رقم  د)  ع  (ق  من  (٥/اوال)  اِّـادة  احكام  وفق  سنوات)  (خمس  ِّـدة  الشديد  الحبس   -٢

٢٠١٤/٨/١٧ ولحد اآلن. 
٣- طرد اِّـحكوم عليه من الخدمة َّـ قوى االمن الداخلي استنادا الحكام اِّـادة (٣٨/ثانيا) من (ق ع د) رقم (١٤) لسنة 

٢٠٠٨ اِّـعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 
اِّـواطنني  والزام  بحقه  الصادر  الحكم  لتنفيذ  وجد  اينما  عليه  القبض  القاء  صالحية  العموميني  اِّـوظفني  اعطاء   -٤

باالخبار عن محل اختفائه. 
٥- حجز اموال اِّـنقولة وغري منقولة.

٦- الحكم باتعاب اِّـحاماة للمحامية اِّـنتدبة (شهد علي مجيد) البالغة (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار تدفع لها 
من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 

٧- قرارا غيابيا علنيا صادرا باتفاق اآلراء استنادا ألحكام اِّـادة (٦٠/سادسا) وبداللة اِّـادة (٦١/اوال) من (ق ا د) رقم 
١٧ لسنة ٢٠٠٨ وبداللة اِّـادة (٦٩/اوال وثانيا وثالثا ورابعا) منه قابال االعرتاض استنادا الحكام اِّـادة (٧١) وبداللة 

اِّـادة (٧٢/رابعا) من قانون نفسه وافهم بتاريخ ١٢/٢ /٢٠١٨.
اللــواء الدكـــتور
عبد الرزاق حســـني كاظم
رئيـــس اِّـــحكــمة



توج فريق الشرطة بكأس السوبر العراقي، 
بفوزه امس االول السبت، على فريق الزوراء 
أن  بعد   ،(٤-٣) بنتيجة  الترجيح  بركالت 
بالتعادل  األصلي  بوقتها  املباراة  انتهت 
ملعب  في  أقيمت  والتي   ،(١-١) اإليجابي 

الكوت األوملبي.
سجل هدف الزوراء عالء عباس في الدقيقة 
الكونغولي  احملترف  للشرطة  وعادل   ٤٩

موبكو في الدقيقة ٦٠.

األول،  الشوط  في  الشرطة  أفضلية  رغم 
تكن  لم  عليها  حصل  التي  الفرص  أن  إال 
الزهرة  عبد  عالء  فأهدر  املطلوب،  بالتركيز 
رأسية علت العارضة ورأسية ملروان حسني 

متكن منها احلارس فهد طالب.
ردها  بتسديدة  جليل،  رضا  محمد  رد  فيما 
حارس الشرطة محمد حميد، وحاول كرار 
بالتركيز  تكن  لم  حرة  ركلة  من  جاسم 

املطلوب.
الزوراء من حتقيق  الثاني، متكن  في الشوط 
بداية مميزة ففي الدقيقة ٤٩ أحرز املهاجم 

عالء عباس برأسية استقرت بشباك فريق 
الشرطة الذي ضغط بقوة إلداراك التعادل.

وحتقق للشرطة ما أراد، عبر البديل احملترف 
الكونغولي جونيور موبكو الذي روض الكرة 
معدالً  الزاوية  أقصى  في  أرضية  وسددها 

النتيجة في الدقيقة ٦٠.

من  النتيجة  يضاعف  أن  الكونغولي  وكاد 
كرة هائلة ردتها العارضة فيما تالعب كرار 
لكن  الكرة  وسدد  الزوراء  مبدافعي  جاسم 

تألق احلارس فهد طالب في إبعادها.

كرمي  شيركو  البديل  يحسم  أن  وكاد 
النتيجة ملصلحة الشرطة، لكن كرته علت 
بهدف  بالتعادل  املباراة  لتنتهي  العارضة، 

لكال الفريقني ويحتكما لركالت الترجيح.
من  الشرطة  متكن  الترجيح  ركالت  وفي 
وأهدر  ركالت   ٤ بتسجيله  اللقب،  إحراز 

ركلة واحدة عبر سعد عبد األمير.
ركلتني  وأهدر  ركالت   ٣ الزوراء  سجل  فيما 
عبر محمد عبد الزهرة ومحمد رضا ليتوج 

الشرطة بطال لكأس السوبر.

�� NO. 3262 . MON . 16 . SEP .2019 العدد (٣٢٦٢) االثنين  ١٦ /٩ / ٢٠١٩   

Òäÿ€a@Öb§a@›r∑¸@fibuâÖ@…fl@ÖÏ»éfl@pbôÎb–fl@Z�bjöÀ@äv–‰Ì@Öb§a@Ïö«
العراقي  االحتاد  عضو  عبر 
عن  زغير،  كامل  القدم،  لكرة 
رئيس  مفاوضات  من  غضبه 
اخلالق مسعود مع  االحتاد عبد 
عدنان  السابق  الدولي  النجم 
أن  مؤكداً  الدوحة،  في  درجال 

املفاوضات ال متثل احتاد الكرة.
إن  تصريح   في  زغير  وقال 

مسؤوالً  ليس  الكرة  ”احتاد 
في  جتري  التي  املفاوشات  عن 
الدوحة  القطرية  العاصمة 
اخلالق  عبد  االحتاد  رئيس  بني 

مسعود وعدنان درجال“.
احتاد  بني  ”القضية  أن  واوضح 
تنتهِ  لم  درجال  وعدنان  الكرة 
حتى االن والقضاء هو الفيصل 
بيننا“، معرباً عن ”استيائه من 

التصرف الفردي ملسعود وعدم 
قبل  االحتاد  اعضاء  استاشرة 

التوجه الى قطر“.
االنباء  من  العديد  أن  يذكر 
الكرة  احتاد  ان  الى  اشارت 
يفترض ان يقدم استقالته يوم 
بني  مت  اتفاق  بعد  االحد  امس 

درجال ومسعود.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 
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زوروا موقعنا على االنرتنت:
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تعاقد نادي زاخو العراقي لكرة القدم، مع حارس املنتخب 
األوملبي آريان إبراهيم، لتمثيل الفريق ملدة موسمني.

وقال املشرف على كرة زاخو، طه زاخولي، في تصريحات   
على  مهمة  إضافة  ميثل  إبراهيم  آريان  احلارس  ضم  إن 
جتارب  لديه  احلارس  هذا  كون  املرمى،  حراسة  مستوى 
مهمة في الدوري الهولندي، ولعب لعدة فرق بدوري الفئات 
العمرية الهولندية، وأبرز محطاته اللعب مع نادي أياكس 

أمستردام أحد األندية األوربية الكبيرة.
مجموعة  ضم  بعد  جيدة،  بحال  بات  الفريق  أن  وأضاف 

قوية من الالعبني.
تظهر  بدأت  اربيش  احلفيظ  عبد  الليبي  «املدرب  وتابع: 
في  جيدة  بداية  نحقق  أن  ونأمل  الفريق،  على  ملساته 

الدوري».
يشار إلى أن نادي زاخو، تأهل إلى دوري النخبة هذا املوسم 

رفقة فريق القاسم.

@Ûfläfl@êâby@·öÌ@ÏÅaã
=ΩÎ˛a@kÇn‰Ωa

القدم     لكرة  العراقي  االحتاد  عقد   
تفاصيل  لبحث  مقره  في  اجتماعاً 
اخلالق  عبد  رئيسه  بني  االخير  االجتماع 
مسعود مع النجم الدولي السابق عدنان 

درجال في الدوحة، امس االول.
وعقد واجتمع مسعود مع درجال برعاية 

رئيس االحتاد القطري حمد بن خليفة بن 
حيث  أمس،  الدوحة  في  ثاني  آل  أحمد 
عنه  متخض  ما  حول  األنباء  تضاربت 

االجتماع.
الكرة،  ان يكون اجتماع احتاد  املقرر  ومن 
في  درجال  مع  االحتاد  الجتماع  متهيدياً 
وسائل  االحتاد  منع  حيث  الحق   وقت 

االعالم من تغطية االجتماع.
اخلالق  عبد  الكرة  احتاد  رئيس  وكان 
صحفي  حديث  في  اكد  قد  مسعود، 
امس االول السبت، بانه لم يبرم اي اتفاق 
درجال  السابق عدنان  الدولي  النجم  مع 

ب الدوحة.

‚˝«¸a@¥«c@Â«@�aÜÓ»i@�b‡Ëfl@�b«b‡nua@Ü‘»Ì@Òäÿ€a@Öb§a

والرياضة  شباب  جلنة  عضو  أكد 
ان  البرملانية ديار برواري، امس االحد، 
االحتادات  رؤساء  اللجنة تستضيف  
الرياضية العراقية كافة ملناقشتهم 
باملوازنة  االحتادات  تخصيصات  حول 
وبرامج عمل كل احتاد بالعام املقبل، 
مشيرا الى ان هذه اخلطوة هي االولى 
حديث   في  برواري  نوعها.وقال  من 
ستستضيف  «اللجنة  إن  صحفي 
العراقية  الرياضية  االحتادات  رؤساء 

بغية  النواب  مجلس  في  كافة،  
مستحقات  حول  مناقشتهم 
االحتادات في املوازنة االحتادية»، مبينا 
البرنامج  ستتضمن  «املناقشة  ان 
شكل  على  تقدميه  يتم  احتاد  لكل 
وضع  على  بعدها  نعمل  ثم  تقارير 
على  العمل  بغية  احتاد  لكل  ملف 
متابعة النشاطات واالجناز واملشاكل 

لكل منها على حدة».
وأضاف برواري، أن «هذه هي املرة االولى 
التي نعمل بها داخل مجلس النواب 

للتركيز على دعم االحتادات الرياضية 
مشاكلهم  ملتابعة  الية  ووضع 
تفصيلي»،  بشكل  ونشاطاتهم 
على  تؤثر  لن  «جهودنا  ان  الى  الفتا 
كامل  بشكل  االحتادات  استقاللية 
اولويات واساسيات  والتي هي ضمن 
القيام  تستطيع  كي  عملنا 

بواجباتها بشكل واضح».
خالل  «سنعمل  برواري،  واكد 
طلب  تقدمي  على  املوازنة  مناقشات 
باملوازنة  االحتادات  حصة  لزيادة 

الرياضيني  نطالب  اننا  خاصة 
يستوجب  وهذا  اجنازات  بتحقيق 
للنهوض  ومعنويا   ماديا  دعما 
على  مشددا  العراقية»،  بالرياضة 
جدا  ضعيف  بالشباب  «االهتمام  ان 
على  وسنعمل  السابقة  بالفترة 
للنهوض  لهم  الكامل  الدعم  توفير 
التي  واملهارات  الرياضية  بالكفاءات 
نستطيع تطويرها للمنافسة عامليا 

وقاريا».

@ÚÓôbÌä€a@paÖb§¸a@—Óöném@ÚÓibÓ‰€a@lbjí€a@Ú‰¶
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هنأ رئيس نادي الشرطة وهاب الطائي، امس االحد، الفريق بفوزه بكأس 
السوبر.   وقال الطائي في حديث صحفي، ان فريق الشرطة بدأ املوسم 
كبيرة  مباراة  في  واستحقاق  جدارة  بكل  السوپر  بكأس  بالفوز  اجلديد 
جمعته مع فريق الزوراء»، مقدما شكره لـ»محافظ واسط محمد املياحي 
اللواء  واسط  شرطة  وقائد  ابراهيم  علي  اللواء  الرافدين  عمليات  وقائد 
وللجماهير  للفريقني  ضيافة  حسن  من  ماقدموه  كل  على  غريب  عالء 
القادمة من محافظات عديدة».وهنا الطائي «ادارة فريق الشرطة القوية 
وكذلك الكادر التدريبي بهذا الفوز الكبير»، مشيدا بـ»جماهير القيثارة 

اخلضراء ونقدم عهدنا باننا مستمرون بالفوز دائما».

@¯‰ËÌ@Úüäí€a@Öb„@èÓˆâ
äiÏé€a@êdÿi@ÍãÏ–i@’Ìä–€a

خمس  العراقي،  الوطني  املنتخب  العبو  حصد 
للجوجتسو  آسيا  بطولة  في  ملونة  ميداليات 
العاصمة  في  منافساتها  واملقامة  والسامبو 

الهندية نيودلهي.
وحصل البطل محمد جناح على امليدالية الفضية 
في وزن ٥٧ كغم لفئة املتقدمني، فيما حصد البطل 
حسني رعد على امليدالية البرونزية في وزن ٦٥ كغم 

لفئة الناشئني،
وحصل البطل احسان فالح على امليدالية البرونزية 
في وزن ٧٤ كغم لفئة املتقدمني،اما البطل مجتبى 
 ٨٢ وزن  في  البرونزية  امليدالية  على  فحصل  احمد، 

كغم لفئة املتقدمني.
امليدالية  على  خالد  محمد  البطل  حصول  واخيرا 

البرونزية في وزن ٥٦ كغم لفئة الناشئني.

@Ú€Ï�i@ø@pbÓ€aÜÓfl@èº@Üñ∞@÷aä»€a
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قرر وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، التكفل 
لكرة  الوطني  املنتخب  مدرب  سفر  مبصاريف 
كرواتيا  الى  كاتانيتش  سريشتكو  القدم، 
متهيداً  جدد  العبني  مراقبة  اجل  من  والسويد 

لضمهم الى اسود الرافدين  .
موفق  الوزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 
كان  ”كاتانيتش  إن  تصريح   في  الوهاب  عبد 
من  االوروبية  الدول  من  عدد  الى  بالسفر  يرغب 
اجل مراقبة العبني جدد لضمهم الى املنتخب 

الوطني“.
رياض  احمد  والرياضة  الشباب  ”وزير  أن  واوضح 
وافق على التكفل مبصاريف سفر املدرب ملراقبة 
وياسر  االمني  وريوان  حمد  جيلوان  الالعبني 

قاسم“.
الدوري  في  ينشطون  الثالثة  الالعبني  ان  يذكر 

السويدي والكرواتي.

@·ö€@ÜÌÏé€aÎ@bÓmaÎä◊@µa@äœbéÌ@ìnÓ„bmb◊
ÂÌÜœaä€a@ÖÏç˛@ÖÜu@¥j«¸



كشف تقرير صحفي بريطاني، أمس األحد، 
رحيل  إمكانية  بشأن  جديد  تطور  عن 
برشلونة،  جنم  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني 
«ذا  صحيفة  وقالت  الكتالوني.  النادي  عن 
صن» البريطانية، إنَّ ديفيد بيكهام، أسطورة 
مانشستر يونايتد، وريال مدريد، ومالك نادي 

إنتر ميامي، قام بخطوة جديدة 
لبحث إمكانية التوصل التفاق 
ينقل ميسي للدوري األمريكي. 
ا  اجتماعً هناك  أن  إلى  وأشارت 
بول  بني  لندن  في  مؤخرًا  عقد 
بيكهام،  مساعد  ماكدونو، 
حول  للتفاوض  ميسي،  ووالد 
الصفقة. ويستعد فريق بيكهام 
الدوري  في  للمشاركة  اجلديد 
األمريكي في مارس/آذار ٢٠٢٠، 
السابق،  إجنلترا  قائد  ويرغب 
إمكانية  من  االستفادة  في 
برشلونة  عن  ميسي  رحيل 
باجملان بيونيو/حزيران املقبل، 
مع  احلالي  عقده  بحسب 
وبدأت  الكتالوني.  الفريق 
التكهنات حتيط مبستقبل 
ميسي، بعدما كشف في 
وجود  عن  األخيرة  األيام 
بند في تعاقده يتيح له 
الرحيل بنهاية املوسم. 
تقارير  أكدت  أن  وسبق 
صحفية، أنَّ مستشاري 
األرجنتيني  النجم 

قد  ضخمة  طلبات  يضعون 
تعيق إمتام الصفقة.

جوار  إلى  ألونسو  فرناندو  ينافس 
داكار  رالي  في  الفائز  كوما،  مارك 
السائق  استعداد  مع  مرات،  خمس 
الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات 
فورموال ١ للسيارات مرتني، ملشاركة 
السباق  في  تويوتا  مع  محتملة 
السعودية، في  الذي ستستضيفه 
ويتدرب  املقبل.  الثاني  كانون  يناير 
ناميبيا  في  معا  اإلسباني  الثنائي 
وبولندا، وسينافس مطلع األسبوع 
 ،٤٠٠ ليختنبرج  سباق  في  املقبل 
وهي جولة ضمن سلسلة سباقات 
اختراق الضاحية في جنوب إفريقيا.
كان  إذا  ما  بعد  ألونسو  يؤكد  ولم 
 ،٢٠٢٠ داكار  سباق  في  سيشارك 
أصعب  باعتباره  إليه  ينظر  والذي 
احملركات،  سباقات  عالم  في  حتد 
ألول  السعودية  في  سيقام  والذي 
بشكل  املرجح  من  يبدو  لكن  مرة. 
كوما،  واستقال  مشاركته.  متزايد 

الفائز في فئة الدراجات النارية من 
الرياضي  املدير  منصب  من  قبل، 
لرالي دكار في ٢٠١٨، ويعمل كسائق 
مساعد مع ألونسو. وكانت أول مرة 
عام  داكار  رالي  في  فيها  يشارك 
كيه.تي.ام،  فريق  مع  وفاز   ،٢٠٠٢
إفريقيا  من  السباق  يتحول  أن  قبل 
إلى أمريكا اجلنوبية ألسباب أمنية.
ترك  الذي  عاما)،   ٣٨) ألونسو  وقال 
املاضي،  العام   ١ فورموال  سباقات 
في بيان صادر عن تويوتا «العمل مع 
مارك كان رائعا، استطعت أن أتعلم 
املشاركة  يخص  فيما  منه  الكثير 
في الراليات، بفضل الثروة املعرفية 
وتابع  واخلبرة».  ميتلكها  التي 
جيد  بشكل  ومارك  أنا  «انسجمت 
كوحدة  بفاعلية  ونعمل  للغاية 
في  للتدريب  قدما  أتطلع  واحدة، 
ما  وهو  مرة،  ألول  تنافسية  بيئة 
عن  متاما  مختلفا  أمرا  سيشكل 

تدريباتنا اخلاصة».

ضيفه  على  صعباً  انتصاراً  مدريد  ريال  حقق 
دوري  من  الرابعة  اجلولة  ضمن   ٣-٢ ليفانتي 
والتي  القدم،  لكرة  اإلسباني  األولى  الدرجة 
شهدت أول مشاركة من قبل الدولي البلجيكي 
كرمي  الفرنسي  املهاجم  ارتدى  هازارد.  إيدين 
بنزمية عباءة اإلجادة مجددا وسجل هدفني قاد 
بهما ريال مدريد إلى استعادة نغمة االنتصارات 
ثمني  بفوز  القدم  لكرة  اإلسباني  الدوري  في 
من  الرابعة  املرحلة  في  ليفانتي  على   ٣-٢
املسابقة  في  اتزانه  الريال  املسابقة.واستعاد 
مستحقا  فوزا  وانتزع  متتاليني  تعادلني  بعد 
نقاط.  ثماني  إلى  رصيده  ليرفع  ليفانتي  على 
إيدن  البلجيكي  مشاركة  املباراة  وشهدت 
مع  األولى  للمرة  للريال  اجلديد  النجم  هازارد 
الفريق منذ انتقل إليه هذا الصيف قادما من 

تشلسي اإلنكليزي.
بنزيمة يفتتح التسجيل

هجومي  بضغط  املباراة  امللكي  النادي  ودخل 
التقدم  هدف  عن  ضغطه  وأسفر  مكثف 
هجمة  اثر   ٢٥ الدقيقة  في  بنزمية  بتوقيع 
داني  إلى  فاسكيز  لعبها  ومتريرة  سريعة 
كارفاخال ليلعبها األخير عرضية حيث ارتقى 
إليها بنزمية عاليا وقابلها بضربة رأس متقنة 
لتسكن الكرة املرمى على يسار احلارس. وتخلى 
ليفانتي عن انكماشه الدفاعي وحاول مبادلة 
البرازيلي كاسيميرو  مضيفه الهجمات، ونال 
جنم الريال إنذارا في الدقيقة ٢٩ للخشونة مع 
بورخا مايورال. وأحبط بنزمية صحوة ليفانتي 
بتسجيل الهدف الثاني للريال في الدقيقة ٣١ 
اإلسباني  الدوري  في  له  الرابع  الهدف  ليكون 
مرتدة  هجمة  اثر  الهدف  وجاء  املوسم.  هذا 
بنزمية  هيأها  طولية  ومتريرة  للريال  سريعة 
برأسه إلى زميله الكولومبي خاميس رودريغيز 
الذي أعادها إليه بتمريرة بينية هادئة ليتوغل 
داخل منطقة  ليفانتي  مدافعي  بنزمية وسط 
داخل  إلى  بهدوء  الكرة  يسدد  أن  قبل  اجلزاء 
املرمى.ولم يستسلم ليفانتي لليأس بل حاول 
مبادلة مضيفه الهجمات لكن هجماته ظلت 

القوي  واألداء  الريال  يقظة  ظل  في  جدوى  بال 
لالعبي الفريق امللكي. واستغل الريال هجمة 
الكرة  ووصلت   ٤٠ الدقيقة  في  مرتدة سريعة 
الناحية  في  املندفع  جونيور  فينيسيوس  إلى 
اليمنى ليتقدم بها قليال ثم مررها عرضية إلى 
فلم  رقابة  بدون  املندفع  كاسيميرو  مواطنه 
الكرة من  أي صعوبة في تسديد  األخير  يجد 
ليكون  املرمى  داخل  إلى  اجلزاء  وسط منطقة 
الهدف الثالث للريال في وقت قاتل قبل نهاية 
الشوط األول الذي انتهى بتقدم الريال بثالثية 
الدقائق  الريال هجومه في  نظيفة. واستأنف 
ليفانتي  أداء  ولكن  الثاني  الشوط  من  األولى 
حتسن في بداية الشوط الثاني حيث شكلت 
عن  وأسفرت  اخلطورة  بعض  الفريق  هجمات 
الهدف  وجاء   .٤٩ الدقيقة  في  للفريق  هدف 
الناحية  من  كليرك  كارلوس  لعبها  متريرة  اثر 
داخل  املندفع  مايورال  بورخا  وقابلها  اليسرى 
من  بيسراه  مباشرة  بتسديدة  اجلزاء  منطقة 

وسط منطقة اجلزاء لتتهادى الكرة على ميني 
املتبادل  هجومهما  الفريقان  وواصل  احلارس. 
وشكل كل منهما خطورة كبيرة على مرمى 
األهداف.  من  مزيد  تسجيل  دون  لكن  اآلخر 
حدود  على  ليفانتي  بدفاع  بنزمية  وتالعب 
منطقة اجلزاء في الدقيقة ٥٧ وسدد كرة قوية 
محاولة  وفشلت  األيسر  القائم  من  ارتدت 
فينيسيوس جونيور ملتابعتها. من جانب آخر 
٣-١ على ضيفه  فوز  إلى  تأخره  ليفربول  ل  حوّ
ساديو  من  ثنائية  بفضل  يونايتد  نيوكاسل 
حملمد  متأخر  وهدف  األول،  الشوط  في  ماني 
الكاملة.  العالمة  أمس، محافظاً على  صالح 
فريقه  ماني  ساديو  السنغالي  املهاجم  قاد 
املثالية  انطالقته  على  للحفاظ  ليفربول 
نيوكاسل،  ضيفه  أمام  تأخره  قلبا  بهدفني 
ثالثا  صالح  محمد  املصري  إليهما  أضاف  ثم 
املرحلة  في   ،٣-١ بنتيجة  املباراة  لتنتهي 
لكرة  املمتاز  اإلنكليزي  الدوري  من  اخلامسة 

القدم. وحقق ليفربول فوزه اخلامس في خمس 
مباريات هذا املوسم، ليرفع رصيده في الصدارة 
وصالح  ماني  من  كل  ورفع  نقطة.   ١٥ الى 
الدوري  في  املوسم  هذا  األهداف  من  رصيده 
الفوز ليفربول  أربعة، وأعدّ هذا  الى  اإلنكليزي 
لقبه  عن  الدفاع  حملة  لبدء  طريقة  بأفضل 
ضيفا  يحل  عندما  أوروبا،  أبطال  لدوري  بطالً 
الثالثاء على نابولي اإليطالي في اجلولة األولى 
من منافسات اجملموعة اخلامسة. لكن الفريق 
بتعثر،  أنفيلد  مباراته على ملعب  بدأ  األحمر 
افتتاح التسجيل  يترو ويلمز  وأتاح للهولندي 
لنيوكاسل (٧) بتسديدة قوية اخترقت الزاوية 
راوغ  بعدما  أدريان،  اإلسباني  ملرمى  اليسرى 
املنطقة،  حافة  على  القدمني  من  بحركة 
الظهير األمين لليفربول ترنت ألكسندر أرنولد. 
أداء  األول  الشوط  مطلع  في  الفريقان  وقدم 
حتى  ليفربول  وانتظر  متواضعا.  هجوميا 
الدقيقة ١٢ ليرد بتسديدة من خارج املنطقة 

األمين  القائم  بجانب  مرت  لتشامبرالين، 
أتبعها  دوبرافكا،  مارتن  التشيكي  للحارس 
أساسيا  بدأ  الذي  أوريجي  ديفوك  البلجيكي 
برأسية  فيرمينيو،  روبرتو  البرازيلي  من  بدالً 
ل من أدائه، وحقق  ضعيفة (٢٤).لكن املضيف بدّ
التعادل بطريقة شبيهة الى حد كبير لهدف 
نيوكاسل، اذ جاء هدف ماني من أول محاولة 
للفريق األحمر بني اخلشبات الثالث، وبتسديدة 
قوية أيضا من داخل املنطقة.وتلقى ماني الكرة 
األيسر  الظهير  من  اجلزاء  منطقة  حافة  عند 
االسكتلندي أندرو روبرتسون، فهيأها لنفسه 
في ظل ضعف الرقابة الدفاعية، وأودعها قوية 

في الزاوية املعاكسة ملرمى دوبرافكا (٢٨).
ماني يسجل الثاني

وقلب الدولي السنغالي النتيجة في الدقيقة 
يورغن كلوب،  األملاني  املدرب  فريق  لصالح   ٤٠
قطعها  كرة  بعد  ثانٍ  هدف  بتسجيل 

فيرمينيو في منتصف ملعب نيوكاسل، 
الى  املدافعني  خلف  متقنة  ومررها 
من  للحد  دوبرافكا  تقدم  ومع  ماني، 
اخللف  من  الكرة  ارتدت  اخلطورة، 
واملهاجم،  باحلارس  احتكاكها  بعد 
املرمى  في  سهلة  األخير  تابعها 
دقائق  بعد  الهدف  وأتى  اخلالي. 
فيرمينيو  دخول  من  معدودة 
من  بدال  اضطراري،  تغيير  في 
أوريجي الذي بدا أنه أصيب على 
وفي  األيسر.  الكاحل  مستوى 
الشوط الثاني، تبادل الفريقان 
تسديدة  ومنها  احملاوالت، 
فينالدوم  للهولندي جورجينيو 
من داخل منطقة نيوكاسل فوق 

العارضة (٤٩)، رد عليها الضيوف 
إميل  للسويدي  مماثلة  بتسديدة 

األفضلية  ومالت   .(٥٥) كرافث 
لصالح ليفربول في الوقت املتبقي، 
محاولة  من  بأكثر  نيوكاسل  وهدد 
تصدى لها دوبرافكا، ومنها تسديدة 
ورأسية   ،(٥٦) أرنولد  قوية أللكسندر 

 ،(٦١) دفعتني  على  أوقفها  لفيرمينيو 

ومحاولة قريبة من روبرتسون (٦٣).لكن صالبة 
دوبرافكا اخترقت في الدقيقة ٧٢، حني متكن 
صالح من تسجيل الهدف الثالث بعد مجهود 
بالكعب  بتمريرة  املنطقة  خارج  بدأ  فردي 
على  الكرة  نهايته  في  أودع  فيرمينيو،  من 
راية  قريبة.وحرمت  مسافة  من  احلارس  يسار 
له  هدفا  ألغت  اذ  الـ»هاتريك»،  ماني  التسلل 

ية قبل دقيقتني من صافرة  لنها ا
تسلل  لوجود 

فيرمينيو  على 
صاحب التمريرة 

احلاسمة.

