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ــية  ــي تواجهها العملية السياس ــات الت ــد من اهم التحدي واح
ــية  ــخصيات سياس ــي البالد هو تنامي وبروز ش ــرة اصالً ف املتعث
ــكل مافيات ولوبيات مجهزة باذرع مسلحة ولها  متنفذة على ش

اساليب مكر وخداع.
ومن املفيد التذكير بأن هذه الشخصيات صاحبة اجلاه والسطوة 
ــم بتعيني  ــارت تتحك ــكان انها ص ــوة مب ــت من الق ــا اصبح انه
ــة اخملتلفة ليس  ــي مفاصل الدول ــن املدراء والقادة ف ــؤولني م املس
ــالد واالرتقاء باخلبرات  ــاً من مصلحة وطنية والنهوض بالب انطالق
ــوبة  ــة معروفة ومحس ــة ومنافع مادي ــح حزبية ضيق ــل ملصال ب
ــخصيات اصبحت متلك  ــر ان هذه الش ــكل مخجل.. واالخط بش

ــي مواقع التواصل  صفحات ف
ــتخدمها  تس ــي  االجتماع
ــن  ــقيط اآلخري ــزاز وتس لالبت
ــن يؤدون  ــك الذي ــيما اولئ الس
ــص  مخل ــكل  بش ــم  عمله
ــوع  الرك ــون  ويرفض ــاد  وج
ــالءات واالبتزاز  ــة واالم لألمزج
الذي ميارسه حفنة اللصوص 
ــيير االمور  ــدون تس ــن يري الذي
ــواء واملصالح احلزبية  وفق االه

ــلوك طريق الرذيلة  املفضوحة.اننا نقول لهذا النفر ممن اعتادوا س
ــتهانة  ــود على اكتاف اآلخرين واملتاجرة بآالم الوطن واالس والصع
ــراق مقبل على ثورة  ــد انتهى وان الع ــعب ان زمنكم ق بارادة الش
ــيرة الدولة وحتد من  ــي تعرقل مس ــع الكثير من العوائق الت تقتل
ــن يعتقدون  ــوض لألمام.. ان م ــا نحو النه ــطتها وفعالياته انش
ــم ان يدركوا ان  ــروع وطني عليه ــال أي مش ــم على افش بقدرته
ــول للبعض ممن  ــوالت ونق ــق صوالت وص ــة وان للح ــل جول للباط
ــب مباليني  ــراء بيع املناص ــحت احلرام ج ــم بالس ــت جيوبه اتخم
ــفكم علناً بات قاب  ــدوالرات كفى لعباً مبقدرات العراق وان كش ال

قوسني او ادنى واليحيق املكر السيئ إال بأهله.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@b„äˆbñ∂@�bj»€@Û–◊
pbÓœbΩa@bËÌa

اعلنت خلية االعالم االمني، اجلمعة 
املاضية ، عن ارتفاع حصيلة تفجير 
ــهيداً  (١٧) ش ــى  ال ــالء  كرب ــل  مدخ
ــة ان حصيلة  ــا. وقالت اخللي وجريح
ــل  داخ ــفة  الناس ــوة  العب ــار  انفج
ــيطرة  ــوع جمبي قرب الس ــة ن عجل
ــية (٥٤) مدخل مدينة كربالء  الرئيس
ــة، ارتفعت الى (١٢) شهيداً  املقدس
ــياق ذاته أصدر  ــي الس و(٥) جرحى.وف
املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء عادل 
ــبت، بياناً  ــس الس ــدي، ام ــد امله عب
ــع عند أحد  ــأن التفجير الذي وق بش
ــفر  ــالء وأس ــة كرب ــل محافظ مداخ
ــخصاً بني قتيل  ــقوط (١٧) ش عن س
ــي البيان ، إن  ــح. وقال املكتب ف وجري
ــع ببالغ  ــس الوزراء يتاب «رئيس مجل
ــداء اإلرهابي  ــى واالهتمام االعت األس
ــتهدف مركبة أجرة  ــان الذي اس اجلب
ــني محافظتي بابل  ــل مواطنني ب تق
وكربالء املقدسة».في وقت أدان رئيس 
ــي،  ــس النواب محمد احللبوس مجل

امس السبت، التفجير الذي وقع عند 
أحد مداخل محافظة كربالء وأسفر 
ــاً،  ــهيداً وجريح ــقوط ١٧ ش ــن س ع
مبدياً رفضه للخروق املتكررة بسبب 
ــتخبارية.  االس ــزة  األجه ــات  إخفاق
ــر  التفجي ــن  ندي ــي  احللبوس ــال  وق
اإلجرامي الذي شهدته مدينة كربالء 
ــة عند أحد مداخلها، والذي  املقدس
ــهداء  الش ــن  ــدد م ــه ع راح ضحيت
ــن رفضه للخروق  ــى، معرباً ع واجلرح
ــات األجهزة  ــبب إخفاق املتكررة بس
ــؤدي إلى وقوع  ــتخبارية التي ت االس
ــه افاد  ــن الضحايا.من جانب ــدد م ع
ــي، بأن قوة امنية اعتقلت  مصدر امن
منفذ تفجير كربالء. وقال املصدر ، ان 
قوة من االمن الوطني اعتقلت منفذ 
ــدر ان  ــاف املص ــالء. واض ــر كرب تفجي
ــه مت في احد املطاعم القريبة  اعتقال
ــأن  الش ــي  التفجير.وف ــع  موق ــن  م
ــواب،  ــس الن ــد مجل ــي عق السياس
ــته االعتيادية  ــبت، جلس امس الس
ــه محمد احللبوسي.  ــة رئيس برئاس
ــان  البرمل إن   ، ــي  برملان ــدر  ــال مص وق

ــة من  ــته الرابع ــس، جلس ــد ام عق
الـــدورة النيابيـــة الرابعـة للسنـة 
الفصـــل  ــن  م الثانية  ــريعية  التش
ــة رئيسه  ــريعـــي األول برئاس التش
الـحـلـبـوسـي. وقد اعلن  مـحـمـد 
النائب عدنان فيحان، امس السبت، 
ان مجلس النواب صوت على تشكيل 

جلنة حلماية املنتوج احمللي. واضاف ان 
اللجنة مكونة من اعضاء في جلنتي 
االقتصاد واملالية النيابتني اضافة الى 
اعضاء في مجلس النواب.من جانبه 
ــف النائب عن تيار احلكمة علي  كش
احلميداوي، عن اتفاق داخل تياره على 
أن يكون أول االستجوابات التي تطرح 

داخل قبة البرملان هو استجواب وزير 
ــتكمال  ــيراً إلى اس ــة، مش الصناع
ــة  ــتجواب وزراء الصناع ــات اس ملف
ــل. وقال احلميداوي، إن  والزراعة والنق
احلالي سيكون  ــريعي  التش الفصل 
فصل االستجوابات التي نتوقع أنها 
ــتطال (٥) وزراء، مبيناً أننا في تيار  س

ــتجواب لـ  ــيكون لنا اس احلكمة س
ــم وزراء الصناعة والزراعة  (٣) وزراء ه
والنقل، إضافة إلى استجوابني آخرين 
ــتكمال  ــني اس ــا ح ــيعلن عنهم س
ــتجواب بشكل  امللفات وتقدمي االس

رسمي.
ــأن السياسي ايضاً كشف  وفي الش
ــار الصدري، ان  ــادي مقرب من التي قي
ــيتظاهر قريبا للضغط  ــارع س الش
ــذ  ــل تنفي ــن أج ــة م ــى احلكوم عل
ــات،  بإصالح ــام  والقي ــا  برنامجه
ــراكا  ــاك ح ــى ان هن ــار ال ــا اش فيم
ــرى الجراء  ــة مهلة اخ ــح احلكوم ملن
ــال القيادي في تصريح  اصالحات. وق
صحفي ان «هناك توجها إلى الشارع 
قريباً للخروج في تظاهرات للضغط 
على احلكومة من أجل دفعها للقيام 
ــة الوزارية  بإصالحات داخل املؤسس
ــاً أن «األمر منوطٌ  وخارجها»، موضح
حالياً مبا ستتعهد به احلكومة خالل 

الفترة املقبلة، ومبا ستنفذه».

تتمة ص٣
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ارتفاع حصيلة تفجير كربالء الدامي الى (17) شهيداً وجريحاً.. والفاعل في قبضة االمن الوطني

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
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بغداد / البينة اجلديدة
ــمري، امس السبت، تقاضي  انتقد النائب عن محافظة نينوى نايف الش
ــنة راتبا شهريا قدره ٤٠٠ الف دينار، فيما  متقاعدين خدموا العراق ٤٠ س
ــون التقاعد الى  ــروع تعديل قان ــال مش ــراع بارس دعا احلكومة الى االس
ــواب ، يجب  ــر صحفي عقده مبجلس الن ــمري في مؤمت ــال الش البرملان.وق
ــال تعديل قانون التقاعد رقم ٩ وحتديدا في  ــراع بارس على احلكومة  االس
ــلم الرواتب.وأضاف الشمري، أنه ليس من املعقول ان  الفقرة التي حتدد س
ــى راتبا قدره ٤٠٠  ــنة يتقاض ــبابه وخدم العراق ٤٠ س ــن افنى عمره وش م
الف دينار، وأغلبهم مرضى بالسكر والضغط وغيرهما من االمراض، فهي 
ــنني قليلة جدا يأخذ  ــدل اإليجار أو العالج، ومن خدم س ــي لهم لب ال تكف
ــؤولية في  ــى مجلس النواب ان يتحمل املس ــني كثيرة.وأوضح، أن عل مالي
ــال تعديل قانون التقاعد وأن يأخذ دوره ويشرع تعديل هذا  حال تأخير ارس

القانون، فهناك االف املتقاعدين يعانون األمرين.

دد 
الع

ذا 
َّـ ه

قرأ 
إ

 ان العراق مقبل على 
ثورة تقتلع الكثري من 
العوائق التي تعرقل 
مسرية الدولة وتحد من 
انشطتها وفعالياتها

عبد الوهاب جبار

@Úflãc@Âfl@äÌà§
@ø@Új‘mäfl@ÚÓ€bfl

÷aä»€a
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بغداد /
ــخصية املقربة  قال (محمد صالح العراقي) الش
ــيد (مقتدى الصدر)  من زعيم التيار الصدري الس
ان التظاهرات التي جرت امام الهيئة السياسية 

للتيار الصدري في اجلادرية «مدفوعة الثمن».
واضاف في تغريدة له على صفحته قائالً: ال انتم 
ــجون افضل  منا وال نحن منكم بقاؤكم في الس

ــر ان معتقلي  ــم املؤذية.وجدير بالذك من حريتك
التيار الصدري من قبل القوات االمريكية وقضوا 
ــة  ــجن طالبوا مؤسس ــة في الس ــرات طويل فت
ــجناء  الس ــازات  بامتي ــمولهم  بش ــجناء  الس
ــام  ــوح ام ــام مفت ــوا باعتص ــيني وقام السياس
ــية للتيار الصدري ثم انسحبوا  الهيئة السياس

بعد التغريدة.

CÂ‡r€a@Ú«ÏœÜflD@ÚÓçbÓé€a@Ú˜Ó:a@‚bfla@paäÁbƒn€a@ZâÜñ€a@Âfl@lä‘fl

وكاالت / 
ــعودية طلبت من العراق نحو (٢٠) مليون  ــتريت جورنال امس االول ان الس ذكرت صحيفة وول س
ــأتني  ــام لتزويد مصافي التحرير احمللية بعد الهجوم الذي تعرضت له منش ــل من النفط اخل برمي
ــومو» العراقية نفي قيام العراق بتزويد الرياض  ــركة ارامكو.لكن مصدر في شركة «س تابعة لش

بهذه الكمية وان مايتم تداوله من معلومات يدخل في خنة االعالم.

@HRPI@Û‹«@fiÏñz‹€@÷aä»€bi@Üv‰ném@ÚÌÖÏ»é€a
Ô–‰m@ÏflÏçÎ@NN‚bÅ@¡–„@›Ófläi@ÊÏÓ‹fl

بغداد /  
 ٢٠١٩/٩/٢١ ــبت  الس ــس  ام ــة  والطاق ــط  النف ــة  ــدت جلن عق
ــي وبحضور أعضاء  ــة النائب هيبت احللبوس اجتماعها برئاس
ــة املتعلقة بقطاعي  ــة عدد من القضايا املهم اللجنة ملناقش
ــة الدعوة املوجهة  النفط والغاز.وجرى خالل االجتماع مناقش
ــة النفط  ــتان إلى جلن ــم كردس ــس حكومة إقلي ــل رئي ــن قب م
ــكيل  ــة، واملالية.وتقرر خالل االجتماع تش ــة، والقانوني والطاق
ــبعة نواب  ــأن نفط اإلقليم تضم س جلنة لتقصي احلقائق بش
ــة اللجنة خالل مدة  من اللجنة على أن تقدم تقريرها إلى رئاس

اسبوعني من تشكيلها.
ــاء  ــت اللجنة كتاب وزارة النفط بخصوص انش وكذلك ناقش
وحدة هدرجة النفثا وحتسني مادة البنزين في محافظة كركوك 
ــتثمرة فضال عن حضور ممثلني  ــركة املس والعقد املبرم مع الش

عن اللجنة في اجتماع التسعيرة اخلاص ببيع النفط اخلام.
ــب األول لرئيس مجلس  ــيد النائ ــة كتاب الس ومت أيضا مناقش
ــالة  ــة رس ــط والغاز ومناقش ــون النف ــوص قان ــواب بخص الن
السفارة الكورية إلى اللجنة عبر وزارة اخلارجية بشأن مشروع 

عكاز الغازي.

’ˆb‘ßa@Ôñ‘n€@Ú‰¶@›Óÿím@ZÚ”b�€aÎ@¡–‰€a@Ú‰¶
ÊbnçÖä◊@·Ó‹”g@¡–„@paâÖbï@Êdíi@

بغداد/ 
ــس الوزراء  صادق رئي
القائد العام للقوات 
عبد  عادل  املسلحة 
املهدي، على الهيكل 
ــة  ــي لهيئ التنظيم
ــعبي. الش ــد  احلش

ــورة  ص ــاه  وادن
ــة والهيكل  املصادق

التنظيمي:

@›ÿÓ:a@Û‹«@÷ÖbñÌ@ÜËΩa@Üj«@NNÚ‘ÓqÏ€bi
=»í€a@Üíßa@Ú˜Ó:@Ô‡Óƒ‰n€a

بغداد / 
اعلنت مفتشية وزارة العدل عن صدور حكم 
ــاد  ــنة بحق حوت فس ــجن ملدة ٨٧ س بالس
ــجيل العقاري.وقال املفتش بشار  في التس
ــات الكرخ  ــد ان محكمة جناي أحمد محم
ــنة بحق  ــجن (٨٧) س ــدرت حكماً بالس اص

ــجيل  ــاد في دوائر التس إحدى حيتان الفس
العقاري، مبينا ان عمليات التدقيق التي قام 
ــب املفتش العام، أفضت  بها فريق من مكت
ــف عن عمليات تزوير وإستعمال  الى الكش
ــندات مزورة ألعدادٍ ضخمة من العقارات  س
ــن املصارف  ــى قروض م ــرض احلصول عل لغ

ــر قانونية.واضاف ان  ــرق غي ــة بط احلكومي
املكتب أجرى الالزم بحق املوظفني اخملالفني، 
ــعبة التسجيل العقاري  ومنهم معاونة ش
ــجيل العقاري في  ــي مديرية التس األولى ف
املدائن، مشيرة الى ان احملكمة أصدرت بحق 
ــجن،  ــرار حكم بعقوبة الس ــة (٢٨) ق املدان

ــنوات ليصل  ــراوح كل منها بني (٦-٧) س يت
ــذ بالتعاقب. ــنة، وتنف ــا (٨٧) س مجموعه
ــبق أن مت اصدار أحكام  ــد املفتش أنه س وأك
قضائية بحق املدانة، ووصل مجموعها الى 
(٥١) سنة سجن ملساهمتها باإلضرار باملال 

العام وهدر (٦٧) مليار دينار.

âb‰ÌÖ@âbÓ‹fl@HVWI@pâÜÁa@CÖbéœ@pÏyD@’°@Ú‰ç@HXWI@Âvé€a

وكاالت / 
ــعبي، عن إحباط مخطط إرهابي الستهداف  ــد الش أعلن احلش
زوار أربعينية اإلمام احلسني (ع) الذين يسلكون الطرق الرئيسة 
ــد ، ان قوة  ــا.وذكر إعالم احلش مبحافظة ديالى بصواريخ كاتيوش
من اللواء الرابع في احلشد الشعبي عثرت، اليوم، على صواريخ 

كاتيوشا في قرية يوسف جنوب بحيرة حمرين مبحافظة 

ديالى حيث كانت جاهزة لضرب الطرق الرئيسة لسير الوافدين 
ــارة االربعني، فضال  ــالم) وتأدية زي ــني (عليه الس الى االمام احلس
ــاف أن قوات اللواء الرابع في  ــن هاون ٦٠ ملم مع القذائف.وأض ع
ــيطرة على الوضع ومستمرة في عمليات  احلشد الشعبي مس

الدهم والتفتيش والتأمني ملناطق محافظة ديالى.

µbÌÖ@ø@ÚÓ‰Ó»iâ˛a@âaÎã@“aÜËnç¸@b��´@¡j∞@Üíßa
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وكاالت / البينة الجديدة
ــة التي تنتهجها  ــبت، السياس ــية، امس الس انتقدت وزارة اخلارجية الروس
ــنطن لن جتلب  ــرت أن تصرفات واش ــط، فيما اعتب ــرق األوس ــركا في الش أمي
ــا زاخاروفا  ــم الوزارة ماري ــة. وقالت الناطقة باس ــتقرار إلى هذه املنطق االس
ــف األمريكي «لقد أجبنا  ــط والتحال ــرق األوس تعليقاً على األوضاع في الش
ــع التدابير  ــة أن جمي ــؤال، ننطلق من حقيق ــذا الس ــرر على ه ــكل متك بش
ــتقرار  ــة يجب أن يكون لها هدف رئيس متمثل باس ــذة في هذه املنطق املتخ
ــة الواليات املتحدة  ــوء احلظ، فان سياس ــع». وأضافت زاخاروفا أنه «لس الوض
األمريكية وعدد من الدول األخرى، ال تؤدي إلى هذه النتيجة، ولكنها تؤدي إلى 
عكس ذلك». وتسعى الواليات املتحدة إلى تشكيل حتالف في منطقة الشرق 

األوسط، قالت إنه يهدف إلى حتقيق السالم.

وكاالت / البينة الجديدة
ــات، وزير التجارة  ــؤون اخلدم ــدر وزير الدولة الكويتي لش أص
ــتوى األمني  ــرارا برفع املس ــان، ق ــد الروض ــة، خال والصناع
ــة ٢. ونقلت وكالة  ــة ١ إلى الدرج ــق املوانئ من الدرج ملراف
ــئ الكويتية،  ــة املوان ــة كونا، عن مؤسس ــاء الكويتي األنب
توضحيها، أن القرار الوزاري الذي حمل رقم ٤٤٨، ينص على 
ــواء  ــتوى األمني ملرافق املوانئ للبالد جميعها، س رفع املس
ــة املوانئ الكويتية،  ــة أو النفطية. وقالت مؤسس التجاري
ــراءات والتدابير  ــة اإلج ــاذ كل جه ــدد على اتخ ــرار يش الق
ــيرة الى أن هذا القرار  ــفن واملوانئ، مش الالزمة حلماية الس
يأتي حفاظا على أمن البالد وسالمة أراضيها وموانئها في 
ــة األركان  ــاع التي متر بها املنطقة. وكانت رئاس ظل األوض
ــاء املاضي، رفع  ــت، األربع ــش الكويتي أعلن ــة للجي العام
ــدات اجليش. وقالت،  ــتعداد القتالي لبعض وح ــة االس حال
ــه البالد من أوضاع  ــا اإللكتروني، نظرا ملا متر ب ــر موقعه عب
ــة للجيش عن رفع  ــة األركان العام ــدة، تعلن رئاس متصاع
ــا؛ وهي ضمن  ــض وحداته ــتعداد القتالي لبع ــة االس حال
اإلجراءات االحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف، 
حفاظاً على أمن البالد وسالمة أراضيها ومياهها وأجوائها 
من أي أخطار محتملة. يأتي ذلك في ظل التطورات األخيرة 
في احلالة األمنية باملنطقة، عقب الهجوم، السبت املاضي، 
بطائرات مسيرة مفخخة على مرافق تابعة لشركة النفط 
ــي صادرات  ــى انخفاض حاد ف ــو، وأدت إل ــعودية أرامك الس
ــعودية إيران باملسؤولية عن  ــعودي.واتهمت الس اخلام الس
ــر وكالئها باملنطقة، على حد تعبير  الهجوم، الذي نفذ عب

الناطق باسم وزارة الدفاع السعودية.

¡çÎ˛a@÷äí€a@µg@âaä‘nç¸a@k‹£@Â€@Â�‰ëaÎ@pbœäñm@ZÏÿçÏfl

Ô„Î6ÿ€�a@“äñ€a@pb◊äíi@Úïb®a@bÌbö‘€a@ÖÜñi@bËmaıaäug@|ôÏm@ÚÁaå‰€a

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد/ البينة الجديدة
ــد الشعبي مؤخرا  أعلنت هيئة احلش
اختتام عمليات ارادة النصر اخلامسة 
ــة ايام ملالحقة  ــتمرت خمس التي اس
ــش وتفتيش مناطق  فلول تنظيم داع
ــراء األنبار وجنوب الطريق الدولي  صح
ــة  ــالء املقدس ــي كرب ــاذي حملافظت احمل
ــى احلدود  ــرف وصوال ال ــف االش والنج
السعودية. وذكرت الهيئة، ان املنطقة 
ــراء األنبار  ــد من صح ــتهدفة متت املس
ــق الدولي احملاذي ل كربالء  جنوب الطري
والنجف الى احلدود السعودية، مبينة 
ــارك مع محاور  أن احلشد الشعبي ش
عمليات االنبار والفرات االوسط وقيادة 
عمليات اجلزيرة بالتشكيالت وااللوية 
و٤٥  و٢٦  و١٩  و١٨   ١٧ و١٣،  و١١  و٨   ٢)

ــوة من العتبة  ــة الى ق و٤٦ و٤٧)، اضاف
ــت  ــوراء. وأضاف ــوج عاش ــة وف العلوي
ــاركة  ــات املش واملديري ــات  املعاوني أن 
ــتخبارات،  واالس ــتي،  (اللوجس ــي  ه
والعمليات، واحلركات، ومقاتلة الدروع، 
ــة  والهندس ــرات،  املتفج ــة  ومكافح
واالتصاالت،  ــة،  والطباب ــكرية،  العس
ــدي).  العقائ ــه  والتوجي ــالم،  واإلع
وأوضحت الهيئة، أن النتائج املتحققة 
ــع عمليات االنبار هي تفتيش  في قاط
وتأمني منطقة السريع الدولي باربعة 
محاور رئيسة وكانت االلوية املشاركة 
و١٩)  و١٨  و١٧  ــي(١٣  ه ــد  احلش ــن  م
واجليش وطيران اجليش. وتابعت، أنه مت 
تفتيش (٤٨٠٠) كم مربع بعمق ٨٠ كم 
وعرض ٦٠ كم حتتوي على اكثر من ١٠ 

ــار وتأمني اخلط الدولي  اودية غرب االنب
ــك احلدود  ــة به وكذل ــق احمليط واملناط
ــدود العراقية  ــة واحل ــة االردني العراقي
السعودية، فضالً عن تأمني الصحراء 
ــة واالنبار  ــة بني كربالء املقدس الواقع
ــط وادي القذف. وأكدت الهيئة،  ومحي
ــاري الطبعات  ــي ملط ــح االمن أن املس
ــن يعدان من اهم املواقع  والوليد اللذي
العسكرية االستراتيجية، مؤكدة أنه 
ــة لداعش  ــات فاعل ــر ٤ مضاف مت تدمي
ــي االنبار،  ــة وادي أتبل غرب ــي منطق ف
ــر عجلة نوع بيك  ــة إلى تدمي باإلضاف
ــط اخرى نوع  ــة لداعش وضب اب تابع
مارسيدس (أقجم) مخبأ داخلها مادة 
ــارت إلى أنه مت  ــي االنبار. وأش (C٤) غرب
ــتبها به  ــاء القبض على (٢١) مش إلق

ــران فاعالن في التنظيم  بينهم عنص
ــليمهما للجهات  ــي جرى تس االرهاب
ــع  ــة، أن قاط ــت الهيئ اخملتصة.وتابع
ــط، فأن احملور  ــات الفرات االوس عملي
ــات من االلوية  ــون من قطع االول املك
ــة العلوية  ــن العتب ــوة م ٢، ٨ ، ١١، وق
ــناد من قبل  ــوراء واس ــوج عاش مع ف
ــواء املغاوير أفواج  ــد ول مدفعية احلش
ــذه القوات  ــت ه ــل، متكن ــوارئ باب ط
ــرة الرزازة  ــن الوصول الى حافة بحي م
وشملت تفتيش املنطقة الصحراوية 
ــرزازة  ــرات وامين ال ــن الف ــق أمي ومناط
ــة الى جنوب غرب ناحية جرف  الواقع
ــل). وبينت أن احملور  ــمال باب النصر (ش
ــواء ٢٦ في  ــم قطعات الل ــي يض الثان
احلشد مع قطعات من الفرقة املدرعة 

التاسعة في اجليش متكن من تفتيش 
ناحية النخيب احملاذية ل كربالء باجتاه 
الشمال الغربي ل بحيرة الرزازة بعمق 
٧٠٠ كم، مؤكداً أن احملور الثالث بقيادة 
ــد  قطعات  ــرة للحش ــات اجلزي عملي
ــز تفتيش وتأمني  ــة ٤٦ و ٤٧، اجن االلوي
ــرف النصر  ــة ج ــرى ناحي ــق وق مناط
ــمالي بابل واملناطق الواقعة شرق  ش
ــى تأمني  ــرزازة، باالضافة ال ــرة ال بحي
ــني محافظات  ــتركة ب ــق املش املناط
ــف وبابل وبغداد  االنبار وكربالء والنج
وديالى والعثور على مضافات لداعش 
ــفة  ــة عدد من العبوات الناس ومعاجل
ورفع اخمللفات احلربية في تلك املناطق 
تزامنا مع قرب انطالق مسيرة االربعني 

الراجلة.

بغداد / البينة الجديدة
ــة  ــابق رئاس ــد طالبنا في وقت س ــا ق كن
البرملان بوجوب بث وقائع جلسات مجلس 
النواب بشكل مباشر على الهواء من قبل 
ــة اتاحة  ــات بغي ــات واالذاع كل الفضائي
الفرصة للشعب كي يطلع على ما يجري 
ــة البرملان ال تعير  ويدور ولكن يبدو ان رئاس
ملطالب الشعب اهمية واال ما هذا االصرار 
ــان «مدفونة»  ــات البرمل ــى ابقاء جلس عل

ــعبنا حقيقة ما  ــة وال يدري ش ومحبوس
ــوارات وآراء تطرح  ــات وح يجري من نقاش
ــش. نكرر ثانية  ــدد القضايا التي تناق بص
ونقولها بصوت عالٍ ال تستهينوا مبطالب 
ــة البرملان فللشعب حق  الشعب يارئاس
مشروع بأن يسمع كل ما يجري ويدور واذا 
ــة البرملان تستحي من الكالم  كانت رئاس
ــن العراقيني  ــا ان تعتذر م ــاح فعليه املب

كافة وهذا واجب البد منه.

;]‚ie’]�Ÿ;ÑÖ“h;>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?;II;ÑÂÅÁ;]Ÿ;Ì÷¡;f¬ç’\;√÷ ��Ë’
Ô\Ê6\;Ì÷¡;Öå]eŸ;◊“çd;„h]â÷p;√]ÕÂ;ned;‡]∏1’\

ÏzzzzâzŸ]z}z’\;Özzëzfiz’\;ÎÄ\Ñb;k]zËz÷z⁄z¡;‹]zziziz|\;flz÷z¬zÁ;Èzez¬zçz’\;Åzçzuz’\

ÎápÊŸ;Ñ]e|^
ــاالت بوزارة  ــر دائرة االتص ــرى نائب مدي تعليــق .. ي
ــية، مكسيم بوياكيفيتش، أنه ال  اخلارجية الروس
ــائل اإلعالم بأنها دعائية  يحق ألحد أن يصف وس
ــكل  ــي دولة ما بش ــى أراض ــل عل ــت تعم إذا كان
 «RT» ــه على الوضع حول قناة قانوني.وفي تعليق
ــا قال  ــيتني في فرنس ــبوتنيك» الروس ووكالة «س
ــائل اإلعالم  ــألة وضع وس ــش: «إن مس بوياكوفيت
ــي عالقاتنا مع  ــات ف ــدى األولوي ــد من إح ــا تع ــية في فرنس الروس

أصدقائنا الفرنسيني».
مواجهات .. اعتقلت الشرطة الفرنسية ٣٠ متظاهرا وأطلقت الغاز 
ــات التي دعت  ــالل االحتجاج ــيل للدموع خ املس
ــيرة  ــترات الصفراء»، وتزامنت مع مس إليها «الس
ــوم التراث األوروبي. من أجل املناخ واالحتفاالت بي

ونشرت السلطات الفرنسية ٧٥٠٠ شرطي اليوم 
ــوارع املدينة، مع السيارات املزودة  ــبت في ش الس
بخراطيم املياه والعربات املصفحة التابعة للدرك 

في باريس.

