
منذ ثالثة ايام واستقالة وزير الصحة 
ــوان) تثير ردود فعل  ــالء الدين العل (ع
ــث  ــعة حي ــعبية واس ــمية وش رس
ــة الصحة  ــس جلن ــب رئي ــر نائ اعتب
ــة النيابية (فارس البريفكاني)  والبيئ
ــتقيل  ــر الصحة والبيئة املس ان وزي
ــرض لهجمة  ــوان) قد تع ــالء العل (ع
ــعواء ومحاوالت تشويه للحقائق  ش
ــه  ــى محاربت ــك ال ــبب ذل ــاً س عازي
ــن منابعه  ــاد وضربه الكثير م الفس
ــوزارة واحملافظات وقال  ــذوره في ال وج
ــتقيل  املس ــر  الوزي ان  ــي  البرفيكان
ــفافية والتوازن  ــارس املهنية والش م
ــابقة  ــة الفترة الس ــه طيل في عمل
ــت جدارته في ادارة الوزارة وحقق  واثب
نقلة نوعية في تغطية عملها بكل 
ــى ان ضغوطاً  ــيراً ال ــات مش احملافظ
ــقيط  وتس ــزازات  وابت ــية  سياس
ــى الوزير فضالً  ــت عل اعالمي مورس
ــويه للحقائق مورست على  عن تش
ــر عضو جلنة  ــن جانبه اعتب الوزارة.م

ــن خالطي  ــة، حس ــة النيابي الصح
ــاك منهجني  ــاء، ان هن ــس الثالث ، ام
مستخدمني للضغط على احلكومة، 
ــاق جلنته على  ــف عن اتف فيما كش
ــتقيل  ــتضافة وزير الصحة املس اس
ــكل  ــاح بش ــوان) لإلفص ــالء العل (ع
ــات التي ابتزته. وقال  واضح عن اجله
ــرورة للتمييز  ــاك ض ــي، إن هن خالط
ــاه  باجت ــير  االول يس ــني  ــني منهج ب
ــن اجل االبتزاز وهو منهج  الضغط م
ــا، مبينا  واخالقي ــيا  مرفوض سياس
ــو الضغط على  ــج الثاني ه ان املنه
ــا وتصحيح  ــة لتقومي عمله احلكوم
االداء بشكل ايجابي وهو معمول به 
ــة الدميقراطية وهي  ــع االنظم بجمي
ــة.وكان رئيس  ــة وضروري حالة صحي
ــي)  احللبوس (محمد  النواب  مجلس 
كلف ، جلنة الصحة والبيئة النيابية 
ــباب  ــل عن أس ــر مفص ــدمي تقري بتق
ــتقالة وزير الصحة العلوان على  اس
ــات  ــالل جلس ــر خ ــرض التقري ان يع
ــد ذي  ــى صعي ــبوع القادم.وعل االس
ــالح  ــة االص ــس كتل ــد رئي ــة اك صل

ــاعدي)،  البرملانية النائب (صباح الس
امس الثالثاء، ان عدم كشف اي مدع 
ــذا معناه  ــزاز ادعى بها فه ــة ابت الدل
ــل لالبتزاز  ــخص قاب ــا ان هذا الش ام
ــة االبتزاز.  ــه ضعيف في مواجه او ان
ــاعدي، ان هنالك ضغوطا  ــال الس وق
ــل بعض القوى  ــة متارس من قب فعلي
ــة  ــة بغي ــى احلكوم ــية عل السياس
ــكل  ــا وتقوميه بالش ــه عمله توجي

ــح العام، مبينا  االمثل خلدمة الصال
ــاءات  ــت ادع ــس الوق ــك بنف ان هنال
ــود ضغوط الغراض  من البعض بوج
ــدر ان تدعم  ــي من االج ــزاز، والت االبت
باالدلة وان التبقى مجرد كالم شفوي. 
وتؤكد مصادر ان الفساد بات يفترس 
ــاً وفرهود  ــراق وثروته نهب ــد الع جس
ــرح ومترح  ــات والعصابات تس واملافي
ــعب منضغ  ومتارس االبتزاز ونحن كش

الشعارات ونكتفي بالتلويحات ضد 
الفساد الذي يطلقها هذا السياسي 
ــهد بودنا  ــل هذا املش ــي ظ او ذاك وف
ــعب ايضاً ما  ــأل ويسأل الش ان نس
ــة واخرى  ــود هيئة للنزاه ــدوى وج ج
ــة ومجلس  ــة النيابي ــمى النزاه تس
ــاء  وادع ــاد  الفس ــة  ملكافح ــى  اعل
ــة املالية ومكاتب  ــام وديوان للرقاب ع
ــري  ــب يج ــني اذا كان النه للمفتش

ــا اننا  ــاق.. أليس غريب ــى قدم وس عل
ــذه اجلهات املليارات من  ننفق على ه
ــازات لكنها  ــب وامتي ــر كروات الدناني
ــا ينهب من  ــى اعادة م ــر قادرة عل غي
ــياق اكد  ــة البالد.وفي هذا الس خزين
ــة (فادي  ــة املعارض ــام جبه ــر ع مدي
ــاء  ــى الغ ــة تتبن ــمري) ان اجلبه الش
واعادة  العموميني  مكاتب املفتشني 
النظر مبنظومة الرقابة في البالد وهي 
ضرورة ملحة اليقاف النزيف وتابع ان 
هذه املكاتب وجدت ملكافحة ظواهر 
ــاد في االدارات العليا بالوزارات  الفس
ــري في كل مفاصلها  واذا به يستش
ــه اعتبر  ــن جانب ــكل مخيف.م وبش
ــائرون، (رياض  ــف س ــب عن حتال النائ
ــاء، أن مضي  ــعودي) امس الثالث املس
ــريع قانون الغاء  مجلس النواب بتش
مكاتب املفتشني العموميني اليعني 
ــتهداف تلك املكاتب، مشيرا الى  اس
ــك املكاتب اصبح  ــض من تل ان البع
اداة لالبتزاز وحلقة زائدة في كثير من 

االحيان. 

تتمة ص٣

َّـ الهدف

ــعب هو الرقم (١)  ــي معلومة اذا ما قلنا بأن الش ــراً او نفش ال نذيع س
ــي احلكومات  ــية فبصوته وارادته تأت ــة عملية سياس ــر في اي واجلوك
ــعب اذاً هو الذي  ــوف عليها.. والش ــة او ترحل غير مأس ــززة مكرم مع
ــاباته  ــؤول فيها يجب ان يضع في حس ــع احلكومات وان أي مس يصن
ــؤول ان يتذكر  ــس طبقة فوقه.. وعلى أي مس ــعب ولي بأنه خادم للش
ــتجيب  ــعب يوماً اراد احلياة فالبد ان يس ــاعر: اذا الش ــداً قول الش جي
ــا عليه من  ــه ان يؤدي م ــؤول علي ــا فإن الوزير او املس ــن هن ــدر.. وم الق
ــة نوعية على  ــد ومثابرة ألجل حتقيق نقل ــعى بكل جه واجبات ويس
ــؤول  ــواء على صعيد الوزارة او الدائرة املس ــد عمله الوظيفي س صعي
ــه القدرة والشجاعة  عنها او على صعيد الوطن ومن اليجد في نفس

والفروسية وحب العراق واحترام 
ــة  ومحارب ــه  وخدمت ــعب  الش
الفساد واحلفاظ على املال العام 
ــل من دون مطرود  فعليه ان يرح
ــب الغيبة عن  ــم اهللا من ج ورح
نفسه.. أيها الوزراء وانتم ياكل 
ــعب  ــؤولني اعلموا ان الش املس
ــه راض او مقتنع متام  ــس كل لي
االقتناع باالداء احلكومي املتعثر 
ــلول مع االسف على كل  واملش

ــن يبقى يجلس على  ــعب العراقي يريد خدمات وهو ل ــدة.. الش االصع
ــعب يريد رؤية بناء  ــل وهو يتفرج على ما يجري من دون جدوى.الش الت
ــى امتداد  ــاً عراقية عل ــد.. يريد مدن ــار ملموس ملس الي ــمخ واعم يش
خارطة الوطن تضاهي ما موجود في الدول املتطورة.. يريد بلداً مزدهراً 
ــس ريعياً وال  ــن حال.. يريد اقتصاداً قوياً لي ــته في احس ويريد معيش
ــتوى  ــية ترتقي الى مس ــعب يريد طبقة سياس تهزه التقلبات.. الش
املسؤولية والتحديات.. طبقة سياسية التصعد على اكتافه والتتاجر 
ــه وملتصقة بطموحاته  ــروعة.. طبقة نابعة من اعماق باحالمه املش
ــارع  ــذرة وغائرة في تربة الوطن.. فال تكونوا في قطيعة مع الش ومتج

ياساسة ألن اخلاسر هو انتم اما الشعب فباقٍ ألنه رقم صعب.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير
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بغداد / 
اعتبر محافظ البنك املركزي العراقي علي العالق، امس الثالثاء، أن مبادرة البنك بتخصيص 

٥ مليارات دوالر لدعم املشاريع تعد األكبر في تاريخ العراق.
ــرة، إن مبادرة البنك  ــة عمل بالعاصمة املصرية القاه ــاركته في ورش وقال العالق خالل مش
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة عن طريق مختلف املصارف العراقية من خالل تخصيص 
ــراق اخملصص لتلك النوعية من  ــذا الهدف وهو املبلغ األكبر في تاريخ الع ــارات دوالر له ٥ ملي
املشروعات.وأضاف، أن الظروف والعوامل التي تعرض لها العراق كانت سبباً مؤثراً في الوضع 
ــزي أن يأخذ زمام املبادرة للخروج  ــي واالقتصادي، األمر الذي فرض على البنك املرك االجتماع
ــات األخرى فكان  من تلك األزمات التي عانى منها العراقيون، وأن يكون قدوة لبقية املؤسس

االهتمام بقضايا التنمية والبناء التي يحتاجها الشعب العراقي ومؤسساته.
ــاريع  ــهام في زيادة املش ــك املركزي مبادرة الـ١ ترليون دينار عراقي من أجل اإلس ــق البن واطل
ــون دينار ومن املمكن  ــن ٥ مليون دينار إلى ٥٠ ملي ــطة وتتراوح مبالغها م ــرة واملتوس الصغي

زيادتها الى مليار دينار.

دد 
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ذا 
َّـ ه

قرأ 
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 الشعب يريد طبقة 
سياسية ترتقي اُّـ مستوى 
اِّـسؤولية والتحديات ال 
تصعد على اكتافه وال تتاجر 
باحالمه اِّـشروعة 

عبد الوهاب جبار
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الشيخ علي عبد اِّـهديالحلبوسيصالح

بغداد / 
ــم املرشح الفائز بعضوية مجلس النواب عن  اته
ــس الثالثاء،  ــم خشان، ام ــة املثنى باس محافظ
ــن دخول اجمللس،  ــس النواب مبنعه م رئاسة مجل
ــى ان قرار انسحابه من سائرون جاء  فيما اشار ال

لكون قشورها اصالحية ولبها عكس ذلك.
ــس النواب منعوني   ــال خشان ، ان حرس مجل وق
ــن دخول البرملان بتوجيه من رئاسة اجمللس رغم  م
ــة االحتادية،  ــا وبقرار احملكم ــي نائب فائز رسمي ان
ــة في هذا  ــرون كانت شريك ــا ان كتلة سائ مبين
املنع وهو يتطابق مع ما حصل مع النائبة الفائزة 
ايضا وسن السعيدي التي منعت ايضا من دخول 
اجمللس ومت التصرف من سائرون تصرف تغيب عنه 
ــب عضو مجلس  ــة فائزة مبنص ــروءة مع عراقي امل

نواب.
ــت ان قشورها  ــرون اثبت ــان ان سائ ــاف خش واض
اصالحية ولبها عكس ذاك، الفتا الى انه سيرسل 
انذارا عبر كاتب العدل الى مجلس النواب بشكل 
قانوني كون سائرون ارتكبوا خطا جسيما ونبهت 
عليه الن رفاه العارضي انتهت عضويتها مبجلس 
ــواب وبقاؤها غير شرعي حاليا، وسائرون بهذا  الن
االجراء تركت احد االشخاص يدخل اجمللس ويوقع 
ــي حملافظتي املثنى. ــي انا املمثل الشرع نيابة عن
ــة االحتادية قبول الطعن الذي تقدم  وقررت احملكم
ــان بشأن مقعده  ــه الناشط املدني باسم خش ب
في مجلس النواب، فيما أكد أن احملكمة أنصفته 
ــن النائبة رفاة  ــون بديالً ع ــرت بعضويته ليك وأق

العارضي.

@ÊÎäˆbçÎ@ÊbΩ5€a@fiÏÅÖ@Âfl@o»‰fl@ZÊbíÅ
Ÿ€á@èÿ«@bËj€Î@ÚÓy˝ïa@bÁâÏí”

بغداد / 
ــق القيادي في  ــف محافظ بغداد االسب كش
ــد الرزاق)  ــوة االسالمي (صالح عب حزب الدع
ــالء الدين  ــة (ع ــر الصح ــة وزي ــأن استقال ب
ــا ضغوطات سياسية  العلوان) تقف خلفه
ــح. ــل واض ــزاز بشك ــا االبت ــة هدفه وبرملاني
ــاف عبد الرزاق في تصريح متلفز ان هذه  واض
ــرى داخل  ــة مرتبطة باخ ــات الضاغط اجله
ــذا الرجل واعني  ــى وصلت الى ه ــوزارة حت ال
ــع ان يقاوم ورمبا  ــه العلوان والذي اليستطي ب
ــدد بالكثير من االمور او تشويه سمعته او  ه

ــا مما يجري في  ــح باالستجواب وغيره التلوي
ــد عبد الرزاق  ــة واملافيات.واك االجواء املريض
ــا كانت صفقة  ــول انه لألسف رمب ــن الق ميك
اللقاحات هي التي اطاحت بوزير الصحة ألنه 
رفض االستجابة بصفقة اخرى كانت مبقدار 
ــه استطاع باعتباره  (١٥٠) مليون دوالر ولكن
ــاً للصحة الدولية ولديه  هو ايضاً مديراً عام
اتصاالت ان يخفض املبلغ الى ربع املبلغ وهذا 
ما اثار غضب اآلخرين عليه.واشار عبد الرزاق 
ــا به بات  ــذي نادين ــراط ال ــر التكنوق ان الوزي
ــوان الذي لم  ــاً كما حصل للعل يأتي ضعيف

يستطع ان يواجه شيئاً من الضغوط.

@@Úzñ€a@äÌãÎ@Ú€b‘nça@ıaâÎ@ÚÌÎÖa@Ú‘–ï@Z÷aãä€a@Üj«

بغداد / 
ــع احلصانة عن  ــى رف ــاء ،عل ــواب، امس الثالث ــس الن ــوت مجل ص
ــرة التصويت على  ــد ان ادرج فق ــي) بع ــق الشيخ عل ــب (فائ النائ
ــان رئيس جلنة الشهداء  ــه اعتباراً من امس االول. وك جدول اعمال
ــني قد تقدم باخبار الى املفوضية  والضحايا والسجناء السياسي
ــات التي ادلى بها  ــا املستقلة لالنتخابات بسبب التصريح العلي
ــب فائق الشيخ علي والتي متجد بحزب البعث املنحل  واشار   النائ
ــق الشيخ علي)   ــات النائب (فائ ــون  ان تصريح ــون سياسي مراقب
ــت بشأن توزيع اراض سكنية في زمن الرئيس العراقي االسبق  كان
(احمد حسن البكر) للمواطنني مشيراً خاللها بأن «قندرة البكر» 
افضل من بعض السياسيني وهو ما عدّ جتاوزاً فظاً ومتجيداً بحزب 

البعث الصدامي. 

@Ú„bñ°@|Ó�m@Cäÿj€a@ÒâÜ‰”D
AAÉÓí€a@’ˆbœ@kˆb‰€a  / وكاالت

ــس الثالثاء، بأن  ــاد موقع RT الروسي، ام أف
مخابرات اجليش اللبناني، حتقق في صحة 
ــم زوجة  ــاء ابن ع ــول اختف ــات ح معلوم
ــي لبنان. ــوري بشار األسد ف ــس الس الرئي
ونقل املوقع عن مصادره القول، إن مخابرات 

اجليش تلقت معلومات من مواقع إعالمية 
ــرس، ابن عم  ــف األخ ــد باختفاء مره تفي
ــق جار في هذا  ــاء األسد، وأن التحقي أسم
ــون LBCI اللبناني ذكر  ــان تلفزي الشأن.وك
ــات تفيد  ــاء، أن هناك معلوم ــس الثالث ام
ــن عم زوجة الرئيس  بأن مرهف األخرس اب

ــد،  ــاء األس ــد، أسم ــار األس ــوري بش الس
ــي شتورة  ــذ يومني بني منطقت ــود من مفق
وعاليه، وفي ظروف غامضة.وكشف موقع 
ــة اخملطوف،  ــي، أن زوج VDL NEWS اللبنان
ــت اتصاال من منطقة البقاع الشرقي  تلق
ــم سوري،  ــي من رق ــه الشخص ــن هاتف م

ــي دوالر فدية  ــع مبلغ مليون ــا بدف يطالبه
ــع إلى أن  ــراج عنه.ولفت املوق ــل اإلف مقاب
ــف اخلميس املاضي  ــرس كان قد خط األخ
ــد عثر على  ــق عاليه- شتورا، وق على طري
ــه متوقفة في عاليه، بينما كان في  سيارت

طريقه آتيا من دمشق.

Üç˛a@ÚuÎã@·«@Âia@ıb–nÅa@ø@’‘§@Êb‰j€@paäib´

بغداد / 
ــراق يشهد  ــدي  أن الع ــادل عبد امله ــوزراء ع ــس ال ــد رئي أك
ــي جميع  ــاه الصحيح ف ــر باإلجت ــاً ويسي ــراراً واضح استق
اجملاالت، مشيراً إلى أن احلكومة تعمل بجد لسيادة القانون 
وحصر السالح بيد الدولة.وقال مكتب عبد املهدي إن األخير 
ــف الناتو ينس  ــني العام حلل ــس الثالثاء، األم ــل، ام استقب

ستولتنبرغ والوفد املرافق له الذي يتكون من القائد األعلى 
ــني العام للحلف،  ــي أوروبا، ومساعدي األم لقوات احللف ف
ــل البيان عن عبد املهدي قوله  وقائد البعثة في العراق.ونق
إن العراق يسير باإلجتاه الصحيح في جميع اجملاالت ويشهد 
استقراراً واضحاً، معرباً عن شكره حللف الناتو للمساعدة 
ــد املهدي، أن احلكومة  ــي قتال داعش وهزميتها.وأضاف عب ف

ــة واضحة للحلول وملواجهة التحديات الداخلية  لديها رؤي
ــون وحصر السالح  ــادة القان ــة ونعمل بجد لسي واخلارجي
ــدم استقرار  ــا املتوازنة تخ ــد، أن سياستن ــد الدولة.وأك بي
ــع دول املنطقة ونتصرف مبسؤولية جتاه األزمة  العراق وجمي
ــوب املنطقة ودولها  ــة احلالية حلفظ مصالح شع االقليمي

والميكن ان يتسبب العراق بأذى ألشقائه وجيرانه.

Ú€ÎÜ€a@ÜÓi@Ä˝é€a@äñyÎ@ÊÏ„b‘€a@ÒÖbÓé€@›‡»„@ZÏmb‰€a@—‹ß@ÜËΩa@Üj«

بغداد /  
ــة، امس الثالثاء،  ــد الشعبي والقوات األمني ــت قوات احلش انطلق
ــر اخلامسة لتفتيش مناطق شمال محافظة  بعمليات إرادة النص
ــار الى احلدود السعودية –  ــالء املقدسة وجنوب محافظة األنب كرب

العراقية.
ــش والقوة  ــران اجلي ــه ”بإسناد طي ــد ، ان ــان إلعالم احلش ــر بي وذك
ــة بالتقدم لليوم الثاني  ــة العراقية باشرت القطعات األمني اجلوي
ــش صحراء األنبار جنوب  ــن عمليات إرادة النصر اخلامسة لتفتي م
الطريق الدولية احملاذية حملافظتي كربالء والنجف وصوال إلى احلدود 
ــدود اإلدارية خلمس  ــني احل ــال عن تأم ــة، فض ــة – السعودي العراقي

محافظات( النجف وكربالء وبغداد وديالى واالنبار).

@Ô„br€a@‚ÏÓ‹€
@äñ‰€a@ÒÖaâa@pbÓ‹‡«@
›ïaÏnm@Úéflb®a
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بغداد / البينة الجديدة 
ــاريعها البحرية املتعلقة بقطاع  ــل، امس الثالثاء، مواصلة تنفيذ مش ــت وزارة النق أعلن
ــت الوزارة إن فريق  ــن البرنامج احلكومي. وقال ــي محافظة البصرة، املدرجة ضم املوانئ ف
ــة العامة ل مجلس  ــن البرنامج احلكومي في األمان ــاريع املدرجة ضم متابعة تنفيذ املش
ــب اإلجناز املتحققة، ملشاريع تأهيل وتشغيل  الوزراء، اطلع على جداول تقدم العمل، ونس
ــن جتهيز اآلليات  ــمالي واجلنوبي، فضالً ع ــر وأم قصر الش ــئ خور الزبي ــة في موان األرصف
ــواج الغربي  ــر األم ــروع كاس ــل ضمن عمل املوانئ، إضافة إلى مش ــدات، التي تدخ واملع
ــتمرت يومني،  ــان، أن الفريق التقى خالل اجلولة التي اس ــرقي في الفاو. وأضاف البي والش
مبديري املوانئ ودوائر املهندسني املقيمني وممثلي الشركات املنفذة، مشيراً إلى أن املشرفني 
على املشاريع أكدوا التزامهم بتوجيهات الوزارة املباشرة واملستمرة، بشأن إجناز املشاريع، 

بحسب التوقيتات الزمنية املثبتة ضمن البرنامج احلكومي وجداول العمل.

بغداد / البينة الجديدة
ــداد، امس الثالثاء، توفر  أكد مجلس محافظة بغ
ــة التي اعلن  ــص املالي لتعيينات التربي التخصي
ــماء  ــوم. مضيفاً ان اس ــالل امس والي ــا خ قرعته
ــيتم االعالن عنها  ــيني س ــني من التدريس املقبول
ــس احملافظة ماجد  ــال عضو مجل ــاً جداً. وق قريب
ــرخ  الك ــي  ــة ف التربي ــات  ان ”مديري ــاعدي،  الس
ــماء  ــة عن اس ــراء القرع ــق اج ــن طري ــت ع اعلن
ــف املعلن عنها  ــني للتعيني ضمن الوظائ املقبول
ــماء  ــيني“، الفتاً الى ان ”االس ــتثناء التدريس باس
ــني من  ــماء املقبول ــالن اس ــهدت اع ــة ش املقبول
ــبة ١٠٪ واالرامل بنسبة ٥٪“. ــهداء بنس ذوي الش

ــماء املقبولني للتعيني  واضاف الساعدي، أن ”اس
من التدريسيني ستخضع الى املفاضلة من حيث 
ــبة ٥٪  ــدل واالختصاص، اضافة الى منح نس املع
ــاوي  ــات للمحاضرين مع تس ــاءات، و٦ درج للكف
ــة الصباحية واملسائية لهذه الشريحة“. الدراس

ــتعلن  ــيني املقبولني للتعيني س وبني ان ”التدريس
ــد تكون خالل  ــماؤهم في القريب العاجل وق اس
ــص املالي مت  ــداً ان ”التخصي ــوم اخلميس“، مؤك ي
توفيره من قبل وزارة املالية حيث اعقب ذلك اعالن 
ــرة  ــماء املقبولني للتعيني ليتم بعدها املباش اس

بترويج املعامالت اخلاصة باالسماء املقبولة“.

Òäñj€a@ø@¯„aÏΩa@ b�‘i@Ú‘‹»nΩa@ÚÌäzj€a@…ÌâbíΩa@àÓ–‰m@âaä‡nça@Ü◊˚m@›‘‰€a

ÚÌÖÏ»ç@ÚÓ�–„@pfí‰fl@“aÜËnçbi@bËflbËma@Âfl@bË–”Ïfl@ÊbÓi@µg@ÊaäÌg@Ï«ÜÌ@Î˝«

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة 
اعلنت مديرية الشؤون الداخلية 
ــرطة الطاقة، امس  واألمن في ش
ــة  ــاط محاول ــن احب ــاء، ع الثالث
ــي االنبار. وقالت  لتهريب الكاز ف
ــى توجيه  ــاء عل ــه بن ــة ان املديري

ــة  ــؤون الداخلي ــام الش ــر ع مدي
ــن  ــن العميد احلقوقي حس واألم
ــراف  ــع الغنامي، وباش ــد فزي عب
ــؤون  ــن قبل مدير الش ــر م مباش
ــرطة الطاقة  ــي ش ــة ف الداخلي
ــالد البديري من  العقيد محمد ب

ــات املتوفرة بوجود  خالل املعلوم
ــب املنتوجات  كراج خاص بتهري
النفطية، مت تشكيل فريق عمل 
ــؤون  ــبي الش من ضباط ومنتس
ــرطة الطاقة. ــي ش ــة ف الداخلي

ــه مت مداهمة الكراج  واضافت ان

وضبط عدد من الصهاريج معدة 
للتهريب وعدد من اخلزانات التي 
ــيرة الى  حتوي مادة الكازويل، مش
ــه مت اتخاذ اإلجراءات القانونية  ان
ــليمهم الى اجلهات  الالزمة وتس

اخملتصة.

بغداد / البينة الجديدة 
ــد الشعبي والقوات األمنية،  طهرت قوات احلش
ــرق بحيرة الرزازة ضمن  امس الثالثاء، شمال ش
ــة.وذكر بيان إلعالم  عمليات إرادة النصر اخلامس

ــن اللواءين ١١ و٨  ــتركة م ــد، ان ”قوة مش احلش
ــكيل العتبة العلوية  في احلشد الشعبي وتش
ــرت املنطقة  ــت وطه ــواج طوارئ بابل فتش وأف
ــرزازة“. يذكر أن  ــرق بحيرة ال ــمال ش الواقعة ش

قوات احلشد الشعبي والقوات األمنية، باشرتا، 
امس الثالثاء، باليوم الثاني بعمليات إرادة النصر 
ــمال محافظة  ــش مناطق ش ــة لتفتي اخلامس

كربالء املقدسة وجنوب محافظة األنبار.

بغداد / البينة الجديدة
طالب االمني العام لتجمع همم الطالبي 
النائب النائب علي الرفيعي، امس الثالثاء، 
ــة مبنحة الطلبة  بتفعيل القوانني اخلاص
ــد احلكومية. ــا واملعاه ــات العلي للدراس
ــالل مؤمتر صحفي عقد،  وقال الرفيعي خ
ــع  ــواب م ــس الن ــى مجل ــي مبن ــس، ف ام
ــة، ونحن  ــة النيابي ــة احلكم ــاء كتل اعض
ــي اجلديد ودعما  على ابواب العام الدراس

ــيرة التعليمية فإن  لطلبتنا االعزاء واملس
ــالل مجلس  ــم الطالبي ومن خ ــع هم جتم
النواب واجلهات احلكومية املعنية نطالب 
ــة رقم ٦٣  ــة الطلب ــون منح ــل قان بتفعي
ــق بصرف  ــة مبا يتعل ــنة ٢٠١٢ وخاص لس
ــات االولية  ــغ اخلاصة بطلبة الدراس املبال
العليا واملعاهد احلكومية.وشدد الرفيعي 
ــام الداخلية  ــرورة معاجلة االقس ــى ض عل
ــتيعابية  ــي احملافظات من الناحية االس ف

ــب  طال ــا  اخلدمات.كم ــة  نوعي ــني  وحتس
بشمول طلبة الدراسات العليا (بالنفقة 
ــه وزارة  ــذي اقرت ــض ال ــة) بالتخفي اخلاص
ــة االعوام  ــمل طلب التعليم العالي ليش
ــابقة، داعيا الى تفعيل قانون حملة  الس
ــنة ٢٠١٧  ــا رقم ٥٩ لس ــاهدات العلي الش
بالزام الوزارات واجلهات االخرى وتخصيص 
ــالك وفق  ــن حركة امل ــة م ــات وظيفي درج

النسبة املقرة بالقانون اعاله.
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ــة اإليرانية  ــلطات القضائي احتجــاز .. أكدت الس
ــم  ــتراليني، أحده ــاز  ٣ أس ــاء، احتج ــس الثالث ام
ــة. وقال  ــة ثالث ــح دول ــس لصال ــم بالتجس مته
ــم السلطة القضائية غالم حسني  املتحدث باس
ــس الثالثاء، إن  ــماعيلي في مؤمتر صحافي، ام اس
ــلطات اإليرانية اعتقلت ٣ أستراليني بتهمة  الس
ــان بتصوير  ــا يقوم ــان منهم كان ــس، اثن التجس
ــران، بينما مت اعتقال الثالث  ــكرية ومناطق ممنوعة في إي أماكن عس

بتهمة التجسس لصالح إحدى الدول.
مقتل .. أفادت وسائل إعالم أفغانية مبقتل ٢٤ شخصا وإصابة أكثر 
ــتهدف جتمعا  ــروح بتفجير اس ــن بج ــن ٣٠ آخري م
ــمال العاصمة  ــتان ش ــا لرئيس أفغانس انتخابي
ــرف غني لم يصب  ــل، مضيفة أن الرئيس أش كاب
ــوز» إلى أن االنفجار  ــارت قناة «طلوع ني بأذى. وأش
ــام مؤيديه. ــي بإلقاء كلمته أم ــع قبيل بدء غن وق

ــة، إن حصيلة  ــرطة احمللي ــن جانبها، قالت الش م
الضحايا تقدر حتى اآلن بـ ٨ قتلى و١٠ جرحى.

ــي دونالد ترامب،  ــف الرئيس األمريك ذخرية .. كش
أن الواليات املتحدة عانت نقصا حادا في الذخيرة 
ــب في  ــر ترام ــام ٢٠١٧. وذك ــه ع ــة واليت ــي بداي ف
ــي والية نيو  ــع ألنصاره ف ــا أمام جتم ــة ألقاه كلم
ــي البيت األبيض  ــم للصحفيني ف ــيكو، ث ميكس
أمس االول االثنني قال له وزير الدفاع آنذاك ال منلك 
ــب ترامب، فإن  إال القليل جدا من الذخيرة». وحس
هذا الكالم جاء في وقت كان من احملتمل أن يقع فيه نزاع بيننا وبني 

دول لن أذكر اسمها.
انتخابات .. أكدت نتائج االنتخابات التونسية األولية، تقدم املرشح 
ــعيد، يليه في املرتبة الثانية نبيل القروي،  قيس س
ــن أصوات  ــن ٧٠٪ م ــاب أكثر م ــك بعد احتس وذل
ــعيد  ــكل الدوائر االنتخابية. وحاز س ــني ب املقترع
في آخر نتائج أولية على ١٨٫٨٪ من األصوات، فيما 
ــاز القروي من حزب قلب تونس على ١٥٫٤٪، عبد  ح
ــرمي الزبيدي وأحمد الصافي  الفتاح ١٣٪، عبد الك

سعيد (مستقل) ٧٫٣٪.

ــرائيل أبوابها  حســم .. فتحت مراكز االقتراع بإس
في أول انتخابات إعادة للكنيست في تاريخ البالد، 
ــعى رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو من خاللها  يس
ــان  ــة انتخابات نيس ــد نكس ــه بع ــد واليت لتمدي
ــغ عددهم ٦,٤ مليون  ــي. وبدأ الناخبون البال املاض
ــابعة  ــاعة الس ناخب، باإلدالء بأصواتهم في الس
صباحاوستصدر النتائج األولية التي تعتمد على 

استطالعات الرأي بعد إغالق صناديق االقتراع مباشرة.
ــي معرض  ــب أردوغان، ف ــي، رجب طي ــس الترك ــا الرئي قصــف .. دع
تعليقه على الهجمات على املنشآت النفطية في اململكة العربية 
ــى تذكر من الذي  ــعودية، امس االول اإلثنني، إل الس
ــكرية في اليمن. وقال أردوغان،  شن احلملة العس
ــدول الضامنة  ــر صحفي، عقب قمة ال خالل مؤمت
ــيا، تركيا، إيران)، في أنقرة:  ــتانا (روس لصيغة أس
ــاء (الدولة)  ــادة البن ــدأ اليمن في إع ــب أن تب «يج
بأسرع ما ميكن، فهي غير قادرة على الوقوف على 

أقدامها.

بغداد / البينة الجديدة
ــيخ همام  ــس االعلى الش ــث رئيس اجملل بح
ــوزراء عادل  ــس ال ــس مجل ــودي مع رئي حم
ــني ١٦ /  ــس االول االثن ــوم ام ــد املهدي ي عب
ــاحة  ــتجدات على الس ــر املس ٩ / ٢٠١٩ آخ
والدولية، مستعرضني  واالقليمية  العراقية 
النجاحات الكبيرة التي حققها العراق في 

سياسته اخلارجية جتاه اجلميع. واستعرض 
ــات وفي  ــم امللف ــد املهدي اه ــودي وعب حم
ــد  ــتهداف احلش ــا املوقف من اس مقدمته
ــا  ــي قراراته ــة ف ــم احلكوم ــعبي ودع الش
ــج  ــتكمال البرنام ــاد واس ــة الفس ملكافح
ــات وتطوير القطاع  ــي وتقدمي اخلدم احلكوم
الزراعي والصناعي. كما عرض رئيس مجلس 

ــه الى الصني  ــل برنامج زيارت ــوزراء تفاصي ال
ــس ٢٠١٩/٩/١٩ على رأس وفد  ــوم غد اخلمي ي
رفيع يضم وزراء و١٨ محافظا. وثمن الشيخ 
ــجاعة للعراق والتي  ــرارات الش حمودي الق
ــا وحافظت على  ــداد محوريته ــادت لبغ اع
ــات الدول اخلارجية وابعدت  التوازن في عالق

البالد عن الوقوع في مأزق احلرب.

بغداد / البينة الجديدة 
ــا رئيس املنبر العراقي اياد عالوي، امس الثالثاء، إيران إلى بيان  دع
ــا الواضح والصريح من االتهامات املوجهة لها بالوقوف  موقفه
ــعودية، فيما طالب بتهدئة  ــتهداف منشآت نفطية س وراء اس
ــط. وقال  ــرق األوس األمور وتغيير قواعد وأمناط العالقات في الش
ــعبنا العراقي أن  ــالوي، إنه في الوقت الذي يرفض فيه أبناء ش ع
ــعبها،  ــاً لالعتداء على أي دولة أو ش ــون أرض الوطن منطلق تك
ندعو إلى تهدئة األمور وتغيير قواعد وأمناط العالقات في الشرق 
ــؤون  ــط لتبنى على تبادل املصالح وعدم التدخل في الش األوس
ــا. وأضاف، اننا ندعو إلى اعتماد  ــة لها، من إيران أو غيره الداخلي
ــات، لكننا نفاجأ  ــاكل واألزم ــة احلوار كحلٍ أمثل للمش سياس
ــتهدف اململكة العربية السعودية،  مرة أخرى بعدوان جديد يس
ــآتها النفطية، وهو ما تسبب بردود فعل دولية  عبر قصف منش
ــك االعتداء،  ــران بالضلوع في ذل ــت معظمها إي ــة، اتهم غاضب
وساهم بتصعيد التوتر في املنطقة والعالم. وتابع عالوي اننا إذ 
ــالمية اإليرانية الى بيان موقفها الواضح  ندعو اجلمهورية اإلس
ــف  ــات، مدعومةً باالدلة، فإننا نأس ــك االتهام ــح من تل والصري
ــة عربية عزيزة،  ــف العربي املتفرج من تعرض دول ــزن للموق ونح
ــعودية الى مثل هذا  ذات مكانة مرموقة كاململكة العربية الس
ــابقاً، ونحذر  العدوان.   واختتم عالوي بيانه بالقول لقد حذرنا س
ــرةً أو بالوكالة،  ــروب واملعارك، مباش ــتخدام احل اليوم من أن اس
سيؤزم األوضاع ويزيدها تعقيداً، لذا ندعو إيران وغيرها من الدول 
التي تتدخل في شؤون الدول األخرى، إلى الكف عن هذا التدخل، 
ــرات تضع نهايات لتلك األزمات، وتعزز  واللجوء للحوار عبر مؤمت
ــتقرار والرفاهية في املنطقة، وتعيد  ــالم واألمن واالس فرص الس
ــاراتها لتحقيق ما يصبو اليه أهلنا في  عملية السالم إلى مس

فلسطني في سالم عادل وشامل ودائم.

بغداد / البينة الجديدة 
ــم داعش أبو  ــوبة لزعيم تنظي ــة منس ــالة صوتي ــرت رس انتش
ــط تنظيمه الالحقة، وحذر  ــر البغدادي، حتدث فيها عن خط بك
ــتمرة. وبدأ البغدادي حديثه  فيها من أن العمليات اليومية مس
ــا وصفها بـ مبايعات  ــيرا إلى م ــوة عناصره إلى اجلهاد، مش بدع
ــجيل الذي  ــد البغدادي في التس ــدة خلالفته املزعومة.وأك جدي
نسب إليه واستمر ٣٠ دقيقة أن العمليات على قدم وساق وفي 
مختلف اجلهات وبشكل يومي. وحتدث البغدادي في التسجيل 
ــار إلى أماكن  ــاطات داعش على مختلف اجلبهات، وأش عن نش
مختلفة، يقود فيها التنظيم معاركه وعملياته اليومية، منها 
ــم يحدد الدول  ــرق األدنى ولكنه ل ــام والش ــي ومنطقة الش مال
ــة The Sun، إن  ــات. وقالت صحيف ــم فيها تلك العملي التي تت
ــدادي انتقد احلكام الطغاة في العديد من الدول، مثل مصر  البغ
ــتهداف  ــا البغدادي أيضا إلى اس ــا واليمن.ودع ــودان وليبي والس
ــي يقبع بها  ــجون الت ــني والقضاة في الس ــال األمن واحملقق رج

عناصر تنظيمه.
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الكوت / البينة الجديدة 
أعلنت هيئة املنافذ احلدودية، امس الثالثاء، ضبط مسافر إيراني 
ــة. وقالت الهيئة، إنه مت  ــه ٥٠٠ غم من الترياك في زرباطي بحوزت
ضبط مسافر إيراني اجلنسية بحوزته ٥٠٠ غم من مادة الترياك 
ــط. وأوضحت، أن  ــي منفذ زرباطية احلدودي في محافظة واس ف
عملية الضبط متت قبل دخوله صالة املسافرين من قبل مفرزة 
ــعبة مكافحة اخملدرات في املنفذ. وأشارت الهيئة، إلى إحالة  ش
ــعبة مكافحة مخدرات  ما مت ضبطه وفق محضر أصولي إلى ش

بدرة إلتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه.

بغداد / البينة الجديدة 
ــس الثالثاء، رفض  ــم العطية، ام ــد وكيل وزارة الهجرة جاس أك
ــرا،  ــن العراقيني من أوروبا وأمريكا قس ــة إعادة املهاجري احلكوم
ــف إجراءاتها. ــدد من الدول لوق ــيرا إلى وجود تواصل مع ع مش
ــيترأس بعد أيام  ــن العطية قوله انه س ــيا اليوم ع ونقلت روس
ــرية جنيف لبحث  وفدا حكوميا عراقيا إلى العاصمة السويس
ــد من هويات  ــة إلى التأك ــن العراقيني، باإلضاف ــف املهاجري مل
ــخاص الذين ال يحملون أي أوراق ثبوتية ويدعون بأنهم من  األش
ــجع على  ــني العراقيني.وأضاف أن احلكومة العراقية تش املواطن
ــكل طوعي ال قسري،  إعادة املهاجرين العراقيني إلى العراق بش
ــراءات التي تتخذها  ــاول أن نخفف من اإلج ــيرا الى اننا نح مش
ــرون والجئون عراقيون  ــأن.ويتحدث مهاج بعض الدول بهذا الش
ــذ بحقهم إلعادتهم  ــا وأمريكا عن وجود إجراءات تتخ في أوروب

إلى العراق قسرا.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــس هيأة احلج  ــاء، مع رئي ــح، امس الثالث ــس اجلمهورية برهم صال ــث رئي بح
والعمرة، ملف احلجاج وسبل تقدمي افضل اخلدمات لهم. وذكر بيان رئاسي أن 
ــتقبل، امس الثالثاء، في قصر السالم ببغداد، رئيس الهيئة العليا  صالح اس
ــدد صالح على ان  ــامي املسعودي.وش للحج والعمرة خالد العطية ونائبه س
ــي، ومهمتنا تأمني  ــن العراقيني واجب مقدس ووطن ــة احلجاج واملعتمري خدم
ــاهم بادائهم مناسك احلج والعمرة وتذليل العقبات  افضل السبل التي تس
ــا الهيئة في توفير  ــود التي بذلته ــي تواجههم، مثمناً اجله ــات الت والصعوب
ــتعرض العطية، املهام  ــائل الراحة للحجاج اثناء موسم احلج.بدوره اس وس
ــم احلج وجهودها في  ــا هيئة احلج والعمرة وخاصة فترة موس ــي تقوم به الت

تقدمي افضل اخلدمات للحجاج واملعتمرين.

تل أبيب / وكاالت / البينة اجلديدة
كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، امس الثالثاء، عن قصف 
ــكرية على احلدود بني العراق وسوريا، وفقا لوسائل  مواقع عس
ــات القصف  ــة ان عملي ــرت الصحيف ــي البلدين.وذك ــالم ف إع
حدثت في منطقة البو كمال السورية. من جانبه، افاد مصدر 
امني بأن دوي انفجارات عنيفة سمعت في منطقة البو كمال 
ــريط احلدودي مع العراق. واضاف ان  ــورية القريبة من الش الس
ــددة على طول  ــوات األمنية العراقية اتخذت اجراءات مش الق
الشريط احلدودي مع سوريا حتسبا من اي طارئ.يذكر ان املرصد 
ــوري حلقوق االنسان اعلن، في التاسع من ايلول احلالي، ان  الس
طائرات مجهولة قصفت مواقع قرب احلدود العراقية، مبينا ان 

القصف اوقع عددا من القتلى واجلرحى.
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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 
اعتبر النائب عن كتلة حتالف القوى رعد 
ــتهداف  ــس الثالثاء، ان اس الدهلكي، ام
ــات تابعة لشركة ارامكو النفطية  منش
ــر، مبينا انه  ــعودية تطور خطي ــي الس ف
ــا والعراق  ــة عموم ــيضر بامن املنطق س
ــتهداف  ــال الدهلكي ان اس خصوصا.وق
ــات تابعة لشركة ارامكو النفطية  منش
ــعودية هو تطور  ــاره العربية الس في اجل
خطير، مبينا ان الوضع في محيط العراق 
ــد من التصعيد وامن اجلارة  اليحتمل املزي
ــال باقي  ــعودية كما هو ح ــة الس العربي
ــي من امن بالدنا.واضاف  دول اجلوار العراق
ــون مصدر  ــعى ان يك ــراق طاملا س ان الع
ــة باملنطقة بني  ــة للتوترات احلاصل تهدئ
ــا حذرنا  ــا، كم ــرة فيه ــاب املتناح االقط
ــور مع اي طرف  ــرا من خطورة التمح كثي
ــراع لن يكون  ــاب االخر في ص ــى حس عل
ــوى مزيد من  للعراق فيه ناقة او جمل س
الدمار االقتصادي واخلدمي، مشيرا الى ان 
ــي املنطقة من تصعيد،  ماجرى ويجري ف

ــرف  ــراق كط ــض زج الع ــاوالت البع ومح
ــيؤدي الى نتائج  ــكل او باخر س فيها بش
ــد عقباها خاصة في ظل تهديدات  ال حتم
ــة بالتمحور مع  ــراف الداخلي بعض االط
طرف معني متناسني ان العراق للعراقيني 
ــا ولم ولن يضحي اي  وتلك الدول البنائه
ــل العراق  ــن اي بلد اخر من اج ــن م مواط
ــعبه  ــراق وش الع ــون  يك ــي  ك ــعبه  وش

ــا الدهلكي،  ــا لتلك الصراعات.ودع حطب
ــائل  رس ــال  الرس ــة  العراقي ــة  احلكوم
ــا  ــعودية كم ــة الس ــان للحكوم اطمئن
ــائل سابقة لدول اخرى بان  حصل في رس
ــقائه  العراق لم ولن يكون بالضد من اش
ــكل عام  ــرى بش ــدول االخ ــا وال خصوص
ومتلزما بالسياسة العامة بعدم الدخول 
بسياسة احملاور البعاد اصابع االتهام التي 

ــراق بانه  ــض توجيهها للع ــاول البع يح
ــه. وكانت  ــتهداف جيران ــورط في اس مت
ــون)، أعلنت  ــار اهللا (احلوثي ــة أنص جماع
استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في 
ــة العربية  ــرقية ب   اململك املنطقة الش
ـــ١٠  ب ــي،  املاض ــبت  الس ــعودية،    الس
ــيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق  طائرات مس

هجماتها داخل العمق السعودي.
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جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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تتمة ص١

بغداد / البينة اجلديدة
ــتخبارات العسكرية، امس الثالثاء، إلقاء القبض على  أعلنت مديرية االس
ــاد ومعاونه في محافظة  ــرعي» ملنطقة الرش ــؤول الش ــمى بـ»املس ما يس
ــتخبارية نوعية، ألقت مفارز شعبة  األنبار.وقالت املديرية ، إنه «بعملية اس
ــكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات الفوج  ــتخبارات العس االس
ــاد ومعاونه  ــرعي ملنطقة الرش ــؤول الش ــي لواء ٤٠، القبض على املس الثان
ــاف البيان، أنهما  ــم لهما في الكرمة باألنبار».وأض بعد نصب كمني محك
ــادة ٤ إرهاب»،  ــب مذكرة قبض وفق أحكام امل ــن املطلوبني للقضاء مبوج «م
ــه ٣ أوالد مت قتلهم من قبل  ــرعي املذكور لدي ــؤول الش ــيراً إلى أن «املس مش
ــياق متصل اعلنت مديرية  قواتنا األمنية أثناء معارك حترير األنبار». وفي س
ــة اوكار لداعش واعتقال  ــكرية، امس الثالثاء، مداهم ــتخبارات العس االس
ــه بعملية نوعية  ــي ديالى.وقالت املديرية ، ان ــة ارهابيني بداخلها ف خمس
ــتخبارات  ــتخبارية دقيقة متكنت مفارز االس نفذت بناءً على معلومات اس
ــة( قيادة  ــاة ٢٠ الفرقة اخلامس ــواء املش ــوج الثاني ل ــي الف ــكرية ف العس
ــتخبارات ومكافحة ارهاب ديالى  ــات ديالى ) وبالتعاون مع مديرية اس عملي
من مداهمة خمسة اوكار لعصابات داعش اإلرهابية والقبض على خمسة 
ــة بداخلها في منطقة الندا باجتاه مندلي في ديالى.واضافت  عناصر ارهابي
انها ضبطت بداخل االوكار اسلحة واعتدة AkوBkc ومواد ومساطر تفجير 
ــات C٤ وصواريخ قاذفات،  ــار ٨١ و٦٠ ملم وجلكان ــاون وهاونات عي ــر ه وقناب
مبينة انه مت تدمير االوكار من قبل مفارز هندسة الفرقة والتعامل مع املواد 

وفق الضوابط املعمول بها .
ــب كونهم من  ــة االرهابيني جلهة الطل ــى انه متت احال ــارت املديرية ال واش

املطلوبني للقضاء مبوجب مذكرة قبض وفق أحكام املادة ٤ إرهاب .