إلنتر  الفني  املدير  كونتي،  أنطونيو  رد 
بها  أدلى  التي  التصريحات  ميالن، على 
ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، بعدما 

انتقد األخير اللعب وقت الظهيرة.
 ،(٠-٠) فيورنتينا  مع  يوفنتوس  وتعادل 
فيما فاز إنتر ميالن على أودينيزي (١-٠)، 
للبطولة  تصدره  النيراتزوري  ليواصل 
اليوفي  رفع  بينما  نقاط،   ٩ برصيد 

رصيده لـ٧ نقاط.
أبرزتها  تصريحات  في  كونتي  وقال 
«ال  سبورت»:  ديللو  «كوريري  صحيفة 

سيتعني  وإال  شيء،  أي  أقول  أن  أريد 
علينا البدء في مقارنة امليزانية واملوارد 
واليوفي)».وأضاف:  اإلنتر  (بني  املالية 
أن  (ساري)  ما  شخص  على  إن  «أقول 
اجلانب  والهدوء ألنه في  بالراحة  يشعر 
القوي اآلن».وكان ساري قال إنه لم يكن 
من السهل اللعب في جو الظهيرة في 
فلورنسا، وهو ما قد لعب دورًا في إصابات 

الثالثي كوستا، بيانيتش ودانيلو.
يذكر أن ساري احتج خالل فترة قيادته 
يلعب  كان  يوفنتوس  أن  على  لنابولي، 
غالبا بعد فريقه، بجانب أن نادي اجلنوب 

من  البيانكونيري  منافسة  ميكنه  ال 
منافسة  وحول  املالية.  القدرات  حيث 
من  أنه  «أعلم  كونتي:  صرح  اليوفي 
ا  املهم في هذه اللحظة أن جتدوا منافسً
ليوفنتوس، وأن يكون اخلصم هو اإلنتر، 

لكنك لن تصبح فائزًا من يوم آلخر».
وختم: «لدينا طريق طويل، والزال هناك 
علينا  يتعني  الذي  العمل  من  الكثير 
أسابيع  عدة  هناك  أن  كما  به،  القيام 
وإنتر  يوفنتوس  بني  مواجهة  أول  على 
على  املبارزة  لكن  امللعب،  أرض  على 

مسافات بدأت بالفعل».

عاد بوروسيا دورمتوند إلى سكة 
املرتقبة  قمته  قبل  االنتصارات 
ضد ضيفه برشلونة اإلسباني، 
تغلّب على ضيفه  وذلك عندما 
في  ٤-صفر  ليفركوزن  باير 
الرابعة  املرحلة  قمتي  إحدى 
القدم. لكرة  األملاني  الدوري  من 
وسجل اإلسباني باكو ألكاسير 
و٩٠)   ٥٠) رويس  وماركو   (٢٨)
 (٨٣) غيريرو  رافايل  والبرتغالي 
األهداف. وعوّض دورمتوند، وصيف 
بسرعة  املاضي،  املوسم  بطل 
أونيون  أمام  املفاجئة  خسارته 
دوري  إلى  اجلديد  الوافد  برلني 
الثالثة،  املرحلة  في  األضواء، 

في  كان  مستحقا  فوزا  وحقق 
ه عبره إنذارا  أمسّ احلاجة إليه، وجّ
املقبل  الثالثاء  ضيفه  لبرشلونة 
منافسات  من  األولى  اجلولة  في 
السادسة من مسابقة  اجملموعة 
الفوز  وهو  أوروبا.  أبطال  دوري 
املوسم،  هذا  لدورمتوند  الثالث 
فرفع رصيده إلى ٩ نقاط، فانتزع 
الصدارة بفارق األهداف مؤقتا من 
اليبزيغ الذي يخوض الحقا القمة 
ضيفه  أمام  املرحلة  في  الثانية 
املواسم  بطل  ميونيخ  بايرن 

مني  حني  في  األخيرة،  السبعة 
هذا  األولى  بخسارته  ليفركوزن 
 ٧ عند  رصيده  فتجمد  املوسم، 
نقاط، وتراجع من املركز الرابع إلى 

السادس.
منذ  عاليا  الفريقان  وضغط 
دون  الهجمات  وتبادل  البداية 
أن  قبل  املرميني،  على  خطوة 
الدولي  املرمى  حارس  ينقذ 
هراديسكي  لوكاس  الفنلندي 
محقق  هدف  من  ليفركوزن  باير 
بتصديه لتسديدتني من مسافة 
قريبة لرويس ويوليان براندت (٢٤).

افتتاح  في  دورمتوند  وجنح 
الدولي  رفع  عندما  التسجيل 
من  كرة  حكيمي  أشرف  املغربي 
ألكاسير  تابعها  اليمنى  اجلهة 
داخل  قريبة  مسافة  من  بيسراه 

املرمى (٢٨).
أللكاسير  اخلامس  الهدف  وهو 
مبهاجم  فلحق  املوسم،  هذا 
املركز  إلى  فيرنر  تيمو  اليبزيغ 
الهدافني  الئحة  على  الثاني 
بايرن  مهاجم  خلف  هدف  بفارق 
روبرت  البولندي  الدولي  ميونيخ 

ليفاندوفسكي املتصدر.
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ــال مدريد  ــس ري ــرون، رئي ــون كالدي ــه رام وجَّ
ــي  ــس احلال ــيًا للرئي ــادًا قاس ــابق، انتق الس
ــال  ــة انتق ــبب صفق ــز بس ــو بيري فلورنتين
البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر 
يونايتد إلى امليرجني في ٢٠٠٩. وكان بيريز، قال 
ــتيانو  ــيرو» بأن كريس في حواره مع «أوندا س
ــب تعاقد معه. وكتب  ــدو، هو أفضل الع رونال
ــبكة التواصل  ــابه بش ــرون، على حس كالدي
ا  ــاخرًا ووقحً ــي «تويتر»: «تكون س االجتماع

ــطو على عمل اآلخرين، ومن يقوم  عندما تس
ــخاص  ــر من منوذج لألش ــون أكث ــك ال يك بذل
التافهني، وعدميي الضمير». وتابع: «الصفقة 
لم تكن له كما أنها ال تعود لي، لكن الفضل 
ــوس  ــش، وكارل ــى مياتوفيت ــع إل ــا يرج فيه
بوسيرو».وأرفق كالديرون مع التغريدة صورتني 
ــمبر/كانون أول ٢٠٠٨؛ حيث مت  بتاريخ ١٢ ديس
توضيح خاللها موافقة رونالدو على االنتقال 
للريال، باإلضافة لقبول النادي لكل الشروط 
التعاقدية املقترحة، وذلك قبل جناح بيريز في 

االنتخابات.
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التشيكية  تتواجه 
بليسكوفا  كارولينا 
والكرواتية بترا مارتيتش 
بطولة  نهائي  في 
الصينية  تشنغتشو 
وتأهلت  للتنس. 
املصنفة  التشيكية، 
الثانية عامليا واملرشحة 
لنهائي  للقب،  األولى 
فوزها  عقب  البطولة 
النهائي على  في نصف 
األسترالية  منافستها 
 (٤٦) تومليانوفيتش  أيال 
في  و٦-٢   ٦-٣ بنتيجة 
جانبها،  دقيقة. من   ٦٨
مارتيتش،  عبرت 
عامليا  الـ٢٣  املصنفة 
السابعة  واملرشحة 
بعدما  للنهائي  للقب، 
الفرنسية  على  تغلبت 
كريستينا مالدينوفيتش 

(٤٩) بواقع ٦-٠ و٦-٣.
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أعلن النائب عن احلزب الدميقراطي 
الكردستاني بشار الكيكي، امس 
ــتعداد إقليم كردستان  األحد، اس
لعرض حساباته اخلتامية بشرط.

ــه «يوجد حوار  ــي، إن وقال الكيك
ــني بغداد وأربيل  عملي وحقيقي ب
ــات  االلتزام ــوية  تس ــل  أج ــن  م
ــة، وحكومة اإلقليم جادة  املتقابل
ــاق مطمئن  ــل إلى اتف ــي التوص ف
ــن تلك االتفاقات  للجانبني، وضم
ــركة  إجراء تعديل في هيكلية ش

ــمال  ــط الش ــركة نف ــومو (ش س
االحتادية) من حيث اتخاذ القرارات 

ــوارد قيمة ٢٥٠  ــاب ل وفتح حس
ــة في  ــق املوازن ــل وف ــف برمي أل
ــب عن  ــاف النائ ــم». وأض اإلقلي
ــي، أن «اإلقليم  احلزب الدميقراط
ــاباته  حس ــرض  لع ــتعد  مس
ــرط أن يكون ذلك  ــة، ش اخلتامي

أمام برملان اإلقليم حصرا .
ــس  ــي ام ــف الكيك ــا كش كم
ــة الربيل  ــد، أن بغداد مدين األح
ــتحقات  بـ٩ مليارات دوالر، ومس
ــتان على احلكومة  إقليم كردس
ــو ٨٠ مليار  ــة تقدر بنح االحتادي

دوالر.
ــك  «هنال إن  ــي،  الكيك ــال  وق
ــى  عل ــم  لإلقلي ــتحقات  مس
ــن  تتضم ــة  االحتادي ــة  احلكوم
ــتقطعة  ــم املس ــة اإلقلي حص
ــوام ٢٠١٤ - ٢٠١٨، التي  ــن األع م

ــار دوالر». في  ــو ٨٠ ملي ــدر بنح تق
إشارة إلى اشتراط حكومة رئيس 
ــادي  ــدر العب ــابق حي ــوزراء الس ال
عدم تسليم األموال االحتادية إلى 
ــليم األخير  ــد تس ــم إال بع اإلقلي
حصته من النفط املستخرج في 

اإلقليم إلى بغداد.
وأضاف الكيكي، أن «بغداد مدينة 
ــارات دوالر  ــو ٩ ملي ــم بنح لإلقلي
نتيجة عدم شمول بغداد لإلقليم 

بنسبة من القروض الدولية».
ــاد الوطني  ــى ذلك رد عضو اإلحت ال
ــناو،  ــتاني محمود خوش الكردس
ــوار عبد  ــات شاس ــى تصريح عل
الواحد التي حتدث فيها عن وجود 
ــزب االحتاد  ــوم بها ح ــرقات يق س
ــزب  واحل ــتاني  الكردس ــي  الوطن

الدميقراطي الكردستاني.
وقال خوشناو في تصريح إن ”هذه 
التصريحات فيها مغالطة كبيرة 

ــد الواحد إظهار  ومردودة وعلى عب

ــل  ــاب او دلي ــدة او كت ــة واح وثيق
ــيرا إلى  يثبت صحة كالمه“، مش
ومدفوعة  ــردودة  م ”تصريحاته  ان 

من جهات معروفة“.
واضاف ان ”امللف النفطي هو بيد 
ــم حصرا وال توجد  حكومة االقلي
ــيطرة  هناك ابار تفطية خارج س
ــب  ــروات الطبيعية حس وزارة الث
قوله وعلى عبد الواحد ان يتحدث 

باشياء اكثر عقالنية“.

ــل اجلديد  ــس حراك اجلي وكان رئي

ــد اتهم في  ــد الواح ــوار عب شاس
ــني  ــني الكردي ــابق، احلزب ــت س وق
ــتاني واالحتاد  الدميقراطي الكردس
ــرقة مبلغ ٧٠٠ مليون  الوطني بس
دوالر شهريا من النفط والكمارك

ــن كتلة  ــد النائب ع ــد اك هذا وق
سركوت  الكردستانية  املستقبل 
شمس الدين، ان حكومة االقليم 
ــردي غير  ــعب الك ــح الش ــم متن ل
نسبة ٢٠٪ من املوازنة التي حصل 

ــاً ان برملان  ــا من بغداد، مبين عليه
ــتان لم يصادق على موازنة  كردس
ــنوات  س ــس  خم ــذ  من ــم  االقلي

مضت.
ــمس الدين في تصريح ان  وقال ش
ــني االحتاد الوطني  ”احلزبني الكردي
ــى  عل ــيطران  يس ــي  والدميقراط
ــاته  ــه ومؤسس ــم ومقدرات االقلي
ــى  ــة ال ــة، اضاف ــذه احلدودي ومناف
ــث  ــود، حي ــاز والعق ــط والغ النف
ــادي برمته  ــع امللف االقتص يخض
ــي الداخل  ــيطرة احلزبني ف الى س
ــني  ”احلزب ان  ــاف  واض ــارج“.  واخل
ــان االكراد اقل من  املذكورين مينح
ــتلمها  ٢٠٪ من امليزانية التي يس
ــداد،  ــة بغ ــن العاصم ــم م االقلي
ــة  املوازن ــن  م  ٪٨٠ ان  ــني  ح ــي  ف
وايرادات كردستان تسيطر عليها 
ــان البارزانية والطلبانية“. العائلت

ــتان لم  ــان كردس ــح ان ”برمل واوض
يصادق على مشروع قانون املوازنة 

ــذ اكثر من  ــم من ــة باالقلي اخلاص
ــت، وبالتالي  ــنوات مض خمس س
فأن ايرادات االقليم التوجد عليها 
اي رقابة او محاسبة او معرفة اين 
ذهبت تلك املبالغ وماهي املشاريع 

التي صرفت عليها“.
ــن ائتالف  ــك اكد النائب ع الى ذل
ــف الكالبي، مؤخرا ان  النصر يوس
حكومة اقليم كردستان استولت 
على ٢٥ تريليون دينار من بيع نفط 
ــالث  ــالل ث ــوك خ ــة كرك محافظ

سنوات
ــي مؤمتر صحفي  ــال الكالبي ف وق
عقده مبجلس النواب بحضور عدد 
ــف الكتل  ــن مختل ــن النواب م م
النيابية، انه ”استنادا الى البيانات 
ــي التخطيط  ــمية من وزارت الرس
ــتلمة من  واملالية فأن املبالغ املس

ــن ٢٠٠٥  ــتان م ــل إقليم کردس قب
ــغ (٨٩) تريليون  ــة ٢٠١٦، تبل ولغاي
ــام االقليم  ــي كذلك ق دينار عراق
ــط كركوك  ــى نف ــتيالء عل باالس
ــة (١٠/١٨/  ــن (٢٠١٤/٦/١١)، ولغاي م
ــث يقدر إجمالي مبالغ  ٢٠١٧)، حي

التصدير حوالي (٢٠) تريليون دينار 
عراقي“. واضاف ان ”االقليم استلم 
ــدات تصدير نفط  أيضا مبالغ عائ
ــتان وكذلك عائدات املنافذ  كردس
احلدودية التي قدرتها هيئة املنافذ 
احلدودية بحوالي (٨ – ١٠) تریلیون 
ــدا أموال  ــنويا ع ــي س ــار عراق دین
ــة“. االحتادي ــوم  والرس ــب  الضرائ

ــميا  ــم ميتنع رس ــع ان ”اإلقلي وتاب
من السماح لديوان الرقابة املالية 
ــابات  ــق احلس ــن تدقي ــادي م االحت
ــا ديوان  ــم ما دع ــة لإلقلي اخلتامي
ــة دعوى  ــة إلى إقام ــة املالي الرقاب

قضائية ضد اقليم كردستان .

ــحه لرئاسة الواليات  منذ ترش
املتحدة، وعد الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب أتباعه ومناصريه 
ببناء جدار على احلدود الفاصلة 
بني بالده واملكسيك، بحجة أنه 
ــني وجتار  ــيمنع تدفق الالجئ س
اخملدرات إلى أمريكا . وبعد توليه 
ترامب  ــرع  ــد احلكم، ش مقالي
الالزمة  ــراءات  بالفعل في اإلج
ــيكلف  الذي س ــدار  اجل ــاء  لبن
ــة وتبعات  ــغ باهظ ــالده مبال ب
ــرته صحيفة  رصدها تقرير نش
ــم:  بقل ــت»  بوس ــنطن  «واش
ــد، الباحثة  ــت فرين ــس هان ألي
األقدم في برنامج األمن الدولي 
اإلستراتيجية  الدراسات  مبركز 

والدولية. 
ــس التقرير:  ــتهلت ألي اس
ــر الدفاع األمريكي  أبلغ وزي
ــاء  أعض ــبر  إس ــارك  م
الكونغرس الثالثاء املاضي 
ــار  ــيقتطع ٣٫٦ ملي ــه س أن
دوالر من ميزانية مشروعات 
من  العسكرية  اإلنشاءات 
ــاء جدار يبلغ طوله  أجل بن

ــالً على طول  ــن ١٧٥ مي أكثر م
احلدود األمريكية مع املكسيك. 
ــبر  إس أن  ــر  التقري ــح  وأوض
ــام بذلك بصورة  ــه القي بإمكان
قانونية فقط نظرًا ألن الرئيس 
ترامب أعلن حالة الطوارئ على 
طوال احلدود في فبراير (شباط) 
ــرار الذي أقر  ــي – وهو الق املاض
ترامب أنه اتخذه للتحايل على 
ا  مبلغً ــرس  الكوجن ــص  تخصي
ــدار، وهو  ــط لبناء اجل رمزيًا فق

مبلغ أقل بكثير مما طلبه.
د  ــغ ال يُعَ ــت أن هذا املبل وأضاف
ــذي حولته وزارة  ــغ األول ال املبل
ــي  فف ــدار؛  اجل ــاء  لبن ــاع  الدف
ــتخدمت  اس العام  هذا  مطلع 
الوزارة ٢٫٥ مليار دوالر خصصها 
ــار  االجت ــف  لوق ــرس  الكونغ
باخملدرات من أجل توسيع اجلدار؛ 
ــب أن اجلدار  ــم ترام ــث يزع حي
احلدودي سيحقق ذلك الهدف. 
ــادة توزيع  إع ــفرت عملية  وأس
األموال اجلديدة عن إجمالي ٦٫١ 
مليار دوالر لنفقات وزارة الدفاع 
ــب  ويطال ــدار.  للج ــة  اخملصص
ــرون في  ــؤولون آخ ــبر ومس إس

اآلن  ــرس  الكونغ ــون  البنتاج
عة  بـ«سد نقص» األموال املُقتَطَ
ــاءات  إنش ــروعات  مش ــن  م
ــا.  ــرى أو تغذيته ــكرية أخ عس
ــد الدميقراطيون بعدم  وقد تعه
ــرًا ألن حتويل  ــام بذلك؛ نظ القي
ــل صراحة على  ــوال يتحاي األم

نية الكونغرس. 
ويحذر التقرير أن حتويل األموال 
ــاءات  بالفعل إلنش ــة  اخملصص
ــلة  ــكرية أخرى له سلس عس
ــد  ــى الصعي ــات عل ــن التبع م
واألمن  ــي  والقانون ــي  السياس

القومي، سردتها كالتالي:
ــة  امليزاني ــييس  تس ــاد  ازدي

العسكرية
ــذا اخلالف  ــح التقرير أن ه أوض
ــى ميزانية  ــر عل ــي األخي احلزب

ــف أن  ــر كي ــاع يُظه وزارة الدف
االستقطاب السياسي املتزايد 
ــا للجيش.  ــكل حتديً للبالد يش
ــات:  التحدي ــذه  ه ــني  ب ــن  وم
ــلطات، حيث  الس الفصل بني 
تُعطي املادة األولى من الدستور 
صالحية اإلشراف على اإلنفاق 
ــريعية، ولكن  ــلطة التش للس
ــاع  الدف وزارة  ــتطاعت  اس إذا 
ــس  عك ــى  عل ــوال  األم ــل  نق
ــرعني ومطالبتهم  املش رغبات 
ــاطة بإعادة ملء هذه  بكل بس
ــروعات  املش ــاذ  إلنق ــن  اخلزائ
ــى  ــا تتول ــة، حينه ذات األولوي
السلطة التنفيذية فعليا تلك 

الصالحية.
ــا مليزانية  ثم إن هناك تسييس
ــك أن ميزانية  ــش ذاتها. ذل اجلي
زع في  ــوَ ــادة ما تُ ــون ع البنتاغ
ــني  ــن اجلمهوري ــق كل م مناط
أولويات  والدميقراطيني وحسب 
ــذي يُبقي كال  ــني- األمر ال احلزب
ــار  ــعيدين. وكما أش احلزبني س
كريس هيجينبوثام، املتخصص 
ــية، في  ــوم السياس ــي العل ف
به  ــوراه اخلاصة  الدكت ــالة  رس

ــرس  الكونغ ــن  ع  ٢٠١٧ ــام  ع
ــواء كان  ــاع: س ــة الدف وميزاني
ــو «اخلوف من  ــع األعضاء ه داف
ــني  احملتمل ــب  األجان ــداء  األع
ــوف  اخل أو  ــي  القوم ــر  الفخ أو 
ــة أو الفائدة  ــأن أفراد اخلدم بش
االقتصادية، فإن ميزانية الدفاع 
مبثابة أولوية حزبية على النحو 

الوارد في اجملتمع األمريكي».
ــر إذا أنفق أحد  ــر ذلك األم يتغي
ــكرية  العس األموال  ــاء  الرؤس
ــية  ــب سياس ــة ملكاس صراح
حزبية. نعم يبدو أن إسبر يبذل 
ــن أجل توزيع  ــارى جهده م قص
التكاليف السياسية على نحو 
متساوٍ قدر اإلمكان، على طول 
ــة واجلغرافية،  ــوط احلزبي اخلط
ــن اخملاطر في توقف  ولكنّ تكم

ــن أن  ــكرية ع ــات العس النفق
ــط أو  ــتمل على حلول وس تش
صفقات بني العبني مختلفني، 
ــتصبح لعبة محصلتها  بل س
ــتخدم فيها حزب  ــة يس صفري
ــة لتحقيق  ــك امليزاني واحد تل
ــية – كالفوز  ــه السياس أهداف
ــب  ــى حس ــات – عل باالنتخاب

معارضة احلزب اآلخر.
ــدأ هذا  ــال لم يب ــة احل وبطبيع
ــي عام  ــع ترامب؛ فف ــاه م االجت
٢٠١١ سن الكونغرس والرئيس 
ــة  ــون مراقب ــا قان أوبام ــاراك  ب
 ،٢٠١١ ــام  لع ــام  الع ــة  املوازن
ا  ــون حدً ــع هذا القان حيث وض