ــالمي، في كلمة  ــني س اســقاط .. قال اللواء حس
ــي، صباح امس  ــمي اإليران نقلها التلفزيون الرس
ــبت، إن إيران مستعدة لكافة السيناريوهات  الس
ــالمي: إرادتنا  ــا العدو. وأضاف س التي قد يفرضه
ــوف  ــم بكامل اجلهوزية، وس ــدوان غاش ــرد أي ع ل
ــداء موضحا  ــوة على أي اعت ــرد بصرامة وبكل ق ن
«الضربة احملدودة لن تبقى محدودة وسوف نرد على 
ــندمره ولن نترك له أي  ــول له نفسه العدوان علينا، وس كل من تس

نقطة سليمة».
ــلت أطباء إلقليمني  ارســال .. قالت مصادر أمنية تركية إن أنقرة أرس
ــازات األطباء،  ــت إج ــا ألغ ــالد كم ــوب الب ــي جن ف
استعدادا لتوغل محتمل في شمال سوريا.ونقلت 
ــدر أمني أن أطباء من مدن  ــة «رويترز» عن مص وكال
ــانلي أورفة وماردين  ــلوا إلى إقليمي ش كبرى أرس
ــؤول  ــل تركي محتمل. وقال مس ــتعدادا لتوغ اس
ــتعداد  ــق إجازات األطباء لالس ــي بارز «مت تعلي أمن

لعملية محتملة عبر احلدود.

تصديق .. قال وزير اخلارجية اإليراني، جواد ظريف، 
ــها ال تصدق صحة االتهامات  إن السعودية نفس
ــآت  ــي الهجوم على منش ــران ف ــأن ضلوع إي بش
ــاف ظريف في تغريدة على  أرامكو النفطية. وأض
ــعودية  «تويتر» أنه في الوقت الذي تلقي فيه الس
ــا انتقاميا على  ــن هجوم ــران تش ــوم على إي بالل
ــي مخالفة التفاق  ــدة اليمنية ف ــة احلدي محافظ

وقف إطالق النار.
ــي األعلى التابع للحوثيني في  مبادرة .. أعلن رئيس اجمللس السياس
ــالق مبادرة لتحقيق  ــاط، إط العاصمة اليمنية صنعاء، مهدي املش
ــعودية  ــتهداف الس ــف اس ــمل وق ــالم، تش الس
ــيرة والصواريخ الباليستية. وقال  بالطائرات املس
ــوم اجلمعة  ــاء ي ــة ألقاها مس ــاط، في كلم املش
ــيطرة احلوثيني  ــبة الذكرى الـ٥ لس املاضي مبناس
ــول ٢٠١٤:  ــاء في ٢١ ايل ــلطة في صنع ــى الس عل
«أدعو جميع الفرقاء من مختلف أطراف احلرب إلى 

االنخراط اجلاد في مفاوضات جادة وحقيقية».

ميسان / البينة الجديدة
ــان، أمس السبت،  ــركة نفط ميس أصدرت ش
ــل احللفاية  ــي حق ــأن احلريق ف ــا بش توضيح
ــة ان النيران اندلعت في كرفان  النفطي، مبين
ــل النفطية. وقال إعالم  بعيد عن مواقع العم
الشركة، إن اخلبر الذي مت تداوله في بعض مواقع 
التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم بخصوص 
ــدالع حريق في حقل احللفاية النفطي، خبر  ان
ــركة ان الذي  ــار عن الصحة. وبني إعالم الش ع

ــوب حريق  ــر هو نش ــة االم ــل في حقيق حص
ــركة دايجنك  ــع لش ــان) تاب ــيط في (كرف بس
ــركات الثانوية العاملة  ــة، احدى الش الصيني
ــركة بتروجاينا الصينية، وان النيران  مبعية ش
التي اندلعت في هذا الكرفان كانت بعيدة عن 
ــركة  ــع العمل النفطية. وأكد إعالم الش مواق
ــن قبل فرق  ــاده على الفور م ــق مت اخم ان احلري
االطفاء التابعة لشركة نفط ميسان وشركة 
بتروجاينا الصينية، موضحا ان الشركة تضم 

ــازن، ومحطات عزل  ــن البنايات، واخمل العديد م
ــات النفط  ــة، وخزان ــات االنتاجي غاز، واجملمع
ــرة  ــغيل، منتش ــرات االدارة والتش ــام، ومق اخل
ــركة كافة.ولفتت الى ان  في مواقع عمل الش
النيران التي نشبت في الكرفان هي بعيدة كل 
ــآت  البعد عن مقر العمليات النفطية واملنش
االنتاجية التي اشرت اليها، الفتا الى ان احلريق 
في الكرفان كان جزئيا والتهم اجزاء بسيطة 

منه ومت اخماده.

بغداد/ البينة الجديدة
ــا التحقيقية بصدد  ــأة النزاهة، تفاصيل إجراءاته أوضحت هي
ــي العاملة في  ــرف اإللكترون ــركات الص ــا اخلاصة بش القضاي
ــركات  ــد، مبينة إحالة (٢٣) قضية جزائية تتعلق بتلك الش البل
ــأة الى فتح  ــرة التحقيقات في الهي ــارت دائ ــى القضاء. واش إل
ــركات؛ لوجود شبهات فساد  (٥٦) قضية جزائية بحق تلك الش
ــى محكمة  ــلَ (٢٣) منها إل ي حِ

ــا، أُ ــوب أعماله ــتغالل تش واس
ــد (٢٦) قضية قيد  ــة حتقيق أخرى، فيما توج ــوع ومحكم املوض
التحقيق، الفتة إلى أن مديريات حتقيق الهيأة في بغداد والبصرة 
ــية واملثنى  ــى والقادس ــى مكاتبها في ديال ــة إل ــوى، إضاف ونين
ــط والنجف وكركوك وصالح الدين تولت التحقيق  واألنبار وواس
ــي. وأكدت أن تلك  ــب االختصاص املكان في تلك القضايا وحس
ــبهات تزوير بطاقات ذكية، وتسلُّم رواتب  القضايا توزعت بني ش
من غير مستحقيها بصورة غير قانونية، وصرف بطاقات ورواتب 
تقاعدية ألشخاص متوفني وإعطائها ألشخاص آخرين، واصدار 
ــتغالل  البطاقات لقاء مبالغ مالية، إضافة إلى وجود حاالت اس
ــركات عبر  ــذ تلك الش ــن قبل مناف ــن م ــني واملتقاعدي للموظف
ــتقطاع مبالغ أكثر من املقرر، فضالً عن إجبار موظفني على  اس

تسلُّم رواتبهم عن طريق شركة دون غيرها في إحدى الدوائر.

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت وزارة اخلارجية، امس السبت، توقيع العراق مذكرة تفاهم 
ــترداد ٨٠ قطعة أثرية. وقال املتحدث باسم الوزارة  مع تركيا الس
ــرة تفاهم مع  ــة وقعت مذك ــاف، إن وزارة اخلارجي ــد الصح أحم
ــة أثرية. وأوضح الصحاف،  ــترداد ٨٠ قطع احلكومة التركية الس
ــرق غير قانونية  ــع كانت قد أخرجت من البالد بط أن تلك القط

وعثرت عليها السلطات التركية عام ٢٠٠٨.

وكاالت / البينة الجديدة
زار رئيس مجلس الوزراء عادل عبداملهدي ، شركة JAC لصناعة 
ــيارات في خالل زيارته الى الصني، فيما أبدى رئيس مجلس  الس
ــتعدادهم للتعاون وتقدمي  ــؤولون فيها اس ــركة واملس ادارة الش
ــيارات وفي اطار عالقات  ــرات الالزمة في مجال صناعة الس اخلب
التعاون اإلقتصادي بني البلدين الصديقني. وقال املكتب االعالمي 
لرئيس الوزراء إن عبد املهدي زار شركة JAC لصناعة السيارات 
ــتقباله واعضاء الوفد  في مدينة خيفي الصينية، وكان في اس
ــيان، حيث  ــاو رن ش ــركة تس املرافق له رئيس مجلس ادارة الش
ــق للتعريف  ــرض فديوي لعدة دقائ ــة الزيارة تقدمي ع ــي بداي مت ف
ــات التي تصنعها  ــا االنتاجية والنوعي ــركة وطاقته بعمل الش
ــف دول العالم. واضاف  ــركة في مختل ومواصفاتها وفروع الش
املكتب، أن عبد املهدي اجرى جولة داخل معملي التصنيع اآللي 
ــيارات  ــالت (األول والثاني) وإطلع واعضاء الوفد على الس للعج
ــوال الى املرحلة  ــركة ومراحل االنتاج اآللي وص املنتجة من الش

النهائية للتصنيع.
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بغداد / البينة الجديدة
ــد وزير الثقافة عبد األمير احلمداني، وجود اتفاق بني احلكومة  اك
ــترجاع االرشيف اليهودي الذي  العراقية والواليات املتحدة الس
كان موجودا في العراق. وقال في تصريح صحفي، ان هناك اتفاقا 
ــيف  ــترجاع االرش بني احلكومة العراقية والواليات املتحدة الس
ــعى من خالل هذا االتفاق الذي  ــودي، مبينا ان احلكومة تس اليه
ــترجاع آالف القطع األثرية  ــاق ٢٠٢١ إلى اس ــتمر حتى آف سيس
ــيف  ــرة األخيرة. واضاف ان األرش ــراق خالل الفت ــة من الع املهرب
ــنطن العام ٢٠٠٤ من أجل احملافظة عليه  العراقي وصل إلى واش
وحمايته، ثم وقعت احلكومة العراقية مع املسؤولني األميركيني 
ــل. واكدت  ــنة ٢٠٢١ كأقصى أج ــي س ــترجاعه ف ــي باس يقض
ــيف  ــابق ان األرش ــي بغداد، في وقت س ــة ف ــفارة األميركي الس
ــات الوطنية  ــدة إدارة احملفوظ ــي ما زال في عه ــودي العراق اليه
األمريكية، فيما لفتت الى أن واشنطن ملتزمة ببنود اتفاقيتها 

مع احلكومة العراقية.

طهران / وكاالت / البينة الجديدة
ــني سالمي، أن بالده  أعلن قائد احلرس الثوري اإليراني اللواء حس
مستعدة لكافة السيناريوهات وسترد بـصرامة وبكل قوة على 
ــمي  ــالمي، في كلمة نقلها التلفزيون الرس ــداء. وقال س أي اعت
ــيناريوهات التي قد  ــة الس ــتعدة لكاف ــران مس ــي، إن إي اإليران
ــب روسيا اليوم. وأضاف سالمي إرادتنا لرد  يفرضها العدو، بحس
أي عدوان غاشم بكامل اجلهوزية، وسوف نرد بصرامة وبكل قوة 
على أي اعتداء، متابعاً الضربة احملدودة لن تبقى محدودة، وسوف 
ــول له نفسه العدوان علينا، وسندمره ولن  نرد على كل من تس

نترك له أي نقطة سليمة.

الحرس الثوري اإليراني:
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ــط أدوية  ــارك  عن ضب ــة العامة للكم ــت الهيئ أعلن
ــفوان احلدودي.وذكرت  ــي كمرك س ــرية مخالفة ف بش
ــز كمرك  ــي مرك ــة ف ــلطة الكمركي ــة ، ان الس الهيئ
سفوان احلدودي وبالتعاون مع شرطة الكمارك متكنت 
ــرية اخملالفة، مبينة  ــن ضبط كمية من األدوية البش م
ــدت على امتام  ــمية. وأك ــا وردت بدون موافقات رس أنه
ــب قانونها النافذ  ــة بحقها حس ــراءات القانوني اإلج

رقم ٢٣لسنة١٩٨٤ املعدل.

وكاالت/ البينة اجلديدة
ــرب اتخاذ  ــد العزيز  ق ــلمان بن عب ــعودي س ــد امللك الس أك
ــبة حلفظ االمن السعودي، بعد استكمال  اإلجراءات املناس

التحقيق بهجوم أرامكو.
ــه، إن اململكة  ــعودي قول ــكاي نيوز عن امللك الس ونقلت س
ــداءات التي جرت على  ــتكمال التحقيق في االعت ــد اس وبع
ــبة التي حتفظ  ــراءات املناس ــتتخذ اإلج معملي أرامكو س

أمنها واستقراره.
ــداً خطيراً  ــال اإلجرامية   متثل تصعي ــاف أن هذه األعم وأض
وتهديداً كبيرا ألمن واستقرار املنطقة وإلمدادات النفط في 

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

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

بغداد/البينة اجلديدة
ــة  ــالم هيئ ــة اع ــدرت مدري أص
ــد الشعبي ، بيانا للهيئة  احلش
ــكل التنظيم لها،  ــأن الهي بش
ــوذج مزور  ــفت عن من فيما كش
إن   ، ــة  املديري ــت  للهيئة.وقال
ــه  ــزورا تداولت ــا م ــاك منوذج هن
ــائل اإلعالم  ــض املواقع ووس بع
ــد  اجلدي ــي  التنظيم ــكل  للهي
ــد، مجددة الدعوة  لهيئة احلش
جلميع وسائل اإلعالم لنقل كل 
ــن املواقع  ــد م ما يتعلق باحلش
املديرية،  لها.وشددت  الرسمية 
على ضرورة توخي احلذر واالجنرار 
ــدة،  ــة، مؤك ــات معروف وراء غاي
ــي  الت ــدة  اجلدي ــة  الهيكلي أن 
ــة عليها من قبل  جرت املصادق
ــلحة  القائد العام للقوات املس
ــن قبل  ــا م ــه بتنفيذه والتوجي
رئيس الهيئة هي غير تلك التي  

ظهرت في النموذج املزور.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــعد معن امس  ــم وزارة الداخلية اللواء س أعلن املتحدث باس
ــدرات واملؤثرات العقلية  ــبت، اإلطاحة بـأكبر مورد للمخ الس
ــان بعد مطارة استمرت  ــي في محافظة ميس واملوزع الرئيس

نحو ساعتني.
ــتركة  ــتباقية، قوة مش وقال معن إنه خالل عملية نوعية اس
من مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان العاملة ضمن 
وكالة االستخبارات والتحقيقات االحتادية في وزارة الداخلية 
ــوات شرطة ميسان، تطيح بأكبر مورد للمخدرات  وفصيل س
ــي في احملافظة، صادره  ــرات العقلية ويعد املوزع الرئيس واملؤث
ــن دعوى  ــة، فضال ع ــض قضائي ــرات قب ــي مذك ــه ثمان بحق

خطف.
وأضاف معن، أنه مت إلقاء القبض على هذا املتهم بعد مطاردة 
ــؤولية، كما ألقت  ــاعتني ضمن قاطع املس ــتمرت نحو س اس
ــى متهم آلخر كان برفقته  ــوة املنفذة للواجب القبض عل الق
وهو من أبرز املوزعني النشطني لبيع احلبوب هناك وقد ضبطت 

بحوزتهما كميات من احلبوب اخملدرة.
وفي سياق ذي صلة، تابع معن أن مفارز استخبارات ومكافحة 
إرهاب ميسان متكنت من استدراج متهم آخر كان يقوم بجلب 
احلبوب اخملدرة واملؤثرات العقلية للمتهم األول، وجاءت عملية 
ــد اتخذت بحقهم  ــني محكم له، وق ــض بعد نصب كم القب
ــم التحقيقية  ــال أوراقه ــة أصولياً إلكم ــراءات القانوني اإلج

وإحالتهم للقضاء.

من جانب آخر أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد 
ــيا،  ــبت، أن العراق ينتمي آلس املهدي، امس الس
ــزءاً من نهوضها. ــاً أن البالد تريد ان تكون ج مبين

ــوزراء زار  ــدي ، إن رئيس ال ــد امله ــر مكتب عب وذك
مدينة شنغهاي والتقى محافظها آن يونغ. وأكد 
ــب البيان، نحن ننتمي آلسيا  رئيس الوزراء بحس
ــزءاً من نهوضها، وان الصني في  ونريد ان نكون ج
ــرق ونسعى  مقدمة الدول التي تقود نهضة الش

للتعاون والشراكة مع جمهورية الصني الشعبية 
ــتدامة. وأضاف  وبناء عالقات عميقة وممتدة ومس
أن اصطحاب معظم اعضاء السلطة التنفيذية 
هو دليل إيالء احلكومة هذه الزيارة األهمية، ونريد 
ــة التنفيذ  ــة وتنتقل حلال ــكل نقلة نوعي ان تش
والى إجنازات واتفاقات تسهم بإعمار العراق وبناه 

التحتية لتكون مرتكزا ملشاريع البناء.
وقال آن يونغ مخاطباً رئيس الوزراء والوفد العراقي 
ــنغهاي  ــاقة ومدينة ش إنكم تواجهون مهمة ش

ــركاتها املتنوعة واملعروفة مستعدة للعمل  بش
ــي جميع  ــة وف ــة العراقي ــه احلكوم ــت توجي حت
ــيراً إلى  ــى التحتية، مش ــاالت، وباألخص البن اجمل
عمق احلضارتني العراقية والصينية وأهمية طريق 
ــتعرض  احلرير الذي يربط البلدين منذ القدم. واس
ــة  االقتصادي ــدرات  الق ــنغهاي  ش ــظ  محاف
ــي متتلكها هذه  ــة الت ــة والتكنولوجي والصناعي
ــا متقدما  ــزا جتاريا عاملي ــد مرك ــة التي تع املدين
ــتثمارية الصينية  ــركات االس ــم مئات الش وتض

ــن اجلامعات  ــة الى عدد كبير م ــة، اضاف واالجنبي
ــتعداد هذه  ــز البحوث والتطوير ، وجدد اس ومراك

الشركات للعمل في العراق.
ــادل عبد  ــوزراء ع ــس مجلس ال ــت زار رئي ــي وق ف
املهدي ، امس، شركة معدات الطاقة الشمسية 
ــة التعاون بني العراق  ــي الصني، فيما أكد اهمي ف
والصني في مجال الطاقة الكهربائية. وذكر بيان 
ــدي ، ان رئيس مجلس الوزراء زار،  ملكتب عبد امله
شركة معدات الطاقة الشمسية مبدينة خيفي. 

ــان، على أهمية  ــب البي وأكد رئيس الوزراء بحس
ــال الطاقة  ــراق والصني في مج ــاون بني الع التع
الكهربائية والتطورات التي يشهدها هذا القطاع 
ــتقرار في  ــراق لتحقيق التطور واالس وحاجة الع
ــتفادة من اخلبرة الصينية  مجال الكهرباء واالس
ــول البديلة،  ــية واحلل في مجال الطاقة الشمس
ــركات الصينية من اجهزة  وما ميكن ان توفره الش
ــالح وتطوير  ــدم جهود اص ــدات متطورة تخ ومع

املنظومة الكهربائية في العراق.

بغداد / البينة اجلديدة
الدينية  املرجعية  تؤكد  واآلخر  احلني  بني 
العليا في النجف االشرف على موضوعة 
االنحراف  من  العراقي  شبابنا  حماية 
وألهمية  اجملهول  متاهات  في  والضياع 
«البينة  في  فإننا  املرجعية  طروحات 
احلكومية  اجلهات  نطالب  اجلديدة» 

تتضمن  عاجلة  اجراءات  باتخاذ  العليا 
وفي  العراقي  االقتصاد  عجلة  حتريك 
ليس  إذ  الوطنية  الصناعة  ذلك  مقدمة 
اكثر  هناك  يكون  ان  مقبوالً  وال  معقوالً 
عن  عاطل  صناعي  مشروع   (٦٠٠٠) من 
املتعمد  التعطيل  الى  اضافة  العمل 
نعتقد  كما  العسكري  التصنيع  لهيئة 

بات  احلياة  قطاعات  بانعاش  الشروع  ان 
الشباب  االف  لتشغيل  ضروري  من  اكثر 
العاطل ناهيك عن حتريك حركة االسكان 
واالعمار التي من شأنها امتصاص بطالة 
العاملة  القوى  كل  واستيعاب  الشباب 
كمن  سنكون  ذلك  دون  ومن  العراق  في 

يحرث في البحر.
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بغداد / البينة اجلديدة
سائرون  حتالف  عن  النائب  اعتبر 
السبت،  امس  األعاجيبي،  سعران 
عبد  عادل  الوزراء  رئيس  زيارة 
الى  كبير  وفد  رأس  على  املهدي 
لالطالع على  فرصة مهمة  الصني 
دول  اليه  الذي وصلت  التقدم  مدى 
داعياً  عدة،  مجاالت  في  العالم 
أو  خدمات  توجد  ال  ممن  احملافظني 
لالطالع على  تبليط مبحافظاتهم 
جتربة الصني ونقل تلك األفكار إلى 

محافظاتهم.
رئيس  زيارة  إن   ، األعاجيبي  وقال 
إلى  كبير  وفد  رأس  على  الوزراء 
والعراق  مهمة  زيارة  هي  الصني 

الصني  أن  إلى  مشيراً  لها،  بحاجة 
ونحن  نواحي  عدة  في  متقدم  بلد 
بحاجة خلبراتهم وأفكارهم مبجال 

االقتصاد واإلعمار.
وأضاف صحيح أن الوفد كبير جداً، 
لكنه فرصة للوزراء واحملافظني وباقي 
األوضاع  على  لإلطالع  املرافقني 
أن  مبيناً  عاملياً،  متقدمة  دولة  في 
الذي تعاني محافظته من  احملافظ 
مع  للشوارع  تبليط  وجود  عدم 
واملشاريع  للخدمات  حاد  نقص 
والتشجير  والتنظيم  اخلدمية 
وباقي القضايا التي تخدم املواطن 
مطالب باإلطالع بدقة على أوضاع 
على  ويعمل  سيزورها  التي  املدن 

نقل تلك األفكار إلى محافظته.
الزيارة بشكل  أن  األعاجيبي،  وأكد 
لإلطالع  مهمة  فرصة  هي  عام 
خاصة  العاملي،  التقدم  مدى  على 
البنى  من  الكثير  إلى  نحتاج  أننا 
التحتية خاصة في مجاالت النقل 
مثل سكك احلديد واملطارات واملترو 
التكنولوجيا  وسائل  من  وغيرها 

املتقدمة.
عبد  عادل  الوزراء  رئيس  ووصل 
 ١٩) اخلميس  األول  أمس  املهدي، 
رأس  على  الصني  إلى   ،(٢٠١٩ أيلول 
مدينة  إلى  كبير  حكومي  وفد 
في  للمشاركة  الصينية  خيفي 

املؤمتر العاملي للتصنيع.
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وكاالت / البينة اجلديدة
كشف (أوس اخلفاجي)  قائد 
العباس  الفضل  ابو  قوات 
اطالق  بعد  تصريح  اول  في 
مع  يتصادم  لم  انه  سراحه 
وانه  اعتقاله  اثناء  جهة  أي 
كان مشجعاً إلخالء الكرادة 

من السالح.
في  متلفز  لقاء  في  واضاف 
برنامج «مانشيت احمر» ان 
القضاء  مع  كانت  قضيته 
كان  وانه  سياسية  وليست 
فداء  كبش  يكون  اال  يتمنى 
وان تصريحاته اثارت حفيظة 

البعض.
الوطنية  اكسير  ان  واكد 
بعض  ليشتريه  يُباع  ال 
القادة وان بعض قادة احلشد 
العمل  ميارس  الشعبي 
فلترة  وهناك  السياسي 
هذا  وان  الشعبي  للحشد 
احلشد سيبقى عراقياً وليس 

حرساً ثورياً.
بالقول  اخلفاجي  وشدد 
تفرض  ال  التي  احلكومة 
هيبتها ال خير فيها وان بعض 
اداء  في  فشل  احلشد  قادة 
يريد  من  هناك  وان  مهماته 
حرف مسار احلشد الشعبي 
وانه الينتمي ألي مدرسة تثير 
اخرى  مرة  واعتذر  الطائفية 

من اهالي الفلوجة.

@ÚÓ‰üÏ€a@7é◊a@ZÔub–®a@êÎc
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وكاالت / البينة اجلديدة
للصحفيني،  أرامكو  شركة  ممثلو  كشف 
الذي  للهجوم  األولى  الساعات  تفاصيل 
العام  املدير  املاضي.وقال  السبت  وقع 
في  للنفط  اجلنوبية  األعمال  ملنطقة 
الصواريخ  إن  الكرمي  عبد  فهد  أرامكو 
الساعة  بني  الفترة  في  خريص  أمطرت 
فرق  هرعت  حيث   ،٠٣٤٨ وحتى   ٠٣٣١
في  حريقني  وأخمدت  املوقع  إلى  اإلطفاء 

خمس دقائق.
وصولها  مبجرد  أنه  الكرمي،  عبد  وأضاف 
ضربات  املنطقة  شهدت  املوقع،  إلى 
أخرى مشيرا إلى أن إخماد حريقني آخرين 

استغرق خمس ساعات.
من جهته، قال نائب الرئيس ألعمال الزيت 
مبنطقة األعمال اجلنوبية في أرامكو خالد 
البريك إن إخماد احلرائق في بقيق استغرق 
عندما  أنه  رويترز،  ساعات.وذكرت  سبع 
ضربت ١٨ طائرة مسيرة أكبر منشأة في 
العالم ملعاجلة النفط بالسعودية السبت 
املاضي، هرع نحو ١٠٠ عامل بنوبة العمل 
اندلعت. التي  احلرائق  ملكافحة  الليلة 
فرق  وصلت  دقائق،  خالل  أنه  إلى  وأشارت 
وملوقع  بقيق  معمل  في  للموقع  الطوارئ 
حقول  أكبر  ثاني  خريص  في  قريب  آخر 
النفط باململكة.وفي ١٤ سبتمبر، تعرضت 

بدون  بطائرات  لهجمات  أرامكو  منشآت 
طيار، ما أدى إلى تضرر منشأتني نفطيتني 
خريص  هجرة  وحقل  بقيق  مصفاة  هما 
إلى  الهجوم  اململكة.وأدى  شرق  في 
تقليص إنتاج النفط في السعودية التي 
أكبر  من  وواحدة  مصدرة  دولة  أكبر  تعد 
ثالث دول منتجة للنفط في العالم، بأكثر 
من النصف بواقع ٥٫٧ مليون برميل يوميا 
مليون   ٩٫٨ البالغ  املعتاد  املستوى  من 
برميل في اليوم.وتبنت جماعة أنصار اهللا 
الهجوم، لكن مسؤولني  اليمنية  احلوثية 
وجهوا  اخلليج،  دول  بعض  ومن  أمريكيني 

االتهام إلى إيران.