ــير بأن هذه اجلهات لم تعد ذات اهمية اذا ما  ويكفي ان نش
ــف امس بأن وزيرة  ــوان الرقابة املالية قد كش ــا بأن دي علمن
ــابقة (عديلة حمود) قد تسلمت ملياري دينار  الصحة الس

من دون سند.. فأي استهتار واي مهزلة هذه؟
وفي الشأن السياسي توجه رئيسا مجلس النواب (محمد 
احللبوسي) واجلمهورية (برهم صالح)، الى محافظة اربيل، 
ــة بغداد  ــف اخلالفات بني حكوم ــاء، لبحث مل ــس الثالث ام
ــتان. وقال مصدر سياسي ان ”الرئيس (برهم  واقليم كردس
ــي)، سيجريان زيارة  صالح) ورئيس البرملان (محمد احللبوس

الى اربيل خالل الساعات القادمة“. واضاف، ان ”سبب الزيارة 
ــني ولتهيئة ارضية  ــات بني الطرف ــي لبحث ملف اخلالف يأت
ــاكل العالقة  ــداد واالقليم حول املش ــل التفاق بني بغ توص
ــروع قانون  وبحث قانون انتخابات مجالس احملافظات ومش

املوازنة املالية لعام ٢٠٢٠. فهل سينجحان في االمتحان؟
ــم البخاتي),  ــد النائب عن تيار احلكمة (جاس من جانبه ع
ــم صالح)  ــة (بره ــي اجلمهوري ــارة رئيس ــاء، زي ــس الثالث ام
ــي) إلى اربيل في آن واحد  ومجلس النواب (محمد احللبوس

بانها مهمة وبعيدة عن اجملامالت وفيها وضوح ومصارحة.
في وقت اكد النائب عن كتلة احلزب الدميقراطي الكردستاني 

ــرواري)، امس الثالثاء، أن زيارة الوفد الكردي إلى بغداد  (ديار ب
ــابقة بغية إيجاد حلول  ــتكماالً للزيارات الس ستكون اس
جذرية للملفات العالقة، لكنه أشار إلى عدم إمكانية حل 
املشاكل بني بغداد وأربيل خالل اجتماع واحد. وقال برواري، 
ــات العالقة بني بغداد وأربيل  ــاكل وامللف إن حل جميع املش
ــة واحدة هو أمر الميكن حتقيقه نتيجة  في اجتماع أو جلس

لصعوبة وتعقيد وتشابك تلك امللفات.
ــوزراء، امس  ــد مجلس ال ــية عق ــورات السياس ــي التط وف
ــادل  (ع ــه  رئيس ــة  برئاس ــة  االعتيادي ــته  جلس ــاء،  الثالث
ــدد من القوانني املدرجة ضمن جدول  عبداملهدي)، لبحث ع

أعماله والتصويت عليها.
ــروع قانون  وقد وافق مجلس الوزراء، امس الثالثاء، على مش
ــة العامة جللس  ــح لالمان ــب تصري ــس االعمار بحس مجل

الوزراء.
على صعيد ذي صلة يتوجه رئيس مجلس الوزراء (عادل عبد 
املهدي) غداً اخلميس إلى الصني على رأس وفد حكومي رفيع 
في زيارة رسمية وصفها مراقبون من كال البلدين بالتاريخية 
ــة ال سيما انها تتزامن مع احتفاالت الذكرى ال ٧٠  واملهم
ــني. وأعرب مسؤولون وسياسيون  لتأسيس جمهورية الص
الزيارة  هذه  تدشن  أن  في  تفاؤلهم  عن  ــني  وبك بغداد  من 

لنقلة نوعية ومرحلة جديدة في مسار العالقات العراقية 
ــت مصادر صحفية عن السفير (تشانغ تاو)  الصينية. ونقل
ــه ان أهم وأبرز محطات الزيارة واالتفاقيات االقتصادية  قول
والتكنولوجية واألمنية والثقافية التي سيوقعها اجلانبان، 
وهي  الصينية  سانشو  شركة  مع  اإلطارية  االتفاقية 
االتفاقية التي ستوفر أكثر من ١٠ مليارات دوالر لعمليات 
ــني  إعادة اإلعمار في العراق، وكذلك متابعة مساهمة الص
ضخمة  محطات   ٤ إنشاء  عبر  الكهرباء  أزمة  حل  في 

للطاقة الكهربائية في بغداد واملحافظات.

بغداد / البينة اجلديدة
اتهم نائب عن كتلة النهج الوطني، امس الثالثاء، بعض االدارات احمللية بإزالة التجاوزات 
السكنية من دون اوامر قضائية، مطالبا احلكومة البدء بازالة جتاوزات اجلهات السياسية 
النهج  كتلة  عن  النائب  للدولة.وقال  العائدة  واملباني  االراضي  على  املسؤولني  وبعض 
الوطني حازم اخلالدي، في مؤمتر صحفي ، إن على احلكومة ان تبدأ بازالة جتاوزات بعض 
ازالة  قبل  البديل  توفر  وان  الدولة  أراضي  و  السياسية عن ممتلكات  واجلهات  املسؤولني 
الدور السكنية لالسر الفقيرة.واضاف أن املادة ٣٠ – اوال وثانيا من الدستور العراقي النافذ 
الضمان   – واملرأة  الطفل  وبخاصة  واالسرة  للفرد  الدولة  تكفل  اوال   نصه   ما  تضمنت 
االجتماعي والصحي واملقومات االساسية للعيش في حياة حرة كرمية تؤمن لهم الدخل 
للعراقيني  والصحي  الضمان االجتماعي  الدولة  .ثانيا  تكفل  املالئم  والسكن  املناسب 
في حال الشيخوخة او املرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة وتعمل 

على وقايتهم من اجلهل واخلوف والفاقه وتوفر لهم السكن واملناهج اخلاصة لتأهيلهم 
والعناية بهم وينظم ذلك بقانون.وتابع قائال للتقصير املتراكم والكبير في تنفيذ حلول 
واقعية الزمة السكن التي مت حتديد العجز السكاني بواقع ٢,٧٠٠,٠٠٠ مليونني وسبعمائة 
الف وحدة سكنية ومع مالحظة نسبة النمو (٢,٩) والتي يقابلها والتي يقابلها حاجة 
 ٥٠٠,٠٠٠ من  اكثر  وحتديد  سنويا  سكنية  وحدة  الف  وخمسون  مائة   (١٥٠,٠٠٠) فعلية 
حسب   ٢٠١٦ عام  لغاية  السكنية  التجاوزات  من  سكنية  وحدة  الف  خمسمائة 
احصائيات وزارة التخطيط والتي قد تصل الى اكثر من مليون وحدة سكنية لغاية ٢٠١٩ 
رغم اتخاذ مجلس النواب قرارا مبعاجلة ازمة السكن.واضاف أنه بالرغم من ان احلكومة 
احلالية ارسلت مشروع قانون التجاوزات السكنية وقد متت قراءة القانون قراءة اولى في 
مجلس النواب وبانتظار اكمال االجراءات املتعلقة بالقراءة الثانية والتصويت اال ان بعض 
االدارات احمللية قامت بأزالة التجاوزات السكنية من دون اوامر قضائية و لم تراع الظروف 

االنسانية لسكنة تلك اجملمعات مع ان بعض البيوت تعود لعوائل شهداء، مشيرا الى 
لتلك  بديال  توفر  ولم  املذكور  القانون  اليه تشريع  ما سيؤول  تنتظر  لم  االدارات  تلك  ان 
بازالة جتاوزات اجلهات  تبدأ  ان  التجاوزات  ازالة  ارادت  اذا  ان على احلكومة  أكد  العوائل.و 
السياسية وبعض املسؤولني التي سيطرت على بعض االراضي واملباني العائدة للدولة، 
مشددا على ضرورة العمل فورا على ازالتها.واشار اخلالدي الى ان ملف ازالة التجاوزات 
اصبح خاضعا للمساومة واالستغالل واالبتزاز الصوات الناخبني من سكنة تلك اجملمعات 
النواب التخاذ  داعيا اعضاء مجلس  االنتخابات احمللية للمحافظات،  خصوصا مع قرب 
الدور السكنية للفقراء حلني  بازالة  قرار نيابي يقضي بايقاف كافة االجراءات املتعلقة 
ايجاد بدائل مناسبة وحلني التصويت على القانون.كما طالب رئيس الوزراء بتوجيه كافة 

احملافظات بايقاف االجراءات التعسفية بحق االسر الفقيرة على حد قوله.
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استقالة وزير الصحة تهز شباك الفاسدين وتثير جدالً رسمياً وشعبياً على مختلف المستويات

بغداد / البينة اجلديدة
املكاملة  تفاصيل  عن  الوزراء  رئيس  مكتب  كشف 
ووزير  املهدي  عبد  عادل  الوزراء  رئيس  بني  الهاتفية 
املكتب  اكد  فيما  بومبيو،  مايك  االمريكي  اخلارجية 
اململكة  لها  تعرضت  التي  االخيرة  الضربات  بحث 
موقفهما  الطرفان  وقيّم  السعودية،  العربية 
تبادل  في  التعاون  على  واتفقا  الراهنة  األزمة  من 

املعلومات.
عبد  عادل  الوزراء  مجلس  رئيس  ان  املكتب  وقال 
املهدي تلقى، ليلة امس االول ، اتصاال هاتفيا من وزير 
اجلانبني  ان  مبينا  بومبيو،  مايك  االمريكي  اخلارجية 

تناوال اللقاءات املرتقبة بني املسؤولني في البلدين.
التي  االخيرة  الضربات  بحث  جرى  انه  واضاف 

تعرضت لها السعودية، مشيرا الى ان الطرفني قيما 
موقفهما من األزمة الراهنة واتفقا على التعاون في 

تبادل املعلومات.
مهمة  ان  على  االتصال  خالل  املهدي  عبد  وشدد 
اية  وجتنب  واستقراره  أمنه  على  احلفاظ  هي  العراق 
ضد  اراضيه  استخدام  منع  وعلى  للتصعيد  خطوة 
ان  موضحا  صديقة،  او  اوشقيقة  مجاورة  دولة  أية 
العراق بسياسته يسعى للعب دور ايجابي لتفكيك 
وإبعاد  املنطقة  تعيشها  التي  والصراعات  االزمات 
عن  وابتعاده  واملنطقة  العراق  عن  احلرب  شبح 

سياسة احملاور.
من جهته، أكد وزير اخلارجية االمريكي ان املعلومات 
عدم  في  العراقية  احلكومة  بيان  تؤكد  لديهم  التي 

استخدام اراضيها في تنفيذ هذا الهجوم.
استخدام  املاضي،  االحد  العراقية،  احلكومة  ونفت 
سعوديّة  نفطيّة  منشآت  ملهاجمة  العراق  اراضي 
مبنع  الدستوري  التزامها  املُسيّرة، مؤكدة  بالطائرات 
وأشقائه  جواره  على  للعدوان  أراضيه  استخدام 

وأصدقائه.
في  اإلخبارية،  األمريكية  إن  إن  سي  شبكة  وأفادت 
وقت سابق من يوم امس، بأن الهجوم الذي استهدف 
في  أرامكو  لشركة  تابعني  كبيرين  معملني  أمس 
اململكة السعودية وتبنته جماعة احلوثيني اليمنية 

نفذ من العراق.
بومبيو  مايك  األمريكي  اخلارجية  وزير  أشار  كما 
الذي  الهجوم  أن  على  أدلة  أي  غياب  إلى  تويتر  على 

استهدف املعملني في محافظة بقيق وهجرة خريص 
نفذ من اليمن.

على صعيد ذي صلة طالب النائب عن حتالف الفتح 
فاضل جابر, امس الثالثاء, رئيس احلكومة عادل عبد 
الذي  االتصال  فحوى  عن  البرملان  اطالع  الى  املهدي 
بشكل  بومبيو  مايك  اخلارجية  وزير  وبني  بينه  جرى 
جلسة  عقد  الى  االمر  تطلب  لو  ,حتى  مفصل 

استضافة سرية.
الترقب  من  حالة  تعيش  ”املنطقة  إن  جابر  وقال 
االمريكي  االيراني  الصراع  تطور  نتيجة  واخلوف 
خاصة في العراق الذي حتاول الواليات االمريكية زجه 
بأي صورة من خالل توجيه االتهامات له باالنحياز الى 
جهة محددة رغم تاكيدنا بأننا ضد أي تصعيد امني 

ولن نسمح ان تكون اراضينا ساحة حرب“.
شأنا  االكثر  الدولة  اليوم  يعد  العراق   ” ان  واضاف 
او  مباحثات  أي  وان  االيراني  االمريكي  بالصراع 
او  ايران  اجلاره  مع  سواء  احلكومة  قبل  من  اتصاالت 
الواليات املتحدة واخرها االتصال الهاتفي بني بومبيو 
تام  اطالع  على  البرملان  يكون  وان  البد  املهدي  وعبد 

على مايجري من مباحثات“.
وطالب الفتالوي عبد املهدي بـ“احلضور الى مجلس 
النواب وشرح موقف احلكومة وما جرى اخيرا من كالم 
تأكيد  رغم  سرية  جلسة  في  مبومبيوولو  وبني  بينه 
االخير نفي العراق انطالق الصواريخ التي استهدفت 

املنشاة النفطية السعودية مؤخرا من اراضينا“.
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بغداد / وكاالت / البينة اجلديدة
التسجيل  رغيف،  ابو  فاضل  االمني  اخلبير  حلل 
داعش  تنظيم  لزعيم  امس  نشره  مت  الذي  الصوتي 
استمرار  عن  فيه  حتدث  والذي  البغدادي  بكر  ابو 
زعيم  ان   ، له  تغريدة  في  رغيف  ابو  العمليات.وقال 
تنظيم داعش بدأ خطابه بنص فيه تقريع للمنافقني 
للمتخلفني  أشارة  في  القتال،  عن  تخلفوا  والذين 
عنه وهم يبطنون خالف مايظهرون، كما كان قصده، 
تهديد  وكأمنا  والوعيد،  بالوعد  مريديه  ذكر  انه  مبينا 

بطعم املكافأة. 
طال  مهما  قوله  عبر  مريرٍ  بواقعٍ  سلم  انه  واضاف 
حلالةِ  توبيخ  كامنا  وهنا  للركود،  سبيل  فال  األمد، 

االسترخاء وتعقد االمر، مشيرا الى ان دعوته للصبرِ 
والثبات، جاء الستنهاض املتقاعسني.

وبني، أنه ثم مالبث ان ذكرهم بقولهِ تعالى ان وعد اهللا 
الدنيا،  بعمل  اآلخرة  لرجاء  شق  شقان،  وفيها  حق، 
وآخر لرجاء املطلوبية بالظفر باجلنان بعد الشهادة، 
فغربة  ماذكر  أنكى  ومن  عينه،  القنوط  عكس  وهنا 
الدين واهله ، وهنا كامنا قرنهم بقول رسول اهللا( ص)، 
الدين غريبا فطوبى للغرباء، وهو قصدٌ ضمني  يعود 

لتكفير من لم يلتحق بركب التنظيم.
وتابع ابو رغيف وهنا بدأت حالته تُزرى، فألقى القول 
الصبر،  ملفردة  تالوته  مسلسل  ،وبدأ  ظنني!!!  وهو 
...وحرض املؤمنني، فليقاتل  فاصبر فان وعد اهللا حق، 

في سبيل اهللا، واهللا أشد بأساً، ومن يقاتل في سبيل 
نصوص  وهي  آخره،  إلى  اهللا،  سبيل  في  موتاً  اهللا، 
مترادفة فيها محاكاة واضحة حلالةِ التوسل والرجاء 
لهم،  باالستنهاض  والتحريض  اتباعه  من  واليأس 
األوثان،  باهل   ، يوضحها  لم  فئة  يخاطب  مرة  والول 
وهم  اجلهالة،  وسالكي  الهمة  خسيسي  ووصفهم 
بني إسرائيل على  أولئك أسوأ من  املثبطون لدعوتهِ 

تنظيمه.
التذكير مبرور نصف عقد من  باعادةِ  أنه قام  واوضح، 
عمر التنظيم وكرر العبارة ستة مرات، واإلشارة تدل 
، وهو  بأمرٍ غريبٍ جداً  باالستمرار، وشرع  إلى مضيه 
التغليظ  بعدم  وأوصى  مرات،  خمس  للسنة  ذكره 

معهم، والعفو متاهات جهالتهم ، ويجب كسبهم 
باملراحمة، وهذا يعكس عدم رغبة السنة لدعوته او 
خوت  باطاللٍ  مذكرا  وعاد  منهم،  طلبه  مبا  صدعهم 
وأماكن هوت وصروح له نكست ، فأستعرض مااسماهُ 
بالغزوات، واغرب مافيها الغزوات املوحدة ( وهنا أشارة 
على  وحرض  النصرة)،  وجبهة  القاعدة  من  قربهم 
(وهم  البهاليل  وغزوات  االستنزاف  بغزوات  املضي 
صنف من االنغماسيني)، وبدا شامتاً بتخلي دانفورد، 
انه غير   ، قوله  وكرر  املشتركة،  لألركان  القوات  قائد 
لغة  وفيها  املنطقة،  في  حلفائه  حماية  على  قادر 

التشفي والتذكير.
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ــاه العام فيما يتعلق  أنا مخالف لالجت
ــث تقارير من  ــران، منذ أن كنتُ أبع بإي
ــيال  ــة الـ «فاينانش ــران لصحيف طه
تاميز» خالل الثورة اإلسالمية عام ١٩٧٩ 
ــفارة  ــة الرهائن الالحقة في الس وأزم
األمريكية. لم أفكر، كما فعل آخرون، 
ــالمية كانت حلظة حترر  أن الثورة اإلس
ــن  ــتعاضة ع ــد مت االس ــي. فق سياس
السيطرة املشددة لديكتاتورية الشاه 
ــت  ــة. ليس ــة واضح ــعبوية ديني بش
ــة  ــة خاص ــى معرف ــة إل ــاك حاج هن
ــلمة لفهم حقيقتني  بالعقيدة املس

أساسيتني:
ــد  ــر املرش ــبيه تفكي ــن تش أوالً، ميك
ــي خامنئي بالرجل  األعلى آية اهللا عل
ــتينيات. ويلي  املعادي ألمريكا في الس
من كل ذلك، تعريف النظام اإلسالمي 
ــه معارضاً  ــة كون ــن ناحي ــه م لنفس
ــات املتحدة. وال يريد هذا النظام  للوالي

ــكا، وبالتأكيد ليس  ــيء من أمري أي ش
ــذه العقلية أن  ــن نتائج ه اعترافاً.وم
ــروري لضمان  ــران النووي ض برنامج إي
ــالمية.  اإلس ــة  اجلمهوري ــتقبل  مس
ــم يتم اإلطاحة  ــب التذكر بأنه ل ويج
ــة. وإذا  ــة نووي ــك قنبل ــام ميل ــأي نظ ب
ــا النووي،  ــن برنامجه ــت دولة ع تخل
ــي ليبيا،  ــل معمر القذافي ف كما فع
ــاً للخطر. ــتقبلها معرض ــون مس يك
وباالنتقال إلى اخلليج الفارسي (حتى 
ــتخدم هذا  ــة تس ــة األمريكي احلكوم
املصطلح، بدالً من «اخلليج العربي»)، 
فإن وجهة نظر طهران هي أن أمن املمر 
املائي واحتياطياته احليوية من النفط 
ــألة تتعلق  ــاز يجب أن تكون مس والغ
ــذا تعريف ال  ــدول اخلليج وحدها. وه ب
يتضمن دوراً للواليات املتحدة أو أي قوة 

ــرى. وبالتالي، فإن النتيجة  أجنبية أخ
الطبيعية أيضاً هي أنه إذا لم تتمكن 
إيران من تصدير النفط، فلن تستطيع 
دول خليجية أخرى القيام بذلك أيضاً.

ــا نحن عليه  ــكل عام، هذا هو م وبش
ــرى، حيث كنا منذ ثالثة  اآلن - أو باألح
ــهر، عندما قامت  ــهر ونصف الش أش
إيران بتخريب ناقالت النفط وتسببت 
ــن هجمات بطائرات بدون طيار  في ش
ــي للنفط  ــب رئيس ــط أنابي ــى خ عل
ــى العقوبات  ــعودية، رداً عل ــر الس عب
ــل على ذلك، تراجع  املتزايدة. وكرد فع
ــعودية  ــا الواليات املتحدة، الس حليف
ــة. وعندما مت  ــن املواجه ــارات، ع واإلم
إسقاط طائرة استطالع أمريكية بدون 
طيار، لم توجه الواليات املتحدة ضربة 
ــي اللحظة  ــل مت إيقافها ف ــادة ب مض
األخيرة.وال تزال تفاصيل الهجوم الذي 
وقع يوم السبت على معمل في بقيق 

ــعودية  ــت النفط اخلام في الس لتثبي
ــورة كاملة، لكن في  غير معروفة بص
ــابقة ، فقد كان  ــوء الهجمات الس ض
ــاً متاماً. ويجب  الهجوم األخير متوقع
ــاس [في الدول  ــر بأن معظم الن التذك
ــن بقيق من  ــمعوا ع الغربية] لم يس
قبل، فهو مصنع مهم في السعودية، 
ــط للتصدير.  ــل على تثبيت النف يعم
وفي أعقاب هجوم فاشل شنه تنطيم 
ــام ٢٠٠٦، أصبحت  ــي ع ــدة» ف «القاع

ــادة في التعامل مع تهديد  اململكة ج
اإلرهاب الداخلي.ونفت إيران أي عالقة 
ــنطن تصر  ــوم، لكن واش ــا بالهج له
ــورط إيران. ــى أن لديها دليل على ت عل
ــه هنا،  ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال والس

ــتتعامل السعودية - حليفة  كيف س
الواليات املتحدة - مع هذا الهجوم؟ إن 
وجهات نظر ولي العهد األمير محمد 
بن سلمان، الذي هو أيضاً وزير الدفاع، 
ــة، وإن كانت  ــران أكثر واقعي ــأن إي بش
غامضة، على األقل وفقاً ألولئك الذين 
ــو يرى أن  ــوع معه. فه ــوا املوض ناقش
اجلمهورية اإلسالمية تشكل تهديداً 
مباشراً لبالده، وال ميكن التعامل معها 

ــلح. ــالل رعاية عصيان مس ــن خ إال م
ــتراتيجية،  ــكلة في هذه االس إن املش
ــلمان  ــار احملاورون حملمد بن س كما أش
ــي أن  ــور معه، ه ــهم لألم ــي نقاش ف
مملكته معرضة أيضاً لعمليات مؤذية 
مصدرها من اخلارج.وحتى اآلن، يبدو أن 
ــا ميكنها أن تفلت  رت جيداً م إيران قدّ
منه في أي عقاب. ففي النهاية، وحتى 
ــدا وكأن  ــي، ب ــبوع املاض ــة األس نهاي
ــس  ــيلتقي بالرئي ــب س ــس ترام الرئي
ــي على هامش  ــن روحان اإليراني حس
ــألمم  ــة ل ــة العام ــات اجلمعي اجتماع
املتحدة. [ومع ذلك]، رمبا سيجتمع معه 
ــرة، إذا اعتقدت  ــورات األخي رغم التط
ــدل وميكنه  ــنطن أن روحاني معت واش
ــي طهران.رمبا  ــني ف ــش املتطرف تهمي
ــد توصلت إلى نتيجة  تكون طهران ق
ــح الرئيس  ــى الرغم من تبج ــه عل بأن
ترامب، إالّ أنه يكره اخملاطرة. وقد تكون 

اإلقالة الفظة ملستشار األمن القومي 
ــون بولتون من  ــي املتطرف ج األمريك
ــبوع  ــل الرئيس األمريكي في األس قب
ــك  ــرأة أولئ ــن ج ــد زادت م ــي ق املاض
ــر الشوكة  الذين يدورون في فلك كس
االمريكية. ورمبا كانوا يأملون أن يخسر 
ــي االنتخابات األمريكية عام  ترامب ف
ــه دميقراطي أكثر  ــل محل ٢٠٢٠، ليح
ــي  الرئيس ــب  ــة لطهران.واجلان مالءم
اآلخر من هجوم بقيق، سواء كان ذلك 

ــن طريق الصواريخ أو الطائرات بدون  ع
ــاطته التكنولوجية  ــار، كانت بس طي
ــبية. ويبدو أنه لم يتم اكتشاف  النس

الهجوم مقدماً ولكنه كان مدمراً من 
ــون هناك حاجة  ــث تأثيره. وقد تك حي
ــي ميزانيات الدفاع  إلى إعادة النظر ف
ــدوالرات، فيما  ــارات ال ــي تقدر مبلي الت

ــس  ــا وقيمتها.الرئي ــق بأهميته يتعل
ــالم البيضاء  ترامب رفع راية االستس
ــة حقيقية متثلت في  ــي أول مواجه ف
ــس العمالقة  ــقاط طائرة التجس إس
ــر درة تاج  ــوك> التي تعتب ــال ه <غلوب

ــة  األمريكي ــية  التجسس ــة  الصناع
ــياً  بصاروخ إيراني الصنع، وليس روس
ــن  ع ــنبُ  وجَ ــاً،  أمريكي أو  ــاً  صيني أو 
ــدام على أي ضربة انتقامية خوفاً  اإلق
ــور ترامب «مبظهر  ــا أن ظه ورعباً».كم
ــردد، في  ــان املت ــكاذب اجلب ــس ال الرئي
ــه، هو  ــل خصوم ــه قب ــون أصدقائ عي
ــكا كقوة عظمى،  ــارة ألمري أكبر خس
ــدأ احلرب احلقيقية الكبرى  وقبل أن تب
ــد حرباً في  ــد يري ــال أح أو الصغرى».ف
ــكرية قد  ــة العس ــج .فاملواجه اخللي
ــف حدة التوتر  ــون كارثية، فتخفي تك
ــة إلى حرب مع  ــل من جر املنطق أفض
إيران».املواجهة العسكرية فلتبقَ هي 
احلل األخير، وكل السياسيني يكررون 
القول ويشددون عليه، ال نريد احلرب».
ــي املزيد  ــوف تأت ــي غضون ذلك، س وف
ــر الهجمات  ــن املعلومات حول تأثي م
ــوق النفط العاملي. وبالنسبة  على س
ــات املتحدة، فإن النقطة اجليدة  للوالي
الوحيدة ملا حدث هي أن ارتفاع أسعار 
النفط يجعل استغالل الصخر الزيتي 
احمللي أكثر ربحية.بينما الكل يتحدث 
ــارع وزير  عن جناح الثوار احلوثيني، يس
ــي مايك بومبيو الى  اخلارجية األمريك
ــة غريبة وهي احلديث عن أن  تقدمي رواي
ــدر الهجمات قد يكون من العراق  مص
ــخر  ــخ مجنحة.ويس ــران وبصواري وإي
ــلحة من تصريحات مايك  خبراء األس
ــز  ــي ال ترتك ــة، ه ــن جه ــو، فم بومبي
ــن البنتاغون بل  ــادر ع ــى تقرير ص عل
ــة أخرى،  ــات، ومن جه ــرد تصريح مج
ميتلك البنتاغون األقمار االصطناعية 
ــكرية  العس ــفن  الس ــرادارات في  وال
ــكرية في دول اخلليج  والقواعد العس
ــدر الهجمات في  ــي ملعرفة مص العرب
حينه دون انتظار حتليل البيانات.وقدم 
ــو روايته بدون حجج، وهو يرغب  بومبي
ــل منظومة  ــة على فش ــي التغطي ف
ــة التي حتمي مجمع  الدفاع األمريكي
ــو بحماية ضد  ــو. وتتمتع أرامك أرامك
ــرف  والصواريخ متقدمة يش الطيران 
ــب  عص ــا  ألنه ــون  األمريكي ــا  عليه
ــتراتيجية  ــعودي واس ــاد الس االقتص
لالقتصاد العاملي بفضل تزويد الرياض 
ــفت  بالنفط.وكش الدولية  ــواق  لألس
ــة  ــن محدودي ــن ع ــد اليم ــرب ض احل
ــة في  ــة األمريكي ــخ الدفاعي الصواري
ــتية  الباليس ــخ  الصواري ــراض  اعت
ــيرة.  واجملنحة احلوثية والطائرات املس
وقد أرسل البنتاغون خبراءه لإلشراف 
ــتعملها  تس ــي  الت ــرادارات  ال ــى  عل
ــة الصنع، ولم  ــعودية واألمريكي الس
ينجحوا حتى اآلن في اعتراض معظم 
الطائرات املسيرة والصواريخ احلوثية.
ومن الناحية التاريخية، وفيما يتعلق 
ــكرية، قد  بتقدم التكنولوجيا العس
ــى جانب  ــق إل ــوم بقي ــم إدراج هج يت
ــال املدفع  ــدروع، أو إدخ ــارس ال زوال ف
ــكل عام، كانت عطلة  الرشاش. وبش

نهاية أسبوع غير عادية لدول لعالم.

*مدير برنامج َّـ معهد واشنطن

الثورة اإلسالمية كانت 
لحظة تحرر سياسي 
فقد تم االستعاضة 
عن السيطرة اِّـشددة 
لديكتاتورية الشاه 
بشعبوية دينية واضحة

لم يتم اإلطاحة بأي نظام يملك قنبلة نووية وإذا تخلت دولة عن برنامجها 
النووي كما فعل معمر القذاَّـ َّـ ليبيا يكون مستقبلها معرضا للخطر

خامنئي

ابن سلمان

ترامب

اظهار قوة إيران وستراتيجيتها في الهجمات على حقول النفط السعودية

في جميع سنوات 
املواجهة بني الواليات 
املتحدة وإيران، ميكن 
القول، أن إيران قد 
تعلمت الكثير حول 
كيفية التعامل مع 
الواليات املتحدة 
وليس العكس 
بالعكس. وهناك بعض 
األمريكيني الذين 
رفون ذلك، ورمبا ال  يَعْ
يزال عدد قليل منهم 
يشغلون مناصب في 
احلكومة األمريكية، 
لكن يبدو أن معظمهم 
ال يدركون ذلك.واملثال 
األخير: الهجمات 
املنسقة لطائرات 
بدون طيار التي وقعت 
على منشأة نفطية 
سعودية يوم السبت 
املنصرم، وأثارت قلق 
السوق العاملية القائمة 
على النفط - ومخاوف 
[بالدفع باألمور إلى] 
مستوى جديد في 
احلرب القائمة على 
الطائرات بدون طيار.

* سايمون هندرسون

ــراب فال  ــديد ان تتحول الكلمات الى س ــف الش    مع االس
تستقبله االذن اليمنى حتى يستفرغ من اليسرى بال تأن وال 
مكوث كتبنا وصرخنا ولكن بال جدوى سؤال كبير جدا : أين 
العراق ؟ اين صروحه وبناه التحتية ؟ أين مبدعوه ؟ فالعراق 
ــة بامكانهم ان يقدموا  ــد الوحيد الذي ال ميتلك ساس البل
ــدة ؟ مع االعتذار  ــا نكتبه هواء في جري ــيئا. هل م للبلد ش
للشباك فقد صار املثل قدميا ولكن تطالب الشباك (كعدة) 
ألننا استبدلناها بكلمة اخرى ؟ اخلراب امللتف حول اخلصور 
ــها من  طافح باملعاناة حتى أردية الصبر باتت جترجر أنفاس
ــطوري فالعراق اليوم  اخليبة املعتقة في اعناق الزجاج االس
ــكل  ــر مصنوع ومجهز ويوزع بش ــيء الفق ــال امل له بش ب

ــى الناس  ــي عل مجان
للسلطان  إال من كان 
ــا  وم ــا  وحبيب ــال  خلي
ــالطني هذه  الس اكثر 
ــيء يدفع  االيام كل ش
دفعا وينتشل انتشاال 
من القاع حتى حنيت 
ــور  الظه ــت  واحدودب
التي كانت مستقيمة 
في يوم من االيام فاهللا 
ــان  االنس تعالى خلق 
في احسن تقومي وجاء 
ــوا  ليقصم ــض  البع
ظهورنا بايقاد الفتنة 
ــاعل  مش ــل  وحم
ــيم .  التفرقة والتقس
البعض  ــتحي  يس اال 

ــام باجناز ما لبلده وهو  ــخصا ما ق عندما يرى بعينيه ان ش
ــاك وعقدا ميرر  ــادا من هنا ومنصبا من هن ــع يتلقف إيف قاب
ــذا البلد  ــى ابناء ه ــرة عل ــز املظلمة ؟ يا حس ــي الدهالي ف
ــتقبلهم  ــيضرب مس وعلى االحفاد وعلى االجيال التي س
ــتقبل الذين سبقوهم حيث ال آثار  باالحذية كما ضرب مس
ملا يكون مستقبال سوى الوهم والسراب والعبثية فللّه در 
الذين لم يولدوا في هذا الزمن ولكن لن يفلت مسقبل أحد 
ــحق كل احالمه  إال وكان حذاء جديد ينتظره ليدمغه ويس
ــى متوت وهي في  ــن تنهض ولن تولد حت ــه التي ل وطموحات
ــبك ولكل من يريد ان يعمل  باطن االمل . حتية للهواء وللش

بصدق من اجل قيام العراق مرة أخرى.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

اال يستحي البعض عندما 
يرى بعينيه ان شخصا ما 
قام بانجاز ما لبلده وهو 
قابع يتلقف إيفادا من هنا 
ومنصبا من هناك وعقدا 
يمرر َّـ الدهاليز اِّـظلمة؟ 
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بغداد / البينة اجلديدة
 قطعت شركة توزيع املنتجات النفطية شوطاً كبيراً 
مبا يتعلق بتجهيز مركبات املواطنني ودوائر الدولة بوقود 
الغاز السائل من خالل منظوماته املنتشرة في املنافذ 
التوزيعية العائدة للشركة فيما بينت ان اإلقبال على 
الغاز السائل يشهد تصاعداً ملحوظاً للتزود به  مزود 
من قبل أصحاب املركبات احملورة ، يأتي ذلك وفق خطط 
مخططاتها  أعداد  ومت  النفط  وزارة  أقرتها  مدروسة 
مع  بالتعاون  الغاز  تعبئة  قبل شركة  من  وتصاميمها 
شركة توزيع املنتجات النفطية.وقال مدير عام شركة 
{البينة  تلقت  بيان  في  ياسني  مسير  كاظم  التوزيع 
خالل  ومن  النفط  «وزارة  ان  منه،  نسخة  اجلديدة} 
شركتي توزيع املنتجات النفطية وتعبئة الغاز تسعى 

الى تشجيع املواطنني الى إستخدام وقود الغاز السائل 
يبلغ  إذ  ثمنه  رخص  على  عالوةً  للبيئة  صديقاً  كونه 
سعر اللتر الواحد منه (٢٠٠) دينار».وعن تفاصيل منافذ 
احلكومية  احملطات  «أعداد  ان  مسير  بني  السائل  الغاز 
واألهلية املزمع تنفيذها لغاية نهاية العام احلالي يبلغ 
(٩٥) منفذا تقريباً ما بني حكومي وأهلي، مت تنفيذ (٤١) 
وحكومي)  أهلي   ) منفذا   (٢٢) منها  اآلن  لغاية  منفذا 
عائد   (  LPG  ) السائل  الغاز  لتزويد  منافذ  فيه  يوجد 
احملافظات  عموم  النفطية  املنتجات  توزيع  شركة  الى 
قيد  وأهلية  حكومية  محطات  وجود  الى  باإلضافة 
اإلجناز إلضافة منافذ جديدة وستدخل الى اخلدمة خالل 
تعبئة  لشركة  بالنسبة  «أما  القادمة».وأضاف  الفترة 
يزود  حكومي  غاز  أومعمل  محطة  فيوجد(١٨)  الغاز 

املواطنني بالغازالسائل تابع لشركة تعبئة الغاز ضمن 
تفاصيل  .وعن  محافظة  كل  في  احلكومية  املعامل 
مزودات  على  حتتوي  والتي  وأسماءها  الوقود  محطات 
املهندس  التجهيز  هيأة  مدير  لها  فصّ السائل  الغاز 
(املنصور  بغداد   » محافظة  كل  وحسب  غامن  إحسان 
احلكومية  املثنى   + احلكومية  الكيالني   + احلكومية 
املشتل   – احلكومية  اإلبتسام   + احلكومية  الوزارة   +
احلكومية ) / وفي بابل ( محطة حمورابي احلكومية ) 
أما الديوانية ( محطة الرافدين النموذجية ) وفي ذي قار 
( محطة خيرات ذي قار النموذجية + محطة التضحية 
العسكريني  محطة   ) الدين  صالح  وفي   / النموذجية 
الوزني  محطة   ) املقدسة  كربالء  أما   ،  ( النموذجية 
ميسان  وفي   ( النموذجية  الغاضرية   + النموذجية 

(محطة ريحانة ميسان املشيدة ) وفي البصرة ( محطة 
احلي املركزي النموذجية ، محطة املعارض النموذجية 
، أرض الذهب النموذجية ) / فيما تزود محافظة األنبار 
 + النموذجية  (اإلحتاد  عبر محطتي  السائل  الغاز  وقود 
األوائل النموذجية ) واملثنى من( محطة املثنى اجلديدة 
احلكومية ) / والنجف األشرف من( محطة بوابة القدس 
النموذجية)أما ديالى فتزود من( محطة بعقوبة اجلديدة 
احلكومية)».ولفت الى ان الشركة «تسعى لزيادة أعداد 
الى  وصوالً  أكثر  ومبيعات  كميات  وحتقيق  املنافذ  تلك 
بلوغ  الى  الفتاً   ، الغرض  لهذا  ة  املعدّ اخلطة  تنفيذ 
معدالت اإلستهالك الى (٧٧٧) ألف لتر من الغاز السائل 

للسيارات في شهر متوز املاضي».
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البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
باهض  لعيبي  اهللا  عبد  املهندس  النقل  وزير  توجيه  ضوء  على 
بتوفير أفضل اخلدمات للزائرين الكرام على منت قطارات السكك 
عام  مدير  قبل  من  ميدانية   ..ومبتابعة  املباركة  االربعينية  للزيارة 
السكك   األستاذ طالب جواد كاظم احلسيني على استنفار كل 
الطاقات املتاحة من قبل الكوادر الهندسية والفنية والتشغيلية 
كما  للزيارة    اخملصصة  العربات  وادامة  تصليح  على  والعاملني 
مت  التي  العربات  ادامة  حلملة   ٪٩٠ اكثر  بلغت  االجناز  نسبة  ان 
شهدت  .حيث  املناطق  ومعامل  ورش  على  بالتساوي  توزيعها 
معامل الشاجلية بتصاعد وتيرة العمل بإجناز نسب متقدمة من 
سكك  منطقة  قامت  .كما  للزيارة  اخملصصة  العربات  تصليح 
احللة بادامة العربات املرسلة اليهم وفق البرنامج املعد ومت تأهيل 
العديد منها .بينما أجنزت الكوادر املتخصصة في منطقة سكك 
سكك  منطقة  كوادر  أن  العربات   من  متقدمة  مراحل  الديوانية 
العربات   وسترسل  الفترة  طيلة  متواصل  بجهد  قامت  الناصرية 
يليها معامل منطقة  بغداد..    إلى  القادمني  اليومني  في غضون 
سكك السماوة شهدت تأهيل و اجناز اكثر عدد من عربات الزيارة  
استعدادا   بغداد  قاطرات   مأوى  الى  وارسالها  اخلدمة  في  لزجها 
بها  التي أسهم  احلملة  ان هذه  بالذكر    واجلدير  الزائرين..  خلدمة 
واشرف عليها مدراء املناطق واملعامل بشعار (خدمة الزائرين شرف 
لنا) من خالل الدعم املادي واملعنوي من قبل املدير العام على بذل 
قصارى اجلهود من قبل العاملني على تصليح عربات الزيارة لزجها 
في خدمة  زوار ابي عبد اهللا احلسني (عليه السالم) إلحياء ذكرى 

استشهاده..ومن جهة اخرى  ان هذه احلملة املباركة التي أعطت 
ثمارها بجهود مدراء املناطق والقائمني على املتابعة والتخطيط 
طبيعة  كان  االجناز.  من  من٩٠٪  اكثر  بلغت  إيجابية   بنتائج  أدت 
احلمامات  إلى  املاء  وتسليك  االنارة  توصيل   العربات   في  العمل 
واالرضيات  الزجاج  وتركيب  الدوشمة  واعمال  اخلزانات   بواسطة 
واألبواب  من جانب آخر بارك املدير العام هذا اخلطوات  بهذه الفترة 
املناطق  قبل  من  الدؤوب  العمل  مواصلة  على  شدد  و  القياسية 
والورش واملعامل بإجناز ما تبقى خالل هذه األيام القليلة القادمة 
القادمة من  للزيارة  املهيأ  الشركة  العربات مع أسطول  بزج هذه 

القطارات احلديثة DMU والعربات التركية اجلديدة خلدمة الزائرين.

@pbiä»€a@|Ó‹ñmÎ@›ÓÁdn€@bËmb”bü@ä–‰ném@Ÿÿé€a
@ÚflÖb‘€a@ÚÓ‰Ó»iâ¸a@ÒâbÌå€a@@ø@Ú‡Ábé‡‹€الكوت / البينة اجلديدة

املياحي  جميل  محمد  واسط  محافظ  زف 
بلدية  في  اليومية  االجور  لعقود  ساراً  خبراً 
واسط.وقال املياحي خالل لقائه عقود بلدية 
واسط في بيان تلقت {البينة اجلديدة} نسخة 
منه: «التقينا باصدقائي شباب البلدية عقود 
األجور اليومية نعلم جيداً.. حجم جهودكم 
ومهما أعطينا.. لن نوفيكم حقوقكم فأنتم 
الشريفة». والكفوف  احلالل..  الكد  أصحاب 
التي  صالحياتنا  حدود  تعلمون   » واضاف: 
من  نتمنى  ما  نعطيكم  أن  لنا  تسمح  ال 
الوزراء  مجلس  حقوقكم..فتعليمات  أبسط 
واضحة.. وهو جاد بإنصافكم وما يصدر منه 
من تعليمات نسعى لتطبيقها مبا ينفعكم».
قررنا  صالحياتنا  حدود  وضمن  «حالياً  وتابع: 
عن  تقل  ال  مرتباتكم  في  شهرية  زيادة  مبنح 
٥٠ الف دينار شهرياً لكل منكم حلني تنفيذ 
املالية  وزارة  قبل  من  الوزراء  مجلس  قرار 
مجاالت  في  العاملني  الرائعني  الشباب  من 

التنظيف والبستنة حصراً.. في بلدية الكوت 
خالل  احلرص  كل  ونحرص  واسط  وبلديات 
األشهر القادمة على دعمكم مبا تستحقون.. 
«ننتظر  ومكافآت».وزاد:  مخصصات  من 
منكم املزيد من اجلهود وان تكون جميع مدننا 
كنظافة ونقاء قلوبكم فأحياؤنا.. بجهودكم 
الكرام  أهلنا  وندعو  وانظف  أجمل  تكون 
من  وابنائهم  اخوانهم  مع  للتعاون  جميعا.. 

«امتنى  ومبدعيها».واوضح:  النظافة  فناني 
االجور  عقود  وأصدقائي  أحبتي  عليكم 
ومن  حرضني  للمُ وقوداً  تكونوا  ال  أن  اليومية 
ويحاولون  خيراً..  وال حملافظتنا  لكم  يريدون  ال 
شخصية  ألغراض  وركوبها،  موجة  صنع 
وحزبية وانتفاعية، انتم أرقى وأنقى وابقى من 
لستم  لصراعات  جركم  يحاولون  الذين  كل 

طرفا فيها».

¡çaÎ@ÚÌÜ‹i@ø@ÚÓflÏÓ€a@âÏu˛a@ÖÏ‘»€@�aâbç@�a5Å@“åÌ@ÔybÓΩa

البينة اجلديدة / علي شريف
تستعد كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
العلمي  املؤمتر  لعقد  بابل  بجامعة 
احلسن  اإلمام  لفكر  السادس  الدولي 
يقام  الذي  السالم)  (عليه  اجملتبى 
للعتبتني  العامتني  األمانتني  برعاية 
والعباسية  احلسينية  املقدستني 
للمدة من( ١ـ ٢٠١٩/١٠/٢)٠ وقال عميد 

كلية التربية للعلوم االنسانية األستاذ 
العميدي:  كاظم  طارق  رياض  الدكتور 
أن املؤمتر يقام ليستنفر أقالم الباحثني 
احلسن  اإلمام  شخصية  في  للكتابة 
للكشف  واللغوي  الفكري  وتراثه  (ع) 
شخصية  من  مهمة  جوانب  عن 
قراءة  املباركة  سيرته  وإعادة  اإلمام 
بها  وتنأى  السامي  مقامه  تناسب 

من  بها  ومما علق  املرجفني  أباطيل  عن 
املضلل٠واضاف  األموي  اإلعالم  براثن 
اللجنة  الدكتورالعميدي:أن  االستاذ 
العلمية ارتأت أن يكون املؤمتر مختصا 
شخصية  جوانب  من  محدد  بجانب 
اللغوي  اجلانب  وهو  (ع)  احلسن  اإلمام 
املؤمتر  عنوان  فكان  واالستشراقي 
(اإلمام احلسن اجملتبى (ع) سيرة سالم 

ومثال التي هي أحسن في اإلسالم ٠٠ 
واالستشراق)  االحتجاج  في  قراءات 
اجلانبني  على  الضوء  البحوث  لتلقي 
اإلمام  شخصية  في  االحتجاجي 
السماوية  والقيم  املثل  عن  دفاعا 
واالستشراقي لتبني نظرة االستشراق 
النظرة  تلك  وتقييم  شخصيته  إلى 
املنهج  بهدى  مهتديا  علميا  تقييما 

الوهم  مييط  الذي  الرصني  العلمي 
الكلمة  بأن  إميانا  احلقيقة  ويجلي 
هي  الباحثني  أقالم  بها  جتود  التي 
هذه  عن  الظالمة  لرفع  وسيلة  خير 
الصورة  وبيان  املباركة  الشخصية 
املؤمتر  ان  املشرقة٠واشارالى  احلقيقية 
األول  يتناول  محاور  أربعة  سيناقش 
اإلمام  خطاب  في  االحتجاج  قضية 

احلسن اجملتبى (ع ) ويتطرق احملور الثاني 
احلسن  اإلمام  عند  اخلطاب  بالغة  إلى 
حني  في  التداولية   ضوء  في  اجملتبى 
اإلمام  سيرة  الثالث  احملور  يستعرض 
احلسن اجملتبى في دراسات املستشرقني 
فيما يبحث احملورالرابع موضوعة اآلخر 
في خطاب اإلمام احلسن اجملتبى (عليه 

السالم)٠

H I@Ûjn1a@Âéßa@‚bfl�a@äÿ–€@êÖbé€a@Ô€ÎÜ€a@Ô‡‹»€a@ä∑˚Ωa@Ü‘»€@Ü»ném@›ibi@Ú»flbu

بغداد / البينة اجلديدة
هيأة  في  التحقيقات  دائرة  أعلنت 
النزاهة عن ضبط عددٍ من أعضاء 
ميناء  في  الصحية  الفحص  جلنة 
أمِّ قصر الشمالي؛ ملوافقتهم على 
إدخال مواد غذائية خالفاً للقانون.
{البينة  تلقت  للنزاهة  بيان  وذكر 
«الدائرة  ان  منه  نسخة  اجلديدة} 
الضبط  عمليَّة  لتفاصيل  أشارت 
مذكرةٍ  إلى  استناداً  ت  نُفِّذَ التي 
عمل  فريق  ن  متكَّ حيث   ، قضائيةٍ
مديريَّة حتقيق البصرة، الذي انتقل 
أعضاء  ثالثة  ضبط  من  امليناء  إلى 
باجلرم  الفحص الصحية  في جلنة 
 {١٥٣} بإطالق  لقيامهم  املشهود؛ 
طناً من مادة اللحم الهندي اجملمد 
والتصريح بصالحيتها لالستهالك 
تدقيق  نتيجة  أنه  مبينة  البشري، 

أظهرت  الگمرگية  التصاريح 
مطابقة  شهادات  وجود  عدم 
كما  املنشأ}،  بلد  فحص  {شهادة 
بدون  إدخالها  مت  الغذائية  املواد  أن 
عدم  إلى  إضافة  استيراد،  إجازات 
الرسمية». إدخالها في السجالت 
وأضافت إن الفريق متكن من ضبط 
اخلاصة  الگمرگية  التصاريح 
لقيامهما  أهليَّـتني؛  بشركتني 
للضوابط  خالفاً  البضائع  بإخراج 
دائرة  والتعليمات».وأكدت 
أصوليٍّ  محضر  «تنظيم  النزاهة 
باملضبوطات في العمليَّة، وعرضه 
رفقة املتهمني على قاضي محكمة 
النزاهة  بقضايا  تصِّ  اخملُ التحقيق 
توقيف  قرَّر  الذي  البصرة؛  في 

املتهمني على ذمة التحقيق».