ــات وزارة الدفاع  ــى لنفق أقص
ــات احمللية. وهذا يعني  والنفق
كل  ــة  املبرم ــات  الصفق أن 
عامني أصبحت الزمة منذ ذلك 
ــدود القصوى –  احلني لرفع احل
كما خاطرت بإغالق احلكومة 
ــتطع  ــون إذا لم يس والبنتاج

املشرعون املوافقة.
ــاك  ــم تش ــه يزع ــن جانب وم
ــي  ــص ف املتخص ــمان،  كوش
أن هذا  ــية،  ــوم السياس العل
ــام ١٩٩١،  ــد إلى ع ــاه ميت االجت
ــرب الباردة.  ــا انتهت احل عندم
ــا فعله  ــى أن هذا م ويلفت إل
األمن  التوافق بشأن سياسة 
ــذا العصر؛ ما  ــي في ه القوم
يضفي صالحية أكبر ألعضاء 
الكونغرس في «بث مخاوفهم 
ــاع». وأيًا  ــأن الدف ــة بش احمللي

ــاه، إال أن  ــدر هذا االجت كان مص
ــييس  ــب تزيد من تس إدارة ترام

ميزانية الدفاع.
ــى  ــيكون عل ــدار س ــل اجل متوي
حساب أولويات إنشائية أخرى

لفت التقرير إلى أن وزارة الدفاع 
ــن األولويات؛  ــد م ــا العدي لديه
ــزال الواليات املتحدة  حيث ما ت
ــتان، وتنشر  تقاتل في أفغانس
ــاب في  ــة اإلره ــوات مكافح ق
ــي أماكن  ــط وف ــرق األوس الش
التي  ــرات  التوت وتراقب  ــرى،  أخ
ارتفعت حدتها في شرق آسيا، 
ــدرات  ــر ق ــى تطوي ــل عل وتعم
ــا  ميكنه ــدة  جدي ــكرية  عس

مواجهة الصني وروسيا.
ــاءات  ــار اإلنش ــي إط ــى ف وحت
ــكرية – التي تبلغ فقط  العس
ــاع – يتم  ــات الدف ــن نفق ٣٪ م
ــيع امليزانية بالفعل. على  توس
ــر راي مابوس،  ــد آخر، نش صعي
ــبق للبحرية  األمني العام األس
ــدة على تويتر،  األمريكية، تغري
األربعاء ٤ سبتمبر (أيلول)، قال 
ــاه اإلعصار  ــا: «في ظل اجت فيه
ــع  ــون، يقتط ــب ليج ــى كام إل
ترامب ٣٫٦ مليار دوالر من اجليش 
ــدار الذي ال فائدة له، حيث  للج
قالت (atm marines) إنها حتتاج 
هذا املبلغ إلصالح ليجون عقب 

اإلعصار األخير».
ــد يكون  ــرى، ق ــة أخ ــن ناحي م
ــل ١٢٧  ــة وقف متوي ــن اجملازف م
ــاءات  اإلنش ــروعات  مش ــن  م

ــا  حدده ــي  الت ــكرية  العس
ــن  تتضم ــث  حي ــون،  البنتاغ
بعض املشروعات التدريب على 
ــوف  ــلحة وصيانتها. وس األس
تقتطع القواعد األوربية الكثير 
ــار  ــات، كما أش ــن التخفيض م
حتليل أوردته «واشنطن بوست» 
ــك  ذل ــدت  وأك ــي  املاض ــام  الع
ــك أن  ــة البنتاغون. وال ش قائم
البنتاغون عمل على االقتطاع 

ــوض  ــي ال تق ــق الت ــن املناط م

ــتعدادات، إال  ــات واالس العملي
ــتقطاعات قد تزيد  أن هذه االس
من زعزعة دور الواليات املتحدة 
ــف الناتو، في ظل احلذر  في حل
ــدول  ــن ال ــد م ــي للعدي الفعل
ــت  ــة البي ــن مطالب ــة م األوربي
األبيض بقيادة ترامب بالتخلي 

عن القواعد األوربية.
ــش  اجلي ــورط  ت ــوة  اخلط ــذه  ه

األمريكي في سياسات حزبية
ــت مقاالً  ــر: «كتب ــردف التقري ي
ــرت فيه إلى  ــام املاضي أش الع
ــدود  ــى احل ــش عل ــر اجلي أن نش
األمريكية – املكسيكية فقط 
ــات منتصف املدة  ــل انتخاب قب
ــمعة غير  لعام ٢٠١٨ هدد الس
ــلحة، بل  للقوات املس احلزبية 
ــية،  ــة سياس جعلها مؤسس
ــرة تفعل  ــوة األخي ــذه اخلط وه

ذلك مجددًا».

ــى حد  ــخرية، عل ــر للس واملثي
ــة  مطالب أن  ــر،  التقري ــر  تعبي

ــني بعضهم  ــن للحزب املناصري
ــن  ــش ع ــل اجلي ــض بفص البع
ــة يؤكد بالفعل على  السياس
ــى أن  ــير إل ــذي يش ــوم ال املفه
ــية. ومن  ــة سياس اجليش جه
ــة  البرملاني ــت  وصف ــا  جانبه
ــرمان شولتز، رئيسة  ديبي واس
ــات  ــة خملصص ــة الفرعي اللجن
ــي  األمريك ــيوخ  الش ــس  مجل
بشأن البناء العسكري وشؤون 
ــني القدامى، هذه اخلطوة  احملارب

بـ«السرقة من اجليش». 
ــن  م ــة  مجموع ــت  وطالب
الدميقراطيني في اللجنة إسبر 
ــكيل جدار  لتبرير: «سبب تش
ــة أفراد  ــدودي أهمية لرفاهي ح
ــم» أكثر من  ــا وعائالته خدمتن
ــى  عل ــة  املوضوع ــروعات  املش
ــا . وقال  ــة التقطيع حاليً طاول
ــة  ــس جلن ــري، رئي ــاك ثورنبي م
القوات املسلحة في مجلس 
ــي: إن تهديد  ــواب األمريك الن
ــتقطاع  باس ــني  الدميقراطي
ــوال املردومة «فقط يجبر  األم
قواتنا على دفع ثمن اخلالفات 

السياسية في واشنطن».
واختتم التقرير بالقول: «على 
ــاوف  ــذه اخمل ــن أن ه ــم م الرغ
ــا، إال  ــة متامً ــون صادق قد تك
ــني مصير اجليش  أنها تربط ب

ونتيجة الصراعات احلزبية».

12 قضايا
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من النفط والكمارك
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كيف يتورط الجيش األمريكي في السياسة بسبب «جدار ترامب»؟
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أبلغ وزير الدفاع األمريكي أعضاء 
الكونغرس أنه سيقتطع ٣,٦ مليار 
دوالر من ميزانية مشروعات اإلنشاءات 
العسكرية من أجل بناء جدار على طول 
الحدود األمريكية مع اِّـكسيك

كردستان تعلن استعدادها لعرض حساباتها الختامية .. بشرط!
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الخالف الحزبي األخري على ميزانية وزارة 
الدفاع يـُظهر كيف أن االستقطاب السياسي 

اِّـتزايد للبالد يشكل تحديـًا للجيش

اسبر

مابوس

بومبيو



ــرائيل  ــة بحثية دولية إس اتهمت مؤسس
بأنها توظف عالقاتها مع شركة فيسبوك 
ــطيني في  ــوى الفلس ــي ”محاربة“ احملت ف

الفضاء االلكتروني األزرق .

ــة  الدولي ــت  ”إمباك ــة  مؤسس ــت  وربط
ــان“ في تقرير لها  لسياسات حقوق اإلنس
ــخة  تلقت وكالة األنباء األملانية (د.ب.أ) نس
منه، بني شكاوي الفلسطينيني من ”قيود 
ــوي اخلاص  ــبوك“ على احملت ــا فيس تفرضه
بهم ووجود ارتباط مصالح اقتصادية بينها 

وبني إسرائيل .
ــبوك  ــت إن العمل في فيس ــت إمباك وقال
شهد مؤخرا منوا، حولها إلى شركة ضخمة 
ــخاص،  ــن األش ــرات اآلالف م ــف عش توظ
ــيع  ــركة مع توس األمر الذي تطلب من الش
ــعي إلى التوسع خارج  أعداد عمالئها، الس

حدودها الوطنية.
ــرات إقليمية  ــت أن توفر مواقع ملق وأوضح
ــل  مث ــيات،  اجلنس ــددة  متع ــركات  لش
ــدة مزايا مثل جلب  ــبوك، يتيح لها ع فيس
املزيد من االستثمار وخلق فرص عمل وربط 
ــكل أنواع  ــاك ب ــني هن ــخاص العامل األش
ــة واملتعددة  ــركات الوطني اخلبرة لدى الش

اجلنسيات األخرى العاملة هناك.
وأشارت املديرة التنفيذية للمؤسسة مها 
ــيني، إلى أن استضافة إسرائيل مقرا  احلس
إقليميا لشركة فيسبوك، أتاح لها التأثير 
بشكل متصاعد على احملتوى الفلسطيني 
ــطينيني  ــرات فلس ووصل حد اعتقال عش
ــتهم جملرد حقهم في حرية  ــبب ممارس بس

التعبير.
ــكوى منصات  ــى ش ــيني إل ــت احلس ونبه

ــطينية ”مرارًا  التواصل االجتماعي الفلس
ــطيني  ــن تقييد احملتوى الفلس وتكرارًا“ م
ــه  ــن ربط ــا ميك ــو م ــبوك، ”وه ــى فيس عل

بضغوط إسرائيل على الشركة العاملية“.
ــار  لكب ــارات  زي ــرار  تك ــيني  احلس ــرزت  وأب
ــركة فيسبوك وإسرائيل  املسؤولني في ش
وإبرام اتفاقيات بني اجلانبني بدعوى محاربة 
ــديد  ــن تقييد ش ــفر ع ــض، ما أس التحري
ــت نادراً ما  ــطيني في وق للمحتوى الفلس
ــرائيلي الذي  ــوى اإلس ــل مع احملت مت التعام
ــة والدعاية ضد  ــر الكراهي ــى نش ــو إل يدع
الفلسطينيني. وشددت مؤسسة إمباكت 
ــركات  ــه يتعني على الش ــى أن ــة عل الدولي
متعددة اجلنسيات مثل فيسبوك، ”االلتزام 
بالضوابط األخالقية اخلاصة بها والتي تدعو 

ــض الكراهية  ــز حرية التعبير ورف إلى تعزي
ــان وحياته“. والعنف واحترام كرامة اإلنس

ومؤخرا، أفاد توثيق متخصص أصدره املركز 
ــطيني للتنمية واحلريات اإلعالمية  الفلس
ــت منذ  ــبوك أغلق ــركة فيس ــدى) أن ش (م
ــرات الصفحات  ــاري عش ــع العام اجل مطل
ــن  م ــطينيني  فلس ــطاء  ونش ــني  إلعالمي

الضفة الغربية وقطاع غزة.
ــت (د.ب.أ)  ــه تلق ــي تقرير ل ــز ف ــر املرك وذك
ــم الصفحات التي  ــخة منه، أن ”معظ نس
ــعة، ولم يتلق  أُغلقت حتظى مبتابعات واس
أصحابها أي إنذارات مسبقة، أو تفسيرات 
ــبوك على خطوة  ــركة فيس ــرر إقدام ش تب
ــعة“  اإلغالق“. وندد املركز بـ ”احلملة الواس
ــبوك على صفحات إعالمية  لشركة فيس
ا  ــا جسيمً ــطينية واعتبرها ”مساسً فلس

ــتجابة  ــات اإلعالمية واس ــرًا باحلري وخطي
ا  ــأن ما تعتبره حتريضً ــرائيل بش ملواقف إس

عليها أو ضد سياساتها وجيشها“.
ــز (صدى  ــن مرك ــل، أعل ــياق متص ــي س وف
ــه، أن إدارة  ــهري ل ــي تقرير ش ــال) ف سوش
ــبوك ”تستمر بالتضييق على  شركة فيس
ــطيني، ضاربة عرض احلائط  احملتوى الفلس
كل املعايير واألخالقيات املهنية واحلقوقية 
ــطيني  ــوى الفلس ــع احملت ــا م ــي تعامله ف
وخصوصيته كشعب واقع حتت االحتالل“.

ــال): ”أكثر من  ــدى سوش ــد مركز (ص ورص
ــطيني على  ــاكاً للمحتوى الفلس ١٧ انته
ــهر  ــل االجتماعي خالل ش ــع التواص مواق
ــا داخل  له ــي، كان جُ ــطس املاض آب / أغس
ــبوك) الذي يدعي فتحه  املوقع األزرق (فيس

ــن اآلراء  ــر ع ــرة للتعبي ــة وح ــاحة آمن مس
واملعتقدات الشخصية“.

وفي حزيران/يونيو من العام املاضي، كشفت 
ــع  ــرائيلية أن إدارة موق ــاء اإلس وزارة القض
ــام ٢٠١٧ ملا يقرب  ــتجابت ع ــبوك اس فيس
ــرائيل، إلزالة وحظر  من ٨٥٪ من طلبات إس
وتقدمي بيانات خاصة باحملتوى الفلسطيني 

على موقع التواصل االجتماعي.
وفي نيسان/ أبريل املاضي، نشرت صحيفة 
ــر  ــتثمار كبي ــن اس ــة ع ــس“ العبري ”هاآرت
ــات الذكاء  ــي عملي ــبوك ف ــركة فيس لش
ــن خالل مركز  ــرائيل م االصطناعي في إس
ــاعدة  جديد للبحث والتطوير مصمم ملس
ــني واملبرمجني في الشركة  عمل املهندس

األمريكية وخارجها .
ــبوك تعد من بني  وأبرزت الصحيفة أن فيس

ــيات  ــركة متعددة اجلنس ــر من ٣٠٠ ش أكث
ــر في  ــث والتطوي ــآت للبح ــت منش فتح

إسرائيل .
ــرائيل  ــطينيون من أن إس ــكو الفلس ويش
ــع إدارات مواقع  ــل باالتفاق والتعاون م تعم
ــبوك  التواصل االجتماعي، خصوصا فيس
ــطيني، وفي  ــوى الفلس ــى محاربة احملت عل
ــعة  واس ــر  حظ ــات  عملي ــك  ذل ــة  مقدم
حلسابات صحفيني ونشطاء فلسطينيني 

بدعوى التحريض على اإلرهاب.
ــم الصحفيني في  ــة دع ــول رئيس جلن ويق
إدارة  إن  (د.ب.أ)،  ـــ  ل ــري  املص ــح  صال ــزة  غ
فيسبوك تتعمد إغالق عشرات الصفحات 
ــبب  س دون  ــخصية  الش ــطينية  الفلس
ــان ودون تنبيه لهذه  واضح في أغلب األحي

ــة  ــني املتبع ــي القوان ــا ه ــات كم الصفح
واملعروفة لدى إدارة الشركة.

ــبوك  ــول منصة فيس ــد املصري ”حت وينتق
ــن منصة للوعي والتبادل املعرفي  املهمة م
ــراءات تخدم  ــة تتخذ إج ــة أمني ــى منص إل
ــرائيل وتتنافى مع منظومة  ــات إس سياس

حقوق اإلنسان العاملية“.
ــل املئات  ــرات، ب ــار إلى أن هناك العش وأش
ــة  التحريضي ــرائيلية  اإلس ــع  املواق ــن  م
ــا  بحقه ــذ  يتخ أن  دون  ــبوك،  فيس ــى  عل
ــة  ــذا يدلل أن هناك ”سياس ــراء، وه أي إج
ــد أن ما تقوم به إدارة  الكيل مبكيالني ويؤك
ــني واألعراف  ــبوك يخالف كل القوان فيس
ــالن العاملي  ــح اإلع ــكل واض ــك بش وتنته

حلقوق اإلنسان“.
ويؤكد املصري، أن استمرار إغالق الصفحات 
ــة  ــى حري ــلباً عل ــر س ــطينية ”يؤث الفلس
ــلباً على  ــا أنه يوثر س ــرأي والتعبير، كم ال
ــي ألنها باختصار  ــم التواصل االجتماع قي
تندرج في إطار كتم األصوات وقمع احلريات 

العامة“.
ــؤون األسرى واحملررين  ــار إلى أن هيئة ش يش
ــطينية  الفلس ــر  التحري ــة  منظم ــي  ف

ــا يزيد عن  ــت م ــرائيل اعتقل ــرت أن إس ذك
ــطينياً خالل العام ٢٠١٨، بينهم  ٣٥٠ فلس
ــورات  منش ــبب  بس ــاب  وكت ــون  صحفي
ــور قتلى  ــر ملصقات وص ــعارات أو نش وش

ــبوك، وأحيانا  ــرى على صفحات فيس وأس
ــاب  إعج ــجيل  وتس ــاركة  مش ــبب  بس

ملنشورات آخرين .

بعبارة أخرى، افتعلت بولندا قتاالً وقبلته 
ــب  ــرَة، لكن الواقع – بحس جبَ ــا مُ أملاني
التقرير – أن هتلر حتالف مع ديكتاتور آخر، 
ا  ــتالني، الذي سعى سابقً هو جوزيف س
ــور ليقابل  ــة احمل ــول على عضوي للحص
بالرفض. وفي مقابل ذلك، عقد الطاغيتان 
النازي والسوفيتي اتفاقية عدم االعتداء 
«حلف مولوتوف – ريبنتروب» التي اتفقوا 
ــيم بولندا بني أملانيا  مبوجبها على تقس
ــح دول البلطيق  ــوفيتي ومن واالحتاد الس
ــكو، لوقوع هذه الدول في دائرة  إلى موس
اهتمامها. وفي األول من سبتمبر (أيلول) 
ــزو بلد كان  ــر أوامره بغ ــدر هتل ١٩٣٩، أص
ــني أملانيا هتلر  ــيئأن يقع ب من حظه الس
واحتاد ستالني السوفيتي، كما وجه هتلر 
ــى الضحايا  ــى هذه الفوضى إل اللوم عل

وحلفائهم الغربيني.
قل ما تشاء عنه، لكن العريف البوهيمي 
ــي كان خبيرًا  ــول إلى طاغية أملان الذي حت
ــلبية  ــية العدوانية الس ــي الدبلوماس ف

واإلستراتيجية العسكرية .

ــا إذا اجتمع لدينا  ــى أنن ــير التقرير إل يش
ــي  ــاس األيديولوج ــة واحلم ــاء املعرف ادع
ــكرية  ــع القدرات العس ــر القلب م وحتج
ــرب حدوث كارثة  ــورة، فهذا نذير بق املتط
ــح املقاومة  ــا متن ــة عندم ــة، خاص عاملي
الواهنة من جانب القوى اخلارجية الكبيرة 
الوقت الكافي ليسعى الطغاة لتحقيق 
ا هو ما  ــابهً أهدافهم، فهل كان أمرًا مش
ــع، ورمبا مرّت  ا؟ بالطب ــذ ٨٠ عامً ــدث من ح

ــن الركود  ــلطوية مبرحلة م ــة الس الرغب
ا،  ــوت أبدً ــاردة، لكنها ال مت ــد احلرب الب بع
ــي مناطق مثل  ــم عودة جديدة ف بل تنظ

موسكو، وبكني، وبيونغ يانغ، وطهران.
ــدو أن التكنولوجيا  ــاء، يب ــذه األثن ــي ه ف
العسكرية تشهد ثورة مع ظهور الطاقة 
املوجهة واملوجات فوق الصوتية واملركبات 
ــي، ولم تكن  ــيّرة والذكاء االصطناع املس
ــلطويني اجلدد سريعة  املقاومة ضد الس
ــه اخلصوص، فهذا ليس  أو قوية على وج
ــم  ــبتمبر ١٩٣٩، إال أن العال ــن س األول م

ــات املفرطة التي  ــم يتخلص من التعدي ل
بلغت ذروتها في احلرب العاملية آنذاك.

أحالم اإلمبريالية اجلديدة
ــابه احلرب العاملية الثالثة مع  كيف تتش
ــه؟  ــان في الوقت نفس ــة وتختلف الثاني
يجيب التقرير بأن طبيعة احلرب والتنافس 
ا، فهي صراع  ــتراتيجي لم تتغير أبدً اإلس
ــني  ــي لرغبات املتنافس ــي حماس تفاعل
ــول لغايتهم، بقوة  ــى الوص العازمني عل

السالح إذا لزم األمر.
ــي مبهارة،  ــي املاض ــب هتلر على مآس لع
ــي أنهت  ــاي الت ــدة فرس ــيما معاه ال س
ر األملان بأن  ــرب العاملية األولى، حني ذكّ احل
مت السكان األملان العرقيني  فرساي قسّ
ــد جعلت ممرًا بني  بني بلدان مختلفة؛ فق
أملانيا نفسها وروسيا الشرقية لتقسيم 
البلد، كما تكبدت خسائر فادحة نتيجة 
ــن ذلك أنها  ــى، واألدهى م ــرب العظم احل
ــؤوليتها  ــراف مبس ــا باالعت ــت أملاني طالب
ــفك الدماء. وأصر هتلر على أنهم  عن س

ــترداد  ــرى الس ــرة أخ ــالح م ــوا الس حمل
الشرف املفقود واغتنام املوارد الطبيعية 
ــم  مبتغاه ــاز  إلجن ــا  يحتاجونه ــي  الت
الوطني، ومن ثم، اتخذ قرارًا بغزو شريكه 
ــدوان عام  ــي اتفاقية عدم الع ــابق ف الس
١٩٤١، األمر الذي أصاب ستالني بالصدمة 
ــك أن القطار  ــاق هتلر، وذل ــديدة لنف الش
ــام إلى الرايخ قد  ــر احململ باملواد اخل األخي
ا إلى  ــوفيتي متجهً عبر حدود االحتاد الس

ــوات األملانية  ــد أن جتاوزته الق ــرب بع الغ
ا . أال يوجد شرف  ــرقً األولى في اجتاهها ش
بني الطغاة املستبدين؟يقول التقرير: «إن 
ــات التي تعرض لها  ــوء هتلر إلى اإلهان جل
ــواء كانت  ا، س في املاضي يبدو أمرًا مألوفً

هذه اإلهانات حقيقية أو خيالية.
ــني  ــر بوت ــي فالدميي ــس الروس وكان الرئي
ــوفيتي ذات  ــقوط االحتاد الس ر س قد صوّ
ــية»  ــه «أفجع كارثة جيوسياس مرة بـأن
ــرين. وإذا ما أقيمت  شهدها القرن العش
ــدة يهيمن عليها الروس،  إمبرطورية جدي

فهذا سيعكس الكارثة.
ــس  الرئي ــدث  يتح ــه،  ذات ــياق  الس ــي  ف
الصيني الشيوعي شي جني بينج بحزن 
ــي حتقيق  ــي»، إذ يعن ــم الصين ــن «احلل ع
ــن األراضي  ــبر م ــتعادة كل ش حلمه اس
ــر الصينية ذات مرة،  التي حكمتها األس
ــيئة لـ«قرن  والتخلص من الذكريات الس
اإلذالل» على أيادي القوى اإلمبريالية، ومن 
ــتعادة الكرامة والسيادة القومية  ثم اس

مرة أخرى.

خطر الحلف الروسي الصيني
ــون  ــتبدون الالهث ــتطيع املس ــل يس ه
ــف دائم، «محور»  ــرام حتال وراء األرض إب
ــني أملانيا،  ــذي ربط ب ــوع ال ــن ذات الن م
ــذاك؟ رمبا. ذلك أن  ــا، واليابان، آن وإيطالي
ــل من روابط املودة قد يقيم حفالً  القلي
ــد ينجحون  ــرار، إال أنهم ق ــم األش يض
ــت إلى أن  ــرة من الوق ــاون لفت في التع
ــام إقليمي أو  ــارض رؤاهم حول نظ تتع
ــف أملانيا واليابان  عاملي جديد. ورمبا تق
ــرًا لوقوعهما على  ــا إلى جنب نظ جنبً
ــد أبليا  ــن العالم (فق ــراف بعيدة م أط
ــا البعض لذات  ــنًا لبعضهم بالءً حس
ــد يتفاوض  ــبب)، أو على األرجح ق الس
ورثة هتلر وستالني في هذا العصر على 
ــدوان مؤقتة إلى  ــة عدم ع عقد اتفاقي
ــف «مولوتوف ريبنتروب»  حد ما، أي حل
ــى جزء مما  ــا، للحصول عل ــاص بهم خ

أرادوه، مع تأجيل الصراع بينهما.
ــن هم نظراء بولندا  وفي كلتا احلالتني، م
ــي اجملاورة  ــي؟ أي األراض ــت احلال ــي الوق ف
ــة للغزو  ــي تبدو قابل ــكال الطرفني والت ل
ــل من  ــاك القلي ــيكون هن والتقسيم.س
ــت الصني  ــرين إذا أبرم ــحني املباش املرش
ــيا مثل هذه الصفقة، وسوف يالئم  وروس
منغوليا هذا النموذج من منظور جغرافي 
ــرة. وتُعد  خالص، لوقوعها بينهما مباش
ــورة في أراضي  ــف جزيرة محف كوريا نص

ــارك حدودها مع كلٍ  ــيا وتتش ــرق آس ش
ــي. ــرق األقصى الروس ــني والش ــن الص م

وتقع كازخستان في غرب الصني وجنوب 
روسيا وقد خضعت لالحتاد السوفيتي من 
ــتحواذ  قبل، وال تبدو أي من عمليات االس
املرتقبة مربحة على وجه اخلصوص كما 
ــكو. وفي احلقيقة، إذا  تراها بكني أو موس
ام الصينيون عيونهم الطامعة  سدد احلكّ
ــم على  ــتقع أنظاره ــمال، س ــو الش نح

منطقة سيبيريا الروسية مبجرد أن تقترب 
ــن منغوليا، فالتكالب على األرض يظل  م
ــوف  ــا وإن تغيرت معامله، وس ــا أبديً موروثً

يتسبب ذلك في مشكالت للشراكة.
ا  ــبتمبر ١٩٣٩ خارجً ــا منطق س إذا حملن
ــى اليابان  ــادي، ينبغي عل ــى احمليط اله إل
ل اجلزر  ــكّ ــديد، إذ تش ــعر بقلق ش أن تش
ــزر اجلنوب غربية  ــة اليابانية واجل الوطني
ــمالي  ــمال غربية القوس الش واجلزر الش

لـ«سلسلة اجلزيرة األولى» في آسيا.
ــو  ــكو وطوكي ــن أن موس ــالً ع ــذا فض ه
لديهما مطالبات لم يُبَتّ فها بشأن جزر 
الكوريل إلى الشمال، وتزعم بكني أن جزر 
ــينكاكو الواقعة حتت اإلدارة اليابانية  س
ــي تفكر بني  ــوب، وبالتال ــي اجلن بعيدة ف
ــيادة  ــر عمن هو صاحب الس ــني واآلخ احل
احلقيقي على أوكيناوا وسلسلة ريوكيو.