Ïÿflaâc@pä�fla@>€a@ÉÌâaÏñ‹€@µÎ˛a@pb«bé€a@Úñ”@›Óïb–m

بغداد / البينة اجلديدة
اعتبر املرجع الديني جواد اخلالصي، 
امس السبت، استقالة وزير الصحة 
عالء العلوان جرس انذار خطير لكل 
اشار  فيما  الدولة،  في  املسؤولني 
نتائج  أن هناك عدم وضوح في  الى 
الكثير  بها  نادى  التي  اإلصالحات 

وتبنتها احلكومة العراقية.
استقالة  إن   ، اخلالصي  وقال 
وقوي  خطير  انذار  جرس  الوزير 

ولكل  الدولة  في  املسؤولني  لكل 
ولكل  العام،  للشأن  املتصديني 
الدينية  واملرجعيات  الدين  علماء 
بسبب  االزمة  هذه  عن  املسؤولة 
الفشل  عن  السكوت  او  التغطية 

الذي جرى منذ االحتالل وإلى اليوم.
واشار اخلالصي الى، أن ال حل للوضع 
الفتا  الشامل،  بالتغيير  إال  الراهن 
نتائج  أن هناك عدم وضوح في  الى 
الكثيرون  بها  نادى  التي  اإلصالحات 

والتي تبنتها احلكومة العراقية.
وأضاف، أن الوزير املستقيل شخصية 
معروفة ومتخصص، وكان في مواقع 
وعرف  متعددة،  ومسؤوليات  وزارية 
عنه االخالص واجلدية في العمل، وال 
شك يجب ان يكون هذا مع النزاهة 
حني  ولكنه  ايضاً،  عنه  عرفت  التي 
فيستقيل  النتيجة  هذه  إلى  يصل 
ان  ميكن  ال  الفساد  قوى  ان  ويقول 
ميكن  وال  صالح،  عمل  ألي  تسمح 

التقليدية،  بالطرق  الوضع  معاجلة 
فال بد من ثورة عارمة، وهذا أمر جداً 
مهم وخطير وصل إليه مسؤول في 

هذه الدولة نفسها.
عالء  والبيئة  الصحة  وزير  وقدم 
 (٢٠١٩ ايلول   ١٥) في  العلوان  الدين 
عادل  الوزراء  رئيس  إلى  استقالته 
الضغوط  بسبب  عبداملهدي 
عمل  في  السياسية  والتدخالت 

الوزارة.
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ــرودوالرات  البت ــذه  ه كل  ــاذا  مل ــم  ث
ــة التي تذهب  ــتثمارات اخلليجي واالس
ــل أن تطأ  ــط  قب ــد النف ــض عوائ بفائ
ــن  دي ــندات  كس ــا  أصحابه ــي  أراض
للخزانة االمريكية؟  ثم ملاذا كل هؤالء 
ــني في جيوش  ــارين االمريكي املستش
ــلحة  و  دول اخلليج؟ وملاذا كل هذه االس
واملناورات املشتركة؟  الدفاع  ميزانيات 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــل اململك حتت
ــات املتحدة  ــد الوالي ــم الثالث بع الرق
ــات الدفاع بني دول  ــني في ميزاني والص
ــعودية تصرف على  العالم . أي أن الس
ــرف بريطانيا  ــا تص ــلحة اكثر مم االس
ــعودية ٨١٫٨  ــا . إذ تصرف الس أو فرنس
ــنة على التسلح في  مليار دوالر بالس
حني أن ميزانية الدفاع الروسية نصف 
ميزانية الدفاع السعودية البالغة ٤٢٫٨ 
ــا في ذلك ميزانيات مراكز  مليار دوالر مب
ــلح التي تنتج  االبحاث ومصانع التس
ــرات النفاثة  ــة و الطائ ــل  النووي القناب
والصواريخ  . كما ان السعودية تصرف 
٢٦١٪ اكثر من تركيا صاحبة ثاني اكبر 
جيش في الناتو  بعد اجليش األمريكي.  
و تصرف اكثر من ٣٨١٪ من مصروف ايران 

والتي تقدر ميزانية دفاعها ب ١٧ مليار 
ــلحة  ــاملة كافة مصانع االس دوالر ش
ــاء  الفض ــج  وبرام ــل  ب ــخ   والصواري
ــاع  الدف ــة  النووية.انظم ــاث   واألبح
السعودية واجهزتها صممتها وزودتها 
ــدة وبأثمان باهظة زادت  الواليات املتح
ــنوات  عن نصف تريليون دوالر في الس
 القليلة املاضية .افال يحق للسعودية 
ــه كيف  ــب ووزارة دفاع ــأل ترام ان تس
ــتطع هذه املنظومات أن حتمي  لم تس
ــآته  ــعودي منش الس االقتصاد  جوهر 
النفطية؟.العاقل من اتعظ بغيره ومن 
ــراءة التاريخ  ــزة باالثم: ق ــذه الع ال تأخ
هي إحدى ضرورات استقراء املستقبل. 
ــة دارس التاريخ العربي  ــا يالحظ أول م
احلديث مع الواليات املتحدة أن الكذب 
واخلداع هو من صميم سياساتها.أنها 

ــباحاً اعداء لغرض في نفس  تخلق اش
ــب   مقدرات  ــا  وخصوصا لنه يعقوبه
ــى   الرئيس  ــة و ثروتها. بعد أن الغ األم
ــعر صرف الدوالر الثابت  ــون س نيكس
ــك اتفاقية برينت  ــب مخالفاً بذل بالذه
ــبعينات القرن املاضي مت  ــة س وودز بداي
ــراء النفط بالدوالر  اجبار الدول على ش
ــرول)  (البت ــود  االس ــب  الذه ــح  فاصب
ــدل الذهب  ــدوالر ب ــذي يغطي ال هو ال
ــة  االصفر. توضح احدى حاالت الدراس
ــات  ــي جامعة هارفارد (كلية الدراس ف
ــار احتالل منابع  ــالدارة) أن خي العليا ل
ــه كان خياراً  ــج ودول ــط في اخللي النف
ــينجر. اال أنه  ــن هنري كس مطروحاً م
ــذاك مت  ــة آن ــات العاملي ــة للتوازن نتيج
ــك باالحتالل عن  ــن ذل ــتعاضة ع االس
ــدءاً من خلق  ــوة ب ــق اخلطوة خط طري
ــريع والتي  تطورت  ــوات التدخل الس ق
ــطى.  ــادة املركزية الوس ــح القي لتصب
ــج االولى  ــرب اخللي ــة ح ــع خط مت  وض
( عاصفة الصحراء ) والتي كان احتالل 
الكويت احدى ضروراتها  قبل اثنا عشر 
ــرت اخلطة  ــا. نُش ــن حصوله ــنة م س
   (war games) ــدى  كاح ــا  بتفاصيله

في  مجلة فورتشن في عددها الصادر 
ــت  ــة ١٥٨، وحت ــي ١٩٧٩/٥/٧ الصفح ف
ــزو الكويت  ــام العراق بغ ــوان ”إذا ق عن
ــعودية…جاء في املقال: ”تتمكن  والس
ــتخدمة  القوات املدرعة العراقية مس
ــوفيتية، من  ــي معظمها معدات س ف
ــرعة.  ــاح اي من الدولتني بكل س اجتي
ــاعدة  ــإن املس ــا، ف ــال طلبه ــي ح وف
ــي البداية عبارة  ــتكون ف األميركية س
ــة تكتيكية أميركية  ــن ضربات جوي ع

ــة العراقية وقواتها  ضد القوات املدرع
اجلوية – ورمبا بعض التهديدات بتدمير 
ــة. ولطرد  ــة العراقي ــآت النفطي املنش
ــتكون  ــة العراقية، فس ــوات البري الق
ــوات املارينز من  ــى ق ــة إل ــاك حاج هن
األسطولني السادس والسابع، ولقوات 
ـــ ٨٢ والــ١٠١  ــني ال ــاة من الفرقت املش
ــاً في  ــة ”جيش ــذه اخلط رت ه ــوّ “ وص
ــماء“ لتحريك القوات واستخدام  الس

لقوات  ــتراتيجي  االس ــوي  اجل ــر  اجلس
ــي – املكون من ٧٠  ــالح اجلو األميرك س
من طائرات ٥A-C العمالقة و٢٣٤ طائرة 
ــب  ــى جان ــاً، إل ــر حجم C-١٤١ األصغ
ــتخدمة  ٧٠٠ من طائرات KC-١٣٥ املس
ــاء  ــود أثن ــرات بالوق ــد الطائ ــي تزوي ف
ــة  ــا في اجلو.“ رأت تلك الدراس حتليقه
ــمال (خصوصاً  ــها بأن عرب الش نفس
الفلسطينيني) في اخلليج ، واليمنيني 
ــكلون عناصر  ــي اجلزيرة العربية يش ف

ــل العيش دون  ــتقرار ، ويفض ــدم اس ع
وجودهم في أول فرصة سانحة. وكانت 
ــرب اخلليج األولى. هذه الفرصة هي ح
حروب اخلاسرين واالعداء االشباح.عند 
ــة العراقية والتي  اندالع احلرب االيراني
دامت ٨ سنوات قال هنري كسينجر (في 
ــر ورابح لكن في هذه  كل احلروب خاس
ــران)    ــرب يجب أن يكون هناك خاس احل
ــعودية   هي  ــرب اليمنية الس فهل احل
من (حروب اخلاسرين) أريد بها أن  يكون 
ــعودية واليمن؟. ــا الس ــران هم اخلاس
قامت الواليات املتحدة عبر (حلفائها) 
ــرب على  ــني ان احل ــاع صدام حس بإقن
ــتكون نزهة حيث أن جيشها  ايران س
ــورة ،  متاما كما  قد مت تفكيكه بعد الث
ــعودية  اقترحت الواليات املتحدة للس
ــتأخذها يوما  ــا ضد اليمن س ان حربه
ــوم .كانت اول زيارة يقوم بها  أو بعض ي
ــني الى العربية السعودية  صدام حس
ــة احلرب  ــط من بداي ــابيع فق قبل اس
ــعودي  ــره امللك الس ــران.  اخب ــى اي عل
بأنه يحمل الضوء االخضر من الرئيس 
ــى  ــرب عل ــن احل ــخصياً لش ــر ش كارت
ــانده حتى  ــران وأن دول اخلليج ستس اي
النهاية . بعد ثماني سنوات  من احلرب 
ــر العراق احتياطاته من الدوالرات  خس
البالغ  ٤٠ مليار دوالر باإلضافة الى ١٠٠ 
ــا دول اخلليج  ــار دوالر أخرى غطته ملي
ــلحة من  ــراء أس ذهبت جميعها   لش
ــي مليون  ــراق حوال ــر الع الغرب.  خس
ــعبه بني قتيل وجريح ومت تدمير  من ش
البنية التحتية إليران وهي ما زالت في 
ــن العراق  ــورة  فأصبح كل م ــة الث بداي
ــرب  اخلليج  ــرين.بدأت ح ــران خاس وإي
ــاع  ــر الدف ــار وزي ــة. ط ــى بأكذوب االول
ــيني أنذاك  االمريكي   الذي كان ديك ش
ــوات العراقية قد تخطت  وادعى أن الق
ــعودية مما  ــة الى الس ــدود الكويتي احل
ــى  التحرك  ــر الواليات املتحدة عل اجب
الفوري  حيث أن  طائراتها  وجنودها قد 
اصبحت في اجلو للدفاع عن السعودية 
ــار الصناعية  ــني ان خرائط لالقم . وتب
 . ــعوديني  للس ــا  وتقدميه ــا  تزييفه مت 
ــون امريكي  ــف ملي ــاء نص ــذا ج وهك
ــالل فعلي ملنابع  ــة ومت احت الى املنطق
ــوة خطوة حتى هذا اليوم. النفط خط
أكاذيب الواليات املتحدة لتبرير حروبها 
ــا اكاذيبها  ــتحضر منه ــرة نس الكثي
ــراق. جاء في تقرير لـ  لتبرير غزوها للع
ــر  يناي  ٢٤ ــخ  بتاري  Associated Press
 The Center ــنة ٢٠٠٨ أن مؤسستي س
 for public integrity and the Fund for
Independence in Journalism  وجدتا 
ــاعديه قد  بأن الرئيس بوش وكبار مس
كذبوا ٩٢٥ مرة بعد أحداث ١١ سبتمبر 
وذلك لتسويق خطر العراق على األمن 
ــط على  ــي. مت الضغ ــي األمريك القوم
ــاء االمس  ــن حلف ــد ذلك م ــراق  بع الع
ــديد املبالغ  ــدام  تس ــن ص ــني م طالب

ــت  التي قالوا انها كانت  قروضا وليس
ــون أن خزائنه  ــم يعلم ــاعدات وه مس
فارغة. ثم ضخوا الى االسواق العاملية 

اكثر من حصصهم في اوبك مما خفض 
ــارة  ــي كانت تعني خس ــعار والت االس
ــن كل دوالر هبوط  العراق مليار دوالر ع
ــاعدت السفيرة  ــعار . كما س في االس

االمريكية في بغداد في تضليل صدام 
بأن غزو الكويت هو شأنٌ عربي ال شأن 
ــت الواليات  ــات املتحدة به. وادع للوالي
ــها  وجواسيس ــا  اقماره ان  ــدة  املتح
ــرى مئة الف  ــماء لم ت في االرض والس
ــون الى الكويت  ــدي عراقي يتوجه جن

ــم فأوقعوه  ــم وعرباته ــاالف دباباته ب
ــرى االقمار  ــم ت ــاً كما ل ــرك متام بالش
ــا في  ــة ومداراته ــة االمريكي الصناعي
ــيرة  ــر طائرات مس ــر عش ــر والبح الب
تقصف املنشآت النفطية السعودية! 
ــف  ــالل حلي ــة احت ــت اخلط اذا اقتض
كالكويت فبالنسبة للواليات املتحدة 
فكل شيء يهون في مصلحة التجمع 
ــن  ــي االمريكي.م ــكري الصناع العس
ــزو األمريكي  ــره إنه بعد الغ ــر  ذك  اجلدي
للعراق وبعد أن  أعلن جورج دبليو بوش 
أن املهمة قد أجنزت جاء احملافظون اجلدد 
الذين روجوا للحرب على العراق جاءوا 
ــاكلتهم  إلى الكونغرس بخبراء  من ش
ــعودية إلى  ــيم الس ــون إلى تقس يدع
ــذه احلملة  ــف  ه ــذي اوق ــالث دول. ال ث
ــة التي كادت  ــة العراقي ــت املقاوم كان
ــي  ــي األمريك ــام املال ــح بالنظ أن تطي
والعاملي وكبدت  الواليات املتحدة اكثر 
من ٤ االف قتيل وعشرات االف اجلرحى 
وزادت كلفتها عن تريليونات الدوالرات.
ــر بوتني  ــة الى فالدميي ــل نحن بحاج ه
ــام بحبل  ــأن علينا االعتص ــا ب ليذكرن
ــتعمرين  ــدَ على هؤالء املس سِ اهللا لِنُفْ
ــم  وأن  ــم وخططه ــني اكاذيبه واحملتل
ــاركوننا أركان  ــا يش ــران لن ــول جلي نق
ةٍ  لِمَ ا إِلَٰى كَ وْ

الَ ــة : تَعَ ــالم اخلمس االس
ــك  ــس ذل ــمْ ”.ألي ــا وَبَيْنَكُ نَ اءٍ بَيْنَ ــوَ سَ
ــع املغضوب  ــن التحالف م ــل م بأفض
واالرض  ــات  للمقدس ــني  احملتل عليهم 
ــني  ــا و الطامع ــارك اهللا حوله ــي ب الت
ليس فقط في فلسطني وإمنا في اجزاء 
ــوريا ولبنان  كبيرة من مصر واالردن وس
واجلزيرة العربية في اسرائيلهم الكبرى 
ــرون بها اليوم دون خوف أو  والتي يجاه
ــف بينه  ــع حلي ــف م ــاء! أو التحال حي
ــتراتيجي  ــعودية حتالف اس ــني الس وب
ــس روزفيلت وامللك عبد  منذ ايام الرئي
ــن االحتياطات  ــذي جعل  م العزيز وال
النفطية السعودية  الغطاء احلقيقي 
ــات بترودوالراته  ــت تريلون للدوالر وغط
ــات املتحدة  ــون الوالي ــنني دي عبر الس
ــندات اخلزانة االمريكية؟  عبر شراء س
ــة االبواب يقول“…  وعندما تطرق احلاج
ــعودية  ــوم كان على الس ــن الهج لك
ــيئاً فعليهم  وليس علينا…وإذا قررنا ش
ــك“ . هذه  ــم يعرفون ذل ــوا وه أن يدفع
العقلية هي عقلية رجال املافيا الذين 
 protection) ــة  احلماي ــال  م ــون  يفرض
ــا يجب أن  ــم. م ــى زبائنه money ) عل
ــم  تعرفه كل دول املطبعني العرب  واس
توريتهم  هو دول االعتدال بأنه ال يوجد 
ــاء.  ــات وال حلف ــات صداق لإلمبراطوري
ــات وكالء  فقط. و العالقة  لإلمبراطوري
بإجتاه واحد يخدم فيها الوكيل األصيل 
ــن اخلطأ  ــس. و العودة ع ــس العك ولي
فضيلة . وكما يقول املثل األمريكي: أن 
ــن أن ال تصل أبدا. ــل متأخرا خير م تص
ــق التابع  ــب موقع تقصي احلقائ حس
ــد أدلى  ــت“ فق ــنطن بوس جلريدة واش
دونالد ترامب خالل ٩٢٨ يوما في احلكم 
بنحو ١٢٠١ كذبة أو ادعاء مخادع !!! اال 
يحق للسعودية أن  تستنتج  صحة ما 
قاله حسني مبارك بعد خبرة ٣٠ سنة 

أن املتغطي باالمريكان عريان؟

* مستشار ومؤلف وباحث عربي

ال يوجد لإلمرباطوريات 
الغربية صداقات وال 
حلفاء لإلمرباطوريات 
وكالء  فقط  والعالقة 
بإتجاه واحد يخدم 
فيها الوكيل األصيل 
وليس العكس

هل نحن بحاجة اُّـ فالديمري بوتني ليذكرنا بأن علينا االعتصام بحبل 
ِسد على هؤالء اِّـستعمرين واِّـحتلني اكاذيبهم وخططهم؟ اهللا لنفْ

ترامب

 بن سلمان

بوتني

يقول الصهيوامريكيون لحلفائهم الخليجين: اذهبوا انتم وربكم وقاتلوا إنا هاهنا قاعدون

 قال ترامب للصحفيني 
في البيت األبيض، 
في ٢٠١٩/٩/١٦ بعد 
استهداف منشآت 
بقيق وخريص  النفطية 
د  السعودية أنه لم يعِ
السعوديني بحمايتهم، 
وأضاف: ”سيتعني 
علينا أن جنلس معا 
ونقرر شيئا. وهم 
يريدون أن نحميهم، 
لكن الهجوم كان 
على السعودية وليس 
علينا…وإذا قررنا شيئاً 
فعليهم أن يدفعوا 
وهم يعرفون ذلك“، 
السؤال االول الذي 
يتبادر الى االذهان : ملاذا 
كل هذا االصرار من 
رئيس الواليات املتحدة 
على اهانة رموز النظام 
الرسمي العربي متمثالً 
بإحدى اكبر دوله 
واغناها؟ ثم اذا كانت 
القواعد العسكرية 
االمريكية القابعة فوق 
حقول نفط  ارامكو 
منذ منتصف اربعينات 
القرن املاضي وفوق كل 
حقول نفط اخلليج هي 
ليست حلماية دولها 
فهي اذا حلماية من؟ 

*د.عبد الحي زلوم

ــر والعوز واجلوع ونقص  ــا اعوام الصمت والصب    قضين
ــظ العاثر يتآلف  ــاء حتى عرفنا ان احل ــي الكهرباء وامل ف
ــره حتى تكتمل صورة  ــطوري مع بطل غي مثل بطل اس
ــوبية  ــوبية واملنس ــض ان احملس ــال البع ــطورة. ق االس
ــذا ايضا لن يكون كما  ــتلغى ولن يكون لها وجود وه س
ــياء كثيرة . العيوب السياسية كثيرة ولن  لن تكون اش
يفيد معها استخدام مساحيق التجميل وان من حتمل 
ــل. مللم الزمن اوراقه  اعباء العرس االنتخابي باء بالفش
وانصرمت ساعاته حزينة على االقتتال ومت الغاء صفحة 
ــم املتلهفة  ــتملت عليه قلوبه ــاس وما اش ــوق الن حق
ــية عراقية بالفعل ؟  لرؤية االمل. هل هناك قوى سياس

سؤال بحجم االرض 
وإن كانت هناك قوى 
ــة  عراقي ــية  سياس
ــا وملاذا  ــن مكانه فأي
؟  ــط  التخب ــذا  ه
ــر هي  ــة االكب الكتل
خرجوا  الذين  الناس 
ــم  بحقه ــون  يطالب
ارجل  ــني  ب ــع  الضائ
هناك   . ــني  املتصارع
ــى  عل ــاش  يعت ــن  م
ــن  ولك ــات  الصراع
عندما  ــض  البع ترى 
ــاز  بالتلف ــدث  يتح
ــدوخ العالم ولكنه  ي

ــان  ــن اي فاعلية فاللس ــا م ــارغ متام ــر ف ــة االم حقيق
ــان  ــوف يكون اللس ــب عليه اهللا تعالى س الذي يحاس
ــيء فلقد حدثتنا الكتب السماوية  ــي اول ش السياس
ــي وعن خامتتهم  ــات عن ابطال الكذب السياس والرواي
السيئة فهل من جديد في التشكيلة العراقية هذا ما 
ــتنقع . الكذب السياسي  نأمله ولكن ال بياض في املس
كثير جدا ومن غير املستعبد ان يقوم البعض بافتراءات 
ــروع ونحن في اتون  ــب غير املش جديدة محاولة للكس
ــيء من القوة  ــب ش ــات حقيقية مع الزمن لكس صراع
ــاكل االقتصادية  ــا وفيه من املش ــراق لم يعد قوي فالع
والسياسية وغيرها الكثير علينا ايجاد البديل عن كل 

شيء في بلدنا ما عدا الوطن فهل وصلت الرسالة؟.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

العراق لم يعد قويا وفيه 
من اِّـشاكل االقتصادية 
والسياسية وغريها 
الكثري علينا ايجاد 
البديل عن كل شيء َّـ 
بلدنا ما عدا الوطن فهل 
وصلت الرسالة؟

ÒÏ���������‘�€a@fib���»��n��œa
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البينة اجلديدة / علي شريف
العامة في جامعة  والعالقات  بحث مديراإلعالم 
ومنتسبو  اخلزرجي  هادي  نعمان  الدكتور  بابل 
القسم سبل تطوير العمل االعالمي في عدد من 
اخلزرجي  الدكتور  اجلامعة٠وقال  واقسام  كليات 
الزيارات  هذه  اجلديدة):ان  البينة  ملندوب(جريدة 
تطوير  سبل  في  للتباحث  تهدف  واللقاءات 
العمل اإلعالمي من خالل إبراز نشاطات األقسام 
وكليات اجلامعة العلمية والثقافية ومد جسور 

اجلامعة  أن  خاصة  اإلعالمي  اجملال  في  التعاون 
تستعد الستقبال العام الدراسي اجلديد٠مؤكدا 
على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتنشيط 
دور الشعب االعالمية من خالل املتابعة املستمرة 
لنشاطات الكليات واألقسام األكادميية والعلمية 
اخلبري  باملستوى  واالرتقاء  والثقافية  والفكرية 
واالعالمي وإبراز نشاطات التدريسيني والباحثني 
والطلبة وتعشيق وتوثيق التواصل االعالمي مع 
مبستوى  والنهوض  االتصال  وشبكات  وسائل 

اإلعالمية  الشعب  ملدراء  والوظيفي  الفني  األداء 
توفير  وضرورة  اعالميا  اجلامعة  سمعة  وتعزيز 
أدوات العمل اإلعالمي٠وأضاف الدكتور اخلزرجي: 
الباحثني  وعلى  مشتركة  اإلعالم  مسؤولية  أن 
والفكرية  العلمية  نشاطاتهم  تقدمي  واألساتذة 
واسهاماتهم اخلارجية في ورش العمل والندوات 
االرتقاء  ومبا من شأنه  والدولية  احمللية  واملؤمترات 
وإيصال نشاطاتها  اجلامعة  والنهوض بتصنيف 
أبدى  اخلارجي٠من جانبهم  العالم  إلى  العلمية 

استعدادهم  األقسام  ورؤساء  الكليات  عمداء 
في  يصب  الذي  والبناء  املثمر  للتعاون  الكامل 
وقد  واالعالمية٠  التعليمية  العملية  خدمة 
وتكنولوجيا  الهندسة  كلية  الزيارة   شملت 
األساسية  والتربية  املواد  وهندسة  املعلومات 
وقسم  االلكترونية  واحلاسبة  املتابعة  وأقسام 
العلمية  والترقيات  الثقافية  والشؤون  البعثات 
وشؤون  الطالبية  والنشاطات  اإلدارية  والشؤون 

الطلبة في رئاسة اجلامعة٠           

Ú»flb¶a@pbÓ‹◊@ø@Ôfl˝«¸a@›‡»€a@äÌÏ�m@›jç@szjÌ@›ibi@Ú»flb†@‚˝«¸aäÌÜfl

متابعة / البينة اجلديدة
نيابة عن السيد وزير الكهرباء الدكتور لؤي اخلطيب، حضر السيد 
وكيل الوزارة لشؤون االنتاج املهندس ايسر حبيب طوبيا، االحتفال 
الفرات  الكهربائية  الطاقة  النتاج  العامة  الشركة  نظمته  الذي 
االوسط، مبناسبة إجناز مشروع صيانة محطة املسيب البخارية، 
وإدخالها  الثالثة  التوليدية  للوحدة  الكامل  التاهيل  شمل  الذي 
اخلدمة، بطاقة (٢٧٠) ميكاواط، مع املنظومات املساعدة، والتأهيل 
اجلزئي للوحدة التوليدية االولى، فضال عن تأهيل منظومة اخلدمات 
العراق،  في  الياباني  السفير  سعادة  االحتفالية  العامة..وحضر 
ثامر  السيد  النواب  مجلس  وعضو  هاشيموتو،  ناوفومي  السيد 
احلمداني، ورئيس مجلس محافظة بابل الدكتور رعد اجلبوري، وعدد 

السيد  والوجهاء.وإكد  العشائر  وشيوخ  املسؤولني  السادة   من 
ووكيل الوزارة لشؤون اإلنتاج، بكلمته، ان هذا العمل يعد إجنازا مميزا 
التصميمية. طاقتها  بكامل  الثالثة  التوليدية  الوحدة  بتشغيل 
الشركة  عام  وملدير  الياباني،  للسفير  كلمات،  احلفل  تضمن  كما 
الوكالة  وممثل  األوسط،  الفرات  الكهربائية  الطاقة  إلنتاج  العامة 
اليابانية (جايكا)، وممثلي شركتي سيمنز والبحر االسود، باالضافة 
الوكالة  املشروع،  هذا  تنفيذ  في  املشروع.وساهم  مدير  إلى، 
انتاج  ومالكات   ،UNDP املتحدة  االمم  وبرنامج  (جايكا)،  اليابانية 
الفرات االوسط، وشركتي سيمنز االملانية والبحر األسود الرومانية.
وبلغت القدرة اإلنتاجية حملطة املسيب البخارية بعد إجناز املشروع 

(٨٧٠) ميكاواط، من اربع وحدات توليدية.

@ÒÜyÏ€a@fiÏÅÖÎ@ÚÌâbÇj€a@kÓéΩa@Ú�™@Ú„bÓï@ Îäífl@ãb¨g@ZıbiäËÿ€a@@
¬aÎbÿÓfl@HRWPI@Ú”b�i@Úr€br€a@ÚÌÜÓ€Ïn€a

بغداد / البينة اجلديدة
تواصل وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
ــادة تأهيل  ــروع اع ــذ مش ــة تنفي العام
ــم (١) للمقطع  ــريع رق طريق املرور الس
(ط٨ ) بطول ٨٣كم باشراف دائرة الطرق 
واجلسور التابعة للوزارة بكلفة تتجاوز 
ــك الدولي. ــل البن ــون دوالر ومتوي ٩٣ ملي

ــي ان العمل يضم  ــز االعالم ــر املرك وذك
ــة الرميلة  ــني، االول ميتد من منطق جزئ
باجتاه سفوان بطول ٥٢ كم والثاني يبدأ 
من سيطرة السدرة الى منطقة الكزيزة 
ــرة بطول  ــز محافظة البص ــاه مرك باجت
ــاب). ــاب واالي ــني (للذه ــم وباجتاه ٣١ك

ــز االعالمي انه مت اجناز ٦٦٪  وأوضح املرك

ــح  ــن فت ــروع املتضم ــال املش ــن اعم م
ــواقي واملنهوالت واعمال  وتنظيف الس
ــطية وانشاء نقاط تفتيش  اجلزرة الوس
نظامية ومحطات وزن ملراقبة احلموالت 
ــاحنات الكبيرة وصيانة اجملسرات  للش

واعمال االسيجة الوقائية وغيرها.

@’Ìäü@›ÓÁdm@ÒÖb«a@ Îäífl@àÓ–‰m@ø@ÚflÜ‘nfl@›yaäfl@’Ó‘§@Zâb‡«¸a
Òäñj€a@ø@HX@¬I@…�‘‡‹€@…Ìäé€a@âÎäΩa

البينة اجلديدة / عبد الستار محسن
عبد  املهندس  النقل  وزير  تأكيد  بعد   
واقع  لتطوير  العمل  على  لعيبي  اهللا 
تسويقية  منافذ  عن  والبحث  الشركة 
من  ومتابعة  املالية..  مواردها  لتعظيم 
طالب  األستاذ  السكك  عام  مدير  قبل 
جواد كاظم احلسيني..وقد وجه العاملني 
وتصليح  بتأهيل  اجلهود  مضاعفة  على 
املنطقة اجلنوبية  النفطية في  االحواض 
واملناطق األخرى مبا فيها  معامل الشاجلية 
والسماوة التابعة للشركة ضمن الفريق 
أثمر  االيرادات..حيث  حجم  لزيادة  الواحد 
عمليات  غرفة  بتشكيل  اجلاد  العمل 
اجلنوبية  القاطرات  مأوى  بني  مشتركة 
الفنية  واحملطة  بغداد  قاطرات  وماوى 
هذا  ومن  والسماوة  الشاجلية  ومعامل 
من  كبيرة  أعدادا  موخرا  أجنز  التعاون 
احلالي  أيلول  شهر  FZBبداية  االحواض 
فضال عن تاهيل واجناز ٥ احواض KZB في 
يوم واحد زجت في اخلدمة إضافة لتصليح 

قاطرة املناقلة مانعة اللهب..يذكر  ان هذه 
اجلنوبية   للمنطقة  التطوعية  احلمالت 
احواض  بتأهيل   الشهر  هذا  بداية  متت 
بأنواعها   والثقيلة  اخلفيفة  الوقود  نقل 
بلغت  ٦٤حوضا مختلف االنواع. ليكون 
اجملموع الكلي ٦٩حوضا مت إجنازها و زجها 

في اخلدمة لنقل املشتقات النفطية.وان 
عام  مدير  من  بدعم  جاءت  اإلجنازات  هذه 
السكك  ومباركة لهذه اخلطوات من قبل 
معالي الوزير بزيادة حجم اإلنتاج واصراره  

لتكون   من الشركات الرابحة.

@ÚÓ�–‰€a@pb‘níΩa@›‘‰€@bôÏy@VY@@åv‰m@Ÿÿé€a
@Ô€bßa@fiÏ‹Ìc@äËë@…‹�fl@à‰fl

البينة اجلديدة / منى خضير عباس 
في  اجلوفية  للمياه  العامة  الهيأة  تستمر 
اجلوفية بطريقة  املياه  حرصها على استغالل 
لالغراض  للمواطنني  وتوفيرها  صحيحة 
املنزلية والزراعية باالضافة الى ارواء احليوانات 
محافظة  ففي  الصناعية  لالغراض  وكذلك 
للقضاء  جهودها  الهيأة  كثفت  الدين  صالح 

على ظاهرة شح املياه حيث مت اجناز (٧) ابار في 
آب   شهر  خالل  مختلفة  باعمـــاق  احملافظة 
باالضافة الى فحص (٤) آبار اخـرى وكذلك نصب 
ـ   ١٢٠) فرقتي حفر  بجـــهود  (٤) طواقم ضخ 
٩١ ) ومن اهــم هذه االبار ( بئر قرية اجلوزة وبئر 
قرية اخلمراني ) بعمق (١٢٠) م لكل بئر لسقي 
الى  باالضافة  املنطقة  في  الزراعية  االراضي 

.كما  للمياه  اخملتلفة  اليومية  االستخدامات 
احلفر  فرق  تواصل  حيث  االعالمي  املصدر  اكد 
العاملة في محافظة نينوى بذل اجلهود وحث 
اخلطى الجناز حفر االبار في مناطق مختلفة من 
تواجه  التي  الصعوبات  من  فبالرغم  احملافظة 
عمل تلك الفرق من حرارة اجلو املرتفعة وتأمني 
الطرق املؤدية الى مواقع احلفر حيث مت اجناز (٦) 

آبار خالل الشهر املنصرم باالضافة الى فحص 
االبار  (٤) طواقم ضخ ومن هذه  آبار ونصب   (٩)
بئر الهويرة وبئر ابوحجيرة /٣ وباعماق مختلفة 
لتلك  املياه  لتأمني  م   (١٩٨ ـ   ٤٨) بني  تتراوح 
وارواء  املزروعات  لسقي  واستثمارها  املناطق 
احليوانات باالضافة الى االستخدامات املنزلية 

اخملتلفة للمواطنني .