ÊÏ„b‘‹€@�bœ˝Å@o�‹ �ÅÖ�c@Ü‡1a@·z‹€a@Âfl@�b‰ü@QUS@¡jöm@ÚÁaå‰€a
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بغداد / البينة اجلديدة
على  الثانية  للسنة  بغداد  في  يقام   
للسياحة   (٢١) الدولي  امللتقى  التوالي 
العربية والعمرة يومي االحد واالثنني ٢٢-

الرسمي  املتحدث  اجلاري.وذكر  ايلول   ٢٣
في  الكناني،  فهد  حسن  الهيئة  باسم 
برعاية  انه»  الثالثاء،  امس  يوم  تصريح 
وبتنظيم  والعمرة  للحج  العليا  الهيئة 
لتنظيم  الدولية  العربية  الشركة  من 
شركة  مع  وبالتعاون  واملؤمترات  املعارض 
يقام  وادارتها  املعارض  لتنظيم  اسفار 
العربية  للسياحة   (٢١) الدولي  امللتقى 
نادي  في  االمراء  قاعة  على  والعمرة 
اليرموك يومي االحد واالثنني ٢٢-٢٣ ايلول 
به  يشارك  امللتقى  ان»  احلالي».واضاف 
السعودية  والفنادق  الشركات  كبرى 
السياحة  مجال  في  العاملة  والعربية 
شركات  الكناني،  «.ودعا  والعمرة  للحج 
املشاركة  الى  واملتعهدين  العمرة 
بامللتقى الذي يعتبر فرصة حقيقية  في 
كبرى  وحضور  الدينية  السياحة  مجال 
الشركات التي تطمح لتلبية احتياجات 

املعتمرين العراقيني.

@Úflb”a@Â‹»m@Òä‡»€aÎ@wßa@Ú˜ÓÁ
@ÚybÓé‹€@RQ@Ô€ÎÜ€a@Û‘n‹Ωa
ÖaÜÃi@ø@Òä‡»€aÎ@ÚÓiä»€a

بغداد / البينة اجلديدة
الدكتور  العمل  وزير  لتوجيهات  تنفيـذاً 
باسم عبدالزمان بحثت هيئة ذوي اإلعاقة 
التي تواجه عمل  املشاكل الستراتيجية 
الوزارة بشكل عام والهيئة بشكل خاص 
للشؤون  الوزارة  وكيل  بحضور  وذلك 
العامري  فالح  املهندس  واملالية  اإلدارية 
عصام  الهيئة  لرئيس  الفني  والنائب 
التخطيط  دائرة  عام  ومدير  عبداللطيف 
مناقشة مجموعة من  ومتت   ، والدراسات 
املشاكل التي تواجه عمل الوزارة بشكل 
حيث  من  خاص  بشكل  والهيئة  عام 

الوقاية  بينها  ومن  املشاكل  تلك  تاشير 
إحصائية  بيانات  وجود  وعدم  اإلعاقة  من 
ومعاناة  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  معتمدة 
هذه الفئة في إيجاد فرص العمل املناسبة 

ودمجهم في اجملتمع وإيجاد دراسة قانونية 
مجلس  عضوية  في  الشراكهم  شاملة 
احملافظات  ومجالس  العراقي  النواب 
لهذه  االنتخابي  التمثيل  في  الحقيتهم 
على  االتفاق  مت  فيما  اجملتمع  من  الفئة 
هذه  بواقع  تعنى  وبحوث  دراسات  اعداد 
الفئة من قبل باحثني من ذوي االختصاص 
بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث 
الناجعة  العلمية  احللول  اليجاد  العلمي 
للواقع  اإليجابي  التغيير  شانها  من  التي 
االجتماعي واملهني واالنساني لألشخاص 

ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة. 

@bË‹‡«@ÈuaÏm@>€a@ÚÓvÓma6é€a@›◊bíΩa@szjm@Ú”b«�a@Îá@Ú˜ÓÁ

بغداد / البينة اجلديدة
باسم  الدكتور  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزير  بحث 
الدكتور صالح عبداهللا  واملعادن  وزير الصناعة  عبدالزمان مع 
اجلبوري آلية التعاون املستقبلي بني اجلانبني. واكد عبدالزمان 
االحد  يوم  وزيرها  ولقائه  الصناعة  وزارة  مقر  زيارته  خالل 
املاضي ١٥-٩-٢٠١٩ استعداد وزارة العمل لتعزيز اواصر التعاون 
تطوير  أهمية  مؤكدا  الصناعة،  وزارة  شركات  مع  املشترك 
للدولة. العام  الصالح  يخدم  مبا  العمل  ومجاالت  جوانب 
التواصل  قنوات  مد  على  وحرصها  الوزارة  اهتمام  الى  واشار 

والتنسيق مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذ خطط 
العمل  قطاعات  وتطوير  تعزيز  شأنها  من  مشتركة  وبرامج 
اخملتلفة، معربا ان امله بأن يسهم هذا اللقاء في تعزيز اطر 
التعاون والعمل املستقبلي خلدمة عمل الوزارتني. كما حضر 
واالتصال  االعالم  قسم  مدير  رحيل  على  تأبينيا  حفال  الوزير 
احلكومي لوزارة الصناعة واملعادن عبدالواحد الشمري، مقدما 
يتغمد  ان  تعالى  اهللا  سائال  املرحوم  ولذوي  للوزير  التعازي 

الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

@ÊÎb»n€a@ÚÓ€e@Ú«b‰ñ€a@äÌãÎ@…fl@szjÌ@›‡»€a@äÌãÎ
@›‡»€a@pb«b�”@äÌÏ�n€@Ô‹j‘néΩa

واسط / البينة اجلديدة
تقوم مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في محافظة واسط بأعمال معاجلة التآكل احلاصل في السداد الفيضانية 
في عموم احملافظة بهدف حماية محافظة واسط من الفيضان واالستعداد للموسم الشتوي ،تضمن العمل معاجلة 
األضرار احلاصلة في سداد كالل بدرة في منطقة الكمكمية عن طريق التكسية احلجرية اضافة الى معاجلة املناطق 

الضعيفة في سداد هور الشويجة بالتكسية احلجرية وملسافة ١٫٥ كم .ط ،
كما وتقوم املديرية مبعاجلة سداد نهر دجلة في منطقة الغبيشي في قضاء النعمانية بالتكسية احلجرية وبكمية 

١٦,٤٠٠م٣ وداخل مدينة شيخ سعد وملسافة ٤٢٦م.ط وبكمية ١١٠٠٠م٣.

@›◊fn€a@Ú¶b»fl@fib‡«a@›ïaÏm@ÚÓˆbΩa@ÖâaÏΩa
@¡çaÎ@ø@ÚÓ„böÓ–€a@ÖaÜé€a@ø

جمهورية العراق
وزارة العدل

—Ó�€@Ô‘y@ıaÜÓi@ÈÓ‹«@à–‰Ωa@Oµa
V@OÖ@V@O@ã@VVW‚@ÚÓ€aåÃ€a@ø@Â◊bé€a

لقد حتقق لهذه املديرية من كتابكم مركز شرطة الغزالية املرقم ٤٤٨٢ في ١/ ٩/ 
٢٠١٩ انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار ميكن 
اجراء التبليغ عليه ، واستناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
باحلضور في مديرية التنفيذ الكاظمية خالل خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم 
التنفيذية بحضورك وفي حالة عدم حضورك  املعامالت  للنشر ملباشرة  التالي 

ستباشر هذه املديرية باجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون.

املنفذ العدل
نبيل حسن علي

٣/ ٩/ ٢٠١٩
اوصاف احملرر:

قرار محكمة االحوال الشخصية في الكرخ العدد ٤٨٥٣/ ش/ ٢٠١٩
من  عبد)  كاظم  (كرمي  املدعي  بتمكني  الزامك  املتضمن   ٢٠١٩  /٨  /٢٥ التاريخ 
مشاهدة االطفال (حيدر كرمي كاظم) و (حسن كرمي كاظم) و (فرح كرمي كاظم) 
وذلك في مكتب البحث االجتماعي في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ 
وملدة  منه  عشر  واخلامس  االول  اليوم  في  الواحد  الشهر  في  وملرتني  االحتادية 
ساعتني في كل مرة ومن الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر 

واصطحابهم خالل فترة املشاهدة.

رقم االضبارة: ٢٣١٩/ ٢٠١٩
التاريخ: ٣/ ٩/ ٢٠١٩
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ــا يقرأونه من نصوص  ــون غير التهكم واالزدراء حيال م القراء ال ميلك
رديئة، لكنهم سيكونون في أسعد حاالتهم لو تسنى لهم استبدال 
ــهيرة ”إضاعة وقت الشرطة“ حيال ما تنشره الصحافة  اجلملة الش
ــرطة تتهم  من مواد ال أهمية لها، لتصبح ”إضاعة وقت القرّاء“. الش
ــتكني من مسائل تافهة بإضاعة وقت رجالها، والقراء ال ميلكون  املش
ــة إال أمام  ــوات التلفزيوني ــف والقن ــبة الصح ــذا احلق في محاس ه
ــر محتوى متردٍّ خالٍ  ــائل اإلعالم مستمرة بنش ــهم، بينما وس أنفس
ــال يبقى ماثال  ــذي يفعله الرج ــر ال ــن األفكار املفيدة. إذا كان الش م
ــوس قيصر“،  ــبيرية في ”يولي ــق احلكمة الشكس ــد رحيلهم، وف بع
ــكل دائم في  ــدة والكالم املكرر بش ــوص غير املفي ــإن حضور النص ف
ــن تعبر في تلك  ــف واالرتباك، ألنها ل ــيوصمها بالضع الصحافة س

النصوص عن أي من األهداف التي وجدت من أجلها.
ــائل اإلعالم ”تضيّع  هناك حزمة كبيرة من األمثلة التي جتعل من وس
ــائل إعالم  ــة أخرى من األمثلة لوس ــور“، كما توجد حزم ــت اجلمه وق
ــة جمهور ما،  ــزول عند رغب ــن أجل الن ــطحي م ــائد والس تروج للس
ــببانه لصميم مهنة الصحافة.  األمران متشابهان بالضرر الذي يس
 ، لم تعد الصحافة مغرورة مثلما كانت منذ أن أنزل املواطنُ الصحفيُّ
الصحفيَّ من برجه العالي، وصار منافسا له، وهذا يعني بالضرورة أن 
الصحافي بحاجة إلى إعادة ابتكار مهنته، لكن لسوء احلظ سقطت 
نسبة كبيرة من وسائل اإلعالم في جلة تنافس ال يعيد ترتيب العالقة 
ــر ليس عادال بحق  ــي الزمن الرقمي، وهو أم ــة مع اجلمهور ف املتراجع

الصحافة وال بحق اجلمهور.
الصحافة العربية بدت متساهلة مع السياسيني واحلكومات ورجال 
ــا فتحت متنها لكالم متردٍّ ال  ــن، بغير ما يأمل اجلمهور، كما أنه الدي
ــي قصصه املتميزة،  ــيء فيما يصنع املواطن الصحاف يفضي إلى ش
ــة اخمللصة  ــا. وألن الصحاف ــؤولية فيه ــر عن حدود املس ــض النظ بغ
ملبادئها ترفع درجة احلساسية حيال ما تنشره، تصبح لغة خطابها 
ــن الصحافي. لكنها  ــره املواط ــاس وليس ما ينش ــدة لدى الن املعتم
صارت عبئا ومثارا للتساؤل أكثر منها مصدرا لتبادل املعلومات وربط 
اجملتمع بدميقراطية من األفكار احلرة. لم يعد جمهور القراء في محل 
ــازات احلكومة، فكل محاولة  ــورة الكاريكاتيرية“ عن إجن قبول ”الص
ــيف الصحافة غير مجدية اليوم،  ــاء هذه الصورة امليتة في أرش إلحي
هناك زمن رقمي مفتوح أمام ما يحدث، ولم يعد دور الصحافة صناعة 
ــتوى تأثيرها  رأي اللون الواحد، بل عرض كل األلوان على اختالف مس
ــوان ال يعني بأي حال  ــا. اختالف عرض األل ــرك الناس أمام خياراته وت
ــتطيع تخيّل الصدمة التي تسببها  من األحوال التكرار والرداءة. أس
صحيفة للقراء عندما تنشر كالما ال أهمية له، ألنه ارتبط مبا يكتبه 
ــد ”ديناصورات“ الصحافة، فصار يكتب وفق ما متلي عليه ذاكرته  أح
ــتطيع  ــن صناعة فكرة جديدة. وأس ــرم، بينما هو عاجز ع ــد أن ه بع
تخيّل الصدمة التي تسببها صحيفة تنشر صفحة كاملة ال حتمل 
ــاهدين حيال  ــرى. كما أتخيل صدمة املش ــتائم“ لدولة أخ غير ”الش
ــه يتحدث عن  ــن البث ملهرج، ألن ــاعة م ــاة تلفزيونية تخصص س قن
ــة ومتنحه أعلى  ــة ركيكة وجمل غير مترابط ــن بالبذاءات بلغ اآلخري
الرواتب.تستطيعون أن تتخيلوا صدمات متتالية تسببها لنا وسائل 
ــتطيعون محاسبتها  ــوء احلظ- ال يس اإلعالم اليوم، لكن الناس -لس
ــة، مع أن  ــكاوى التافه ــرطة مع مقدمي الش ــا يفعل رجال الش كم

بعض وسائل اإلعالمية ”تضيع وقت اجلمهور“.
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ــر  إث ــي  األوروب ــاد  االحت ــن  أعل
ــة  املفوضي ــس  رئي ــاع  اجتم
يونكر،  ــود  ــان كل ــة ج األوروبي
أمس بلوكسمبورغ، مع رئيس 
ــس  بوري ــي  البريطان ــوزراء  ال
ــم تقدم  ــدن ل ــون، أن لن جونس
ــدود  ــة احل ــاً لقضي ــالً مقنع ح
اآليرلندية احلساسة، وذلك في 
إشارة إلى تعثّر احملادثات قبل ٦ 

أسابيع من موعد االنفصال.
ــون اعتبر أن هناك  إال أن جونس
ــدة» للتوصل إلى  ــة جي «فرص
اتفاق، بعد احملادثات التي شارك 
لوكسمبورغ  وزراء  رئيس  فيها 
أي  إن  ــال  وق ــل.  باتي ــه  كزافيي
ــة» من  ــب حرك ــاق «يتطل اتف
جانب االحتاد األوروبي. جاء ذلك 
ــل، الذي  ــا قاله باتي ــى م رداً عل
«التحرك»  ــى  إل بريطانيا  ــا  دع
ــكالم» إليجاد حل  ــدالً من «ال ب
ــن  ــا م ــروج بريطاني ــأن خ بش

االحتاد األوروبي.
ــال في  ــني فش ــدو أن اجلانب ويب
األول  ــاء  اللق ــذا  ه ــتغالل  اس
ــي  تول ــذ  من ــؤولني  املس ــني  ب
كفرصة  ــه،  منصب ــون  جونس
لـ«استعراض» التقدم احملرز في 
ــون  امللف. وانتهت زيارة جونس
ــهد  مبش ــمبورغ  لوكس ــى  إل
ــر عن حال املفاوضات حول  يعبّ

«بريكست»، بعدما وقف باتيل 
ــي  ــي ختام ــر صحاف ــي مؤمت ف
ــة  ــة فارغ ــام منص أم ــداً  وحي
كانت مخصصة لرئيس الوزراء 
ــي. وتباينت التبريرات  البريطان
املؤمتر الصحافي،  لفشل عقد 
ــون أرجع  ــب جونس إال أن مكت
ــى مظاهرة صاخبة ضد  ذلك إل

«بريكست».
ــة األوروبية في  وقالت املفوضي
ــر ذكر  ــس يونك ــان إن «الرئي بي
ــؤولية اململكة  ــن مس ــه م بأن
ــدة أن تقدم حلوالً صاحلة  املتح
ــة مع  ــون متوافق تك ــاً  قانوني
اتفاق االنسحاب». وأضافت أن 
ــتعداد  «الرئيس يونكر أكد اس
املفوضية للنظر في مدى تلبية 
ــات أهداف  ــك املقترح ــل تل مث
آيرلندا)»،  ــي  ــبكة األمان (ف ش
حة: «ولم تقدم مثل هذه  موضّ

املقترحات».
ــف االجتماع  ــي املقابل، وُص ف
ــي  البريطان ــب  اجلان ــن  م
ــاء». وقالت لندن: «اتفق  بـ«البنّ
ــدان على أنه من الضروري  القائ
ــيرة  ــات»، مش ــريع املباحث تس
ــرر أن تنظم  ــن املق ــه م ــى أن إل
ــاً،  قريب ــة»  يومي ــات  «اجتماع
ــتوى  ــى املس ــط عل ــس فق لي
ــني كبير مفاوضي  الفني، بل ب
بارنييه  االحتاد األوروبي ميشال 

ــت» البريطاني  ــر «بريكس ووزي
ستيفان باركلي.

ــة  اآليرلندي ــة  القضي ــى  وتبق
ــات. ويطلب  ــب املفاوض في قل
ــي من لندن تقدمي  االحتاد األوروب
حلول بديلة عن شبكة األمان 
املضمنة في اتفاق «بريكست» 
البريطاني  البرملان  الذي رفضه 
ــبكة األمان  ــرات. وهدف ش ٣ م
تفادي عودة احلدود املادية داخل 
ــاء  ــع إبق ــة م ــرة اآليرلندي اجلزي
اململكة املتحدة ضمن «فضاء 
ــم يعثر  ــد»، إذا ل ــي واح جمرك

على حل آخر.
وقبل االجتماع كتب جونسون 

ــرتها صحيفة  ــي مقالة نش ف
ــراف» أول من أمس:  ــي تلغ «ديل
نا من إحراز ما يكفي من  «إذا متكّ
ــدم في األيام املقبلة، أنوي  التق
ــمة  ــاب إلى القمة احلاس الذه
ــرين األول)  ــي ١٧ أكتوبر (تش ف
ــي مصالح  ــاق يحم ــرام اتف وإب
ــى  عل ــني  واملواطن ــركات  الش
ضفتي بحر املانش، ومن جانبي 

احلدود في آيرلندا».
اآلن  ــون حتى  األوروبي ــظ  وحاف
ــون.  ــى هدوئهم إزاء جونس عل
فعندما يعلن جونسون حتقيق 
«تقدم هائل» في طريقة معاجلة 
ــة  اآليرلندي ــدود  احل ــكلة  مش

الشمالية، يردّ األوروبيون بأنهم 
«ينتظرون» اقتراحات ملموسة 
ــم «غير متفائلني  ويقولون إنه
ــرص حصول  ــأن ف ــراً» بش كثي
ــي ٣١  ف ــم  ــت» منظّ «بريكس
أكتوبر. وقال يونكر لدى وصوله 
ــمبورغ إن «أوروبا ال  ــى لوكس إل

تفقد أبداً الصبر».
ف  ــه يخفّ ــون كأن وبدا جونس
ــام  األي ــي  ف ــه  خطاب ــة  لهج
ــه رغم  ــه كرر أن ــرة، لكن األخي
ــه  ــوّت علي ــذي ص ال ــون  القان
ــي، لن يطلب  البريطان البرملان 
ــت» في  ــاء موعد «بريكس إرج
ــل إلى اتفاق،  ــال عدم التوص ح

ــة الصحافة  ــرت وكال كما ذك
الفرنسية.

وقال وزير اخلارجية البلجيكي، 
ــدى وصوله  ــرز، ل ــه ريندي ديديي
ــل  ــي بروكس ــاع ف ــى اجتم إل
ــن دون ممثل عن  ــه م ــع نظرائ م
ــدة: «نأمل بأن  ــة املتح اململك
ــة  ــى القم ــون إل ــي جونس يأت
ا سيجلب  األوروبية املقبلة، ورمبّ

معه بعض األفكار».
ــاوي  النمس ــره  نظي ر  ــذّ وح
ــالنبرغ: «إذا لم  ــندر ش ألكس
ــيء  ــون بش يأتِ بوريس جونس
ــع يونكر،  ــى لقائه م ــد إل جدي
فلن تعود هناك حاجة لنناقش 
وسيحصل (بريكست) من دون 

اتفاق».
ــي أوروبي رفيع  ــال دبلوماس وق
ــة  ــة الصحاف ــتوى لوكال املس
ــية: «ال شيء ملموساً  الفرنس
ــى  عل ــاً  تعليق اآلن»،  ــى  حت
ــني ديفيد  ــات العمل ب اجتماع
ــار جونسون،  فروست مستش
ــي  ــه ف ــال بارنيي ــق ميش وفري
ــاط  ــى أوس ــل. وتخش بروكس
املال واألعمال في أوروبا احتمال 
حصول انفصال من دون اتفاق. 
وأكد مدير عام منظمة «بزنس 
يوروب» ألرباب العمل األوروبيني 
ــك  «ذل أن  ــرر  باي ج.  ــوس  مارك

سيكون كارثة».
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ــن  ــس اإليراني، حس ــق الرئي عل
ــتهداف  اس ــى  عل ــي،  روحان
ــركة  لش ــة  النفطي ــآت  املنش
ــعودية بعدد  ــو» في الس «أرامك
ــال  ــيرة. وق ــرات املس ــن الطائ م
ــر صحفي  ــالل مؤمت ــي، خ روحان
ــترك مع الرئيسني الروسي،  مش
ــني، والتركي، رجب  ــر بوت فالدميي
طيب أردوغان، في أنقرة، أمس ردا 
على سؤال بشأن تعرض منشآت 
نفطية سعودية للقصف: «أما 

ــألة، فبدأ  ــذه املس بخصوص ه
ــيؤثر ذلك  احلديث حول كيف س
ــة. وأود أن  ــوق النفطي على الس
ألفت االنتباه إلى مسائل األمن»، 
وذلك حسب قناة «املنار». وتابع 
قائال، إن «اليمن يتعرض للقصف 
ــي هذا  ــل األبرياء ف ــا ويقت يومي
ــعب  ــك اضطر الش ــد. ولذل البل
ــيرا إلى أن  ــرد»، مش ــي لل اليمن
ــلحة على  هناك تدفقا من األس
السعودية، والتي تستخدم ضد 
الشعب اليمني. وأضاف الرئيس 
اإليراني أن «ما يقوم به الشعب 

ــن النفس»،  ــي هو دفاع ع اليمن
مشيرا إلى أن الطريق األساسي 
ــة اليمنية هو  ــوية القضي لتس
ــي والدبلوماسي. احلل السياس
وأضاف: «ميكن لدول املنطقة أن 
ــالم واالستقرار  حتاول إعادة الس
ــا يعود األمن  ــى اليمن، وعندم إل
ــاج  إنت ــيكون  س ــن،  اليم ــى  إل
النفط في املنطقة آمنا». وتبنت 
ــار اهللا» احلوثيني  ــة «أنص جماع
ــا  هجوم ــي،  املاض ــبت  الس
ــتهدف  اس ــيرة  مس ــرات  بطائ
ــني  تابعت ــني  نفطيت ــأتني  منش

ــعودي  الس ــط  النف ــالق  لعم
ــق» و»هجرة  ــو» في «بقي «أرامك
ــرقية  خريص» في املنطقة الش
للسعودية. إال أن املتحدث باسم 
التحالف العسكري الذي تقوده 
السعودية في  العربية  اململكة 
ــي، قال إن  ــي املالك ــن، ترك اليم
التحقيقات األولية في الهجوم 
ــي  ف ــة  نفطي ــآت  منش ــى  عل
ــير إلى أن األسلحة  اململكة تش
ــتخدمة إيرانية، مضيفا أن  املس
«مصدر إطالق الطائرات املسيرة 
لم يكن اليمن، ويتم اآلن التحقق 

ــا  الفت ــا»،  إطالقه ــدر  مص ــن  م
ــيرة التي  ــى أن الطائرات املس إل
ــار  ــة «أنص ــتخدمها جماع تس
اهللا» اليمنية، إيرانية الصنع من 
طراز «أبابيل». وتقود السعودية 
ــكريا من دول عربية  حتالفا عس
اليمني  وإسالمية يدعم اجليش 
ــرعية  الش ــة  للحكوم ــع  التاب
ــنوات  ــوم، منذ أكثر من ٤ س ويق
بعمليات ضد جماعة أنصار اهللا 
ــتعادة  قوى متحالفة معها الس
ــيطرت عليها أهمها  مناطق س

العاصمة صنعاء.
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وكاالت / البينة الجديدة
قال إدوارد سنودن، املوظف السابق في 
ــي األميركية الذي  ــة األمن القوم وكال
ــس في  ــرب تفاصيل عمليات جتس س
الواليات املتحدة، إنه قد يعود إلى بالده 
ــة.  ــة عادل ــيحظى مبحاكم إذا كان س
ــنودن، الذي يواجه عقوبة  ــف س وكش
ــس التي قد تعرضه للسجن  التجس
ــودة أمس  ــه في الع ــود، عن رغبت لعق
ــي إس». وقال  ــي ب ــي مقابلة مع «س ف
سنودن: «أرغب في العودة إلى الواليات 
ــي».  املتحدة... هذا هو الهدف األساس
ــأمضي  س ــت  كن إذا  ــن  «لك ــاف  وأض

ــجن، احلد األدنى  بقية حياتي في الس
ــو أن نتفق على أن  الوحيد لطلباتي ه
ــة عادلة».  ــى على األقل مبحاكم أحظ
ــر الوحيد الذي  ــو األم ــع: «وهذا ه وتاب
ــي  وف ــه».  ضمان ــة  احلكوم ــت  رفض
ــذي  ال ــنودن  ــف س ــام ٢٠١٣ كش الع
ــن وجود  ــه ع ــر مذكرات ــتعد لنش يس
ــس عاملي على االتصاالت  برنامج جتس
ــة واإلنترنت، ويعيش منذ ذلك  الهاتفي
ــكو. وتتّهمه الواليات  في املنفى مبوس
ــرار  ــرقة أس ــس وس املتحدة بالتجس
ــيا حيث مت  ــأ إلى روس ــد جل ــة، وق الدول
جتديد إقامته حتى ٢٠٢٠. وستنشر دار 

«ميتروبوليتان بوكس» (ماكميالن) افي 
ــخة األصلية  النس املتحدة  ــات  الوالي
ملذكرات كتبها سنودن بنفسه، وحتمل 
عنوان «سجل دائم» (برماننت ريكورد). 
ــة: «ال أطالب بعفو. ال  د في املقابل وأكّ
ــا أطالب به  ــرور... م ــب ببطاقة م أطال
ــه تابع أن  ــة». لكن ــو محاكمة عادل ه
ــراء  ــد إج ــة) تري ــة (األميركي «احلكوم
ــة مختلفة». وأضاف: «يريدون  محاكم
ــة،  خاص ــراءات  إج ــتخدموا  يس أن 
يريدون أن يكون بوسعهم إغالق قاعة 
احملكمة، يريدون أال يكون بوسع العامة 

احلضور أو معرفة ما يحدث».

وكاالت / البينة الجديدة
أكد املعارض الفنزويلي خوان غوايدو 
أن احلوار مع حكومة الرئيس نيكوالس 
مادورو برعاية النرويج انتهى، بسبب 
رفض وفد السلطة العودة إلى طاولة 
ــال غوايدو، في بيان إن  املفاوضات. وق
ــى عن املفاوضات بأعذار  «مادورو تخل
ــن ٤٠ يوماً رفض  ــد أكثر م واهية. بع
خاللها مواصلة احلوار، نؤكد أن آلية 
ــت». وكانت  ــوار في بربادوس انته احل
ــدأت بني احلكومة  ــات التي ب املفاوض
ــار) برعاية  ــو (أي ــي ماي ــة ف واملعارض
ــلو ثم في بربادوس،  النرويج في أوس
ــطس (آب)، حني  ــي ٧ أغس ــرت ف تعث
ــادورو  م ــوالس  نيك ــس  الرئي ــق  عل
ــى عقوبات  ــه رداً عل ــاركة ممثلي مش
أميركية جديدة بحق فنزويال. وأضاف 
ــلطة  ــان: «الذين اغتصبوا الس البي
ــة،  لألزم ــلمي  الس ــرج  اخمل ــوا  عطل
رافضني التفاوض واالقتراح املنطقي 
ــاء النزاع».  ــا إلنه ــذي عرضه وفدن ال
ــل ينهي  ــد «أي ح ــادورو تأيي ــد م وأك
ــي». وأُعيد  ــعب الفنزويل معاناة الش
انتخاب مادورو لوالية ثانية في ٢٠١٨، 
ــه املعارضة التي  بعد اقتراع قاطعت
رفضت نتائجه كما قسم من األسرة 

ــدو رئيس البرملان  الدولية. وكان غواي
ــة الفنزويلية الوحيدة التي  املؤسس
ــن  ــة، أعل ــا املعارض ــيطر عليه تس
ــي)  ــون الثان ــر (كان ــي يناي ــه ف نفس
ــة لفنزويال،  ــاً بالوكال ــي رئيس املاض
ــة مبا في  ــو ٥٠ دول ــه نح ــت ب واعترف
متها الواليات املتحدة.في غضون  مقدّ
ــي العام في فنزويال  ع ذلك، أعلن املدّ
ــقّ غوايدو  ــح حتقيق بح ــة، فت اجلمع
ــتباه بوجود «روابط» بينه وبني  لالش
رات كولومبيني، يُعتقد  ــدّ مهرّبي مخ
ــى  ــور إل ــى العب ــاعدوه عل ــم س أنه
ــرعية في  ــا بطريقة غير ش كولومبي
ــباط) املاضي. وأبرز املدعي  فبراير (ش
ــرّب من احلكم،  ــام الفنزويلي املق الع
طارق وليم صعب، في كلمة متلفزة 
املعارضة  ــم  زعي ــران  ــني تظه صورت
ينتميان  ــخصني  ــة مع ش الفنزويلي
ــتروخوس»  ــة «لوس راس ــى منظم إل
رات  ــدّ مخ ــي  «مهرّب ــة  عصاب ــي  وه
ومسلّحني» كولومبيني. وقال النائب 
ــان  ــني تثبت ــني الصورت ــام إن هات الع
ــدو و«لوس  ــط» بني غواي ــود «رواب وج
ــاً فتح حتقيق. ــتروخوس»، معلن راس

ــس الفنزويلي  ــال الرئي من جهته، ق
ــذا التحالف  ــوالس مادورو إنّ «ه نيك

ــي هو فضيحة مدوية». إال أن  اإلجرام
ية  ن يعلم هوّ ــم يكُ د أنّه ل غوايدو أكّ
طت هاتان  ــا التقِ ــخصني عندم الش
ــراكاس: «ال  ــان. وصرّح في ك الصورت
ــن يريدون  ــجلّ العدلي مل أطلب الس
بيل إعالن  ــي». وقُ ــورة مع التقاط ص
ــقّ  ــق بح ــح حتقي ــام فت ــب الع النائ
ــتور  غوايدو، أعلن وزير الداخلية نيس
ــا  التقطت ــني  الصورت أنّ  ــرول  ريفي
ــدو إلى  ه غواي ــني توجّ ــي فبراير ح ف
ــال  إدخ ــى  ــراف عل ــا لإلش كولومبي
فنزويال،  ــى  إل ــانية  إنس ــاعدات  مس
لكن تلك العملية فشلت في نهاية 
ــن  ــوع م ــدو املمن ــرَ غواي املطاف.وعبَ

ب  ــال بعدما نصّ ــادرة أراضي فنزوي مغ
ــون الثاني)  ــي ٢٣ يناير (كان ــه ف نفس
ــة  ــة حرجي ــاً، منطق ــاً انتقالي رئيس
لتفادي نقاط العبور احلدودية. ووصف 
ــى كولومبيا  ــرول عبور غوايدو إل ريفي
ــة» من  ــروج خلس ــة خ ــه «عملي بأن
ــتروخوس».  راس ــوس  «ل ــم  تنظي
ــو  وه ــس  كانيزاري ــدو  ويلفري وكان 
ــر  ــة قد نش ــة كولومبي م ــر منظّ مدي
اخلميس على «تويتر» صورتني؛ تظهر 
ــرو دوران  ــدو مع جون خاي ــى غواي األول
ب بـ«ال كوستينيو»  كونتريراس امللقّ
ــور»، فيما تظهره الثانية مع  و«ال مين
ب «ال براذر». ألبيرو لوبو كينتيرو امللقّ

ــب العام «فرضية» أن تكون  وأثار النائ
تدهورت  التي  ــة  الكولومبي احلكومة 
ــراكاس على  ــات بينها وبني ك العالق
ــدو  ــني غواي ــط» ب ــود «رواب ــم بوج عل
و«لوس راستروخوس». وسبق أن لوحق 
ــا «التمويل  ــراراً بتهم منه ــدو م غواي
غير القانوني» وانتهاك قرار منعه من 
ــتغالل املنصب  ــادرة فنزويال و«اس مغ
ــبق أن رفعت احلصانة  الرئاسي». وس
البرملانية عن غوايدو، لكنه لم يعتقل. 
ــه  ــى أن اعتقال ــنطن إل ــت واش ونبه
ــادورو.  مل ــر»  األكب ــأ  «اخلط ــيكون  س
ــت فنزويال  ــل، أعلن ــياق متص ــي س ف
ــتعدة»  ــي أنّها «مس ــبوع املاض األس
لت عدة  للدفاع عن نفسها بعدما فعّ
دول أميركية، بينها الواليات املتحدة، 
ــأنها تشريع  ــابقة من ش معاهدة س
ــدّ كراكاس.وقال  ــكري ض تدخل عس
ــي، خورخي  ــة الفنزويل ــر اخلارجي وزي
ــي عقب  ــر صحاف ــي مؤمت ــا، ف أرياس
ــدة حلقوق  ــة األمم املتح لقائه مفوض
ــيل باشليه في جنيف  اإلنسان ميش
ــتعدون حلماية  ــن مس ــة: «نح اجلمع
ــدي. لن  ــتعدون للتص ــنا، مس أنفس
ــمح ألحد بأن يدوس ترابنا  سنرد  نس

ونأمل أال يحصل ذلك أبداً».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــرب من  ــار بالق ــع انفج وق
ــع انتخابي موجود فيه  جتم
ــرف  أش األفغاني،  ــس  الرئي
غني، يوم امس الثالثاء، في 
والية بروان. وقالت املتحدثة 
بروان  ــة  والي ــم حاكم  باس
األفغانية، وحيدة شهكار : 
إن «االنفجار وقع عند نقطة 
لتجمع  ــى  األول ــش  التفتي
لفريق صناع  تابع  انتخابي 
ــن عبوة  ــم ع ــة، وناج الدول
ــيارة  بس انفجرت  ــة  الصق
رينجر للشرطة األفغانية».
وتابعت: «حتى اآلن ليست 
ــقوط  تقارير حول س لدينا 
ــى، والقوات  ــى أو جرح قتل
ــة فرضت طوقا حول  األمني
املكان»، مؤكدة أن «الرئيس 
ــدا في التجمع،  كان متواج
ــار  واالنفج ــليم،  س ــو  وه
ــدا  ــة بعي ــام البواب ــع أم وق

ــات  انتخاب ــرى  وجت ــه».  عن
ــي  ف ــة،  األفغاني ــة  الرئاس
ــبتمبر/أيلول  س ــن  م  ٢٨
ــس فيها ١٨  احلالي، ويتناف
الرئيس  أبرزهم  ــخصية  ش
ــرف غني،  احلالي محمد أش
ــذي  ــاز التنفي ــس اجله ورئي
ــوزراء. ال رئيس  ــة  للحكوم
ــتان  أفغانس ــي  وتعان
ــلحة متكررة  صدامات مس
ومعارك عنيفة بني القوات 
مدعومة  الداخلية  األمنية 
ــوات  ــة وبق ــوات أمريكي بق
ــمال  ــف ش ــن حل ــرى م أخ
األطلسي «ناتو» من جهة، 
ــان التي  ــة طالب ــني حرك وب
ــاحات  ــى مس ــيطر عل تس
ــالد من جهة  ــرة من الب كبي
ــوم  يق ــت  وق ــي  ف ــرى،  أخ
ــش» اإلرهابي  ــم «داع تنظي
بتقوية نفوذه باستمرار في 

هذه الدولة.
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محمد صادق الهاشمي

املنهج الذي تبناه السيد عادل عبد املهدي في 
له  الكثير من االمتيازات  الكرد في عهده  منح 

مستقبل  على  خطيرة  وتداعيات  نتائج 
الدولة  يهدد  منهج  وانه  العراقية  الدولة 
االحتادية  احلكومة  ضعف  ويرسم  العراقية 
غير  دولة  يحقق  ان  فرصة  مسعود   ومينح 
ثمة  وهنا  االنفصال  واقع  ويعمق  معلنة 

اشارات وهي :

خطر مسعود
١- من خالل ما حققه مسعود من مكاسب 
السيد  حكم  مرحلة  في  ودستورية  مالية 
العملية  ارباك  من  يتمكن  سوف  عادل  
االن  السياسي  القرار  واضعاف  السياسية 

ومستقبال .
خسره  ما  يعوض  ان  من  متكن  مسعود   -٢
من  االنفصال  على  املبني  االستفتاء  في 
له  تعيد  عادل  عهد  في  مهمة  مكاسب 

واملنطقة وفي مجاالت مهمة  الكرد  توازنه في 
مساحات  الستعادة  مستقبال  رغبته  منها 
الى  متتد  قد  االقليم  لصالح  العراق  من  مهمة 

ديالى وواسط ابتداء من املوصل الى كركوك .
االحتاد  اضعاف  على  يعمل  سوف  مسعود   -٣
اليجد  وبالتالي  الكردستاني  الدميقراطي 
من  قريب  لهم  كردي   حليف  اي  الشيعة 
اتفقوا  العملي   الواقع  وفق  النهم  توجهاتهم 
املتفاهم  االحتاد  ضد  االنفصالي  مسعود  مع 

جديا مع االحتاد .
٤- مسعود سوف  يجعل من االقليم  دولة واقعية 
غير معلنة من خالل قوة القرار االقتصادي النه 
تصدير  في  حقه  مفاده  واقع  فرض  من  متكن 
دستوريا  االبواب  فتح  خالل  ومن  النفط  

لالستيالء على االراضي املتنازع عليها.
غضبا  االقليم  مع  التسامح  يخلق  سوف   -٥
شعبيا في اجلنوب العراقي يشمل هذا الغضب 
مسعود  مع  تتسامح  التي  واالحزاب  احلكومة 
وتضعيف  العراق  ثروات  نهب  على  وتتفرج 

االقتصاد العراقي.
احلكومة  قبل  من  الشديد  التسامح  ان   -٦
يقتنع  ان   الى  يؤدي  سوف  الكرد  مع  واالحزاب 

االنفصالي  الفيدرالية  مبشروع  اكثر  السنة 
الحقا .

٧- سوف تضعف قرارات الدولة في االقليم كون 
في  تصب  الكرد  الى  متنح  التي  االمتيازات  ان 

صالح مسعود.
للحركة  مهما  مالذا  االقليم  يكون  سوف   -٨
من  مسعود  ويتمكن  واسرائيل   الصهيونية 
وهو  حلمايته  االقليم  في  السرائيل  بؤرة  خلق 
مستعد الجناح مشروع اسرائيل (صفقة القرن), 
االسرائيلي  النشاط  الحتضان  اكثر  ومستعد 

االمني واالقتصادي والعسكري في االقليم .
٩- سوف يتمكن مسعود من ترحيل ما حققه 
مراحل الحقة  الى  عادل  من منجزات في عهد 

فيها  مبا  االتي  السياسية  العملية  عمر  من 
حق الكرد في تصدير النفط واجراء العقود مع 
الشركات العاملية وموضوع متديد العمل باملادة 
(١٤٠) وحتويل االقليم الى بؤرة التواجد االمريكي 
العراق   ملصالح  املضاد  والصهيوني  والغربي 
وهكذا سوف يعمل مسعود على تقوية محور 

اخلليج في االقليم ايضا .
االستفادة  على  مسعود  يعمل  سوف   -١٠
الشيعية  االحزاب  بني  الداخلية  اخلالفات  من 
االقليم  لصالح  والشيعية  السنية  واملكونات 
حتى يتموضع اكثر مستغال اخلالفات الداخلية 
ويكون اجلميع مستعدا لتقدمي التنازالت لالقليم 
في  مشروعه  ومتشية  احلكم  تسنمه  مقابل 
السلطة وسوف يظهر هذا االمر في انتخابات 

عام ٢٠٢٢ وغيره.
على  بالضغط  اكثر  االقليم  يتجه  سوف   -١١
في  سياسته  جناح  بعد  االحتادية  احلكومة 
املركز  ان  خصوصا  الكثير  الخذ  عادل  مرحلة 
قد فقد كل احلصانات واملوانع في القرار بسبب 

الضعف الداخلي .
امللفات  في  للتدخل  مسعود  يتجه  سوف   -١٢
االقليم  يكون  بان  والدولية  السورية  االقليمية 

لعبة  ميارس  وبهذا  االمريكي  احملور  ضمن 
للتواجد  املهمة  املالذات  بتوفير  االستغالل 
يتحول  واالن  االقليم  في  الفعال  االمريكي 
املنطقة  في  امريكا  قواعد  اكبر  الى  االقليم 

لضرب احلشد وايران الحقا وسوريا .

سبل مواجهة الخطر
١- اجلبهة السياسية يجب ان تقوى ويكون لها 
بناء  خالل  من  اال  االمر  هذا  يتحقق  وال  برنامج 
ولشخص  للحكومة  ساند  سياسي  حتالف 
لتمد  املانع  القرار  اتخاذ  في  الوزراء  رئيس 
مسعود على مساحات القرار العراقي واراضيه 

وامواله .
وتعيد  مسعود  تغول  تدرس  ان  عليها  ايران   -٢
وان  قوته  الكردستاني   الدميقراطي  لالحتاد 
على  قادرة  عراقية  جبهة  تقوية  في  تسهم 

حماية مصالح العراق .
تصدير  ملنع  العراقي  البرملان   حترك  ضرورة   -٣

النفط واملنع من اللني واحملابات .
٤- ضرورة العمل على تقوية االحتاد ورص صفه 
ومنحه احلق والسلطة على كركوك  واليتم هذا 
اال من خالل خلق تفاهمات عميقة بني قيادات  
االحتاد الوطني الكردستاني خصوصا هم امام 

انهيار تام امام سلطة مسعود.
االحزاب  بني  اخلالف  استغالل  املهم  من   -٥
االحزاب  بني  اخلالف  يستغل  هو  كما  الكردية 
الشيعية وان الواقع السياسي الكردي مستعد 
االستبداد  ملواجهة  مضى  وقت  اي  من  اكثر 
هو  تفرد  ان  بعد  خصوصا  البرزاني  امللكي 
واسرته باحلكم وعزل حتى قيادات حزبه (احلزب 

الدميقراطي الكردستاني).
التمدد  من  مسعود  منع  يتم  ان  املهم  من   -٦
على االراضي املتنازع عليها من خالل الدستور 
والتركمان   كركوك  وعرب  االقليات  وحتريك 

وغيرهم.
عدم  على  القرار  اصحاب  يركز  ان  املهم  من   -٧
ومن  نينوى  سهل  من  الشعبي  احلشد  اخراج 
التي  فيها  مبا  املناطق  من  الكثير  ومن  كركوك 

يريد مسعود مصادرتها في ديالى وغيرها .
٨- التنسيق بني احلكومة االحتادية وتركيا وايران 
وسوريا للحد من نفوذ مسعود داخليا وخاريجا 
االنفصالية  احلركات  دعم  في  دوره  وتقليص 

الكردية .
٩- من املهم حتريك االعالم ضد هذه السياسة 
تلك  عن  العدول  باهمية  عادل  السيد  القناع 
الشعب  صوت  ايصال  من  والبد  السياسية 
مسارات  بخطر  العراقية  االحزاب  الى  العراقي 

العمل السياسي الكردي .
النفط  تصدير  من  مسعود  منع  املهم  من   -١٠

الننا سنكون امام دولة كردية قوية .