ــيا إبطال  ــني وروس ــتطاعت الص وإذا اس
ــني اليابان  ــي ب ــف األمن ــض التحال أو نق
ــتبعد تخيل  والواليات املتحدة، فمن املس
أنهما رمبا يسلبان اجلزر من اليابان املعزولة 
ا عن ذلك،  ــكريًا. وبعيدً ــيًا وعس دبلوماس
ــتصبح اليابان فنلندا  ــي احلقيقة، س فف
ــا العاصمتني،  ــب كلت اجلديدة التي تناس

وسوف تقوم العاصمتان بفرض تعويضات 
ــة على أيدي  ــداءات التاريخي ــر االعت نظي
ــد (محتمل)  ــني، وحتييد عدو واح الياباني
ــتقبل وحليفه السابق صاحب  في املس
ــتحواذ على املناطق  القوة اخلارقة، واالس
البحرية والبرية ذات املوقع اإلستراتيجي، 
ــا  ــة لقواتهم ــرات آمن ــح مم ــي فت وبالتال

البحرية وأساطيلهما التجارية ذهابًا إلى 
غرب احمليط الهادي والعودة مرة أخرى.

ــة لتحقيق  ــود املبذول ــا يتحديا اجله ورمب
ــكري على طول سلسلة  االحتواء العس
ــة العمود  ــي كانت مبثاب ــى الت ــزر األول اجل
ــذ  ــة من ــتراتيجية الغربي ــري لإلس الفق
أال  ــب  ــرى، يج أخ ــارة  بعب ــينات.  اخلمس
ــي النوم  ــون ف ــادة الياباني ــتغرق الق يس
ــدا جزئيًا،  ــر بولن ــية أن يلقوا مصي خش
ــة  ــادات األمريكي ــر القي ــي أن تفك وينبغ
ــيلعبون دور  من جانبها فيما إذا كانوا س
رجال الدولة البريطانيني والفرنسيني في 
ــات؛ وهم القادة الذين ظنوا أنهم  الثالثين
ــباع  ــر وإش ــترضاء هتل ــتطيعون اس يس
ــة  واملكان ــألرض  ل ــة  املتعطش ــه  رغبت
ــكو وبكني اختلفتا  واالنتقام.ولو أن موس
ــيهاجمون بعضهم البعض  ا ما – س يومً
ــتقبلية على أغلب  بسبب الغنائم املس
ــذا لليابان، التي  ــون – فال عزاء في ه الظن
ــي النائية، أو  ــن األراض رِّدَت م ــتكون جُ س
ــرب احمليط  ــتطرد من غ ــكا التي س ألمري
ــول أن هناك رياح من  ــة الق الهادي.خالص
الثالثينات في هواء شرق آسيا اليوم، لكن 
إذا لم تتغير طبيعة النضال اجليوسياسي 
على اإلطالق، فإن طابع النضاالت الفردية 
سيتغير إلى األبد. فكيف ميكن لتقنيات 
وطرائق شن احلروب التي وضعت منذ أيام 
ــي تغيير مجرى  ــتالني أن تأمل ف هتلر وس

احلرب في املستقبل؟
ــذا عصر  ــر، كان ه ــو ظاه ــا ه ــدأ مب فلنب
ــلحة النووية والقذائف، حني كانت  األس
األسلحة الذرية والقذائف املوجهة على 
ــتقبل، عندما أمر  ــي املس ــنوات ف بعد س
هتلر اجليش األملاني بغزو بولندا. ويختلف 
ا  ا ملحوظً الوضع في اليابان اليوم اختالفً
ــي بولندا، وال يقتصر هذا االختالف  عنه ف

على الناحية اجلغرافية .
ــلحة  ــوات املزودة باألس ــا تتواجد الق كم
ــوات التحالف  ــان، أي ق ــة في الياب النووي
ــاءل هل كان  ــة . ولعل املرء يتس األمريكي
ــيعطي الضوء األخضر للتحرك  هتلر س
ــبتمبر ١٩٣٩، لو  ــي س ــدود ف ــر للح العاب
ــية  ــوات البريطانية أو الفرنس كانت الق
قد متركزت ملوحة بأسلحة يوم القيامة 

على األراضي البولندية ؟.

/ القسم السياسي

يشكو الفلسطينيون من 
أن إسرائيل تعمل باالتفاق 
والتعاون مع إدارات مواقع 
التواصل االجتماعي 
خصوصا فيسبوك 
على محاربة اِّـحتوى 
الفلسطيني

هل تتسبب روسيا والصين بحرب عالمية ثالثة ؟
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ــابقة؟ وهل اتعظ  ــيم العالم أثناء احلروب الس ــيم احلالي للبالد وتقس ــيم البالد فيما بينها، ولكن ماذا يربط بني التقس ــى على تقس ــوى العظم ــازع الق    تتن
الساسة مما جنوه من احلربني العامليتني األولى والثانية، أم أن رياح احلرب العاملية الثالثة تهب على منطقة أخرى من العالم؟ في مستهل تقرير نشرته دورية «ذا 
ناشيونال إنترست»، يقول الكاتب جيمز هوملز: إن القوات البولندية الغازية كانت متورطة في ١٤ حادثًا عسكريًا على امتداد احلدود البولندية األملانية منذ ٨٠ 

ــر للجيش بالرد على هذه احلوادث، وبالتالي بدأت احلرب العاملية الثانية، أو على األقل،  ــا، واضطرت احلكومة األملانية املترددة إلى إصدار أوام عامً
ــزم على التعامل مع بولندا  ــتاج (البرملان في الرايخ األملاني) أنه ع ــر أن تصدقه.في ذلك اليوم، أبلغ الديكتاتور النازي الرايخس ــا أرادك أدولف هتل ــذا م ه
باللغة نفسها، بعد أن استخدمت بولندا القوات املسلحة ألشهر. وزعم هتلر  أن اجلنود النظاميني البولنديني «أضرموا النيران في أراضينا هذه الليلة، 

ا، سنرد على القنابل بقنابل أخرى». ا، ونحن نرد على إطالق النيران، ومن اآلن فصاعدً فمنذ متام الساعة ٥:٤٥ صباحً
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مريكل

إسرائيل توظف عالقاتها مع مواقع التواصل في محاربة المحتوى الفلسطيني

الجيوش االلكرتونية تقاتل َّـ صف اسرائيل ضد القضية الفلسطينية التي ما زالت تحارب العنف الصهيوني االلكرتوني
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ــول فتاة  ــاللم التيه ح ــرة س ــدور فك ت
ــمها  ــة أخفى الكاتب ذكر اس انتهازي
ــه إذ ال يريد  ــارئ بقصدية من ــى الق عل
ــة مركزاً  ــكاالت جانبي ــع في إش أن يق
ــخصيتها الكاريكاتيرية وقد  على ش
ــدها  ــة جس ــول) لنحاف ــا بـ(نح لقبه
ــا ووصفها بأنها (تتقلب  وقبح منظره
ــدها الضامر، تتقافر  ــني املوائد بجس ب
بخطوات نابضية... يعرف اآلخرون أنها 
ــدوى). وتعد  ــات بال ج ــة النهاي مخذول
ــخصية السلبية شخصية  هذه الش
ــدت ظاهرة  حاضر عن ماضٍ مؤلم جس
ــغلت الكثيرين  ــد ش ــة  كانت ق مدان
وديدنها الوحيد هو التقرب من األستاذ 
ــى به  ووالده بهدف التكرمي الذي انتش
ــني واألدباء آنذاك  ــدد كبير من املثقف ع
ــوم واقعاً مداناً لهم. وفي وفد  وصار الي
شبابي التقت باالبن فأوهمت نفسها 
أنه أعجب بها ويفضلها على األخريات 
ــارج إحداثيات  ــي خ ــي احلقيقة (ه وف
اهتمامه) غير مدركة بأنه يسخر منها 

ومن نحافتها وقبحها على الرغم من 
ــا (باألصباغ  ــت جتمل قبحه أنها كان
على لوحة وجهها) التي كانت تزيدها 
ــا ذهبت ضحية  ــاً واحلقيقة أنه قبح
ــي  الت ــة  الفارغ ــا  وأحالمه ــا  طمعه
ــمتها في يقظتها ظناً منها أنها  رس
ستكون األولى املفضلة عند األستاذ. 
ــالً  متحام كان  ــب  الكات أن  ــدو  ويب
ــع األوصاف  عليها لذلك وصفها بأبش
ــخرية األستاذ عبر  وجعلها موضع س
فيها عن منط امرأة ال نتمنى تعميقها 
ــح لنورس  ــا في حني من ــي مجتمعن ف
ــري كان النص  ــاً وفي تقدي دوراً مختلف
ــم ببعض اإلرباك  ــي مقحماً اتس الثان
ــرض أن يكون  ــرد والوصف يفت في الس
ــاً لدى  ــة وإقناع ــدادا ومتع ــر انش أكث
القارئ. ولكن على أية حال استطاعت 
ــتميل عطف  نورس بدورها هذا أن تس
ــه ملا  ــر امتعاض ــا وأن تثي ــارئ إليه الق
ــى الرغم من  ــذاك. وعل ــدث آن كان يح
ــاً بالتركيز على  ــب كان معني أن الكات
النفسي للشخصية وتفسير  اجلانب 
ــف عن  انفعاالتها وتصرفاتها والكش
ــا وخباياها إال أنه لم يوفق إلى  دوافعه
ــرد  ــا في تعميقها ما جعل الس حد م
ــحة  ــح القارئ فس ــم مين ــارعاً ل متس
ــل الفضاءات  ــة للتأمل ألنه أهم ذهني
ــتمتاعه  ــة متاماً التي تثير اس اخلارجي
ــل  املم ــلوب  األس ــذا  ه ــن  ع ــداً  بعي
ــية  ــخصية األساس ــذي جعل الش ال

ــطحة (منقادة) متضي على وفق  مس
فكرة واحدة تفتقر إلى حرية احلركة 
وتعبر عن ضعف في اخمليلة أو تخوف 
ــراك اللغة التي  ــي ش ــن الوقوع ف م
ــهب أكثر  ــد على العرض املس تعتم
ــى األناقة واإليجاز  ــن اعتمادها عل م
ــة الكبيرة والذي  في األعمال الروائي
ــتهل كتاب  أكدها (أيان وات) في مس

ــة).إن اللغة  ــة االنكليزي ــور الرواي (ظه
التي سلكها الكاتب في عرض النص 
ــتوى لغوي واحد بعيداً  تشير إلى مس
ــوي وجلأ إلى االهتمام  عن التنوع  اللغ
ــاده  اعتم ــالل  خ ــن  م ــا  به ــديد  الش
التكثيف في املعنى واإليجاز والتركيز 
ــالمة اللغة إال أنه لم يوفق في  على س
ذلك إذ وقع في بعض األخطاء النحوية 
ــد على تكرار  ــلوبية حيث اعتم و األس
ــو مفرط وممل  ــة بنح ــال املضارع األفع
مثل: (تدور، تلف، تعدو، متشي، تسرع، 
ــوي...).  تنط ــأ،  تتباط ــث،  تله ــل،  تأم
ــول  ــب الوص ــوداً حلج ــم صع إذ تتراك
ــاق ولو كان  ــى بأقصر األنس ــى املعن إل

االنتقال من فعل مضارع إلى آخر على 
ــة ايقاع لزاد التكرار جماال  وفق هندس
موسيقياً داخل مدورة األفعال ذلك ألن 
االشتغال على هذا النمط من التكرار 
ــل وتكثيفها ال مد  ــى ضغط اجلم وعل
ــطر وتطويلها في فضاءات أوسع  األس
ــص قاصراً في جذب  وأرحب يجعل الن
القارئ. وإذا تعمقنا في النص السردي 
لساللم التيه جند انه يحمل شيئاً من 
اإلحاالت الضمنية واملضمرة فسكوت 
ــة اغتصابها هو  نحول عن ذكر حقيق
ــت و اإلحباط  ــن امتداد الصم تعبير ع
ــى   ــمولها عل ــة وش ــزن والفجيع واحل
ــب نورس  ــذاك وجند في تغيي ــاة آن احلي
ــورس وال  ــاع (ضاعت ن ــرًا عن ضي تعبي

ــان النفس  ــا) وامتدادًا لفيض وجود له
ــا. أما في  ــد ذويه ــا وعن ــرارة عنده بامل
ــا بعبارة  ــورس في ذهنه ــتحضار ن اس
ــل  بأنام ــي  لتصفعن ــورس  ن ــدح  (تص
النصح.. اشطبي مرارات وقبح املاضي 
ــري الطيبة  ــنني؟ تذك ــاومي الس من تق
ــة) وفي هذا الكالم  واجلمال ازرعي احملب
ــرة ودعوة تعبير لالبتعاد  / إحالة مضم
عن عاطفة احلزن واالنكسار واإلحباط 
ــى حالة أمل  ــها نحول إل ــي تعيش الت
ــا  ــبث به ــاة والتش ــى احلي ــرار عل وإص
ــة اإلحباط  ــاة املؤملة ملقاوم رغم املأس
ــبب  ــاة بس ــمَّ احلي ــذي ع ــار ال واالنهي
ــك املنبوذين.  ــائنة ألولئ ــال الش األفع
ــة األمر هي  ــه في حقيق ــاللم التي وس
ــة انتقادية  ــة احتجاجي ــبه بوثيق أش
رافضة جلميع األنظمة املستبدة التي 
ــع العربي  ــالل الربي ــا من خ ــح به أطي
املستمر. وهنا ثمة رأي نقوله إن الكاتب 
ــك إمكانية الكتابة إال أنه بحاجة  ميتل
ــالل القراءة  ــن خ ــر أداوته م ــى تطوي إل
ــة  ــة الراقي ــال  األدبي ــتمرة لألعم املس
ــلوب في الكتابة  ليتحرر من هذا األس
ــارئ وأن ينطلق  ــتهوي الق ــذي ال يس ال
ــاءات أكثر انفتاحا وتعامالً مع  إلى فض
ــة مبخيلة ناضجة  ــودات اخلارجي املوج
ــة متقنة ال  ــة صافي ــى لغ ــد عل تعتم

تعكرها التكرارات وضغط العبارات.
* صــدر عــن دار مكتبة عدنــان للطباعة 
والنشــر ٢٠١٣ ، (١١٢) صفحــة مــن القطع 

اِّـتوسط.
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قراءة / موسى حسني القريشي

(ساللم التيه)* نص سردي للكاتب مهدي علي ازبني ضم فصلني: (نياسم متماهية) و(على مدراج التيه). يتناوب فيهما ساردان 
السارد العليم الذكوري الذي يروي لنا عن الشخصية األساسية (نحول) عرب سردية ساخرة، ثم يأتي صوت السارد الثاني االناثي 
ليقوم َّـ إعادة ترتيب اِّـعاناة َّـ النص الثاني ليستحضر لنا جانباً من الشخصية الثانوية (نورس) التي ذهبت مكيدة سافلة من 
شخصية األستاذ الطاغي وحاشيته. من يطالع (ساللم التيه) يقف بإزاء نص سردي مفتوح يقوم به صوت أناثي بدور كبري، إذ يعيد 
ذاكرة كنا نسمع عنها  استذكار تجارب معيشة من خزين  بأسلوب تهويمي على نحو مقاطع من خالل  الكاتب صياغة ماضٍ  فيه 
كثرياً َّـ كواليس العهر والفساد عن عهد ظلم واستبداد ألشخاص كان اإلنسان العراقي فيه ال حول له وال قوة (يسرتجعها من وثائق 
حياة واقعة وكأنه يرسمها لنا ولنفسه مشاهد للحاضر أشبه بعودة تذكر قدمها بتعدد أصوات) وتبادل َّـ السرد صاغها لنا بروحية 
النص الشعري ورسمها بلوحات تعرب أو تنطوي على إحاالت كثرية ضمنية ومضمرة تجسد فعل ديمومة االنهيار األخالقي ألولئك 

اِّـستبدين..

متابعة / البينة الجديدة 
ــتاذ املساعد الدكتور  صدر حديثا لألس

ــي  ــي ف ــرزوك التدريس ــاح امل ــر صب عام

ــب العميدي..  ــل كتاب (غال جامعة باب

ــع (١٧٨)  ــي) بواق ــرح احلل ــة املس أيقون

ــف الدكتوراملرزوك:  ــال املؤل صفحة. وق

أن هذا الكتاب وفاء منه ملسرح مدينته 

ــهم  أنفس ــذروا  ن ــن  الذي ــا  ولرجاالته

ــرح احللي العريق والفنان القدير  للمس

ــوذج متفرد وال ميكن  ــب العميدي أمن غال

ــرح  ألي باحث أن يدون الكتابة عن املس

ــى نتاج  ــرور عل ــي دون امل ــي والعراق احلل

ــد ألكثر  ــرحي الذي امت ــدي املس العمي

ــل واإلخراج  ــني التمثي ــا ب ــن (٤٠) عامً م

ــل اإلداري،  ــات والعم ــف والتقني والتألي

ــترك في  ــرح اش ــق رجل مس ــو بح فه

ــرحيات مؤمنًا بأنَّ للفنان  عشرات املس

ــن  ف ــو  ه ــرح  املس وإنَّ  ــا  اجتماعيًّ دورًا 

ــرحياته  االحتجاج والرفض فكانت مس

ــى الواقع  ــة منتفضة عل ــة مدرك واعي

ــارك ممثلةً  ــدة للجوائز عندما تش حاص

. مدينةَ احللة أبهى وأجملَ متثيلٍ

بغداد / البينة الجديدة
ــيد املفتش العام  ــراف الس بإش
ــياحة واآلثار  لوزارة الثقافة والس
ــاعد الدكتور علي  ــتاذ املس االس
ــبة اسبوع  حميد كاظم، ومبناس
ــنوي وحتت  ــة الوطني الس النزاه
ــزة احلاضر  ــة ركي (النزاه ــعار  ش
وضمانة املستقبل) وبغية تطوير 
ــوزارة، واالرتقاء  موظفي وكوادر ال
بأدائها من أجل مواجهة الفساد 
ــي واإلداري، وبث قيم النزاهة  املال
ــد  قواع ــاء  إلرس ــفافية  والش

وأخالقيات الوظيفة..
ــام  الع ــش  املفت ــب  ــم مكت يقي
ــياحة واآلثار  لوزارة الثقافة والس
ــة عمل متخصصة بعنوان  ورش

(استرداد املال العام) في الساعة 
ــرة من صباح اليوم االثنني  العاش
ــي مقر  ــتار ف ــة عش ــى قاع وعل

الوزارة.

متابعة / البينة اجلديدة 
ــة  الثقاف ــر  وزي ــى  التق
ــياحة واآلثار الدكتور  والس
ــي  احلمدان ــر  األمي ــد  عب
ــد  معه ــس  برئي ــرا،  مؤخ
ــيد  الس ــي  العرب ــم  العال
ــس.  باري ــي  ف ــغ  الن ــاك  ج
ــي مع النغ  ــث احلمدان وبح
الثقافية  الشراكة  تدعيم 
بني فرنسا والعراق والعالم 
ــى  إل ــة  باإلضاف ــي،  العرب
ــادرات الثقافية  تفعيل املب
في مجاالت االدب والفنون 
ــي  احلمدان ــر.وأكد  والنش
ــى ضرورة  ــالل اللقاء عل خ
ــعرية  ش فعالية  ــم  تنظي
ــعر  في العراق في يوم الش

ــيد النغ  العاملي، داعياً الس
العام  ــع  ربي العراق  ــارة  لزي
القادم. وأجرى وزير الثقافة 
ــاء جولة  اللق ــة  بعد نهاي
ــد العالم العربي  في معه
الصور  ــاط  التق ــت  تضمن
ــيد  الس ويعد  ــة.  التذكاري
ــخصيات  ــد الش أح ــغ  الن
ــي  ف ــة  املهم ــة  الثقافي
اذ شغل  والعالم،  ــا  فرنس
منصب وزير التعليم، ووزير 
ــات  حكوم ــي  ف ــة  الثقاف
ــى  عل ــل  وحص ــابقة،  س
الفرنسي  البرملان  عضوية 
ــة  الوطني ــة  واجلمعي
الفرنسية عدة مرات، وكان 
ــه دور كبير منظمة أليف  ل

ــاني  اإلنس ــروعها  ومش
الكبير. وكان احلمداني قد 
ــفارة  ــكر للس تقدم بالش
ــداد  بغ ــي  ف ــية  الفرنس
واخلارجية الفرنسية لدعم 
ــاعر  ــراق الش الع ــح  مرش
ــوقي عبد األمير لشغل  ش
ــد  معه ــة  رئاس ــب  منص
ــم العربي في باريس. العال

أن  ــر  بالذك ــر  اجلدي ــن  وم
معهد العالم العربي الذي 
ــاهم العراق بتأسيسه  س
ــى  ــل عل ــام ١٩٨٠، يعم ع
التعريف بالثقافة العربية 
ــرها وإقامة جسر بني  ونش
ــة العربية والثقافة  الثقاف

الفرنسية.

نصيف الشمري
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باحلرية

ابتسامةٌ غريبة  
توغلُ في اعماق ِاجملهول 

عاب  تسلخُ الصِّ
دمعاً  يخترقُ املسافات  

بهجةً مؤملة 
على شفةِ ليل  

تقبلُ منابرَ الذكرى
روحا  ترفُّ اليك 

رغمَ الذي حدث .. 
سينتظرُ انكساري
ذاتَ دمعٍ يُصحيك 

قد احزنُ في ابتسامة 
او افرحُ في  لعنة ِبعاد 

كأني ادركُ  انْ ال وقتَ لديك 
سوى احالم 

ها دروبا تهديك الى  تعدُّ
متى سيصحو اللقاء..