RPQY@leäËë@fi˝Å@ÙÏ‰Ó„Î@ÂÌÜ€a@Ä˝ï@>ƒœb™@ø@Ú����ÓœÏ¶a@ÍbÓ‡‹€@Ú����flb»€a@ÒdÓ:a@pbübí„

بغداد / البينة اجلديدة
يعد مشروع تأهيل وتشغيل معمل اخلياطة العسكرية واملنفذ من قبل 
شركة تاج الوزير للتجارة العامة احملدودة والكائن في منطقة باب الشيخ 
مت  والذي  الصناعي  القطاع  في  املهمة  اإلستثمارية  املشاريع  من  واحداً 
هيئة  رئيس  الزاملي  شاكر  املهندس  قبل  من  املاضي  العام  إفتتاحه 
إجنازا   املشروع   يعد  حيث  العسكريني  القادة  من  وعدد  بغداد  إستثمار 
صناعتنا  دعم  الى  تهدف  التي  الهيئة  إجنازات  سجل  الى  يضاف  كبيراً 
الوطنية وتنشيط احلركة اإلقتصادية للبالد والنهوض بها لتنافس املنتج 
نحو  اإلقتصاد  دفع عجلة  أجل  من  احمللي  باملنتج  الثقة  وتعيد  املستورد 
األمام .املشروع الذي كان متوقفاً عن العمل ملدة (١٦) عاماً يختص حالياً 
التجهيزات  كافة  يوفر  بها حيث  املتعلقة  واللوازم  العسكرية  بالبدالت 

اخلاصة بالعسكريني سيما إنتاجه للقيافة العسكرية رقم (١) اخملصصة 
للمراسيم واملناسبات ، وتتألف بناية املعمل من طابقني خصص الطابق 
بالفصال  خاص  األول  والطابق  اخلياطة  ومكائن  للخياطة  فيها  األرضي 
بأنسب  توفيرها  ويتم  التصاميم  ألحدث  املواكبة  العسكرية  للبدالت 
األسعار حيث يضم املعمل مكائن من مناشئ أملانية وإيطالية وأميريكية 
ويابانية ، هذا و تصل طاقة املشروع اإلنتاجية الى (٢٠٠٠) م من األقمشة  
املؤسسات  حاجة  سد  على  قادر  أنه  إذ  لإلنتاج  خطوط   ٦ بواقع  يومياً 
املعنية لهذا النوع من البضائع التي تنافس املستورد بجودتها ونوعيتها 
مما يقلل إستيرادها من خارج البالد كما ويسهم الى حد كبير في احلد من 
عشوائية بيعها  فضالً عن توفيره فرص عمل الى الكثير من الكفاءات 

واخلبرات إذ أكدت إدارة املعمل بأن كوادرهم العاملة محلية ١٠٠٪ .

@ÚÌäÿé»€a@ÚübÓ®a@›‡»fl@@›ÓÃímÎ@›ÓÁdm@@ Îäífl@Z@ÖaÜÃi@âb‡rnçg
Ô‹0a@@wn‰‡‹€@Ú‡«aÜ€a@paãb¨�a@Âfl@@

بغداد / البينة اجلديدة
مديرية  خالل  ومن  الزراعة  وزارة  أعلنت   
قرابة  انتاج  عن  املقدسة  كربالء  زراعة 
في  التفقيس   أفراخ  من  ماليني   (٣)
مشاريع الدواجن والتفقيس العاملة في 
احملافظة خالل الفترة  من منتصف متوز 
وحتى منتصف آب املاضي. حيث مت انتاج 
عن  التفقيس  أفراخ  من  الكميات  هذه 

منتشرة  للتفقيس  مشاريع   (١٠) طريق 
طريق  عن  أنشئت  احملافظة  عموم  في 
املبادرة الزراعية وبدعم من وزارة الزراعة، 
اذ تبلغ طاقتها االنتاجية السنوية اكثر 
النتاج  تفقيس  بيضة  مليون   (٧٥) من 
افراخ التفقيس التي تستخدم كأهمات 
للبيض وانتاج اللحوم البيضاء من اجل 
السوق احمللية في احملافظة.  سد حاجة 

يذكر ان مشاريع انتاج الدواجن من افراخ 
كربالء  في  البيضاء  واللحوم  التفقيس 
استطاعت ان حتقق جناحا كبيرا في سد 
جزء كبير من حاجة السوق احمللية خالل 
العام احلالي من خالل دعم وزارة الزراعة 
باالعالف  الدواجن  مشاريع  ألصحاب 

واللقاحات والقروض امليسرة.

èÓ‘–n€a@Ñaäœa@Âfl@¥Ì˝fl@HSI@Úiaä”@xbn„a@Z@Ú«aâå€a
ÚçÜ‘Ωa@ı˝iä◊@ø@ÂuaÎÜ€a@@…Ìâbí∂

نينوى / البينة اجلديدة
املوصل  مع جامعة  وبالتعاون  نينوى  في  التعليمي  ابن سينا  نظمت مستشفى 
ندوتها  الدوائية  استرازينيكا  شركة  قبل  من  وبدعم  واملوصل  نينوى  طب  كلية 
العلمية املوسومة (اخر االرشادات الطبية لعالج امراض الضغط) تضمنت الندوة 
جلسة علمية ترأسها الطبيب االختصاص الدكتور سيف اخلفاف والقيت فيها 
محاضرتان االولى من قبل الدكتور احمد مؤيد حسني بعنوان (املقارنة بني التوصيات 
قبل  من  القيت  والثانية  الضغط)  امراض  عالج  في  واالوربية  االمريكية  الطبية 
الدكتور محمد عبد الهادي بعنوان (طرق عالج امراض الضغط في العراق) وتخللت 

الندوة املناقشات العلمية وقد القت اصداء من الناحية العلمية والعملية. 

نينوى / البينة اجلديدة 
رئيس  نائب  البريفكاني  فارس  الدكتور  قام 
جاسم  الدكتور  بصحبة  والبيئة  الصحة  جلنة 
جناح  بزيارة  نينوى  صحة  عام  مدير  املعماري 
مستشفى  في  القلب  وجراحة  القسطرة 
السالم التعليمي , ومت خالل الزيارة االطالع على 
اجلهود املبذولة من قبل كادر املستشفى ، وافاد 
املعماري بانه من املؤمل وصول جهاز القسطرة 
الى املستشفى في غضون شهرين, مشيرا الى 
وصول  فور  القسطرة  عمليات  باجراء  املباشرة 

اجلهاز الى املستشفى االمر الذي سوف يؤدي الى 
طفرة نوعية في مستوى تقدمي اخلدمات املقدمة 
محافظة  في  القلب  عمليات  اجراء  خالل  من 
وتقليل العبء عن كاهل املواطن املوصلي.واثنى 
وزارة  قبل  من  املبذولة  اجلهود  على  املعماري 
مبحافظها  واملتمثلة  احمللية  واحلكومة  الصحة 
منصور املرعيد من خالل الدعم املتواصل لصحة 
نينوى معاهدا اهالي محافظة نينوى على بذل 
املؤسسات  اعادة  اجل  من  اجلهود  من  املزيد 

الصحية الى سابق عهدها .

@ÚyaäuÎ@Òä�é‘€a@Äb‰u@ÊaâÎåÌ@âb‡»ΩaÎ@Ô„bÿ–Ì5€a
›ïÏΩa@ø@@‚˝é€a@Û–ínéfl@ø@k‹‘€a

@H¡Ãö€a@ûaäfla@x˝»€@ÚÓj�€a@paÖbëâ¸a@äÅaI@ÒÎÜ„@·ƒ‰m@ÙÏ‰Ó„@Úzï

بغداد / البينة اجلديدة
من  لعدد  تفتيشية  زيارات  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  اجرت 
دائرة  عام  مدير  اجلنوبية.وقال  احملافظات  في  االستثمارية  املشاريع 
اجرى  الدائرة  من  فريقا  ان  عبدالواحد  عمار  املهني  والتدريب  العمل 
في  االستثمارية  املشاريع  مبتابعة  املكلفة  التفتيشية  للفرق  زيارة 
تنفيذا  تأتي  الزيارة  ان  الى  الفتا  اولى،  كمرحلة  واسط  محافظة 
حملة  باجراء  القاضية  عبدالزمان  باسم  الدكتور  الوزير  لتوجيهات 
وميسان،  (واسط،  محافظات  في  االستثمارية  للمشاريع  تفتيشية 
اجرتها  التي  الزيارات  بتدقيق عدد من  قام  الفريق  ان  قار)واضاف  وذي 
عدد  تسجيل  ومتابعة  واسط  عمل  مديرية  في  التفتيشية  اللجان 
العمال الذين مت شمولهم مؤخرا، فضال عن احصاء عدد من املشاريع 
اخملالفة لقانون العمل رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٥ التي مت منحها انذارات.
الواحة  وشركة  النفطي  االحدب  حقل  شملت  الزيارة  ان  واوضح 
اللجان  تزويد  على  االتفاق  جرى  إذ  احلقل،  في  املستثمرة  الصينية 
مع  املتعاقدة  الثانوية  الشركات  ومعلومات  باسماء  التفتيشية 
شركة الواحة ليتم شمولهم بقانون التقاعد والضمان االجتماعي 
ومعاجلة ظاهرة العمالة االجنبية في احلقل واحالة مخالفي القانون 

الى احملاكم اخملتصة.

@…Ìâbí‡‹€@ÚÓíÓn–m@paâbÌã@ä£@›‡»€a
@ÚÓiÏ‰¶a@pbƒœb0a@ø@ÚÌâb‡rnç¸a

@ÚÌå»m
@Úœbïä€a@ÖaÜÃi@“b‰˜nça@Ú‡ÿ™@ø@fiÎÜ¶a@ıa5Å@å»Ì
@âbínç¸a @êÜ‰ËΩa @Ôˆbö‘€a @7j®a@·Ë‹Óflã @ÚÌÖb§¸a
@HÈ‘Ó‘ëI@È€@âÏ–ÃΩa@ÒbœÏ€@Âéßa@·ÓÁaäia@fi˝u@Ôflb0a
@ÍÜ‡ÃnÌ @Êa @!a @¥‹ˆbç @Âéßa @·ÓÁaäia @Ü»ç @‚ÏyäΩa
@ÈÓ€a @b„gÎ @!@b„gÎ @Èmb‰u @|Óéœ @È‰ÿéÌÎ @Ènªâ@…çaÏi

@ÊÏ»uaâ
Ôˆbö‘€a@7j®a

ıa5®a@ÚœäÀ@fiÎ˚éfl@OÔ‹ÇÓí€a@Äbjï

تتقدم اسرة حترير (البينة اجلديدة) بالتهنئة الى السيد طالب 
العامة  الشركة  عام  مدير  منصب  لتسنمه  كاظم  جواد 
للسكك احلديد العراقية وكالة ملا عرف عنه من خبرة واسعة 
وكفاءة عالية ودقة شديدة في رفع قدرات الشركة ومحبته في 

قلوب املوظفني فالف الف الف مبارك .

k‹‘€a@Âfl@Ú˜‰Ëm

البصرة / البينة اجلديدة
 كشف رئيس جلنة اخلدمات في مجلس محافظة البصرة مؤخرا، ان شركة سويسرية-ايطالية 
تقوم مبشروع إلنشاء معمل يحول النفايات الى طاقة كهربائية.وقال رئس اللجنة جواد االمارة 
في تريح صحفي، ان «شركة {جنسز} السويسرية-االيطالية، ستنشئ معمال في احملافظة في 
صديقة  كهربائية  طاقة  الى  النفايات  لتحويل  البصرة،  مطار  من  بالقرب  النفايات  رمي  موقع 
للبيئة».واضاف االمارة، ان «الشركة ستستخدم في املشروع أحدث التقنيات وتربط الكهرباء 
بقيمة  يورو  مليون   ٢٠٠ املشروع  «تكلفة  ان  البصرة».واوضح،  حملافظة   KV  ١٣٢ النقل  خط  مع 

انتاجية ٣٠ ميغاواط كهرباء».

ıbiäË◊@µa@pbÌb–‰€a@›ÌÏzn€@›‡»fl@ıbí„gNN@Òäñj€a
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ÊÏn€Ïi
ÍÜ»i@bflÎ@

لم يكن خروج جون بولتون املدوّي من األبيض األبيض أمرا استثنائيا 
ــي إدارة الرئيس  ــن التدقيق يوضح بأن ال احد ف ــا. قليل م أو مفاجئ
ــبق للرئيس، أن  ــتبعدا من اإلبعاد، فس األميركي دونالد ترامب مس
ــه، وغالبا دون  ــز الوازنة في إدارت ــرات من أصحاب املراك أقال العش
ــلوك  ــائعة في س ــباب موجبة لذلك. ورغم هذه الظاهرة الش أس
ــات وأبعاد متعددة  ــون لها خلفي ــب، إال أن إقالة بولت ــس ترام الرئي
ــني االثنني حول  ــبت ب ــلة القضايا اخلالفية التي نش ــدأ بسلس تب
ــة، وال تنتهي أيضا بالكيمياء  الكثير من امللفات الدولية احلساس
الشخصية بينهما وبني أطراف أخرى وفي طليعتهم وزير اخلارجية 

مايك بومبيو.
ــرائيل  ــاه احتضان إس ــاركان بقوة جت ــاره يتش ــس ومستش فالرئي
وقضاياها اإلستراتيجية، إال إنهما اختلفا في الوسائل التفصيلية 
ــبيل املثال لطاملا  ــات. فعلى س ــي الكثير من احملط ــذ ذلك ف لتنفي
ــكرية فيما  ــتعمال القوة العس ــارا باجتاه اس ــج بولتون مس انته
ــف برنامجها  ــف تفاصيل مل ــي ومختل ــوع اإليران ــق باملوض يتعل
ــحاب من االتفاق النووي لم  ــووي. ورغم إقدام ترامب على االنس الن
يجار سياسات بولتون الذي سعى بقوة إلى جانب إسرائيل لتوجيه 
ل ولوج طرق الضغوط االقتصادية  ــكرية قاسمة وفضَّ ضربات عس
جلر طهران لطاولة مفاوضات مفتوحة القضايا وبالنتيجة التوصل 
التفاقات مناسبة ومالئمة الستراتيجيات إسرائيل. وثمة من يجزم 
أن بولتون كان وراء الكثير من الوقائع التي كادت أن تدخل واشنطن 
مبواجهات عسكرية مفتوحة مع طهران ومن بينها التوتر الشديد 
ــف كثيرا في اجلانب  ــي اخلليج. واألمر ال يختل ــذي ظهر مؤخرا ف ال
ــورة أكثر  ــون ظهر بص ــمالي، فبولت ــف الكوري الش ــق باملل املتعل
تشددا في معاجلة البرنامج النووي والصواريخ البالستية الكورية 
ــارات  ــتياءه من املس ــمالية، حتى أنه لم يخف امتعاضه واس الش
ــذا امللف وبخاصة لقائه الرئيس الكوري  التي اتبعها ترامب إزاء ه
ــغ اون على حدود الكوريتني والذي اعتبره بولتون تنازال أميركيا  جون
ــا املفترضة. وعلى  ــركا الدولية وهيبته ــار عالقات أمي فجا في إط
الرغم من تشدد االثنني جتاه القضايا األميركية واعتبارهما أميركا 
ــية الدولية املتعددة كمنظمة  ــره االثنني للبيئات السياس أوال، وك
ــا، إال أن بولتون اعتبر حلف  ــة واألمم املتحدة وغيره ــارة الدولي التج
ــوة باعتباره ندا  ــي مثال من األحالف التي يجب دعمها بق األطلس
ــا بدفع بولتون باجتاه  ــيا، األمر الذي ظهر جلي مالئما مبواجهة روس
االنسحاب من معاهدة الصواريخ املتوسطة املدى الذي أقدم عليه 
ــج عالقات  ترامب، بل لم يكتف بهذه املواجهات بل عمل على نس
ــابقا في حضن االحتاد السوفيتي كأوكرانيا  قوية مع دول كانت س
ــكو. وفي السياق  وبولندا اللتني زارهما بدافع التحريض على موس
ــركا الالتينية  ــة وقضايا أمي ــة الفنزويلي ــع األزم ــه تعامل م نفس
ــدة نفسها، فعمل على التدخل حتى العسكري في فنزويال  بالش
وثمة من يقول انه كان وراء محاولة االنقالب الفاشلة ضد الرئيس 
نيكوالس مادورو إلخراجه من السلطة في الوقت الذي كان الرئيس 
ــتراتيجية للتدخل األميركي في  ــاءل عن اجلدوى اإلس ترامب يتس
ــني وتخطي احلروب  ــجيعه ملواجهة الص ــالوة على تش ــال، ع فنزوي

التجارية إلى نطاقات أوسع إذا اقتضى األمر.

د. خليل حسني

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
التقى رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو، مؤخرا مساعد 
ــون  جيس ــي  األميرك ــس  الرئي
ــاعات من  ــد س ــالت، بع غرينب
ــف  تلميح األخير بإرجاء الكش
عن الشق السياسي من خطة 
ــة،  األميركي ــرن»  الق ــة  «صفق
ــني  ب ــوية  تس ــى  إل ــل  للتوص
واإلسرائيليني. ــطينيني  الفلس

وقالت هيئة البث اإلسرائيلية، 
ــل إلى  ــذي وص ــالت، ال إن غرينب
ــرائيل فجر، «قد يلتقي مع  إس
ــزب «أزرق أبيض» بيني  زعيم ح

غانتس».
ــف  تكش أن  ــرر  املق ــن  م وكان 
ــق  ــن الش ــة ع اإلدارة األمريكي
القرن»  السياسي من «صفقة 
ــطينيون  الفلس يرفضها  التي 
ــرائيلية  اإلس االنتخابات  ــد  بع
التي كانت نتنياهو يأمل الفوز 

بها.
ــى أن  ــح إل ــالت أمل ــن غرينب لك
ــي في  ــدم الوضوح السياس ع
ــرائيل قد يرجئ نشر الشق  إس
ــة، بعد  ــن اخلط ــي م السياس

تأجيل سابق آخر إثر االنتخابات 
ــي  ــرت ف ــي ج ــرائيلية الت اإلس

إبريل/نيسان املاضي.
ــة  جملل ــالت  غرينب ــال  وق
ــاع» اليهودية الصادرة  «هامودي
ــد  ــدة، «لق ــات املتح ــي الوالي ف
ــف عن اخلطة  قررنا عدم الكش
قبل االنتخابات، لكننا سنقرر 
ــنقوم بذلك  متى وإذا ما كنا س
ــكيل  تش ــاورات  مش ــالل  خ
ــى ما  ــار إل ــة أو االنتظ احلكوم
ــة، من  ــكيل احلكوم ــد تش بع
السابق ألوانه أن نقول». وأضاف 
«كيف ستؤثر االنتخابات على 
ــا مختلفة عن  اخلطة؟. خطتن
اخلطط التي حتدث عنها الناس 
أننا  ــد  نعتق ــنوات طويلة.  لس
ــد إلى  ــكل جي ــتمعنا بش اس
والفلسطينيني  ــرائيليني  اإلس

واملنطقة وحتى كل خبير».
ــن  ــالت ع ــف غرينب ــم يكش ول
ــن تراجع  ــل اخلطة، لك تفاصي
ــكه بتشكيل  نتنياهو عن متس
حكومة ميينية واحدة بقيادته، 
بعد نتائج االنتخابات املتقاربة 
ــف «أزرق أبيض»  ــع حتال ــدا م ج

ــف  بقيادة بيني غانتس، تكش
ــود إلى مترير  ــعي حزب الليك س

الصفقة بأي ثمن.
ــتعد  ــو أنه مس ــن نتنياه وأعل
للعمل على حكومة وحدة مع 
غانتس في موقف يؤكد متسكه 
بتنفيذ الصفقة األميركية بعد 
فشله في احلصول على أغلبية 

االنتخابات رغم استماتته  في 
في استمالة الناخبني من خالل 
ــتوطنات  ــود بضم عدة مس وع
في الضفة الغربية إلى السيادة 

اإلسرائيلية .
وقالت وسائل إعالم إسرائيلية 
ــاور  التش ــد  يري ــالت  غرينب إن 
ــكل  ــع نتنياهو وغانتس بش م

ــر  ــد نش ــول موع ــل ح منفص
ــا أيضا  ــي يبدو إنه اخلطة والت
ــع  ــنطن ملن ــن واش ــة م محاول
ــا لالتفاق  ــات ثالثة أيض انتخاب
ــض» والليكود. من  بني «أزرق أبي
جهته قال غانتس إنه ال يرفض 
إقامة حكومة وحدة إسرائيلية 
ــو  ــته ه ــن برئاس ــعة، لك واس

فقط، وهو ما يعد رفضا لدعوة 
ــني  االثن ــا  يكون ــأن  ب ــو  نتنياه

شريكني في األمر.
ــعى  ويتخوف نتنياهو الذي يس
ــى وجوده في دائرة  للحفاظ عل
ــه النتخابات  ــرار، من التوج الق
ــض غانتس  ــي حال رف ــة ف ثالث
ــة  حكوم ــكيل  تش ــميا  رس
ــو ما  ــود، وه ــع الليك ــدة م وح
ــي  ــتقبله السياس ــدد مس يه
ــة األميركية  ــتقبل اخلط ومس
ــى حتصني  ــالوة عل ــالم، ع للس
ــه ضد احتماالت سجنه،  نفس
ــاد التي  ــل قضايا الفس في ظ

حتاصره أمام القضاء.
واستقال غرينبالت من منصبه 
ــاري، لكنه  ــهر اجل ــع الش مطل
ــي البيت  ــه باق ف ــى أن ــار إل أش

األبيض لعدة أسابيع أخرى.
ــطيني  الفلس ــس  الرئي وكان   
ــل  والفصائ ــاس  عب ــود  محم
ــض  رف ــوا  أعلن ــطينية  الفلس
إعالن  بعد  ــة  األميركي للخطة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
إنها ستسقط موضوع القدس 

عن طاولة البحث.
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وكاالت / البينة الجديدة
ــخصيات  والش ــزاب  األح ــدأت  ب
واملنظمات تصطف  ــية  السياس
لدعم احد من املرشحني الفائزين 
ــات  لالنتخاب األول  ــدور  ال ــي  ف
ــد  ــت األح ــي أقيم ــية الت الرئاس

املاضي.
ــذه االصطفافات خير  وفي ظل ه
ــغل  ــي للش االحتاد العام التونس
احلياد جتاه املرشحني داعيا في بيان 
نشره اخلميس الناخبني الذين لم 
ــاركة في الدور  ــن لهم املش يتس
ــة على  ــال بكثاف ــى اإلقب األول إل
ــم االنتخابي في  ــة واجبه ممارس
الدور الثاني. ويبدو ان احتاد الشغل 
ــن اتخاذ  ــه ع ــاي بنفس ــد الن يري
ــحني  ــني لدعم املرش ــف مع موق
ــيني وذلك البعاد املنظمة  الرئاس
ــن  ــس ع ــي تون ــرق ف ــرز واألع االب

ــراع احلزبي والتجاذبات  خطر الص
ــتاثر بشكل  التي س السياسية 
ــه النقابية او  او باخر على مواقف
ــة حكومة مقبلة.  في عالقته باي
ــغل يضم بني قواعده  واحتاد الش
أشخاصا ينتمون خملتلف األحزاب 
السياسية لذلك فمن مصلحته 
عدم دعم اي مرشح في االنتخابات 
ــية واتخاذ نفس املسافة  الرئاس
بني مختلف املرشحني للمنصب 
ــى  عل ــق  تعلي ــي  وف ــي.  الرئاس
ــتقبال امني عام احتاد الشغل  اس
ــيني  الرئاس ــحني  املرش لعدد من 
ــدول األول قال األمني  قبل اجراء ال
العام املساعد سمير الشفي في 
تصريح إلذاعة جوهرة اخلاصة في 
ــاءات تأتي  ــطس ان اللق اب/اغس
أنفسهم. ــحني  املرش بطلب من 
ــوف املنظمة  ــفي ان وق وقال الش

ــن جميع  ــافة واحدة م على مس
املرشحني يهدف الى ضمان مبدأ 
ــني. املتنافس ــرص بني  الف تكافؤ 
ــي  ــا الدور السياس ــر جلي ويظه
الذي بات يلعبه احتاد الشغل بعد 

ــوار الوطني  ــورة خاصة اثر احل الث
ــنة ٢٠١٤ وادى الى  ــد س الذي عق
تشكيل حكومة تكنوقراط تولى 
ــة حينها  ــتها مهدي جمع رئاس
ــدا من  ــاد واح ــر االحت ــث اعتب حي

ــوار بني  ــي رعت احل ــات الت املنظم
عدد من األحزاب.

ولعب االحتاد دورا مهما في األزمات 
ــية التي مرت بها البالد  السياس
حيث جلئت اليه مختلف األحزاب 
ــية عند  ــخصيات السياس والش
ــى  ــي ال ــار السياس ــول املس وص

طريق مسدود .
ــاد  ــمي لالحت ــي الرس ــم النف ورغ
بدعم مرشحني رئاسيني معينني 
ــم النقابي املنتمي الى االحتاد  اته
القيادة بدعم  اليعقوبي  ــعد  لس
ــرمي الزبيدي في  ــح عبدالك املرش
ــرها  ــدور األول. وفي تدوينة نش ال
ــى  ــمية عل ــه الرس ــي صفحت ف
ــالن النتائج  ــوم اع ــوك ي الفايس
ــا ابن  ــي «أن ــال اليعقوب ــد ق االح
ــاد ودفعت من أجل منظمتي  االحت
ــأقولها  ــتطعت ولكني س ما اس

الزبيدي  وراء  ــت  منظمتي انخرط
ــرت رهان لم يكن  ــف خس ولألس
ــيات  ــان العمال ورهان التونس ره
ــا  أضعن ــادة  كالع ــيني  والتونس

البوصلة».
ــا  ــي وجهه ــم الت ــم ان الته ورغ
ــي الى قادة احتاد  صراحة اليعقوب
ــغل لكن القيادة خيرت عدم  الش
ــت احملامية  ــني وجه ــي ح ــرد ف ال
سنية الدهماني انتقادات للسعد 
اليعقوبي قائلة بان قواعد االحتاد 
ــوا قطيعا لدى القيادة ولدى  ليس

األمني العام نورالدين الطبوبي. 
ــي الذي  ــي اليعقوب ــر النقاب وخي
دخل في صراع مع احلكومة ووزير 
ــنة  ــالم الس ــة حامت بن س التربي
ــس  قي ــح  املرش ــم  دع ــة  املاضي
سعيد نظرا خلطه الثوري ووقوفه 

ضد منظومة احلكم احلالية .
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 وكاالت / البينة الجديدة
جدد الرئيس األميركي دونالد ترامب مؤخرا 
ــم قوات  ــني تعتقله ــل ارهابي ــده بنق تهدي
ــوريا الدميقراطية املدعومة من الواليات  س
ــراحهم على حدود أوروبا  املتحدة وإطالق س
ــا ودول أوروبية  ــا وأملاني ــادر فرنس ــم تب إذا ل
ــن بينهم. ــتعادة رعاياها م ــى اس ــرى إل أخ

ــتقباله  ــب للصحفيني لدى اس ــال ترام وق
ــترالي  في البيت األبيض رئيس الوزراء االس
سكوت موريسون «أنا هزمت دولة اخلالفة»، 
ــرى احلرب  مضيفا «واآلن لدينا اآلالف من أس
ــارة إلى  ــة في إش ــم الدول ــي تنظي ومقاتل
ــم املتطرف  ــب في التنظي ــني األجان املقاتل

ــوريا الدميقراطية  ــوات س ــني لدى ق املعتقل
(حتالف عربي-كردي اعتمدت عليه واشنطن 
ــم الدولة من املنطقة التي كان  لطرد تنظي
ــوريا).وتابع  ــيطر عليها شمال شرق س يس
ــب «نطلب من الدول التي أتوا منها في  ترام
ــرب»، مضيفا  ــرى احل ــتعيد أس أوروبا أن تس
ــيرا بالتحديد  «حتى اآلن رفضوا ذلك»، مش

إلى كل من فرنسا وأملانيا.
وبلهجة تهديد قال ترامب مخاطبا األوروبيني 
ــأقول: أنا آسف لكن  «في نهاية املطاف س
ــى  ــنعيدهم إل ــتعيدونهم أو س ــا أن تس إم
ــيفعل ذلك «ألن  حدودكم»، موضحا أنه س
الواليات املتحدة لن تسجن آالف األشخاص 

ــي غوانتانامو ولن  ــر ف الذين وقعوا في األس
تبقيهم في السجن طوال خمسني عاما» 
ــارات  ــارات وملي ــيكلّفها «ملي ــك س ألن ذل
منا خدمة كبرى  ــد قدّ الدوالرات». وتابع «لق
ــتعادتهم  ــال رفضوا اس ــني. في ح لألوروبي
ــى احلدود  ــالهم إل ــا على األرجح إرس علين

دا». وسيتعنيّ عليهم أسرهم مجدّ
د فيها  ــي يهدّ ــت املرة األولى الت وهذه ليس
ــبتمبر/أيلول  س ــي  فف ــني،  األوروبي ــب  ترام
ــل  بنق ــي  األميرك ــس  الرئي د  ــدّ ه ــي  املاض
ــوريا  ــني األوروبيني املعتقلني في س االرهابي
إلى بالدهم وإطالق سراحهم هناك في حال 

لم تتول الدول األوروبية إعادتهم بنفسها.