بكر السباتني

في الصراعات الكبيرة يهزم عادة الطرف 
لن  ذلك  ورغم   .. خياراته  يفقد  الذي 
يخرج من أتون املواجهات بل يتحول إلى 
الصراع  رقعة  على  بيدق  برتبة  حليف 
املنتصر..  للطرف  األقوياء  اخلصوم  مع 
هذا ما خطر لي وأنا أحاول فهم الصراع 
ترامب..   مجيء  منذ  األمريكي  الصيني 
مع  مواجهتها  في  الصني  فقوة  لذلك 
في  تكمن  األمريكية  املتحدة  الواليات 
خياراتها االستراتيجية، مثل استهداف 
خصوم  مع  وحتالفها  باليوان،  الدوالر 
الدخول  ثم  روسيا،  األقوياء مثل  أمريكا 
وكسر  احملظور  اإليراني  االقتصاد  إلى 
مصادر  لتوفير  إزاءه،  األمريكية  احملرمات 
الطاقة وفتح بوابة آسيوية للصني عبر 

طهران إلى أوربا.
إذاً الصراع الصيني األمريكي في جانبه 
دولة  كل  اختبار  على  يقوم  االقتصادي 
وخاصة  عاملي،  صعيد  في  لعملتها 

أوربياً  تشجيعاً  يجد  اليوان  موقف  أن 
اإلقصائية  ترامب  طموحات  ملواجهة 
.. خالفاً  أملانيا  الغربية وخاصة  أوربا  في 
املقامر  مجيء  قبل  احلال  عليه  كان  ملا 
قواعد  كل  غير  الذي  ترامب  األشقر 
االقتصادي  اجملال  في  وخاصة  الصراع 
على  فعلية  مواجهات  في  والدخول 
الصيني  الباندا  العمالقني  بني  األرض 

والعم األمريكي سام.
وفي سياق متصل ما زال العالم يعيش 
تداعيات وعود ترامب االنتخابية القائمة 
القطب  موقع  إلى  أمريكا  إعادة  على 
األوسط  الشرق  في  كنا  التي  الواحد 
العمالق  جاء  ثم  فاتورتها  دفع  من  أكثر 
القوي  موقف  في  زال  ما  الذي  الصيني 
األمريكي  الرئيس  يُفوِّت  لم  إذْ  إزاءها، 
الصني، وسياساتها  وانتقد  إال  مناسبة 
االقتصادية والتجارية، فبعد تثبيت سعر 
في  األمريكي  الدوالر  أمام  اليوان  صرف 
يناير ٢٠١٧، فإن الصني بذلك عملت على 
تثبيت قوة العملة الصينية وسيطرتها 
تتحكم  التي  إن بكني  إذ  الدوالر؛  مقابل 
أو  بالهبوط  له  تسمح  ال  اليوان،  في 
ا، وذلك ملنع  يوميًّ بأكثر من ٢٪  االرتفاع، 
بالسيطرة  واالحتفاظ  العملة،  تقلبات 
العام  من  أبريل  وفي  لذلك  عليها؛ 
تسمية  يجب  بأنه  ترامب  ذكر  نفسه 
ومن  بالعملة»  «تتالعب  بدولة  الصني 

هنا بدأت املواجهة تتخذ طابعاً بنويوياً 
أن  في  أحد  على  خافياً  وليس  عميقاً. 
تثبيت  حتى  أو  العملة،  سعر  تخفيض 
ا  رئيسيًّ ا  وفً تخُ ل  شكَّ الصرف،  سعر 
للرئيس ترامب، ومن قبله الرئيس أوباما؛ 
منتجاتها  تدعم  بذلك  الصني  إن  إذ 
أجل  من  العاملية،  األسواق  في  اخملتلفة 
األمريكية  الصناعات  باتت  حتى  غزوها 
بات  إذ  حرج،  موقف  في  االستهالكية 
السلع في مصانع  تنتج هذه  أن  عليها 
تقلل  حتى  الصني  في  تعمل  أمريكية 
األسواق  دخول  أجل  من  تكلفتها  من 
جتد  وقد  تنافسية  بأسعار  العاملية 
جولة  غضون  في  الواقع  هذا  مخرجات 

ومنها  أوسطية  الشرق  األسواق  في  ما 
فالدمغة  املثال،  سبيل  على  األردنية 
زاد  وما  املسيطرة؛  هي  باتت  الصينية 
الطني بلة هو التنافس احملموم في مجال 
احملاذير  كل  وكسر  التكنلوجية  السلع 
األمريكية من قبل املنتج الصيني الذي 
أبدى قدرة فائقة على التنافس الشديد.. 
الصني  صادرات  زيادة  بأن  يعني  وهذا 
باعتبار أن منتجاتها ذات أسعار أرخص 
في  بشدة  يؤثر  األمريكية،  مثيلتها  من 
من  العائد  ويقلل  األمريكية،  الصادرات 
صادرات الواليات املتحدة، وهو ما سبب 
إلى  نظرا  وذلك  ترامب،  للرئيس  ا  فً تخوُ
بني  التجاري  العجز  قيمة  من  يزيد  أنه 

إصداره  ترامب  اعتبر  هنا  من  البلدين. 
بعض  على  عقابية  جمركية  رسوم 

الواردات الصينية إجراءً وقائياً.
إن األزمة االقتصادية بني الصني وأمريكا 
وتتخذ  بالعمق،  التفاقم  في  آخذة 
الصيني  اليوان  بني  تصعيدياً  طابعاً 
ذلك  سياق  وفي   .. األمريكي  والدوالر 
حتاول الصني تعرية الدوالر األمريكي أمام 
وء  العالم من خالل جلُ مستخدميه في 
بنك الشعب الصيني بشراء ما قيمته 
إطار  في  الذهب  من  دوالر  مليار   ١٠٠
والتحالف  أمريكا،  مع  التجاريّة  احلرب 
مالي  نظام  إقامة  أجل  من  روسيا  مع 
األمريكي.  الدوالر  هيمنة  يُنهي  جديد 
غضون  في  بأنه  صينيون  خبراء  ويرى 
قائمة  اليوان  سيتصدر  سنوات  خمس 
العمالت العاملية باقتدار ومن الطبيعي 
على  الصيني  التوجه  هذا  م  يُفهَ أن 
االستراتيجية  تنفيذ  في  استمرار  أنه 
من  غطاء  توفير  إلى  الرامية  الصينية 
حتى  اليوان  لعملتها  الثمينة  املعادن 
ويعزز  العالم،  دول  ثقة  على  حتافظ 
األمريكي،  الدوالر  إلضعاف  مساعيها 
املصرفي  النظام  على  سيطرته  وإنهاء 
االحتياطي  حجم  ل  يصِ حيث  العاملي، 
ا  طنًّ  ١٨٨٥ حواليّ  الذهب  من  الصيني 
ما يضعها في املرتبة السابعة ، مقابل 
 ٨١٣٣ إلى  ل  يصِ الذي  األمريكي  اخملزون 

املرتبة  العم سام في  بالد  ا ما يضع  طنًّ
األولى.. ولكن الفرق بني اخملزونني أن اخملزون 
أمريكا  تطبعه  ما  يغطي  ال  األمريكي 
على  الصني  تصمم  ما  وهو  الدوالر،  من 
جتاوزه .. ولنأخذ بعني االعتبار أنّ الذهب 

ا املالذ اآلمن في ظل تصاعد  ل دائمً يُشكّ
التوترات العسكرية على أكثر من جبهة 
ة بني الواليات املتحدة  في العالم، وخاصّ
تستورد  حيث  هرمز  مضيق  في  وإيران 
النفط  من  احتياجاتها  معظم  الصني 
التي تقدر بحوالي خمسة ماليني برميل 
.. لذلك أعلنت الصني عن عزمها  ا  يوميًّ
في  دوالر  مليار   ٢٨٠ قيمته  ما  استثمار 

اإليراني،  والنفط)  (الغاز  الطاقة  قِطاع 
. وحتويل إيران إلى شريك جتاري رئيسيّ

ولم يأت القرار الصيني من باب االرجتال 
الصينية  الرؤية  ألن  بالغيب  والرجم 
من  جملة  مع  ومحبوكة  املدى  بعيدة 
دول  مع  املشتركة  الصينية  املصالح 
يجمعهما  حيث  الصني  وخاصة  اجلوار 
العرب..  بحر  على  غوادر  ميناء  مشروع 
الصني  دوافع  اخلبراء  يقرأ  هنا  من 
لالهتمام بالعالقة االقتصادية مع إيران، 
أوربا حتى  جلعلها البوابة اآلسيوية إلى 
في  األمريكي  االقتصاد  بسطوة  تطيح 
والرهانات  املصالح  به  تتحكم  عالم 
على التكتالت االقتصادية التي تسعى 
لضرب الدوالر وإخراجه واهناً ومكشوفاً.

في  الظروف  تساعد  هل  هو  والسؤال 
االقتصادية  أجندته  طرف  كل  حتقيق 
السلبية  التداعيات  خلفية  على 
ناهيك  البيني..  الصراع  لهذا  الداخلية 
عن املشاكل التي تواجه ترامب من قبل 
الركود  وحالة  الدميقراطيني  خصومه 
االقتصادين  تصيب  أن  احملتمل  من  التي 
تشهده  ما  ذلك  إلى  أضف  العمالقني، 
الصني من اضطرابات في بعض األقاليم 
بني  الرهانات  كونغ..  هونغ  وخاصة 
يكتسب  واليوان  مفتوحة  العمالقني 
مناعة أمام الدوالر.. واألسئلة تتوالد في 

صراع ستمس مخرجاته العالم.

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

موقف اليوان يجد تشجيعاً 
أوربياً ِّـواجهة طموحات 
ترامب اإلقصائية َّـ أوربا 
الغربية وخاصة أِّـانيا

مسعود سوف  يجعل من االقليم  
دولة واقعية غري معلنة من خالل 
قوة القرار االقتصادي النه تمكن 
من فرض واقع مفاده حقه َّـ 
تصدير النفط  
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فقدت مني اجازة البناء 
ــي  ــيب عل ــم (حس بأس
ــن  ــادرة م ــل) الص دخي
الكوت  ــة  بلدي مديرية 
ــر  يعث ــن  مم ــاء  فالرج
اُّـ  ــليمها  تس ــا  عليه

الجهة االصدار.
مع التقدير.

وزارة الداخلية 
مدير الجنسية 

م/ تنويه
ــيد  الس ــم  اس ورد 
شميخي جرب حسن َّـ 
ــوال اِّـدنية  هوية االح
والصحيح  ــأ  خط وهذا 
ــمخي جرب حسن  هو ش

لذا اقتضى التنويه.
 مع االعتذار

اعالن مناقصة رقم (٢٠١٩/٢٨)
م/ تجهيز السياج الوقائي ِّـشروع اِّـرور السريع ط/٦ اِّـقطع (صفر+٤٧) كم

ــكان والبلديات العامة عن مناقصة (تجهيز السياج الوقائي ِّـشروع اِّـرور  ــكيالت وزارة االعمار واالس ــائية احدى تش ــركة حمورابي العامة للمقاوالت االنش تعلن ش
ــات وبكلفة تخمينية  ــل اِّـثبتة َّـ جدول الكمي ــب التفاصي ــا تبدأ من تاريخ التبليغ باالحالة وحس ــر+٤٧) كم) وبمدة عمل (٥٠) يوم ــع (صف ــريع ط/٦ اِّـقط الس
ــم القانونية/ الكائن َّـ  ــركة / قس ــتندات اِّـناقصة من مقر الش ــرة مليون دينار) ويمكن الحصول على مس ــة مليارات ومائة وعش ــار) اربع (٤,١١٠,٠٠٠,٠٠٠ دين
ــرتاك َّـ اِّـناقصة من  ــون الف دينار غري قابل للرد فعلى الراغبني باالش ــة لقاء مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠ دينار) مائتان وخمس ــارة مقابل كراج االمان ــة كمب س منطق
ــائية تقديم عطاءاتهم داخل ظرفني احدهما مغلق ومختوم  ــائية) او غرفة التجارة الدرجة اِّـمتازة/ انش ــة / انش ــركات واِّـقاولني اِّـصنفني من الدرجة (الخامس الش
ــكات اِّـطلوبة لكي  يتم التأكد منها قبل ايداعها َّـ الصندوق وبخالفه ال يتم قبول العطاء اذا كان غري  بكل تفاصيله اِّـالية والثاني غري مغلق يتضمن كافة اِّـستمس
ــكات علما ان اخر موعد لغلق اِّـناقصة (االحد) اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٩ الساعة (١٢) الثانية عشرة ظهرا وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة  ــتوف للمستمس مس

رسمية يكون الغلق َّـ اليوم الذي يليه ويهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق اِّـناقصة.
وعلى ان يلتزم اِّـقاول باالتي:

ــيد او اي مصرف معتمد من  ــكل صك مصدق صادر من مصرف الرافدين او مصرف الرش ــبة (٢٪) من مبلغ  العطاء على ش •تقديم تأمينات اولية مبلغ مقطوع بنس
وزارة اِّـالية وباسم مقدم العطاء حصرا او على شكل خطاب ضمان باسم الشركة مقدمة العطاء ومديرها اِّـفوض على ان يذكر فيه اسم ورقم اِّـناقصة اِّـعنية والمر 

(شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية) من مصرف معتمد من وزارة اِّـالية َّـ بغداد او اِّـحافظة التي تكون فيها اِّـقاولة حصرا.
•التعاد التأمينات االولية للمناقصني الثاني والثالث اال بعد توقيع العقد من قبل اِّـناقص االول.

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

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

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

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

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

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

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

www.Hamorabi.imariskan.gov.iq  علما ان موقع الشركة على شبكة االنرتنيت
اِّـدير العام
سعد الدين محمد امني

اعالن مناقصة رقم (٢٠١٩/٢٩)
م/ تجهيز السياج الوقائي ِّـشروع السماوة الفرعي للمقطع (٦٠٠+١)- (١٠٠+٢٧) كم 

والطريق العام رقم (٨) (٠+٠٣٩- ٧٤٠+٣) َّـ مشروع اِّـرور السريع ط/٦
ــكان والبلديات العامة عن مناقصة (تجهيز السياج  ــكيالت وزارة االعمار واالس ــائية احدى تش ــركة حمورابي العامة للمقاوالت االنش تعلن ش
ــروع مرور  ــم والطريق العام رقم (٨) (٠+٠٣٩- ٧٤٠+٣) َّـ مش ــي للمقطع (٦٠٠+١)- (١٠٠+٢٧) ك ــماوة الفرع ــروع الس الوقائي ِّـش
ــدول الكميات وبكلفة  ــب التفاصيل اِّـثبتة َّـ ج ــن تاريخ التبليغ باالحالة وحس ــط)  وبمدة عمل (٣٠) يوما تبدأ م ــواد فق ــريع ط/٦) (م الس
ــتندات اِّـناقصة من مقر  ــار) ويمكن الحصول على مس ــرون مليون دين ــة وعش ــتمائة وخمس ــة (١,٦٢٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار) مليار وس تخميني
الشركة / قسم القانونية/ الكائن َّـ منطقة كمب سارة مقابل كراج االمانة لقاء مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠ دينار) مائة وخمسون الف دينار غري 
ــائية) او غرفة التجارة الدرجة  ــابعة / انش ــركات واِّـقاولني اِّـصنفني من الدرجة (الس ــرتاك َّـ اِّـناقصة من الش قابل للرد فعلى الراغبني باالش
ــكات  ــم داخل ظرفني احدهما مغلق ومختوم بكل تفاصيله اِّـالية والثاني غري مغلق يتضمن كافة اِّـستمس ــائية تقديم عطاءاته اِّـمتازة/ انش
ــكات علما ان اخر موعد  ــتوف للمستمس اِّـطلوبة لكي  يتم التأكد منها قبل ايداعها َّـ الصندوق وبخالفه ال يتم قبول العطاء اذا كان غري مس
لغلق اِّـناقصة (االحد) اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٩ الساعة (١٢) الثانية عشرة ظهرا وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق َّـ 

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

ــكل صك مصدق صادر من مصرف الرافدين او مصرف الرشيد او اي  ــبة (٢٪) من مبلغ  العطاء على ش •تقديم تأمينات اولية مبلغ مقطوع بنس
ــركة مقدمة العطاء ومديرها اِّـفوض على  ــم الش ــكل خطاب ضمان باس ــم مقدم العطاء حصرا او على ش مصرف معتمد من وزارة اِّـالية وباس
ــائية) من مصرف معتمد من وزارة اِّـالية َّـ بغداد او  ــركة حمورابي العامة للمقاوالت االنش ــم ورقم اِّـناقصة اِّـعنية والمر (ش ان يذكر فيه اس

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

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

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

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

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

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

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

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

www.Hamorabi.imariskan.gov.iq  علما ان موقع الشركة على شبكة االنرتنيت
اِّـدير العام
سعد الدين محمد امني

اعالن مناقصة رقم (٢٠١٩/٣١)
م/ تجهيز العالمات اِّـرورية ِّـشروع اِّـرور السريع ط/٦ للمقطع (٠٠٠+٩٥-٠٠٠+١٢٠) كم وبكمية (٥٥٠)م٢)

ــكان والبلديات العامة عن مناقصة (تجهيز العالمات  ــائية احدى تشكيالت وزارة االعمار واالس ــركة حمورابي العامة للمقاوالت االنش تعلن ش
ــريع ط/٦ للمقطع (٠٠٠+٩٥-٠٠٠+١٢٠) كم وبكمية (٥٥٠)م٢) (مواد فقط)  وبمدة عمل  ــروع اِّـرورية ِّـشروع اِّـرور الس اِّـرورية ِّـش
ــة (١٨١,٥٠٠,٠٠٠ دينار) مائة  ــة َّـ جدول الكميات وبكلفة تخميني ــب التفاصيل اِّـثبت ــدأ من تاريخ التبليغ باالحالة وحس ــا تب (٣٥) يوم
ــركة / قسم القانونية/ الكائن َّـ منطقة  ــتندات اِّـناقصة من مقر الش ــمائة الف دينار) ويمكن الحصول على اِّـس وواحد وثمانون مليون وخمس
ــرتاك َّـ  ــون الف دينار غري قابل للرد فعلى الراغبني باالش ــدره (١٥٠,٠٠٠ دينار) مائة وخمس ــل كراج االمانة لقاء مبلغ ق ــارة مقاب ــب س كم
ــرة / انشائية) او غرفة التجارة الدرجة اِّـمتازة/ انشائية تقديم عطاءاتهم داخل  ــركات واِّـقاولني اِّـصنفني من الدرجة (العاش اِّـناقصة من الش
ظرفني احدهما مغلق ومختوم بكل تفاصيله اِّـالية والثاني غري مغلق يتضمن كافة اِّـستمسكات اِّـطلوبة لكي  يتم التأكد منها قبل ايداعها َّـ 
الصندوق وبخالفه ال يتم قبول العطاء اذا كان غري مستوف للمستمسكات علما ان اخر موعد لغلق اِّـناقصة (االثنني) اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٣٠ 
ــمية يكون الغلق َّـ اليوم الذي يليه ويهمل اي عطاء يتم تقديمه  ــرة ظهرا وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس ــاعة (١٢) الثانية عش الس

بعد موعد غلق اِّـناقصة.
وعلى ان يلتزم اِّـقاول باالتي:

ــكل صك مصدق صادر من مصرف الرافدين او مصرف الرشيد او اي  ــبة (٢٪) من مبلغ  العطاء على ش •تقديم تأمينات اولية مبلغ مقطوع بنس
ــركة مقدمة العطاء ومديرها اِّـفوض على  ــم الش ــكل خطاب ضمان باس ــم مقدم العطاء حصرا او على ش مصرف معتمد من وزارة اِّـالية وباس
ــائية) من مصرف معتمد من وزارة اِّـالية َّـ بغداد او  ــركة حمورابي العامة للمقاوالت االنش ــم ورقم اِّـناقصة اِّـعنية والمر (ش ان يذكر فيه اس

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

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

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

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

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

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

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

•عدم منح اي سلفة مقدمة للشركات واِّـقاولني.
•يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة اجور نشر االعالن .
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اعالن مناقصة رقم (٢٠١٩/٣٢)
م/ تجهيز العالمات اِّـرورية ِّـشروع السماوة الفرعي (٦٠٠+١) – (١٠٠+٢٧) كم 

والطريق العام رقم (٨) (٠+٠٣٩ -٧٤٠+٣) كم َّـ مشروع اِّـرور السريع ط/٦ بكمية (٦٠٠م٢)
ــكان والبلديات العامة عن مناقصة (تجهيز العالمات  ــائية احدى تشكيالت وزارة االعمار واالس ــركة حمورابي العامة للمقاوالت االنش تعلن ش
ــروع السماوة الفرعي (٦٠٠+١) – (١٠٠+٢٧) كم والطريق العام رقم (٨) (٠+٠٣٩ -٧٤٠+٣) كم َّـ مشروع اِّـرور السريع  اِّـرورية ِّـش
ــل اِّـثبتة َّـ جدول الكميات  ــب التفاصي ــواد فقط)  وبمدة عمل (٥٠) يوما تبدأ من تاريخ التبليغ باالحالة وحس ــة (٦٠٠م٢) (م ط/٦ بكمي
ــركة  ــتندات اِّـناقصة من مقر الش ــعون مليون دينار) ويمكن الحصول على اِّـس وبكلفة تخمينية (١٩٨,٠٠٠,٠٠٠ دينار) مائة وثمانية وتس
ــون الف دينار غري قابل  ــارة مقابل كراج االمانة لقاء مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠ دينار) مائة وخمس ــم القانونية/ الكائن َّـ منطقة كمب س / قس
للرد فعلى الراغبني باالشرتاك َّـ اِّـناقصة من الشركات واِّـقاولني اِّـصنفني من الدرجة (السابعة / انشائية) او غرفة التجارة الدرجة اِّـمتازة/ 
ــكات اِّـطلوبة  ــائية تقديم عطاءاتهم داخل ظرفني  احدهما مغلق ومختوم بكل تفاصيله اِّـالية والثاني غري مغلق يتضمن كافة اِّـستمس انش
ــا ان اخر موعد لغلق  ــكات علم ــتوف للمستمس ــا قبل ايداعها َّـ الصندوق وبخالفه ال يتم قبول العطاء اذا كان غري مس ــم التأكد منه ــي  يت لك
ــمية يكون الغلق َّـ  ــرة ظهرا وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس ــاعة (١٢) الثانية عش اِّـناقصة (االثنني) اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٣٠ الس

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

ــكل صك مصدق صادر من مصرف الرافدين او مصرف الرشيد او اي  ــبة (٢٪) من مبلغ  العطاء على ش •تقديم تأمينات اولية مبلغ مقطوع بنس
ــركة مقدمة العطاء ومديرها اِّـفوض على  ــم الش ــكل خطاب ضمان باس ــم مقدم العطاء حصرا او على ش مصرف معتمد من وزارة اِّـالية وباس
ــائية) من مصرف معتمد من وزارة اِّـالية َّـ بغداد او  ــركة حمورابي العامة للمقاوالت االنش ــم ورقم اِّـناقصة اِّـعنية والمر (ش ان يذكر فيه اس

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

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

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

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

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

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

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

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

www.Hamorabi.imariskan.gov.iq  علما ان موقع الشركة على شبكة االنرتنيت
اِّـدير العام
سعد الدين محمد امني



إيمان صاحب
ليس من الصعب على اإلنسان أن 
ــا يعتاد على  ــون معاقاً، حينم يك
ــعر وكأنهُ  ماهو عليه، بحيث يش
ــه  ــارس حيات ــليم مي ــخص س ش
ــكل طبيعي، ولكنَّ الصعوبة  بش
ــيء عند  تكمن في تقبل هذا الش
ــاب النظرة احملدودة  األصحاء أصح
ــخص املعاق  ــراى، ان الش ــي ت الت
عاجز اليتمكن من عمل ما، ولهذا 
عليه ان  يالزم البيت واليخرج منه 
ــب  ــة ذن ــرورة وكأن االعاق اال للض
عظيم، يحاسب عليه مدى احلياة 
أما النظرة الثانية: ترى في اإلعاقة 
ــن صاحبها ولذا  ــاً الينفك ع نقص
حينما يتحدث  عنه اليذكر اسمه، 

ــميه  يس ــل  ب
عوق،  ــن  م مبافيه 
ــى  ت أ : له كقو
ــرج. أو ذهبت  األع
ــى،  االعم ــى  إل
ــي  ف ــى  وحت
يشعره  التعامل 
ــه اليقدر على  بأن
ــيء وانه  عمل ش
إليه  ــاج  دومّ يحت
ــط  حتى في ابس

ــرة وتلك  ــذه النظ ــني ه ــور، وب األم
وإرادة  ــة  ــة عالي ــى بثق ذات تتحل
ــع العقبات،  ــة، تتخطى جمي قوي
ــن ألم وحرمان ،فهذا  رغم مابها م
ــام  ــى األم ــدم إل ــي ان اليتق اليعن
ــكال، فكم  ــن األش ــكل م بأي ش
ــاالت متعددة  ــاق ابدع مبج من مع

ــن الفرص،  ــح فرصة م ــا من حينم
وكم من مبدع أشاد بعمله  من هو 
ــاص، كما ان  من  من أهل االختص
ــذه العبارة  ــرى أبداعهم يقول: ه ي
الشهيرة (اهللا يأخذ شيئاً ويعطي 
شيئاً).. وذلك ناشئ من إرادة قوية 
واالعتماد على  اهللا تعالى ثم الثقة 
ــع التحلي بالصبر في  بالنفس ، م
ــاعر،  مواجهة كل مايخدش املش
ــن احلركة أو  ــاء ع ــز األعض ألن عج
ــرف من األطراف اليعني  تعطيل ط
ــام  ــدم القي ــيء وع ــف كل ش توق
ــراً يضيء  ــادام ميلك فكراً ني به، م
ــه، ال أن  يكون  ــن حول ــه ومل لنفس
ــل العجز  ــزاً وناقصاً، ب ــرداً عاج ف
ــها  ــة اجلمود التي يعيش ــو حال ه
ــان حينما  اإلنس
او  ــرة  ــر بنظ يتأث
كلمة،  أن خذله 
ــي  الذات ــم  الدع
ــلم  ستس ا و
دون  ــأس  للي
ــة  م و مقا
ــب  ع ملصا ا
والتصدي لهكذا 
ــو بذل  ــور،  فل ام
ــاس  النَّ كل 
ــذات من ذوي  ــجيع ل الدعم والتش
ــم  ــو ل ــة  وه ــات اخلاص االحتياج
الدعم  ــه ويدعمها  ينهض بنفس
ــث بها احلركة نحو األمام   الذي، يب
ــدى احلياة  ــب لها النجاح م اليُكت
ــس ، يبلغ مايتمناه  وان كان العك

كما يبلغهُ غيره من االصحاء .

محمد علي مزهر شعبان

قال حكيم االزمان، ابن أبي طالب ع : من بالغ 
لم، وال  ــا ظُ ــة أًثم، ومن قصر فيه في اخلصوم

يستطيع ان يتقي اهللا من خاصم .
ــة، وللمظلوم  ــم جول ــيدي إن للظال ــم س نع
ــا  ــكل م ــف ب ــة التحال ــت مملك ــة . جال صول
ــائل االبادة  ــراغ حقد وغل، بوس ــت من إف أوتي
ــريد، وحلقت الطائرات،  واملوت واخلراب والتش
ــيح االرض أنهارا  لتحجب سماء اليمن، وتس
ــن أبى ان يكون  ــاب، مل ــن دماء . إنه يوم احلس م
ــة . الذين جعلوا من  حديقة خلفية للمملك
أرض اهللا يبابا وخرابا في اليمن وسوريا وليبيا 
والعراق، وكل أرض تطالها خزائنهم وبيادقهم. 
ــعوب،  ــاد إرادة الش ــرة تص ــة خاس ــا جول إنه
ــتنفذت مليارات الرشى التي منحت ملن  فاس
ــفت العورة،  إدعى أنه حامي عرينها، فانكش
ــي االولى في خزانة  ــت الثغرة، في دولة ه وبان

السالح . 
جاءت الصولة، ملن أيقن أن الضمير الغربي في 
ــت أصوات خافته،  غيبوبة املصالح، وإن نطق
ــن ردع . كان الرد مبثابة  ــي م ــمن وال تغن ال تس
االعجاز، وكأنه النقلة اجملاز، لتوازن القوى، بني 
ــم . فضرب  ــن والقوي الغاش الضعيف الواه
ــد قدراته، ومصدر امكاناته  املتغطرس في كب
ــكرية، الى مصدر  ــد عس ــارات وقواع من مط
ــن البترول،  ــي صيرورته أال وهي مواط ــوة ف الق

ــركة  وأكبر مصفى في العالم، العظم ش
تدر على السيدة امريكا، غنيمة حصادها 
ــى القوى، وضربت  من دول، خنعت ملن إدع
ــور الفقراء  ــيتها على ظه ــياط وحش س
ــتنتجت االخيالت،  .تعددت التبريرات واس
ــة  اخلارجي ــرة،  االخي ــة  الضرب ــادر  مص ــن  ع
ــذي  ــا، ال ــر خارجيته ــادة وزي ــة، كع االمريكي
ــو مات « قرد»  ــه االتهام الى ايران، حتى ل يوج
ــذا الهجوم غير  ــا . إذ يصرح بأن ه ــي إثيوبي ف

ــبوق على إمدادات الطاقة، ال يوجد دليل  املس
ــى أنه جاء من اليمن . اذن هات الدليل على  عل
ــم املتربصون  ــران او العراق كما يزع أنه من إي
ــن رادارات  ــماء، م ــذا البلد، وانت متلك الس له
ــة وأرضيه، لكل  ــتخبارات فضائي وأقمار واس
حركة ونأمة تتحرك في كوكبنا . والسؤال هل 
ــي تضرب اليمن في العمق  هي املرة االولى الت
ــا وقاعدة  ــار أبه ــرب مط ــن ض ــعودي فم الس
ــاور لبقيق،ومحطتي  ــد والدمام اجمل امللك خال
ــرب» الذي ينقل  ــرق غ ضخ خلط األنابيب «ش
النفط السعودي من حقول النفط باملنطقة 

ــاحل  ــع على الس ــاء ينب ــى مين ــرقية إل الش
ــرب «بقيق»  ــة في ض ــا الغراب ــي ؟ إذن م الغرب
أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، وحصة 
ــركة أرامكو، وانتم تدعون ان  ــد فيه لش االس
ــي املراقبه، فهاتوا  ــا االولوية ف مصاحلكم له
ــة الثبوتيه بأن جهة أخرى قامت بالعمل  االدل
.هناك من يغور في غياهب التصور، أنها لعبة 
ــيا وفرض  ــبيل إثارة اوربا واس أمريكية، في س
سطوتها النفطية والسياسيه على اوربا، كي 
تلملم فشل املؤمترات السابقة في التحشيد 
الدولي ضد ايران، فحني تضرب مصالح الغرب 
ــيوية التي تعتمد النفط  واليابان والدول االس
ــعار البترول، وهبوط  ــعودي، وتصاعد اس الس
ــون حافزا  ــد يك ــات، ق ــي البورص ــهم ف االس
ــران، واذا أخذنا بهذا  ــرب اي ــع دولي لض لتجم
ــق وخريص،  ــن ضرب حقلي البقي ــرأي، إذاً م ال
ــل هي أمريكا او أي اداة تابعة المريكا نفذت  ه
ــى إجابة لهذه  ــرء يحتاج ال ــذه الضربة ؟ امل ه
التحليالت،٥/٧ مليون تعطلت عن االنتاج هل 
ستعوضها أمريكا من إحتياطاتها النفطيه، 
ــواق، امريكا ال جتازف  للنقص احلادث في االس
ــتخدم اخلزين  ــدر ان يس ــا، ؟ وان ق باحتياطيه
ــذي ينفذ خالل ٣٧  ــعودية ال االحتياطي، للس
ــي احتياطي « أوبك»  ــكل ثلث يوما، والذي يش
ــون ان اخلراب الذي  ــراء النفط يصرح وكل خب
حدث رمبا يستمر الشهر . االحتمال رمبا االقرب 
الى الدقة هو أن الطائرات املسيرة أطلقت من 
ــافة أقرب، ما يسهل عملية  البحر حيث املس
ــكالية الوقود. يبدو ال  التحكم بها ويلغي إش
ــوى ان الضربة  ــرج من هذه التصورات، س مخ
ــن خبرة االصدقاء  ــبوه م هي مينية، وما اكتس
في هذا اجملال، الذي يدل ان املفاجات ستتوالى، 

وان املؤشر نحو انهاء االزمة بات واضحا .

مارد عبد الحسن الحسون

ــي صحيفة  ــابقة ف ــت مقالتي الس ــني كتب ح
ــورة النموذجية  ــدة الغراء عن الص البينة اجلدي
ــع أمني وملجأ  ــرطة كموق ــة ملركز الش املطلوب
ــب أن يلبي  ــم وكيف يج ــني بحقوقه للمطالب
ــة، أقول  ــفافية القانوني ــن الش ــك باملزيد م ذل
ــرطة كان في ذهني  ــن مركز الش ــني كتبت ع ح
ــرطة، ما له وما عليه واي صورة يجب  رجل الش
ــتقطاب املراجعني  ــون عليها في قوة اس ان يك
ــيادة  للمركز، واي قدرة حوارية يتمتع بها في س
ــرح، وهنا علينا  ــاع املقابل مبا يط ــون واقن القان
ــرطة  ــورة النموذج لرجل الش ــراف ان الص االعت
ــودة، لكن هذا  ــح املنش ــاً ال تتوفر باملالم عراقي
ــن النماذج   ــع ال يخلو م ــي الواس ــاز االمن اجله

ــتحق التقدير واالنحناء لها  ــودة التي تس املنش
ــة. على اي  ــهامتها ونخوتها القانوني ــى ش عل
ــيء من التفصيل ان اهم ما يحتاجه  حال وبش
ــة ادراك االهمية  ــرطي في مهنته القانوني الش
للعمل الذي يقوم من منطلق  اعتبارين، االعتبار 
االول قانوني وبذلك فهو صاحب سيادة اخالقية 
ــون مدعاة فخر  ــة وهذا ينبغي ان يك وانضباطي
ــر هي املهمات  له، ألن من أعظم املهمات للبش
التي ترتكز على قيم النظام والعدل، أما االعتبار 
ــي فهو أمني واألمن نعمة ال ميكن التفريط  الثان
ــاً للحديث  ــاً دقيق ــاة توصيف ــا جوهر احلي ألنه
ــان مجهولتان الصحة  ــريف (نعمت النبوي الش
ــجاماً مع هذين االعتبارين  واألمان)، ولذلك وانس
ــرطي ما لم ترتكز عليهما  ال تنجح مهمة الش
بصورة دائمة ومتجددة، وتأسيساً على ذلك فإن 
ــون على وفق املطلوب إذا  املنهج امليداني له يك
ــكرية  ــروط االتية ؛- ١- القيافة العس أخذ بالش
املالئمة وهنا البد من االعتراف ان بعض الضباط 
ــرط ضمن محاوالت  واملراتب  يتجاوزون هذا الش
لهم في تقرمي مالبسهم العسكرية مبا يتكيف 
ــائد بني الشباب ما ياتي بالضد  والتفصيل الس
ــكرية  ــي حتتمها القيافة العس ــن الهيبة الت م
ــكرية  االعتيادية. ان احلفاظ على القيافة العس

ــك يكون  ــدا ولذل ــة ج ــى ضروري ــبة تبق املناس
ــديد الرقابة على قيافة الشرطي واحدة من  تش
مسؤوليات احلفاظ على هيبته أصالً. واستطيع 
ــابقة مديراً  ــؤولياتي الس ان أضيف هنا من مس
ــن  وم ــة  الداخلي وزارة  ــي  ف ــائر  العش ــؤون  لش
مشاهداتي اليومية احلالية وجود عدم انضباط 

جزئي في ذلك 
٢- الشرطي الفاسد ضمن أي رتبة كان ، يسقط 
ــر نظيفة فهو  ــت ذمته غي ــور إذا كان ــي احملظ ف

ــرفه ويذل نفسه ويعلن ضعفه  هنا يسحق ش
ــني يطالب مبكافاة  ــر لواجبه القانوني ح ويتنك
ــم كيف  ــن عمل ث ــؤدي م ــل ما ي ــة مقاب معين

ينسجم  وهو يتعاطى رشوة وهي حاالت نادرة.
ان نظافة يد الشرطي مصدر قوة له مع حقيقة 
ــي ينظر باحتقار للمرتشي فهل يقبل  أن الراش

البعض ان يذل كرامته من السحت احلرام؟
ــلوك  والس ــة  واالمني ــة  القانوني ــة  املعرف  -٣
ــرطي  ــي املتوازن، ففي ذلك يعني الش االجتماع
ــراً  هادئا قادراً  ــه ألنه يكون حينها متبص نفس
على إيصال الرأي بكل ثقة لقد شاهدت العديد 
من رجال الشرطة وهم يخوضون نقاشات حادة 
ــاء تطبيقهم للواجبات االمنية وكأنهم في  أثن
خصومة بينما املوقف يتطلب منهم التصرف 
ــراء االتصاالت  ــرام للوقت واج ــع احت الهادئ م
ــراء واحلفاظ على  ــق مقتضيات اإلج الالزمة وف
ــرف  ــذي يتص ــرطي ال ــف. إن الش ــدة املوق وح
ــاالة ملا يطرح إمنا  ــة وعصبية وعدم مب بعنجهي
ــس احلقيقة في  ــه واذنيه عن تلم ــق  عيني يغل
ــوازن على  ــرف املت ــدوء والتص ــني يعينه اله ح
ــرفة  ــاح في واجبه . ٤- ان من اخلصال املش النج
للشرطي احلفاظ على موجودات مركز الشرطة 
ــة االمنية االخرى التي ينتمي اليها،  او املؤسس

واقول موجودات هنا فأمنا اعني اسرار الواجبات 
في االمتناع من تسريبها الى اية جهة ال عالقة 
لها باملوضوع، الن هناك مغرضني يتصيدون في 
ــذا النوع لالضرار  احلصول على معلومات من ه
ــة االمنية وبالتالي االضرار بالوطن مع  باملؤسس
ــك املعلومات خلدمة جهات  احتمال ان تكون تل
ــة القانونية ان تطلع  ــة ليس من املصلح معين
عليها . ان كتم اسرار الواجب واحد من الشروط 
ــر  ــرطة وهكذا فأن نش ــة على رجل الش الواجب
املعلومات حتى ولو الى افراد اسرة الشرطي ميثل 
ــاءة له بالدرجة االولى ، ولي ان اشير هنا الى  اس
ــات االمنية املتداولة على  ان الكثير من املعلوم
مواقع االنترنيت مصدرها تفلت بعض االلسنة 
ــب االمني  ــة الواج ــردات خيان ــك احدى مف وتل
ــرطي عن واحدة من هذه  اخلالصة اذا تخلى الش
ــرفه االمني القانوني  ــال امنا تخلى عن ش اخلص
وصار ال يستحق شرف الواجب الذي يضطلع به 
وتستوقفني هنا مقولة الحد اخلبراء في الشأن 
ــي موقعه) وهناك  ــرطي قاض ف االمني (ان الش
ــرطي  ــى نزاهة وانضباط الش ــة عديدة عل امثل
ــه من اجل الواجب  العراقي الذي ضحى بنفس
دفاعا عن مبادئه وقيمه الدينية وواجبه الوطني 

وال ننسى مواقف الشرطة الوطنية املشرفة .
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ــة  ــالة داخلي ــرأي مس ــة ال ــي ان حري ــك ف الش
ــؤدى هذا  ــان وتفكيره وم ــن االنس ــة بذه مرتبط
ــه دون ان  ــا خاصا ب ــون رأي ــتطاعته ان يك ان باس
ــرأي ، ذلك ان  ــذا ال ــالع على ه ــد االط ــون الح يك
الفكر باطني ينحصر في داخل النفس البشرية 
ــريرة وطاملا ظلت حرية الرأي في  وينطوي في الس
ــة بطبيعتها ال حتتاج  ــن فهي حرية مطلق الباط
ــة او وقاية ومن  ــا رقاب ــة والتنفع معه ــى حماي إل
ــه من اآلراء  ــق ما يقتنع ب ــان ان يعتن ثم فلإلنس
ــكار إال أن هذه احلرية ال تكتمل اال اذا اقترنت  واألف
ــرأي من  ــي ينتقل بها ال ــر الت ــة التعبي ــا حري به
ــر اذ يترتب على اعالنه للناس  الباطن الى الظاه
ان يكون اثره ابلغ وافقه اوسع، ومن ثم فان حرية 
ــاج الى التنظيم  ــن الرأي هي التي حتت التعبير ع

وتقرير الضمانات حلمايتها .
ــم الدميقراطية املعاصرة تتباهى  واذا كانت النظ
ــر  ، وتقري ــرأي  ال ــن  ــر ع ــة التعبي ــاعة حري باش
ــا إحدى اخلصائص  ــات حلمايتها بوصفه الضمان
املميزة لهذه النظم ، فان االسالم قد كان سباقا 
ــع حقوق  ــة ، بل وجلمي ــذه احلري ــه له ــي كفالت ف
ــم دراستنا  ــان وحرياته وعلى ذلك سنقس االنس

لهذا املبحث على النحو االتي:-

اساس حرية الرأي في النظم الوضعية
تعد حرية الرأي مبثابة احلرية االم بالنسبة لسائر 
ــذه احلريات تصدر عن  ــات الذهنية ، فكل ه احلري
ــان ان يكون رأيا  ــح لالنس ــرأي ، التي تبي حرية ال
خاصاً به في كل ما يجري حتت ناظريه من احداث 
ــي التعبير  ــان ف ــد بحرية الرأي حق االنس ويقص
ــبة  ــيلة املناس ــه واعالنه لآلخرين بالوس عن رأي

وباالسلوب الذي يراه .
ــن الرأي الى العصور  ــد جذور حرية التعبير ع ومتت
ــخ حافل بجهاد ونضال  ــة ، حيث ان التاري القدمي
ــم االضطهاد  ــل وحتمله ــفة من كل جي الفالس
ــرأي . وقد  ــي التعبير عن ال ــبيل حقهم ف في س
ــالف عصورها –  ــى اخت ــانية – عل ــعت االنس س
ــان من أيّ ضغط  جاهدة للوصول الى حترير االنس
ــتطاعته اذا ما جترد من  او اكراه ، حتى يكون باس
ــي ارادته ان يكون  ــوع ، وكل ما يؤثر ف ــوف واجل اخل
ــتطيع التعبير عن ذاته ،  حرا طليقا ، وبذلك يس
ــتفادة في سائر جوانب  ويوجه ملكاته نحو االس
احلياة التي يعيشها .وقد ترتب على ذلك السعي 
ــق االفراد في حرية  ــرار النظم اخملتلفة بح الى اق
ــع تفاوت في ذلك فيما بينها  التعبير عن الرأي م
ــعة وضيقا في اقرار مقدار ما يتمتع به األفراد  س
ــاتير الدول  ــكاد تخلو دس ــذه احلرية ، وال ت ــن ه م
عموما من املبادئ التي تكفل ممارسة االفراد لهذه 
احلرية في احلدود التي ترسمها القوانني املنظمة 
ــق واعالنات  ــبة ملواثي ــا . وكذلك احلال بالنس له
ــد على  ــت التأكي ــان حيث تضمن ــوق االنس حق
كفالة احلرية الرأي واعتبارها من احلقوق املقدسة 
ــالل املبادئ التي  ــان ويتضح ذلك من خ لكل انس
ــات الدولية –العاملية  تضمنتها املواثيق واالتفاق
ــان ، فقد  ــة بحقوق االنس ــة –املتعلق واالقليمي

ــان واملواطن الذي صدر  تضمن اعالن حقوق االنس
ــي ٢٦ اب ١٧٨٩ التأكيد  ــية ف بعد الثورة الفرنس
ــى ان «حرية تبادل االفكار واآلراء هي اثمن حق  عل
ــان ، وان لكل مواطن احلق في ان  من حقوق االنس
يكتب وان يتكلم وان يطبع اراءه بكل حرية وعلى 
ــتعماله لهذه  ــاءة اس ــؤوال عن اس ان يكون مس
احلرية وفقا للحاالت التي يحددها القانون « مادة 
ــان  ــا اعتبر االعالن العاملي حلقوق االنس (١١) كم
ــوم ١٠/ ١٢/ ١٩٤٨ حرية التعبير عن  ــادر في ي الص
ــى يقوم عليها  ــية الت ــرأي من املبادئ االساس ال
ــذا االعالن اذ نصت املادة (١٩) منه على ان لكل  ه
ــمل  ــخص احلق في حرية الرأي والتعبير ويش ش
ــاق االراء دون مضايقة وفي  ــق حرية اعتن هذا احل
ــا ونقلها الى  ــكار وتلقيه ــاس االنباء واالف التم
ــيلة دومنا اعتبار للحدود كذلك  اآلخرين بأية وس
ــوق املدنية  ــاص باحلق ــي اخل ــد الدول ــاء العه ج
ــى حق كل  ــد عل ــا التأكي ــية متضمن والسياس
ــان في التعبير عن رايه والتماس املعلومات  انس
وتلقيها ونقلها في أي شكل يختاره ودون اعتبار 
للحدود ، وعلى ان يلتزم باحترام حقوق اآلخرين، 
ــن القومي او النظام العام او  وعدم االخالل باالم
الصحة العامة او اآلداب العامة للبلد الذي يوجد 
ــا كل فرد في  ــر واجبات يلتزم به ــه وهذه تعتب في

مقابل احلقوق التي منحته هذه االتفاقية .
ــد ورد التأكيد على حرية  ــبق فق إضافة إلى ما س
التعبير عن الرأي في املادة العاشرة من االتفاقية 
االوربية حلقوق االنسان الصادرة ١٩٥٠ واملادة (١٣) 
ــان الصادرة  من االتفاقية االمريكية حلقوق االنس
ــوق  ــي حلق ــاق االفريق ــن امليث ــادة (٩) م ١٩٥٩ وامل
ــان والشعوب الصادرة ١٩٨١ واملادة (٢٣) من  االنس

امليثاق العربي حلقوق االنسان الصادر ١٩٩٤ .