ابتسامة  في وجه  ميؤوس منه 
تنير حلكة ملتهبة؟!
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العزمية، واإلصرار، واملثابرة، والثقة بالنفس؛ كلها عوامل رئيسة في 
أسباب النجاح. فاإلنسان الذي ميتلك هذه األسلحة الفكرية البد 
ــق أهدافه، وبالتالي ينال مراده ويحصل  له أن يصيب مرماه ويحق
ــول اليها، بكامل  ــي يروم الوص ــاه، ويصل النقطة الت على مبتغ
ــاً قد عجز غيره  ــا يحقق جناحات باهرة، وأهداف ثقته، ومن خالله
عن حتقيقها. وإذا وصل االنسان الى ذلك فكان األولى بنا أن نطلق 
ــان عظيم» ونتخذه املثل االعلى في حياتنا وفي  عليه عبارة «إنس
ــتقبلنا، وميكن لنا أن نستفيد من جتربته وأن نخطو خطواته  مس
ــير في نفس االجتاه الذي سار عليه، كي نحقق  التي خطاها، ونس
ــا، كما فعل ذلك العظيم، وبالتالي  اهدافنا ونصل الى طموحاتن
ــماء تنقش في صفحات الذاكرة، اذا  أيضاً قد نصبح عظماء، وأس
ــوف  ــجل التاريخ، س ما ذكرت في أي محفل من احملافل، أو في س
ــاء الذين كانوا  ــئ الرؤوس. والعظم ــي لها الهامات، وتطأط تنحن
ــائل، ومن ثم حققوا طموحاتهم ووصلوا  ميتلكون كل هذه الوس
ــد (١٨٨٦-  ــيغموند فروي ــر جداً. ومن هؤالء س ــى أهدافهم، كثي ال
ــانية، ومفخرة  ــا بعد علماً من أعالم االنس ــذي صار فيم ١٩٣٩) ال
ــس  ــي، فهو املؤس من مفاخر الطب، وخصوصاً التحليل النفس
ــوم لهذا العلم  ــر، وأصبح الي ــع عش لهذا العلم في القرن التاس
مدارس واسعة، بلغت الذروة، وخصوصاً في أوروبا وأمريكا وغيرها 
ــيرته، أنه في  من الدول االخرى. يذكر بعض من الذين كتبوا في س
سنة مبكرة من حياة فرويد، ظهر كتابان عظيمان كان لهما االثر 
البالغ في تلك اجملتمعات آنذاك، هما «أصل األنواع» لدارون واآلخر 
ــوف والعالم األملاني فنخر، وكان هذان الكتابان قد  كتاب للفيلس
ــحذ  غيرا حياة فرويد، وكان لهما االثر البالغ في تطوير فكره، وش
ــي أو الفيزياء،  ــك ومنها العلم الطبيع ــه كما كانت بعد ذل همت
ــذرة التفكير والعلم  ــني في زرع ب وهذان الكتابان يعتبران أساس
ــي.  لدى فرويد، ليحصل بالتالي الى وضع نظرية التحليل النفس
ولد سيجموند فرويد في سنة ١٨٥٦ من أبوين يهوديني في مدينة 
ــن الرابعة  ــيك. وفي الس ــرج مبورافيا، الواقعة اليوم في تش فرايب
ــرته الى مدينة فيينا، فنشأ هناك وتلقى العلم ودرس  انتقلت أس
ــمه جوزيف  ــب. وهناك تعرف على صديق اس ــي جامعاتها الط ف
بروير، اشترك معه في بحث علمي حول اسباب الهستيريا وطرق 
عالجها، ثم في بحث آخر بعنوان «دراسات في الهستيريا»، ونشر 
ــيرة  هذا االخير في عام ١٨٩٥. ويذكر أيضا، بعض ممن كتب في س
ــب اخملتلفة، ما عدا  ــة فروع الط ــد أنه لم يكن مييل الى دراس فروي
طب االمراض العقلية. وكان اغلب اهتمامه يسير صوب االبحاث 
الفسيولوجية والتشريحية املتعلقة باجلهاز العصبي. واشتغل 
ــهادة  ــي هذا وهو ما زال طالبا في اجلامعة. حتى حصل على ش ف
الدكتوراه في سنة ١٨٨١ في الطب واصبح مساعدا ألرنست بروك 
ــنة ١٨٨٢ عمل طبيبا في املستشفى الرئيس  في معمله. وفي س
ــته في تشريح اجلهاز العصبي الى  بفيينا. واستمر يواصل دراس
جانب عمله طبيباً، ونشر بعضاً من ابحاثه التي اعتبرها مهمة، 
ــا زاد اهتمامه في  ــة في هذا االطار. بعده ــتصبح طفرة نوعي وس
ــت هذا اجلانب  ــراض العصبية صحبها ببحوث تناول ــة االم دراس

بشكل مكثف، وفي عزمية ال تكل وال متل.
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فنارات

داود السلمان 

كريم ثامر

... أَنْ ساعدوه فهذا الصبُّ من ومقٍ
تطايرتْ كدخان التبغِ اشالؤهْ....

ولم يعد يلتقي النايات مبتسما....
ولم يَعدْ شاعراً يهجوه امالؤهْ...

... هي البداوة كم تلقيه في عطشٍ
انثى الفرات فكم حتتاجُ صحراؤه...

وعاد منها بال اسمٍ يليقُ به....
وكان قد حيرتهم تلك اسماؤه....

ــدي  ته ــن  م ــمس  الش ــا  فوحده

مالمحها.....
ذاك السمارَ فهل تغريه افياؤه.....

مذ الفِ غيمةِ تأجيل وما هطلت....
يرنو ولكنَّ ال يرنو له ماؤه.....

ما زال طفل رواياتٍ بداخله.....
يقول علَّ حتب الوحش حسناؤه.....

يا بنتَ منرود إن النار تأكله....
فكيفَ شيدتِ صرحا انتِ حواؤه

. وليس فيه من ابراهيم بوصلةً
فكيف يصبو اليه اليوم اطفاؤه....

حني على ذلك اجملنون 

في يده...
مذ رام عينيكِ حتى اليوم حناؤه

يقول هل سترد الروح ضحكتها....
وهل ينادوك يا اماه ابناؤه

لقُ الصبرَ هل يُدلي له طرفا.... ميُ
فيرمتي عنه مهما طال اطراؤه...

... هُ عطشٌ فيه ابتسامةُ نهرٍ مسَّ
هُ الغيث واستسقى احباؤه.... ومسَّ

اذا يراكِ يرى االيام آنسةً
كأنْ تبعثرَ في ممشاكِ اعياؤه

ìyÏ€aÎ@ıb‰éy

قصيدة

ثائرة شمعون البازي
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ترانيم وشجون لونية تجسد القضية الحسينية بمعرض فني في القشلة
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ــي حافظ  ــكيلي العراق ــان التش الفن
ــة  الفكري ــم  القي ــة  مجموع ــى  عل
ــع او  ــا اجملتم ــي ورثه ــة  الت واحلضاري
ــور  ــا, وط ــش فيه ــي يعي الت ــة  البيئ
ــم مع الظروف  ــك املظاهر مبا يتناغ تل
املوضوعية للمرحلة التاريخية وراعى 
ــداث والرموز,  ــية األح ــزام بقدس االلت
وعدم اخلروج بالنص البصري عن اخلط 
ــان الناجح هي  ــفة الفن العام, ففلس
ــاء والتطور  ــة البن ــش مع حرك التعاي
ــك جند أن   ــة احلدث, لذل ــع بقاء رمزي م
ــان والعكس  ــو الفن ــو بزه ــن يزه الف
ــوراء   ــح, ونحن نعيش أيام عاش صحي
ــني  ــورة اإلمام احلس ــة ث ــرى واقع وذك

ــا من  اغترف الفنانون العراقيون، قبس
ــا ويوظفوا  ــأوا بظله ــا، ليتفي معينه
ــكيلية  ــا عبر أعمال فنية تش أحداثه
ــدان اجلمعي،  ــر والوج ــي الضمي حتاك
ــدتهاً  ــانية جس ــة إنس ــا قضي كونه
ــعر  ــان والطوائف، فأجمل ش كل األدي
ــني  ــهاد اإلمام احلس كتب عن استش

ــة املندائيني، عبر قصيدة  كان للصابئ
الشاعر العراقي الكبير عبد الرزاق عبد 
ــت وعفوك عن مقدمي»  الواحد «قدم
ــر كان لإلخوة  ــا كتب من نث وأجمل م
ــوف  الفيلس ــاب  ــيحيني في كت املس
واألديب أنطوان بارا «احلسني في الفكر 
املسيحي» وأقوال كثيرة ومن اجتاهات 
دينية وفكرية متعددة، وهذا خير دليل 
على إنسانيتها الكونية, التي ألهمت 
ــه  وانتمائ ــه  توجهات ــكل  ب ــم  العال
ــن عناوين  ــه يتخذها عنوانا م وجعلت
ــة التوحيد  ــة, وكلم ــاء والتضحي اإلب
ــبق في  ــدم الس ــة. ق ــد الكلم وتوحي
توظيف الفن للقضية احلسينية كان 
الثقافي»  ــول  املتج املتحف  «ملنظمة 

ــات الثقافية  ــم اخلطاب ــرز واه احد اب
ــة العراقية»  ــة في بنية الثقاف والفني
ــامال  ــا ش ــا فني ــت معرض ــد أقام فق
ــني يجمعنا  وكبيرا حتت عنوان (احلس
ــون فنانا  ــارك فيه خمس ويوحدنا) ش
وفنانة من كبار وأملع األسماء العراقية 

ــم والنحت واخلط والزخرفة  في (الرس
ــات  احملافظ ــف  مختل ــن  م ــاء)،  واألزي
ــي، عطروا  العراق ــعب  الش ومكونات 
ــيد  ــهادة وتس ــق الش ــم بعب لوحاته
ــار الدم  ــن انتص ــر ليعل ــون األحم الل
الطاهر على السيف اجلائر، استمدوا 
أعمالهم الفنية من تداعيات القضية 
ــينية فحولوا «الدمعة واللوعة  احلس
واملواقف املشرفة والبطولة والفداء»، 
ــة على  ــة متحرك ــم لوني ــى مفاهي إل
الذائقة  ــي  البصرية، حتاك ــوص  النص
ــم كلماتها  ــالة تفه ــة، ورس اجلمعي
ــيط. افتتح  ــات العالم دون وس كل لغ
ــادق  ــي «ص ــي والروائ ــرض اإلعالم املع
ــتاذ هاشم  اجلمل ومدير املنظمة األس

ــوز الفنية  ــن الرم ــع نخبة م طراد» م
والثقافية واالجتماعية، شهد العرض 
إقباال واسعا من اجلمهور احمللي ووفودا 
ــاوز  جت ــني،  عراقي ــني  ومغترب ــة  أجنبي
ــابات  واحلس ــات  التوقع كل  ــرض  الع
وحقق جناحا منقطع النظير، أشاد به 

ــع املراقبني، واعتبروه نقطة حتول  جمي
ــة العراقية  ــي بنية الثقاف إيجابية ف
ــرض مجموعة  ــت الع ــرة، غط املعاص
ــة  ــالم عراقي ــائل إع ــن وس ــرة م كبي
ــهرة  ش ــرض  املع ــب  وعربية.اكتس
ــة فقد  ــات احمللي ــرت مدي ــعة عب واس
ساهم اإلخوة واألصدقاء من املغتربني 
العراقيني نشره على منصات التواصل 
ــا في  ــيل ميدي ــي والسوش االجتماع
ــدا  ــي دول هولن ــا ف ــا خصوص دول أورب
ــرض انعطافة  ــكل املع والد منارك، ش

ــاب  ــة اخلط ــي بني ــرة ف ــة كبي إيجابي
الثقافي العراقي كونه األول في شارع 
ــم والعرض  ــن حيث التنظي املتنبي م
ــالة اطمئنان  والفكرة. وكان مبثابة رس
ــى كل العالم  ــى الداخل واخلارج وال إل
ــي وعلى مختلف  ــعب العراق بان الش
ــه، يوحدهم  ــه ومذاهب ــه وأديان انتمائ
ــالة  ــني، رس ــب احلس ــم ح ويجمعه
كتبت حروفها بترانيم وشجون لونية 
ــات القضية  ــدت بها كل تضحي جس

احلسينية.

albaynanew@yahoo.com
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Òäÿ–€aÎ@ûä»€aÎ@·Óƒ‰n€a@sÓy@Âfl@=‰nΩa@ âbë@ø@fiÎ˛a@È„Ï◊

ــة، فقد مر عبر الواقع بكل  ــبا لكل ثوار العالم  عبر كل األزمن ــني دورا كونيا مهما وأصبح رمزا مناس ــل اإلمام احلس مث
ــانية من شر الطغاة، اختاره  ــطر أروع الدروس والعبر وليدافع عن الفقراء واإلنس ــموخ وكبرياء وإباء إلى التاريخ ليس ش
التاريخ ليحوله إلى قضية رأي عام وتساؤل وحدث دائم، وإذا ما قرأنا التاريخ بداللة الفن جند الفن في بنيته العامة غير 

ــخاص في زمن ومكان  ــالة توثيقية عن األحداث واألش ــل عن التاريخ, فال ميكن فهم احدهما دون اآلخر، فالفن رس منفص
معني، يساهم في تفسير وبيان كامل للواقع ومجريات األحداث..

متابعة / البينة اجلديدة
أعلنت النجمة اللبنانية 
ــم  جني ــيب  نس ــن  نادي
ــابها  ــر حس ــا عب طالقه
ــع  موق ــى  عل ــمي  الرس
«تويتر»، مغردةً: «القرار ما 
كان سهل علينا والفراق 

ــا  ــو م ــو ش ــب ل صع
ــباب  األس كانت 

ــرة  العش بس 
م  ا ــر حت ال ا و

ة  ــز ملع ا و
. « ا بظلو

الثمرة  «واألهم  وأضافت: 
احللوة والدنا... ما في كلمة 
ــعوري بهل  ــن ش تعبر ع
ــس هيك صار  اللحظة ب
ــا وهادي  ــا وأن اهللا يحمين
ــن لألبد  ــاء متحدي أصدق
ــائلكم  رس لكل  ــكراً  ش
محبتكم  ــدر  وبق

النا».

·Ó¨@kÓé„@ÂÌÖb„@÷˝ü
متابعة / البينة اجلديدة

ــات  ــررات وتوصي ــى مق ــاء عل بن
اجتماع املكتب التنفيذي ملنظمة 
ــة املنعقد في  ــياحة العاملي الس
مت  ــبورغ  بطرس ــانت  س ــة  مدين
ــة العراق  ــرار عضوية جمهوري إق

ــة  وامليزاني ــج  البرام ــة  جلن ــي  ف
ــط،  ــرق األوس ــال عن دول الش ممث
ــة من  ــذه اللجن ــر ه ــث تعتب حي
ــياحة  ــة الس ــان منظم ــم جل أه
السياسات  ترسم  التي  العاملية 
ــتراتيجيات املالية والفنية  واالس

ــد ترأس  ــة. وق ــة للمنظم واالداري
الوفد العراقي في هذا االجتماع 
د. محمد العبيدي مدير عام دائرة 
ــة  ــياحية وعضوي الس ــع  اجملامي
ــني مدير قسم  السيد علي ياس

العالقات الدولية.

ÚÓ„aåÓΩaÎ@wfla5€a@Ú‰¶@ÚÌÏö»€@÷aä»€a@âbÓnÅa

متابعة / البينة اجلديدة
ضمن فعاليات مهرجان دهوك السينمائي الدولي 
ــعة خصصت  ــابع، اقيمت ندوة حوارية موس الس
لبحث سبل االنتاج السينمائي املشترك بني وزارتي 
ــترك  ــة املركزية وحكومة االقليم. وقد اش احلكوم
ــليمانية بابكر  ــة في الس ــر عام الثقاف فيها مدي
ــوك ايوب رمضان،  ــام الثقافة في ده ــر ع دري، ومدي
والسيد مهند حيال مدير قسم السينما في دائرة 
السينما واملسرح بوزارة الثقافة العراقية، والناقد 
ــو جلنة منحة  ــد ثامر جهاد عض ــينمائي احم الس
بغداد لالفالم. وقد تناولت الندوة التي ادارها د. بيار 
مصطفى وحضرها حمهور غفير بحث االمكانات 
ــة بأليات تفعيل صيغ االنتاج  والصعوبات املتعلق
ــالل  ــن خ ــي، م ــتوى العمل ــى املس ــترك عل املش
ــياقات منحة بغداد لالفالم والسعي  ــاركة س مش

ــة بتعزيز اواصر  ــة كفيل ــر فنية واداري الجتراح اط
ــف الصعد. وفي  ــى مختل ــينمائي عل العمل الس
ــادرة الوفد الوزاري  ــاخ من الترحيب امللحوظ مبب من
ــتعداده ملواصلة  ــي ابدى اجلانب الكردي اس العراق
اللقاءات للتباحث بشكل مفصل بخصوص صيغ 
ــا ألتقى الوفد  ــترك.  كم ــينمائي املش االنتاج الس
ــات واملوزعني  ــدراء املهرجان ــن املنتجني وم عددا م
ــط، وكانت حصيلة  ــرق االوس من بلدان اوربا والش
هذه اللقاءات االتفاق املبدئي على تفاصيل تصوير 
عدد من االفالم السينمائية في بغداد واقامة ورش 
ــر القدرات احمللية  ــينمائية متنوعة بهدف تطوي س
على مختلف الصعد، فضال عن االتفاق على اقامة 
ــرق االوسط مبا يعزز  ــابيع لسينمات اوربا والش اس
ــينمائية  ــور العراقي بالتجارب الس تعريف اجلمه

لهذه البلدان.

@xbn„�a@›jç@szjÌ@âaãÏ€a@ÜœÏ€a
·Ó‹”�a@ÒâaãÎ@…fl@⁄6íΩa

متابعة / البينة اجلديدة
ــات حتضير فيلم  رغم حضوره جلس
ــداول صورة  ــكندر»، وت ــر اإلس «حج
ــي وأحمد  ــاء وهب ــه بهيف ــه جتمع ل
ــرات  التحضي ــالل  خ ــاوي  الفيش
للفيلم، إال أن الفنان أحمد داوود قرر 
ــحاب بشكل مفاجئ من هذا  اإلنس
العمل وبرر موقفه بإنشغاله بعمل 
ــف عن تفاصيله. فني آخر لم يكش
ــع هيفاء وهبي  ــرار أحمد داوود وض ق

ــر  ــذي تغي ــم ال ــذا الفيل ــاع ه وصن
ــى  ــة» إل ــد اخلواج ــن «عق ــمه م اس
«حجر اإلسكندر» في ورطة، ويبحث 
مخرجه عن فنان بديل له في أسرع 
ــاج  يحت دوره  وأن  ــا  خصوصً ــت  وق
ــر. ويعد «والد  حتضيرات قبل التصوي
ــارك أحمد  ــم ش ــدث فيل رزق ٢» أح
ــه وتعاون من خالله  داوود في بطولت
ــاوي  ــد الفيش ــز وأحم ــع أحمد ع م

وعمرو يوسف.

متابعة / البينة اجلديدة
ــري  املص ــد  ماج ــان  الفن
ــة من  ــه حال ــيطرت علي س
ــف  موق ــبب  بس ــب  الغض
ــالل  ــه خ ــرض ل ــرج تع مح
مهرجان الفضائيات العربية. 
ــدأت عندما رفض  الواقعة ب
ــوات  القن ــع  م ــجيل  التس
ــد إحلاح من  ــة وبع الفضائي
ــني  واإلعالمي ــني  الصحافي
ــث معهم  ــق على احلدي واف
ــرد  ــي. ومبج ــكل جماع بش
ــجيل معهم  ــه للتس وقوف
جاء محمد رمضان لينصرف 

ــري الصحافيون بشكل تدريجي  املص ــد  ــام ماج أم ــن  م
للتسجيل مع رمضان. شعر 
ــري بالضيق من  ــد املص ماج
هذا املوقف ولكن غضبه زاد 
ــر  مؤخرًا بعدما فوجئ بنش
ــن احلضور لهذا  الكثيرين م
ــيال  الـ»سوش على  املوقف 
ــذا  ــن ه ا ع ــدً ــا». وبعي ميدي
ماجد  يتابع  ــرج،  احمل املوقف 
ــال حول  ــري ردود األفع املص
ــل «بحر»  ــي مسلس دوره ف
ــذ أيام  ــدأ عرضه من والذي ب
نورهان  البطولة  ــاركه  وتش

ومحمد دياب.

=ÁÎ@ıb–ÓÁ@¬âÏÌ@›ræ

Êböflâ@Ü‡™@kjéi@äñΩa@ÜubΩ@�aÜu@xä™@—”Ïfl

في مهرجان دهوك السينمائي الدولي
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 )١اعالن أستثمار رقم (
 ) بصيغة االستثمار٤٠اعالن تشغيل محطات الوزن المحورية عدد (

 يب تحياتهاتهديكم وزارتنا اط
 وكافة تعديالته واالنظمة الالحقة له  ٢٠٠٦) لسنة ١٣استناداً الحكام قانون االستثمار رقم (

في المحافظ�ات وحس�ب االع�داد والمن�اطق المبين�ة ف�ي الج�دول ) ) ٤٠(ل محطات الوزن المحورية عدد تشغي(تعلن وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة عن توفر فرصة أستثمارية 
هم الش�روط المطلوب�ة الحض�ور ال�ى مق�ر ال�وزارة الك�ائن ف�ي بغ�داد / الك�رخ /س�احة المتح�ف / ال�دائرة القانوني�ة / الط�ابق ف�يفعلى الشركات االس�تثمارية والمس�تثمرين الك�رام مم�ن تت�وفر  .المرفق

دينار غير قابل للرد ويتحمل م�ن يحص�ل عل�ى الفرص�ة االس�تثمارية مائة الف ) ١٠٠,٠٠٠( قدره بلغملقاء  االرضي للحصول على المتطلبات الخاصة بالمحطات المطلوب استثمارها وفقاً للقانون
ي�وم المص�ادف نش�ر االع�الن  ) يوم م�ن ت�اريخ٣٠( علماً ان اخر موعد لتقديم العروض االستثمارية والوثائق المطلوبة بعد.ويهمل اي عطاء غير مستوفي للشروطكافة مصاريف النشر واالعالن 

الساعة (العاشرة صباحاً) في  عقده في مقرها لالجابة على االستفسارات الذي في النية كما وتدعو الوزارة كافة المشاركين لحضور المؤتمرالساعة (الثانية عشر ظهراً)  ١٥/١٠/٢٠١٩ الثالثاء
 .للوزارة في الطابق االرضيالكائن في قاعة االجتماعات  ٢٩/٩/٢٠١٩المصادف  الخميسيوم 

 :الشروط المطلوبة
 .في وزارة التجارة لشركاتيكون المستثمر شركة عراقية أو أجنبية او شركاء وتقدم كافة المستمسكات التي تؤيد تأسيسها نافذة المفعول مصدقة من قبل دائرة تسجيل ا -١
 .بناء والية الدفع يتضمن طريقة ال دراسة جدوى اقتصادية فنية ومالية للمشروع من قبل مكتب استشاري متخصص معتمد -٢
حس�ابات ارص�دة م�ع كش�ف اح�دى المص�ارف الرص�ينة المعتم�دة ل�دى البن�ك المرك�زي العراق�ي على المستثمر تقديم خط�ة تموي�ل للمش�روع واض�حة ودقيق�ة مقترن�ة بض�مان جه�ة التموي�ل م�ن  -٣

خة مترجمة عربية وقانوني�ة الخر سنتين مالية مصادق عليها من مراقب حسابات ومجلس مهنة للشركات العراقية او من سفارة العراق في بلد الشركات غير العراقية مع نسوالحسابات الختامية 
 .بعد االحالة

 تقديم االعمال المماثلة التي قام بتنفيذها في مجال االستثمار مؤيدة من قبل الجهات المعنية . -٤
 المستثمر تقديم جدول زمني النجاز المشروع في ضوء الشروط والمواصفات المستلمة من قبله .على  -٥
 . المعنية  في المحافظةالالزمة من قبل هيئة االستثمار  الموافقاتيتحمل المستثمر استكمال  -٦
 .او اي قانون يحل محله ٢٠١٥لسنة ) ٥بالقانون رقم ( المعنية المعدل ٢٠٠٢) لسنة ٣٥االجور والغرامات الواردة في قانون الطرق رقم ( االلتزام بقانونعلى المستثمر  -٧
 .او مخارج المحافظاتو / تكون البناية قريبة من السيطرات الحكومية لمداخل  -٨
 .)(هوية االحوال المدنية او (البطاقة الموحدة) + بطاقة السكن + البطاقة التموينية العراقي مستمسكات المستثمر -٩

 .ه عرضه االستثماري والوثائق المطلوبةتقديميارة الموقع واالطالع عليه قبل على المستثمر ز -١٠
 اللجنة رئيس 

 بيداء شاكر الشمري
  مدير عام الدائرة القانونية / وكالة

/٩/٢٠١٩ 
 ـ:المحورية في المحافظات التالية جدول يبين موقف تشغيل محطات الوزن

 
 

 

 اسماء المحطات عدد المحطات اسم المحافظة

 ٧ بغداد

 محطة وزن سيطرة النباعي
 محطة وزن طريق النباعي

 محطة وزن اللطيفية
 محطة وزن اليوسفية
 محطة وزن الراشدية
 محطة وزن سبع البور
 محطة وزن السعادة

 ٣ ديالى
 محطة وزن الكباشي
 محطة وزن حمرين
 محطة وزن العظيم

 ٨ نينوى

 محطة وزن سيطرة كركوك
 محطة وزن سيطرة اربيل

 محطة وزن دهوك
 محطة وزن خور سيباء

 محطة وزن سيطرة ربيعة
 التحريرمحطة وزن سيطرة 

 محطة وزن سيطرة بغداد
 محطة وزن بادوش (بوابة الشام)

 ٤ صالح الدين

 محطة وزن الدجيل
 العلم -محطة وزن تكريت 

 محطة وزن بيجي
 محطة وزن العلم (سامراء سابقاً)

 ٣ الديوانية
 محطة وزن العفك
 محطة وزن الحفار
 محطة وزن السدير

 ٥ النجف االشرف

 محطة وزن ام عباسيات
 شفافية -وزن قادسية  محطة

 محطة وزن المقالع
 محطة وزن غماس

 كربالء -محطة وزن نجف 

 محطة وزن الرزازة ٢ كربالء المقدسة
 محطة وزن الطار

 ٨ االنبار

 محطة وزن الكرمة
 محطة وزن الصقالوية

) شرق ٦٠محطة وزن كيلو (
 الرطبة

 محطة وزن الحبانية
 محطة وزن منفذ الوليد

 غرب الرطبة) ٣٥كيلو (
 محطة وزن القائم

 محطة وزن طريبيل

 