وكاالت / البينة الجديدة
ــخصيات  الش ــرات  عش ــت  دافع
ــة األرثوذكسية  النافذة في الكنيس
ــن  ع ــبوع  األس ــذا  ه ــية  الروس
ــن املعارضني الذين أدانهم  املتظاهري
القضاء، في مبادرة أخذت السلطات 
ــكلت  ــالد على حني غرة وش ــي الب ف
ــني  ب ــدي  التقلي ــف  للتحال ــراً  كس
ــيا. ــلطة في روس ــة والس الكنيس
ــؤون الدينية أن  ــرى خبراء في الش وي
هذه اخلطوة مؤشر على ثورة صامتة 
داخل الكنيسة الروسية الغامضة، 
ــى وصول جيل  ــر عل وهي أيضاً مؤش
جديد من الكهنة، ال يخشون انتقاد 
ــؤوليهم.و طلب الثالثاء املاضي  مس
ــم،  ــن احملاك ــن م ــل دي ــو ١٥٠ رج نح
ــات القمعية  ــر في اإلدان إعادة النظ
ــتة أشخاص  التي أصدرتها بحقّ س
ــة العنف  ــوا خصوصاً مبمارس اتهم
ــرات في  ــالل تظاه ــرطة خ ضد الش
ــكو هذا الصيف. واعتبروا في  موس
ــالة مفتوحة، أن تلك العقوبات  رس
بالسجن لسنوات عديدة «أشبه إلى 
ــلوب لتخويف الروس»، مؤكدين  أس
ــن أملهم  ــر ع ــدون التعبي ــم يري أنه
ــش املواطنون الروس وهم  في أن يعي

ــر  على ثقة بالنظام القضائي. ونش
ــدون موافقة  ــالتهم ب ــون رس املوقع
ــة البطريرك  ــم وبدون موافق قيادته
ــي  الوف ــم  والداع ــذ  الناف ــل  كيري
ــني. ــر بوت ــي فالدميي ــس الروس للرئي

ــطنطني موموتوف  ــد األب قس ويؤك
ــراد (جنوب)،  ــة فولغوغ راعي كنيس
ــاطة عبارة  ــى أن املبادرة هي ببس عل
ــخاص هم  ــيحي ألش عن دعم مس
ــال «إذا رأيت أن أحداً  بحاجة إليه. وق
ــاعدة، فأنا كرجل  ما بحاجة للمس
ــاركة بذلك»من جهته  دين أريد املش
ــن  ــف م ــي البايي ــول األب يفغين يق
ــيبيريا إن «اإلجراءات  ــي س تيومني ف
ــلطات واحملاكم  ــي اتخذتها الس الت
ــوتها».ورحب العديد  ــرط في قس تف
ــالة التي متت  ــن الروس بهذه الرس م
مشاركتها بشكل كبير على مواقع 
التواصل االجتماعي، على الرغم من 
أن البعض اعتبر أنها جاءت متأخرة.

ــتي)  (فيدوموس صحيفة  ــرت  واعتب
ــيحية  ــجاعة ومس أنها «خطوة ش
ــع منذ وقت  ــا اجملتم ــق، انتظره بعم
ــينيا لوتشينكو  طويل». وقالت كس
ــة  الكنيس ــؤون  بش ــة  املتخصص
ــية إن «املبادرة  ــية الروس األرثوذكس

ــى اإلطالق»،  ــة عل ــن متوقع ــم تك ل
موضحةً أن البالد «لم تشهد خطوة 
ــنوات». وأضافت أن  ــذ س ــة من مماثل
ــني على  ــن املوقع ــال الدي ــح رج «جن
الرسالة في التوحد بدون توجيهات 
ــؤول  ــة». ولم يعلق أي مس الكنيس
ــالة،  ــة على الرس كبير في الكنيس
ــر بياناً  ــي، نش ــع الكنس لكن اجملم
ــالة ال  الرس ــي  أن موقع ــه  ــد في أك
ــي القانون  ــون معرفة كافية ف ميلك
تسمح لهم بالتعليق على األحكام 

الصادرة بحق املعارضني. وما مييز هذه 
ــالة هو تنوع خلفيات املوقعني  الرس
ــن ليبراليني  ــال دي ــب رج ــى جان وإل
ــكو وآخرين من  ــن موس ــني م معروف
ــد من  ــالة العدي ــع الرس ــارج، وق اخل
ــي الرتب من  ــن املنخفض رجال الدي
ــب  ــية. وبحس الروس املناطق  كافة 
ــي رومان لوكني،  اخلبير الديني الروس
ــة الذين يخاطرون  ــإن هؤالء الكهن ف
ــون  محبط ــام،  للنظ ــم  مبناهضته
ــة  من التوجه الذي تتخذه الكنيس

ــنوات. ورأى لوكني أنها  ــدة س منذ ع
ــكل  ــة يقودها بش ثورة في الكنيس
ــراوح أعمارهم  ــي، رجال دين ت رئيس

بني األربعني واخلمسني.
ــون  ك ــذون  يحب «ال  ــم  أنه ــح  وأوض
الكنيسة مقربة جداً من السلطات. 
ــم  ــر مبهمته ــك يض ــون إن ذل ويقول

التبشيرية عند الشباب».
ــذا  ه ــار  األنظ ــم  بعضه ــت  ولف
ــماحهم  ــكو بس الصيف في موس
للمتظاهرين باالختباء في الكنائس 

هرباً من الشرطة.
ــو  ــفيردلوف وه ــري س ــد دمييت ويؤك
كاهن سابق فقد رتبته بعدما حتدث 
ــي ٢٠١٢،  ــة ف ــادة الكنيس ــد قي ض
ــالة سيدفعون  على أن موقعي الرس
ــف أن «النظام  ــن. ويضي حتما الثم
الكنسي يتطلب طاعة تامة»، كما 
ــة موارد هائلة تتيح لها  أن للكنيس
ــي صفوفها  ف ــن  املنتقدي ــكات  إس
الذين يطلق عليهم البطريرك كيريل 

اسم «خونة مبالبس الرهبان».
ــن أن يتم  ــه ميك ــفيردلوف أن ورأى س
ــات  اخملصص ــض  تخفي ــاً  خصوص
املالية لهؤالء الكهنة إلى احلد األدنى 

للمعيشة .
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وكاالت / البينة الجديدة
تأكيدها على  الكويت  جددت 
ــتمرار التقاعس الدولي  أن اس
شجع إسرائيل بشكل واضح 
ــا  ــي تعنته ــان ف ــى اإلمع عل
ــا إلرادة اجملتمع الدولي  وحتديه
وانتهاك القانون الدولي وحتدي 

قرارات الشرعية الدولية.
ــة الكويت  ــاء ذلك في كلم ج
األمن  ــس  ــة مجل ــي جلس ف
ــرق  الش ــي  ف ــة  احلال ــول  ح
ــط مبا في ذلك القضية  األوس
ــا  ــي ألقاه ــطينية الت الفلس
ــا الدائم لدى  اجلمعة مندوبه
ــفير منصور  األمم املتحدة الس
ــفير  الس ــال  وق ــي.  العتيب
ــن  األم ــس  أن مجل ــي  العتيب
 ٢٣٣٤ ــرار  الق ــي  ف ــب  يطال
إسرائيل بأن توقف فوراً وعلى 
ــطة  األنش نحو كامل جميع 
األرض  ــي  ف ــتيطانية  االس
الفلسطينية احملتلة مبا فيها 
ــرقية وأن حتترم  ــدس الش الق
ــا القانونية  ــع التزاماته جمي
ــاً  احترام ــدد  الص ــذا  ه ــي  ف
ــتمرار  كامالً. وأكد على أن اس
القائمة  ــلطة  الس ــرائيل  إس
ــيع  بناء وتوس ــالل في  باالحت
ــر القانونية  ــتوطنات غي املس
ــة مبا في  ــطني احملتل في فلس
ــرقية يبعث  ذلك القدس الش

أنها  مفادها  واضحة  ــالة  رس
ــتمرار  االس ــى  عل ــة  مصمم
ــى أن بناء  ــار إل ــي ذلك. وأش ف
ــتوطنات جديدة وتوسيع  مس
ــة وضم  ــتوطنات القائم املس
الغربية  ــة  األراضي في الضف
ــرقية  مبا في ذلك القدس الش
ــة  ــة دول ــة إقام ــوض فرص يق
ــاس  أس ــى  عل ــطينية  فلس
ذات  ــن  األم ــس  مجل ــرارات  ق

الصلة وحل الدولتني .
ــي  ــراءات الت ــاف أن اإلج  وأض
التي  ــات  والسياس ــا  تتخذه
ــلطة  ــرائيل الس ــا اس تتبعه
ــى  عل ــالل  باالحت ــة  القائم
ــتخفاف  ــتمر واالس نحو مس
ــي يتجليان بكل  بالرأي العامل
ــا مؤخراً  ــي إعالنه ــوح ف وض
ــر  ــة أكث ــى اقام ــة عل املوافق
ــتيطانية  ــن ٢٣٠٠ وحدة اس م
ــة مبا في  ــة الغربي ــي الضف ف
ــرقية. وذكر  ــك القدس الش ذل
ــذه  ه أن  ــي  العتيب ــفير  الس
اخلطوة األخيرة أتبعها اإلعالن 
نية  ــن  ع األخير  ــتفزازي  االس
ضم أراض من الضفة الغربية 
ــام ١٩٦٧ في انتهاك  احملتلة ع
صارخ للقانون الدولي وميثاق 
األمم املتحدة وقرارات الشرعية 
ــة مبا فيها  ــة ذات الصل الدولي
قراراً مجلس األمن ٢٤٢ و٣٣٨.
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محمود الهاشمي 

العالقة  تطور  امام  مفتوحاً  الباب  بات 
بني روسيا ودول االحتاد االوربي، بعد تاريخ 
والتي  اجلوانب،  املتعددة  اخلالفات  من 
كانت «االيديولوجيا» املتوارثة عن االحتاد 
فيما  اسبابها،  احد  السابق  السوفيتي 
بوتني  عهد  في  «البراغماتية»  حلت 
لتحرك عجلة االقتصاد وفقاً للمصالح 
اكثر  مستقبالً  ن  يؤمّ ومبا  املشتركة 
الى  بحاجة  فاوربا   .. للطرفني  استقراراً 
بحاجة  وروسيا  الروسي  والنفط  الغاز 

الى اسواق اوربا .
اجلديدة،  الدولية  «الظروف»  وفرت 
في  االمريكية  السياسية  وخاصة 
للتفاهم بني  اكبر  ترامب مساحة  عهد 
في  ترامب  يرى  بات  حيث  وروسيا،  اوربا 
«حلف  ان  اعتبر  لذا  عجوزاً»  «قارة  اوربا 
من  باملزيد  وطالب  «قدمياً»  بات  الناتو» 
االموال من اجل احلماية، فيما انسحب 
من اتفاقية املناخ ومن «االتفاق النووي» 

العقوبات على  ايران، كما ان سعت  مع 
ايران والصني وتركيا واوربا ودول اخرى في 
العالم من قبل امريكا جعلت االقتصاد 
تلك  وان  خاصة  كثيراً،  يتاثر  االوربي 
في  امريكا  ملصلحة  تصب  «العقوبات» 
الضغط على خصومها فيما يقع الضرر 

على دول اوربا!.
من  تستفيد  ان  روسيا  استطاعت 
«الصراع» بني امريكا والصني، وان تكون 
حتتاجها  بحيث  «التوازن»  منطقة  في 
فهي  مصاحلها،  لضمان  االطراف  كل 
قوة  هي  مثلما  كبيرة  اقتصادية  قوة 
عسكرية، وموقع استراتيجي يربط اوربا 

بآسيا .
ما  اذا  انها  ادركت  جهتها  من  اوربا 
االمريكية  للوصاية  خاضعة  بقيت 
تراجع  ظل  في  الكثير  ستخسر  فانها 
لكنها  الدولية،  ومكانتها  اقتصادها 
بعيداً  تذهب  ان  التريد  الوقت  ذات  في 
النها  االمريكي  العمق  من  االفالت   في 
التحديات  امام  «ضعيفة»  ستكون 
الصني  وجه  في  ذلك  في  مبا  الدولية 
في  نفسها  وجدت  اوربا  لكن   ، وروسيا 
موقع «احلرج» امام مصيرها، فانسحاب 
النووي  االتفاق  من  املتحدة  الواليات 
ان  بعد   ، صداعاً  لها  سبب  ايران  مع 
في  االستثمارات  من  املزيد  تأمل  كانت 
ان  ‘ثم  النفط  قطاع  في  وخاصة  ايران 
اوربا  تستشير  ان  متاماً  جتاهلت  امريكا 

اوالً  مكانتها  افقدها  ما  االنسحاب  في 
وحجم االستفادة االقتصادية ثانياً، وفوق 
ذلك شعرت ان كل ما تقدمه الى امريكا 
اليعني شيئاً، فقد شملتها بالعقوبات 

بخصوص االملنيوم واحلديد والصلب.
لقائه  خالل  ماكرون  الفرنسي  الرئيس 
االخير بالرئيس الروسي بوتن في سانت 
بطرسبرغ قال: «ندرك متاماً اننا سمحنا 
بالتاثير على  الفهم  نقاط سوء  لبعض 
عالقتنا املتبادلة» ويقصد بسوء الفهم 
قضية « اوكرانيا وسوريا وتركيا وايران «، 
سوء  «نقاط  لرفع  االوان  آن  انه  واعتقد 

الفهم» هذه.
التقارب  ترى في  املانيا  فان   من جهتها 
مع روسيا منهجاً للوقوف امام الهيمنة 

فكانت   ، االوربي  القرار  على  االمريكية 
االملانية  للمستشارة  االخيرة  اللقاءات 
والتصريحات التي اعقبتها لها مدلوالت 

كبيرة في تغيير املواقف.
لم يكن التحرك الفرنسي االملاني باجتاه 
روسيا، باملفاجأة حيث سبقته اجراءات 
كثيرة، حيث لم تنخرط اوربا في جميع 
دعوات امريكا في قضايا الشرق االوسط، 
العراق  في  قواتها  من  مبزيد  تدفع  فلم 
وحصرته في شؤون التدريب وال بالتواجد 
في سوريا، فيما لم تتفاعل مع الدعوات 
او  (وارسو)  التي اطلقتها باحلضور ملؤمتر 
اخلليج  في  املالحة  (حماية  الى  الدعوة 
والبحر العربي) ، ولم تنقل سفاراتها الى 
البريطاني  املوقف  اال في حدود  القدس، 

قضية  في  ومرتبكاً  شاذاً  بدا  الذي 
املالحة .

بدأت «املقاومة املشتركة»  ضد امريكا 
روسيا،  مثل  دول  من  صورها  تتجلى 
فرنسا»  تركيا،   ، املانيا  ايران،  الصني، 
تاثيراً  اقل  لها  موالية  دول  عن  ناهيك 
واليمن  ولبنان  وسوريا  العراق  مثل 
جمعتها  تقريبا  الدول  وهذه  وغيرها، 
«السياسة  اهمها  متقاربة  شؤون 

االمريكية جتاه العالم.»
ان  ممكن  املشتركة»  «املقاومة  هذه 
تشجع دوالً اخرى ان تنخرط بها، خاصة 
وان دوالً كثيرة باتت ترى في امريكا مجرد 
حامية ملصاحلها دون النظر الى مصالح 
ان  تتحسس  بدأت  كما  االخرى،  الدول 
واال  «الضعف»  الى  طريقها  في  امريكا 
ما الذي يدفع دولة «اليابان» ان تكون اول 
حماية  حللف  امريكا  دعوة  ترفض  دولة 

املالحة في اخلليج بحر عمان 
وانها الدولة االكثر تضرراً من العقوبات 

؟ االمريكية على ايرانّ
ملقاومة  اوراق  من  روسيا  لدى  ما 
السياسة االمريكية، لدى دول مثل ايران، 
متماسكة  سياسية  جتربة  متتلك  التي 
استراتيجياً  وعمقاً  الداخل،  في  ومؤثرة 
في املنطقة، وقد استطاعت ان تسقط 
وفي  االمريكية،  الهيمنة  من  الكثير 
والتحكم  املسيرة،  الطائرة  اسقاط 
املقاومة،  محاور  ودعم  اخلليج  مبالحة 

االمريكية  االمالءات  الى  الرضوخ  وعدم 
االتفاق  ثوابت  والتنازل عن  التفاوض  في 
الصارمة  العقوبات  وزر  وحتمل  النووي 

عليها .
ان في  ترى  املتحدة من جهتها  الواليات 

يهدد  مشروعاً  الروسي  االوربي  التقارب 
الوقت  ذات  في  لكنها  مستقبلها، 
مع  املوقف  من  تصعد  ان  التستطيع 
روسيا النها ستدفع بها الى الصني والى 
ايران وفنزويال اكثر، كما ترى فيها شريكاً 
االوسط  الشرق  منطقة  في  «عاقالً» 
السوري  امللف  مع  بالتعامل  خاصة 
واالسرائيلي وااليراني واالوكراني، في ذات 

ان تقنع  باتت امريكا التستطيع  الوقت 
اوربا ان روسيا عدوها مثلما كان ذلك في 

عهد «الشيوعية». واالحتاد السوفيتي!
الى  يتحول  أن  املمكن  من  له  مانخلص 
في  املهم  الدور  يران  ما  كان  سؤال:-هل 
ضد  املشتركة)  (املقاومة  هذه  صناعة 

أمريكا ؟
حيث  الوقائع  عنه  جتيب  السؤال  هذا   
امريكية  عقوبات  عبء  حتملت  ايران  أن 
ومع  سنة  اربعني  مدى  على  امتدت 
االميركي  التفرد  وحتملت   , ثورتها  عمر 
حيث   ‘ السوفيتي  االحتاد  انهيار  بعد 
في  كانت  التي  الدول   أغلب  انهارت 
الشرقية)  (اوربا  ومنها  الشيوعية  ركب 
كما   !! الداخلية  احلروب  وتناهبتها 
مع  اعوام  الثمانية  حرب  وزر  حتملت 
العسكرية  قوتها  الستنزاف  العراق 
ملاذا  االخر:-  !والسؤال  واالقتصادية 
الواليات  مع  التفاوض  ايران  توافق  لم 

املتحدة 
شروط   دون  للتفاوض  دعتها  انها  مع 
مع  التفاوض  رفض  مجرد  أن  مسبقة؟ 
الواليات املتحدة رغم الظروف االقتصادية 
الصعبة التي مير بها البلد , يعد انتصارا 
الرادة امة مثلما هي مراهنة على الزمن 
الذي تدرك فيه ايران أن الواليات املتحدة 
اسرائيل  وان  (االنهيار)  الى  طريقها  في 
في  جاء  كما  (الزوال)  الى  طريقها  في 

خطاب السيد حسن .

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

بات يرى ترامب َّـ اوربا 
قارة عجوزاً لذا اعترب ان 
حلف الناتو بات قديماً 
وطالب باِّـزيد من 
االموال من اجل الحماية
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*كمال خلف

بقيق  في  أرامكو  منشآت  ضربة  أن  الواضح 
عابرا،  حدثا  تصبح  ان  من  أكبر  السعودية 
وأقرب إلى كونها نقطة حتول، ولكن بأي اجتاه؟ 
نحو  اللهب  كرة  ترامب  دونالد  الرئيس  يرمي 
ليتصرف  الفاعل،  حتديد  لها  ويترك  الرياض، 
منطق  السعودية.  ستقوله  ما  أساس  على 
األمور أن تسأل الرياض، هذا السؤال للحليف 
الطائرات  حامالت  ميلك  الذي،  االمريكي 
احلماية.  ومهمة  والبحرية  اجلوية  واملراقبة 
لكن دونالد ترامب قرر أن يخطو اول خطوات 
الهروب من امللف، العتبارات كثيرة، فهو ليس 
بحاجة لسناتور أمريكي ليذكره أن أمريكا ال 
تخوض حربا نيابة عن السعودية، هو نفسه 
النظرية ومثيالتها، وهو يسعى  صاحب هذه 
ألحداث اختراق مع إيران بلقاء الرئيس روحاني 

بعد أيام في األمم املتحدة.
بعض النخب السعودية وآخرون من جنراالت 
إيران وكيل  اندفعوا التهام  واليوتيوب  التويتر 
طالت  االتهامات  وبعض  والتهديد.  الوعيد 
أن  فرضية  وفق  العراقي  الشعبي  احلشد 
اململكة  استهدفت  التي  املسيرة  الطائرات 
املوقف  لكن  العراق.  جنوب  من  انطلقت 
من  حذرا  أكثر  كان  السعودي  الرسمي 
أشارت  وقد  االفتراضية،  الواجهة  شطحات 
بعض النخب في السعودية إلى ضرورة عدم، 
الوقوع في الفخ األمريكي، في إشارة تعكس 
بعد  األمريكية  باإلدارة  الثقة  مستوى ضعف 

جتربة التوتر األخير في مياه اخلليج.
واكتفت  للتحقيقات،  الرياض فرصة   أعطت 
في  املستخدمة  األسلحة  أن  إلى  باإلشارة 
اتهام  إعالن  دون  إيرانية  أسلحة  الهجوم 
رسمي إليران حتى اآلن. وكذلك دعت ملشاركة 
بذلك  وهي  التحقيق.  في  الدول  من  عدد 
وحتى اللحظة استطاعت اإلفالت من، الفخ 

األمريكي.
احلشد  مسؤولية  عن  تتحدث  التقارير  بعض 

الشعبي، كرد على الغارات اإلسرائيلية التي 
استهدفته وهي غارات انطلقت حسب بعض 
املعطيات من شرق الفرات ومن مناطق سيطرة 
قوات سوريا الدميقراطية في سوريا وبتسهيل 
متكررة  زيارات  بعد  سعودي،  وتنسيق  ومتويل 
املنطقة“.  تلك  الى  السبهان،  ”ثامر  للوزير 

الواليات  شك.  موضع  تبقى  معلومات  وهذه 
آخر  للسعودية حوثي  تخلق  أن  تريد  املتحدة 
عسكريا،  السعودية  ردت  ما  وإذا  العراق.  في 
بطريقة  او  العراقي،  الشعبي  احلشد  على 
غير، مباشرة، فإنها ستكون في فوهة املدفع، 
وستعمل من حيث تدري أو ال تدري على خدمة 
بينما  العراق،  في  أمريكية  إسرائيلية  أهداف 

هي وحدها من يتلقى الضربات.
حول  منصب  واألمريكي  السعودي  االهتمام 
املكان.  حول  أي  املسيرات؟  جاءت  أين  من 
شيء.  من  الوقائع  حقيقة  في  يغير  ال  وهذا 
التي  األسباب  هي  القضية  في  اجلوهري  إمنا 
أوصلت األمور إلى هذا املستوى من التصعيد. 
األسباب.  بإزالة  تبدأ  معضلة  أي  ومعاجلة 

حل  على  والعمل  اليمن  في  احلرب  إنهاء  أي 
سياسي يوقف هذا الصراع من أجل مصلحة 

اليمن ومصلحة السعودية واملنطقة.
 ، بوتني  فالدميير  الرئيس  أجله  من  قرأ  ما  هذا 
ا  يعً مِ جَ  ِ

اهللاَّ بْلِ  بِحَ وا  مُ ”واعتصِ التالية  اآلية 
نتُمْ  مْ إِذْ كُ لَيْكُ ِ عَ

تَ اهللاَّ مَ رُوا نِعْ وا وَاذْكُ رَّقُ وَالَ تَفَ
هِ  تِ مَ بِنِعْ تُم  بَحْ أَصْ فَ مْ  وبِكُ

لُ قُ  َ بَنيْ أَلَّفَ  فَ اءً  دَ أَعْ
انًا“. وَ إِخْ

في معرض تعليقه على هجوم أرامكو واحلرب 
للسعودية  جناة  طوق  بوتني  ألقى  اليمن،  في 
عن  بالتخلي  لها  الناصحني  أول  ليس  وهو 
احلرب. وعرض بوتني مسارا تفاوضيا ال ينبغي 
على  قادرة  روسيا  تتجاهله.  أن  للمملكة 
شك  بال  بوتني  وفالدميير  الوسيط،  دور  لعب 
روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس  مع  حتدث  قد 
مؤهل  طرف  أكثر  هي  روسيا  الشأن.  هذا  في 
لرعاية مفاوضات مينية سعودية تنهي احلرب. 
الروسية  الوساطة  اإلمارات  جربت  أن  وسبق 
بعد زيارة وزير اخلارجية اإلماراتي“ عبد اهللا بن 
ظبي  أبو  جنبت  الزيارة  وهذه  موسكو.  زايد“، 
من  كبير  قدر  وعلى  وشيكة  كانت  هجمات 

احلساسية.
أجل  من  حربا  تخوض  لن  املتحدة  الواليات 
تريد  العكس  على  بل  ثابت،  هذا  السعودية 
لها أن تنخرط في مزيد من الصراعات لفائدة 
وعليه  وإسرائيل.  املتحدة  الواليات  مصالح 
باملليارات،  السالح،  تشتري  السعودية  تظل 
معادية  بيئات  تبعات  وحدها  هي  وتتحمل 
أشهر  بعد  احليوي.  واحمليط  اجلوار  في  لها 
طقس  املتحدة  الواليات  تدخل  سوف  قليلة 
االنتخابات، ولن يكون هناك مجال واسع لها 
في التحرك أو شن هجمات أو حتمل ردود فعل. 
من  املزيد  تتوقع  أن  السعودية  على  ولذلك 

الهجمات من اليمن.
حلث  قرآنية  آية  بوتني  يستخدم  فبينما   
إلى  واللجوء  احلرب  وقف  على  السعودية 
احلوار، يجرها دونالد ترامب إلى مصير مجهول. 
وعليها أن تختار وباقصى سرعة ممكنة أيا من 

الطريقني سوف تسلك؟
*كاتب واعالمي فلسطيني

أشارت بعض النخب َّـ 
السعودية إُّـ ضرورة 
عدم الوقوع َّـ الفخ 
األمريكي َّـ إشارة 
تعكس مستوى ضعف 
الثقة باإلدارة األمريكية
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صباح علي الشاهر

مما يشاع أن سياسة توازن الرعب بني األطراف املتعارضة 
الرأي  بهذا  القائلون   ، والسالم  األمن  يحمي  من  هي 
يستشهدون بأمريكا النووية وروسيا النووية ، وهم يرون 
أن ما مينع إندالع حرب بينهما إمنا هو حجم الدمار الذي 

سيلحق بأي منهما ان أشعل حرباً على اآلخر .
 ، إلى ماال نهاية  ، لن يستمر  الرعب  توازن  أن  فات هؤالء 
ففي نهاية املطاف ستترجح كفة أحدهما على اآلخر، إما 
بفعل ضعف أحدهما، أو بسبب اكتشاف سالح ماحق أو 
عطل ألسلحة اخلصم ، هذا إذا استثنينا مخاطر أخرى  مُ
أي منهما،  القرار في  بيده  ، كأن يكون من  غير متوقعة 
 ، مثالً  املسيح  السيد  خروج  يريد  متعصباً  أو   ، خبالً 
ويائساً من عدالة الدنيا الفانية وباحثاً عن عدل اآلخرة 
الباقية ، أو بسبب خلل فني ال ميكن اجلزم بعدم توقعه 
مهما كانت درجة اإلتقان التكنولوجي ، يضاف إلى هذا 
املبالغ الطائلة التي يتم صرفها على سباق التسلح بدال 

من صرفها في ما يخدم الناس ويلبي متطلباتهم .
هل  تُرى   ، منطقي  سؤال  يفرضه  مهم  آخر  أمر  وثمة 
أمريكا تريد سحق روسيا أو حرق نصفها ، وهل  روسيا 
مثل  على  اإلجابة   . ؟  نصفها  دمار  أو  أمريكا  محو  تريد 
هكذا سؤال ضرورية ، ألنها ستوضح لنا عبثية سياسة 

توازن الرعب.
تريد  روسيا  وال   ، روسيا  محق  تريد  أمريكا  ال  عملياً 
نفوذ،  مناطق  عن  يبحث  منهما  كل  وإمنا   ، أمريكا  إزالة 
أي   ، اآلخر  مصالح  حساب  على  ولو  مصاحله  وتكريس 
املصالح  وأصحاب   ، التجار  كتنافس  تنافس  في  هما 
 ، فقط  جتاريا  وليس  سياسي  بلباس  ولكن  املتشابهة 
ليس  كتبرير  تأتي  الطنانة  والتعابير  املصطلحات  وكل 

إال .
هذا  من  يستفيدون  املستضعفني  لكن  قائل  يقول  قد 
الصراع ، وهو قول صحيح إذا إعتمد القدرات الذاتية وعزز  
إلى  املستضعف  خانة  من  اإلنتقال  طريق  على  مناعته 
خانة القوي ، ولم يعوّل كلياً على عامل صراع اجلبارين 
لوحده ، وإال فإنه سيبدل تبعية بتبعية أخرى ، لن تخرجه 

من خانة املستضعف .
واخلالصة أن توازن الرعب يحفظ السلم العاملي ، ولكن 
والسلم  األمن  دوام  يفترض حتمية  ال  ولكنه   . إلى حني 

العامليني .
ما القول في سياسة توازن الرعب بني املقاومة العربية – 

اإلسالمية ، وبني إسرائيل ؟

املعتدي عن مواصلة  الرعب يوقف  توازن  أن  القول  ميكن 
إعتدائه ، ويفسح اجملال للدول التي كانت مستهدفه بأن 
عسكرياً  املتفوق  العدو  تهديد  عن  بعيداً  وتتطور  تنمو 
وتقنياً ، ولكن – والبد من لكن هذه مؤكدة بكل أشكال 
جملة  من  سيعني  الرعب  بتوازن  اإلكتفاء  إن   ، التأكيد 
واملغتصب  لألرض  احملتل  العدو  وجود  تأبيد  يعنيه  ما 
بالسلم في ظل  املقاومة  دول  تتمتع  ، فمثلما  للحقوق 
سياسة توان الرعب ، فاسرائيل أيضاً ستحظى بنعيم 
هذا السلم ، وستعزز من هيمنتها وقضمها ملا تبقى من 