موقف االسالم من حرية الرأي
ــالم دين احلرية ،  ــس من املبالغة القول ان االس لي
وان هدفه حترير االنسان عقال وروحاً وجسداً ، في 
ــت تكبلت فيه العقول ، ونأت عن بارئها الروح  وق
واستعبد اجلسد ، ولهذا فان وصف االسالم بأنه 
ــه وعدم انصاف ،  ــرف بحرية الرأي فيه غنب ل اعت

ــذا االعتراف جاء  ــن يعترف بحق يعني ان ه الن م
ــا فعله  ــق – وهو م ــة صاحب احل ــة مطالب نتيج
ــم عبر التاريخ  ــفة واملفكرون في نضاله الفالس
ــي حرية الرأي –  ــة باالعتراف بحقهم ف للمطالب
غير ان االسالم قد جاء داعيا الى احلرية واملساواة 
بوصفهما أساس احلقوق اإلنسانية ، وكان حلرية 
ــرأي هو  ــب االوفر فال ــالم النصي ــي االس ــرأي ف ال
ــاط  ــة التفكير ، والتعبير في طبيعة نش حصيل
عقلي ، وملا كان االسالم قد عظم من شان العقل 
ــة حرية الرأي  ــر ، فان ممارس ــيلة التفكي وهو وس
ــالم جاء ملصلحة مؤكدة للفرد  واقرارها في االس

ــى نبذ كل ماال  ــالم يحث عل واجلماعة فاالس
يقبله العقل ، واعماله في اتقان وتبصر وتدبر 
لكل ما يحيط به من أمور . ولقد حرص رسول 
اهللا (ص) على اعطاء القدوة واملثل في كفالة 
حرية الرأي وممارستها حيث كان- (ص)– يحث 
ــتمع إلى  ــة آرائه ويس ــه على مناقش أصحاب
ــذ بها في العديد من  ــم وقد ثبت انه اخ آرائه
ــني اخذ برأي  ــدر وفي املدينة ح ــف في ب املواق

سلمان احملمدي في حفر اخلندق .
ــالم قد اولى حرية الرأي كل هذا  واذا كان االس
ــذي جاء به  ــو التنظيم ال ــا ه ــام . فم االهتم
ــث ال يؤدي ذلك إلى  ــة هذه احلرية بحي ملمارس

إحلاق الضرر باآلخرين ؟
ــالم من هذه احلرية وتنظيمه  يتجلى موقف االس
ــية  ــالمية اساس ــالل ثالث قواعد اس لها من خ
ــتها ، وهذه  ــم ممارس ــرأي وتنظ ــة ال ــم حري حتك

القواعد هي
ــرر ان األصل في  ــي تق ــى : هي الت ــدة األول القاع
ــرمي بنص من  ــرد التح ــة ، مالم ي ــياء االباح األش
الكتاب او السنة او (قول وفعل و تقرير املعصوم)، 
ــول –ص- او  ــنة الرس ــي كتاب اهللا أو س ــس ف ولي
ــلم  ــت النبي موانع حترم على املس ــم ال بي تعالي
ــي التعبير عن رأيه، ولم  ــة حريته ف أو غيره ممارس
ــالم عند كفالة هذه احلرية للفرد ، بل  يقف اإلس
ــلم على  ــل التعبير عن رأيه واجبا يثاب املس جع
فعله ويأثم على تركه قال تعالى « ولتكنْ منكم 
أمةٌ يدعون إلى اخلير ويأمرون باملعروف وينهون عن 
ــة : وهي التي ميارس الفرد  املنكر «القاعدة الثاني
ــر عن الرأي»  ــي حرية «التعبي ــي إطارها حقه ف ف
ــاوزه ، أثناء  ــي عدم جت ــذه القاعدة ف ــص ه وتتلخ
ــن وتؤكدها  ــى حريات اآلخري ــته حلريته عل ممارس

القاعدة األصولية « الضرر وال ضرار في اإلسالم»
القاعدة الثالثة : وهي التي حتكم وتنظم ممارسة 
ــا حرية التعبير عن  ــرد حلقوقه وحرياته ومنه الف
ــة ومن  ــرأي وهذه القاعدة هي اخالقية املمارس ال

تطبيقاتها مايلي :
١. القول السديد / قال تعالى « يا أيها الذين آمنوا 

اتقوا اهللا وقولوا قوالً سديداً ..»
ــنى / قال تعالى « ادعُ الى سبيل  ٢. اجلدال باحلس
ربك باحلكمةِ واملوعظة احلسنة وجادِلهم بالتي 

« هي احسنُ
ــبوا  ــبّ لقوله تعالى « والتس ٣. االمتناع عن الس
الذين يدعون من دون اهللا ، فيسبوا اهللا عدواً بغير 

علم»
ــر الفاحشة لقوله تعالى « ان الذين  ٤. جتنب نش
ــيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم  يحبون ان تش

عذابٌ اليم في الدنيا واآلخرة»
ــل لقوله تعالى  ــف والتضلي ــاد عن الزي ٥. االبتع
ــوا احلق وانتم  ــوا احلق بالباطل وتكتم « والتلبس

تعلمون»
ــدم املزايدة بالدعوة الى اخلير مع بعد الداعي  ٦. ع

ــون  ــاس بالبر وتنس ــى « أتامرون الن ــه تعال لقول
انفسكم وانتم تتلون الكتاب افال تعقلون»

ــل ورفع  ــوال ال يتبعها عم ــح باق ــدم التبج ٧. ع
شعارات بدون ممارسة قال تعالى «كبر مقتنا عند 

اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون»
ــه تعالى  ــة لقول ــس والغيب س ــاب التجُّ ٨. اجتن

«والجتسسوا واليغتب بعضكم بعضاً»
ــول اهللا –صلى اهللا عليه واله وسلم-  ٩. نهى رس

عن الكذب النه من اخالق املنافقني .
نالحظ من اآليات الكرميات السابقة ان ما أوردته 
ــاال وضمانا  ــادئ متثل تنظيما فع من احكام ومب
ــن الرأي  ــة التعبير ع ــة حري ــدا يكفل ممارس اكي
ــال في  ــو عليه احل ــة مما ه ــر ايجابي ــكل اكث بش
ــالم حلرية  ــم الوضعية ، ذلك ان تأكيد االس النظ
ــا هي احداث  ــت نصوصاُ مجردة ، وامن الرأي ليس
ــة  ــة متواترة على ممارس ــددة ووقائع ملموس مح
ــائر  ــة والعلم وس ــرأي في السياس ــر وال التعبي

شؤون احلياة.

جاءت الصولة ِّـن أيقن 
أن الضمري الغربي َّـ 
غيبوبة اِّـصالح وإن 
نطقت أصوات خافته 
ال تسمن وال تغني من 
ردع

الحفاظ على القيافة 
العسكرية اِّـناسبة تبقى 
ضرورية جدا ولذلك يكون 
تشديد الرقابة على 
قيافة الشرطي واحدة من 
مسؤوليات الحفاظ على 
هيبته

عجز األعضاء 
عن الحركة أو 
تعطيل طرف من 
األطراف اليعني 
توقف كل شيء 
وعدم القيام به

تعد حرية الرأي بمثابة 
الحرية االم بالنسبة لسائر 
الحريات الذهنية  فكل هذه 
الحريات تصدر عن حرية 
الرأي  التي تبيح لالنسان 
ان يكون رأيا خاصاً به

Úflã˝€a@Ú»iâ¸a@fibñ®aÎ@Úüäí€a
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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

 خارطة طريق

ــة والتعليم وهي  ــم بدور التربي ــال بدور التعلم والعل اه
ــأل اهللا تعالت  ــي اجلديد نس ــرة بهذا العام الدراس تفتح ابوابها فرحة مستبش
ــابقة ألن احلياة في تطور وعجلة  ــه ان يجعله افضل بكثير من االعوام الس قدرت
ــي من اذهان  ــذا اقول.. احتل العام الدراس ــتمرة النقبل الوقوف وله ــور مس التط
ــام التاريخ،  ــمس واالرض، ع ــام الش ــس فيه ع ــا كاد ان يناف ــا نابه ــاس مكان الن
ــموا ذاك االول بالعام  ــذا الثاني بالعام التقوميي واس ــموا ه وكاد يلتبس به، فأس
ــم احلياة التي اليستطيع ان ال يأبه لها احد، الن  ــي، وهو موسم من مواس الدراس
موسم استعداد حلياة. وان دل ذهاب عام شمسي، وحضور عام اخر، على بسطه 
ــئني، فقد دل  ــاع في مجاري الدم عند الناش ــم وطول في العظم واتس في اجلس
ــي، على بسطه في الرأس واتساع في املخ،  ــي وحضور عام دراس ذهاب عام دراس
ــياء  ــياء الظاهرة اكثر مما رأت، وتفهم من اش وتطاول في بصر العني لترى من االش
ــياء اخلافية  ــرة القلب لتبصر من االش ــت، وتطاول في بصي ــا اكثر مما فهم الدني
ــة اكثر مما ابصرت، وما احرى الناس ان تعد  ــتورة والغايات النبيل ومن املعاني املس

االعمار العقلية والقلبية بالسنوات الدراسية.
ــذا  ــول ان ه ــدت اق ــد ك ولق
املوسم هو موسم الصبية 
ــن  ــباب، ولك ــم الش وموس
هيهات ان يقتصر خطر هذا 
املوسم على صبي او شاب، 
فهذا املوسم موسم الرجال 
ــياخ كذلك.  والكهول واالش
انه موسم الصغير والكبير. 
انه موسم االبناء واالباء، وقد 
ــن بعني تبرق  ــتقبله االب يس
ــب يخف  ــرح، وبقل ــن الف م
باملرح، ولكن االب يستقبله 
ــاهمة  ــى االكثر بعني س عل
لوقوفها عند فكرة، وبقلب 

ــية. والفرق مابني النظرتني، والفرق مابني القلبني، هو  يكاد يخفق من بعض خش
فرق مابني الصغير والكبير في زمانيهما من العيش. فالصغير يعيش في احلاضر، 
ــتقبل. والكبير قد  ــأ يقلب بصره في املس ــه جتارب احلياة ان اليفت ــر علمت والكبي
تكون له في احلياة غاية وغاية، ولكنها ليست كفاية تطلب لالبن نعومة العيش 
ــت البنات، انهم  ــم. وليت االبناء تدري، ولي ــه والتهذب والتأدب والعل ــى التفق عل
ــة في العام الدراسي على مقعد والى  ــهم وجلوسهن اول جلس وانهن، بجلوس
ــطر في صفحة جديدة من كراسة هي  ــبورة، امنا يكتبون اول س مكتب، وامام س
ــجل احلياة. وانه على قدر احلظ احلسن واالسطر املستقيمة، وعلى قدر جتويد  س
ــات، سجالت هذه احليوات. ان  ــان املعاني تكون قيم هذه الكراس الكلمات واحس
اسباب النجاح في احلياة عديدة، واول هذه االسباب التعلم والتثقف، وقد ينجح 
ــلون  ــي احلياة جاهل ويخيب عالم، ولكنها الندرة ال القياس. واخلائبون املتكاس ف
ــذه الندرة ويتركون القياس، واليغنيهم ضرب  ــون دائما بضرب االمثال من ه يتعلل
ــيئا اال تأخير الفاجعة وما امر الفاجعة التي جتيء على  ــعدهم ش االمثال واليس
ــة، على اختالف  ــد عانى الطلب ــولة ولكنها كاذبة. ولق ــالم معس ــة من اح يقظ
ــنوات االخيرة عناء كبيرا، وافتقدوا بالتعطل الكثير املتواصل  اعمارهم، في الس
ــتى فروع العرفان  ــا االمة من بنيها، في ش ــرا .. والكفايات التي طلبه ــرا كثي خي
وفروع املران، لم تبلغ من اجل ذلك اصدق العلم رجال من بعض واجباتهم اختيار 

الرجال للخدمات.. واهللا املوفق ملا نحبه ونرضاه لوطننا العزيز.
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اسباب النجاح َّـ 
الحياة عديدة واول 
هذه االسباب التعلم 
والتثقف وقد ينجح 
َّـ الحياة جاهل 
ويخيب عالم

 عبد اِّـحسن عباس الوائلي
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الشيخ عطشان اِّـاجدي

اليخفى على اي متابع ألحداث العراق والسيما بعد عام 
ــار وهي : مهما  ــوبها غب (٢٠٠٣ ) حقيقة واضحة اليش
ــداد املصائب وجاءت  ــب وتراكمت اع تضاعفت املصاع
الباليا فرادى وزرافات و تأتي الفنت مظلمة يتبع بعضها 
ــابقت احملن التي ال تعد والحتصى كي تكون  بعضا,  وتس
ــابقة  متنافسة على شخص االمام  مع اخواتها متس
ــة واخرى  ــه)  ، لتأتيه مرة خاص ــد ظل ــتاني (م السيس
ــاني يشعر  ــرعي واالنس عامة ,  ومن خالل موقعه الش
مبا يتعرض له ابناء الشعب العراقي اجلريح ، فهو همه 

األكبر .
ــداءات واالبواق املأجورة  وأمام كل تلك الهجمات واالعت

ــليطة ،  ــن الس ــل بقيادييه ذوي االلس ــالم املضل واالع
ــلطة  ــدا .  كل همها الس ــم قريبا وال بعي ــي الترح والت
ــهرة ، محاولة ازاحة العظماء من الواجهة  واملال والش
ــعار غايتها اإلصالح  لتخلو لها االجواء مع االقزام  ، ش
ــاد  .  متناسية  ــيلة للفس كي يكون  مبررا ألخبث وس

قدرة اهللا تعالى .
امام كل ذلك ، كان ومازال سماحة السيد  يقف كالطود 
الشامخ وهو يقابل االزمات بصبر وحنكة وحكمة وقوة 
ــحونة باحلقد  حتمل فاقت تصورات عقول البعض  املش
والكراهية واالنانية والتكبر واالنفة واالستعجال وعدم 

قبول االخر.

ــة ، تصوروا أنه  ــب املتابعني بردة فعل مؤقت فحكم اغل
ــرف معني اوجب  ــلوب ومنهاج عمل جاء حتمية ظ اس
ــينتهي حال زوال  ــكوت .  وس ــيدنا املفدى الس على س
ــة او هذه  ــرة تلك العاصف ــا تنجلي غب ــي ، حامل املقتض

احلادثة .
ــه اهللا تعالى  ــبناه منه حفظ ــرد عليهم بهدوء اكتس ن
ونقول  : أال ترون لاليام متر ومصاعبها تتوالى ومشاكلها 
ــلوب   ــة متبدلة متغيرة متكثرة و متوالدة . واس متنوع
ــيد واحد ، وتعاطيه مع االحداث اليتغير   ــماحة الس س

وال يتبدل .
ــاعة و يتوقف معطوبا . بل   ــو ردة فعل ووليد س اذاً ماه

ــد رصينة   ــتند لقواع ــلوب ذكي يس ــاج حياة واس منه
ــني دقيقة ومعينة  ــرية ، ذات قوان في ادارة اعمال البش
ــدل باخرى الى  ــاش تتب ــات قابلة للنق ــت نظري ، وليس
ــيطرة عليها  ــط الس ــاف قانون ما يبس ان يتم  اكتش
ــم وبثقة عالية  ــه ميكننا القول مبلئ الف ــن ذلك كل . وم
بأن مقتضيات مرحلة مرجعية االمام السيستاني دام 
ــتلزم هذا املقدار العالي والكم الهائل  ظله الوارف تس
من الصمت والسكوت والترفع عن الرد الذي اصبح ابلغ 

بكثير  , بل اليقارن بكالم وزوبعة االخرين .
ــوف مليا  ــة للوق ــة ماس ــا بحاج ــي وغيره ــد نفس اج
ــة وغريبة  ــداث وتقلبات عجيب ــر من اح ــة مام ومراجع

ــراق العزيز  وعلى كافة الصعد . وتعامل  في اوضاع الع
ــي  ــه الت ــى بعين ــها اهللا تعال ــا حرس ــة العلي املرجعي
ــرج العراق والعراقيني من  ــام معها وفي كل مرة تخ التن
ــه وحاضره  ــا أن  تطيح مباضي ــات كادت بعض منه ازم

ومستقبله .
ــم الغيظ والتحمل  ــت لنا االيام والتجارب ان كظ واثبت
ــل القيل والقال ،  ــديد ، والترفع عن مصاف أه بصبر ش
ــذاءة ،  وعدم  ــة والب وعلة عدم االصغاء ألصحاب اخلس
االسترسال واالستعجال ، واالستعداد الدائم ملواجهة 
ــرد اال للضرورة  ــب والتحديات ،  وترك ال ــم واألكاذي الته

القصوى ،  اسلوب اهل البيت عليهم السالم . 
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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 (٣٧٦٤ َّـ  ٢٠١٩/٨/٢٩) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع 

(تشغيل ونصب وتشغيل وصيانة اجهزة ثرم وتعقيم النفايات الطبية عدد (٥) مختلف االحجام)
- وبكلفة  تخمينية قدرها (٢,٨١٩,٥٠٠,٠٠٠)  اثنان مليار وثمانمائة وتسعة عشر مليون وخمسمائة الف  دينار عراقي .

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

-موقع اِّـشروع (عام)
ــركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال  ــاء / ميكانيل / كيمياوي – ش ــة  والصنف / كهرب ــف اِّـطلوبة : الدرجة / السادس ــة والصن - الدرج

(بعرض فني) 
ــات تنفيذ    العقود  ــي حددتـــها تعليم ــــــية الوطنية الت ــالل إجراءات العطاءات التنافس ــذ العطاء من خــــ ــيتم تنفي  أوالً-  س

الحكـومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، ومفــــتوح لجــميع   اِّـتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية  / شعبة 

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

•القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر 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  آلخر 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
ــنوات يجب ان ال يقل عن (٨٤٥,٨٥٠,٠٠٠) ثمانمائة وخمسة واربعون مليون  ــبع س ــنوي على مدى اخر س ٢-معدل االيراد الس

وثمانمائة وخمسون  الف  دينار عراقي .
٣-متطلبات السيولة النقدية: على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية بمبلغ ال يقل قدره  

عن (٨٤٥,٨٥٠,٠٠٠) ثمانمائة وخمسة واربعون مليون وثمانمائة وخمسون  الف  دينار عراقي .
أ -على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

ــربة الفنية اِّـدرجة  ــه على تلبية متطلبات الخ ــالً موثقاً يوضح إمكانيت ــدم العطاء أن يقدم دلي ــدرة الفنية:على مق ــربة والق ٢-الخ
أدناه:

ــغ ال يقل عن  ــابقة وبمبل ــبع الس ــنوات ( ٧) الس ــوي َّـ ( ١) عقد وللس ــاول ثان ــود, او كمق ــاول , أو ادارة عق ــة مق ــاركة بصف اِّـش
(٨٤٥,٨٥٠,٠٠٠) ثمانمائة وخمسة واربعون مليون وثمانمائة وخمسون الف  دينار عراقي .

ــاليب  ــم العمل ، تعقيداته ، األس ــى باِّـماثلة  حج ــاح بالكامل. ويعن ــم إنجازها بنج ــال هذا العقد وت ــود مماثلة ألعم ــذ عق لتنفي
والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) 

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

عراقي  اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٨ 
خامسا- على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

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

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

ــتمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق التأهيل  ٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس
ــيتم  ــاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه س ــن اهلية مقدم العط ــم الرابع للتحقق م ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــق بموجب االس الالح

استبعاد العطاء.
سادسا – سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٤ الساعة العاشرة صباحاً

سابعا:- يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/١ الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة 
البصرة وعلى العنوان: البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
التاريخ : يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/١.

العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ــة وتسعون  ــرون مليون ومائة وخمس ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة(٢٨,١٩٥,٠٠٠) ثمانية وعش

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

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

ــب مقتضيات  ــة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــن مراحلها وقبل االحال ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة م ــرة الحق َّـ الغ ــر - للدائ ــا عش اثن
اِّـصلحة العامة وال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 

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

محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٦٤١                                                   (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول                                    التاريخ:٢٠١٩/٩/١٧

(تشغيل ونصب وتشغيل وصيانة أجهزة ثرم وتعقيم النفايات الطبية 
عدد (٥) مختلف األحجام مناقصة (١/ صحة /٢٠١٩)

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٨٠٧ َّـ  ٢٠١٩/٩/١) .
ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم  ــر (محافظة البصرة / قس   يس

عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع (تأهيل وترميم مقر القوة البحرية )
ــر مليون وستمائة وستة عشر الف   ــتة عش ــتمائة وس - وبكلفة  تخمينية قدرها (٦١٦,٦١٦,٠٠٠)  س

دينار عراقي .
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

 - مدة التنفيذ (٩٠ يوم ) .
-موقع اِّـشروع (خور الزبري)

- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / العاشرة  والصنف / انشائية 
ــي حددتـــها  ــــــية الوطنية الت ــراءات العطاءات التنافس ــن خــــالل إج ــذ العطاء م ــيتم تنفي  أوالً-  س
تعليمات تنفيذ    العقود الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط 

، ومفــــتوح لجــميع   اِّـتناقصني.
ـــــــم  ــات إضافية من (قس ــوا على معلوم ــة الراغبني أن يحصل ــني ذوي األهـــلي ــن للمناقص ــاً- يمك ثاني
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:
ــيولة  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ١-متطلبات الس

النقدية ال يقل قدره عن (١٨٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــح إمكانيته على تلبية متطلبات  ــدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوض ــربة والقدرة الفنية: على مق ٢-الخ

الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:
ــابقة  ــبع الس ــنوات ( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش

وبمبلغ ال يقل عن (١٨٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون مليون دينار عراقي.
ــة  حجم العمل ،  ــاح بالكامل. و يعنى باِّـماثل ــم إنجازها بنج ــة ألعمال هذا العقد وت ــذ عقود مماثل لتنفي
تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) 

*توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القسم الثالث وثيقة االشغال)
ــعبة  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من ش رابعاً- يمكن ش
ــم غري  ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس ــية  / قس بيع الوثائق القياس

مسرتد  (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٨ .

ــادف ٢٠١٩/٩/٢٤  ــة َّـ يوم الثالثاء اِّـص ــان الفتح واإلحال ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لج ــاً – س خامس
الساعة العاشرة صباحاً

ــاعة ٢:٠٠ ظهرا  ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/١ الس ــاً:- يجب تس سادس
ــوان محافظة البصرة  ــرة / اِّـعقل / مبنى دي ــى العنوان  : البص ــي ِّـدينة البصرة  وعل ــت اِّـحل ــب التوقي حس

(الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 

ــخصيا َّـ العنوان  ــن إختاروا الحضور ش ــود ممثلني عن اِّـناقصني الذي ــاءات فعليا وبوج ــيتم فتح العط س
التالي:

الوقت: الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
     التاريخ : يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/١.

     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ــابعاً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (٦,١٦٦,١٦٠) ستة مليون ومائة وستة  س
ــتون الف ومائة وستون دينار عراقي. على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨  وس

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

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

يوم العطلة .
ــر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   احد عش

وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
ــر- العنوان اِّـشار اليه اعاله: جمهورية العراق/ محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية / شعبة  اثنا عش

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

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

اِّـهندس 
محمد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

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

Contracts Dept Announcement
العدد:٥٦٤٣                                                   (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٧

(تأهيل وترميم مقر القوة البحرية مناقصة (٧/ أمن وعدالة /٢٠١٩)



نفى ماجد البلعاوي وكيل أعمال املدرب  عدنان حمد، أن يكون 
لدى األخير النية للعودة لقيادة أحد الفرق األردنية في الفترة 
املقبلة، نافيا بذلك ما تردد امس االول اإلثنني في هذا الشأن.
استفسارات  رده على  في  أعمال حمد  وكيل  البلعاوي  وقال 
ان: «ما تردد غير صحيح على اإلطالق، وهي مجرد اجتهادات 
حيث  لألردن  حمد  عشق  يعلم  «اجلميع  وشائعات».وأوضح: 
بحجم  وجماهيرية  كبيرة  وفرق  النشامى  منتخب  درب 

في  يفكر  ال  احلالي  الوقت  في  لكنه  والوحدات،  الفيصلي 
العودة».

وأضاف: «حمد ينظر لألردن كبلد يعشقه ويستقر فيه، وقد 
يعود مستقبالً للتدريب هناك».

احمللي،  املوسم  انطالق  تأخير  أن  «أعتقد  البلعاوي:  وأكمل 
أدى إلى نشر الشائعات بني املشجعني في ظل حالة الركود 
التي تشهدها كرة القدم األردنية حاليًا».وكان حمد قد درب 
الوحدات في آخر مهمة له في األردن، قبل أن ينتقل للعمل 

كمحلل في إحدى القنوات الفضائية.

قررت محكمة جنايات الرصافة تأجيل 
النطق باحلكم في القضية التي رفعها 
النجم السابق عدنان درجال ضد ثالثة 
خلفية  على  الكرة،  باحتاد  موظفني 
الكرة،  احتاد  انتخابات  في  أوراقه  تزوير 
االنتخابات. عن  إبعاده  في  تسبب  ما 

وقال مصدر من احملكمة في تصريحات  
النطق باحلكم  ان «القاضي قرر تأجيل 
ضد املتهمني وليد طبرة مدير العالقات 
أمني  رضا  وصباح  االحتاد  في  العامة 
زوير رئيس جلنة  سر االحتاد وستار جبار 

انتخابات  خالل  شكلت  التي  الطعون 
القدم».وأضاف:  لكرة  العراقي  االحتاد 
األول  بشقني  كان  التأجيل  «سبب 
درجال  عدنان  املشتكي  من  بطلب 
الثالثي  حضور  عدم  اآلخر  والسبب 
اآلخر إلى قاعة احملكمة ما دفع القاضي 
أسبوع  ملدة  باحلكم  النطق  لتأجيل 
مبفاوضات  دخل  قد  االحتاد  واحد».وكان 
املاضيني  اليومني  في  درجال  عدنان  مع 
احملكمة،  من  شكواه  بسحب  إلقناعه 
جميع  استقالة  درجال  اشترط  فيما 

األعضاء لقبول إنهاء القضية.

قال مدرب منتخب الناشئني العراقي، 
في  املنافسة  إن  محمد،  عماد 
تصفيات  من  السادسة  اجملموعة 
كبير  بشكل  محصورة  آسيا،  كأس 

بني فريقه واإلمارات.
الصحفي  املؤمتر  في  محمد  وأضاف 
الذي عقد ملدربي منتخبات اجملموعة 
تستضيفها  التي  السادسة 
قيرغيزستان،  أن املنافسة محصورة 
تطور  رغم  العربيني  الفريقني  بني 

املنتخبات اآلسيوية األخرى.
وأشار إلى أن مهمته األساسية تكمن 
في خلق جيل جديد للكرة العراقية 
بقوة  واملنافسة  احلالي،  الوقت  في 
املعسكر  بعد  التأهل  بطاقة  على 

املميز في تركيا.
معلومات  ميتلك  أنه  محمد  وأكد 
في  املوجودة  املنتخبات  عن  جيدة 

اجملموعة.
قيرغيزستان  «منتخب  ان  وأكمل: 
أرضه،،  على  ويلعب  جيد  منتخب 
إلى  باإلضافة  جيد  فريق  ولبنان 

اإلماراتي  للمنتخب  الكبير  التطور 
على صعيد هذه الفئة».

ــدوري العراقي  ــهد ال ــادة ما يش ع
ــم،  ــوم جدد في كل موس ميالد جن
ــن  ــني الصاعدي ــن الالعب ــواء م س
ــب في  ــرق تلع ــن ف ــني م أو القادم

مستويات أقل.
ــاركة في الدوري  وتزخر الفرق املش
ــر  املنتظ ــم  املوس ــي  ف ــي  العراق
ــدد من الالعبني  انطالقه قريبا، بع

الشبان املتوقع تألقهم.
ــب  ــد مواه ــي يرص ــر التال   التقري
يتوقع أن يسطع جنمها في املوسم 

اجلديد.
أحمد كوني

ــد  ــد، أحم ــرخ اجلدي ــم الك مهاج
ــم  كوني، انضم للفريق هذا املوس
ــيوخ الذي  ــوق الش ــن س ــا م قادم

يلعب في دوري الدرجة األولى.
ــدرب الكرخ  ــه م ــف موهبت اكتش
ــلمان، الذي يعتمد  ــد الكرمي س عب

بشكل دائم على الوجوه الشابة.
ــة  ــات بدني ــك مواصف ــي ميتل كون

ــاب الهواء، وميتاز  عالية ويجيد ألع
بحس تهديفي واضح.

سجاد حسن
موهبة جديدة مت إضافتها لقائمة 
ــجاد  ــط تتمثل في س نفط الوس

حسن، الذي يقدم أداء رائعا.
القدير  ــدرب  امل ــف موهبته  اكتش
ــل، من حارات مدينة  راضي شنيش

النجف ومت ضمه للفريق.

ــط املقدمة،  ــجاد في خ ويلعب س
وهو سريع ومهاري وميتلك شجاعة 
ــرة، ويجيد  ــع الك ــل م ــي التعام ف

صناعة اللعب والتسجيل.
كيالن قادر

ــاف  الكهرباء باكتش ــادي  ن يتميز 
ــبان، والدفع بهم إلى  الالعبني الش

املستطيل األخضر.
ــفهم  ــد الالعبني الذين اكتش وأح

ــم  املدرب عباس عطية قبل املوس
اجلديد هو كيالن قادر.

ومت استقطاب هذا الالعب من دوري 
ــن نادي  ــى وحتديدا م ــة األول الدرج
ــب كجناح وهو  برايتي. كيالن يلع
بالتمريرات  ــاز  ــريع ومهاري وميت س
ــن املواهب  ــيكون م العرضية، وس
ــيعتمد عليها عطية هذا  التي س

املوسم.

حسن داخل
ــدرب  م ــة،  نعم ــادل  ع ــد  يعتم
ــى  عل ــة  الكهربائي ــات  الصناع
ــماء  ــابة، ومن األس ــوه الش الوج
التي سينتظرها اجلمهور، الالعب 
حسن داخل، من مدينة الناصرية.

ــط،  ــن في خط الوس ويلعب حس
وميتاز بقوة بدنية واضحة، ويجيد 

صناعة اللعب، ولديه رؤية مميزة.
أمير حسن

ــن أحمد، هو  ــدرب النجف حس م
ــاف الوجوه  ــز باكتش ــر يتمي اآلخ
ــابة، ويراهن هذا املوسم على  الش
ــن ليكون ضمن  الصاعد أمير حس

قائمة اكتشافاته.
ــة الالعب لقائمة الفريق   ومت إضاف
وشارك معه في املعسكر التدريبي 

الذي أقيم في تركيا.
ــز بقدرته على  ــن، يتمي ــر حس أمي
ــم، وصناعة اللعب  ــة اخلص مباغت
ــق  ــي عم ــرات ف ــالل التمري ــن خ م

امللعب.
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أكد مدرب الكرخ كرمي سلمان أن الفريق 
األربعاء  اليوم  ملواجهة  حتضيراته  أكمل 
افتتاح  الكهربائية، في  الصناعات  أمام 

الدوري املمتاز.
وقال سلمان في تصريح  إن الفريق جاهز 
الصناعات  أمام  الدوري  افتتاح  ملباراة 
جتديد  من  عانينا  أننا  رغم  الكهربائية، 
فقط  حافظنا  حيث  الفريق،  صفوف 

على تسعة العبني من تشكيلة املوسم 
استقطابهم  مت  العبًا   ١٧ ولدينا  املاضي 
بهذا  التجديد  وبالتالي  املوسم  هذا 

احلجم يحتاج إلى وقت وانسجام».
التدريبي كان  تركيا  أن معسكر  وأضاف 
محطة مهمة خللق االنسجام والتفاهم 
ضم  فريقنا  وأن  ا  خصوصً الالعبني  بني 
وبعضهم  األندية  مختلف  من  العبني 
سعينا  لكننا  األولى،  الدرجة  دوري  من 
عامل  واستثمار  الفريق  أوراق  لترتيب 

تكثيف  خالل  من  ا  خصوصً الوقت 
التدريبات بواقع وحدتني تدريبيتني يوميا 

. ا ومساءً صباحً
تأثير  ولها  البدايات مهمة  أن  إلى  وأشار 
لذا نسعى  الفريق  على مسيرة  معنوي 
ستقام  كونها  األولى  املباراة  الستثمار 
لتحقيق  نسعى  وبالتالي  ملعبنا  في 
انطالقة  محطة  لتكون  الثالث  النقاط 

جيدة للفريق.

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

 بغداد / 

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

زوروا موقعنا على االنرتنت:

WWW.albayyna-new.com Ú����ôbÌ@ä€a

كيالن قادرسجاد حسنأحمد كوني

 بغداد / 

 بغداد / 

نبض الشارع

بصرف النظر عن املآل الذي ستصل إليه أحوال احتاد الكرة العراقي ، فإن 
األزمة برمتها تطرح أمامنا صورة حقيقية واسعة األفق ، وال أقول مصغرة 

، ألحوال البالد!
أما أعجب ما سمعته خالل اليومني املاضيني ، فهو القول إن النزاع الذي 
نشب داخل أسرة االحتاد على خلفية التفاوض مع النجم عدنان درجال 
، يدلل على أن هنالك صقوراً وحمائم في تركيبة االحتاد الرياضي األكثر 
أهمية في العراق وفي العالم كله .. ففي يقيني أن االحتاد العراقي احلالي 
وكل   ، واحد  ، نسيج  الذي سبقه  الذي سبق  ، كما  الذي سبقه  ، كما 
، ومنظومة متفقة على أهداف وغايات مهما اختلفت السبل  ال يتجزأ 

املؤدية إليها ..
وقد أثبت االحتاد ، حتى تفاقم أزمة التزوير االنتخابي ، (متاسكه) في وجه 
أية محاولة للتغيير ملتمساً كل السبل التي تصل إليها يده ، لكنه لم 
يدرك أن خطأ واحداً ميكن أن يكون قطعة الدومينو األولى التي تتساقط 
بعدها التراتبية فنجد املشهد الذي لم يكن يتصوره الكثيرون وهو تالحق 

اإلصابات في اجلسد االحتادي!
أية اجتاهات  ، وال تكمن فيه  احتاد الكرة العراقي ليسوا صقورا وحمائم 
أهل  مصطلحات  استعرنا  إذا  هذا   ، دة  متشدّ أو  براغماتية  أو  إصالحية 
إدارة حرص  إمنا هو مجلس   .. الكروي  املضمون  لنصبّها على  السياسة 
على أن يحجب الصوت اآلخر سنوات وسنوات وعلى مدى أكثر من دورة 
انتخابية .. واخلالف اليوم الذي يقف فيه الرئيس عبد اخلالق مسعود مع 
نائبه علي جبار من جهة والكثير من األعضاء اآلخرين في االجتاه املقابل ، 
لم يتصدر املشهد إال عندما أصبح قرار احملكمة سيفاً مسلطاً على من 
ارتكب اخلطأ أو حرص على تشويه العملية االنتخابية .. عندها ظهرت 
اخليط  من  األبيض  اخليط  تفرز  التي  الشفافة  الواضحة  النوايا  لدينا 
.. فالرئيس وبداعي تولي إدارة قمة املنظومة االحتادية ال ميكن أن  األسود 
يواجهون  كانوا  االحتاد  في  عاملون  أشخاص  ثالثة  بينما  متفرجاً  يقف 
عقوبات السجن وهو ما لم يألفه الوسط الكروي العراقي من قبل وعلى 
هذا النحو ، وهي قناعة ذهبت إليها حسابات النائب علي جبار ، بعدما 
ظهر التهديد العلني بكشف مستور االنتخابات وما ظل طيّ الكتمان 

والسرية ومحدود التداول بعيداً عن الناس واالعالم !
اآلخرون  األعضاء  ركب  عندما   ، العني  تخطئه  ال  الذي  التخندق  بدأ  هنا 
موجة الرفض لالستقالة ، فهم يعلنونها جهاراً أنهم جاءوا باالنتخابات 
الوحيد  واملعنى   .. باالنتخابات  إال  يتزحزحوا  ولن   ، اخلطأ  يرتكبوا  ولم   ،
لذلك أن من بدأ املأساة ينهيها ، وأن من أشعل النيران يطفئها على رأي 

نزار قباني ، واإلشارة هنا واضحة إلى الرئيس ورمبا نائبه أيضا!ً
هذه أزمة وال كل األزمات .. لن تنتهي في حدود احملكمة ، وقرار القضاء .. 
ولن يسدل الستار عليها مبجرد اإلعالن عن ضحايا االنتخابات والعبث في 
أوراقها ، وسواء قربت ساعة رحيل احتاد الكرة برمته أو تنحي زعاماته .. 

ففي تقديري إنها البداية ملوجة أزمات ستضرب الكرة العراقية!
ما أراه هو مشهد للرمال املتحركة ستبتلع الكثيرين غياباً عن املشهد 
، لكنهم سيحسبونها جولة واحدة خاسرة وثمة جوالت أخرى عليهم 

خوضها قبل أن يلقوا بأسلحة التحدي ..
ثمنها  العراقية  الكرة  ستدفع   ، األفق  في  الحقة  أخرى  فصوالً  أرى  إني 
عدنان  فعله  وما   .. الثمن  دفع  فيها  يتم  التي  اللحظة  جاءت  أن  بعد   ،
درجال في مبتدأ األمر سيذكره التاريخ طويالً مهما كانت النهاية .. لكن 
يقع  أن  بعد  الدرس حتى  نفهم  ال  وإننا   ، نتعلم  ال  إننا  املزمنة  املعضلة 

الفأس في الرأس ..
ستنتهي هذه األزمة إلى نتيجة ، لكنها ستفتح أبوابا لصراعات ستدوم 

حتى يشاء اهللا!
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بعد ٤ مواسم مع نفط ميسان ما الذي 
دفعك لالنتقال لنفط الوسط؟

نفط  مع  رائعة  سنوات   ٤ قضيت  لقد 
ميسان، وحققت مع الفريق نتائج مميزة، 
الوسط  نفط  في  يختلف  احلال  لكن 

والطموحات أكبر.
إدارية  منظومة  لديه  الوسط  نفط 
على  تدريبي  وفكر  ومستقرة،  محترمة 
يشق  ال  تدريبية  وفلسفة  مميز،  مستوى 
راضي  املدرب  في  متمثلة  غبار  لها 

شنيشل.
برغبة  أنَّ  علمت  عندما  كثيرًا  سعدت 
شنيشل في ضمي إلى كتيبته، ولم أتردد 

في قبول املهمة.
لكن انتشرت أخبار عن رغبة القوة اجلوية 

في التعاقد معك..
حيث  صحيحة؛  كانت  واألخبار  نعم، 
إدارة  رغبة  من  ا  محرجً نفسي  وجدت 
االنضمام  التي طلبت مني  القوة اجلوية 
في  رغبتها  وأقدر  للفريق،  أولي  بشكل 
هذا اجلانب، لكن مع نفط الوسط، فرصة 

التألق أكبر.

ال أُُخفي رغبتي في أن يكون هذا املوسم 
ا، ووجدت في نفط الوسط املكان  مختلفً
القوة  إلدارة  احترامي  كل  مع  املثالي 
هذا  وجماهير  الفني  والطاقم  اجلوية، 

ما  يقدر  اجلميع  لكن  العريق،  النادي 
ذكرته، وأمتنى لهم التوفيق.

ما هي طموحاتك؟
نفط الوسط، ميتلك شخصية البطل، 
يغب عن  ولم  باللقب  توج  وأن  وسبق 
حتقيق  النادي  على  القائمني  مخيلة 
التخطيط  وبالتالي  مجددًا،  اللقب 

ا باجتاه تكرار هذا اإلجناز. والعمل دائمً
اخلطوات  النادي  في  جتد  لذلك 
بالتعاقد  بدءًا  وطموحة،  مدروسة 
كل  مميزين.  والعبني  جيد،  مدرب  مع 
من  جزءًا  تكون  بأن  رغبة  مينحك  هذا 

التحدي  شعار  لرفع  الطموحات  تلك 
واملنافسة على اللقب.

شخصي  بشكل  تتطلع  ماذا  إلى 
مبوسمك اجلديد؟

أن  وأمتنى  مجموعة،  من  فرد  أني  شك  ال 
أكون سببًا مع زمالئي في التتويج بلقب 

الدوري والكأس.
على اجلانب الشخصي، أسعى للتواجد 
له  سأسعى  الهدف  وهذا  املنتخب،  مع 
طاملا  مشروع  حق  وهذا  مباراة،  كل  في 

أجد في نفسي القدرة على ارتداء شعار 
الوطن.

للمنتخبات  لعبت  وأن  لك  سبق  هل 
الوطنية؟

نعم مثلت منتخب الشباب حتت إشراف 
مع  األوملبي  وكذلك  حميد،  رحيم  املدرب 

العمر  لكن  شهد،  الغني  عبد  املدرب 
باملنتخب  االستمرار  لي  يسمح  ال  اآلن 
نحو  يتجه  الطموح  وبالتالي  األوملبي، 

املنتخب األول؟
أطلق  الذي  الفدائي  لقب  عن  ماذا 

عليك؟
الدوري  مباريات  قوة  عن  أحتدث  كنت 
لقاء،  يعتريني في كل  الذي  واحلماس 
املباراة  بأن  بامللعب  حالتي  ووصفت 
وخروج  جرح،  دون  منها  أخرج  التي 
رصيدي  ضمن  أعتبرها  ال  مني  الدم 
إطالق  ذلك  إثر  على  فتم  الشخصي، 
ألنه  به؛  وأفتخر   ، عليَّ الفدائي  لقب 
داخل  وحرص  شجاعة  على  يدل 

امللعب.
احلالية  اجملموعة  تقيم  كيف  أخيرًا.. 

لنفط الوسط؟
جاءت  شنيشل،  راضي  املدرب  اختيارات 
انتقاء  وبالتالي  ومحسوبة  مدروسة 
اجملموعة احلالية تدل على حنكة اجلهاز 

الفني.
املوسم  في  الوسط  نفط  أنَّ  أعتقد 

ا مؤثرًا، بل ومنافس  احلالي، سيكون رقمً
التجريبية  واملباريات  اللقب  على  بقوة 
واملعسكر، أفرز لنا تشكيلة تلعب بروح 
وفق  متكاملة  لعب  ومبنظومة  اجملموعة 

فلسفة تدريبية محكمة.

مؤكدا أن فريقه سيرفع شعار التحدي من أجل اللقب
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هذا سر تسميتي 
بالفدائي

أسعى َّـ كل مباراة 
إلثبات أحقيتي 

باالنضمام للمنتخب

لم تكن رغبة راضي شنيشل، مدرب 
نفط الوسط، في ضم رسالن حنون 

للفريق اعتباطية، أو مجاملة، بل 
إنها جاءت عن قناعة تامة.

فراضي شنيشل كان يلعب مبركز 
قلب املدافع، ويعي بشكل دقيق 

من يجيد أداء أدوار هذا املركز، 
ومواصفات من سينجح في أداء هذا 
الواجب، فكان اختيار رسالن حنون، 

ألدائه الرجولي، وقدراته الكبيرة.
وهذا حوار مع الالعب كشف فيه 

عن طموحه الشخصي، وطموحاته 
مع نفس الوسط.

وجاء احلوار على النحو التالي:
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أحمد  ميسان،  نفط  مدرب  طالب 
االحتاد  في  املسابقات  جلنة  دحام، 
العراقي، بحسم موقف الطلبة من 

املشاركة في الدوري هذا املوسم.

صحفي   تصريح  في  دحام  وقال 
«من املفترض أن نواجه الطلبة بعد 
يحسم  لم  اآلن  وإلى  فقط  يومني 
في  املشاركة  من  املنافس  موقف 
وضعتنا  املسابقات  وجلنة  الدوري، 

في دوامة».

أمر  حتسم  لم  «اللجنة  وتابع: 
املنافس لنا في اجلولة األولى، وإذا ما 
كان سيشارك في الدوري املمتاز أم 

سيتم إنزاله للدرجة األولى».
للمباراة  نستعد  «نحن  وواصل: 
لكن األخبار املتضاربة حول املباراة 

تؤثر على الالعبني».
الوحدة  خوض  قرر  أنه  إلى  وأشار 
التدريبية  في ملعب ميسان األوملبي 

استعدادا ملباراة اليوم األربعاء.
وختم بالقول سواء حضر املنافس 
كجهاز  سنكون  يحضر،  لم  أو 

ونحاول  االستعداد  أهبة  على  فني 
توصيل هذه الفكرة لالعبني».

مهدد  الطلبة  فريق  أن  إلى  يشار 
الرخصة اآلسيوية  بعقوبة سحب 
الدوري  في  املشاركة  من  ومنعه 

وهبوطه للدرجة األولى.
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املصنف  ديوكوفيتش،  نوفاك  الصربي  يستهل 
األول عامليا، مشواره في النسخة األولى من كأس 
مدينة  في   ٢٠٢٠ املضرب  كرة  ملنتخبات  العالم 
رافايل  اإلسباني  يلعب  فيما  األسترالية،  بريزبني 
في  فيدرر  روجيه  والسويسري  بيرث،  في  نادل 

سيدني، حيث أقيم أمس حفل سحب القرعة.
البطولة اجلديدة بدال من كأس هومبان لفرق  وحتل 
مدى  على  أقيمت  التي  اخملتلطة  املضرب  كرة 
املضرب  كرة  محترفي  رابطة  أن  علما  عاما،   ٣١
العام  مطلع  أعلنت  الرجال،  مسابقات  تدير  التي 
البطولة. استضافة  حق  أستراليا  منح  احلالي 

وتقام البطولة بني ٣ و١٢ يناير ٢٠٢٠، قبل انطالق 

األربع  البطوالت  أولى  املفتوحة،  أستراليا  بطولة 
الكبرى، وتضم ٢٤ دولة موزعة على ٦ مجموعات، 
على  اإلقصائي،  الدور  منتخبات  ثمانية  وتبلغ 
مباريات  وبيرث  وبريزبني  سيدني  تستضيف  أن 
العبني،  خمسة  من  فريق  كل  اجملموعات.ويتكون 
وتقام املواجهات من مباراتي فردي وواحدة للزوجي، 
رابطة  تصنيف  الالعبني  أهلية  يحدد  فيما 
األوائل  ضمن  مصنفا  العبا   ٢٧ أن  علما  احملترفني، 
املشاركة.وأوقعت  على  وافقوا   ٣٠ أصل  من  عامليا 
في  ديوكوفيتش،  بقيادة  صربيا،  منتخب  القرعة 
بريزبني،  في  مبارياتها  تقام  التي  األولى،  اجملموعة 
عنه  يعلن  وفريقا  إفريقيا  وجنوب  فرنسا  وتضم 
في  نادال،  بقيادة  إسبانيا،  منتخب  الحقا.ويلعب 
بيرث،  في  مبارياتها  تقام  التي  الثانية،  اجملموعة 

اليابان وجورجيا وفريقا يعلن عنه الحقا،  وتضم 
باجملموعة  فيدرر  تلعب سويسرا مع جنمها  فيما 
الثالثة في سيدني، إلى جانب بلجيكا وبريطانيا، 
بقيادة أندي موراي وفريق يعلن عنه الحقا.وسيتم 
حتديد هوية املنتخبات اخلمسة املتبقية بناء على 
تصنيف أفضل العبيها في ترتيب رابطة احملترفني 
بحلول املوعد النهائي للمشاركة في ١٣ نوفمبر 
أصحاب  النهائي  ربع  الدور  إلى  املقبل.ويتأهل 
جانب  إلى  الست،  اجملموعات  في  األولى  املراكز 
أفضل منتخبني حال في املركز الثاني.وتبلغ جوائز 
البطولة اجلديدة ١٥ مليون دوالر، وتوفر ٧٥٠ نقطة 
و٢٥٠  الفردي،  في  لالعبني  العاملي  التصنيف  في 

نقطة بالتصنيف العاملي للزوجي.

يفتتح  إيدونا»،  «سيغنال  ملعب  على 
دوري  مسابقة  في  مشواره  برشلونة 
أبطال أوربا التي توج بلقبها خمس مرات، 
لكن آخرها يعود إلى عام ٢٠١٥، مبواجهة 
اجملموعة  ضمن  دورمتوند  ضد  جداً  صعبة 
املوت»،  «مجموعة  تعتبر  التي  السادسة 
اإليطالي  ميالن  إنتر  أيضاً  تضم  أنها  مبا 
الذي يلتقي اليوم على ملعبه مع سالفيا 

براغ التشيكي.
وأقر املدرب السويسري لدورمتوند لوسيان 
املهمة  بصعوبة  القرعة  بعد  فافر 
يقوده  الذي  ميالن  وإنتر  برشلونة  ضد 
وإيطاليا  يوفنتوس  مدرب  املوسم  هذا 
أنتونيو  السابق  اإلنكليزي  وتشلسي 
اجلدد،  الالعبني  من  مجموعة  مع  كونتي 
قائالً «إنها حقاً مجموعة صعبة جداً، ما 
يجعل التحدي أكبر بكثير بالنسبة لنا».