 )١اعالن أستثمار رقم (
 ) بصيغة االستثمار٤٠اعالن تشغيل محطات الوزن المحورية عدد (

 يب تحياتهاتهديكم وزارتنا اط
 وكافة تعديالته واالنظمة الالحقة له  ٢٠٠٦) لسنة ١٣استناداً الحكام قانون االستثمار رقم (

في المحافظ�ات وحس�ب االع�داد والمن�اطق المبين�ة ف�ي الج�دول ) ) ٤٠(ل محطات الوزن المحورية عدد تشغي(تعلن وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة عن توفر فرصة أستثمارية 
هم الش�روط المطلوب�ة الحض�ور ال�ى مق�ر ال�وزارة الك�ائن ف�ي بغ�داد / الك�رخ /س�احة المتح�ف / ال�دائرة القانوني�ة / الط�ابق ف�يفعلى الشركات االس�تثمارية والمس�تثمرين الك�رام مم�ن تت�وفر  .المرفق

دينار غير قابل للرد ويتحمل م�ن يحص�ل عل�ى الفرص�ة االس�تثمارية مائة الف ) ١٠٠,٠٠٠( قدره بلغملقاء  االرضي للحصول على المتطلبات الخاصة بالمحطات المطلوب استثمارها وفقاً للقانون
ي�وم المص�ادف نش�ر االع�الن  ) يوم م�ن ت�اريخ٣٠( علماً ان اخر موعد لتقديم العروض االستثمارية والوثائق المطلوبة بعد.ويهمل اي عطاء غير مستوفي للشروطكافة مصاريف النشر واالعالن 

الساعة (العاشرة صباحاً) في  عقده في مقرها لالجابة على االستفسارات الذي في النية كما وتدعو الوزارة كافة المشاركين لحضور المؤتمرالساعة (الثانية عشر ظهراً)  ١٥/١٠/٢٠١٩ الثالثاء
 .للوزارة في الطابق االرضيالكائن في قاعة االجتماعات  ٢٩/٩/٢٠١٩المصادف  الخميسيوم 

 :الشروط المطلوبة
 .في وزارة التجارة لشركاتيكون المستثمر شركة عراقية أو أجنبية او شركاء وتقدم كافة المستمسكات التي تؤيد تأسيسها نافذة المفعول مصدقة من قبل دائرة تسجيل ا -١
 .بناء والية الدفع يتضمن طريقة ال دراسة جدوى اقتصادية فنية ومالية للمشروع من قبل مكتب استشاري متخصص معتمد -٢
حس�ابات ارص�دة م�ع كش�ف اح�دى المص�ارف الرص�ينة المعتم�دة ل�دى البن�ك المرك�زي العراق�ي على المستثمر تقديم خط�ة تموي�ل للمش�روع واض�حة ودقيق�ة مقترن�ة بض�مان جه�ة التموي�ل م�ن  -٣

خة مترجمة عربية وقانوني�ة الخر سنتين مالية مصادق عليها من مراقب حسابات ومجلس مهنة للشركات العراقية او من سفارة العراق في بلد الشركات غير العراقية مع نسوالحسابات الختامية 
 .بعد االحالة

 تقديم االعمال المماثلة التي قام بتنفيذها في مجال االستثمار مؤيدة من قبل الجهات المعنية . -٤
 المستثمر تقديم جدول زمني النجاز المشروع في ضوء الشروط والمواصفات المستلمة من قبله .على  -٥
 . المعنية  في المحافظةالالزمة من قبل هيئة االستثمار  الموافقاتيتحمل المستثمر استكمال  -٦
 .او اي قانون يحل محله ٢٠١٥لسنة ) ٥بالقانون رقم ( المعنية المعدل ٢٠٠٢) لسنة ٣٥االجور والغرامات الواردة في قانون الطرق رقم ( االلتزام بقانونعلى المستثمر  -٧
 .او مخارج المحافظاتو / تكون البناية قريبة من السيطرات الحكومية لمداخل  -٨
 .)(هوية االحوال المدنية او (البطاقة الموحدة) + بطاقة السكن + البطاقة التموينية العراقي مستمسكات المستثمر -٩

 .ه عرضه االستثماري والوثائق المطلوبةتقديميارة الموقع واالطالع عليه قبل على المستثمر ز -١٠
 اللجنة رئيس 

 بيداء شاكر الشمري
  مدير عام الدائرة القانونية / وكالة

/٩/٢٠١٩ 
 ـ:المحورية في المحافظات التالية جدول يبين موقف تشغيل محطات الوزن

 
 

 

 اسماء المحطات عدد المحطات اسم المحافظة

 ٧ بغداد

 محطة وزن سيطرة النباعي
 محطة وزن طريق النباعي

 محطة وزن اللطيفية
 محطة وزن اليوسفية
 محطة وزن الراشدية
 محطة وزن سبع البور
 محطة وزن السعادة

 ٣ ديالى
 محطة وزن الكباشي
 محطة وزن حمرين
 محطة وزن العظيم

 ٨ نينوى

 محطة وزن سيطرة كركوك
 محطة وزن سيطرة اربيل

 محطة وزن دهوك
 محطة وزن خور سيباء

 محطة وزن سيطرة ربيعة
 التحريرمحطة وزن سيطرة 

 محطة وزن سيطرة بغداد
 محطة وزن بادوش (بوابة الشام)

 ٤ صالح الدين

 محطة وزن الدجيل
 العلم -محطة وزن تكريت 

 محطة وزن بيجي
 محطة وزن العلم (سامراء سابقاً)

 ٣ الديوانية
 محطة وزن العفك
 محطة وزن الحفار
 محطة وزن السدير

 ٥ النجف االشرف

 محطة وزن ام عباسيات
 شفافية -وزن قادسية  محطة

 محطة وزن المقالع
 محطة وزن غماس

 كربالء -محطة وزن نجف 

 محطة وزن الرزازة ٢ كربالء المقدسة
 محطة وزن الطار

 ٨ االنبار

 محطة وزن الكرمة
 محطة وزن الصقالوية

) شرق ٦٠محطة وزن كيلو (
 الرطبة

 محطة وزن الحبانية
 محطة وزن منفذ الوليد

 غرب الرطبة) ٣٥كيلو (
 محطة وزن القائم

 محطة وزن طريبيل

NO.3262.MON.16.SEP.2019 العدد (٣٢٦٢) االثنين ٩/١٦/ ٢٠١٩ 

محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة
اِّـنطقة (الثالثة)

رقم القضية:٢٠١٨/٨٩٤ 
التاريخ:٢٠١٩/٨/٢١

قرار حكم غيابي
خالصة الحكم:

ــدت محكمة قوى االمن الداخلي الثالثة/ للمنطقة الثالثة  عق
جلستها العلنية ليوم االربعاء اِّـوافق ٢٠١٩/٨/٢١ برئاسة 
ــة كل من  ــني كاظم وعضوي ــد الرزاق حس ــور عب ــواء الدكت الل
ــلمان والعميد الحقوقي  ــد الحقوقي قحطان عبداهللا س العمي
ــوض (كريم  ــق اِّـتهم  اِّـف ــناوة واصدرت بح ــلمان مزبان ش س
ــوب اُّـ قيادة حدود اِّـنطقة الثالثة  ــاير) اِّـنس مهدي عويد س

باسم الشعب (قرارها) االتي:ـ
ــادة (٢٩٨)  ــق احكام اِّـ ــنوات) وف ــر س ــجن ِّـدة (عش ١- الس
ــنة ١٩٦٩  ــن ق.ع. رقم ١١١ لس ــادة (٢٨٩) م ــة اِّـ وبدالل

اِّـعدل.
ــة َّـ قوى االمن  ــرودا من الخدم ــوم عليه مط ــد اِّـحك ٢- يع
ــادة (٣٨ / اوال / أ ) من (ق.ع.د)  ــكام اِّـ ــتناد الح الداخلي اس
ــنة ٢٠٠٨ اِّـعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة  رقم (١٤)لس

القطعية. 
ــاء القبض عليه  ــاء اِّـوظفني العموميني صالحية الق ٣- اعط
ــزام اِّـواطنني  ــه وال ــم الصادر بحق ــذ الحك ــد لتنفي ــا  وج اينم

باالخبار عن محل اختفائه. 
٤- حجز امواله اِّـنقولة وغري اِّـنقولة. 

ــتنادا  ــرف اس ــن الجرائم اِّـخلة بالش ــة م ــار الجريم ٥-  اعتب
الحكام اِّـادة (٢١/أ/٦)من (ق.ع) رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ 

اِّـعدل .
ــنة  ــتلمها من س ٦- الزام اِّـحكوم عليه بإعادة اِّـبالغ التي اس
 (٨٩,٧٠٢,٢٠٥) ــة  والبالغ  ٢٠١٥/٣/١ ــة  لغاي  ٢٠٠٦
تسعة وثمانون مليون وسبعمائة واثنان الف ومئتان وخمسة  
ــوى  اِّـدنية امام  ــق لجهة االحالة اقامة الدع ــار وترك الح دين
اِّـحاكم اِّـختصة للمطالبة باِّـبلغ اِّـذكور وما  ترتب عليها من 

ضرر.
ــلمان  ــاة للمحامي اِّـنتدب (ثامر س ــاب محام ــم بأتع ٧- الحك
ــار تدفع له من  ــة (٣٠,٠٠٠) ثالثون الف دين ــم) البالغ جاس

خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 
ــتنادا الحكام  ــادر باتفاق االراء اس ــا علنيا ص ــرارا غيابي ٨- ق
ــادة (٦١/اوال) من (ق.ا.د) رقم  ــا) وبداللة اِّـ اِّـادة (٦٠سادس
ــن القانون  ــادة (٧٢/رابعا)م ــنة ٢٠٠٨ وبداللة اِّـ (١٧) لس

نفسه  وافهم بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢١.
اللــواء الدكـــتور

عبد الرزاق حســـني كاظم
رئيـــس اِّـــحكــمة

إعــــــــــــالن
ــي (محمد حنتوش  ــن قبل اِّـدع ــوى اِّـقامة م ــاء على الدع بن
ــاوي) اُّـ (الزبيدي) فمن  ــح)  يطلب(تبديل لقب) من (تق صويل
لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) 
ــوى وفق  ــذه اِّـديرية َّـ الدع ــر ه ــوف تنظ ــه س يوما وبعكس
ــنة  احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لس

.٢٠١٦
اللواء

هيثم فاضل عباس
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 

واالقامة العامة/وكالة

اعالن مناقصة عامة
جمهورية العراق

الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل واِّـواصالت
م: مناقصة رقم (٢٠١٩/٠١) الكمال االعمال اِّـتبقية النشاء الدور التشغيلية ِّـعمل العوارض الكونكريتية َّـ السماوة على الخطة االستثمارية التبويب (١/١٦/١٣)

ــاء الدور  ــاريع النقل واِّـواصالت دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم ِّـناقصة (( اكمال االعمال اِّـتبقية النش ــركة العامة لتنفيذ مش ــر الش ١- يس
ــان- ابو محار مقاطعة رقم ٧/١٨١ قرب محطة قطار السماوة بمدة تنفيذ  ــماوة- منطقة ال عطش ــغيلية ِّـعمل العوارض الكونكريتية)) َّـ محافظة اِّـثنى / قضاء الس التش

قدرها (٩٠) تسعون يوما وبموجب اِّـتطلبات والشروط وااللتزامات اِّـثبتة َّـ وثائق اِّـناقصة.
ــالجية- خلف  ــاريع النقل واِّـواصالت َّـ بغداد – الش ــركة العامة لتنفيذ مش ٢- على مقدمي العطاءات اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية االتصال بالش
جامع براثا – حي الفجر / قسم العقود واِّـناقصات خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة ٨ صباحا اُّـ الساعة الثانية ظهرا للحصول على الوثائق القياسية على قرص مرن 

CD وكما موضحة بالتعليمات ِّـقدمي العطاءات.
٣- الكلفة التخمينية للمناقصة (١١٢١٠٠٠٠٠٠) مليار ومائة وواحد وعشرون مليون دينار عراقي.

٤- متطلبات التأهيل اِّـطلوبة صورة عن (هوية االحوال اِّـدنية وشهادة الجنسية او (البطاقة الوطنية) تأييد حجب البطاقة التموينية , بطاقة السكن) كتاب من الهيئة العامة 
ــرتاك باِّـناقصات هوية تصنيف اِّـقاولني ال تقل عن الدرجة السادسة نافذة لعام ٢٠١٩, وشهادة تأسيس الشركة مع عقد التأسيس  ــم مقدم العطاء لالش للضرائب نافذ باس
مصدق اصوليا اجازة ممارسة اِّـهنة بالنسبة للشركات الكفاءة اِّـالية , االعمال اِّـماثلة اِّـؤيدة من الجهات اِّـستفيدة , تقديم ما يؤيد مؤهالت الجهاز الفني واِّـختصني العاملني 
ــرة التقاعد والضمان االجتماعي  ــؤون االجتماعية – دائ ــركة او بحوزتها, كتاب براءة ذمة من وزارة العمل والش ــات واِّـعدات العائدة ملكيتها للش ــة بااللي ــركة وقائم َّـ الش
ــركة القانوني, الحسابات الختامية خالل السنتني  ــالمة موقف الش ــبني يثبت س ــمول العاملني لديهم بالضمان االجتماعي, كتاب صادر من نقابة اِّـحامني ونقابة اِّـحاس تؤيد ش
ــاركة ومصادقة من الجهات اِّـعنية, سيولة نقدية بموجب  ما مطلوب َّـ الوثائق , راس اِّـال, تقديم  ــر فيها ارباح الجهة اِّـتقدمة للمش االخريتني على ان تكون ايجابية و مؤش

كتاب  يؤيد تخويل ممثل عن مقدم العطاء لشراء وثائق اِّـناقصة , النسخة االصلية من وصل شراء اِّـناقصة , تقديم منهاج عمل].
٥- بامكان مقدمي العطاء اِّـهتمني شراء وثائق اِّـناقصة بعد تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان التالي بغداد – الشالجية – خلف جامع براثا- حي الفجر وبعد دفع قيمة البيع 

للوثائق البالغة (٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف دينار عراقي) 
٦- اخر موعد لتسليم العطاءات اُّـ العنوان التالي مقر الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل واِّـواصالت الكائن َّـ بغداد – الشالجية – خلف جامع براثا – حي الفجر [ الساعة 
الثانية عشرة ظهرا َّـ ٢٠١٩/١٠/٢] العطاءات اِّـتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اُّـ العنوان التالي مقر 
الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل واِّـواصالت الكائن َّـ بغداد – الشالجية- خلف جامع براثا- حي الفجر َّـ الزمان والتاريخ الساعة الثانية ظهرا َّـ ٢٠١٩/١٠/٢ كل 
ــب ان تتضمن ضمان للعطاء بموجب خطاب ضمان مصرَّـ صادر من احد اِّـصارف اِّـعتمدة لدى البنك اِّـركزي العراقي او صك مصدق بمبلغ (٣٣٦٣٠٠٠٠)  ــاءات يج العط

ثالثة وثالثون مليون وستمائة وثالثون الف دينار عراقي ويكون نافذا ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذ العطاء.
٧- العروض نافذة ِّـدة (١٢٠) مائة وعشرون يوما من تاريخ غلق اِّـناقصة.

٨- يهمل اي عرض غري مستوف للشروط الواردة َّـ شروط اِّـناقصة .
٩- تودع العروض َّـ صندوق العطاءات َّـ مقر الشركة بثالثة ظروف منفصلة, الظرف االول للعرض الفني , الظرف الثاني للعرض التجاري , والثالث للمستمسكات اِّـطلوبة 

, وتوضع مجتمعة َّـ ظرف واحد.
ــالجية- خلف جامع براثا – حي الفجر , قاعة  ــركة الكائن َّـ بغداد- الش ــار بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٥ َّـ مثر الش ــاركني لالجابة عن اي استفس ١٠- يتم عقد مؤتمر مع اِّـش

الشهيدين َّـ الساعة العاشرة صباحا.
١١- يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور النشر والرسوم اِّـقررة قانونا.

١٢- تقوم الشركة بتزويد كتب تسهيل مهمة لكافة الدوائر الرسمية ذات العالقة.
١٣- الشركة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

١٤- َّـ حال مصادفة تاريخ الغلق يوم عطلة فسيكون تاريخ الغلق َّـ اليوم الذي يليه َّـ الساعة (١٢) ظهرا.
ــراءات الالزمة بحقهم ومنها  ــركة فانه يتم اتخاذ االج ــى هواتفنا او االيميالت الخاصة بالش ــالتنا وعدم االجابة عل ــتجابة مقدمي العطاءات اُّـ مراس ــدم اس ــة ع ١٥- َّـ حال

استبعاده من اِّـناقصة اثناء دراسة وتحليل العطاءات.
١٦- على مقدمي العطءت ختم وتوقيع وترقيم كل صفحة من صفحات العطاء الفني والتجاري مع اِّـرفقات.

١٧- َّـ حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم .
اِّـهندس حسن فرهود مكي
اِّـدير العام / وكالة

اِّـصرف العقاري / شركة عامة 
اإلدارة العامة 

إعادة إعالن مناقصة رقم (٢) لسنة ٢٠١٩
نوع اِّـوازنة / تخطيطية 

التبويب / نقل عاملني 
الكلفة التخمينية ( ١٨٩,٠٠٠,٠٠٠ ) مائة وتسعة وثمانون مليون دينار عراقي سنوياً 

يعلن اِّـصرف العقاري / شركة عامة عن إعادة إعالن مناقصة عامة لنقل منتسبيه ( اإلدارة العامة / 
الفرع الرئيس / فرع الرصافة ) ( للمرة الثالثة ) من محل سكناهم إُّـ مقر عملهم وبالعكس ,  فعلى 
ــركات واِّـكاتب اِّـختصة مراجعة اِّـصرف العقاري / اإلدارة  ــاركة َّـ اِّـناقصة من الش الراغبني باِّـش
العامة الكائن َّـ بغداد / الصالحية / كرادة مريم / مقابل جامع الشاوي خالل ( ٢١ ) واحد وعشرون 
يوما من تاريخ أخر نشر لإلعالن َّـ الصحف وللحصول على وثائق اِّـناقصة مراجعة اِّـصرف العقاري / 
اإلدارة العامة / قسم الشؤون اِّـالية لقاء مبلغ قدرة ( ٣٠٠,٠٠٠ ) ثالثمائة إلف دينار عراقي فقط 
ــبة ( ٣٪ ) من الكلفة التخمينية  ــارك َّـ اِّـناقصة تأمينات أولية بنس غري قابل للرد على إن يقدم اِّـش
اِّـذكورة أعاله ليكون مبلغ التأمينات ( ٥,٦٧٠,٠٠٠ ) فقط خمسة ماليني وستمائة وسبعون إلف 
دينار عراقي بموجب صك مصدق أو خطاب ضمان ألمر اِّـصرف صادر من مصرف معتمد َّـ العراق , 
علما إن موعد انعقاد اِّـؤتمر الخاص باإلجابة على استفسارات اِّـشاركني َّـ اِّـناقصة قبل ( ٧ ) أيام 

من تاريخ غلق اِّـناقصة الذي يكون َّـ الساعة الثانية عشرة من اليوم األخري لإلعالن اِّـصادف
ــمية فاليوم الذي يليه يعد موعدا لغلق اِّـناقصة   ١ / ١٠ / ٢٠١٩ وإذا وافق ذلك اليوم عطلة رس
ــرون يوما من تاريخ غلق اِّـناقصة , ويتحمل  على إن تكون العطاءات نافذة ِّـدة ( ١٢٠ ) مائة وعش

من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واإلعالن , علما إن اِّـصرف غري ملزم بقبول أوطأ العطاءات . 
 (info@reb-iraq.com ) اِّـوقع االلكرتوني للمصرف

الوثائق اِّـطلوبة:ـ
١-هوية األحوال اِّـدنية + شهادة الجنسية أو ( البطاقة الوطنية ) مع بطاقة السكن للمدير اِّـفوض 

للشركة.
٢- شهادة تأسيس الشركة أو اِّـكتب. 

٣- هوية اتحاد الناقلني سارية اِّـفعول.
٤- كتاب حجب البطاقة التموينية.

٥- كتاب عدم ممانعة من االشرتاك َّـ اِّـناقصة صادر عن الهيئة العامة للضرائب. 
ــم الخاص  ــه ووضع الخت ــدم العطاء وتوقيع ــاص بمق ــلء الجزء الخ ــد م ــية بع ــة القياس ٦- الوثيق

بالشركة.
ــة ومعنونة  ــل الجهات اِّـعني ــة ومؤيدة من قب ــال اِّـماثلة مصدق ــة + اإلعم ــابات الختامي ٧- الحس

للمصرف. 
٨- وصل الشراء. 

اِّـدير العام وكالة 
ورئيس مجلس اإلدارة 
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٧٤٣ َّـ  ٢٠١٩/٨/٢٨) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) 

مشروع (تسييج مواقع اثرية َّـ محافظة البصرة ).
- وبكلفة  تخمينية قدرها (١,٤٥٨,٠٠٠,٠٠٠)  مليار واربعمائة وثمانية وخمسون مليون   دينار عراقي .

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.
 - مدة التنفيذ (١٨٠ يوما ) .

 -موقع اِّـشروع (عام )
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الثامنة      والصنف /  كهرباء – ميكانيك – كيمياوي  

   - التبويب (٣٩,١,٨,٤,١,٤٧,٣)
 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   ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني بالحصول على معلومات إضافية من (قس

/ شعبة اعالن اِّـشاريع) وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.
  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة ِّـتطلبات اِّـشرتي ) ما يلي :

• القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــب قانوني معتمد وَّـ حالة  ــنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــابات الختامية معدل ربح ألخر س ١- الحس
ــابات ختامية رابحة  الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية الرابحة  للسنتني التي تسبق  ــركة حس عدم امتالك الش
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 .
ــنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن(٤٣٧,٤٠٠,٠٠٠ ) اربعمائة وسبعة وثالثون  ٢-معدل االيراد الس

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

اليقل  قدره  عن٤٣٧,٤٠٠,٠٠٠ اربعمائة وسبعة وثالثون مليون واربعمائة  الف  دينار عراقي.
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

ــات الخربة الفنية  ــاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلب ــدم العطاء أن يقدم دليالً موثق ــدرة الفنية:على مق ــربة والق ٢-الخ
اِّـدرجة أدناه:

اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد 
ــبعة وثالثون مليون واربعمائة  الف   ــبع السابقة وبمبلغ اليقل عن(٤٣٧,٤٠٠,٠٠٠) اربعمائة وس ــنوات( ٧) الس وللس

دينار عراقي
ــل ، تعقيداته ،  ــى باِّـماثلة  حجم العم ــاح  بالكامل. و يعن ــم أنجازها بنج ــال هذا العقد و ت ــود مماثله ألعم ــذ عق لتنفي

األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) 

ــعبة بيع الوثائق  ــن قبل اِّـناقصني الراغبني من ش ــاء الكاملة باللغة العربية م ــراء مجموعة وثائق العط 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 االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦ .
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 تؤكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
ــرة  ــاعة العاش ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢   الس ــاً:- س سادس

صباحاً.
  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٩ 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 ٢٠١٩/٩/٢٩.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــر مليون  وخمسمائة وثمانون  ثامنا- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة(١٤,٥٨٠,٠٠٠) اربعة عش
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.

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

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:٥٥٧٥                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٥

تسييج مواقع اثرية َّـ محافظة البصرة مناقصة (١/ االثار والرتاث ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

ــني  (٣٧٤٤ َّـ  ٢٠١٩/٨/٢٨)  و٣٧٨٠ َّـ   ــرة اِّـرقم ــة البص ــة َّـ محافظ ــم التخطيط واِّـتابع ــي قس ــتنادا اُّـ كتاب اس
.٢٠١٩/٨/٢٩

ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة)  ــر (محافظة البصرة / قس   يس
مشروع (احتياجات مخترب االدلة الجنائية َّـ قسم تحقيق االدلة الجنائية ).

 - وبكلفة  تخمينية قدرها (٣٨١,٠٠٠,٠٠٠)  ثالثمائة وواحد وثمانون  مليون   دينار عراقي. 
 - ضمن برنامج اِّـوازنة التشغيلية  لعام ٢٠١٩.

 - مدة التنفيذ (٩٠ يوما ) .
 - موقع اِّـشروع (اِّـركز ).

ــركات متخصص بهذا اِّـجال  ــرة   والصنف /  كهرباء – ميكانيك – كيمياوي /ش - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / العاش
(بعرض فني).

ــي حددتـــها تعليمات تنفيذ العقود  ــــــية الوطنية الت ــيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافس  أوالً-  س
الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ الصادرة 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
ــبق عام  ــنتني التي تس ــاباتها الختامية الرابحة  للس ــنتني فيتم تقديم حس ــابات ختامية رابحة  الخر س ــركة حس امتالك الش
ــم اِّـناقصات والعقود ذي العدد  ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس ٢٠١٤ وذلك اس

١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .
ــر مليون  ــن(١١٤,٣٠٠,٠٠٠ )مائة واربعة عش ــب ان ال يقل ع ــنوات يج ــبع س ــنوي على مدى اخر س ٢-معدل االيراد الس

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

قدره  عن(١١٤,٣٠٠,٠٠٠) مائة واربعة عشر مليون وثالثمائة 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 ــود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ــاول , أو ادارة عق ــة مق ــاركة بصف اِّـش
(١١٤,٣٠٠,٠٠٠ )مائة واربعة عشر مليون وثالثمائة الف  دينار عراقي 

ــاليب  ــود مماثله 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  
ــم غري مسرتد  (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي   ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس / قس

اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦ .
خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــية  ــم الرابع من الوثيقة القياس ــالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس  ١- رس
وجداول الكميات 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 . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢   الساعة العاشرة صباحاً

ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٩ 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 ٢٠١٩/٩/٢٩.