أراض وحقوق .
الكيان  مع  والفلسطينيني  العرب  صراع  أن  وحيث 
الصهيوني يختلف عن صراع روسيا مع أمريكا ، وحتى 
صراع الصني مع أمريكا ، صراعنا صراع وجود ، وصراعهم 
باألدلة  إسرائيل  أثبتت  أن  وبعد   ، ونفوذ  مصالح  صراع 
في  ليست  إنها  السالفة  العقود  وممارسات   ، القاطعة 
إال  تؤمن  ال  وأنها   ، أدنى  دولتني كحد  بوجود  القبول  وارد 
بوجود دولة يهودية واحدة على أرض فلسطني املغتصبة، 
وماتصرفات نتنياهو، ومن سبقه ومن سيلحقه في ضم 
القدس واملستوطنات، وإقراره بأنهم سيبقون في اخلليل 
 ، األدرن  نيته في ضم غور  وإعالنه مؤخراً عن   ، األبد  إلى 
وكامل التصرفات الصهيونية التي أثبتت بالدليل القاطع 
جوهر اخلديعة التي أسهم العالم في دفع الفلسطينني 
إليها ، وليس فقط حلفاء إسرائيل، بعد تعرية ما سمي 
(بالعملية السلمية) والتي ماهي في اجلوهر سوى عملية 
من  تبقى  ما  الفلسطينيني  لسلب  بذكاء  مبرمجة 
حقوقهم، وتسويق إسرائيل كشريك ال غنى عنه ألبناء 
املنطقة ، أي جلعل التربة صاحلة متاماً للنبت الشيطاني 
والعرب  الفلسطينيني  بني  الصراع  طبيعة  أصبحت   ،
وحلفائهم من جهة ، ودولة الكيان الصهيوني وحلفائه 
إما  إثنني،  من  واحد  تستلزم   ، متاماً  واضحة   ، جهة  من 
القضية  ومحو   ، واملقاومني  املقاومة  على  القضاء 
الفلسطينية كلياً ، وإلى األبد ،  وإما القضاء على الكيان 
املغتصب ، وإعادة احلق ألصحابه ، وحيث أن إسرائيل كما 
كسر  على  ستعمل  فإنها  وتتمدد،  لتبقى  وجدت  تقول 
التوازن ملصلحتها ، وحيث أن العرب والفلسطينيني يرون 
سيعملون  فإنهم   ، الفلسطينية  الدولة  عن  البديل  أن 

على كسر التوازن ملصاحلتهم .
كي  للمستضعفني  اجملال  يفسح  دولياً  الرعب  توازن 
يتحركوا نسبياً ، ومينع حدوث حروب كونية جديدة ، وتوازن 
الرعب بني الفلسطينيني وإسرائيل إذا لم يكن مرحلياً ، 
فإنه يؤبد الوجود اإلسرائيلي ، وإستمرار االحتالل ، وإدامة 
معاناة الشعب الفلسطيني ، لذا فاملطلوب بعد حتقيق 
يُعمل  أن  املقاييس  بكل  إجناز كبير  وهو   “ الرعب  ”توازن 
منذ اآلن ، وإلى أمد ال ينبغي أن يكون طويالً ، على كسر 
هو  وهذا   ، واملقاومني  املقاومة  وملصلحة   ، التوازن  هذا 
احلق  وإحقاق   ، والفلسطينيني  فلسطني  إنصاف  طريق 

في عالم استمرأ غمط حقوق الضعفاء .
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إعــــــــالن
ــوى اِّـقامة من  ــى الدع بناء عل
ــتار جابر  قبل اِّـدعي (حيدر س
ــل لقب )  ــب   ( تبدي ــا)  يطل رض
ــدي)  ــادري) اُّـ (االس ــن (الج م
ــرتاض مراجعة  ــه اع ــن لدي فم
هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها 
(١٥) يوما وبعكسه سوف تنظر 
ــة َّـ الدعوى وفق  هذه اِّـديري
ــن قانون  ــادة (٢٢) م احكام اِّـ
البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة 

.٢٠١٦

اللواء 
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير االحوال اِّـدنية 

والجوازات واالقامة العامة

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة : ٢٧٣٤ /٢٠١٩
التاريخ:  ٢٠١٩/٩/١٨

إعــــــــالن 
ــل اِّـرقم ٢٠٣/٤م  ــوت العقار التسلس ــع مديرية تنفيذ الك تبي
ــل  ــن (فاض ــدة اُّـ اِّـدي ــوت العائ ــع َّـ الك ــة  الواق ٣٨ الخاجي
ــم برهان)  ــب الدائن (عماد كاظ ــوز لقاء طل ــخ ) اِّـحج ــان بلي فرح
البالغ (٧٥٠٠٠٠٠)مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة 
ــر  ــالل مدة (٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش ــذه اِّـديرية خ ه
ــرة من اِّـائة من القيمة  ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش مس
ــية العراقية وان رسم التسجيل والداللية  اِّـقدرة وشهادة الجنس

على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
عقيل خليل الخرسان

اِّـواصفات:ـ 
ــم ٢٠٣/٤م٣٨  ــبح الرق ــه :- كوت/ قرب اِّـس ــة ورقم ١-موقع

الخاجية   
٢-جنسه ونوعه :ارض زراعية ملك صرف  

٣-حدوده واوصافه: 
٤-مساحتة :- 

٥-درجة العمران : 
٦-الشاغل :- الشركاء

٧-القيمة اِّـقدرة:٦٧٢٢٠٠٠٠٠مليون قيمة الحصة اِّـباعة

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة :٢٠١٩/٢٥٢٥
التاريخ: ٢٠١٩/٩/١٨

إعـــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلسل ٧٠/٢م ٣٧ ام هليل  
ــع َّـ الكوت العائدة اُّـ اِّـدين (خالد كاصد جريح) اِّـحجوز  الواق
ــغ (٢,٠٠٠,٠٠)  ــمران مطر) البال ــن (كاظم ش ــاء طلب الدائ لق
ــذه اِّـديرية خالل  ــراء مراجعة ه ــون دينار فعلى الراغب بالش ملي
ــتصحبا معه  ــر مس ــن اليوم التالي للنش ــا) تبدأ م ــدة (٣٠ يوم م
ــهادة  ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش التأمينات القانونية عش

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
عقيل خليل الخرسان

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- كوت/طريق بغداد/كوت اِّـرقم ٧٠/٢م٣٧

ام هليل 
٢-جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى بالواسطة

٣-حدوده واوصافه  : 
٤-مشتمالته :- 

٥-مساحتة :- 
٦-درجة العمران :

٧- الشاغل :- الشركاء
٨- القيمة اِّـقدرة : ٣٢٠٠٠٠٠ مليون للحصة اِّـباعة

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة :٢٠١٩/٢٤١٠
التاريخ: ٢٠١٩/٩/١٨

إعــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلسل ٤٩/٢م ٣٧ ام هليل  
ــع َّـ الكوت العائدة اُّـ اِّـدين(هادي رحيم ضمد  ) اِّـحجوز  الواق
ــغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) ــان  جرب)البال ــن (رغد موح ــاء طلب الدائ لق
ــذه اِّـديرية خالل  ــراء مراجعة ه ــون دينار فعلى الراغب بالش ملي
ــتصحبا معه  ــر مس ــن اليوم التالي للنش ــا ) تبدأ م ــدة (٣٠ يوم م
ــهادة  ــرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وش التأمينات القانونية عش

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
عقيل خليل الخرسان

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- كوت/طريق بغداد/كوت اِّـرقم ٤٩/٢م٣٧

ام هليل 
ــة  ــطة مملوك ــقى بالواس ــة تس ــه : ارض زراعي ــه ونوع ٢-جنس

للدولة
٣-حدوده واوصافه  : 

٤-مشتمالته :- 
٥-مساحتة :- ٣٠دونم

٦-درجة العمران :
٧- الشاغل :- الشركاء

٨- القيمة اِّـقدرة : ٣٢٠٠٠٠٠ مليون للحصة اِّـباعة  البالغة 
٦٠٠سهم

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : ٢٠١٧/١٤٨٥
التاريخ : ٢٠١٩/٩/١٩

اُّـ / اِّـنفذ عليه /(ماشي شمخي جابر)

ــرطة  ــن كتاب (مركز ش ــذه اِّـديرية م ــق له ــد تحق لق
ــك مجهول محل االقامة  الفالحية) اِّـرقم ١٦١٥٦ ان
ــت اومختار يمكن اجراء  ــس لك موطن دائم او مؤق ولي
ــون  ــن قان ــادة (٢٧) م ــتناداً للم ــه , واس ــغ علي التبلي
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ 
ــر يوماً تبدأ من اليوم التالي  ــة عش الكوت خالل خمس
للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة 
عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل
عقيل خليل الخرسان

اوصاف اِّـحرر:
(دين)
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

ــم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٤٣٠ َّـ ٢٠١٩/٨/٤) . / وتوصيات لجنة التحري عن  ــتنادا اُّـ كتاب قس  اس
اسباب عدم اِّـشاركة َّـ االعالن ذي العدد ١٧ َّـ ٢٠١٩/٩/٩.

  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع 
(احتياجات مديرية انتاج الطاقة الكهربائية )

ــبعون الف  دينار  ــبعون مليون وثمانية وس ــعمائة واثنان وس ــا (٤,٩٧٢,٠٧٨,٠٠٠) اربعة مليار وتس ــة قدره ــة  تخميني  - وبكلف
عراقي.

 - ضمن برنامج تنمية األقاليم  لسنة ٢٠١٩ .
 - مدة التجهيز (١٨٠  يوم ) .

موقع اِّـشروع (عام)
تبويب اِّـشروع (٢٢,٣,١٢,٢,١,٤٧,٢)

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

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

ــعبة  ـــــــم العـــــــقود الحكومية  / ش ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس
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:ـ
•القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

١- الحسابات الختامية معدل ربح آلخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم امتالك 
ــنتني التي تسبق عام ٢٠١٤ وذلك استنادا اُّـ ما جاء  ــابات ختامية الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للس ــركة حس الش

بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم اِّـناقصات والعقود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .
ــبع سنوات يجب ان ال يقل عن (١,٤٩١,٦٢٣,٤٠٠) مليار واربعمائة وواحد وتسعون  ــنوي على مدى اخر س ٢- معدل اإليراد الس

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

عن (١,٤٩١,٦٢٣,٤٠٠) مليار واربعمائة وواحد وتسعون مليون وستمائة وثالثة وعشرون  الف واربعمائة  دينار عراقي .
• 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 ــى مقدم العطاء أن يقدم دلي ــدرة الفنية: عل ــربة والق ٢- الخ
أدناه:ـ

ــل عن  ــغ اليق ــابقة وبمبل ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــد وللس ــوي َّـ (١) عق ــاول ثان ــود, او كمق ــاول , أو ادارة عق ــة مق ــاركة بصف اِّـش
(١,٤٩١,٦٢٣,٤٠٠) مليار واربعمائة وواحد وتسعون مليون وستمائة وثالثة وعشرون  الف واربعمائة  دينار عراقي.

ــاليب  ــة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس ــل. و يعنى باِّـماثل ــا بنجاح  بالكام ــذا العقد و تم أنجازه ــة ألعمال ه ــود مماثل 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 لجنة بيع الوثائق القياسية  / قسم 
ــون الف دينار عراقي   ــرتد  (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمس ــم غري مس العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس

اعتبارا من يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢ 
خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

١- رسالة العطاء وملحق العطاء.
ــية وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد  ــم الرابع من الوثيقة القياس 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  ــق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس ٤- الوثائ
الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد 

العطاء.
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم الخميس  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٦   الساعة العاشرة صباحاً

ــاعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت اِّـحلي  ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الخميس    اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣ الس ــابعاً - يجب تس   س
ِّـدينة البصرة  وعلى العنوان  : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

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

الوقت  : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة.
التاريخ : يوم الخميس   اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣.

العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.
ــرون الف   ــبعمائة وعش ــعة واربعون مليون وس ثامناً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (٤٩,٧٢٠,٧٨٠) تس
وسبعمائة وثمانون  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

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

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

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

اربعة عشر – سبب االعالن الثاني * لم يتم التقديم عليها من قبل اي شركة(صفر عطاء) َّـ االعالن االول.
اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٨٠٨                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاني)                                 التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩              

(احتياجات مديرية إنتاج الطاقة الكهربائية) 
مناقصة (١/ كهرباء إنتاج طاقة ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

ــم التخطيط واِّـتابعة /شعبة تخطيط القطاعات َّـ محافظة البصرة اِّـرقمة (٢٩٩١ َّـ  ــتنادا اُّـ كتب قس  اس
٢٠١٩/٧/٨) و(٣١٠٢َّـ ٢٠١٩/٧/١٦) و(٣٢٤٥َّـ ٢٠١٩/٧/٢٤). وتوصيات لجنة التحري عن اسباب 

عدم اِّـشاركة َّـ االعالن ذي العدد١٦/َّـ ٢٠١٩/٨/٢٨.
  تسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 

(اِّـغلقة) مشروع (بناء قسم اِّـخدرات واِّـؤثرات العقلية)
- وبكلفة  تخمينية قدرها (٨٤٩,٩٥٥,٠٠٠)  ثمانمائة وتسعة واربعون مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون   

الف دينار عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

 - مدة التنفيذ ( ٧٢٠  يوم ) .
- موقع اِّـشروع (عام )

- تبويب اِّـشروع (١٦,٣,١,٤,١,٤٧,٢)
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / التاسعة   والصنف /  انشائية 

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

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

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

•القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية 
ــتة وثمانون الف  ــعمائة وس ــون مليون وتس ــغ قدره (٢٥٤,٩٨٦,٥٠٠) مائتان واربعة وخمس ــل عن مبل ال يق

وخمسمائة   دينار  عراقي .
ــة متطلبات الخربة  ــالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــدم العطاء أن يقدم دلي ــدرة الفنية: على مق ــربة والق •الخ

الفنية اِّـدرجة أدناه:ـ
٢- اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات ( ٧) السبع السابقة وبمبلغ 
ــمائة    ــتة وثمانون الف وخمس ــعمائة وس ــون مليون وتس ال يقل عن (٢٥٤,٩٨٦,٥٠٠) مائتان واربعة وخمس

دينار  عراقي.
ــذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل، تعقيداته،  لتنفي

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

* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل (القسم الثالث وثيقة االشغال) 
ــني َّـ  العنوان  ــل اِّـناقصني الراغب ــة العربية من قب ــاء الكاملة باللغ ــراء مجموعة وثائق العط ــن ش ــاً- يمك رابع
ــد  اِّـصادف  ــي اعتبارا من يوم االح ــف دينار عراق ــدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ال ــرتد  ق ــم غري مس ــاه* ودفع رس أدن

 .٢٠١٩/٩/٢٢
ــاعة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٦ الس ــاً- س خامس

العاشرة صباحاً
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣ الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب  ــاً -يجب تس   سادس
ــيتم  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

التاريخ : يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (٨,٤٩٩,٥٥٠) ثمانية مليون واربعمائة وتسعة 
وتسعون الف وخمسمائة وخمسون دينار عراقي.

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

تاسعاً - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــمي الذي يلي يوم  ــون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرس ــمية يك ــرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس عاش

العطلة.
احد عشر - للدائرة الحق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحسب 

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

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.

خمسة عشر – سبب االعالن الثاني *تم التقديم عليها من قبل عطاء واحد فقط َّـ االعالن االول.
اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٨٠٥                                                (مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاني)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

 (بناء قسم اِّـخدرات واِّـؤثرات العقلية مناقصة (١٤/ أمن وعدالة ٢٠١٩)
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محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٣١٦ َّـ ٢٠١٩/٧/٢٩). ومحضر 
توصيات لجنة التحليل والتقييم الثالثة ذي العدد ٩ َّـ ٢٠١٩/٩/٢.

ــني وذوي الخربة لتقديم  ــاءات اِّـؤهل ــة ) دعوة مقدمي العط ــم العقود الحكومي ــة البصرة / قس ــر (محافظ يس
عطاءاتهم (الغلقة)

 مشروع (انشاء قاعات مع تجهيز مختربات كلية طب الزهراء ع )
ــعون الف  ــتمائة وثالثة وثالثون مليون ومائة وثالثة وتس ــة  تخمينية قدره (٦٣٣,١٩٣,٠٠٠) س - وبكلف

دينار عراقي. 
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

- مدة التنفيذ (٢٤٠ يوم).
- تبويب اِّـشروع (٤٧,٢,١,٥,١,٤٧,٢)

- موقع اِّـشروع: (عام).
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / العاشرة   والصنف / انشائية 

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

ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من  (قسم العقود الحكومية/ 
ــب التوقيت  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاريع) َّـ العنوان أدناه وذلك من الس ــعبة اعالن اِّـش ش

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

•القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:ـ
ــيولة  ــدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــى مقدم العطاء توضيح اِّـق ــيولة النقدية : عل ــات الس ١-متطلب
النقدية ال يقل عن مبلغ قدره (١٨٩,٩٥٧,٩٠٠) مائة وتسعة وثمانون مليون وتسعمائة وسبعة وخمسون 

الف وتسعمائة دينار عراقي.
٢-الخربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة 

الفنية اِّـدرجة أدناه:ـ
ــنوات (٧) السبع السابقة وبمبلغ  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ (١) عقد وللس اِّـش
ــعمائة وسبعة وخمسون الف وتسعمائة   ــعة وثمانون مليون وتس ال يقل عن (١٨٩,٩٥٧,٩٠٠) مائة وتس
ــاح بالكامل. ويعنى باِّـماثلة  حجم  ــود مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنج ــار  عراقي. لتنفيذ عق دين
ــار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب  ــتخدمة اِّـش ــاليب والتكنولوجيا اِّـس العمل، تعقيداته، األس

العمل).

* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل  (القسم الثالث وثيقة االشغال) 
ــني الراغبني َّـ  العنوان  ــاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقص ــراء مجموعة وثائق العط ــاً- يمكن ش رابع
ــن يوم االحد اِّـصادف  ــدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي اعتبارا م ــرتد  ق ــم غري مس أدناه* ودفع رس

.٢٠١٩/٩/٢٢
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٦ الساعة 

العاشرة صباحاً
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الخميس  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣ الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب 
التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة. العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم 

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

     التاريخ : يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (٦,٣٣١,٩٣٠) ستة مليون وثالثمائة وواحد 
ــكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة  ــعمائة وثالثون  دينار عراقي. على ش وثالثون الف وتس

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

تاسعاً - 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.
ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة   ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقب ــر - للدائرة الحق َّـ الغ احد عش

وحسب مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك. 
اثنا عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  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.

خمسة عشر – سبب اعادة االعالن- عدم توازن َّـ اغلب تسعري الفقرات. 
اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٨١٠                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاني)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

(إنشاء قاعات لكلية الطب) مناقصة (٧/ أ / تعليم عالي 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 (٣٣١٦ َّـ ٢٠١٩/٧/٢٩). وتوصيات لجنة التحليل 
والتقييم الثالثة ذي العدد ١٠َّـ ٢٠١٩/٩/٢.

ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (الغلقة)  ــر (محافظة البصرة / قس يس
مشروع (تجهيز الدمى الطبية اِّـحاكية) ضمن اِّـكون (انشاء قاعات مع تجهيز مختربات كلية طب الزهراء ع) 

- وبكلفة  تخمينية قدرها (٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعمائة  مليون دينار عراقي 
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

- مدة التجهيز ( ٣٦٠  يوم ) .
- بويب اِّـشروع (٤٧,٢,١,٥,١,٤٧,٢)

- موقع اِّـشروع: (عام).
ــركات متخصصة َّـ هذا  ــرة  والصنف / كهراباء – ميكانيكية وكيميائية / ش ــف اِّـطلوبة : الدرجة / العاش ــة والصن - الدرج

اِّـجال و(بعرض فني)
ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس أوالً-  س

العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع اِّـتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من  (قسم العقود الحكومية  / شعبة اعالن 

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

•القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:ـ
ــابات الختامية معدل ربح آلخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم  ١-الحس
امتالك الشركة حسابات ختامية آلخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام ٢٠١٤ وذلك استنادا 
ــود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ  ــم اِّـناقصات والعق ــاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس ــا ج اُّـ م

. ٢٠١٧/٨/٢٩
٢-معدل االيراد السنوي على مدى آخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن (٢١٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وعشرون  مليون   دينار 

عراقي  فقط.
٣-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية ال يقل قدره 

عن (٢١٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وعشرون مليون دينار عراقي فقط.
• على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح امكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة ادناه:ـ

ــات الخربة الفنية  ــح امكانيته على تلبية متطلب ــدم دليال موثقا يوض ــى مقدم العطاء ان يق ــدرة الفنية : عل ــربة والق ٢- الخ
اِّـدرجة ادناه :

ــابقة وبمبلغ اليقل عن  ــبع الس ــنوات (٧) الس ــاول , او ادارة عقود , او كمقاول ثانوي َّـ (١) عقد وللس ــة مق ــاركة بصف اِّـش
(٢١٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وعشرون  مليون   دينار عراقي  فقط.

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

والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) .
ــم  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رس رابعاً- يمكن ش

غري مسرتد قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢.
خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

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

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

ــتمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق  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 ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٦ الس ــاً:- س سادس

صباحاً.
ــب التوقيت  ــاعة ٢:٠٠ ظهرا  حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣ الس ــابعا - يجب تس س

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

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليون دينار عراقي .
على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

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

احد عشر  -  اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام  الرسمي الذي يلي يوم العطلة.
ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــة من مراحلها وقب ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحل ــرة الحق َّـ الغ ــر  -  للدائ ــي عش الثان

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

الرابع عشر – سبب اعادة االعالن – عدم توازن َّـ اغلب اسعار الفقرات 
اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٨٠٩                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاني)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

(تجهيز الدمى الطبية اِّـحاكية) مناقصة (٧ / ب / تعليم عالي ٢٠١٩)



مشاركة  القدم،  لكرة  العراقي  االحتاد  اعتمد 
فريق الطلبة ببطولة الدوري، بعد حل املشاكل 
من  مقرب  مصدر  بالنادي.وقال  اخلاصة  املالية 
االحتاد في تصريح  إن املشاكل املالية مت حلها  
والرياضة  الشباب  وزيري  جمع  اجتماع  خالل 

قصي  الدكتور  العالي  والتعليم  رياض  أحمد 
السهيل، مع رئيس االحتاد عبد اخلالق مسعود.

من  سيتم  التي  اآللية  على  االتفاق  «مت  وتابع: 
املتأخرة  املالية  املستحقات  تسديد  خاللها 
بشكوى  تقدموا  الذين  لالعبني  النادي  على 
سيضمن  «االتفاق  ان  اآلسيوي».وزاد:  لالحتاد 
وافق  واالحتاد  مستحقاتهم  تسديد  لالعبني 

الطلبة  سيشارك  ولذلك  الصيغة،  تلك  على 
في الدوري، وسيخوض مباراة نفط الوسط في 
جلنة  أن  إلى  البطولة».يشار  من  الثانية  اجلولة 
إلى  تقريرا  رفعت  اآلسيوي  باالحتاد  التراخيص 
االحتاد العراقي تطالب فيه بإنزال فريق الطلبة 

للدرجة األولى بسبب الديون املتأخرة عليه.

أوضح مدرب الصناعات الكهربائية، 
عادل نعمة، أن ٤ العبني من الفريق 
يسابقون الزمن من أجل العودة إلى 

الثانية  انطالق اجلولة  املالعب قبل 
من الدوري.

صحفي   تصريح  في  نعمة  وقال 
خلف  اياد  من  املؤلف  «الرباعي 
محمد  وحسن  عيسى  وأحمد 

تأهيله  فترة  يواصل  حسن،  وعلي 
مستوى  على  متنوعة  إصابات  من 

العضالت».

وواصل: «غياب ٤ العبني جميعهم 
عطاء  على  أثر  اخللفي  اخلط  في 

الفريق في املباراة األولى أمام الكرخ، 
والتي خسرناها ٣ـ  ٢، وبالتالي نأمل 
في استعادتهم قبل مواجهة نفط 
الشهر  من   ٢٧ في  املقررة  ميسان 

اجلاري».

مطالبا  سيكون  الفريق  أن  وأكد 
بالتعويض بعد اخلسارة األولى أمام 
اخلروج  عليهم  أن  مضيفا  الكرخ، 
بالنقاط الثالث في املواجهة املقبلة 

الستعادة التوازن سريعا.

فوزًا  العراق  ناشئني  منتخب  حقق 
اللبناني  نظيره  على  ا  مستحقً
بهدفني مقابل هدف واحد، في املباراة 
التي أقيمت امس االول اجلمعة، ضمن 
اجلارية  آسيا  تصفيات  منافسات 

أحداثها في قيرغيزستان.
سجل هدفي العراق عباس رسول في 
كرار علي  الثاني  ٦٣ وسجل  الدقيقة 
لبنان  ملنتخب  وسجل   ،٧٧ بالدقيقة 

عمر بهلوان في الدقيقة ٨١.
التعويض  عن  بحثا  املنتخبان  دخل 
بعد خسارتهما في املباراة األولى أمام 
اإلمارت وقيرغيزستان وحاول املنتخب 
العراقي الضغط مبكرًا وأهدر العديد 
من الفرص عبر املهاجم عباس رسول، 
فيما حصل فريق لبنان على هجمتني 
استثمارهما  يحسن  لم  خطرتني 
بالتعادل  األول  الشوط  لينتهي 

السلبي.
الفريقان  لعب  الثاني  الشوط  في 
أكثر  اللبناني  احلارس  ورد  حتفظ  دون 
أن  قبل  واضح  وانفراد  خطرة  كرة  من 
األول  الهدف  رسول  عباس  يسجل 
وعزز   ،٦٣ الدقيقة  العراق في  ملنتخب 
رأسية  النتيجة من  املدافع كرار علي 

في الدقيقة ٧٧ من املباراة.
خطرة  كرة  العراقية  العارضة  وردت   
عمر  يقلص  أن  قبل  لبنان،  ملنتخب 
من   ٨١ الدقيقة  في  النتيجة  بهلوان 

املباراة.
وحاول منتخب لبنان تعديل النتيجة 
فيما  منظم،  بدفاع  اصطدم  لكنه 

عباس  العراق  منتخب  العب  أهدر 
في  تألق  الذي  باحلارس  انفرادًا  رسول 
رد الكرة لتنتهي املباراة بفوز املنتخب 

العراقي بهدفني مقابل هدف واحد.
ورفع العراق رصيده إلى النقطة الثالثة 
فيما بقي منتخب لبنان دون رصيد من 

النقاط.

نادي  بني  املفاوضات  تعقدت 
قاسم،  باسم  واملدرب  الزوراء، 
بسبب خالفات بني الطرفني خالل 

الساعات األخيرة.
النادي  من  مقرب  مصدر  وقال 
في  يرغب  قاسم  إن  تصريح   في 
العمل مع طاقمه املساعد املؤلف 
من أحمد خضير كمدرب مساعد، 
حلراس  مدربا  خميس  وهاشم 
الزوراء  إدارة  متسكت  فيما  املرمى، 
جليل  احلراس،  مبدرب  باالحتفاظ 

زيدان.
مدرب حراس  أن مستقبل  وأضاف 
يسبب حرجا  زيدان،  املرمى جليل 
نفط  ترك  أنه  حيث  لإلدارة،  كبيرا 
ميسان من أجل الزوراء قبل انطالق 

الدوري بأيام.
وأشار إلى أن النادي يسعى إلقناع 
املدرب جليل  باإلبقاء على  باسم، 
قاسم  لكن  طاقمه،  ضمن  زيدان 

بني  الزوراء  إدارة  مخيرا  رفض 
أو  طاقمه  بكامل  معه  التعاقد 

إنهاء املفاوضات.
حكيم  للزوراء  الفني  املدير  وقدم 
رسمي  بشكل  استقالته  شاكر 
من منصبه بعد تعادل الفريق أمام 
اجلولة  في  أهداف  بدون  السماوة 

األولى من الدوري العراقي.

ــدوري العراقي  ــة ال ــاءت انطالق ج
ــهدت عدة  مثيرة للغاية، حيث ش
مفاجآت، بجانب االستقالة األولى 
ــل حكيم  ــك برحي ــني وذل للمدرب

شاكر عن الزوراء.
وخالل تلك اجلولة تألق العديد من 
الالعبني الذين ساهموا في حتقيق 

فرقهم لنتائج جيدة.
 اختيار التشكيلة املثالية للجولة 

األولى في الدوري العراقي
حارس متألق

ــيف جميل: حارس مرمى نادي  س
ــاراة فريقه  ــي مب ــم تألق ف القاس
ــط وأبعد ٣ كرات صعبة  أمام النف
ــوز فريقه  ــاهم بقوة بف جدا، ليس

بهدف دون رد.
دفاع صلب

ــاع امليناء،  ــب دف ــد خالد: قل أحم
ــر  املتأخ ــه  انضمام ــن  م ــم  فبرغ

للفريق قادما من أربيل إال أنه ترك 
ــدا  ــي أول مباراة وكان س بصمة ف
منيعا أمام زاخو، ولم يكتف بذلك 

بل سجل هدف فريقه الوحيد.
ــدي: قلب دفاع فريق  حسني مرش
ــن أحمد  ــم يختلف ع ــم ل القاس
ــب ذات الدور، ومتكن من  خالد، ولع
إيقاف هجوم فريق النفط، وتكفل 

بإحراز هدف فريقه الوحيد.
حيدر صبحي: ظهير أمين السماوة، 
ــام هجمات  ــا أم ــدا منيع كان س

الزوراء الذي عجز عن هز الشباك.
ــرو محمد: ظهير يسار فريق  خس
ــز  ــمه بتمي ــح موس ــرخ افتت الك
واضح حيث أدى واجبا مزدوجا في 
الشقني الدفاعي  والهجومي أمام 

الصناعات.
وسط مميز

ــق  فري ــكاز  ارت ــن:  محس ــي  عل
ــل املدبر لهجمات  الكهرباء، العق
ــيطر على  فريقه أمام النجف، وس
ــات بفضل متركزه  منطقة العملي

املميز.
ــط  وس ــب  الع ــوان:  عط ــد  أمج

ــعفه في  ــه تس ــرطة، خبرت الش
التعامل مع أصعب املواقف، وقدم 

مستوى مميزا أمام احلدود.

ــني جبار: جناح القوة اجلوية  حس
النشيط، لم يهدأ في مباراة أمانة 

بغداد، وصنع أحد هدفي فريقه.
ــب نفط  ــني: الع ــى حس مصطف
ــب  اجلان ــعل  ــذي أش ال ــط  الوس
ــاع  ــق دف ــاطه وأره ــر بنش األيس
الديوانية وسجل هدفني لفريقه.