برشلونة  عن  القول  بإمكاني  «ماذا  وتابع 
ميسي  ليونيل)  األرجنتيني  و(جنمه 
الكرة  قمة  إلى  العودة  يريد  إنتر  ورفاقه؟ 
الصيف  هذا  كثيراً  واستثمر  اإليطالية 
من أجل محاولة حتقيق ذلك .. من اجلميل 
هذا  من  فرق  مواجهة  بفرصة  حتظى  أن 
فيها  سنخوض  التي  واألماكن،  النوع، 
مبارياتنا خارج ملعبنا ليست سيئة على 
بالتحديد)،  (نوكامب وسان سيرو  اإلطالق 
في  لدينا  ما  أفضل  نقدم  أن  علينا  لكن 
دور  تخطي  محاولة  أجل  من  مباراة  كل 

اجملموعات» .
«من  فقال  رويس،  ماركو  دورمتوند  قائد  أما 
جداً.  صعبة  اجملموعة  هذه  أن  الواضح 
نواجه منافسني لم نختبر أنفسنا ضدهم 

في األعوام األخيرة» .
وستكون مواجهة «سيغنال إيدونا بارك» 
األولى بني دورمتوند وبرشلونة في املسابقة 
على  سابقاً  التقيا  لكنهما   ، القارية 
الكأس السوبر القارية عام ١٩٩٨ حني توج 
النادي الكتلوني باللقب بفوزه ذهاباً على 

أرضه ٢-صفر قبل التعادل إياباً ١-١ (كانت 
تقام بنظام مباراتني، ذهاباً وإياباً).

عودة ميسي للتدريبات
قبيل  برشلونة خبراً ساراً  وتلقى جمهور 
املواجهة املهمة ضد دورمتوند بعودة جنمه 
التمارين اجلماعية بعد  إلى  ميسي األحد 

غيابه منذ نحو شهر بداعي اإلصابة.
حسابه  على  الكتلوني  النادي  ونشر 
الفريق  مع  يتمرن  «ليو ميسي  تويتر  على 
جزئياً  شارك  دميبيلي  عثمان  و(الفرنسي) 
مرفقاً  الفريق»،  مع  التدريبية  احلصة  في 
جانب  إلى  والفرنسي  لألرجنتيني  بصورة 

مواطن األخير أنطوان غريزمان.
وتعرض األرجنتيني إلصابة في ربلة الساق 
اليمنى خالل احلصة التدريبية األولى بعد 
اإلجازة الصيفية منتصف شهر أغسطس 
التي  األربع  املباريات  أبعده عن  املاضي، مما 

خاضها فريقه حتى اآلن في الليغا.
الثالثاء  مباراة  إلى  الفريقان  ويدخل 
مبعنويات مرتفعة بعد الفوزين الكاسحني 
اللذين حققاهما في الدوري احمللي، دورمتوند 
ثنائية  باير ليفركوزن ٤-صفر بفضل  على 
فالنسيا  على  وبرشلونة  رويس،  ماركو 
اإلصابة  من  للعائد  ثنائية  بفضل   ٥-٢

األوروغوياني لويس سواريز.
تشلسي أمام فالنسيا

املنافسة  تبدو  الثامنة،  اجملموعة  وفي 
مفتوحة متاماً بوجود تشلسي اإلنكليزي، 
وفالنسيا  ليغ،  «يوروبا»  مسابقة  بطل 
مارسيلينو  مدربه  أقال  الذي  اإلسباني، 
منه  بدالً  وعني  املاضي  األربعاء  غارسيا 
اختباره  في  سقط  الذي  سيالديس  ألبير 
األول أمام برشلونة ٢-٥، وأياكس أمستردام 
الهولندي صاحب اإلجناز املوسم املاضي إذ 
جرد ريال مدريد اإلسباني من اللقب ووصل 
إلى نصف النهائي بعد إقصائه يوفنتوس 

اإليطالي، إضافة إلى ليل الفرنسي.
ضد  أرضه  على  املشوار  تشلسي  يبدأ 
على  أياكس  يلعب  حني  في  فالنسيا، 

أرضه أيضاً ضد ليل.

مع  الفرنسي  ليون  أيضاً  اليوم  ويلعب 
زينيت سان بطرسبورغ الروسي، وبنفيكا 
ضمن  األملاني  اليبزيغ  مع  البرتغالي 

منافسات اجملموعة السابعة.
الفرصة األخيرة لفالفيردي

ملعب  من  اليوم  اإلسباني  برشلونة  يبدأ 
الفرصة  حتدي  األملاني  دورمتوند  بوروسيا 
املُطالب  فالفيردي،  إرنستو  ملدربه  األخيرة 
هذا املوسم بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، وإال فسيكون مهددا باخلروج 

من الباب الصغير مللعب «كامب نو».
لم  برشلونة  جمهور  أن  فالفيردي  ويدرك 
ينسَ ولن يسامحه على الهزميتني املذلتني 
في  الكتالوني  الفريق  بهما  مني  اللتني 
مهمة  أمام  بدا  حني  املاضيني  املوسمني 
وليفربول  اإليطالي  روما  ضد  سهلة 
اإلنكليزي في الدورين ربع النهائي ونصف 
النهائي تواليا، بفوزه ذهابا على أرضه ٤-١ 

و٣-صفر.
وودع  حتققت،  املدوية  املفاجأة  لكن 

إيابا  بخسارته  املناسبتني  في  املسابقة 
صفر-٣ في العاصمة اإليطالية ثم صفر-٤ 
بليفربول  اخلاص  «أنفيلد»  ملعب  على 
باللقب  الفوز  حتى  طريقه  واصل  الذي 

على حساب مواطنه توتنهام.
خيار  مع   ٢٠٢٠ في  ينتهي  عقده  أن  ومبا 
 ٥٥) فالفيردي  يعلم  إضافياً،  عاماً  متديده 
الكتالوني  النادي  مع  مستقبله  أن  عاماً) 
دوري  لقب  بإحراز  املوسم  هذا  مرتبط 
الفوز  حتى  ألن  سواه،  شيء  وال  األبطال، 

الثالث  للموسم  احمللي  الدوري  بلقب 
وكأس  بالكأس  التتويج  حتى  أو  تواليا 
ملواصلة  كافيا  يكون  لن  احملليني  السوبر 
املشوار مع فريق طموح غاب عن منصة 
جهود  رغم   ٢٠١٥ منذ  القاري  التتويج 
ليونيل  األرجنتيني  النجم  مثل  العبني 

ميسي واألوروغوياني لويس سواريز.
ألكاسير من بديل إلى «هداف قاتل»

باكو  اإلسباني  الدولي  املهاجم  حتول 
ألكاسير من بديل على مقاعد االحتياط 
مع فريقه السابق برشلونة اإلسباني إلى 
بوروسيا  احلالي  فريقه  مع  قاتل»  «هداف 
عينيه  نصب  يضع  وهو  األملاني،  دورمتوند 
اليوم  يحل  الذي  إسبانيا  بطل  من  الثأر 
إيدونا  «سيغنال  ملعب  على  ضيفا 
اجملموعة  منافسات  مستهل  في  بارك» 

السادسة ملسابقة دوري أبطال أوروبا.
عن  عاما،   ٢٦ البالغ  ألكاسير،  ويقول 
خاصة»،  مباراة  «إنها  املرتقب:  اللقاء 
فريقي  أمام  للعب  سعيد  «أنا  مضيفا 
اللعب  الرغبة في  السابق، وهذا مينحني 

بشكل أفضل».
من  قادما  دورمتوند  إلى  وصوله  وبعد 
املهاجم  حتول   ،٢٠١٨ عام  برشلونة 
اإلسباني إلى أحد أفضل الالعبني في الـ 
في  بداياته، فسجل  «بوندسليغا» خالل 
املباريات  ١١ هدفا خالل  املنصرم  املوسم 
املسابقات،  مختلف  في  األولى  السبع 
على  سجل  إذ  املوسم،  هذا  الكرّة  وأعاد 
التي  املباريات  خالل  واحدة  مرة  األقل 
أهداف   ٥) واألسود»  «األصفر  مع  خاضها 

في ٤ مباريات) واملنتخب اإلسباني.
املالعب  داخل  ألكاسير  تألق  يقتصر  لم 
روخا»  «ال  بقميص  فسجل  األملانية، 
االسبوع املاضي ثالثة أهداف توزعت أمام 
صفر،   -٤ فارو  وجزر  (هدف)،   ٢-١ رومانيا 
(هدفان) ضمن تصفيات كأس أوروبا ٢٠٢٠.

روبرت  االسباني  املنتخب  مدرب  وأثنى 
لنا  بالقول: «شرف  مورينو على مهاجمه 

أن يكون موجودا معنا».
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أكد تقرير صحفي إيطالي، أن األرجنتيني ماورو 
ــان جيرمان، لديه  ــم باريس س إيكاردي، مهاج

حتدٍ صعب أمام ريال مدريد.
ــبورت»  ــا ديللو س ــة «الجازيت ــا لصحيف ووفقً
اإليطالي، فإن إيكاردي مرشح لبدء أول مباراة له 
ا األربعاء،  ــان جيرمان ضد ريال مدريد، غدً مع س
في اجلولة األولى من دور اجملموعات بدوري أبطال 
ــارت إلى أن إيكاردي سيلعب أساسيًا  أوربا.وأش

في ظل الغيابات الكبيرة في خط الهجوم.
ــان جيرمان  ــب املهاجم األرجنتيني مع س ولع

ــدوري  ــبورج بال ــاء ستراس ــالل لق ــرة خ ألول م
ــبت املاضي، عندما حل بديالً  ــي، الس الفرنس
ــج في  ــوبو موتين ــيم تش ــي ماكس للكاميرون

الدقيقة ٦٣.
وكان إيكاردي رحل عن إنتر في الصيف املاضي 
ــابات املدرب  ــبب خروجه من حس ــا، بس مرغمً
ــزوري بعرضه  ــام النيرات ــي وقي ــو كونت أنطوني
للبيع. يذكر أن إيكاردي يلعب مع سان جيرمان 
ــبيل اإلعارة، مع وجود بند  ــم على س ملدة موس
يسمح للنادي الباريسي بشرائه نهائيًا مقابل 

٧٠ مليون يورو .

ÜÌâÜfl@fibÌâ@‚bflc@paà€a@pbjqg@Ü§@cÜjÌ@ÖâbÿÌg

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

 وكاالت /

NO. 3264 .                 . 18 .    SEP  . 2019WEDاالربعاء(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣٢٦٤)              ١٨ / ٩ / ٢٠١٩ 

Ü„Ï∑âÎÖ@ûâc@Û‹«@Cfib�i˛aD@ø@ÍâaÏífl@|nn–Ì@Ú„Ï‹ëäi@NN@pb«Ï‡1a@âÎÖ@÷˝�„a

بعدما  االنتصارات  نغمة  غاالكسي  أجنلس  لوس  استعاد 
ساحقة  بنتيجة  سيتي  كانساس  سبورتنغ  على  تغلّب 
املهاجم  القدم.واصل  لكرة  األميركي  الدوري  في  األول  أمس 
السويدي اخملضرم زالتان إبراهيموفيتش ممارسة هوايته في هز 
الشباك، وسجل ثالثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه لوس أجنلس 
غاالكسي إلى استعادة نغمة االنتصارات بفوز كاسح ٧-٢ على 
القدم  دورة كرة  األول في  سبورتنغ كانساس سيتي مساء أمس 
األميركي للمحترفني.كما تغلب تورنتو على كولورادو رابيدز ٣-٢ 
ومينيسوتا يونايتد على ريال سول ليك ٣-١ وسياتل ساوندرز على 
بورتالند  مضيفه  على  يونايتد  سي  ودي   ٢  -٤ بولز  ريد  نيويورك 
الثالثة  أهدافه  إبراهيموفيتش  ١-صفر.وسجل  تيمبرز 
إلى قلب تأخره بهدف نظيف  (هاتريك) ليقود غاالكسي 
إلى فوز كاسح ٧-٢، ليرفع رصيده إلى ٤٥ نقطة في املركز 
اخلامس مبجموعة الغرب، حيث شهدت املباراة الفوز األول 
لغاالكسي في آخر خمس مباريات خاضها باملسابقة.وجتمد 
التاسع بنفس  املركز  رصيد كانساس سيتي عند ٣٧ نقطة في 
البطولة. في  التوالي  على  الثانية  الهزمية  نال  بعدما  اجملموعة، 

وبادر كانساس بهز الشباك عن طريق التشيلي فيليبي غوتيريز 
التي  السبعة  األهداف  عبر  بقوة  ورد جاالكسي   ٢٤ الدقيقة  في 
سجلها إبراهيموقيتش في الدقائق ٣٢ و٥١ و٨٥ وجو كورونا في 
الدقيقة ٤٨ وأورييل أنتونا في الدقيقة ٦٩ وسيباستيان ليتجيت 
له  الثاني  الهدف  غوتيريز  يحرز  أن  قبل  و٧٩،   ٧٧ الدقيقتني  في 
٨٦.ورفع  الدقيقة  في  كانساس  ولفريق 
إبراهيموفيتش رصيده إلى ٢٦ هدفا في 
املركز الثاني بقائمة هدافي املسابقة 
واحد خلف  بفارق هدف  املوسم  هذا 
مهاجم  فيال  كارلوس  املكسيكي 

لوس أجنليس إف سي.

Ô„ÜÓéi@ââÜÓœÎ@t7i@ø@fiaÖb„Î@¥iåÌäi@ø@ìnÓœÏ◊ÏÌÖ

مع  الساحل  نادي  تعاقد 
السابق  العربي  العب 
الوزان،  باقر  اليد  لكرة 
ر  حُ انتقال  صفقة  في 
وذلك  واحد،  موسم  ملدة 
ضمن خطة دعم صفوف 
استعدادا  األول،  الفريق 
ملنافسات املوسم اجلديد، 
نوفمبر  يبدأ في  أن  املقرر 
من  الوزان  ويُعد  املقبل. 

على  املميزين  الالعبني 
وفي  الدائرة  مستوى 
الدفاع، وسبق له اللعب 
بجانب  القرين،  نادي  مع 
العربي.  األصلي  ناديه 
الساحل،  يكون  وبذلك، 
تدريبه  الذي يشرف على 
توفيق،  حسام  املصري 
خمس  عقد  في  جنح 
لدعم  مهمة  صفقات 

صفوف الفريق.

ماتيتش،  نيمانيا  يشعر 
مانشستر  وسط  العب 
أمل،  بخيبة  يونايتد، 
مع  مشاركاته  لقلة 
املوسم  بداية  منذ  الفريق 
اإلنكليزي  للدوري  اجلديد 
لكنه  القدم،  لكرة  املمتاز 
على  القتال  سيواصل 
التشكيلة. في  مكان 

الصربي  الالعب  وخسر 
ملصلحة  مكانه  عاما)   ٣١)
مكتوميناي،  سكوت 
يونايتد، في  أكادميية  خريج 
لكنه  الفريق،  وسط  خط 
مرة  ألول  أساسيا  شارك 
بدال  مباريات  خمس  في 
في  املصاب،  بوغبا،  بول  من 
السبت،  ١-صفر،  االنتصار 
سيتي.وردا  ليستر  على 
شعر  هل  سؤال؛  على 
من  خروجه  بعد  بإحباط 
غونار  أولي  املدرب  حسابات 

سولشار في بداية املوسم؟ 
للصحافيني:  ماتيتش  قال 
اللعب،  في  أرغب  «بالطبع، 
عندي  ما  أفضل  دائما  أقدم 
«املدرب  للفريق».وتابع: 
يختار  الذي  الشخص  هو 
التشكيلة، وعندما يجلس 
أي العب على مقاعد البدالء 
باحلزن،  ريب  بال  يشعر 
لكني أعمل جاهدا إلقناعه 
بتغيير رأيه واختياري ضمن 
طويل.  املوسم  التشكيلة. 
أمام  (لعبت  شاهدمت  كما 
سعيد  أنا  وفزنا،  ليستر) 
وسنرى  النتيجة،  بهذه 
املدرب  سيقرره  الذي  ما 
ماتيتش،  مستقبال».وقال 
بخط  مهم  العب  وهو 
انتقاله  منذ  يونايتد  وسط 
إن   ،٢٠١٧ في  تشلسي  من 
استحقوا  الشبان  الالعبني 
حتت  فرص  على  احلصول 

قيادة سولشار.

ÊaãÏ€a@ä”bi@·öÌ@›ybé€a@CÜÌD

@fiÏÅÜ€@›mb‘Óç@ìnÓmbfl
ÜnÌb„ÏÌ@Ú‹Óÿím

@ÖÏ‘Ì@ìnÓœÏ‡ÓÁaäig@ŸÌämbÁ
paâbñn„¸a@ÒÖb»nç¸@Ôé◊¸bÀ الفني املدير  زيدان،  الدين  زين  الفرنسي  أعلن 

لريال مدريد، قائمة فريقه اخلاصة مبباراة باريس 
ضمن  األربعاء،  ا  غدً لها،  املقرر  جيرمان  سان 
اجملموعات  دور  من  األولى  اجلولة  منافسات 
بدوري أبطال أوروبا.وشهدت القائمة غياب كل 
لوكا  ناتشو،  راموس،  مارسيلو، سيرجيو  من: 
أسينسيو،  ماركو  فالفيردي،  فيدي  مودريتش، 
ألسباب  ماريانو  دياز،  إبراهيم  إيسكو، 

مختلفة.
وضمت القائمة ١٩ العبًا وجاءت كالتالي:

حراسة املرمى: كورتوا – أريوال – ألتوبي.
الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – أودريوزوال – فاران 

– ميندي - ال فوينتي.
خاميس   – كاسيميرو   – كروس  الوسط: 

رودريجيز.
 – فاسكيز   – بيل   – بنزميا   – هازارد  الهجوم: 

يوفيتش – فينيسيوس – رودريجو.

Êbfl7u@Êbç@Ú»”ÏΩ@ÜÌâÜfl@fibÌâ@Ú‡ˆb”@ø@Òäq˚fl@pbibÓÀ

عقوبة  قلصت  أنها  الثالثاء،  اليوم  الرياضية،  التحكيم  أعلنت محكمة 
إيقاف نيمار مهاجم باريس سان جيرمان من ٣ مباريات أوروبية إلى مباراتني 
فقط، بعد إهانة احلكام.وتقدم سان جيرمان ونيمار بطعن ضد قرار االحتاد 

األوروبي لكرة القدم (يويفا) في يونيو/ حزيران بإيقاف نيمار ٣ مباريات.
ووافقت احملكمة على قبول الطعن بشكل جزئي.

ووصف نيمار نظام حكم الفيديو املساعد «بالفضيحة» عقب خروج 
سان جيرمان من دور الـ١٦ بدوري األبطال أمام مانشستر يونايتد الذي 
باريس  ليفوز ٣-١ في  اللحظات األخيرة  حصل على ركلة جزاء في 
الثالثة من  اللعب في اجلولة  ويتأهل.وبذلك سيكون بوسع نيمار 
ضيفا  جيرمان  سان  سيحل  حيث  األبطال  بدوري  اجملموعات  دور 

على كلوب بروج البلجيكي في ٢٢ أكتوبر/ تشرين األول.

ÔiÎâÎ˛a@Öb§¸a@Û‹«@âb‡Ó„@äñ‰m@ÚÓôbÌä€a@Ú‡ÿ0a



ــرات  ــوال األيام املاضية، املؤش ــدت ط تصاع
ــية العراقية  الدالة على أن القوى السياس
ــم أهم امللفات اخلالفية بني  ذاهبة إلى حس
ــة ونظيرتها في  ــة املركزي احلكومة االحتادي
إقليم كردستان، عبر سعي مجلس النواب 
ــون النفط والغاز، الذي  املركزي إلى إقرار قان
من املفترض أن يُعرض ويُناقش خالل الفصل 

التشريعي البرملاني احلالي.
وبذلك ستتوضح وحتدد مختلف مستويات 
ــروة النفطية في  ــلطة الطرفني على الث س
ــك إدارة  ــالد، مبا في ذل ــق الب ــف مناط مختل

ــركات  ــع الش ــد م ــوق التعاق ــول وحق احلق
ــي  ــر، الت ــتخراج والتصدي ــة واالس األجنبي

ــكل واحدة من أشد امللفات اخلالفية  تش
بينهما.

ــزي كان من  ــاز املرك ــط والغ ــون النف قان
ــنة األولى  املفترض أن يتم إقراره منذ الس
ــتور العراقي، عام ٢٠٠٥، إال أن  إلقرار الدس
احلكومات املتعاقبة وبتشجيع من القوى 
ــا، متهلت في  ــكلة له ــية املش السياس
إقراره، مثل غيره من القوانني، التي رسم 
ــة،  ــي مالمحها الرئيس ــتور العراق الدس
وترك للبرملان سلطة إقرار تفاصيلها عبر 

قوانني خاصة.
لكن البرملانات العراقية املتعاقبة غرقت 
ــاراً من ذلك  ــا البينية اعتب ــي صراعاته ف
ــن الضغوط  ــت، وخضعت جلملة م الوق
اإلقليمية، فصارت محل خالف شديد بني 
املركزية ونظيرتها اإلقليمية،  السلطات 

ومع إقليم كردستان العراق حتديداً.

أزمة أساسية
ــت حكومة  ــنوات املاضية، ظل ــوال الس ط
ــية تتهم  ــتان وقواه السياس ــم كردس إقلي
ــة  املركزي ــة  العراقي ــية  السياس ــوى  الق
ــرار كثير من القوانني  ــا تتقصد عدم إق بأنه
ــتورية  ــيرية للمواد الدس ــة التفس االحتادي
ــة، مثل قانون اجمللس االحتادي، الذي  الرئيس
ــريعية  ــكل غرفة تش ــرض أن يش ــن املفت م
ــالً للجماعات  ــر متثي ــان، وأكث ــرة للبرمل نظي
ــون النفط  ــة، وكذلك قان ــات العراقي واجله
ــتور العراقي إلى  ــير الدس ــاز، الذي يش والغ
ــلطات املركزية  ــاركياً بني الس أن يكون تش
واإلقليمية. تذهب تفسيرات القوى الكردية 
ــوى املركزية العراقية  ــذا التباطؤ من الق له
ــعاها إلى االستحواذ  إلى أنها ناجتة من مس
على احلقوق الدستورية للقوى الطرفية في 

الثروة الوطنية .
ــى وتيرة  ــني الطرفني عل ــة ب ــارت العالق وس
ــية  ــى أن مالت القوى السياس ــة، إل توافقي
ــا  ــذ قراءته ــى تنفي ــام ٢٠١٤ إل ــة ع الكردي
ــي املتعلقة  ــتور العراق ــة ملواد الدس اخلاص

ــتور  ــرت أن الدس ــي، واعتب ــأن النفط بالش
ــركات  ــد مع الش ــلطة التعاق ــا س مينحه
ــن مناطقها  ــتخراج النفط م العاملية واس

وتصديره إلى اخلارج.
ــتراتيجية حكومة رئيس  ــك اإلس دفعت تل
رئيس مجلس الوزراء األسبق، نوري املالكي، 
ــم باحلجر على حصة  ــى اتخاذ قرار محك إل
إقليم كردستان العراق من امليزانية املركزية، 
ــن مجموعها.  ــدر بـ١٧ ٪ م ــي كانت تق والت
ــى أن أقرت  ــتمراً إل ــر مس ــك احلج ــي ذل وبق
ــبياً عن ميزانية  احلكومة احلالية إفراجاً نس
ــة نصف رواتب  ــالً بدفع قراب ــم، متمث اإلقلي
ــى أن تقوم  ــتان، عل ــم كردس ــي إقلي موظف

ــون برميل  ــليم كمية ربع ملي األخيرة بتس
ــر احلكومية  ــركة التصدي ــاً لش نفط يومي

العامة «سومو».

تفسريان متناقضان
ــتور  الدس ــن  م و١١٢   ١١١ ــان  املادت ــم  ترس
ــن  ك ميُ ــا  مل ــية  األساس ــح  املالم ــي  العراق
تسميته السلطة على الثروة الباطنية في 
ــتاذ القانون الدستوري  البالد، كما يقول أس
ــه  حديث ــي  ف ــت  بهج ــيخ  ش ــى  مصطف

لصحيفة االندبندنت عربية.
ــني  «املادت إن  ــت،  بهج ــيخ  ش ــول  ويق

ــاد لهذا  ــة أبع ــاوالن ثالث ــتوريتني تتن الدس
ــة التي يجب أن  ــأن، يتعلق األول باجله الش
ــروة، والتي أقر  ــتفيد من عائدات هذه الث تس
ــا يجب أن  ــي بوضوح بأنه ــتور العراق الدس
تكون ملصلحة مجموع الشعب العراقي، أي 
أن االستثمار واالستفادة من الثروة النفطية 
كن لهما أن يكونا محليني، أي  والغازية ال ميُ
ــتغل املناطق واألقاليم الغنية بهذه  أن تس
ــا اخلاصة، بل يجب  الثروة مواردها ملناطقه
ــادل». ويضيف:  ــكل ع أن يُعاد توزيعها بش
ــتويني االخريني، فإن بندي املادة  «وعلى املس
ــان إلى أن  ــتور العراقي يذهب ــن الدس ١١٢ م
ــتثمار  ــلطات العراقية على اس حتافظ الس
ــكل  ــوزع وارداتها بش ــول النفطية وت احلق
ــق العراقية،  ــه بـ«املنصف» بني املناط تصف
ــي بند آخر  ــكان، وتنص ف ــداد الس ــق أع وف
ــب أن يربط احلكومة  على أن املبدأ الذي يج
ــم املنتجة  ــع احملافظات واألقالي االحتادية م
ــراكة  للنفط والغاز يجب أن يقوم على الش
ــتراتيجية لهذه  في رسم السياسات اإلس

الثروة».

ــني الطرفني  ــالف ب ــح، أن «اخل ويوض
ــن  ــراءة هذي ــي ق ــدث ف ــدث ويح ح

ــد احلكومة  ــا تعتم ــن، فبينم البندي
املركزية على املادة التي تقر بعمومية الثروة 
ــتراتيجيات  النفطية، لتذهب إلى تبني إس
ــروة النفطية،  ــى الث ــلطات مركزية عل وس
فإن حكومة إقليم كردستان العراق وقواها 
ــي،  ــد الثان ــى البن ــد عل ــية تعتم السياس
ــى أي حكومة  ــراكة عل ــرض الش ــذي يف ال
ــو ما لم تلتزم  ــألة، وه مركزية في هذه املس
ــابقة، وبذلك، فإن  به أي حكومة عراقية س
ــي انتهاج  ــارت حرة ف ــلطات اإلقليم ص س

سياسات نفطية ذات استقاللية».

شروط إقليم كردستان
ــم  إقلي ــة  حكوم ــن  م ــون  قريب ــون  مراقب
ــدوا أن الطرف الكردي  ــتان العراق، أك كردس
ــديد اإليجابية في التعامل مع احلكومة  ش
االحتادية والقوى السياسية العراقية إلقرار 

ــرع وقت ممكن، كي تتحول  هذا القانون بأس
ــة  ــة االقتصادي ــات التنمي ــه ديناميكي مع
ــرعية  ــتويات أكثر ش ــم إلى مس في اإلقلي

وشفافية.
ويؤكد املراقبون، أن الطرف الكردي مستعد 
ــودات  ــى مس ــكار وحت ــض األف ــال بع إلرس

القوانني الكاملة للنفط والغاز إلى البرملان 
املركزي، لتكون واحدة من القواعد القانونية 
ــون النفط  ــها قان ــيقر على أساس التي س
ــزي، مع بعض التعديالت التي قد  الغاز املرك

تراها القوى السياسية األخرى ضرورية.
املراقبون األكراد أشاروا إلى أن الزيارات األخيرة 
ــة بغداد  ــراد إلى العاصم ــؤولني األك للمس
ــات التي تناولت ذلك  ــت عامرة بالنقاش كان
ــتعداده  ــأن، وأن الطرف الكردي أكد اس الش
ــلطات االحتادية  ــاون والتوافق مع الس للتع
إلقرار هذا القانون، وأنه – أي الطرف الكردي- 
ــت  ــني للتصوي ــرطني تقني ــط ش ــك فق ميل
ــط والغاز. ــون مركزي للنف ــة أي قان ملصلح
ــون في ظالل املادتني  فأي قانون يجب أن يك
ــني تعتبران  ــتني، اللت ــتوريتني الرئيس الدس
ــلطة عليا على أي قانون تفصيلي ميكن  س
ــرط اآلخر يتعلق  ــدر عن البرملان. الش أن يص
ــؤون النفط  ــس احتادي لش ــكيل مجل بتش
والغاز، يكون ذا سلطة عليا على هذا امللف، 
ــلطات  ــة املركزية وس ــن احلكوم ــف م ومؤل
األقاليم واملناطق املنتجة للنفط، وأن يكون 
ــم إستراتيجية  ذلك اجمللس ذا سلطة لرس
ــط  ــع وزارة النف ــة، ويخض ــراق النفطي الع

لسلطاته العليا.
ــرطني  ــراد أن هذين الش ــون األك ــرى املراقب ي
ــتان النفطية،  ــوق إقليم كردس يؤمنان حق
ــروة الوطنية، وهما  وحصته العادلة من الث
احملددان الوحيدان كي يوافق الطرف الكردي 
ــون النفط  ــة قان ــت ملصلح ــى التصوي عل
ــتمر اقليم كردستان  والغاز.وفي املقابل يس
ــط الذي يصدره،  ــليمه أموال النف بعدم تس
إضافة إلى عدم تسليمه الـ٢٥٠ ألف برميل 
ــب  نفط يومياً إلى احلكومة االحتادية بحس
ــام اجلاري  ــون املوازنة للع ــه قان مانص علي

٢٠١٩، رغم وعوده .

يتساءل البروفيسور اإلسرائيلي 
إفرامي إنبار، رئيس معهد القدس 
لإلستراتيجية واألمن، والباحث 
ــط، في  ــرق األوس ــدى الش مبنت
تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» 
ــرائيل  ــا إذا كان ترحيب إس عم
ــتان  ــة عالقات مع باكس بإقام

جدير بإثارة قلق الهند.
أن  ــى  إل ــر  التقري ــص  ويخلُ
ــتان  «النقاش املتكرر في باكس
ــن  ــرائيل يعكس حتسُّ حول إس
ــة، وقد تصبح  ــا الدولي مكانته

ــالمية الكبيرة  الدولة اإلس
التالي  ــاح  النج هي محور 
في القبول املتزايد إلسرائيل 

حول العالم».
ــي  ف ــارب  التق ــارات  إش

باكستان
باإلشارة  التقرير  ــتهل  يس
ــرته  نش رأي  ــال  مق ــى  إل
ــذا  ــس» ه ــة «هآرت صحيف

األسبوع، ورد فيه سماح رئيس 
الوزراء الباكستاني عمران خان 
ــكريني لوسائل  ومؤيديه العس
ــة  للرقاب ــة  اخلاضع ــالم  اإلع
ــديدة بحرية غير مسبوقة  الش
ملناقشة إمكانية إقامة عالقات 

دبلوماسية مع إسرائيل.
ويضيف إنبار: «مثل هذا النقاش 
ــدا. فقد كان  ــس جدي ــام لي الع
اجلنرال  ــكري  العس الديكتاتور 
ــرف هو أرفع مسؤول  برويز مش
ــع  يداف ــتاني  باكس ــي  سياس
ــية  عن إقامة عالقات دبلوماس
ــي عام  ــرائيل ف ــة مع إس علني
ــن  العقدي ــدار  م ــى  وعل  .٢٠٠٣
ــى بدء  ــث بالده عل ــني ح املاضي
مثل هذا التحرك الدبلوماسي. 
ــدو أن  ــر، يب ــت احلاض ــي الوق ف
ــذي كان يوما ما من  املوضوع ال
تقييم  بإعادة  واخلاص  احملرمات، 
اليهودية،  ــة  الدول ــن  م املوقف 
ــت مضى  ــن أي وق ــات أكثر م ب

جزءًا من اخلطاب السائد».
ــل  تتفاع ــس،  الكوالي وراء 
ــتان من حني  ــرائيل وباكس إس
ــي  العلن ــاء  اللق ــن  لك ــر،  آلخ
ــؤولي الدولتني،  الوحيد بني مس

ــهيرة  الش ــة  املصافح ــي  وه
ــيلفان  ــة س ــر اخلارجي ــني وزي ب
ــتاني  الباكس ونظيره  ــالوم  ش
ــي تركيا  ــوري ف ــيد قص خورش
ــول) ٢٠٠٥،  ــبتمبر (أيل ــي ١ س ف
ــفر عن تخفيف املوقف  لم تس
العدائي التقليدي الرسمي جتاه 
ــرائيل. هذا العداء له جذوره  إس
في الثقافة اإلسالمية السائدة 
ــتان. عالوة على ذلك،  في باكس
ــالمية في ذلك  فإن الدوائر اإلس
ــي  ــوزن سياس ــع ب ــد تتمت البل
ــا  معارضته ــن  وتعل ــر،  كبي
ــة  ــة اخلارجي ــر السياس لتغيي

الباكستانية جتاه إسرائيل.
ويكمل التقرير: «ومع ذلك، فإن 
ــتان  ــاش املتكرر في باكس النق
ــن  ــرائيل يعكس حتس حول إس
ــة،  الدولي ــرائيل  إس ــة  مكان
أن  ــتانيني  للباكس ــن  ميك وال 
النخب  يتجاهلوا حتول مواقف 
العربي  ــم  العال ــي  ف ــنية  الس
ــا نظمت  ــرائيل. عندم جتاه إس
ــر مدريد  ــات املتحدة مؤمت الوالي
ــام ١٩٩١، قبلت  ــالم في ع للس
ــة الدعوة  ــدول العربي جميع ال
ووافقت على اجللوس مع الوفد 
اإلسرائيلي، في إشارة إلى قبول 
أكبر إلسرائيل في عالم يخضع 
ــدة.  املتح ــات  الوالي ــة  لهيمن
ــر واألردن معاهدات  ووقعت مص
ــرائيل، كما عززت  سالم مع إس
 ١٩٩٣ ــام  لع ــلو  أوس ــات  اتفاق
ــرائيل ومنظمة التحرير  بني إس
ــذا االجتاه من  ــطينية ه الفلس

الواقعية السياسية».
عالوة على ذلك، تراجع االهتمام 
الفلسطينيني  بأوضاع  العاملي 
إلى حد كبير. وأصبحت جوانب 
ــة الوطنية  ــالل في احلرك االخت
ا مبرور  الفلسطينية أكثر وضوحً

ــتحوذت النزاعات  ــت، واس الوق
ــى عناوين  ــرى عل ــة األخ الدولي

الصحف.
ــن،  األخيري ــن  العقدي ــالل  وخ
جعل تهديد آخر الدول العربية 
أكثر  تقترب  احملافظة  ــنية  الس
ــبب اخملاوف  ــرائيل. وبس من إس
ــران، انخرطت  ــة حول إي املتبادل
ــعودية  ــة الس ــة العربي اململك
ــارات  واإلم ــان  وعم ــن  والبحري
ــي  ــر ف ــدة وقط ــة املتح العربي
ــرائيل في  ــادئ مع إس ــاون ه تع
ــادل املعلومات  مجال األمن وتب
ــض  بع ــي  وف ــتخباراتية.  االس

ــرائيليني  حَ لإلس ــمِ ــاالت سُ احل
ــتثناء  ــارة هذه البلدان (باس بزي

السعودية).
ــي الوقت  ــف التقرير: «ف ويضي
ذاته، تزدهر عالقات إسرائيل مع 

العديد من دول آسيا الوسطى 
ــلمة  املس ــة  األغلبي ذات 
رئيس  ــاد  ق ــرًا  وأخي ــرة.  الكبي
الوزراء بنيامني نتنياهو حملة 
ا  ــدً ج ــة  ناجح ــية  دبلوماس
ــريك  إلى ش ــرائيل  إس حولت 
ــة. ويبدو  ــه للغاي ــوب في مرغ
املعادي  ــتاني  الباكس املوقف 
إلسرائيل وقد عفا عليه الزمن، 
ويتعارض على نحو متزايد مع 

احلقائق الدولية» .
أن  ــدو  يب ــك،  ذل ــى  عل ــالوة  ع
املصالح الوطنية الباكستانية 
ــات أفضل  ــة عالق إقام ــي  متل
ــرائيل. وحتولت العالقة  مع إس
اإلسرائيلية اجلديدة مع الهند 

ــق عليه  ــى ما أطل ــا إل تدريجيً
ــدي ناريندرا  ــوزراء الهن رئيس ال
ــتراتيجية».  اس مودي «شراكة 
ــا  التكنولوجي ــادت  أف ــد  لق
اإلسرائيلية واألسلحة بشكل 
جيد اجملهود العسكري الهندي 
في حرب كارجيل ضد باكستان 

عام ١٩٩٩.
ويتابع التقرير: «فضالً عن ذلك، 
فإن التعاون الهندي اإلسرائيلي 
ــات مومباي  ــد هجم ــق بع األوث
اإلرهابية عام ٢٠٠٨ قد عزز قدرة 
دلهي على التعامل مع اإلرهاب 
ــتان مصدره.  باكس ــد  تع الذي 
ــول إن عالقات أفضل  وميكن الق
مع إسرائيل قد تخلق توازنا مع 
العالقات العسكرية الهندية – 

اإلسرائيلية املكثفة».
ــتان في التقارب  مصالح باكس

مع إسرائيل
ــرائيل،  ــى إس ــر إل ــك يُنظ كذل
ــى أنها حتمل  وهذا صحيح، عل
ــنطن.  ــي واش ــل ف ــض الثق بع
ــهد العالقات  ــن آن آلخر تش وم
ــتانية توترًا.  األمريكية الباكس
ــتدعاء  ــي كتابه اجلديد «اس وف
ــادة»،  القي ــم  تعل ــى:  الفوض
ــس وزير الدفاع  كتب جيم ماتي
ــادة  القي ــس  ورئي ــي  األمريك
ــابق:  ــة الس ــة األمريكي املركزي
ــدان التي  ــع البل ــن بني جمي «م
ــتان هي  أعرفها، أعتبر أن باكس

أخطرها».
«إن   : ــالً قائ ــر  التقري ــح  ويوض

وتوفير  ــة  النووي ــا  التكنولوجي
ــالميني  اإلس للمتطرفني  ــالذ  م
ــى الصني، واحتمال  واالنحياز إل
ــة في  النووي ــانة  الترس ــوع  وق
ــالميني، ال  أيدي اإلرهابيني اإلس

يجعل البلد محببًا إلى أمريكا. 
وميكن النظر إلى إسرائيل على 
ــدة في التخفيف  أنها أداة مفي
ــلوك  الس ــوء  ــب س ــن عواق م

الباكستاني في واشنطن».
ا نقطة التقاء،  ــران أيضً ومتثل إي
وباكستان ال تخاف إيران، جارتها 

الى الغرب، بقدر خوف إسرائيل 
ــن الصعب  ــه م ــر أن ــا. غي منه
ــاد ال تكترث  ــالم أب تخيل أن إس
ــلحة  إلمكانية وجود جارة مس
ــا الغربية.  ــى حدوده ــا عل نوويً
عالوة على ذلك يتالعب البلدان 
بأقليات البلوش خارج حدودهما 
ــوذ في  ــى النف ــان عل ويتنافس
ــتان . لذلك فإن احلملة  أفغانس
ــران، التي  ــد إي ــرائيلية ض اإلس
ا، ال تتعارض مع  تضعف خصمً

املصالح الباكستانية.
ورحبت إسرائيل، بوصفها دولة 
تسعى إلى اكتساب الشرعية 
الدولية من سنوات عديدة، على 
الباكستانية.  باملبادرات  الدوام 
وباكستان دولة إسالمية كبيرة، 
ــع  م ــل  أفض ــات  عالق ــة  وإقام
ــالم أباد قد تكون مفيدة في  إس
ــد الديني لصراع  تخفيف البع

ــب  وترغ ــي.  اإلقليم ــرائيل  إس
العالقات  ــرائيل في تطبيع  إس

ــم العالم. عالوة  مع كل عواص
ــتفادة  ــن االس ــك ميك ــى ذل عل
ــتانية  الباكس ــات  العالق ــن  م
ــماح  للس اخلاصة  ــعودية  الس
ــني بالتغلب على  ــا الدولت لكلت
عوائقهما في إقامة عالقات مع 

الدولة اليهودية.
إذا  ــول:  بالق ــر  التقري ــم  ويخت
ــتانية  ــادة الباكس ــت القي كان
ــي نهج  ــة في تبن ــر بجدي تفك
جديد جتاه إسرائيل، فسوف جتد 
ا متجاوبًا.  ــريكً ــدس ش في الق
ــا الكثير الذي  ــرائيل لديه وإس
ــر أنه على  ــن أن تقدمه. غي ميك
ــالم آباد أن تعلم أن العالقة  إس
ــة، وأن  ــد مهمة للغاي مع الهن
ــة  حساس ــتظل  س ــرائيل  إس
الهندية.  ــاوف  اخمل ــاه  للغاية جت
ــر أهمية من  ــة أكث ــد دول والهن

باكستان.
ــر  ــن غي ــك م ــى ذل ــالوة عل ع
ــرائيل رأس  احملتمل أن تبدد إس
مالها السياسي في واشنطن 
على قضايا ذات أهمية ثانوية 
ــذه املرحلة  ــا. وفي ه ملصاحله
ــرائيل على  ــول إس ــإن حص ف
ــة واملكافأة  ــرعية الدولي الش
ــات  عالق ــة  إلقام ــة  املتوقع
دبلوماسية مع دولة إسالمية، 
ــه،  أهميت ــن  م ــم  الرغ ــى  عل
ــى مع املكانة الدولية  يتماش

اجلديدة إلسرائيل.

12 قضايا
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ــمية األولية  ــج الرس ــالن النتائ ــس إلع ــتعد تون تس
لت، كما  لالنتخابات الرئاسية التي جرت األحد، وشكّ
ــونامي  ــا وُصف بأنه «زلزال» أو «تس ــدو حتى اآلن، م يب
ــم القائمة  ــارة منظومة احلك ــي» متثّل بخس سياس
ــي حزب «النداء» وحزب «حتيا تونس»  حالياً واملمثلة ف
ــك منظومة املعارضة التي  ــة «النهضة»، وكذل وحرك
ــعبية» بزعامة  ــف «اجلبهة الش ــنوات حتال قادها لس
ــلطة  ــدأ أحزاب الس ــع أن تب ــي. ويُتوق ــة الهمام حم
ــج الهزمية  ــة درس نتائ ــام املقبل ــي األي ــة ف واملعارض

ــي  االنتخابية احملرجة ألبرز قادتها في االقتراع الرئاس
لئال يتكرر السيناريو نفسه في االنتخابات البرملانية 

املقررة الشهر املقبل.

ــتمر  ــاء أمس، اس ــع تواصل فرز األصوات حتى مس وم
ــل القروي،  ــتقل، ونبي ــعيد، املس ــحان قيس س املرش
رئيس حزب «قلب تونس»، في تصدر السباق الرئاسي 
ــني، ما يعني أنهما سيذهبان إلى  أمام بقية املتنافس
ــيحدد هوية الفائز  الدورة الثانية من االقتراع الذي س

مبنصب الرئيس املقبل للبالد .
ــيصدر قريبا  ــمي الذي س ــالن الرس ــي انتظار اإلع وف
ــه بعد فرز  ــات، تبنيّ أن ــة لالنتخاب ــن النتائج األولي ع
ــبة ٤٨ ٪ من أصوات الناخبني، احتل قيس سعيد  نس
ــوات تاله نبيل القروي  ــة األولى بـ١٨٫٨ ٪ من األص املرتب
ـــ١٥٫٤ ٪، ثم عبد  ــب ضريبي) ب ــجون بتهم تهري (املس
ـــ١٣٫٢ ٪ من األصوات،  ــاح مورو (حركة النهضة) ب الفت
وهو ما يعني أن الترتيب اخلاص بالثالثة األوائل من بني 
املرشحني للرئاسة قد يكون من الصعب أن يتغير، إال 
تت بغالبية كبيرة  إذا أظهر الفرز أن مدناً أساسية صوّ

جداً ملصلحة مرشح بعينه .
ــية  ــاركة في االنتخابات الرئاس ــبة املش يذكر أن نس
ــو ٤٥٫٠٢ ٪ داخل  رت بنح ــدّ ــت ضعيفة، وقُ األحد كان
ــر االنتخابية في دول  ــة ١٩٫٧ ٪ في الدوائ ــس وقراب تون
ــنة ٢٠١٤  ــبة احملققة س ــي أقل من النس ــر، وه املهج

واملقدرة بـ٦٤ ٪.

ــة العليا  ــب رئيس الهيئ ــكر، نائ ــن فاروق بوعس وأعل
ــد احملتملة للدورة  ــتقلة لالنتخابات، عن املواعي املس
ــيراً إلى أنها  ــية، مش ــن االنتخابات الرئاس ــة م الثاني
ستكون إما يوم ٢٩ سبتمبر (أيلول) احلالي أو ٦ أكتوبر 
(تشرين األول) املقبل، وهو تاريخ يتزامن مع االنتخابات 
ــوم ١٣ أكتوبر. أما  ــر ي ــى تقدي ــى أقص ــة، وعل البرملاني
ــمي عن الفائز مبنصب رئيس اجلمهورية  اإلعالن الرس
ــرين الثاني).  ــن املنتظر أن يكون يوم ٦ نوفمبر (تش فم
ــرات في  ــح بقصر املؤمت ــكر في تصري ــح بوعس وأوض
ــة من  ــدورة الثاني ــة ال ــية أن رزنام ــة التونس العاصم
ــية مرتبطة بالطعون املوجهة إلى  االنتخابات الرئاس

احملكمة اإلدارية .
ــي، أن نتائج  ــان، اإلعالمي التونس ــر زياد كريش واعتب
ــأة صادمة ألجزاء كبيرة من  االنتخابات مثّلت «مفاج
الرأي العام التونسي»، إذ إن الفائزين في الدورة األولى 
ــوى على نحو ثلث  ــن انتخابات ٢٠١٩ لم يحصال س م

ــوا  ــوات الناخبني، ما يعني أن ثلثي الناخبني ليس أص
سعداء اليوم بالنتيجة، على عكس انتخابات ٢٠١٤، 
ــو ما يدعو إلى إجراء «مراجعات عميقة»، على حد  وه
ــة احلكم منيت  ــان أن منظوم ــره. وأضاف كريش تعبي
ــكل ممثليها بهزمية نكراء في هذه االنتخابات، فبعد  ب
أن كانت متثّل أكثر من ٧٠ في املائة من أصوات الناخبني 
ــث في ٢٠١٩. وهذا  ــي ٢٠١٤ تراجعت إلى ما دون الثل ف
األمر يهم كذلك مرشح «النهضة» عبد الفتاح مورو، 
ــخصيات املتحدرة من حزب «نداء  وكل األحزاب والش
ــخته األولى، وعلى رأسها وزير الدفاع  تونس» في نس
عبد الكرمي الزبيدي ورئيس احلكومة يوسف الشاهد.