     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ــرة  االف دينار  ــان العطاء بقيمة(٣,٨١٠,٠٠٠) ثالثة مليون   وثمانمائة وعش ــب أن يرفق بجميع العطاءات ضم 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.
احد عشر  - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام  الرسمي الذي يلي يوم العطلة .

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

 basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اِّـهندس
محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٥٧٤                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٥

احتياجات مخترب االدلة الجنائية َّـ قسم تحقيق االدلة الجنائية   
مناقصة (٢/ امن وعدالة ٢٠١٩)

NO.3262.MON.16.SEP.2019 العدد (٣٢٦٢) االثنين ٩/١٦/ 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 (٣٧٥٤ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٨) .
ــروع  ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) مش ــر (محافظة البصرة / قس يس

(مشروع تنفيذ البنى التحتية للمتبقي من دور السكك ودور الهندية و٥ جبيلة وشوارع متفرقة من افرازات ٦٥ الخربطلية)
- وبكلفة  تخمينية قدرها (١٠,٠٥٣,٧٥٠,٠٠٠)  عشرة مليارات وثالثة وخمسون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار عراقي 

- ضمن برنامج تنمية األقاليم لعام ٢٠١٩
- مدة التنفيذ ( ٤٥٠  يوم ) .

- موقع اِّـشروع (اِّـركز )
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الثالثة    والصنف /   انشائية                

  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.

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

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

ــب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم امتالك  ــنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــابات الختامية معدل ربح آلخر س ١- الحس
ــام ٢٠١٤ وذلك  ــبق ع ــنتني التي تس ــاباتها الختامية الرابحة  للس ــنتني فيتم تقديم حس ــة رابحة آلخر س ــابات ختامي ــركة حس الش
ــدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ  ــم اِّـناقصات والعقود ذي الع ــرة العقود الحكومية العامة قس ــاء بكتاب وزارة التخطيط /دائ ــا ج ــتنادا اُّـ م اس

.٢٠١٧/٨/٢٩
٢- معدل االيراد السنوي على مدى آخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن (٩,٢١٥,٩٣٧,٥٠٠)  تسعة مليار ومائتان وخمسة عشر 
ــتلمة عن األعمال اِّـنفذة للعقود  ــمائة  دينار عراقي  محسوبا من الدفعات الكلية اِّـس ــبعة وثالثون الف وخمس ــعمائة وس مليون وتس

اِّـنجزة اوتلك اِّـستمرة.
٣-متطلبات السيولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية بمبلغ ال يقل  قدره  عن  

(٣,٣٥١,٢٥٠,٠٠٠) ثالثة مليار وثالثمائة وواحد وخمسون مليون ومائتان وخمسون الف دينار عراقي.
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

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

ــن  ــل ع ــغ ال يق ــابقة وبمبل ــبع الس ــنوات (٧) الس ــد وللس ــوي َّـ ( ١) عق ــاول ثان ــود, او كمق ــاول , أو ادارة عق ــة مق ــاركة بصف اِّـش
ــود مماثلة ألعمال هذا  ــون  الف  دينار عراقي. لتنفيذ عق ــان وثالثون مليون ومائتان وخمس ــار واثن ــتة ملي (٦,٠٣٢,٢٥٠,٠٠٠) س
العقد وتم إنجازها بنجاح  بالكامل. ويعنى باِّـماثلة حجم العمل، تعقيداته، األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل 

السادس (متطلبات صاحب العمل). 
ب- توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القسم الثالث وثيقة االشغال) 

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  
قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦ 
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

١- رسالة العطاء وملحق العطاء.
ــعرة وبموجب اِّـواد  ــية وجداول الكميات اِّـس ــم الرابع من الوثيقة القياس ــداول الكاملة اِّـطلوبة والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ٢- الج

(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 الالحق 
بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.

سادساً:- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٦ الساعة العاشرة صباحاً
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣.الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة  ــابعاً - يجب تس س

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 الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــبعة وثالثون مليون  ــمائة وس ثامناً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٠٠,٥٣٧,٥٠٠ ) مائة  مليون وخمس
وخمسمائة دينار عراقي  على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشراً  - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

العامة وال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 
 basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة عشر-  العنوان اِّـشار إليه أعاله*: جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة بيع الوثائق القياسية 
ــط /دائرة العقود  ــاء بكتاب وزارة التخطي ــتنادا اُّـ ما ج ــراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــركات بش ــر – الزام الش ــة  عش خمس

الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
اِّـهندس

محمد طاهر نجم التميمي  
النائب الفني ِّـحافظ البصرة

العدد:٥٥٧٣                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٥

(مشروع تنفيذ البنى التحتية للمتبقي من دور السكك ودور الهندية   
و٥ جبيلة وشوارع متفرقة من إفرازات ٦٥ الخربطلية) مناقصة (١٢/ بلدية / ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٧٥٤ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٨) .
ــروع  ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) مش ــر (محافظة البصرة / قس يس

(مشروع اكساء شارع القائد اِّـمرين بني حي الحسني وحي الجهاد)
- وبكلفة  تخمينية قدرها (١٣,٨٤١,٧٠٥,٠٠٠)  ثالث عشر مليار وثمانمائة وواحد واربعون مليون وسبعمائة وخمسة الف دينار 

عراقي 
- ضمن برنامج تنمية األقاليم لعام ٢٠١٩

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

- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الثالثة والصنف / انشائية 
 ( 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.

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

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

ــب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم امتالك  ــنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــابات الختامية معدل ربح آلخر س ١- الحس
ــام ٢٠١٤ وذلك  ــبق ع ــنتني التي تس ــاباتها الختامية الرابحة  للس ــنتني فيتم تقديم حس ــة رابحة آلخر س ــابات ختامي ــركة حس الش
ــدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ  ــم اِّـناقصات والعقود ذي الع ــرة العقود الحكومية العامة قس ــاب وزارة التخطيط /دائ ــا جاء بكت ــتنادا اُّـ م اس

.٢٠١٧/٨/٢٩
ــر مليار واربعمائة  ــن (١٤,٤٠٨,١٩٠,٠٠٠)  اربعة عش ــنوات يجب ان ال يقل ع ــبع س ــنوي على مدى آخر س ــدل االيراد الس ٢- مع
ــذه للعقود اِّـنجزة اوتلك  ــتلمة عن األعمال اِّـنف ــوبا من الدفعات الكلية اِّـس ــعون  الف  دينار عراقي  محس ــة مليون ومائة وتس وثماني

اِّـستمرة.
٣-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية بمبلغ ال يقل قدره  عن  

(٤,٦١٣,٩٠٢,٠٠٠)  اربع مليار وستمائة وثالثة عشر مليون وتسعمائة واثنان الف دينار عراقي  .
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

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

ــن  ــل ع ــغ ال يق ــابقة وبمبل ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــد وللس ــوي َّـ ( ١) عق ــاول ثان ــود, او كمق ــاول, أو ادارة عق ــة مق ــاركة بصف اِّـش
ــرون الف دينار عراقي. لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا  ــة مليون وثالثة وعش (٨,٣٠٥,٠٢٣,٠٠٠) ثمانية مليار وثالثمائة وخمس
العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل. ويعنى باِّـماثلة حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل 

السادس (متطلبات صاحب العمل). 

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

قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦ 
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

١- رسالة العطاء وملحق العطاء.
ــعرة وبموجب اِّـواد  ــية وجداول الكميات اِّـس ــم الرابع من الوثيقة القياس ــداول الكاملة اِّـطلوبة والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ٢- الج

(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 الالحق 
بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.

سادساً:- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٦ الساعة العاشرة صباحاً
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣. الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة  ــابعاً - يجب تس س

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 الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــبعة  ــان العطاء بقيمة (١٣٨,٤١٧,٠٥٠) مائة وثمانية وثالثون  مليون واربعمائة وس ــب أن يرافق بجميع العطاءات ضم ــاً- يج ثامن
عشر الف وخمسون دينار عراقي  على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.
عاشراً  - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

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

العامة وال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
 basra.gov.iq ثالث عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

اربعة عشر-  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة بيع الوثائق القياسية 
ــط /دائرة العقود  ــاء بكتاب وزارة التخطي ــتنادا اُّـ ما ج ــراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــركات بش ــر – الزام الش ــة  عش خمس

الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣
اِّـهندس 

محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٥٧٢                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٥

(مشروع إكساء شارع القائد اِّـمرين بني حي الحسني وحي الجهاد)  
مناقصة (١٣/ بلدية  / ٢٠١٩)

NO.3262.MON.16.SEP.2019 العدد (٣٢٦٢) االثنين ٩/١٦/ ٢٠١٩ 



20إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

 استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٧٥٣ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٨ ) .
ــروع  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة مش ــود الحكومية ) دعوة مقدمي العط ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس   يس
ــاعة متكامل ِّـديرية بلدية ابي الخصيب مع اليات ومعدات  ــفلت نوع AMMANN اِّـاني بطاقة ١٤٠ طن /س تجهيز ونصب معمل اس

اكساء شوارع لقضائي أبو الخصيب والفاو ونواحيهما .
ــمائة وأربعة وسبعون  مليون  وتسعمائة وخمسة وسبعون الف  ــعة مليار وخمس - وبكلفة  تخمينية قدرها (٩,٥٧٤,٩٧٥,٠٠٠) تس

دينار عراقي   .
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .

 - مدة التجهيز ( ٢٤٠  يوما ) .
- موقع اِّـشروع ( ابي الخصيب  ) 

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

ــذ العقود  ــا تعليمات تنفي ــي حددتـــه ــة الت ــــــية الوطني ــاءات التنافس ــراءات العط ــالل إج ــن خــــ ــاء م ــذ العط ــيتم تنفي  أوالً-  س
الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع   اِّـناقصني.

ــعبة اعالن  ـــــــم العـــــــقود الحكومية  / ش ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قس
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:

ــد وَّـ حالة عدم امتالك  ــب قانوني معتم ــنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــة معدل ربح ألخر س ــابات الختامي ١- الحس
الشركة حسابات ختامية رابحة الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية الرابحة للسنتني التي تسبق عام ٢٠١٤ وذلك استنادا اُّـ 
ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم اِّـناقصات والعقود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .

ــنوات يجب ان ال يقل عن (٦,٧٠٢,٤٨٣,٠٠٠ )ستة مليار وسبعمائة  واثنان  مليون    ــبع س ــنوي على مدى اخر س ٢-معدل االيراد الس
واربعمائة وثالثة وثمانون  الف  دينار عراقي .

٣-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية بمبلغ اليقل  قدره  عن 
٦,٧٠٢,٤٨٣,٠٠٠ ستة مليار وسبعمائة  واثنان  مليون   واربعمائة وثالثة وثمانون  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:

ــن  ــل ع ــغ اليق ــابقة وبمبل ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــد  وللس ــوي َّـ ( ١) عق ــاول ثان ــود, او كمق ــاول , أو ادارة عق ــة مق ــاركة بصف اِّـش
(٥,٧٤٤,٩٨٥,٠٠٠) خمسة مليار وسبعمائة وأربعة واربعون  مليون   وتسعمائة وخمسة وثمانون  الف  دينار عراقي. 

لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
ــية  / قسم  ــعبة بيع الوثائق القياس ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من ش رابعاً- يمكن ش
العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم 

االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦ .
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

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

ــا من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات  ــدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليه ــض تحريري ِّـمثل مق  ٣-تفوي
ــتمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس العطاء التي توكد اس

اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٣   الساعة العاشرة صباحاً.

ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة  ــابعا - يجب تس   س
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 الخميس  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣.

     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامنا- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة(٩٥,٧٥٠,٠٠٠) خمسة وتسعون مليون  وسبعمائة وخمسون 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 .

ــب مقتضيات اِّـصلحة  ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــر - للدائرة الحق َّـ الغ ــا عش اثن
العامة واليحق 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:٥٥٧٦                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٥

 (تجهيز ونصب معمل اسفلت نوع AMMANN اِّـاني بطاقة ١٤٠ طن / ساعة 
متكامل ِّـديرية بلدية ابي الخصيب مع اليات ومعدات اكساء شوارع لقضائي أبو الخصيب 

والفاو ونواحيهما) مناقصة (٤٨/ بلديات 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 (٣٧٥٣ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٨ ) .
ــروع  ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة مش ــر (محافظة البصرة / قس   يس
ــرة مع اليات ومعدات  ــاعة متكامل ِّـديرية بلديات البص ــوع AMMANN اِّـاني بطاقة ١٤٠ طن /س ــفلت ن ــز ونصب معمل اس تجهي

اكساء شوارع لقضاء شط العرب ونواحيه َّـ قضاء شط العرب .
- وبكلفة  تخمينية قدرها (٩,٤١٩,٢١٠,٠٠٠ )تسعة مليار واربعمائة وتسعة عشر  مليون  ومائتان وعشرة الف  دينار عراقي.   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التجهيز ( ٢٤٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع ( شط العرب   ) 
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الرابعة   والصنف /  انشائية /كهرباء /ميكانيك /كيمياوي - شركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال 

(بعرض فني ).
ــذ    العقود  ــا تعليمات تنفي ــة التي حددتـــه ــــــية الوطني ــاءات التنافس ــالل إجراءات العط ــن خــــ ــاء م ــذ العط ــيتم تنفي  أوالً-  س

الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع   اِّـناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني الحصول 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:
ــد وَّـ حالة عدم امتالك  ــب قانوني معتم ــنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــابات الختامية معدل ربح ألخر س ١- الحس
ــام ٢٠١٤ وذلك  ــبق ع ــنتني التي تس ــاباتها الختامية الرابحة  للس ــنتني فيتم تقديم حس ــة  رابحة الخر س ــابات ختامي ــركة حس الش
ــدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ  ــم اِّـناقصات والعقود ذي الع ــرة العقود الحكومية العامة قس ــاب وزارة التخطيط /دائ ــا جاء بكت ــتنادا اُّـ م اس

.٢٠١٧/٨/٢٩
ــمائة وثالثة  ــتة مليار وخمس ــنوات يجب ان ال يقل عن ( ٦,٥٩٣,٤٤٧,٠٠٠ )س ــبع س ــنوي على مدى اخر س ٢-معدل االيراد الس

وتسعون   مليون واربعمائة وسبعة واربعون الف   دينار عراقي .
ــيولة النقدية بمبلغ اليقل  قدره   ــدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مق ٣-متطلبات الس
ــعون   مليون واربعمائة وسبعة واربعون الف   دينار عراقي على مقدم  ــمائة   وثالثة وتس ــتة مليار وخمس عن ٦,٥٩٣,٤٤٧,٠٠٠ س

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:

ــن  ــل ع ــغ اليق ــابقة وبمبل ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــد وللس ــوي َّـ ( ١) عق ــاول ثان ــود, او كمق ــاول , أو ادارة عق ــة مق ــاركة بصف اِّـش
ــون  مليون   وخمسمائة وستة وعشرون الف دينار عراقي لتنفيذ عقود  ــة مليار وستمائة وواحد وخمس (٥,٦٥١,٥٢٦,٠٠٠ )خمس
مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة 

اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل). 
ــعبة بيع الوثائق القياسية  / قسم  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من ش رابعاً- يمكن ش
العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم 

االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦ .
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

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

ــول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات  ــض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخ  ٣-تفوي
العطاء التي تؤكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من 

اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٦   الساعة العاشرة صباحاً.

  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣ 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 الخميس  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣.

     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ــعون الف  ــعون مليون  ومائة واثنان وتس ــاءات ضمان العطاء بقيمة(٩٤,١٩٢,١٠٠) اربعة وتس ــب أن يرفق بجميع العط ــا- يج ثامن

ومائة  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 .

ــب مقتضيات اِّـصلحة  ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس اثنا عش
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:٥٥٧٧                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٥

(تجهيز ونصب معمل اسفلت نوع AMMANN اِّـاني بطاقة ١٤٠ طن /ساعة 
متكامل ِّـديرية بلديات البصرة مع اليات ومعدات اكساء شوارع لقضاء شط العرب 

ونواحيه َّـ قضاء شط العرب ) مناقصة (٤٩/ بلديات ٢٠١٩)

NO.3262.MON.16.SEP.2019 العدد (٣٢٦٢) االثنين ٩/١٦/ ٢٠١٩ 
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Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٧٥٣ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٨ ) .
ــروع  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة مش ــود الحكومية ) دعوة مقدمي العط ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس   يس
تجهيز ونصب معمل اسفلت نوع AMMANN اِّـاني بطاقة ١٤٠ طن /ساعة متكامل ِّـديرية بلديات البصرة مع اليات ومعدات اكساء 

شوارع لقضائي الهارثة والدير  .
- وبكلفة  تخمينية قدرها (٩,٨٩٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعة مليار وثمانمائة  وتسعون  مليون  دينار عراقي.   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التجهيز ( ٢٤٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع ( الهارثة  ) .
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الرابعة   والصنف /  انشائية /كهرباء /ميكانيك /كيمياوي - شركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال 

( بعرض فني ).
ــذ العقود  ــا تعليمات تنفي ــي حددتـــه ــة الت ــــــية الوطني ــاءات التنافس ــراءات العط ــالل إج ــن خــــ ــاء م ــذ العط ــيتم تنفي  أوالً-  س

الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع   اِّـناقصني.
ــعبة اعالن  ـــــــم العـــــــقود الحكومية  / ش ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قس

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:
ــد وَّـ حالة عدم امتالك  ــب قانوني معتم ــنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــة معدل ربح ألخر س ــابات الختامي ١- الحس
الشركة حسابات ختامية رابحة الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية الرابحة 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 .

٢-معدل االيراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن ٦,٩٢٣,٠٠٠,٠٠٠ ستة مليار وتسعمائة   وثالثة وعشرون  
مليون  دينار عراقي .

٣-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية بمبلغ اليقل  قدره  عن 
(٦,٩٢٣,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليار وتسعمائة   وثالثة وعشرون  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:

ــن  ــل ع ــغ اليق ــابقة وبمبل ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــد وللس ــوي َّـ ( ١) عق ــاول ثان ــود, او كمق ــاول , أو ادارة عق ــة مق ــاركة بصف اِّـش
(٥,٩٣٤,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليار وتسعمائة وأربعة وثالثون  مليون  دينار عراقي .

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

ــية  / قسم  ــعبة بيع الوثائق القياس ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من ش رابعاً- يمكن ش
العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم 

االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦ .
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

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

ــا من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات  ــدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليه ــض تحريري ِّـمثل مق  ٣-تفوي
ــتمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس العطاء التي تؤكد اس

اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٦   الساعة العاشرة صباحاً.

ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة  ــابعا - يجب تس   س
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 الخميس  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣.

     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ــعمائة  الف دينار عراقي  ــعون مليون  وتس ثامنا- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة(٩٨,٩٠٠,٠٠٠) ثمانية وتس

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

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

ــب مقتضيات اِّـصلحة  ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــر - للدائرة الحق َّـ الغ ــا عش اثن
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:٥٥٧١                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٥

 (تجهيز ونصب معمل اسفلت نوع AMMANN اِّـاني بطاقة ١٤٠ طن /ساعة 
متكامل ِّـديرية بلديات البصرة مع اليات ومعدات اكساء شوارع لقضائي الهارثة والدير   

مناقصة (٥٠/ بلديات 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 (٣٧٥٣ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٨ ) .
ــروع  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة مش ــود الحكومية ) دعوة مقدمي العط ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس   يس
تجهيز ونصب معمل اسفلت نوع AMMANN اِّـاني بطاقة ١٤٠ طن /ساعة متكامل ِّـديرية بلدية اِّـدينة لقضاء اِّـدينة ونواحيه مع 

اليات ومعدات اكساء شوارع .
ــمائة وأربعة وسبعون  مليون  وتسعمائة وخمسة وسبعون الف  ــعة مليار وخمس - وبكلفة  تخمينية قدرها (٩,٥٧٤,٩٧٥,٠٠٠) تس

دينار عراقي   .
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .

 - مدة التجهيز ( ٢٤٠  يوما ) .
- موقع اِّـشروع ( اِّـدينة  ) 

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

ــذ  العقود  ــا تعليمات تنفي ــي حددتـــه ــة الت ــــــية الوطني ــاءات التنافس ــراءات العط ــالل إج ــن خــــ ــاء م ــذ العط ــيتم تنفي  أوالً-  س
الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع   اِّـناقصني.

ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية  / شعبة اعالن 
اِّـشاريع) وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة.

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

ــد وَّـ حالة عدم امتالك  ــب قانوني معتم ــنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــة معدل ربح ألخر س ــابات الختامي ١- الحس
الشركة حسابات ختامية رابحة الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية الرابحة للسنتني التي تسبق عام ٢٠١٤ وذلك استنادا اُّـ 
ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم اِّـناقصات والعقود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .

ــنوات يجب ان ال يقل عن (٦,٧٠٢,٤٨٣,٠٠٠) ستة مليار وسبعمائة  واثنان  مليون    ــبع س ــنوي على مدى اخر س ٢-معدل االيراد الس
واربعمائة وثالثة وثمانون  الف  دينار عراقي .

٣-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية بمبلغ اليقل  قدره  عن 
ــبعمائة  واثنان  مليون   واربعمائة وثالثة وثمانون  الف  دينار عراقي على مقدم العطاء أن يقدم  ــتة مليار وس ٦,٧٠٢,٤٨٣,٠٠٠ س

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 اليقل عن( ٥,٧٤٤,٩٨٥,٠٠٠ 
ــة وثمانون  الف  دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا  ــعمائة وخمس ــبعمائة وأربعة واربعون  مليون   وتس ــة مليار وس )خمس
العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل 

السادس (متطلبات صاحب العمل) 
ــية  / قسم  ــعبة بيع الوثائق القياس ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من ش رابعاً- يمكن ش
العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم 

االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦ .
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

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

ــا من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات  ــدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليه ــض تحريري ِّـمثل مق  ٣-تفوي
ــتمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس العطاء التي تؤكد اس

اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٦   الساعة العاشرة صباحاً.

ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة  ــابعا - يجب تس   س
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 الخميس  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣.

     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة(٩٥,٧٥٠,٠٠٠) خمسة وتسعون مليون  وسبعمائة وخمسون 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 .

ــب مقتضيات اِّـصلحة  ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــر - للدائرة الحق َّـ الغ ــا عش اثن
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:٥٥٧٨                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٥

 (تجهيز ونصب معمل اسفلت نوع AMMANN اِّـاني بطاقة ١٤٠ طن /ساعة 
متكامل ِّـديرية بلدية اِّـدينة لقضاء اِّـدينة ونواحيه مع اليات ومعدات اكساء 

شوارع  مناقصة (٥١/ بلديات ٢٠١٩)

NO.3262.MON.16.SEP.2019 العدد (٣٢٦٢) االثنين ٩/١٦/ ٢٠١٩ 



22إعالنات
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 (٣٧٥٠ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٨ ) .
ــربة لتقديم عطاءاتهم  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــة ) دعوة مقدمي العط ــم العقود الحكومي ــة البصرة / قس ــر (محافظ   يس

(اِّـغلقة مشروع تأهيل شارع مدخل الزبري من جهة سفوان مرورا بالقرية الكرفانية).
ــتون  مليون  وخمسمائة  الف دينار  ــبعمائة واثنان وس - وبكلفة  تخمينية قدرها (١,٧٦٢,٥٠٠,٠٠٠) واحد مليار  وس

عراقي   
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .

 - مدة التنفيذ ( ٣٦٥  يوم ) .
- موقع اِّـشروع ( الزبري ) 

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة      والصنف /  انشائية  
 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات تنفيذ    العقود 

الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع   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:
٢ -متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية بمبلغ ال 

يقل  قدره عن (٥٢٨,٧٥٠,٠٠٠) خمسمائة وثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار عراقي 
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

ــة متطلبات الخربة الفنية  ــالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــة: على مقدم العطاء أن يقدم دلي ــربة والقدرة الفني ٣-الخ
اِّـدرجة أدناه:

ــنوات ( ٧) السبع السابقة وبمبلغ ال يقل عن  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش
ــون الف دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة  ــبعمائة وخمس ــرون مليون  وس ــمائة وثمانية وعش ٥٢٨,٧٥٠,٠٠٠ خمس
ــاليب والتكنولوجيا  ــل ، تعقيداته ، األس ــى باِّـماثلة  حجم العم ــا بنجاح بالكامل. و يعن ــذا العقد وتم إنجازه ــال ه ألعم

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم 
غري مسرتد قدرة   (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦.