قوة ضاربة
ــم احلدود  ــام جاد اهللا: مهاج حس
ــام  أم ــارة  اخلس ــم  رغ ــاب،  الش
الشرطة إال أنه سجل هدف فريقه 

الوحيد.
ــم  مهاج ــود:  محم ــى  مصطف
ــة تألق في  ــات الكهربائي الصناع
ــام الكرخ، ومتكن  ــاراة فريقه أم مب

من تسجيل هدفني في اللقاء.
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ıb�Å˛a@ãÎbvn€@Û»é„Î@·Ëfl@ÏÅaã@Û‹«@ãÏ–€a@ZbnÓm
تيتا  الروماني  امليناء  كرة  مدرب  قال 
بداية  في  زاخو  على  الفوز  أن  فاليريو، 
الدوري منحنا ثالث نقاط مهمة ستكون 
دافعا معنويا للفريق في اجلوالت املقبلة.

«حققنا  صحفي  تصريح  في  تيتا  وقال 
األهم في املباراة رغم أن فترة اإلعداد لم 
العبني  غياب  من  وعانينا  مثالية  تكن 
مؤثرين منهم العبون محترفون، مع ذلك 
بالعالمة  األول  الفريق خرج من االختبار 

الكاملة من النقاط.
بعض  وجود  يلغي  ال  الفوز  أن  وبني 
ونسعى  فريقنا،  بأداء  السلبية  النقاط 
خصوصا  االخطاء  تلك  لتصحيح 
الهدف،  تسجيل  بعد  الفريق  تراجع 
مواصلة  الالعبني  على  شددت  أني  رغم 
الضغط على املنافس، الفتا بأن مستوى 
األيام  الفريق سيكون في تصاعد وقادم 

سنتجاوز تلك االخطاء.
الالعبني على ما  الروماني  املدرب  وشكر 

البدايات  أن  منوها  مستوى،  من  قدموه 
جدا  سعيد  وانا  صعبة  تكون  ما  دائما 
من  واخلروج  اجلميع  بذله  الذي  باملردود 
بدور  ومشيدا  الثالث،  بنقاطها  املباراة 
لم  الذين  لالعبني  املساندة  اجلماهير 

تهدأ اصواتهم حتى صفارة النهاية.
األول في  فوزه  امليناء حقق  أن  إلى  يشار 
بهدف  زاخو  حساب  على  األولى  اجلولة 

الالعب أحمد خالد.

 بغداد / 

 بغداد / 

 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

 بغداد / 

 بغداد / 

نبض الشارع

بالتحاق  اكتملت  القدم  لكرة  الوطني  املنتخب  صفوف 
الفقري  العمود  في  مهمة  ركائز  يشكلون  الذين  احملترفني 
علي  مهند  الصاعد،  النجم  يكون  ان  نامل  كما  لالسود، 
الدولية  املباريات  في  عرفناه  كما  مستواه  بقمة  «ميمي» 
ال تشكل  وان  املنافسني،  منها شباك  الكثير  في  هز  التي 
عانده  التي  السابقة  القطري  النجوم  دوري  مباريات  له 
احلظ فيها وغاب عن هوايته في تسجيل األهداف، أقول ان 
تفوقه،  نأمل  بل  سلبيا،  عامالً  املباريات  تلك  له  تشكل  ال 
مبوقعه  جدير  وهو  أهداف،  إلى  زمالئه  مجهودات  بترجمة 
في تشكيلة األسود بأن يكون خليفة لنجومنا الكبار من 
منطقة  مواليد  صفة  ونالوا  بجدارة  متيزوا  الذين  الهدافني 

اجلزاء.
الساعة  في  القدم  بكرة  الوطني  منتخبنا  يقص  فغداً 
مشاركته  شريط  اخلميس،  مساء  من  والنصف  السابعة 
العالم  كأس  مونديال  إلى  املؤهلة  املزدوجة  التصفيات  في 

قطر  في   ٢٠٢٢
أمم  كأس  ونهائيات 
آسيا الثامنة عشرة 
في  تقام  ان  املقررة 
الصني ٢٠٢٣.. عندما 
على  ضيفا  يحل 
البحريني  شقيقه 
األخير  ملعب  في 
اجلولة  حلساب 
اجملموعة  في  االولى 
تضم  التي  الثالثة 
منتخبات،  ايضا 
وكموبداي  إيران 

وهوجن كوجن.
الذين  الوطني  املنتخب  العبي  من  البشرى  اجلميع،  ينتظر 
نضع فيهم الثقة على حتقيق نتيجة ايجابية تكون انطالقة 
واثقة في رحلة التصفيات، كما ان املباراة فرصة لرد الدين 
للمنتخب البحريني، والفوز عليه في عقر داره بأول تصفيات 

الشوط اآلسيوي املؤدي إلى املونديال وكأس األمم.
املدرب السلوفيني،  الرافدين، باشراف  املتابع ملسيرة اسود 
وغياب  التذبذب،  حتما  يؤشر  كاتانيتش،  ستريشكو 
املباريات،  من  العديد  في  املنتخب  لصورة  الواضحة  الرؤية 
التي  التاسعة  آسيا  غربي  بطولة  سيما  البطوالت،  او 
اقيمت في كربالء وأربيل، ووقف الوطني في ختامها وصيفا 

للبحرين.
التدريبي،  ومالكهم  لالعبينا  عالياً  يبدو  املعنوي  اجلانب 
سيما بعد نيل املدرب األجنبي ثقة احتاد الكرة والبقاء على 
اضافة  مع  عقده،  جتديد  بعد  لألسود  التدريبي  الهرم  رأس 
مهدداً  السلوفيني  كان  اذ  مساعداً،  حميد  رحيم  الكابنت 
باإلقالة، وانهاء عقده، في ضوء ما خرج به املنتخب الوطني 
من املشاركة في بطولة غربي آسيا، إلى جانب غيابه املتكرر 
عن بغداد وجلوسه إلى طاولة احلوار مع احتاد الكرة في أربيل 
لكننا  احلبيبة،  الشمالية  باحملافظة  اعتزازنا  مع  حصرا، 

نتطلع لرؤية هالل كاتانيتش في عاصمة السالم دوما.

@Ú–Ó‹Å@CÔ‡ÓflD
âbjÿ€a

فالح الناصر

@ãbn‡Ωa@âÎÜ€a@Âfl@µÎ¸a@Ú€Ïv‹€@ÚÓ€brΩa@Ú‹Óÿín€a

@ÒÜ‘»fl@pbôÎb–fl@
ıaâÎå€aÎ@·çb”@·çbi@¥i

Êb‰j€@Û‹«@ãÏ–i@¥˜ëb‰‹€@bÓçe@pbÓ–ñm@ø@È€bfle@ì»‰Ì@÷aä»€a

ÊbéÓfl@¡–„@‚bflc@lbñΩa@Ô«biä€a@ÒÖb»nçbi@@›fld„@ZÚ‡»„

من  حكم  على  اجلوية،  القوة  مدرب  أوديشو  أيوب  حصل 
االحتاد اآلسيوي باسترداد مستحقاته املالية املتأخرة لدى 

أربيل.
وقال وكيل أعمال املدرب وسام الهاشمي في تصريح  ان 
«أوديشو سبق وأن تقدم بشكوى لدى االحتاد العراقي منذ 
ما  ينفذ  لم  لكنه  لصاحله  قرار  على  وحصل   ،٢٠١٦ عام 
االحتاد  لدى  شكوى  لتقدمي  إسباني  لتوكيل محام  دفعه 

اآلسيوي».
وتابع: «أوديشو حصل على حكم من االحتاد القاري يلزم 
ال  محدد  زمني  سقف  وفق  مستحقاته  بتسديد  أربيل 
تصل  قد  بحقه عقوبات  وإال ستصدر  أيام،  الـ١٠  يتجاوز 

لهبوطه إلى الدرجة األولى».
وأشار إلى أن إدارة نادي أربيل حتاول اآلن تسوية املوضوع، 

لكن األمر بات لدى احملامي اإلسباني.
أربيل تسوية األمر بوقت  وختم: «كان من األفضل لنادي 
االحتاد  إلى  القضية  تفاصيل  تصل  أن  قبل  أي  سابق، 

اآلسيوي».

›Óiâc@…fl@È«aå„@kéÿÌ@ÏíÌÖÎcãbn‡Ωa@âÎÜ€bi@Új‹�€a@Ú◊âbífl@Ü‡n»Ì@Ô”aä»€a@Öb§¸a

والرياضة  شباب  جلنة  عضو  أكد 
البرملانية ديار برواري، امس السبت، 
باملراحل  حاليا  تعمل  جلنته  ان 
النهائية  املسودة  اعداد  االخيرة من 
العراقية،  االوملبية  اللجنة  لقانون 
اشخاص  وجود  الى  اشار  فيما 
يحاولون خلق  لم يسمهم  وجهات 

ازمة للرياضة العراقية.
إن  صحفي  حديث  في  برواري  وقال 
 ٢٨ في  لقاء  له  كان  اللجنة  «وفد 
مع  لوزان  مبدينة  املاضي  حزيران 

عن  ممثل  بحضور  الدولية  االوملبية 
احلكومة واللجنة االوملبية العراقية 
مشروع  من  نسخة  تسليمهم  ومت 
العراقية»،  االوملبية  اللجنة  قانون 
الينا  وصل  اسبوع  «بعد  انه  مبينا 
النسخة  حول  الدولية  االوملبية  رد 

املقدمة من قبلنا».
تضمن  «الرد  ان  برواري،  وأضاف 
واختصار  القانون  على  مالحظات 
لعدد مواده لكنهم لم يرفضوا اصل 
تصويره  البعض  حاول  كما  القانون 
ان  الى  الفتا  االعالم»،  وسائل  امام 
«اللجنة عملت بالفترة املاضية على 

مختصني  خبراء  مع  جلسات  عقد 
ومت  احلكومة  عن  ممثلني  بحضور 
مطالبة  مت  كما  مالحظاتهم  اخذ 

التي  النسخة  بأرسال  احلكومة 
لديها من مشروع القانون».

وبني ان «اللجنة تعمل حاليا باملراحل 
القانون  مسودة  اعداد  من  االخيرة 
مالحظات  ادراج  بعد  النهائية 
اخلبراء  ومالحظات  الدولية  االوملبية 
اضافة  واحلكومة  واالكادمييني 
مجتمع  منظمات  مقترحات  الى 
الرياضي»،  بالشان  مختصة  مدني 
النهائية  «النسخة  ان  موضحا 
سيتم عرضها على االوملبية الدولية 
قبل التصويت عليها داخل مجلس 

النواب».

االشخاص  «بعض  ان  برواري،  واكد 
للرياضة  ازمة  خلق  حتاول  واجلهات 
الدولية  االوملبية  ان  رغم  العراقية 
تدفع باجتاه ابعاد االزمات عن الرياضة 
العراقية ونحن نعلم ان العالج يكون 
من خالل تشريع القانون والتصويت 
عليه بأسرع وقت»، مشددا على ان 
«القانون اليتضمن اي جنبة قانونية 
منح  عن  يتحدث  انه  اعتبار  على 
طوعي  اختيار  وهي  منح  احلكومة 
الزامي للحكومة فهي قادرة  وليس 
وقت  في  املنح  تلك  ايقاف  على 

االزمات».

ÚÓ”aä»€a@ÚÓjΩÎ¸a@ÊÏ„b”@ Îäífl@ÒÖÏéfl@ø@ÚÓˆbË‰€a@›yaä‡‹€@b‰‹ïÎ@Zkˆb„

ينتظر الجميع البشرى من العبي 
اِّـنتخب الوطني الذين نضع فيهم 
الثقة لتحقيق نتيجة ايجابية 
تكون انطالقة واثقة َّـ رحلة 
التصفيات كما ان اِّـباراة فرصة لرد 
الدين للمنتخب البحريني 
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ــديرة مدينة الصدر ضمن قـــاطــــع مـــديرية تــربية الرصافة الثالثة)  ــة ابتدائية ١٢ صف مع ٤ مختربات على قطعة ارض حي طارق ١/٢٢٨٢ م٧ تلول الس ــروع (بناء مدرس ــر مجلس محافظة بغداد/ محافظة بغداد إعادة إعالن مش ١- يس
اِّـدرجة أدناه ضمن اِّـوازنة االستثمارية لسنة ٢٠١٩ فعلى كافة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة تقديم عطاءاتهم لتنفيذ اِّـشاريع أدناه وحسب الوثائق القياسية.

٢- على مقدمي العطاءات اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على الوثائق الخاصة باِّـشاريع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقود خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة٨  صباحا ولغاية الساعة ٢ ظهرا.
ــة مهنة, هوية تصنيف بدرجة تاسعة انشائية نافذة صادرة  ــيس , محضر اجتماع , اجازة ممارس ــيس, عقد تأس ــهادة تأس ٣- يتضمن العرض ثالثة ظروف/ ظرف العرض التجاري / ظرف العرض الفني / ظرف يتضمن متطلبات التأهيل اِّـطلوبة  (ش
من وزارة التخطيط , هوية غرفة تجارة  نافذة , ,تقديم اعمال مماثلة مصدقة من الجهة اِّـستفيدة, تقديم مستمسكات اِّـدير اِّـفوض , تقديم مايؤيد حجب البطاقة التموينية , تقديم براءة ذمة معنونة إُّـ محافظة بغداد صادرة من الهيئة العامة 
للضرائب|(نسخة اصلية),وصل الشراء النسخة االصلية , يتم التوقيع والختم على كافة صفحات جداول الكميات من قبل الشركة اِّـتقدمة , تقديم جدول تقدم عمل , تكون مدة نفاذية العطاء ٩٠ يوما , تقوم الشركة بتثبيت عنوان متكامل ِّـكتبها 
ــهادة  ــرتاك باِّـناقصة تقديم ش ــركات االجنبية الراغبة باالش ــطب ومقرتن بتوقيع مقدم العطاء , على الش مع ارقام الهواتف واِّـوقع االلكرتوني  الخاص بها  , يجب ان تكون االرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش

تأسيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة مصدقة من السفارة العراقية َّـ بلد التأسيس , تلتزم الشركة بتقديم االسعار النهائية  غري القابلة للتفاوض , تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري ِّـحافظة بغداد).
٤- بإمكان مقدمي العطاء اِّـهتمني شراء وثائق اِّـناقصة بعد تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان التالي )محافظة بغداد / قسم العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) (مئتان وخمسون الف دينار عراقي). 

ــيتم فتح العطاءات  ــوف ترفض وس ــاعة ١٢ ظهرا  من التوقيت اِّـحلي ِّـدينة بغداد يوم األحد ٢٠١٩/١٠/٦  والعطاءات اِّـتأخرة س ــتعالمات االلكرتونية /الطابق األول َّـ الس ــليم العطاءات / اُّـ العنوان التالي محافظة بغداد / االس ٥- يتم تس
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ محافظة بغداد / قسم العقود الساعة ١٢ ظهرا من يوم٢٠١٩/١٠/٦او اليوم الذي يليه.  

٦- يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء على شكل (خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) للمناقصة َّـ الجدول  صادر من احد مصارف بغداد اِّـعتمدة لدى البنك اِّـركزي.
٧- يستقطع من مستحقات الشركة اِّـتعاقدة  كافة الرسوم والضرائب اِّـشار اليها َّـ القوانني واالنظمة  والتعليمات  العراقية.

٨- اذا صادف موعد غلق اِّـناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي.
٩- كل ما يخالف ما ورد َّـ أعاله ال يعتد به.

١٠- جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غري اِّـستجيبة.
١١- يستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية, اإلعمال اِّـماثلة). 

.(con .baghdad.iq)١٢- للمعلومات تتم اِّـراسلة  عرب الربيد االلكرتوني:ـ
١٣- يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

محافظة بغداد/ قسم العقود

إعالن ثاني
م/ مناقصة رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٩مديرية تربية 

(الرصافة الثالثة)

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

Contracts Dept Announcement

َّـ   ٥٢٤٨) ــدد  الع ذي  ــا  بكتابن ــا  الحاق  
اول   ــالن  بإعــ ــة  الخاص  (٢٠١٩/٩/٤
للمناقصــة (٢٠/ كهرباء توزيع /فرع البصرة  
ــات تخصصية  ــروع  / تجهيز الي ٢٠١٩. مش

(سيارات فحص عدد ١+مواد فحص) .
  نود ان ننوه اُّـ تمديد موعد غلق اِّـناقصة اعاله 
ليكون يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٦ 

بدال من يوم االحد ٢٠١٩/٩/٢٢.

اِّـهندس
محمد طاهر نجم التميمي 
النائب الفني ِّـحافظ البصرة

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

Contracts Dept Announcement

الحاقا   بكتابنا ذي العدد (٥٥٨٤ َّـ ٢٠١٩/٩/١٥) 
ــرتاتيجية  والخاص بإعــالن اول للمناقصة (١/ اس
ــاء دور  ــروع (انش التخفيف من الفقر٢٠١٩ . مش
سكنية اقتصادية للفقراء). نود ان ننوه اُّـ ان جدول 
الكميات هي لدار واحدة واِّـطلوب انشاء (١٠٠٠) 
ــط  ــم التخطي ــاب قس ــتناداً اُّـ كت دار سكنية.اس

واِّـتابعة اِّـرقم ٤١٦١ َّـ ٢٠١٩/٩/١٩.
ــة اعاله  ــى اِّـناقص ــة عل ــركات القاطع ــى الش *عل
مراجعة قسم العقود الحكومية / شعبة بيع الوثائق 

القياسية الستالم التعديل.
الحقوقي 
اياد كاظم مبارك
مدير العقود الحكومية

م/ (تنوية)م/ (تمديد)



ــاؤم على األجواء داخل  يطغى التش
ــة  ــأن موازن ــي، بش ــان العراق البرمل
ــل ٢٠٢٠ التي بدأ أعضاء  العام املقب
ــؤون املالية والقانونية  في جلان الش
ــعة لها  ــة مبراجعة واس واالقتصادي
ــتعدادا لتسلمها  مع احلكومة، اس
ــل البرملان  ــن قب ــمي م ــكل رس بش
خالل الشهرين املقبلني على أقصى 

تقدير بهدف التصويت عليها.
ويأتي ذلك وسط تشاؤم اقتصاديني 
ــات بزيادة  ــي ظل توقع ــني ف وبرملاني

ــاري وحتذيرات من  ــام اجل العجز الع
تفاقم األزمة املالية العام املقبل.

وبعد تقارير البرملان عن وجود بذخ 
ــة وانفتاح  ــر من قبل احلكوم كبي
ــاريع غير  ــف واملش ــى التوظي عل
املهمة، بشكل يهدد بعجز مالي 
ــن نوعه  ــيكون األول م ضخم س
ــام ٢٠٠٣، يؤكد  ــالد منذ ع في الب
ــاك تراجعا  ــان أن هن ــاء برمل أعض
ــة النفطية  ــرادات البالد املالي بإي
وغير النفطية هذا العام محذرين 
ــتضرب  من أزمة مالية خانقة س
ــى  عل ــل  العم ــوب  ووج ــراق  الع
ــة اإلنفاق  ــاملة خلط مراجعة ش

في البالد.
ــة املالية في البرملان  عضو اللجن
ــفت  العراقي انعام اخلزاعي، كش
ــن «انخفاض حاد  ــي بيان لها ع ف
ــرادات الدولة النفطية وغير  في إي
ــن احتمال  ــة»، محذرة م النفطي

ــة خانقة،  ــة اقتصادي أزم ــدوث  «ح
ــس ما جاء في  ــي البالد، على عك ف
ــذي ركز احملور  ــج احلكومي ال البرنام
ــم اإليرادات  ــه على تعظي الرابع من
ــن  الدي ــة  ومراقب ــة  النفطي ــر  غي
ــن حدود  ــان بقائه ضم ــام لضم الع
االستدامة املالية»، بحسب البيان.

ــط  النف ــرادات  إي ــع  تراج ــبب  وتس
ــة األخيرة مع  ــات الكمركي واالتفاق
ــة العامة  ــد املوازن ــي تكبي ــران ف إي
اجلارية خسائر فادحة، خصوصاً مع 
ــذه الدولة إعفاءات كمركية  منح ه
ــول  الدخ ــمات  س ــوم  رس ــاء  وإلغ
بشكل أدى إلى تراجع اإليرادات غير 

النفطية بشكل كبير».
ــير  ــمية تش ــت «األرقام الرس وتابع
ــر النفطية  ــى هبوط اإليرادات غي إل
ــهر  ــات دينار في ش ــن ٨٫٦ ترليون م
ــام ٢٠١٨ الى  ــن ع ــطس/ آب م أغس
ــهر آب  قرابة ٣ ترليونات دينار في ش

من العام ٢٠١٩ (ترليون دينار عراقي 
= ٨٠٠ مليون دوالر).

وحول املشكلة، قال فالح اخلزعلي 

ــي عن حتالف  ــو البرملان العراق عض
ــس الوزراء  ــم لرئي ــح»، الداع «الفت
ــراق هذا  ــدي، إن الع ــادل عبد امله ع
ــن مجموع  ــكل النفط م العام ش
وارداته املالية الغالبية العظمى لذا 
احلكومة بشكل عام حتتاج إلى ثورة 
ــدة قطاعات وتقليل  إلعادة إحياء ع
ــتيراد وحتقيق اكتفاء في عدة  االس

مجاالت وإال فإن األزمة ستقع.
ــتثمار  االس ــجيع  «تش أن  ــاف  وأض

ــة وإعادة  ــيط قطاع الصناع وتنش
ــاق  اإلنف ــل  وتقلي ــة  للزراع ــاة  احلي
ــر مهمة ومحاربة  على مجاالت غي

ــو ما  ــي ه ــكل حقيق ــاد بش الفس
حتتاج الدولة إليه هذا العام بشكل 

ملح».
وتابع: حتى اآلن البرنامج احلكومي 
ــو ٤٠ ٪،  ــوى نح ــذ منه س ــم ينف ل
ــع احلكومة  ــتمرة م واللقاءات مس
ــا  ــة ٢٠٢٠ مب ــا موازن ــث معه ونبح

يعززها.
ــي  الطالبان آال  ــة  البرملاني ــة  النائب
ــة املوازنة اجلديدة  قالت إن «مناقش

تركز على أهمية إيجاد بدائل أخرى 
غير النفط فاألرقام احلالية تؤكد أن 
٩٦٪ من واردات العراق السنوية تأتي 
عن طريق النفط فقط، ومع األزمات 
واملشاكل في املنطقة فإن االعتماد 

على النفط وحده غير صحيح».
ــدم جناح  ــي : أن ع ــدت الطالبان وأك
ــول على إيرادات  احلكومة في احلص
ــر تراجعا وتخلفا  غير نفطية يعتب
ــي وتتحمل  ــج احلكوم ــي البرنام ف

واعتبرت  ــؤولية وحدها.  املس
ــة  احلكوم ــوض  خ ــدم  ع أن 
بشكل جدي في هذا املوضوع 

ــز  ــام العج أرق ــول  ــح ح أو التصري
املتوقع يعتبر تراجعا في برنامجها 
ــاد بدائل  ــا بإيج ــي ووعوده احلكوم

أخرى غير النفط».
وزارة املالية العراقية بدورها ذكرت أن 
األرقام التي يتم تناقلها حاليا حول 
ــبب  ــة العام املقبل بس عجز موازن
ــة  ــر صحيح غي ــرادات  اإلي ــع  تراج

وسابقة ألوانها.
ــان للوزارة أن «وزارة املالية  وأوضح بي
ــع العام احلالي على  دأبت منذ مطل
ــتة عشر اجتماعا  عقد أكثر من س
ملناقشة استراتيجية إعداد املوازنة 
اللجنة  ــة وبحضور  القادم لألعوام 
ــس النواب العراقي  املالية في مجل

وممثلني عن جميع الوزارات والهيئات 
واحملافظات.

ــان، أن «االرقام التي تطرح  وأكد البي
ــي املوازنة  ــز ف ــبة العج ــول نس ح
ــاس لها من  ــابقة ألوانها وال أس س

الصحة».

ــز إلى ٣٠  ــواب ارتفاع العج وتوقع ن
مليار دوالر العام املقبل، مقابل ٢٣٫٣ 

مليار دوالر خالل العام احلالي.
ــون اعتبروا أن تقارير  مراقبون عراقي
ــا  ــى أرقام ــان تبق ــي البرمل ــواب ف ن
ــة ووزارة املالية وحدها يجب  تقريبي
ــن احلقائق حول  ــح كثيرا م أن توض

سبب تراجع واردات العراق املالية.
ــادي العراقي  ــر االقتص ــق اخلبي ووف
ــة  احلكوم ــإن  ف ــي،  الدليم ــم  منع
آالف  ــرات  عش ــت  خلق ــدة  اجلدي
ــاريع  مش ــت  وأطلق ــف  الوظائ
ــا  ــاف له ــرة يض ــات كبي ومخصص
حلول موعد سداد كثير من القروض 
ــن بنوك ودول  ــي أخذتها بغداد م الت
ــى داعش في  ــرب عل ــدة خالل احل ع

السنوات املاضية.
ــه أن  ــي حديث ــي ف ــاف الدليم وأض
ــاء  إلغ ــى  عل ــت  أقدم ــة  «احلكوم
ــيرات الدخول ألكثر من  ــوم تأش رس
ــون البالد  ــني زائر كانوا يدخل ٥ مالي
ــر منهم ٤٠  ــع كل زائ ــنويا ويدف س
ــع اتفاقيات  ــة إلى توقي دوالرا، إضاف
ــران بخصوص  ــع األردن وتركيا وإي م
ــعار  ــوم الكمارك مع تذبذب أس رس
النفط وفشل وعود االكتفاء الذاتي 
من الغاز بشكل سمح باالستمرار 
بالشراء من إيران وهي كلها عوامل 
ــام املقبل  ــى أن الع ــير إل ــة تش وأدل

سيكون صعبا.
ــة املوازنة  ــت إلى أن بدء مناقش ولف
ــال إضافيا على  ــر دلي ــن اآلن يعتب م
ــرج  ح ــتوعبون  يس ــؤولني  املس أن 
ــات  ملناقش ــون  ويحتاج ــكلة  املش

ومعاجلات لها.

ورث السادات ركودًا اقتصاديًا كبيرًا وهزمية 
ــكرية موجعة، مع نسبة بطالة أقل  عس
كم  ــنوات األولى للحُ من ٢٫٥٪، وخالل الس
ــادة اإلنفاق  ــع زي ــا م ــون تزامنً ــزت الدي قف
العسكري، وعقب حرب أكتوبر عام ١٩٧٣، 
لت  ــاح وحتوّ ــة االنفت ــر سياس تبنت مص
ــمالي،  ــتراكية إلى النظام الرأس من االش
ــهد  ــمية فقد ش ــب األرقام الرس وبحس
ــبعينات أعلى  ــن الس ــي م ــف الثان النص
ــو ٦٫٦٩٪-  ــادي -بلغ نح ــو اقتص ــدل من مع
ــب اغتيال  ــى اآلن، وعق ــام ١٩٥٢ إل منذ ع

ــادات عام ١٩٨١، بلغ الدين اخلارجي  الس
ــبة  ــار دوالر إلى جانب نس ــو ٢٢ ملي نح

بطالة وصلت إلى ٣٫٧٪.
ــلم مبارك مقاليد مصر بدون مقعدٍ  تس
ــبب  ــة بس ــدول العربي ــة ال ــي جامع ف
ــب  «كام ــة  اتفاقي ــادات  الس ــع  توقي
ــتمرت نفس  ــرائيل، واس ديفيد» مع إس
ــية واالقتصادية التي  ــط السياس اخلُط
ــارك واجه في  ــادات، إال أنّ مب بدأها الس

ــي كادت أن  ــة ركود عامل ــات موج الثمانين
تدفع احلكومة إلعالن إفالسها، وبحسب 
ــد  محم ــي  الصحف ــب  الكات ــره  ذك ــا  م
ــنني هيكل في كتابه «مبارك وزمانه  حس
من املنصة إلى امليدان»، فإن مبارك حصل 
ــب حرب اخلليج  ــى ١٠٠ مليار دوالر عق عل
ــقاط ٤٣ مليار  ــة إلى إس ــة باإلضاف الثاني
ــتحقة،  ــون األمريكية املس ــن الدي دوالر م
ــعينات  ــي التس ــه بدأ ف ــن أن ــم م وبالرغ
ــة اإلصالح االقتصادي، إال  تطبيق سياس
ل عهده  ــجّ أنّ الثورة أطاحت به بعدما س
ا -بحسب  أسوأ أداء اقتصادي منذ ٦٠ عامً
رويترز– وقد بلغت قيمة الديون ٣٤٫٩ مليار 
دوالر، بينما وصلت البطالة إلى نحو ١٢٪.

هذا التقرير يوضح لك إلى أين وصل امتداد 
ــي،  ــي عهد السيس ــابقة ف ــام الس األرق
ــة  ــاريع االقتصادي ــاهم املش ــف تس وكي
احلالية في زيادة نسبة البطالة على املدى 

البعيد.
١-جيش اشــرتاكي وحكومة رأسمالية.. كيف 

ضاعت هوية االقتصاد اِّـصري؟
ــب حركة اجليش في ٣ يوليو (متوز) عام  عق
٢٠١٣، كان الدين اخلارجي في عهد الرئيس 
املعزول محمد مرسي يصل إلى ٤٣٫٢ مليار 
دوالر، بعدما كان ٣٤٫٣ مليار دوالر في عهد 
ــكري، لكنّ بتولي السيسي  اجمللس العس
ــام ٢٠١٤، ارتفع الدين  ــم منتصف ع احلُك
ــن ٤٦ مليار  ــالل ثالثة أعوام م ــي خ اخلارج
ــام  ــف ع ــار دوالر منتص ــى ٧٩ ملي دوالر إل
ــا وصلت الديون إلى ٨٨ مليار  ٢٠١٧، وحاليً

دوالر، مع نسبة بطالة ١٠٫٦٪.
ــي  ــى وضع السيس ــة األول ــذ اللحظ من
مشروعه االقتصادي «رؤية ٢٠٣٠»، وتعتمد 

ــس الوزراء–  ــب تقرير مجل خطته -بحس
ــتقرار أوضاع  ــى عدة أهداف أهمها اس عل
ــر  وتوفي ــية،  التنافس ــادة  وزي ــاد،  االقتص
ــمي  ــرص عمل، ودمج القطاع غير الرس ف
ــة  ــق احلكوم ــي حتق ــاد، ولك ــي االقتص ف
ــق  بتطبي ــت  قام ــة  االقتصادي ــا  أهدافه
ــرط  ــالح االقتصادي» كش ــج اإلص «برنام
للحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دوالر 
ــام ٢٠١٦،  ــد الدولي» ع ــن «صندوق النق م
ــف  ــات التقش باإلضافة لتطبيق سياس
ورفع الدعم عن السلع األساسية، وحترير 

سعر صرف اجلنيه.