ــاهد في تصريح إعالمي عن  وفي هذا اإلطار، عبّر الش
احترامه لـ«نتائج الصندوق»، وأعرب عن األسف لعدم 
مرور مرشح من «العائلة الدميقراطية» للدورة الثانية 
ــتّت الصف الدميقراطي  اً أن «تش من االنتخابات، معدّ
هو الذي أدى إلى تسجيل هذه النتائج وهي مسؤولية 
اجلميع». ودعا الشاهد إلى الوقوف على مجموعة من 
ــتنتاجات؛ أوالها املشاركة الضعيفة  ــائل واالس الرس
للناخبني وعدم وجود ممثّل عن الصف الدميقراطي في 
ــيات وأسباب تصويت جزء من  الدور الثاني من الرئاس
ــيني إلى  ــكل. كما دعا التونس ــيني بهذا الش التونس

ــات البرملانية املقبلة  «التصويت بكثافة في االنتخاب
حتى ال تترك تونس للمجهول».

ــاهد: «ال خيار في محطة ٦ أكتوبر (تشرين  وتابع الش
ــتقبلها»،  ــد حفاظاً على تونس ومس األول) إال التوح
ــاهد  ــس» بزعامة الش ــة «حتيا تون ــي أن حرك ــا يعن م
ــات البرملانية  ــي االنتخاب ــوزاً ف ــق ف ــتحاول أن حتق س

يعوّض ما خسرته في االنتخابات الرئاسية .
ــحني قيس سعيد  ــير تقدم املرش وفي محاولة لتفس
ــحني، رغم أن عمليات  ــل القروي على بقية املرش ونبي
سبر اآلراء لم تكن تعطيهما كثيراً من حظوظ الفوز، 
ــة أوردتها هيئة  ــالل معطيات أولي ــد اتضح من خ فق
االنتخابات أن نسبة ٢٠٫٤ ٪ من النساء صوتن لفائدة 
ــعيد. أما الفئات  ــروي مقابل ٢٢ ٪ لقيس س نبيل الق
ــنة فقد  ــراوح أعمارها بني ١٨ و٢٥ س ــابة التي تت الش
ــبة  ــعيد، وذلك بنس صوتت بكثافة لصالح قيس س
ــن أصوات  ــوى ٨٫٧ ٪ م ــم ينل القروي س ــا ل ٣٧٪، فيم

الشباب التونسي. وفي السياق ذاته، صوّت من جتاوزوا 
ــنة من العمر لفائدة القروي وذلك بنسبة ٢٥٫٤  ٦٠ س

.٪
ــرز» أن النتائج اجلزئية لالنتخابات،  ت وكالة «رويت وعدّ
أكدت التقدم الواضح للمرشحني قيس سعيد أستاذ 

ــل القروي قطب اإلعالم احملتجز،  القانون احملافظ، ونبي
وهو تقدم وصفته بأنه «يشبه الزلزال السياسي».

ــف بأنه  ــروي، الذي يوص ــى أن الق ــرز» إل ــت «رويت ولفت
ــنوات قناة  ــتخدم لس ــكوني تونس»، ظل يس «برلس
ــة اخليرية  ــي ميلكها واملؤسس ــمة» الت تلفزيون «نس
ــه بطالً  ــه لتقدمي نفس ــاة ابن ــها بعد وف ــي أسس الت
ــة وتقصيرها، بينما  للفقراء ومعوضاً لغياب احلكوم
يصفه منتقدوه بأنه طموح شعبوي يسعى للمتاجرة 
ــني والفقراء للوصول إلى كرسي احلكم.  بآالم املهمش
ــل  ــات التهرب الضريبي وغس ــروي اتهام ــي الق وينف
ــرض حلملة  ــه يتع ــول إن ــه ، ويق ــة ل ــوال املوجه األم
ــنها خصمه الرئيسي رئيس  ممنهجة وسياسية يش
ــباق  ــاهد بهدف إقصائه من الس ــف الش الوزراء يوس
ــي. وقال محمد الزعنوني أحد محامي القروي  الرئاس
ــاً لإلفراج عنه  ــية، إن طلب لوكالة الصحافة الفرنس
سيتم تقدميه للقاضي املكلف مبلفه خالل الساعات 

ــة، موضحاً أن «نبيل القروي يطالب فقط  الـ٢٤ املقبل
باإلفراج عنه» .

ــروة الهائلة  ــا، إلى أن الث ــت «رويترز»، من جهته ولفت
للقروي وآلته االنتخابية الضخمة تتناقضان تناقضاً 
صارخاً مع قيس سعيد الذي لم ينفق أمواالً تذكر في 
حملته االنتخابية، ما جعل تونسيني يتندرون قائلني 
ــان قهوة.  ــجائر وفنج ــة حملته هي علبة س إن كلف
ــدوالرات  ــات اآلالف من ال ــحون مئ ــا أنفق مرش وبينم
ــعيد ال مدير حملة وال أي  على حمالتهم، لم يكن لس
ــل، بل كان لديه فقط مقر متواضع من ٣ غرف في  متوي
مبنى قدمي بوسط العاصمة، وكان يعول على تبرعات 

متواضعة من متطوعني يدعمونه.
ــى دائماً كما  ــذي يتحدث الفصح ــعيد، ال وينتمي س
ــطة  ــي محاضرة باجلامعة، للطبقة املتوس لو كان ف
على عكس أغلب الطبقة السياسية. ويقود سيارته 
ــه إذا مت  ــاء في منزل ــه يفضل البق ــول إن ــة ويق القدمي
ــي الفاخر  انتخابه بدالً من االنتقال إلى القصر الرئاس
في قرطاج. ويدعم سعيد، صاحب النهج االجتماعي 
ــاواة في  ــظ، تطبيق عقوبة اإلعدام ويرفض املس احملاف
امليراث بني الرجال والنساء، ويركز على الالمركزية في 

احلكم.
ــالة تلتها  ــارت «رويترز» إلى أن القروي قال في رس وأش
ــة  ــالة لنخب ــة رس ــت مبثاب ــة كان ــه، إن النتيج زوجت
ــية يتهمها القروي باستخدام القضاء حملاولة  سياس

إسكاته.
ــتورياً  ــيمثل فوز القروي باجلولة األولى صداعاً دس وس
ــيزيد  ــات احلاكمة في تونس وس ــاً للمؤسس حقيقي
ــجون. وقالت  ــأن مصير املرشح املس ــاؤالت بش التس
ــباق  ــي س ــيبقى ف ــروي س ــات إن الق ــة االنتخاب هيئ

املنافسة ما دام لم يصدر حكم نهائي يدينه.
ــة  ــم متعاقب ــت ٣ محاك ــه، قض ــت نفس ــي الوق وف
ــه التهم،  ــجن أثناء مواجهت ــرورة بقائه في الس بض
رغم شكاوى مراقبي االنتخابات من أن هذا يخل مببدأ 
ــحني. ولكن  ــاواة مع بقية املرش ــؤ الفرص واملس تكاف
ــتخدامه لقناته التلفزيونية  معارضيه يقولون إن اس
ــب  ــحه، بحس ــبب كافٍ إلبطال ترش غير قانوني وس
«رويترز». ومن غير الواضح ما إذا كان سيصبح رئيساً 
ــال فوزه في اجلولة الثانية أيضاً، أم ال، إذا  قانوناً في ح
كان غير قادر على حضور أداء اليمني الدستورية أثناء 

ــجن أو إذا كانت احلصانة الرئاسية من  وجوده في الس
ــم يتم بعد  ــة قائمة. ول ــتطبق في قضي املقاضاة س
ــرض أن تنظر في مثل  ــتورية يفت ــاء محكمة دس إنش

هذه النزاعات الشائكة.

ــكيل اللجنة  ــف تش ــدا أن مل وب
ــد  ــراوح عن ــا زال ي ــتورية م الدس
ــداً» وفقاً  ــدودة ج ــات مح «خالف
ــم احملاولة  ــد الكرملني، رغ لتأكي
ــات  العقب ــاوز  لتج ــية  الروس
ــن خالل  ــا برز م ــة، وهو م القائم
اخلاص  الرئاسي  املبعوث  ــال  إرس
ــندر الفرينتيف  إلى سوريا ألكس
ــق، في  في زيارة عاجلة إلى دمش
١٢ سبتمبر (أيلول) احلالي، هدفت 

إلى دفع هذا امللف.
ــكو  ــاكوف تطلع موس وأكد أوش
ــب» في  ــدم قري ــق «تق ــى حتقي إل
إن  ــال  وق ــتورية»،  «الدس ــف  مل
ــكيل اللجنة  ــام عملية تش «إمت
ــا توافقاً مع قرارات  وإطالق عمله
ــوري املنعقد في  مؤمتر احلوار الس
ــي) ٢٠١٨ في  ــون الثان ــر (كان يناي
ــوف يطلق  ــي، س ــة سوتش مدين

ــود  جه ــن  ضم ــة  مهم ــة  مرحل
ــية.  السياس ــة  العملي ــل  تفعي
ونعدّ تشكيل اللجنة الدستورية 
ــر  فرصة فريدة إلطالق حوار مباش

بني السوريني؛ سيكون األول حول 
مستقبل بالدهم». وكشف بوتني، 
ــائل  ــب من «املس ــس، عن جان أم
ــذا امللف، خالل  ــة» حول ه العالق
ــارته إلى أن «مسألة تشكيلة  إش
ــاً  تقريب ــتورية  الدس ــة  اللجن
ــات متواصلة  ــت، والنقاش اكتمل
ــات عملها، ومن املهم أن  حول آلي

يكون عملها مستقالً وأال تخضع 
ألي ضغوط أو تدخل خارجي».

في املقابل، ترى أوساط روسية أن 
ــن أن تكون نقطة  ــة أنقرة ميك قم

حتول أساسية في معاجلة الوضع 
ــدر قريب  ــال مص ــب، وق ــول إدل ح
ــكو  ــة إن موس ــن وزارة اخلارجي م
ــار لعمل  ــع إط ــى «وض ــع إل تتطل
ــتند  ــترك يس ــي مش تركي - روس
ــني رجب طيب  ــى اتفاق الرئيس إل
ــي  ف ــني  بوت ــر  وفالدميي ــان  إردوغ
ــوات محددة  ــام بخط ــأن القي ش

ــذي جمعهما في  ــالل اللقاء ال خ
ــهر املاضي». ووفقاً  موسكو الش
املاضية  «األسابيع  فإن  للمصادر، 
ــة على  ــوارات مكثف ــهدت ح ش

ــتوى العسكري في البلدين،  املس
ونتائج هذا اجلهد سوف تقدم إلى 

الرئيسني وإلى القمة الثالثية».
ورغم أن املصادر الروسية تتجنب 
ــة «اخلطوات  ــى طبيع ــارة إل اإلش
القيام  ــن  ــي ميك الت ــتركة»  املش
ــكرية  ــاط العس ــا، فإن األوس به
ــية ركزت خالل األيام  والدبلوماس

ــل عن  ــه «ال بدي ــى أن ــرة عل األخي
ــود اإلرهابيني في  ــف وج إنهاء مل
ــتكمال بسط سيطرة  إدلب، واس
احلكومة السورية على أراضيها». 

كما قال، فالدميير جباروف، نائب 
رئيس جلنة الشؤون الدولية في 
ــيوخ)  ــس الفيدرالية (الش مجل
ــى تطلع ألن  ــاً إل ــي، الفت الروس
ــات محددة  ــع القمة «ترتيب تض
ــي -  على صعيد التحرك الروس

التركي املشترك».
ــت مصادر  ــذا اإلطار، كان وفي ه
ــارت في وقت سابق  ــية أش روس
ــى أن «التطورات  ــث إل ــي حدي ف
ــالل  خ ــرت  ج ــي  الت ــة  امليداني
ــرت كثيراً  األخيرة، غي ــهر  األش
من مالمح اتفاق سوتشي املبرم 
واجلهد  ــرة،  وأنق ــكو  ــني موس ب
ــب حالياً على التوصل إلى  ينص
اتفاق  ــى  إل ــتند  ــات تس تفاهم
ــة احملافظة على  ــي جله سوتش
ــي،  الترك  - ــي  الروس ــاون  التع
لكنها تأخذ في االعتبار الوضع 
ــاع  اتس ــد، جلهة  اجلدي ــي  امليدان
ــيطرة القوات النظامية  رقعة س
في منطقة خفض التصعيد، كما 
ــي االعتبار التطور املتعلق  تأخذ ف
ــي هذه  ــر ف ــيا املباش بوجود روس
املنطقة، ما يعني أن موسكو لم 
تعد تنتظر حتركاً منفرداً من جانب 
أنقرة لتنفيذ التزاماتها السابقة 

مبوجب اتفاق سوتشي» .
ــة  ــة للقم ــة إضافي ــرزت أهمي وب
ــكو،  ــبة إلى موس الثالثية بالنس
ــني أنها  ــالل تأكيد الكرمل ــن خ م

«متهد لعقد اجتماع جديد لقمة 
تضم رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا 
ــول عليه  ــر تع ــو أم ــا»، وه وأملاني
ــكو كثيراً في دفع جهودها  موس
في ملفات املساعدات اإلنسانية 

وإعادة اإلعمار وعودة الالجئني .
ــر في  ــاز األكب ــراء أن اإلجن ورأى خب
ــتمرار  القمة أنها تؤكد على «اس
 - ــي  الترك  - ــي  الروس ــيق  التنس
ــروز ملفات فيها  ــي» رغم ب اإليران
تباينات مختلفة بني األطراف، وهو 
ــاه الكرملني بعبارة  األمر الذي عن

ــاعات». وأوضح  «إعادة ضبط الس
ــالف  ستانيس ــي  الروس ــر  اخلبي

ــوف وجهة النظر الروسية  تاراس
ــرزت حيال  ــات التي ب حول اخلالف
ــراف احملور  ــني أط ــدة ب ــات ع ملف
ــه صحيفة  ــت عن ــي، ونقل الثالث
القائم  «التحالف  أن  «إزفيستيا» 
ــتانة) معقد  ــار (محور آس في إط
ــن  ــك ال ميك ــدي، لذل ــر تقلي وغي
ــات». وعلى  ــور صعوب ــب ظه جتن
ــبيل املثال، قال اخلبير إن تركيا  س
ــية  الروس ــة  الرؤي ــي  ف ــارض  تع
للتسوية إحدى النقاط املتعلقة 
الكردية  ــكيالت  التش ــاركة  مبش
ــات محتملة. في حني  في مفاوض
ــرى للتباينات  ــاً أخ ــة وجوه أن ثم
ــوف،  ــاً لتاراس ــران. ووفق ــع طه م
ــن جتاهل أن  ــه، مع ذلك، ال ميك فإن
ــكو في  ــاون بني أنقرة وموس التع
ــكري ومجاالت أخرى  اجملال العس
ــن التعاون  ــر عمقاً م ــع وأكث أوس
ــت  ولف ــران.  وطه ــكو  ــني موس ب
ــح وزير اخلارجية  اخلبير إلى تصري
ــروف أخيراً  ــيرغي الف ــي س الروس
ــوريا»،  ــول «انتهاء احلرب في س ح
ــتانة»  ــيراً إلى أن أطراف «آس مش
ــات نظرهم  ــة تتفاوت وجه الثالث
ــه «قد ال  ــم األهداف؛ وأن في تقيي
ــيا في  ــق تركيا وإيران مع روس تتف
ــيراً  أن احلرب وضعت أوزارها»، مش
ــيرة القمم  ــع ذلك، إلى أن «مس م
ــذ أن وضعت أول قمة  الثالثية من
ــق خفض التصعيد،  مالمح مناط
ــا  ــاءات له ــى أن كل اللق ــت إل دلّ
ــع ترتيبات  ــة خاصة في وض أهمي
إلى  التوصل  ــتركة ومحاولة  مش
توافقات حول القضايا التي تظهر 

خالل العمل املشترك» .

/ القسم السياسي

نسبة اِّـشاركة َّـ 
االنتخابات الرئاسية 
كانت ضعيفة وقُدرت 
بنحو ٤٥,٠٢ ٪ داخل 
تونس وقرابة ١٩,٧ ٪ َّـ 
اِّـهجر

موسكو تعول على «ضبط الساعات» مع أنقرة وطهران

ÔuâbÅ@›ÅÜm@Îc@¬ÏÃô@˛@…ö•@¸cÎ@�̋ ‘néfl@bË‹‡«@ÊÏÿÌ@Êc@·ËΩa@ÂflÎ@o‹‡n◊a@�bjÌä‘m@ÚÌâÏnçÜ€a@Ú‰v‹€a@Ú‹Óÿím@Ú€défl@Z@¥mÏi

bËÓôaâc@Û‹«@ÚÌâÏé€a@ÚflÏÿßa@Òä�Óç@¡éi@fib‡ÿnçaÎ@k€Ög@ø@¥ÓibÁâ�a@ÖÏuÎ@—‹fl@ıbË„g@Â«@›ÌÜi@¸

لم يُخفِ الكرملني، درجة االهتمام التي توليها موسكو للقمة الثالثية بأنقرة، في إطار ما وصفها يوري أوشاكوف، 
ــية املطروحة. ومع اإلشارة إلى التركيز  ــاعات» في امللفات األساس ــاعد الرئيس، بأنها عملية «إعادة ضبط الس مس
ــكيل اللجنة الدستورية، وملف الوضع اإلنساني الذي  ــي على ٣ ملفات؛ هي: الوضع حول إدلب، ومسألة تش الروس

ــار، ونزع األلغام...  ــاعدات دولية، وإعادة اإلعم ــائل عودة الالجئني، وتقدمي مس ــدرج فيه؛ وفقاً للكرملني، مس تن
لكن الديوان الرئاسي جتنب في الوقت ذاته، احلديث عن اختراقات متوقعة في امللفات املطروحة على الطاولة، 

وفضل اإلشارة إلى التطلع نحو «مواصلة عمليات التنسيق مع الطرفني اإليراني والتركي».
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تونس: الحكم والمعارضة محرجان بعد «زلزال» االقتراع الرئاسي

اإلعالن الرسمي عن الفائز بمنصب رئيس الجمهورية من اِّـنتظر أن يكون يوم (٦) تشرين الثاني
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ــع بنيات  ــي وض ــة ف ــة العالي ـ املهني
ــة ال  ــادة منهجي م ــا  ــاب كونه الكت
العمل  ــائل  لوس ــاملة  ــة, ش تقليدي
ــه  واجراءات ــتلزماته  ومس ــرحي  املس
ــا في  ـــ ٢٠ موضوع ــا ال ــا متثله مثلم

الباب االول ـ مثال ـ .
ـ االجتاه بالتناول النقدي اجلمالي نحو 
املوضوعات الشعبية (تنظيرا وممارسة 
وقراءة) , مثلما هو حال املوضوعات الـ 

١٥ للباب الثاني (حصرا).
ــرحية  ــفة مس ــاد على فلس ـ االعتم
عراقية وعربية جديدة تهتم بالسؤال 

ــكاالته  واش ــود  الوج ــن  ع ــر  الكبي
ــراث وال تقلد  ــل الت ــة, ال تهم احلضاري
ــاب الثالث  ــائد, فقد ضخ لنا الب الس
ــردة  متف ــة  واجرائي ــة  نظري ــة  امثل
هاً  ــرمي) منوّ ــور (عالء ك ــا الدكت تابعه
ــة  النظري ــا  وبيئته ــا  طبيعته ــن  ع
ــة. ان ما حفزني  وصدياتها التطبيقي
ــرة  على متابعة الكتاب بصورة مباش
ــة ٣٥ , اذ حملت  هو محتوى الصفح
ــن  ــو (الف ــرا ه ــكاليا كبي ــا اش عنوان
ــال).. وقد لفت  حقيقة متعالية اجلم

نظري استنتاجه اآلتي: 
ــال  االعم ــني  ب ــافة  مس ــاك  هن (ان 
ــة, وهذه  ــع احلياة اليومي ــة وواق الفني
ــزل االفعال  ــى ع ــل عل ــافة تعم املس
ــا  انتاجه ــن  ع ــا,  وفكرته ــة  الواقعي
وكيفية ايصالها الى اجملتمع, كي تتم 
ــتفادة منها في العمل الفني) ـ  االس
االجتاهات املسرحية, متعة املشاهد, 

ص٣٥.

ففي تلك املقولة اربعة حلول ملشكلة 
القراءة هي:

ــي) مبعناه القرائي  ١ ـ تفكيك (التعال
وجعله قضية وعي متبادل بني القارئ 
واملنتج, اذ وضع خيطا وسيطا بينهما 
ألجل مترير االشتغال املسرحي من بني 

نظرتي التعالي والشعبية.
ــرحية  ــافة بني الواقعة املس ٢ ـ املس

واحلياتية هي املنزلق الذي يتوجب 
ــاع الفني  ــا عبر فعل االقن حذفه
ــة احلياتية  الواقع ــذب  ــذي يش ال
ــا اجلمالي, ثم  ــبها تعبيره ويكس
ــاف التعالي اجلمالي  يضعها مبص
ــرحي عبر  املبهج في العرض املس
ــب  ــيط وتعقيد الرؤى بحس تبس

ظرف النص وزمان العرض.
ــل  ــاج والتوص ــكلتا االنت ٣ ـ مش
ــويغ,  التس ــرة  بفك ــالن  تتص
والتسويغ متصل بالتبادل املعرفي 
ــذا  ه ــل  ح ــن  وميك ــويقي,  والتس
ــر اعاله, فهو  ــكال عبر املؤش االش
ــب ان تتصل  ــا متصلة او يج يراه
بالقضايا االجتماعية األكثر ايغاال 

ــة االجتماعية  ــق العاطف ــبر عم بس
امللحة.

ــباً  ــع الكاتب حالً مناس ــد وض ٤ ـ وق
ــر  عب ــة  والنفعي ــة  اجلمالي ــي  لغرض
ــراض, وهو ما  ــتفادة متعددة االغ االس

ــة الفردية  ــل التوافق بني املنفع يجع
واجلماعية مثار تضافر ال تفارق.

ــرمي)  ك ــالء  (ع ــور  الدكت ــاب  كت إذاً 
ــب درجة مهمة من القراءة  سيكتس
ــن ان  ــالً ع ــاه, فض ــا ذكرن ــبب م بس
ــه  ــتقاللية منهج ــب واس الكات رؤى 

ــه كتاباً  ــه, جتعل ــه وانتقاءات واجراءات
موسوعياً.

ــة واحدة  ــه الى نقط ــي ان انب * ميكنن
ــالء كرمي),  ــور (ع ــل الدكت ــص عم تخ
ــة املوضوعات وقصر  تلك هي ان زحم
ــى ارباك  ــؤدي ال ــا ي ــاحة حتليله مس
ــر  ــارئ غي ــة الق ــال, خاص ــارئ قلي الق
ــاء في  ــا ج ــر مم ــص , فالكثي املتخص
ــاب , لم يطلع  ــراءات ضمن الكت االج
ــال  االعم ــض  وبع  , ــارئ  الق ــا  عليه
ــب  عرضها الكاتب بعجالة ال تتناس

مع قيمتها الفنية والفكرية.
ــذا الكتاب  ــرا.. متعة القراءة له واخي
ــن البعيدين  ــعادتنا نح واحدة من س

القريبني من الثقافة املسرحية!
متعــة  اِّـســرحية  االتجاهــات   (*)
آراء  ـ  التجديــد  وحتميــة  اِّـشــاهد 
وتســاؤالت، د. عــالء كريــم، مكتب 
عدنــان للطباعة والتصميــم، بغداد 

.٢٠١٩ -

ــوان  العن ــل  حم ــا  ومثلم
ــد  فق ــني  لفظي ــني  جانب
الرواية  احداث  ــت  انغمس
ــن  ــني متباعدي ــي مكاني ف
ــان،  ولبن ــراق  الع ــا:  هم
فيهما  ــداث  األح ــذت  اتخ
ــع املكان  ــني تفاعال م منط
ــرك كل منهما  ت ــة  والبيئ
التأثير.  ــي  ف ــه  خصوصيت
ــحة  فس ــب  الكات ــرك  ت
ــي   للمتلق ــة  احلري ــن  م
ــة  ــى املقارن ــول عل للحص
الهجني  ــن  الكائ ــل  وتخي
ــا.  منهم ــتخلص  املس
ــازاً  ــول مج ــتطيع الق نس
الفرد كائنان،  ــان  االنس ان 
ــر  واآلخ ــر  ظاه ــا  أحدهم
ــر منه ما  الظاه ــتتر.  مس

ينطق به لسانه وما تنتجه 
ــا يظهر  ــى م ــه مبعن افعال
ــم اخلارجي.  منه الى العال
ــوري في  ــن ذك ــو خش فه
ــلوكية. أما  ــه الس اجتاهات
الباطن فهو، كاألنثى، ذلك 
والناطق  ــم  الدائ الهامس 
ــق الذي ال  ــوج والرقي اللج
ــمع صوته اال صاحبه.  يس
ــرى  ــرأة» ن ــة «ذك ــي رواي ف
ــيران  يس والباطن  الظاهر 

في خطني متوازيني.
ــري  جت ــداث  أح ــر:-  الظاه
ــي عامله  ــراوي ف ــا ال يرويه

اليومي.
ــس به  ــا تهم ــن:- م الباط
ــالم اليقظة  ذكرأة: في أح
ــل  أجم ــا  احالمن ــح  منن

األشياء، فلماذا هذا القبح 
ــم  ــي عال ــم؟ ف ــي العال ف
ــدث الراوي  ــة  يتح اليقظ
ــه  امين ــخصيتي  ش ــن  ع
ــوى) وفريني (امرأة  (امرأة ه
ــو ال يبتعد  ــب) على نح ح

عن الثيمة التي يرغب في 
االعالن عنها: امينة وفريني 
ــي داخلي وما  تضطربان ف
بينهما ذكرأة التي حتتسي 
من الكأسني. يسير الراوي 
في هذا االجتاه حتى عندما 

ــداث: تتعرض  يعرض األح
ــة  الرئيس ــخصية  الش
ــن اآلالم وهي  ــى كثير م ال
ــوع العراق  ــش  في رب تعي
وبيئته الطبيعية الرائعة، 
ــد ضالتها  ــا جت انه ــر  غي
ــث  ــان حي ــوع لبن ــي رب ف
ــاحرة،  الس ــة  الطبيع
بلغة  يتحدث  والراوي هنا 
عندما  جذابة.  رومانسية 
نتحدث عن كل بيئة على 
ــر ال يثير  ــو ام ــراد فه انف
ــر ان  ــراء، غي ــا، كق فضولن
ــف  عندما نرى  األمر يختل
ــا يُعرَضان  ــني وهم الصورت
في اطار واحد، هل يراد منا 
ــوان لتكوين  ان نخلط األل

صورة مستحدثة؟ 
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اسماعيل ابراهيم العبد

من هذه الزاوية نتطلع والقارئ الكريم، نحو بعض من اشكاالت اِّـسرح العراقي اِّـعاصر، محاولني االشادة والتحليل لبعض االعمال 
التي تختص باِّـسرح، نقدا ونصا، وعروضا. وهذه الزاوية َّـ عمومها تتصادى مع اِّـنتج اِّـسرحي بالتوازي الثيمي ِّـا تهدف اليه 
(االتجاهات  الدكتور عالء كريم  كتاب  توابع مكملة. بني يدي  وما يحطه من  القرائي  بالنص  اساسا  اِّـبدعني، وتتقيد  ابداع  خطى 
اِّـسرحية، متعة اِّـشاهد وحتمية التجديد - آراء وتساؤالت)(*). وقد احتوى ثالثة ابواب مشفوعة بتقديم للدكتور سامي عبد الحميد 
ومقدمة بقلم اِّـؤلف. وميزة هذا الكتاب انه جمع موضوعات تقنية ونصية ونقدية وثقافية مربمجة برؤى فكرية دقيقة وواضحة, 
تقيم توقيعا جماليا منسقا متسقا بني طموحات كاتب النص اِّـسرحي وقارئة من جهة, والقيم االجتماعية والثقافية التي يراد لها 

ان تتعافى. ليس هذا وحده ما يربر تأليف الكتاب، انما ذلك النسق اِّـنتظم الذي يحيل اُّـ ان نسجل اآلتي:

البينة اجلديدة / علي شريف
ــي محافظة  ــت الثقافي ف نظم البي
ــرأة في قانون  ــل ندوة عن حقوق امل باب
االحوال الشخصية العراقي حاضرت 
ــي بحضور  فيها احملامية فاتن القيس
عدد من كال اجلنسني في قاعة البيت 

ــي  القيس ــة  احملامي ــت  الثقافي.وبين
ــون األحوال  ــوق املرأة في قان اهم حق
ــخصية العراقي رقم( ٨٨ لسنة  الش
١٩٥٩) وحقوقها املالية من مهر ونفقة 
وحضانة وأجرة رضاعة وحق السكن 
ــرأة٠ واوضحت  ــتحقها امل ــى تس ومت
ــق املرأة  ــالق وح ــواع الط ــي أن القيس
ــها وفق الشروط التي  في طالق نفس
ــزواج معرجة على  ــد ال ــدرج في عق ت
ــت التفريق القضائي  املواد التي عاجل
وغيرها من احلقوق التي اقرها القانون 
ــة  ــريعات العراقي ــي التش ــراة ف للم
النافذة. وشهدت الندوة مداخالت من 

احلضور.

نزوة
أمل عطية

شبابية  عاصفة  اجتاحت 
ــت لها كل  ــه، تفتح كيان
األبواب، ما لبثت أن غادرته، 
تركته كأعجاز نخل خاوية، 
ــف  بكه ــون  الكم ــاود  ع
شيخوخته منتظرا موعدا 

ال يخلف.
   ***************

شبح
جبار القريشي

ــهِ  يدي ــي  بِكلت ــكَ  أمس
ها،  لبَبَ زَخارِفَ بِتالبيبها، جتَ
ــى أنَهُ  ــدودَهُ، نَس ــعَ حُ وَسَ
، حنيَ زارَهُ؛  هُ على موعدٍ معَ

. لَ شيءٍ أفلتَ كُ
  *********

تسلية
احسان علي

ــى واملطر،  ــا أنا وجدت لهون
احتفلنا مبدفأتنا العتيقة، 
إنتشينا بدخانها الغليظ، 
ــمع أنني اخوتي، اجلوع  نس
ــني  ح ــي،  الوف ــم  صديقه
ــا،  بقريتن ــبع  الش ــا  فارقن

نعرس كل يوم بال كفن!
  *********

فوبيا
نزار الحاج علي

ــبثتُ به،  ــوء الذي تش النت
ــذ قدميَّ املعلقتني،  لم ينق
الغربان التي نهشت حلمي، 
ما زالت حتومُ حول ما تبقى 
صرختي... ــتُ  منّي...ضمم

همتُ في الوديان اآلمنة.

ــة  للطباع ــنت  امل دار  ــن  ع
ــراق- بغداد  والتصميم / الع
ــياحة في  ــدرت رواية (س ص
ــعد  س ــب  للكات ــم)  اجلحي
ــاعدي وهي من القطع  الس
ـــ(١٧٢)  ب ــاءت  ج ــط  املتوس
صفحة وتضمنت (١٢) فصال 
في مقطع من الرواية يقول: 
(عرفت االن ان حبي احلقيقي 
ــق فكان  هو انت، واما العش
ــي  الزمن ــيطانيا  ش ــا  وهم

ــي  يصرعن ــي,  حيات ــة  طيل
ــرى, الى ان  ــرة واصرعه اخ م
كل  ــدت  وفق ــي  عل ــب  تغل
ــم النقاء  ــن قي ــا احمل م م
ــم االخرون  ــة.. لو يعل والعف
ــهير واستاذ  ان الكاتب الش
ــذه احلقيقة  االدب يحمل ه
ــاك  ــد هن ــال اعتق ــه, ف مع
ــد, الني ال  ــه بع ــن يحترم م
ــي االن..) اغلب  احترم نفس
احداث الرواية واقعية جرت 

ــراق وصفت  الع ارض  ــى  عل
حقيقية  ــماء  باس ــت  وارخ
ومدنا  اشخاصا  ومستعارة 
ــرى لم يكن  ــبات اخ ومناس
ــورة من  ــا اال اظهار ص منه
ــوم.. اما  ــخ اليوم وكل ي تاري
ــاعدي  ــة الس ــف الرواي مؤل
ــول: كل مغريات الدنيا  فيق
ــاء االصيل  ــر االنتم ــن تغي ل
ــت اجلنة على  حتى وان كان

االرض.

سالم كاظم الشجر

وأنت تغادر 
ــت  أحكم ــي؛  يقظت

مغاليق
اجلدران.../

أقمت صالة الغائب
خلف اجلنائز

رت وجوه الباكني تسمّ
حول سياط الوحشة

وهلوسة االِدمان
سنقف بعيدا وجدا 

خارج حدود الرؤيا
ننتزع مكاشفتنا

ــى  عل ــر  الصب ــول  وط
مخافتنا

أن مينحنا الربّ
بالدة الرهبان ،،،
ال تغادر مظلتي

ــى حولي تقرأ بعضا  وأبق
من

وحدتي وهي فكرة 
ــا  له ــسَ  أسّ ــاد  إحل

الشيطان
٠
٠

اجلزء اليسير 
من صوتي لم يزل

ــا  بابن ــرس  كج ــدن  يدن
العتيق

يداهم صمتنا
ــة  بهمس ــدق  يتمش

كاذبة
رسمتها شفاه معطلة 
بأدنى من قدرتها اخلفية

ــتنهض  تس أن  ــى  عل
النيام

ــر  بآخ ــالم  األح ــع  وتتب
الطريق

ــافة  مس ــن  ضم ــا  اِن
الشوق؛

لنرسم املوجات فهنالك 
األعماق

هنالك إجترار وغريق٠
معظم مساحاتي 

مؤجرة.../
لقادمني من خلف 

خطوط النهار
ــي  عودت ــمون  يتقاس

محمال
بأثواب الصبر

ــواح كآخر  ــيئا من ن وش
القصب

ينحني باِنكسار

 بِراحي,
ظمأٌ

يرُ صِ سرّهُ التّقْ
رّ عنْدَ اإلِنْتسابِ  والسّ

يرُ طِ خَ
مأٌ، ظَ

ي ةِ يلْتَقِ يامَ على بابِ القِ
يبني سواداً بثّهُ التّفكيرُ

ظمأٌ،
ملُهُ احلَشا وِعاءُ اخلُوف يحْ

ظمأٌ،
سارِ حسيرُ

رماهُ الى املَ
رةِ الكف التي  فِي حضْ

واتُها ذَكُ
مةَ البتُول  رٌ لِفاطِ عطْ

يرُ يَسِ
يدنو وقصدٌ باخلُطى،
ـواً، وَنِدائهُ عبّاسُ عفْ

رِيرُ أَيّها النّحْ
ودُ، طشَ الوجُ عَ
بْلةٌ ك قِ فّ ودُ كِ وجُ

يرُ مِ
لى إِليها عابدٌ وأَ صَ
، يا أَيّها الكفُّ
املُبشر بالهدى

حار إِرتباكاً للوفا التفسيرُ
ةِ الطفِّ ، ي قامَ فِ

البالغُ ضمانةٌ للفضل ،
في أنبائها التبشيرُ

لباً  رْتَ كفَّ املرْتضى صُ بشّ
بها

كُ  ناقُ نْدَ احلُسنيِ عِ عِ
هيرُ التَّطْ

ماءِ  وفتحتَ أَبوابَ السَّ
مال مبسْ

رابِكُ التّكبيرُ وَبزِينبٍ محْ
مكَ في  امْطرتَ أسْ

ا فافِ تُهزّهُ الضِّ
دا  رْف الفِ ا على جُ وَمنَ

ويرُ التَّدْ
رُ  اءُ ذكْ مّ والقرْبَةُ الشّ

الئكٍ مَ
قا  رَفِ السّ ي شَ يكالُ فِ مِ

إكسيرُ
راتِ  ةَ الفُ رَعَ أَدنيت مشْ

مناسكاً
رٌ , وَالقلْبُ حَ
يرُ جِ رَةٌ وَهَ مْ جَ

هِ مّ يعُ بعِ تّفّ الرّضِ لكنّما هّ
يرُ فِ رِي حزّهُ التعْ اهُ صدْ عمّ

ناكَ أَيْضاً , وَهُ
مالِها جاءَ طفُّ كَ

يرُ أَمّ البنِنيِ وللوفاءِ تُشِ
دِ ماءَ  هْ ياهَ الضّ رمى مِ فَ

وَفائِهِ
أل احلَنا  د ما مَ ن بعِ مِ

التصبيرُ
ودِ  يداً للوجُ هِ

وَمضى شَ
ة رامَ كَ

يه ثورةٌ وعبيرُ والرّوحُ فِ
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ما زالت للشعر العمودي املكانة األدبية في أوقاتنا احلالية، 
تاب مبدعون ومتألقون في صياغته، سواء عن دراسة  له كُ
ــب لكلماته  ــا له جمهور راق مح ــا زال أيض ــة، وم أو موهب
ومفرداته من القراء، والهاوون لالستماع واالنصات ملفرداته، 
ــب مع املكان والزمان املالئم واملناسب ألي قارئ.. مبا يتناس

ــعر العمودي ما بعد  لقد ظهرت بعض التأثيرات على الش
ــون مع عدم تناثر  ــا االختزال للكلمة واملضم احلداثة منه
ــات اللغوية واملفردات الصحيحة املمتلئة بالذوق  الهمس
ــب مع  ــم، أيضاً قلة منه تتناس ــة و التعل ــي والثقاف األدب
ــي به  أوقاتنا ومجتمعاتنا احلالية، فقدان اللون الرومانس
ــزن أو الصخب والتقيد  ــاً إلى حد ما، يغلب عليه احل حالي
مع لون البهجة والفرح. يكمن اإلبداع في رصف الكلمات 
ــاعر في قوالب وزنية معدة مسبقاً جندها في جوهر  واملش
ــاعر ورصانة قلمه وابداعاته من خالل االبداع األدبي،  الش
وهذا نتاج قراءاته وثقافاته املتأللئة.. الشعر العمودي اآلن 
ميضي في اجتاهات متعددة، منها متقدما بالسير من جتاه 
ــة معينة، يتابعونه ويتألقون بتواجده، كلون مميز يجب  فئ
ــاظ عليه من االختفاء تديجياً، وهذا يتم  الترقي به و احلف
بتشجيع املواهب والوعي الثقافي وزيادة التعلم والتيقن 
ــة والبالغية، واجتاه  ــا اللغوي ــة العربية وقواعده من اللغ
ــدرج حتت الفكر املعاصر، ال يلتزم بقاعدة أو عمود،  آخر، ين
ــة دون التقيد باللغة  ــو، رؤية واضح ــه احلرية فيما يخط ل
ــزام، يراعي اإليجاز واالختصار كما بقصائد الهايكو  أو االل
ــعر  ــعرية.. جند للش ــد النثرية والش ــات والقصائ والومض
ــه، متابعني لكل  ــامية من القراء ل ــريحة س العمودي ش
ــابق  ــتياق، مع قراءة الس ــغف ومحبة واش جديد منه بش
ــالء باملقارنة مع  ــه والتناغم معه، لكنهم أق ــم من والتعل

العصور السابقة.

@ä»í‹€@ÚÌ˙â
ÖÏ‡»€a

 

فنارات

د. منى فتحى حامد

قصيدة

نبيل الشرع

H@÷6–Ωa@I
قصيدة

@kmbÿ€a@ÂÁá@ø@ÚqÜznéΩa@Ú€¸Ü€aÎ@ÍıaâÎ@bflÎ@ó‰€a@ZÔrÌÜßa@CÒcä◊áD

_%b»€a@ø@|j‘€a@aàÁ@aáb‡‹œ@ıbÓë˛a@›∫c@b‰fl˝yc@|‰∏@Úƒ‘Ó€a@‚˝yc@ø

ــار فاستهلت بعنوان «ذكرأة« التي  اتخذت رواية احلديثي هذا املس
ــب  ــفي من عنونة كهذه، حس ــرأة. اجلانب الفلس ــي: ذكر وام تعن
ــذا الكون له جانبان يتخذ  ــي للنص، هو ان كل موجود في ه قراءت
ــه ما أن يتحدان حتى  ــمات تضفي عليه خصوصيت كل منهما س
ــتحدثة  ــالن (وإن كان التكامل ذهنياً) على هيئة صيغة مس يكتم
تتفاعل فيها تلك السمات لتكوين سمات جديدة حتمل عناصرها 
ــراوي في مطلع  ــول عنها ال ــلبية. يق ــت ايجابية او س ــواء كان س
الصفحة األولى من الرواية بانها: «كائن ال أحد يعرف متى.. كيف.. 
ــن.. وملاذا ولد. كبر وما يزال يولد.. يحمل ماليني الوجوه .. وجهك..  أي
وجهي.. صخب البحر .. ثورة الريح .. ويبقى بال مالمح، ولك احلق أن 
ــرذمها». ويضيف في موقع  ــول انه يحمل كل املالمح على  تش تق
آخر: «هو هكذا، بدأ بأنني وانطلق بصرخة.. يبدأ رجالً ويعيش بلغة 
ــى ان: «الوجود رجل  ــو (ذكرأة)». وفي موقع آخر يؤكد عل ــرأة ، فه امل

وامرأة.. وما خال ذلك هراء».

قراءة / عبد الصاحب البطيحي

 د. عالء كرمي  

علي احلديثي

âaÜïg

ÚÓññ”@pböflÎ



التشكيلية ( منى مرعي) بالمعهد الفرنسي في العراق تتألق بمعرضها العاشر (ضوء آخر) 

@ÄÏôÎ@›ÿi@Ÿé–„@Ùäm@Ê˛@Ô–ÿÌ@bfl@ıÏö€a@Âfl@ŸÓœ@ÊÏÿÌ@Êc@Üi¸

*ضوء جديد ..ضوء آخر
ــى مرعي)  ــكيلية (من ــف الفنانة التش تص
ــر  ــخصي العاش ــي تقيم معرضها الش الت
ــس املهم أن  ــر) قائلة :لي ــوان (ضوء آخ بعن
ــد أن يكون فيك  ــون جنماً.. بل املهم .. الب تك
ــك بكل  ــوء ما يكفي ألن ترى نفس من الض
ــات اجلميلة أن  ــوح.. وأرادت بهذه الكلم وض
ــول لهدف  ــس بالوص ــان لي ــول إن اإلنس تق
ــارة باحثاً عن  ــم وت ــون معروفاً باالس أن يك
ــيئاً ذا فائدة في  ــه ش ــد اليرى في ــة ق جنومي
ــاءً للخفايا  ــون غط ــاس  أو تك ــه وللن حيات
ــياء بضوء يرى  وعتمة الظالم ..بل ينير االش

حتى نفسه جيداً.. وتستطرد في تعبيراتها 
ــد.. أنار لي عتمة  ــة وتقول :ضوء جدي األنيق
ــروقة من الزمن  أيام مضت بني ضحكة مس
ــلبت الكثير من وجه اعتاد أن  وبني دمعة س

يبتسم رغم الصعاب.. ضوء جديد .. أنار لي 
عتمة وظالم الطريق بني ضربة فرشاة هنا.. 
ــرة حولي  ــاك.. ووجوه كثي ــة لون هن وحكاي
ــط ظالم جميل  تنتظر الفرح عن قرب ووس
ــي ولوحاتي ورموزي  ــك إال لون وهادئ.. ال أمل
ــر الطريق  ــي أني ــاً ك ــا مصباح ــع منه أصن
ــدار القدر  ــوءة خلف ج ــيء عتمتي اخملب أض
ــامة  ــف حكايا مغلقة بابتس أحياناً.. وخل
ــوح لكم به  ــون ما أب ــون.. لعلكم تفقه ول
ــم أيضاً..  ــون لي ولك ــا ولعل يك ــن حكاي م
ــات التي تصدرت  ــذه الكلم (ضوء آخر) وبه
ــل الكثير من  ــذا املعرض الذي حم عنوان ه
الضوء ليكشف لنا كل ما هو جميل هناك 
ــرورها  ــرت الفنانة (منى مرعي ) عن س .وعب
ــعادتها وهي تتنقل بني ضيوفها الكرام  وس
ــي تزين  ــة لوحاتها الت ــون برؤي وهم يتمتع

ــادة  ــدران ويغمرها الفرح بكل كلمة اش اجل
وتهاني تلقتها من احلاضرين .. وعلى هامش 
ــي  ــفير الفرنس ــيد الس املعرض ألقى الس
(مسيو برونو اوبير) كلمته في هذه املناسبة 

حيث اشاد سعادة السفير بجهود الفنانة 
ــدة مبدعة  ــي) كفنانة عراقية مجته (مرع
ولها من العطاء في مجال الفن التشكيلي 
ــة وصديقة  ــى مرعي فنانة عراقي ــالً: من قائ
ــية ولها عدة مشاركات  ــفارة الفرنس للس
ــراز االول في  ــن الط ــة م ــا و فنان ــي فرنس ف
ــارض كثيرة عربية  ــراق ولها جوالت ومع الع
ــة (منى مرعي)  ــة .. فيما قالت الفنان وأوربي
وهي تقدم شكرها للسفير الفرنسي وإدارة 
ــة  مبينة أن  ــذي أحتضن الفعالي املعهد ال
ــد فترة من الظروف  ــذا املعرض قد جاء بع ه
ــوء آخر)   ــا فتولد (ض ــي أتعبته ــة الت اخلاص
ــة  ــذه الظلم ــر ه ــه  ان يني ــث أرادت من حي
ــت ان تتمكن منها ولكن ضوئها  التي حاول
ــة  ــاد ...والفنان ــالم باملرص ــا كان للظ ولونه
ــكيلية /رسم حاصلة  منى مرعي فنانة تش

ــون اجلميلة  ــن معهد الفن ــى الدبلوم م عل
ــداد ١٩٩٣  ــم / بغ ــكيلية ,رس ـــ فنون تش ـ
ــون جميلة / فنون  ـــ١٩٩٤ وبكالوريوس فن ـ
ــل  ــاً تعم ـــ١٩٩٧ وحالي ــكيلية ١٩٩٦ ـ تش

ــون اجلميلة ببغداد  ــتاذة في معهد الفن أس
ــابقاً  ــم الكاريكاتير س ــت مبجال رس وعمل
ــد كلوبال  ــادرة من معه ــهادة ص وحتمل ش
 (icd ــهادة ــا ش ــة ولديه ــة االنكليزي باللغ
ــوب من  ــة باحلاس ــادة الدولي ــة القي ) رخص
ــاركات عديدة في  ــة .. ولها مش وزارة التربي
ــن املعارض  ــة واخلارجية وم ــارض احمللي املع
ــد × جتريد) في  ــخصية /.. معرض (جتري الش
ــمات  (بس ــرض  مع  ,,  ٢٠٠١ ــة  التربي وزارة 
ــة ٢٠١١ ,,معرض  ــة ) في وزارة الثقاف بغدادي

ــداد ٢٠١٣  ــات ببغ ــي قاعة مداي ــا) ف (خفاي
ــز الثقافي  ــباه مغايرة) باملرك ــرض (أش ,,مع
البلجيكي ببغداد ٢٠١٣ ,, معرض (ظل آخر) 
ــرض (مابعد اآلخر)  ــان ٢٠١٤,,مع األردن .. عم
ــداد ٢٠١٥,,معرض (نبض آخر)  قاعة حوار بغ
غاليري (EXODE )لبنان بيروت ٢٠١٥,,معرض 
ــروت ٢٠١٧ ,,معرض  ــود وأبيض) لبنان بي (أس
ست قصائد بصرية في االمارات العربية ابو 
ظبي ٢٠١٩.. ولها من املعارض املشتركة في 

باريس وتونس واالمارات .