ــرة  ــاعة العاش ــح واالحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢ الس ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفت ــاً- س خامس
صباحا

ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٩ الساعة ٢:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت  ــاً- يجب تس   سادس
اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  

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

     التاريخ : يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٩.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

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

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

وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ــر مليون وستمائة وخمسة  ــبعة عش ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (١٧,٦٢٥,٠٠٠) س
ــد تاريخ نفاذية  ــاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بع ــفتجة او خط ــكل صك مصدق او س ــف دينار عراقي على ش ــرون   ال وعش

العطاءات 
تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

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

.
اثنا عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحسب مقتضيات 

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

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

اِّـهندس 
محمد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٥٧٠                                                   (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٥

(تأهيل شارع مدخل الزبري من جهة سفوان مرورا بالقرية الكرفانية 
مناقصة (٥٢/ بلديات 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 (٣٧٥٠ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٨ ) .
ــربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة  ــة ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــم العقود الحكومي ــر (محافظة البصرة / قس   يس

مشروع اكساء شوارع (الرحمن- اِّـيناء – اِّـتنبي – أبو ذر الغفاري – الرسول – ابن سينا – ابن البيطار ) َّـ قضاء الفاو 
- وبكلفة  تخمينية قدرها (١,٤١١,٠٠٠,٠٠٠) واحد مليار   واربعمائة واحدى عشر   مليون  دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٥  يوم ) .

- موقع اِّـشروع ( الفاو  ) 
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الثامنة      والصنف /  انشائية  

ــا تعليمات تنفيذ العقود  ــــــية الوطنية التي حددتـــه ــاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفيذ العط  أوالً-  س
الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، ومفــــتوح لجــميع اِّـتناقصني.

ـــــــم العـــــــقود الحكومية  /  ــني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا 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: 

٢ -متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية بمبلغ ال يقل  
قدره  عن ( ٤٢٣,٣٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثالثة وعشرون مليون  وثالثمائة  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:

ــابقة وبمبلغ ال يقل عن  ــبع الس ــنوات ( ٧) الس ــود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ــاول , أو ادارة عق ــة مق ــاركة بصف اِّـش
(٤٢٣,٣٠٠,٠٠٠) اربعمائة وثالثة وعشرون مليون  وثالثمائة  الف   دينار عراقي

ــاليب  ــم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس ــود مماثلة ألعمال هذا العقد و ت 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) 

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم غري 
مسرتد قدرة   (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦  .

خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢   الساعة العاشرة صباحا

  سادساً- يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٩.الساعة ٢:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت اِّـحلي 
ــيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٩.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

ــية وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب  ــم الرابع من الوثيقة القياس 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.
ــدم العطاء  او وثائق  ــتمرارية أهلية مق ــن الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس ــادق عليها م ــق اِّـص ٤- الوثائ
ــتمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه  التأهيل الالحق بموجب االس

سيتم استبعاد العطاء
ــرة  الف دينار  ــر مليون  ومائة وعش ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة( ١٤,١١٠,٠٠٠) اربعة عش

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  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 

 basra.gov.iq ثالثة عشر – اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود  ــركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــر– الزام الش اربعة عش

الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ 
اِّـهندس 

محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٥٦٩                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٥

(إكساء شوارع (الرحمن- اِّـيناء – اِّـتنبي – أبو ذر الغفاري – الرسول – ابن سينا – 
ابن البيطار) َّـ قضاء الفاو مناقصة (٥٣/ بلديات ٢٠١٩)

NO.3262.MON.16.SEP.2019 العدد (٣٢٦٢) االثنين ٩/١٦/ ٢٠١٩ 
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ــن (٢٤٢٢ َّـ ٢٠١٩/٦/٣) و(٣٤٠١ َّـ  ــرة ذي العددي ــة البص ــة َّـ محافظ ــط واِّـتابع ــم التخطي ــي قس ــتنادا اُّـ كتاب  اس
٢٠١٩/٨/١) وتوصيات لجنة التحليل والتقييم الثانية ذي العدد ٤٩ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٥

ــر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة)مشروع  يس
(بناء مدرسة ١٨ صفا بدل اِّـدرسة الكرفانية الشهيد زيبك االبتدائية)

 - وبكلفة تخمينية قدرها ( ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) واحد مليار وخمسمائة مليون  دينار عراقي
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم ) 
 - تبويب اِّـشروع (٢٤٨,١,٤,٥,١,٤٧,٣)

 - موقع اِّـشروع ( الدير )
    - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الثامنة    والصنف /  إنشائية 

  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 ــني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس ــني ذوي األهلية الراغب ــن للمناقص ــاً- يمك   ثاني
اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة

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

ــة اليقل عن مبلغ  ــيولة النقدي ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العط ــات الس متطلب
ــون مليون دينار عراقي الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة  قدره (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمس
ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم امتالك الشركة حسابات ختامية رابحة الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها 
الختامية الرابحة 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 
ــربة الفنية اِّـدرجة  ــه على تلبية متطلبات الخ ــالً موثقاً يوضح إمكانيت ــى مقدم العطاء أن يقدم دلي ــدرة الفنية:عل ــربة والق ٢-الخ

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 أ-اِّـش
(٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسون مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. 
ــتخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب  ــاليب والتكنولوجيا اِّـس و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس

العمل) 
ب-  توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب  َّـ الوثيقة القياسية 

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل 
اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم 

االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦   

خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢  الساعة العاشرة صباحاً
سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٩ الساعة ٢:٠٠ ظهرا  حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة 
ــيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٩.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ) خمسة عشر مليون دينار عراقي على شكل صك 
مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

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  ــاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه س ــق من اهلية مقدم العط ــم الرابع للتحق ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــق بموجب االس الالح

استبعاد العطاء
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

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

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

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

ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود  ــراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــر – الزام الشركات بش ــة  عش خمس
الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .

سادس عشر – سبب اعادة االعالن – عدم توازن َّـ اغلب فقرات الكشف الفني اِّـسعر – عدم تقديم سيولة نقدية باسم الشركة– 
عدم تقديم اعمال مماثلة – عدم تقديم هوية تصنيف –خطأ َّـ خطاب الضمان رقم اِّـناقصة واسم اِّـشروع.

اِّـهندس 
محمد طاهر نجم التميمي 

النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٥٦٨                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاني)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٥

مشروع (بناء مدرسة ١٨ صفاً بدل اِّـدرسة الكرفانية الشهيد زيبك 
االبتدائية) مناقصة (٧٧/ تربية ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

ــن (٢٤٢٢ َّـ ٢٠١٩/٦/٣) و(٣٤٠١ َّـ  ــرة ذي العددي ــة البص ــة َّـ محافظ ــط واِّـتابع ــم التخطي ــي قس ــتنادا اُّـ كتاب  اس
٢٠١٩/٨/١) وتوصيات لجنة التحليل والتقييم الثانية ذي العدد ٥٦ َّـ ٢٠١٩/٨/٢٨

يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع 
(بناء مدرسة ١٨ صفا ٣ طوابق َّـ حي الصحفيني على القطعة (٢٠٨٢) الكوت)

 - وبكلفة تخمينية قدرها ( ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) واحد مليار وخمسمائة مليون  دينار عراقي
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم ) 
 - تبويب اِّـشروع (٣٠,٣,٣,٥,١,٤٧,٣)

 - موقع اِّـشروع ( الزبري  )
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الثامنة    والصنف /  إنشائية 

  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 ــني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس ــني ذوي األهلية الراغب ــن للمناقص ــاً- يمك   ثاني
اِّـشاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة

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

ــيولة النقدية ال يقل عن مبلغ  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ١-متطلبات الس
قدره (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسون مليون دينار عراقي

 أ- الحسابات الختامية معدل ربح آلخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم امتالك 
ــبق عام ٢٠١٤ وذلك  ــاباتها الختامية الرابحة للسنتني التي تس ــنتني فيتم تقديم حس ــابات ختامية رابحة الخر س ــركة حس الش
ــم اِّـناقصات والعقود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ  ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس اس

 ٢٠١٧/٨/٢٩
٢-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 ــود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ــاول , أو ادارة عق ــة مق ــاركة بصف أ-اِّـش
(٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسون مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح  بالكامل. 
ــتخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب  ــاليب والتكنولوجيا اِّـس و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس

العمل) 
ب-  توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب  َّـ الوثيقة القياسية 

ــم غري  ــاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رس ــراء مجموعة وثائق العط ــاً- يمكن ش رابع
مسرتد  قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٦   

خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢ الساعة العاشرة صباحاً

  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٩ الساعة ٢:٠٠ ظهرا  حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة 
ــيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن  ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٩.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ) خمسة عشر مليون دينار عراقي على شكل صك 
مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

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

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
ــدم العطاء  او وثائق التأهيل  ــتمرارية أهلية مق ــادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس ــق اِّـص ٤- الوثائ
ــم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد  ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس الالحق بموجب االس

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

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

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

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

ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود  ــراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــر – الزام الشركات بش ــة  عش خمس
الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .

ــم الشركة - مبلغ االعمال  ــبب اعادة االعالن – عدم توازن َّـ اغلب الفقرات– عدم تقديم سيولة نقدية باس ــر – س ــادس عش س
اِّـماثلة غري مرتجم – تقديم كشف فني غري مسعر –تقديم سيولة نقدية اُّـ رئاسة الجامعة –السعر اِّـقدم من الشركة اعلى من 

التخميني.
اِّـهندس

محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٥٦٧                                               (مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاني)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٥

مشروع (بناء مدرسة ١٨ صفاً ٣ طوابق َّـ حي الصحفيني على القطعة (٢٠٨٢) 
الكوت) مناقصة (٧٩/ تربية ٢٠١٩)

NO.3262.MON.16.SEP.2019 العدد (٣٢٦٢) االثنين ٩/١٦/ ٢٠١٩ 
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣٢٦٢) - االثنني - ١٦ - أيلول - ٢٠١٩
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ــن أبي طالب  ــني بن علي ب ــورة اإلمام احلس ــأ اختزال ث ــن اخلط م
ــراف والرذيلة  ــان واالنح ــد الظلم والطغي ــالم) ض (عليهما الس
ــاد والعبودية واإلذالل بأيام معدودات ثم ينتهي كل شيء،  والفس
ــا حدثاً عابراً أو مناسبة  ــني الثائر وثورته العظيمة ليس فاحلس
ــاة  ــتذكاراً لتلك املأس ــزن وذرف الدموع اس ــف عندها باحل نتوق
ــي ما زالت حاضرة على صفحات التأريخ كما النار ال ينطفئ  الت

أوارها..
احلسني وثورته نهج ومسيرة ظافرة مفعمة باإلميان باهللا وبالقيم 
ــد للتضحية  ــني رمز خال ــدة.. واحلس ــالمية اخلال ــادئ اإلس واملب
ــتقم إال بقتلي فيا  ــذل «إن كان دين محمد لم يس ــاء والب والعط

سيوف خذيني» واجلود بالنفس 
أقصى غاية اجلود..

ــر بوجه  ــة ثائ ــني.. صرخ احلس
ــة  ــو حرك ــر.. ه ــلطان جائ س
ــد  فاس ــع  لواق ــة  تصحيحي
ــوء بالعهر واالنحراف الذي  موب
ــا كان ينبغي التفرج عليه أو  م
ــام الطواغيت  ــالم أم االستس
ــرى  ــة أن ت ــة االنهزامي ألن قم
أمامك الباطل يتسيّد والظلم 
ــود والرذيلة تعشعش من  يس
ــي  «إن ــاكناً..  ــرك س أن حت دون 

ــداً، إمنا خرجت لطلب  ــراً وال بطراً وال ظاملاً وال مفس لم أخرج أش
اإلصالح في أمة جدي»..

ــة، واملطلوب هو  ــة عظيم ــم حياتي ــورة ومبادئ وقي ــني.. ث احلس
ــة تلك املبادئ والقيم إلى دروس يومية.. دروس لالنعتاق من  ترجم
واقع رتيب، مشلول، فاسد، إلى مرحلة متكننا من تسلق األعالي 

وصوالً إلى قمم اجلبال الرواسي.. 
ــس الثورة احلسينية إلى نقاط ارتكاز  لقد آن األوان أن تتحول أس
وانطالق لواقع يومي معيش.. آن األوان لنغادر األساليب التقليدية 
ــني وترجمتها الى عمل  ونقترب أكثر الى فهم أعمق لثورة احلس

ملموس ليكون مبقدور الشعب أن ينهض من كبوته وسباته..
ــل  ــكال الفش ــض وينتصر على كل أش ــعب إذا أراد أن ينه الش
ــدين وينجح في حتقيق مرحلة البناء  والشللية وجوقات الفاس
ــروعة عليه أن يتمثل  ــار والوصول إلى كامل أهدافه املش واإلعم
ــيرته  ــد مبادئ مس ــني ويتخلق بأخالق الثورة ويجس بثورة احلس
ــاهد  ــاً.. ولنا في زعيم الهند الراحل املهامتا غاندي خير ش حرفي
حني قالها على رؤوس األشهاد يومذاك «إذا أرادت الهند أن تنتصر 
ــعب العراق إذا  ــني».. فما بالكم نحن ش عليها أن تقتدي باحلس

كان احلسني يعيش بيننا؟!
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

البينة الجديدة / زينب فخري
تصوير / ضرغام ستار 

ــي للتنمية  ــام املركز العراق أق
األول  ــس  أم ــوم  ي ــة  اإلعالمي
ــن  ــية ع ــدوة نقاش ــبت ن الس
«الوضع السياسي واألمني في 
ــدوة التي أدارها  املنطقة». والن
ــتنصرية  ــس اجلامعة املس رئي
األستاذ الدكتور حميد فاضل 
ــن، األوَّل حتدث  ــت محوري تناول
ــي  ــي اإليران ــر األمن ــه اخلبي في
ــع  ــن الوض ــي ع ــد املاس حمي
ــي والتحوالت  ــي االقليم األمن
ــي املنطقة، وأهمية  األمنية ف
ــا  باعتبــــاره ــتقرارهـا  اس
العالم. ــكل  ل منطقة حيوية 

ــي  األمن ــر  اخلبي ــاول  تن ــا  فيم
ــي  اجلياش ــعيد  س ــي  العراق
ــرائيلي  اإلس ــالم  اإلع ــر  تأثي
ــي، وعمل  ــارع العراق في الش
ــية  ــات النفس ــز العملي وركائ
ــة  ومنظوم ــرائيلية  اإلس

ــة  صناع ــرق  وط ــه  عمليات
تخطيطه  وخصائص  دعايته، 
ــداد املوضوعات وتوظيفها  واع
ــراق، مؤكداً  ــد الع ــاً ض إعالمي
ــني  املتابع ــني  العراقي أن 
ــرائيلية هم  ــات اإلس للصفح

ــنة.  ـــ(٢٠- ٣٥) س ــة ال ــن فئ م
ــات  ــي أن العملي ــنيّ اجلياش وب
ــرائيلية  اإلس ــية  النفس
ــت  جنح ــراق  للع ــة  املوجه
ــرة،  ــتجابة  كبي ــة اس محقق
ــؤولني  تأثيرها للمس بل وصل 

ــا يتعلق  ــا م ــني، منه العراقي
ــرائيل،  إلس ــني  عراقي ــارة  بزي
موضحاً عدد القنوات املوجهة 
ــراق والصفحات باللهجة  للع
العراقية التي تركز دائماً على 
التعليم  ومنظومة  املظاهرات 
ــة وغيرها لزعزعة ثقة  والبطال
وبلده بل  ــاته  املواطن مبؤسس
بلغ األمر بالعمليات النفسية 
ــباب  للش ــوة  الدع ــه  توجي
ــال  ــي اجمل ــل ف ــي للعم العراق
ــرائيلي  االس ــتخباراتي  االس
ــدوة  الن ــر  وحض ــذا  ه ــاً.  علن
واألكادميية  ــة  اإلعالمي النخب 
الذين  ــة  واألمني ــية  والسياس
ــالً  ــراً وحتلي ــاش فك ــروا النق اث
وتصوراً عن مستقبل املنطقة 
ــتقبلي. ــي املس ــدور العراق وال

ــدوة تكرمي  ــت الن ــا تضمن كم
ــل ناصر  ــتاذين عالء خلي األس
ــن مالك  م ــومي  املرس ــالح  وف

صحيفة «بغداديون».
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آن األوان أن تتحول 
أسس الثورة 

الحسينية إُّـ نقاط 
ارتكاز وانطالق 

لواقع يومي 
معيش..

متابعة / البينة الجديدة
ــدم رجل تركي يبلغ من العمر ٤٥ عاما  أق
ــده، بعدما صب  ــرام النار بجس على إض
ــاحة  ــادة البنزين في س ــه م ــى نفس عل
ــة أنقرة  ــة التركي ــالي في العاصم كيزي
بسبب اجلوع. وقالت وسائل إعالم تركية 
ــدين  ــل، ويدعى ر. ش، أبلغ احملتش إن الرج
ــات  أزم ــن  م ــي  يعان ــه  أن ــكان،  امل ــي  ف
ــه لينتهي  ــيحرق نفس ــة، وس اقتصادي

ــا عاطل عن العمل وجائع،  منها، وقال أن
أطالب بالعدالة. وقد حاول املوجودون في 
ــن خطوته  ــاحة إقناعه بالعدول ع الس
ــدوا إلى إبالغ  ــلوا، فعم هذه لكنهم فش
عناصر من الشرطة التركية املوجودة في 
ــالم التركية،  ــائل اإلع املكان. ولفتت وس
ــه بعد  ــل أضرم النار بنفس ــى أن الرج إل
ــرطة  وقت قصير، وتدخل عنصر من الش

ومتكن على الفور من إخماد النيران.

بغداد / البينة الجديدة
ــس األحد، بأنه  ــاد مصدر أمني، أم أف
ــت االنتحار من  ــرأة حاول ــاذ ام مت إنق
على برج للكاميرات في بغداد. وقال 
ــت االنتحار  ــرأة حاول ــدر ان «ام املص
ــها من أعلى برج  من خالل رمي نفس

ــينية  ــرات في منطقة احلس للكامي
ــرق  ــاف ان «ف ــداد». واض ــمالي بغ ش
ــاذ  ــن انق ــت م ــي متكن ــاع املدن الدف
ــيرا الى انه «مت تسليمها  املرأة»، مش
الى اجلهات املعنية التخاذ االجراءات 

القانونية».

بغداد / البينة الجديدة
ــت  ــي، حقق ــى التوال ــي عل ــام الثان للع
ــداً في تصنيف  ــة بغداد اجنازاً جدي جامع
ــات  ــل اجلامع ــة ألفض ــز البريطاني التامي
ــر للعام  ــادس عش العاملية بإصداره الس
ــل  اص ــن  م  (٨٠١-١٠٠٠) ــة  مبرتب  ٢٠٢٠
ــف  ــي التصني ــة ف ــة داخل (١٣٩٦) جامع
ــتراك ١٨٠٠ جامعة مت تقييمها من  وباش
ــة مصنفة  ــادة (١٣٨) جامع ــة وبزي ٩٢ دول
ــد هذا االجناز  ــة بالعام املاضي. ويع مقارن

حتقيقاً للهدف االول من اهداف البرنامج 
احلكومي لوزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي (اعتبار دخول اجلامعات العراقية 
ــر  في التصنيفات العاملية كهدف ومؤش
جلودة التعليم العالي في العراق) وتنفيذاً 
ــة بغداد  ــتراتيجية جلامع ــة االس للخط
ــان  جامعت ــت  صنف ــد  وق  .(٢٠١٨-٢٠٢٢)
ــام  ــف لع ــي التصني ــط ف ــان فق عراقيت
ــة  واجلامع ــداد  بغ ــة  جامع ــا  هم  ٢٠٢٠

التكنلوجية.

كربالء اِّـقدسة / البينة الجديدة
ــتان  املقدس ــان  العتبت ــات  أقام
ــينية والعباسية، أمس األول  احلس
ــهداء  ــزاء على أرواح ش ــس ع مجل
ــوراء. وكان في  ــوم عاش ــن ي املعزي
ــل املرجعية  ــتقبال املعزين ممث اس
الدينية العليا الشيخ عبد املهدي 
ــؤولي  ــن مس ــدد م ــي وع الكربالئ
ــة بكربالء. وشهد  العتبات املقدس
ــمياً  ــوراً رس ــزاء حض ــس الع مجل
ــت وزارة  ــراً. وأعلن ــاً غفي وجماهيري
ــة،  (الثالثاء ١٠ أيلول ٢٠١٩)،  الصح
ــة  ــخصاً وإصاب ــهاد ٣١ ش استش
ــالل تدافع حدث بني  ١٠٢ آخرين، خ
ــيني  الصحن احلس ــي  ف ــن  الزائري
ــج مبحافظة  ــة طويري ــالل ركض خ
ــالء، فيما أعلنت األخيرة احلداد  كرب
ــى أرواح  ــام عل ــة أي ــمي ثالث الرس

الشهداء.

 Ï¶a@kjéi@Èé–„@÷ä∞@Ô◊äm@›uâ بتصنيف التايمز البريطانية للعام 2020
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ــآت  ــيّرة (احلوثية) على منش ــات الطائرات املس ــت هجم أحدث
ــعودية في املنطقة الشرقية فجر البارحة صدمة  النفط الس

كبيرة؛
• ألنها أصابت أهدافها وأدت إلى خفض االنتاج بنحو ٥٠٪.

ط رغم قدرات  قَ ف ولم تُسْ • وألنها بقوة (١٠) طائرات ولم تُكشَ
الكشف املتقدمة والصواريخ.

• وألنها جاءت بعد هجمة سابقة مماثلة أصابت أهدافها.
ــب، وقدرات  ــرات دفاعية وأمنية من جان ــدل على ثغ ــا ت • وكله

فنية وتنفيذية واستخباراتية للمهاجم!
ــيّرات  ــعودية عن أن املس ــرة األولى صدرت تقارير غير س في امل

انطلقت من جنوب العراق (وثبت أنها غير صحيحة).
ــعودي باتهام العراق هذه املرة رغم عدم ظهور أي  التلميح الس
تلميح دولي جتاه العراق، جاء (بتغريدات إعالميني غير رسميني 
ــن منطا لغويا  ــة القرار)، ويتضم ــون جدا من جه ــم قريب لكنه

مغلفا بعدم السكوت مستقبال اذا ما توفرت معلومات.
شيء مثير جدا عدم قدرة الدفاع اجلوي السعودي على كشف 
خروقات جوية بهذه الكثافة واخلطورة، إن لم تكن الطائرات قد 

انطلقت من مناطق قريبة من األهداف وهو احتمال ضعيف.
ــعبي ملتزم متاما، كما نرى، بقرارات العراق العليا  ــد الش احلش
ــلحة  ــزام. والفصائل املس ــرق هذا االلت ــتبعد أن يخ ومن املس
ــديدين ويستبعد طبقا  أيضا معروفة بالتزام مركزي وضبط ش
لنهجها املعروف القيام بأفعال تسبب حرجا للعراق رغم عدم 

ارتياحها للنظام السعودي.
ومع أن اجلرح السعودي عميق فمن املستبعد قيام السعودية 

بأي فعل عسكري ضد العراق بطائرات مسيّرة أو غيرها؛
• ألنها ال متلك دليالً ضد العراق.

• وألنها باتت وحيدة عربيا.
• وألنها لم تعد تثق بدعم خليجي بعد درس اليمن.

ــي مع العراق الذي  ــا تتجنب العودة إلى اجلفاء السياس • وألنه
حاولت إصالحه بصعوبة كبيرة.

• وألنها تدرك قدرة العراق (في كل اجملاالت) عند القرار.
ــات على أهدافها العميقة  ــن املرجح في حالة تكرار الهجم م
ــف والصد وتزايد شكها  ــلها في الكش من قبل احلوثيني وفش
ــيط ما كانت تُتّهم به من خيوط مائلة  في العراق، إعادة تنش
مع أطراف عراقية (سنية) وشماالً، وهم في كل األحوال ضمن 

(دائرة الضوء) وضعفاء أو يخشون رد الفعل.
ــهلة) وعبثية وبال سبب، وأي ربط مبا  معاداة العراق (لم تعد س
حدث البارحة من غارات مدمرة مع الهجمات على مخازن عتاد 
احلشد خطأ شنيع واخللل بات في بيوت اخلليج املتصدعة، وإذا 
ما استمر التوتر فاجلغرافية السياسية لن تستمر (هياكلها)، 

وال مبرر للقلق عراقياً.
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وفيق السامرائي

من لندن

تنعى قبيلة البيات (عشيرة البو حسني) فقيدها الراحل األستاذ 
ــتار، وهو ابن  ــي الفاضل (جبار عبود علي عرار البياتي) أبو س املرب
ــة على روحه في  ــوالغ، وأقيم مجلس الفاحت ــم احلاج حيدر ص ع
ــدءاً من  ــارع املاطور ب ــان بداية ش ــالة مبحافظة ميس ــي الرس ح
ــر أن يتغمد الفقيد الراحل  ــائلني اهللا العلي القدي ٢٠١٩/٩/١٥، س
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وإنا هللا وإنا إليه راجعون.

عبد الزهرة البياتي

ÚÌå»m