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  
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البينة الجديدة / حمودي عبد غريب

@ÚÓé„ä–€a@Òâb–é‹€@Ú‘ÌÜïÎ@ÚÓ”aä«@Ú„b‰œ@Ô«äfl@Û‰fl@Z@@Ôé„ä–€a@7–é€a
@÷aä»€a@ø@fiÎ¸a@ãaä�€a@Âfl@Ú„b‰œ@Î@bé„äœ@ø@pb◊âbífl@ÒÜ«@b:Î

ــي في العراق أقيم مساء أول أمس اإلثنني بقاعة  ــية وبالتعاون مع املعهد الفرنس ــفارة الفرنس بدعوة من الس
ــكيلية (منى مرعي) وبحضور رائع  ــر للفنانة التش ــكيلي والشخصي العاش ــي املعرض التش املعهد الفرنس
لليوم األول بإفتتاح املعرض يتقدمهم السفير الفرنسي (مسيو برونو اوبير) ونقيب الفنانني العراقيني 
د.جبار جودي ومدير عام الفنون بوزارة الثقافة والسياحة واآلثار  د.علي عويد العبادي  وعدد كبير من 
ــائل اإلعالم والصحافة وقد اكتظت بهم قاعة  ــكيلي واجلمهور ووس الفنانني واملهتمني بالفن التش

ــرون لوحة كان  ــكان والتنظيم وإناقة األعمال لثالثة وعش ــط أجواء أحيطت بجمالية امل ــرض وس املع
عنوانها (ضوء آخر) ويستمر العرض لغاية ١٥ تشرين األول ٢٠١٩.

متابعة / البينة الجديدة
ــبب  ــاؤل املتابعني عن س بعد تس
ــيرين  ــة املصرية ش ــاب الفنان غي
ــاب، خرجت األخيرة عن  عبد الوه
صمتها وأوضحت احلقيقة. وجاء 
هذا من خالل تغريدة نشرتها على 
ــر» وكتبت  ــى «تويت ــابها عل حس
ــة جداً بحبكم  ــا: «أنا فرحان فيه
ليا والتفاعل ده. بجد شكراً ودامياً 

ــد». ح ألي  ــند  وس ــر  ظه
ــه  إي ــد  ــت: «ق وأضاف

ــيت بأمان من  حس

ــا غبت  ــي مهم ــتاغ ده وإن الهش
هالقي ناس بتسأل عليا».وتابعت: 
«أنا كنت في أجازة وحالياً شغالة 
على ألبومي اجلديد وخلصت منه 
أول أغنيتني.إن شاء اهللا أرجعلكم 
ــاب». ــوض الغي ــوي يع ــوم ق بألب
ــار خبر أفاد  ــي هذا بعد انتش ويأت
ــت لإلجهاض  ــأن الفنانة تعرض ب
ــا إلى الواليات املتحدة  بعد ذهابه
ــيع  ــا أش ــة. كم األميركي
ــة  ــت حال ــا عاش أنه
ــديد  الش احلزن  من 
رغبتها  ــبب  بس
ــاب  اإلجن ــي  ف
ــا  زوجه ــن  م
الفنان حسان 

حبيب.

@Â«@xä•@lbÁÏ€a@Üj«@ÂÌ7ë
bËibÓÀ@Ú‘Ó‘y@—íÿmÎ@bËn‡ïالبينة الجديدة / وهاب السيد

ــاون مع «جلنة  ــفت «مدينة دبي لإلعالم» بالتع كش
ــينمائي»، عن انطالق  دبي لإلنتاج التلفزيوني والس
ى اإلقليمي لتطوير احملتوى  مهرجان ON.DXB؛ املُلتقَ
ــرين الثاني ٢٠١٩  ــهر تش واإلعالم اجلديد في دبي ش
ــات اإلبداعية  ــة للفعالي ــي أحدث إضاف ــل ، ف املقب
ــزز دور اإلمارة كمحور  ــة املتخصصة التي تع الدولي
ــر احملتوى  ــة اإلعالم وتطوي ــاور صناع ــس من مح رئي
ــتوى  ــدث األبرز من نوعه على مس ــي املنطقة. احل ف
ــيغطي بصورة أساسية  دولة اإلمارات واملنطقة، س
ــالم، والفيديو،  ــي: األف ــة وه ــات إبداعي ــع صناع أرب
ــة والتكنولوجيا  ــاب االلكتروني ــيقى، واأللع واملوس
ــى دوراته  ــتقطباً مع انطالق أول ــة بها، مس املرتبط
ــرين الثاني  ــهر تش ــرين من ش ــادي والعش ــي احل ف
ــني والنجوم  ــن اخلبراء واملتخصص ــداً م املقبل حش

ــن داخل املنطقة ومن حول العالم وذلك من خالل  م
طيف واسع من األنشطة التي ستشملها األجندة 
ــيعقد على مدار ثالثة  ــة للمهرجان الذي س املكثف
ــات حوارية وورش عمل باإلضافة  أيام تتضمن جلس
إلى «هاكاثون» إذ سيوفر املهرجان مظلة فريدة جتمع 
هؤالء جميعا في نقاش هدفه استكشاف الطاقات 
اإلبداعية الواعدة في املنطقة ورصد السبل الالزمة 
لدعمها وتنميتها من خالل االستفادة من التجارب 
العاملية السابقة نحو تطوير محتوى عربي إبداعي 
ــليط الضوء على  ــدف املهرجان إلى تس ــز. يه متمي
ــهدها  ــور التقني والتحوالت الكبرى التي تش التط
ــالم والفيديوهات  ــات مليارية مثل إنتاج األف صناع
ــوى التفاعلي واأللعاب  ــيقى واحملت القصيرة، واملوس
االلكترونية التزاماً بالرؤية السديدة التي بدأت دبي 
ــاً وجنحت بفضلها  ــر من ٢٠ عام ــا منذ أكث تنفيذه

ــي من الطراز األول، وهو  ــي التحول إلى مركز إعالم ف
ــرا باختيار وزراء اإلعالم العرب  اإلجناز الذي تُوِّج مؤخ
ــام ٢٠٢٠، ما يبرهن  ــي عاصمةً لإلعالم العربي لع دب
ــاريع  ــاح التجربة ومتيز املبادرات واملش ــى مدى جن عل
ــى مدار  ــي عل ــا دب ــي نفذته ــدة الت ــة الرائ اإلعالمي
لت مدينة دبي لإلعالم  ــنوات املاضية. وقد شكّ الس
حجر األساس في حتقيق أهداف دبي االستراتيجية 
في مجاالت اإلعالم وتطوير احملتوى واستقطبت منذ 
تأسيسها كبرى املؤسسات وأفضل املواهب، وذلك 
ــة األعمال  ــة املتطورة وبيئ ــة التحتي ــل البني بفض
احملفزة لالبتكار واإلبداع، كما أسهم إطالق حاضنة 
األعمال in٥ لإلعالم في توفير البيئة املالئمة للعديد 
ــاالت اإلعالم اجلديد  ــني واملواهب في مج ــن املبدع م
ــاً وعاملياً  ــيعها إقليمي ــم وتوس ــيس أعماله لتأس

انطالقاً من دبي.

ÔiÖ@ø@ÜÌÜ¶a@‚˝«�aÎ@ÙÏn0a@äÌÏ�n€@Ô‡Ó‹”�a@Û‘n‹�Ωa@÷˝�„g@NN@›j‘Ωa@RPQY@Ô„br€a@ÂÌäím

متابعة / البينة الجديدة
ــم ياخور  ــوري باس ردت رنا احلريري، زوجة الفنان الس
ــن قبل  ــا م ــت له ــارات وجه ــئلة واستفس ــن أس ع
ــذي يقدمه  ــا» ال ــج «أكلناه ــص برنام ــني تخ املتابع
ــتوريز على  ــرت احلريري عبر خاصية الس زوجها.ونش
ــات وكواليس  ــض التوضيح ــتغرام بع ــق انس تطبي
ــبب بعض  ــج، وحاولت الدفاع عن زوجها بس البرنام
ــات التي  ــه وتهاجم احللق ــات التي تهاجم التعليق
ــئلة  ــفت ان «األس ــوم. وكش ــا النج ــتضيف به يس
ــم أو الضيوف  ــي البرنامج من قبل باس ــة ف املطروح
ــئلة مو  ــا من قبل فريق اإلعداد، يعني األس مت وضعه
ــر البرنامج  ــة «مت تصوي ــم»، مضيف ــن تأليف باس م
ــبق ويتم عرض احللقات بشكل  ــكل مس كامالً بش
ــوائي حسب رغبة الشركة املنتجة». واوضحت  عش
ــر ليش باسم ممكن يسأل الضيف سؤال  «هاد بيفس
ــا يتوجه له نفس  ــتنكر مل وبعدين بحلقة تانية يس
السؤال، ألنو ببساطة حلقة سؤال الضيف اتصورت 
ــم  ــؤال موجه فيها لباس ــد احللقة يلي كان الس بع
ــفت ايضا ان «كل حلقة مت  بس مت عرضها أوال». وكش

ــن املعروض ومت حذف  ــجيلها بزمن أطول من الزم تس
عدد من األسئلة و احلوارات (عملية مونتاج) للوصول 
ــن املطلوب.  ــورة األمثل ضمن الزم ــة الى الص باحللق
وهاد بيفسر ليش باسم أحياناً بيسأل الضيف عدة 
أسئلة ورا بعض حسب مونتاج احللقة وأكيد مو ألنو 

باسم بحب يغش أو عندو مشكلة مع الضيف».

@—íÿmÎ@ÒÏ‘i@È‰«@…œaÜm@âÏÅbÌ@·çbi@ÚuÎã
CbÁb‰‹◊cD@âaäçcÎ@èÓ€aÏ◊ متابعة / البينة الجديدة

ــالل  ــار خ ــة االنظ ــا بياع ــة دمي ــت الفنان خطف
ــري وخالتها  ــاركتها مع والدتها مهى املص مش
ــلمى املصري في حضور حفل زفاف االعالمية  س
ــة دميا والتي تربطها  ــقيقة الفنان النا اجلندي، ش
ــتاناً  ــة قوية. واختارت دميا فس ــا عالقة صداق به
ــم  ــي بتصمي ــود والفض ــني االس ــاً باللون ناعم
ــا  ــت اطاللته ــاقتها. واكمل ــر رش ــيط اظه بس
ــعر خفيفة، حيث تركته منسدال  بتسريحة ش
على كتفيها وطبقت مكياجا برونزيا جميال مع 
احمر شفاه بلوم قوي. وجنحت النجمة السورية 
ــا ومالمحها الناعمة  ــار بجماله في لفت االنظ
ــاج، االمر  ــدت مختلفة بفعل املكي ــة، وب واجلذاب
ــد حلو والذي تغزل بها  الذي الحظه زوجها احم
ــر صورة لها من احلفل وعلق عليها «عندما  بنش
ــت والدتها  ــوكوالتة». وكذلك لفت ــك الش تضح
النجمة مهى االنظار بعدما استعادت مالمحها 
احلقيقية بعد التجميل الفاشل، وبدت في غاية 
اجلمال والسعادة واطاللة شبابية مميزة بشعرها 
ــتانها  ــب فس ــاج خفيف يناس ــل ومكي الطوي

االسود ويتالءم مع شكل وجهها.

¸b∫@bÁÜÌåÌÎ@Ú«bÓi@bπÖ@›ÿë@7ÃÌ@xbÓÿΩa
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فقدان وصل
فقد وصل صادر من الشركة العامة إلدارة النقل الخاص باسم 
ــار دورة مياه رقم (١)  ــن تأجري العق ــعد مزعل نعمة) ع (أس
ــرون الف وثمانمائة  َّـ مرأب الكرخ وبقيمة ٢٠,٨٠٠ عش
ــليمه اُّـ جهة االصدار.. مع  ــار، على من يعثر عليه تس دين

التقدير.

فقدان

ــم  فقدت هوية أحوال مدنية صادرة من الرصافة األوُّـ باس
ــوق، فالرجاء على من يعثر  (عباس صفوت عباس) وإجازة س

عليهما تسليمهما اُّـ جهتي اإلصدار.
مع التقدير

اُّـ/ اِّـتهم الهارب اِّـفوض 
(رسول خزعل علي نشمي الشريفي)

ــكل  ــس اِّـجلس التحقيقي اِّـش ــام رئي ــى حضورك أم اقتض
ــادة (٥) من قانون  ــرطة وفق اِّـ ــم َّـ عمادة كلية الش بحقك
ــنة ٢٠٠٨ ألمور  عقوبات قوى األمن الداخلي رقم (١٤) لس
ــادر بحقكم ننذركم َّـ  ــة ولتعذر تنفيذ القبض الص تحقيقي

هذه الصحيفة. 
اِّـقدم 

رئيس اِّـجلس التحقيقي
جمهورية العراق

مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: ٢٣٣٣/ب/٢٠١٩
التاريخ: ٢٠١٩/٩/١٧

اُّـ اِّـدعى عليه / ثامر قاسم مشفي
إعــــــــــالن

ــاله يطلب دعوتك للمرافعة  ــاد/ اضافة لوظيفته الدعوى اِّـرقمة اع ــي اِّـدير اِّـفوض ِّـصرف االقتص ــام اِّـدع أق
ــتون دينار عن  ــعة وس ــتني مليون وواحد وثمانون الف وثالثمائة وتس ــديد مبلغ ثالثة وس والحكم بالزامك بتس
قرض متأخر التسديد باالضافة اُّـ الفوائد االعتيادية والتأخريية وِّـجهولية محل اقامتك حسب اشعار مختار 
ــدد ٩٥٤٠ َّـ ٢٠١٩/٩/١٢ تقرر تبليغك  ــة بالع ــرطة العزيزي ــق بكتاب مركز ش ــة الزرع واِّـرف ــة زوي منطق
ــى حضورك يوم  ــني محليتني لذا اقتص ــر بصحيفت ــة ٢٣٣٣/ب/٢٠١٩ ونش ــة الدعوى اِّـرقم ــون عريض بضم

.٢٠١٩/٩/٢٩
القاضي 
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: ٢٣٣٢/ب/٢٠١٩
التاريخ: ٢٠١٩/٩/١٧

اُّـ اِّـدعى عليه/ سمر محمد يونس
إعــــــــــالن

ــاله يطلب دعوتك للمرافعة  ــاد/ اضافة لوظيفته الدعوى اِّـرقمة اع ــي اِّـدير اِّـفوض ِّـصرف االقتص ــام اِّـدع أق
ــعمائة واثنان وثالثون الف وستمائة واربعون دينار  ــعون مليون وتس ــديد مبلغ اربعة وتس والحكم بالزامك بتس
ــعار  ــب إش ــديد باالضافة اُّـ الفوائد االعتيادية والتأخريية وِّـجهولية محل اقامتك حس عن قرض متأخر التس
ــدد ٩٥٤١ َّـ ٢٠١٩/٩/١٢ تقرر  ــرطة العزيزية بالع ــة الدخل اِّـحدود واِّـرفق بكتاب مركز ش ــار منطق مخت
ــني محليتني لذا اقتصى حضورك  ــر بصحيفت ــك بضمون عريضة الدعوى اِّـرقمة ٢٣٣٢/ب/٢٠١٩ ونش تبليغ

يوم ٢٠١٩/٩/٢٥.
القاضي 
محمد عبد الرضا مهدي

مقتبس حكم غيابي
بناًء على ما جاء بمقتبس الحكم ذي العدد ١٩٦/ج/٢٠١٩ َّـ ٢٠١٩/٢/٧ الوارد الينا بكتاب محكمة 
قوى االمن الداخلي االوُّـ/ اِّـنطقة الثالثة اِّـرقم ١٢١٥ َّـ ٢٠١٩/٢/١٢ بحق اِّـدان الشرطي (سالم 
ــم األم (جيهان فراس نوروز)، الساكن بغداد /  ــليمان داود حيدر القره لوسي) تولد ١٩٧٧ بغداد، اس س

القناة محلة (٣٠٩) زقاق (٤١) دار (٧٧) اِّـنسوب اُّـ هذه العمادة تقرر اآلتي:- 
ــتناداً ألحكام اِّـادة (٣٢/اوال) من ق.ع.د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨  ــنوات) اس ــجن ِّـدة (٦) (ست س ١. الس
اِّـعدل الختالسه اِّـسدس الحكومي نوع كلوك وملحقاته اِّـرقم (Gws605) وعتاد اِّـسدس عدد (٤٥) 

إطالقة الذي استصحبه اثناء غيابه.
ــة ماليني واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار عراقي  ٢. تضمينه مبلغاً قدره (٥,٤٢٥,٠٠٠) خمس
ــتنادا الحكام اِّـادة (٣٢/  ــار اليه اعاله اس ــدس الحكومي اِّـختلس وملحقاته والعتاد اِّـش عن قيمة اِّـس
ــتحصل منه بالطرق  ــعرية وزارة الداخلية على ان تس ــب تس ــنة ٢٠٠٨ اِّـعدل وحس ثانيا) رقم ١٤ لس

التنفيذية.
ــنة  ــتنادا ألحكام اِّـادة (٣٨/ اوال/أ) ق.ع.د رقم ١٤ لس ٣. طرده من الخدمة َّـ قوى االمن الداخلي اس

٢٠٠٨ اِّـعدل.
٤. اعتبار جريمته مخلة بالشرف استنادا الحكام الفقرة (٢١/أ-٦) رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ اِّـعدل.

٥. تعميم اوصاف السالح اِّـختلس اعاله وفق القانون.
ــم الصادر َّـ حقه  ــض عليه اينما وجد لتنفيذ الحك ــني العموميني صالحية القاء القب ــاء اِّـوظف ٦. اعط

استناداً ألحكام اِّـادة (٦٩/ ثانيا) ق.أ.د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
ــتنادا الحكام اِّـادة (٦٩/ ثالثاً) من ق.أ.د رقم ١٧  ٧. إلزام اِّـواطنني باالخبار عن محل اختفاء اِّـدان اس

لسنة ٢٠٠٨.
ــنة  ــا) من ق.أ.د رقم ١٧ لس ــكام اِّـادة (٦٩/ رابع ــتناداً ألح ــة وغري اِّـنقولة اس ــه اِّـنقول ــز أموال ٨. حج

.٢٠٠٨
لواء الشرطة 
صباح حوشي محمد
عميد كلية الشرطة 

العدد:١٠٤٢١
التاريخ :٢٠١٩/٩/١٦
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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 (٣٧٦٤ َّـ  ٢٠١٩/٨/٢٩) .
ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة)  ــر (محافظة البصرة / قس   يس

مشروع (انشاء معامل اوكسجني عدد (٤) وحسب الكشوفات الفنية م القرنة ‘م. اِّـدينة ‘م . البصرة ‘ م. الشفاء)
- وبكلفة  تخمينية قدرها (٢,٤١٠,٠٠٠,٠٠٠)  اثنان مليار واربعمائة وعشرة مليون دينار عراقي .

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

-موقع اِّـشروع (عام)
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السادسة  والصنف / كهرباء / ميكانيل / كيمياوي – شركات متخصصة َّـ هذا اِّـجال 

( بعرض فني) 
ــــــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات تنفيذ  العقود  ــيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافس  أوالً-  س

الحكـومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع اِّـتناقصني.
ـــــــم العـــــــقود الحكومية  /  ــاً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس ثاني

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

•القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــي معتمد وَّـ حالة  ــب قانون ــني مصادقة ومدققة من قبل محاس ــنتني متتاليت ــة معدل ربح آلخر س ــابات الختامي ١- الحس
ــنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية الرابحة  للسنتني التي تسبق عام  ــركة حسابات ختامية رابحة آلخر س عدم 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 .
ــبعمائة وثالثة وعشرون  ــنوات يجب ان ال يقل عن (٧٢٣,٠٠٠,٠٠٠) س ــبع س ــنوي على مدى آخر س ٢-معدل االيراد الس

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

قدره عن (٧٢٣,٠٠٠,٠٠٠) سبعمائة وثالثة وعشرون مليون دينار عراقي.
أ -على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

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

ــابقة وبمبلغ اليقل  ــبع الس ــنوات ( ٧) الس ــد وللس ــوي َّـ ( ١) عق ــاول ثان ــود, او كمق ــاول , أو ادارة عق ــة مق ــاركة بصف اِّـش
عن(٧٢٣,٠٠٠,٠٠٠)سبعمائة وثالثة وعشرون مليون   دينار عراقي.

ــاليب  ــاح بالكامل. ويعنى باِّـماثلة حجم العمل ، تعقيداته ، األس ــذا العقد وتم إنجازها بنج ــود مماثلة ألعمال ه ــذ عق لتنفي
والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) 

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

دينار عراقي  اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٨ 
خامسا- على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

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

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

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

سيتم استبعاد العطاء.
ــرة  ــاعة العاش ــة َّـ يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٤   الس ــان الفتح واإلحال ــد مؤتمر َّـ قاعة لج ــيتم عق ــا – س سادس

صباحاً
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/١ الساعة ٢:٠٠ ظهرا  حسب التوقيت اِّـحلي  ــابعا:- يجب تس س

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

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

     التاريخ : يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/١.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــون ومائة الف  دينار  ــرون ملي ــب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (٢٤,١٠٠,٠٠٠) اربعة  وعش ــا- يج ثامن
عراقي. على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

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

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

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

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٦٤٠                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٧

(إنشاء معامل أوكسجني عدد (٤) وحسب الكشوفات الفنية م القرنة
 ‘م. اِّـدينة ‘م . البصرة ‘ م. الشفاء مناقصة (٢/ صحة /٢٠١٩)

NO.3264.WED.18.SEP.2019 العدد (٣٢٦٤) االربعاء ٩/١٨/ ٢٠١٩ 
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َّـ   ٥٠٨٢) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــاً  إلحاق
اول   ــالن  بإعــ ــة  الخاص  (٢٠١٩/٨/٢٩
للمناقصة ١٠/ صحة  ٢٠١٩ . مشروع (هدم 
واعادة انشاء وتجهيز طبي وتأثيث مركز الفاو 

الجنوبي). 
 نود ان ننوه اُّـ تمديد موعد غلق اِّـناقصة اعاله 
ــادف ٢٠١٩/٩/٢٣  ــون يوم االثنني اِّـص ليك
ــوم الثالثاء  ــدالً من ي ــة ظهراً ب ــاعة الثاني الس

اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٧.
اِّـهندس

محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحافظ البصرة

وزارة الصناعة واِّـعادن
الشركة العامة للحديد والصلب 

 بصرة - خور الزبري
م / اعالن مناقصة محلية رقم ٨/م/ح د ص/ ٢٠١٩

تصليح ضاغطات هواء أطلس كوبكو عدد (٤) + تجهيز مجفف هواء
 

ــركات  ــركات وزارة الصناعة واِّـعادن كافة الش ــركة العامة للحديد والصلب احدى ش تدعو الش
واِّـكاتب اِّـتخصصة لالشرتاك َّـ اِّـناقصة اعاله (تصليح ضاغطات هواء اطلس كوبكو عدد (٤) 
+ تجهيز مجفف هواء) وحسب اِّـواصفات والشروط الفنية التي يمكن الحصول عليها مع وثائق 
اِّـناقصة من مقر الشركة َّـ البصرة / خور الزبري او مكتب الشركة َّـ بغداد / مقابل مستشفى 
السعدون االهلي لقاء مبلغ غري قابل للرد قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار ويكون 
آخر موعد الستالم العطاءات َّـ مقر الشركة حصرا هو يوم (الثالثاء) اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/١ 
ــاعة  ــاعة ١٢ ظهرا) وتفتح العطاءات بحضور الراغبني من مقدمي العطاءات الس ولغاية (الس
ــمية  ــوم التالي للغلق) وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس ــة والنصف من صباح الي (الثامن

يؤجل الغلق اُّـ اليوم الذي يليه. 
مع مراعاة ما يلي : -

١- يرفق بالعطاء ما يلي:
ــمائة الف دينار عراقي على  أ - التأمينات االولية بمبلغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) فقط مليونان وخمس

شكل صك مصدق او خطاب ضمان ألمر الشركة.
ب -وصل االشرتاك باِّـناقصة.

ج -شهادة تأسيس الشركة وهوية تصنيف اِّـقاولني (مجددة نافذة) صادرة من وزارة التخطيط/ 
قسم تصنيف اِّـقاولني. 

د -براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب (نافذة) ألمر الشركة + الهوية الضريبية للمشرتك.
هـ -االعمال اِّـماثلة مؤيدة من الجهات ذات العالقة.

و -الحسابات الختامية آلخر ثالث سنوات.
ي - يكون العطاء نافذاً ِّـدة ال تقل عن (٢) شهر من تاريخ غلق اِّـناقصة.

ــع وثائق  ــدول الكميات مرفق م ــة وعلى ج ــاً وكتاب ــار العراقي رقم ــعار بالدين ــدم االس ٢-تق
اِّـناقصة.

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

ــارات اِّـشرتكني باِّـناقصة قبل اسبوع من تاريخ  ويكون موعد عقد اِّـؤتمر لإلجابة على استفس
الغلق.. مع التقدير.

وباإلمكان االطالع على تفاصيل اِّـناقصة على موقع الشركة االلكرتوني:ـ
www.steel-Iraq.com

ء/ اِّـدير العام

م/ (تمديد)
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٩٢٠ َّـ  ٢٠١٩/٩/٨) .
ــربة لتقديم  ــني وذوي الخ ــاءات اِّـؤهل ــي العط ــة ) دعوة مقدم ــود الحكومي ــم العق ــرة / قس ــة البص ــر (محافظ   يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع (تجهيز اليات تخصصية ِّـديرية ماء البصرة ).
- وبكلفة  تخمينية قدرها (٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)  ستة مليار    دينار عراقي .

 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التجهيز (١٢٠ يوما ) .

-موقع اِّـشروع (اِّـركز)
ــركات متخصصة َّـ  ــة : الدرجة / الرابعة  والصنف / كهرباء / ميكانيل / كيمياوي – ش ــة والصنف اِّـطلوب - الدرج

هذا اِّـجال (بعرض فني) .
ــي حددتـــها تعليمات  ــــــية الوطنية الت ــاءات التنافس ــن خــــالل إجراءات العط ــذ العطاء م ــيتم تنفي  أوالً-  س
ــط ، ومفــــتوح لجــميع    ــن وزارة التخطي ـــــنة ٢٠١٤ الصادرة م ــة العامة رقم (٢) لس ــذ العقود الحكومي تنفي

اِّـناقصني.
ـــــــم العـــــــقود  ــات إضافية من (قس ــني الحصول على معلوم ــني ذوي األهـــلية الراغب ــن للمناقص ــاً- يمك ثاني
ــب التوقيت اِّـحلي  ــا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاعة ٨:٠٠ صباح ــاريع) وذلك من  الس ــعبة اعالن اِّـش ــة  / ش الحكومي

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

•القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــب قانوني معتمد وَّـ  ــنتني 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  ــركة حس حالة عدم امتالك الش
ــم  ــاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس ــتنادا اُّـ ما جاء بكت ــبق عام ٢٠١٤ وذلك اس ــي تس الت

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(٤,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠)اربعة مليار ومائتان 

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

بمبلغ اليقل  قدره  عن (٤,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠)اربعة مليار ومائتان مليون   دينار عراقي .
أ -على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

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

اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد 
وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن(٣,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠)ثالثة مليار وستمائة مليون دينار عراقي .

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق 
ــم غري مسرتد  (٢٠٠,٠٠٠)  ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس ــية  / قس القياس

مائتان الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٨ .
خامسا- على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

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

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

اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادسا – سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٩   الساعة العاشرة 

صباحاً.
سابعا:- يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٦ 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 ٢٠١٩/١٠/٦.

العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ــتون مليون  دينار عراقي على  ــع العطاءات ضمان العطاء بقيمة(٦٠,٠٠٠,٠٠٠) س ــا- يجب أن يرافق بجمي ثامن

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.
ــمي الذي يلي يوم  ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام  الرس ــر  - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس احد عش

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

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

اِّـهندس
 محمد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٦٤٢                                                   (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٧

(تجهيز اليات تخصصية ِّـديرية ماء البصرة مناقصة (٢٩/ ماء/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 (٣٩٢٠ َّـ  ٢٠١٩/٩/٨) .
ــربة لتقديم  ــني وذوي الخ ــاءات اِّـؤهل ــي العط ــوة مقدم ــة ) دع ــود الحكومي ــم العق ــرة / قس ــة البص ــر (محافظ   يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة) مشروع (ايصال اِّـاء اُّـ مجمعات السورة والتوانس َّـ اِّـدينة ).
- وبكلفة  تخمينية قدرها (٦٦٤,٦٠٠,٠٠٠)  ستمائة واربعة وستون مليون وستمائة الف  دينار عراقي .

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

-موقع اِّـشروع (اِّـدينة).
ــركات متخصصة َّـ  ــرة  والصنف / كهرباء / ميكانيل / كيمياوي – ش ــة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / العاش - الدرج

هذا اِّـجال ( بعرض فني) .
ــــــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات تنفيذ     ــيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافس  أوالً-  س
ــط ، ومفــــتوح لجــميع    ـــــنة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطي ــة العامة رقم (٢) لس ــود الحكــــــــــومي العق

اِّـناقصني.
ـــــــم العـــــــقود  ــى معلومات إضافية من (قس ــة الراغبني أن يحصلوا عل ــن للمناقصني ذوي األهـــلي ــاً- يمك ثاني
الحكومية  / شعبة اعالن اِّـشاريع) وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة 

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

•القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة 
ــاباتها الختامية الرابحة  للسنتني التي  ــابات ختامية رابحة  الخر سنتني فيتم تقديم حس ــركة حس عدم امتالك الش
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 (١٩٩,٣٨٠,٠٠٠)مائة وتسعة وتسعون 

مليون وثالثمائة وثمانون الف   دينار عراقي .
ــيولة النقدية  ــح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضي ــات الس ٣-متطلب

بمبلغ اليقل  قدره  عن(١٩٩,٣٨٠,٠٠٠)مائة وتسعة وتسعون مليون وثالثمائة وثمانون الف   دينار عراقي .
أ -على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

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

ــنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش
ــي لتنفيذ عقود مماثلة  ــعون مليون وثالثمائة وثمانون الف   دينار عراق ــعة وتس عن(١٩٩,٣٨٠,٠٠٠)مائة وتس
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) .

ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق  رابعاً- يمكن ش
القياسية  / قسم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  (١٠٠,٠٠٠) مائة 

الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/١٨. 
خامسا- على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

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

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

اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ــاعة  ــاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٤   الس ــح واإلحالة َّـ يوم الثالث ــر َّـ قاعة لجان الفت ــيتم عقد مؤتم ــا – س سادس

العاشرة صباحاً.
سابعا:- يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/١ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت 

اِّـحلي ِّـدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح 
العطاءات.

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

الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/١.

     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ــتة  ــتمائة وس ــتة مليون  وس ــان العطاء بقيمة(٦,٦٤٦,٠٠٠) س ــع العطاءات ضم ــق بجمي ــب أن يراف ــا- يج ثامن
ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية  ــكل صك مصدق او س واربعون الف دينار عراقي. على ش

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

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

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

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

اِّـهندس 
محمد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٦٤٤                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٧

(ايصال اِّـاء اُّـ مجمعات السورة والتوانس َّـ اِّـدينة مناقصة (٣٠/ ماء  /٢٠١٩)

NO.3264.WED.18.SEP.2019 العدد (٣٢٦٤) االربعاء ٩/١٨/ ٢٠١٩ 



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

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣٢٦٤) - األربعاء - ١٨ - أيلول - ٢٠١٩

7mbÿÌâb◊

ــاء  ــعد معن)، مس ــم وزارة الداخلية (س ــن املتحدث باس أعل
ــراء ملكافحة  ــب اخلض ــال مفارز مكت ــي، اعتق ــني املاض االثن
ــداد (أربعة) من  ــرام بغ ــة مكافحة إج ــع ملديري ــرام التاب اإلج
(اللوتية) املتهمني بالنصب واالحتيال على املواطنني من خالل 
ــن ومهارة، تتمثل  ــادوا أدوارها بكل ف ــرحية أج متثيلية أو مس
ــيرها،  ــهم بقصد أمام العجالت أثناء س من خالل رمي أنفس
وهي عجالت منتقاة بحس لصوصي وحاسة شم شيطانية 
تكشف أن صاحبها (أموره توب وجيبه ثگيل) ليستتبع ذلك 
تشغيل (الفيلم الهندي) بإتقان ومن دون لقلقة لسان، حيث 
ــة بهلوانية ال تخلو  ــائق بعد متابعته بحرك يتم إيقاف الس
من االنفعال وإخباره بأنه دهس أحدهم وأن (األخ املسكني) قد 
نقل إلى املستشفى وهو في حالة ميئوس منها (ما بني احلياة 
ــم لالطمئنان  ــائق أن يذهب معه ــوت)، واملطلوب من الس وامل

ــورة رجله)  ــة (املكس على صح
ــم إطالق  ــاء يت ــذه األثن ــي ه وف
تهديد  ــى  ــوي عل تنط ــات  كلم
ووعيد ولكن ال تخلو من كلمات 
ــد  ــرب أح ــم يقت ــوالت، ث معس
(الشاليتية) من السائق املفترى 
ــي أذنه «عمي  ــه ليهمس ف علي
فضها بالقاسمه اهللا أحسن ما 
تتورط بطاليب إلها أول وما إلها 
تالي»، فيضطر السائق (الفايخ) 
ــه املنتفخ  ــح أزرار جيب ــى فت إل

ــتل منه مليون دينار أو اثنني أو ثالثة (دفعة بله)، وإذا كان  ليس
ال يحمل مبلغاً كهذا فإنه سوف يستعني بخدمة (الدلفري) 
إليصال املبلغ من قبل أحد أفراد العائلة أو األصدقاء، فتنتهي 

(املشكلة على خير)!
ــود إلى أصل اخلبر، حيث يقول اللواء معن إنه مت التحقيق  ونع
ــرة  مع هؤالء األربعة واعترفوا صراحةً بقيامهم بخمس عش
عملية نصب واحتيال مختلفة وعرضت أوراقهم التحقيقية 
ــق أحكام املادة  ــذي قرر توقيفهم وف ــى القاضي اخملتص ال عل

(٤٥٦ ق.ع) واتخذت اإلجراءات معهم.
ــي وزارة الداخلية أن  ــادة املعنيني ف ــد الس ــودي هنا أن أناش ب
يواصلوا التحري عن كل أشكال االبتزاز التي ميارسها البعض 
من عدميي الضمير بطرق وأساليب ملتوية تشيب لها الرؤوس، 
وال ننسى أن من ساعد على تنامي هذه الظاهرة واستفحالها 
ــالم ومحمد  ــر ممن (ال حظ وال بخت) عندهم، وأن اهللا واإلس نف
وعلي واألئمة واألولياء واألوصياء بريئون منهم إلى يوم القيامة 
ــم  ــه من مال جراء االبتزاز هو (زقوم وس ــا يحصلون علي وإن م

وزهر) من الزردوم حتى مستقره في البطون!
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

البصرة / البينة الجديدة
ــع  مواق ــى  عل ــطون  ناش ــل  تناق
التواصل االجتماعي «الفيسبوك»، 
ــدى مناطق  ــو في اح مقطع فيدي
ــه  ــر في ــرة ويظه ــة البص محافظ
ــد  ــرق اح ــاري وغ ــاه اجمل ــح مي طف
ــع ابناءها  ــوارع، االمر الذي دف الش
الى االستعانة بقارب للتنقل. وفي 
ــات التي  ــن اخلدم ــاخر م وصف س
ــبّه عدد من  ــدم للمواطنني، ش تق
ــة مبدينة  ــطني هذه املنطق الناش
ــا اكد  ــة.  فيم ــة االيطالي البندقي

ــرة  ــائر البص ــس عش ــس مجل رئي
ــي ان «وضع  ــد الفريج ــيخ رائ الش
اخلدمات في البصرة وخاصة طفح 
اجملاري باحملافظة واملناطق الشعبية 
دون مراقبة ودون محاسبة، بالرغم 
من تخصيصات مالية للخدمات»، 
مبينا ان «هناك معاناة للمواطنني 
ولغاية اآلن املعاجلة غير صحيحة».

ــات الرقابية  ــا الفريجي «اجله ودع
ــبة التي  ــول املناس ــى وضع احلل ال
ــلت والتي لم تؤدي بواجباتها  فش

بصورة صحيحة».

بغداد / البينة الجديدة
ــدوم كتلة  ــوي ق ــئ ج ــع متنب توق
ــار  ــاردة الى العراق. وأش ــة ب هوائي
ــور على  ــي منش ــادق عطية ف ص
ــبوك امس  ــي الفيس ــه ف صفحت
ــبه قطبي بارد  ــى «نزول هواء ش ال

ــبوع املقبل على شرق أوروبا  االس
ــه العراق قليالً وتعتدل  وقد يتأثر ب
ــر». ولفت الى  ــة الطقس أكث حال
ــة هي مدن  ــر تأثرا باحلال ان «األكث
والغربية والوسطى» من  الشمال 

العراق.
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بودي هنا أن أناشد السادة 
اِّـعنيني َّـ وزارة الداخلية 

أن يواصلوا التحري عن 
كل أشكال االبتزاز التي 

يمارسها البعض من 
عديمي الضمري بطرق 

وأساليب ملتوية

متابعة / البينة الجديدة
ــن االلبانيني في بريطانيا  اقدم عدد م
ــن أهالي  ــل مواطن عراقي م ــى قت عل
ــة أربيل  ــي محافظ ــوران ف قضاء س
ــيتم نقل جثمانه بعد  ــكني، وس بس
ــتان. وقالت  ــم كردس ــى اقلي ــام ال اي
ــائل اعالم نقال عن مصدر مطلع  وس
ــا من اهالي  ــا ان «مواطن في بريطاني
سوران يدعى هموند علي حسني وقع 

ــن االلبانيني  ــع عدد م ــاكل م في مش
ــال  ــى اقتت ــورت ال ــا تط ــي بريطاني ف
ــي  العراق ــاب  الش ــل  مقت ــى  ال ادى 
ــكني واملشرط من قبل  الكردي بالس
ــاف ان «هموند يبلغ  ــني». واض االلباني
ــزوج ويحمل  ــر ٣٥ عاما ومت من العم
ــم والده  ــة ويقي ــية البريطاني اجلنس
ووالدته وجميع أفراد أسرته في قضاء 

سوران ب أربيل.

متابعة / البينة الجديدة
ــركة  ــران تابعة لش ــة طي ــرت رحل تأخ
ــاعات بعد  ــة لعدة س Air India الهندي
ــربا من النحل  ــف الطاقم س أن اكتش
يحجب الرؤية على نافذة قمرة القيادة.
ــرات املوظفني األرضيني  وهاجمت احلش
ــن رحلة  ــوا إزالتها لتتمك ــن حاول الذي
ــاال، التي تقل ١٣٦ راكبا،  كولكاتا- أغارت
من االنطالق يوم األحد ١٥ سبتمبر. وفي 
البداية، حاول عمال اخلطوط اجلوية إزالة 

ــتخدام ماسحات  حشرات النحل باس
ــن في  ــرة، ولك ــي للطائ ــاج األمام الزج
ــى الطريقة  ــروا للجوء إل النهاية اضط
ــه  ــالل توجي ــن خ ــة م ــة واملوثوق اجملرب
خرطوم مياه نحوها، مبساعدة بسيطة 
ــار. وفي حديثه مع  ــن إدارة إطفاء املط م
ــؤول في املطار، كوشيك  AFP، قال املس
بهاتشاريا: «لقد نُشرت اخلراطيم لرش 
ــن النحل، حيث أُزيل  املياه والتخلص م

السرب بعد زهاء ساعة من ذلك».

بغداد / البينة الجديدة
ــي، امس  ــزي العراق ــك املرك ــغ البن أبل
ــأن بولندا  ــة ب ــارف كاف ــاء، املص الثالث
ــة نقدية محدثة  طرحت للتداول عمل
ــة ١٠٠ زولتي.وقال البنك، إن البنك  لفئ
ــا بانه طرح  ــدي اعلمن ــي البولن الوطن
ــة النقدية فئة  ــدث للورق ــدار احمل االص
١٠٠ زلوتي والتي تتضمن تغيير التاريخ 
ــة وتوقيعي  ــى وجه الورق ــوع عل املطب
محافظ البنك الوطني البولندي وامني 

ــة الى وضع طبقة  صندوق اقدم، اضاف
ــي الورقة  ــى وجه ــة عل ــفافة واقي ش
ــاف البنك  ــرض. واض ــة مع الع النقدي
ــي من اصدار  ــة القدمية التي ه ان الفئ
ــتبقى في التداول وهي  ١٩٩٥ و٢٠١٤ س
ــي. وطالب  ــراء وعرض قانون ذات قوة اب
ــارف اخلاصة بـإبالغ  ــك كافة املص البن
ــون في  ــن الذين يعمل ــوبيهم م منس
ــد األجنبي باالصدار اجلديد  مجال النق

للبنك الوطني البولندي.

متابعة / البينة الجديدة
رد الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
على سؤال حول الطريقة التي 
ــاعد بها  ــيا أن تس ــن لروس ميك
السعودية، بعد الهجمات التي 
تعرضت لها شركة أرامكو. وقال 
بوتني خالل القمة الثالثية التي 
جمعته مع أردوغان وروحاني في 
ــوية السورية:  أنقرة حول التس
«علي هنا أن أستشهد بالقرآن 
ــو إلى  ــذي يدع ــاً ال ــرمي أيض الك
ــدم  وع ــس  النف ــن  ع ــاع  الدف

ــارة منه إلى  ــداء»، في إش االعت
 ِ

ــبِيلِ اهللاَّ ــي سَ ــوا فِ اتِلُ ــة {وَقَ آي
وا إِنَّ  تَدُ مْ وَالَ تَعْ اتِلُونَكُ ــنَ يُقَ ي الَّذِ
}. وأضاف  ينَ تَدِ ُعْ ــبُّ املْ  الَ يُحِ

َ اهللاَّ
ــعودية إذا  مازحاً أنه «على الس
ــها أن  ــن نفس ــاع ع أرادت الدف
ــران التي اقتنت من  حتذو حذو إي
ــيا صواريخ إس-٣٠٠، وحذو  روس
تركيا التي اشترت منا إس-٤٠٠، 
فهذه الصواريخ وسيلة ناجعة 
ــى حتتية  ــني وحماية أي بن لتأم

من أي اعتداء وهجوم جوي».
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* كم كان صائباً قانونياً البرملان عندما تذكر أن هنالك قانون 
ــيس  ــنة ٢٠١٧ والذي تضمن تأس ــام الصادر س ــاء الع االدع
ــة االدعاء العام  مكاتب ادعاء عام في كل وزاره ترتبط برئاس
ــذه املكاتب  ــم ه ــلطة التنفيذية، اس ــس الوزير او الس ولي
مكاتب االدعاء العام ملكافحة الفساد واحملافظة على املال 
ــيس هذه املكاتب  ــنتني حيث أن تأس العام والتذكر بعد س
ــن مكاتب  ــاط ع ــحب البس ــاً للقانون املذكور سيس طبق
ــيحقق ذلك  ــني وال أعتقذ ان البرملان س ــني العمومي املفتش
ــني العموميني فالذي علق هذا القانون  وينتصر على املفتش
ــنوات أخرى  ــه لس ــتطيع تعليق ــنتني يس ــق لس دون تطبي
فاملوضوع فساد مالي واداري مع ما يترتب عليه من مليارات 

الدوالرات.
* كنت أعتقد ان البرملان لن يسحب احلصانة عن النائب فائق 
ــر  الكثي ألن  ــول  دعب
ــواب معه وألن  من الن
موضوع حديثه أصبح 
(مرگة بايتة) وذهب مع 
الريح، ولكن حصل ما 
ــت عنه  ــل ورفع حص

احلصانة.
* اليوم يوم املرأة بامتياز 
ــة  اجلمهوري ــة  فرئاس
ومؤمتو العنف االسري 
ــوزراء  ال ــة  ورئاس
ــتدامة  املس والتنمية 
كما نقلت الفضائيات 
املؤمترات واحلضور وال نعلم ملاذا النفخ في هذه القربة املثقوبة 
ــغل الوظائف! علق  ــب عليه قانوناً واملرأة تش فالعنف يعاق

خبيث على قولي فقال (اجلماعة ما عدهم شغل).
ــتركة  ــاً لقيادة العمليات املش ــس الوزراء رئيس ــني رئي * تعي
يوافق احكام املادة ٧٨ من الدستور فهو القائد العام للقوات 

املسلحة دستورياً.
* أعان اهللا من تولى كتابة مشروع قانون اجلنسية االجنبية 
واملناصب السيادية واالمنية ألن الدستور في املادة ١٨ وقانون 
اجلنسية ٢٦ لسنة ٢٠٠٦ لم يحددا ذلك ولكن أكثر العراقيني 
اآلن جنسيتهم االجنبية أصلية وليست مكتسبة كما ورد 
في الدستور والقانون، مثاله الكبير ابناء االنتفاضة فهؤالء 
ــواها  ــيته االمريكية واالوروبية وس ــن ولد في اخلارج جنس مم
ــبة وليس من  ــية مكتس اصلية في حني ان االب واالم جنس
ــبة وعدم حرمان  ــية املكتس املعقول حرمان االب من اجلنس

االبن من اجلنسية االصلية الذي لم يشاهد العراق كأبيه.

أعان اهللا من توُّـ كتابة 
مشروع قانون الجنسية 

االجنبية واِّـناصب 
السيادية واالمنية ألن 

الدستور َّـ اِّـادة ١٨ 
وقانون الجنسية ٢٦ لسنة 

٢٠٠٦ لم يحددا ذلك..
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طارق حرب

وقفة
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بغداد / البينة الجديدة
جمعت الصدفة مساء يوم السبت املاضي 
الزميل (عبد الوهاب جبار) رئيس حترير جريدة 
ــة البحرين  ــفير مملك «البينة اجلديدة» بس
ــد احملال  ــي أح ــي) ف ــالح املالك ــداد (ص ببغ
التجارية لبيع اإلنتيكات والتحف والسبح 
ــة  ــي العاصم ــرادة ف ــارع (٦٢) بالك ــي ش ف
بغداد. وأعرب السفير البحريني خالل لقائه 
ــعادته وسروره  الزميل رئيس التحرير عن س
ــتتباب األمن واالستقرار في بغداد وكل  الس
أنحاء العراق السيما بعد االنتصار العراقي 
ــش االرهابي. وقال  ــى تنظيم داع الناجز عل
ــفير «إن من مظاهر هذا االستقرار أننا  الس
ــواقها  ــداد ونتبضع من أس ــي بغ نتجول ف
ــاول الطعام  ــوارعها ونتن ــى في ش ونتمش
ــي». وفي  ــي مطعم احلات ــة» ف ــل «الباچ مث
ــتقرار  ــفير أن يدمي اهللا االس اخلتام متنى الس

في العراق وأن يرفل شعبه باخلير والبركة.
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