ــؤولو  ــذي اعترف فيه مس ــت ال وفي الوق
«صندوق النقد الدولي» بأن احلزمة اجلديدة 
هي في معظمها «مستحضرات جتميل» 
هت للحكومة املصرية  وحلول مؤقتة، وجّ
ــراءات  ــي أنّ إج ــت ف ــرى متثل ــة أخ نصيح
ــن تؤدي  ــة االقتراض ل ــف وسياس التقش
ــاح التضخم والقضاء على  إلى كبح جم
مشكلة البطالة إال بإخراج اجليش وإنهاء 
ــة، باإلضافة إلى  ــه االقتصادي إمبراطوريت
إنفاق األموال على مشاريع البنى التحتية 
ــاريع  ــاء املدن واملش ــية وليس ببن الرئيس
قق عائدات فورية للنظام الذي  التي لن حتُ

يواجه أزمة اقتصادية.
ــحه لفترة  ــل ترش ــه قب ــوار ل ــي آخر ح ف
ــي أن حجم  ــرر السيس ــية ثانية، ق رئاس
ــلحة  ــادي للقوات املس ــاط االقتص النش
ــي الناجت  ــودة إلجمال ــدى ٣٪، وبالع ال يتع
ــنة املالية لعام ٢٠١٨، جند أنّها  احمللي للس
بلغت نحو (٥ تريليون و٢٥٠ مليار جنيها) 
ــا -وفق  ــب اجليش منه ــي أنّ نصي ــا يعن م
ــى ١٥٧٫٥  ــي- يصل إل ــات السيس تصريح
ــو ٩ مليار دوالر- وإن كان  مليار جنيها -نح
من غير املمكن معرفة األرقام الصحيحة 
نظرًا ألنّ ميزانية اجليش سرية وال تخضع 

للمحاسبة.
ا  ــريكً ــي اجليش ش وبينما يعتبر السيس
رئيسيًا في عملية «اإلصالح االقتصادي»، 
ــند لـ«الهيئة الهندسية للقوات  فقد أس
ــروعات الكبرى،  ــلحة» معظم املش املُس
ــب آخر األرقام املُعلنة لعام ٢٠١٧،  وبحس
فقد بلغت إجمالي املشروعات التي نفذها 
ــو ٢٣ مليار و١٧٦ مليون جنيها  اجليش نح
ــادل نحو ١٫٣ مليار دوالر، وهناك  وهو ما يع

ا «جهاز مشروعات اخلدمة الوطنية»  أيضً
ــود  ــن العق ــد م ــب األس ــى بنصي -يحظ
ــة  ــر- و«الهيئ ــزام املباش ــة باإلل احلكومي
القومية  ــة  و«الهيئ ــع»،  للتصني العربية 
ــرات  لإلنتاج احلربي»، وتندرج حتتهم عش
ــمية  ــة للجيش -الرس ــركات التابع الش
ــل جميعها على  ــا والوهمية- وحتص منه
أن  ــا  ــة كم ــاءات جمركي ــازات وإعف امتي
ــة للضريبة، ما  ــر خاضع ــم غي صناعاته
ــريفة في  ــة غير ش ــم في منافس يضعه

السوق املصري.
ــية  ــة الهندس ــر أن «الهيئ ــر بالذك جدي

ــر  ــاء أكب ــت ببن ــلحة» قام ــوات املس للق
ــط،  ــرق األوس ــمنت في الش ــع أس مصن
ــون جنبًا إلى جنب مع مصانع اجليش  ليك

ــيناء،  ــط س ــمال ووس ــش وش ــي العري ف
ــي انهيار  ــببت ف ــركة التي تس وهي الش
ــمنت» التابعة  ــركة القومية لألس «الش
ــتراكية اجليش  ــا يعني أن «اش ــة، م للدول
ــة» وأضرت  ــمالية الدول ــت على رأس تغلب

ــر  ــا يعتب ــر، وبينم ــاد احل ــوق االقتص بس
السيسي أن تدخل املؤسسة العسكرية 
يساهم في تخفيف أعباء املواطن، يعتبر 
ــاهم بقوة في زيادة  البعض أن اجليش يس
ــبة البطالة عبر االستعانة بالعمالة  نس
ــن اإللزاميني  ــة في اجملندي ــة املتمثل اجملاني
الذين اليتقاضون أي أجر مقارنة باالرتفاع 
ــي معظم  ــور العمالة ف ــتمر في أج املس
ــب مصادر  ــات الصناعية، وبحس القطاع
ــمية، فاجليش يسيطر على نحو  غير رس

٤٠٪ من االقتصاد.
٢-وهــم األرقــام.. كيــف تخــدع الحكومــة 

مواطنيها؟
ــة بأنها جنحت  ــة املصري ــر احلكوم تفخ
ــن ١٣٫٨٪  ــدل البطالة م ــض مع في خف
ــة  للتعبئ ــاز  «اجله ــنّ  لك  ،٪١٠٫٦ ــى  إل
ــه أن أملح  ــبق ل ــاء» س ــة واإلحص العام
ــر واقعية وال  ــب املُعلنة غي إلى أنّ النس
تعكس األزمة احلقيقية لالقتصاد، وفي 
ــتاذ اقتصاد  ــياق يقول (أ. أ) -أس هذا الس
بجامعة القاهرة فضل عدم ذكر اسمه- 
ــة بوست»: «النسب احلقيقية  لـ«ساس
ــاوز ٤٠٪،  ــة تتج ــر الصريح ــة غي للبطال
ــا البطالة  ــة جتاهلت في تقريره واحلكوم
ــز  ــل اجله ــني داخ ــود عامل ــة -وج املُقنّع
ــاج لهم الدولة- باإلضافة  احلكومي ال حتت
ــأ  تنش ــي  الت ــة  الهيكلي ــة  البطال ــى  إل
ــالت العاطلني  ــني مؤه ــة الفجوة ب نتيج
ــوق العمل».ويوضح أستاذ  ومتطلبات س
ــبب الرئيس النخفاض  االقتصاد أن «الس
ــبب املشروعات  املعدالت احلالية يأتي بس
ــام، والتي  ــيديها النظ ــي يُش ــة الت املؤقت
ــب  ــو ثالثة ماليني -بحس ــتوعبت نح اس
ــي أن هذا  ــي- مما يعن ــات السيس تصريح
ــيُضاف إلى قائمة العاطلني فور  الرقم س
ى في  ــاريع، وهو ما يُسمّ االنتهاء من املش

علم االقتصاد بالبطالة املوسمية».
ــاريع  ــي بأنّ املش ــا اعترف السيس وبينم
ــا  ــة، وأنه ــتٌ للبطال ــلٌّ مؤق ــة ح القومي
ــاعد على خلق مزيد من فرص العمل،  تس
ــككون في جدوى تلك  فإن املعارضني يش
ــاريع خاصة بعد مرور خمس سنوات  املش
ــروعات  كم الرئيس؛ ألنّ أغلب املش ــن حُ م
ــويس والعاصمة  ــعة قناة الس مثل توس
اإلدارية اجلديدة لم تضف للدخل القومي 
بخالف أنها تسببت في ارتفاع الدين العام 
احمللي واخلارجي نتيجة سياسة االقتراض، 
ــيدها احلكومة  ــي تش ــراج الت ــد األب فأح
ــة مثالً يتم  ــي العاصمة اإلداري املصرية ف
ــبة ٨٥٪ من خالل قرض صيني  متويله بنس
ــنوات، ونتيجة  ــدد على مدار عشر س يس
ــف الدين احمللي  ــات تضاع لتلك السياس
ــي عهد الرئيس  ــن ١٫٨ تيريليون جنيه ف م
املؤقت عدلي منصور إلى ٥٣٦. ٣ تيريليون 

ــت احلالي،  الوق ــي  ــه ف جني
ــن اخلارجي  ــا وصل الدي بينم

إلى ٨٨٫٢ مليار دوالر.
ــام احمللي  ــن الع ــاع الدي ارتف
ــع وهم اإلجنازات  واخلارجي م
ــي متثلت في  ــة والت احلكومي
ــي  ــزي ف ــك املرك ــالن البن إع
ــي)  الثان ــرين  (تش ــر  نوفمب
ــاع  بارتف ــي  املاض ــام  الع

ــدي للبالد ١٢ مليون دوالر  االحتياطي النق
ــني أكتوبر  ــد في الفترة ب ــهر واح خالل ش
(تشرين األول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 
ليصل إلى ٤٤٫٥١٣ مليار دوالر، لكنّ اخلدعة 
ــة تزامنًا مع تراجع  التي تُخفيها احلكوم
ــاع احلكومة  ــي هو اتب ــتثمار األجنب االس
ــاد على املنح  ــة االقتراض واالعتم سياس
ــر  ــبب املباش والديون اخلارجية، وهو الس

دون غيره في ارتفاع االحتياطي األجنبي.
وبعد مرور أكثر من عامني على القرض الذي 
ــدوق النقد  ــه مصر من «صن حصلت علي
الدولي»، تبرز احلكومة مؤشرات انتصارات 
أبرزها تراجع معدل التضخم إلى ١٤٪ بعد 
أن كان قد وصل إلى ٣٠٪ عام ٢٠١٧. وارتفاع 
ــن أقل من ١٥  ــي النقد األجنبي م احتياط
ــام ٢٠١٦ إلى ٤٤٫٥  ــار دوالر في أواخر ع ملي
ــن التصنيف االئتماني  ــار دوالر، وحتسَّ ملي
ــة «بلومبيرج» األمريكية  ملصر، لكنّ وكال
ــات «صندوق النقد» لن  اعتبرت أنّ سياس
ــكلة مصر االقتصادية؛ نظرًا ألنّ  حتل مش
ــا احلكومة  ــت عليه ــوال التي حصل األم
ــاع صناعي قوي  ــاء قط هها إلنش لم توجّ
ــاري -الفرق بني  ــوم بضبط امليزان التج يق
ــادرات- وبخالف أزمة  قيمة الورادات والص

ــه احلكومة الفتقارها  البطالة التي تواج
ــباب املؤدية  ــروعات، فإن األس ــك املش لتل
لألزمة االقتصادية ما زالت موجودة والتي 
تتمثل في نقص العملة الصعبة وارتفاع 
معدل التضخم بسبب العجز الكبير بني 
ــا أقل من  ــادرات مصر تكون دومً ــة ص قيم

وارداتها.

ــرج»: ملاذا لن يحل صندوق النقد      «بلومب
الدولي مشاكل مصر االقتصادية؟

٣-هل تنجــو البطالة مــن إخفاقات حكومة 
السيسي؟

ــداف «خطة  ــن أه ــة -ضم ــأت احلكوم جل
ــة عبر طرح  ــول العام ــع األص ٢٠٣٠»- لبي
ــركات القطاع  ــركة من ش أكثر من ٢٠ ش
ــة، بهدف حتقيق إيرادات  العام في البورص
تصل إلى ٨٠ مليار جنيه مصري، وبالرغم 
ــدادًا لعهد  ــوة متثل امت ــن أنّ تلك اخلُط م
ــات مبارك التي كانت أحد أسباب  سياس
ــعبية التي اندلعت عام ٢٠١١،  الثورة الش
إال أنّ احلكومة تبرر أنها ال تشبه سياسة 
اخلصخصة السابقة وأن االختالف يتمثل 
ــل قيمتها  ــركات قوية تص ــرح ش ــي ط ف
ــه مصري  ــى ٤٣٠ مليار جني ــوقية إل الس
ــي االقتصاد املصري،  بهدف إعادة الثقة ف
ــز املوازنة نحو ٤٣٨  ــي وقت بلغ فيه عج ف

ا. مليار و٥٩٤ مليون جنيهً
ــني أن فكرة  ــراء ومنهم جالل أم ــرى خب وي
ا غير موفقة،  بيع القطاع العام كانت دومً
ــرورة لعمليات  ــاك أي ض ــه لم يكن هن ألن
اخلصخصة التي متنع تدفق االستثمارات 
ا من الركود االقتصادي  اجلديدة وتسبب نوعً
ــدالت النمو  ــؤدي إلى ضعف مع ــو ما ي وه
ــر والبطالة،  ــبة كبيرة من الفق وخلق نس
ويعتبر أنّ احلل الوحيد هو فتح اجملال أمام 
ــاع العام  ــع بقاء القط ــاع اخلاص م القط
ــها التي  ــي النصيحة نفس ــو، وه كما ه
ــر مع إبعاد  ــدوق النقد» ملص وجهها «صن

اجليش عن احلياة االقتصادية. 
الالفت أن اخلطوة التي تنتهجها احلكومة 

تقابلها مشكالت خارجة عن سيطرتها؛ 
ــي يقوم بها  ــعودية الت فاإلصالحات الس
ــعودي محمد بن سلمان  ولي العهد الس
ضمن رؤية اململكة ٢٠٣٠ تستهدف تقليل 
ــة األجنبية، وتعتبر  االعتماد على العمال
التحويالت املالية التي يرسلها املصريون 
إلى بالدهم من دول اخلليج العربي، خاصة 
ــيًا للعملة  ــعودية، مصدرًا رئيس من الس
ــادي احمللي.  ــتقرار االقتص األجنبية واالس
ــي جمعها  ــات عام ٢٠١٧ الت ــا لبيان ووفقً
ــن ٧٠٪ من  ــإن أكثر م ــي» ف ــك الدول «البن
ــى مصر تأتي من دول  التحويالت املالية إل
ــو ٤٠٪  ــي، ونح ــاون اخلليج ــس التع مجل
ــعودية وحدها، ما يعني أن تقدم  من الس
ا من  ــعودية في خططها يعني مزيدً الس
اإلحباطات في اجلانب املصري، مثلما كان 

ا مع ارتفاع أسعار النفط. األمر دومً
ــياحة الذي  ــاع الس ــدء تعافي قط ومع ب
ــل القومي بعد  ــدر الثاني للدخ ميثل املص
قناة السويس، وهو ما قد يعني بالضرورة 
ــدالت البطالة إال أنّ التحدي  انخفاض مع
ــيطرة اجليش على  ــي س ــر يتمثل ف األكب
ــة الشركات  االقتصاد، وعدم قدرة منافس
اخلاصة وحتى احلكومية وأبرزها «الشركة 
ــركة احلديد  ــمنت»، و«ش ــة لألس القومي
ــالن  ــد إع ــا بع ــان توقفت اللت ــب»  والصل
ــهما، باإلضافة إلى ارتفاع معدالت  إفالس
الديون ملستويات غير مسبوقة، وانخفاض 
ــتمر عجز  قيمة العملة بعد التعومي، واس
ــزان التجاري مع عدم قدرة الدولة على  املي
ــة العامة،  ــز املوازن ــدي ألزمة عج التص

والسيطرة على معدالت التضخم.
ــام، إال  ــك األرق ــة تل ــن أهمي ــم م وبالرغ
ا  ــه دومً ــب علي ــة يترت ــدل البطال أنّ مع
ــره على  ــادي وأث ــتوى األداء االقتص مس
ــية، وحتى  احلياة االجتماعية والسياس
ــاءً على كافة  ــع اقتصاديون بن اآلن يتوق
ــدرة  ق ــدم  ع أنّ  ــابقة  الس ــات  املعلوم
ــى هدفها  ــول إل ــى الوص ــة عل احلكوم
ــيعني أنّ  ــة ٢٠٣٠، س ــي رؤي ــل ف املتمث
ــهم  احلالية ستس ــاريعها  ــة مش كاف
ــن على  ــبة البطالة ولك ــادة نس ــي زي ف
ــتوى البعيد، وهو نفسه الذي أملح  املس
إليه السيسي حني اعترف أن املشروعات 

القومية حل مؤقت للبطالة

12 قضايا
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ــؤال من الصحفيني حول  وردا على س
ــع إيران عقب  ــكرية م اخليارات العس
ــات، وقبيل املؤمتر  ــالن عن العقوب اإلع
ــال ترمب: "إن  ــترك، ق الصحفي املش
ــتعدة". ــدة دائما مس ــات املتح الوالي

وتابع: "إيران أفلست تقريبا، ووضعها 
االقتصادي صعب جدا".

ــة األميركي،  ــر اخلزان ــاد وزي ــدوره، أف ب
ــأن العقوبات  ــني، ب ــتيفن منوتش س
ــرة على إيران "كبيرة  األميركية األخي

جدا" .
ــذي  تنفي ــؤول  مس ــال  ق ــك  ذل ــى  ال
ــركة  إن الش ــعودية،  ــو الس بأرامك

ــاج  اإلنت ــتئناف  اس ــن  م ــة  واثق
بالكامل . من جهتها، أوضحت 
اخلزانة األميركية أن العقوبات 
ــادر  مص ــف  جتفي ــتهدف  تس
ــي  اإليران ــام  النظ أذرع  ــل  متوي
ــك تابعت أن  في املنطقة. كذل

هجوم إيران على السعودية غير 
رت احلكومات من مخاطر  مقبول. وحذّ
ــى "أنظمتهم  ــع إيران عل التعامل م

املالية" .
ــد أعلن  ــب كان ق ــى أن ترم ــار إل يش
األربعاء املاضي، عن حزمة جديدة من 

العقوبات التي ستفرض على إيران.
ــات  ــا "عقوب ــا بأنه ــا حينه ووصفه
مؤثرة"، وأشار إلى أن وجهة نظره جتاه 

هذا البلد لم تتغير.
ــوة األميركية،  ــذه اخلط ــا تعد ه فيم
ــران، بعد  ــاه إي ــن نوعها جت ــى م األول
ــآت  ــوم الذي تعرضت له منش الهج

"أرامكو" النفطية في السعودية 
السبت املاضي .

ــد الرئيس األميركي،  الى ذلك اك
ــل القضية  ــب، إن ح ــد ترم دونال
ــر الطرق  ــة قد ال يتم عب اإليراني

السلمية .
ــاة "فوكس  ــة مع قن وفي مقابل
ــد ترامب أن  ــوز" األميركية أك ني
ــيناريوهات كثيرة، ومن  هناك س
ــلميا،  ــد أن يتحقق احلل س اجلي

لكن ذلك قد ال يحدث.
ــاع األميركية  ــدت وزارة الدف وأك
ــتقدِّم  س ــا  أنه ــون)  (البنتاغ
ــارات  خي ــي  األميرك ــس  للرئي
ــى الهجمات  ــرد عل ــددة لل متع

ــركة  ــتهدفت ش ــة التي اس اإلرهابي
ــود  ــدة وج ــعودية، مؤك ــو الس أرامك
ــاض لتحديد  ــترك مع الري تعاون مش

موقع إطالق الصواريخ.
ــؤول إيراني كبير  ــك، قال مس وإلى ذل
ــط  ــترد من البحر املتوس ــران س إن إي
ــى أي ضربة  ــدي عل ــى احمليط الهن إل

أميركية.

ــة األنباء  ــات أتت عبر وكال التصريح
ــمية ونسبت للجنرال  اإليرانية الرس
يحيى رحيم صفوي مستشار املرشد 

اإليراني علي خامنئي.
ــت ضلوعها في  ــران كانت نف طه
ــأتني تابعتني  ــوم على منش الهج

ألرامكو، 
ا  ــذ ه

وأفاد 

مسؤولون عسكريون أميركيون أن 
البنتاغون سيعرض خالل اجتماع 
ــن  األم ــس  جملل ــة  اجلمع ــب  مرتق
ــب، خيارات  ترم ــة  برئاس القومي 
ــال  ــذي ط ــوم ال ــى الهج ــرد عل ال
السبت املاضي منشأتي نفط في 

السعودية.
ــيتد برس  ــة أسوش ــت وكال ونقل
ــيقدم مجموعة  ــون س أن البنتاغ
ــكرية  ــعة من اخليارات العس واس

للرئيس األميركي.
ويتوقع أن تعرض على ترمب قائمة 

ــات اجلوية  ــداف احملتملة للضرب باأله
داخل إيران، ضمن ردود أخرى محتملة، 
ــي الوقت عينه  ــيتم حتذيره ف كما س
ــد إيران  ــكري ض من أن العمل العس
ــب ما  ــرب، بحس ــول إلى ح ــد يتح ق
ــى  ــون عل ــؤولون أميركي ــح مس أوض
ــات، حتدثوا شرط عدم  دراية باملناقش

الكشف عن هوياتهم.
ــة "وول  ــت صحيف ــك، نقل ــى ذل إل
ــؤولني  ــال" عن املس ــتريت جورن س
ــكريني قولهم إن البنتاغون  العس
ــن  ــد م ــال املزي ــار إرس ــدرس خي ي
ــال  ــوي، فض ــاع اجل ــات الدف بطاري
ــدات مراقبة إلى  ــرات ومع عن طائ
ــز دفاعاتها  ــة اخلليج لتعزي منطق

بعد هجمات أرامكو.
ــدة خيارات  ــن بني ع ــا يدرس م كم
أخرى، اإلبقاء على حاملة طائرات 
ــي املنطقة  ــى األقل ف ــدة عل واح

باملستقبل املنظور.
ــاع  ــر الدف ــاعد وزي ــر أن مس يذك
ــان،  هوفم ــان  جوناث ــي،  األميرك
ــر صحفي  ــالل مؤمت ــن خ كان أعل
ــنطن، أن "إيران مسؤولة  في واش
ــن الهجمات  ــر ع ــكل أو بآخ بش

على منشآت أرامكو".
ــنقدم للرئيس دونالد  كما قال "س
ــى هجوم  ــارات للرد عل ــب خي ترم
ــاً إلى  ــن يقرر"، الفت ــو وهو م أرامك
ــآت  منش ــى  عل ــات  "الهجم أن 
ــكل  ــقة بش ــو كانت منس أرامك
ــم حتقيقات  ــر". وأضاف: "ندع كبي
أرامكو  ــعودية حول هجمات  الس
ــدداً  ــج"، مش ــتبق النتائ ــن نس ول
ــآت  على أن "الهجمات على منش
أرامكو قضية دولية وننتظر نتائج 

حتقيقات السعودية" .
إلى ذلك، أفاد بأن واشنطن تتشاور 
ــدات قد  ــاض ملنع أي تهدي ــع الري م

تأتي من شمال السعودية.
ــدث  املتح ــي،  املالك ــي  ترك ــال  وق
ــالل مؤمتر صحفي  ــم الوزارة، خ باس
ــي الرياض، إن اململكة تؤكد قدرتها  ف

على الدفاع عن أراضيها.

ــرس الثوري اإليراني  كما اكد قائد احل
ــالمي، عزم طهران  ــني س اللواء حس
ــقاط أي طائرات  ــة إس ــى مواصل عل
ــددا  ــا، مش ــرق أجواءه ــيرة تخت مس
ــة  لكاف ــتعدة  مس ــران  إي أن  ــى  عل
ــا  ــد يفرضه ــي ق ــيناريوهات الت الس

"العدو".
ــا  ــة نقله ــي كلم ــالمي ف ــال س وق
ــمي اإليراني، صباح  ــون الرس التلفزي
ــنواصل إسقاط  ــبت: "س الس امس 
ــك  تنته ــي  الت ــيرة  املس ــرات  الطائ
ــا بكل حزم، ولدينا  حرمة أجواء بالدن
ــقاطها"،  ــجاعة لإلعالن عن إس الش
ــة ما تزال غير  ــا "طاقاتنا الكامن الفت
ــوى  ــة ولم نقدم من قوتنا س معلوم
ــب وكالة  ــير"، وذلك حس النذر اليس

"تسنيم" اإليرانية.
ــعب اإليراني متكن من  وأضاف: "الش

ــيطرة، ونحن  ــاحات الس ــيع س توس
ــة  ــتعداد ملقابل ــى أمت االس ــوم عل الي
السيناريوهات التي يطرحها العدو"، 
ــا "ندعو أعداءنا إلى عدم تكرار  متابع
ــا  عندم ــتراتيجية  االس ــم  أخطائه
يتحدثون عن اخليار العسكري، ويجب 

عليهم أن يعودوا إلى التاريخ".
ــوري اإليراني:  ــرس الث ــذر قائد احل وح
ــم بكامل  ــا لرد أي عدوان غاش "إرادتن
ــة  بصرام ــرد  ن ــوف  وس ــة،  اجلهوزي
ــى أي اعتداء"، موضحا  وبكل قوة عل
ــن تبقى محدودة،  ــة احملدودة ل "الضرب
ــول له  ــى كل من تس ــوف نرد عل وس
ــه العدوان علينا وسندمره ولن  نفس

نترك له أي نقطة سليمة" .
ــي اخلليج، ال  ــرات ف ــدت التوت وتصاع
ــات املتحدة،  ــران والوالي ــيما بني إي س
ــران  ــنطن طه ــت واش ــا اتهم بعدم
ــتهدف  ــن هجوم اس ــؤولية ع باملس

ــي مايو/أيار،  ــط، ف ــالت نف ــت ناق س
ويونيو/حزيران، وهو ما تنفيه طهران.

وبعدها أسقطت إيران طائرة مسيرة 
ــا دخلت مجالها  أمريكية، قالت إنه
ــنطن أنها  ــا ذكرت واش ــوي، بينم اجل
ــة. وتراجع  ــواء الدولي ــت في األج كان
ــب،  ــد ترام ــي، دونال ــس األمريك الرئي
ــن  ــة األخيرة، عن قرار ش في اللحظ
ــى  ــران رداً عل ــد إي ــة ض ــات جوي ضرب

إسقاط الطائرة .
ــات بعد  ــذه التصريح ــي ه ــا تأت كم
حوالي أسبوع على هجوم استهدف 
ــعودية،  ــأتني نفطيتني في الس منش
ــؤوليتهم عنه،  ــن احلوثيون مس وأعل
ــنطن، إيران  فيما تتهم الرياض وواش

بالضلوع فيه .
ــي، جواد  ــة اإليران ــد وزير اخلارجي وأك
ــي طهران  ــبت نف ــف، امس الس ظري

تورطها في مهاجمة منشأت لشركة 
ــيرا إلى أن  ــعودية، مش "أرامكو" الس
ــهم ال يصدقون  ــعوديني أنفس "الس

الرواية". 
ــابه  وقال ظريف في تغريدة عبر حس
مبوقع "تويتر": مبا أن النظام السعودي 
ــرر- على إيران  ــي باللوم - بدون مب يلق
في مهاجمة منشآته النفطية، فمن 
الغريب أنهم شنوا هجوما انتقاميا 
ــدة ، في خرق  ــة) احلدي ــد (محافظ ض
ــذي أقرته األمم  ــار ال ــف إطالق الن لوق

املتحدة". 
ــي: "من الواضح  وأضاف الوزير اإليران
ــعوديني أنفسهم ال يصدقون  أن الس

رواية تورط إيران (في الهجوم)".
ــي أول تعليق  ــدة ظريف ف ــي تغري تأت
ــالن وزارة الدفاع األمريكية  له بعد إع
ــال قوات عسكرية  إرس (البنتاغون)، 
ــط، على  ــرق األوس ــة إلى الش إضافي

ــرق للحديث عن  ــم يتط ــم أنه ل الرغ
ــنطن  واش ــه  اعتبرت ــذي  ال ــراء  اإلج
ــى "القصف   ــى للرد عل ــوة األول اخلط

على اململكة العربية السعودية".
أن  ــي،  األمريك ــاع  الدف ــر  وزي ــال  وق
"الواليات املتحدة ال تسعى إلى حرب 
ــدد كبير من  ــران. لكن لديها ع مع إي
ــا إلى أن  ــكرية" الفت ــارات العس اخلي
ــوى اخلطوة  ــال القوات "ليس س إرس
األولى للرد على العدوان اإليراني على 

اململكة العربية السعودية".
ــي إحاطة  ــس البنتاغون ف ــال رئي وق
ــة  العربي ــة  "اململك إن  ــة  إعالمي
ــادة حدة  ــع زي ــت ملن ــعودية طلب الس
ــاعدة  ــا دوليا للمس ــد، دعم التصعي
ــة التحتية احليوية  ــي حماية البني ف
ــارات  اإلم ــت  طلب ــا  كم ــة.  للمملك
ــيرا إلى أن واشنطن  املساعدة"، مش

"تركز جهودها اآلن ملساعدة اململكة 
العربية السعودية على تعزيز بنيتها 

التحتية الدفاعية".
هذا وفي وقت سابق، اتهمت الواليات 
ــة  البني ــة  مبهاجم ــران  إي ــدة  املتح
التحتية للنفط في اململكة العربية 

السعودية. وتنفي إيران ذلك.
ــوات  ــال ق ــب بإرس ــرار ترام ــي ق ويأت
ــط في  ــرق األوس ــى الش ــة إل إضافي
ــة  ــة سياس إطار نهج إدارته ملمارس
ــران، وعلى  ــى ضد إي ــط األقص الضغ
خلفية الهجوم على منشآت شركة 
ـــ ١٤ من  ــي ال ــة ف ــو" النفطي "أرامك
ــي أعلن  ــي، والت ــبتمبر احلال أيلول/س

احلوثيون، مسؤوليتهم عنه.
كما أعلن وزير الدفاع األميركي مارك 
ــبت إرسال تعزيزات  إسبر، امس الس
ــة  ــى منطق إل ــة  أميركي ــكرية  عس
ــات التي  ــك بعد الهجم اخلليج، وذل

ــط  ــأتي النف ــتهدفت منش اس
السعوديتني

ــبر، أن الهجوم على  وأضاف إس

ــل تصعيدا  ــآت أرامكو ميث منش
ــي:  ــاع األميرك ــر الدف ــال وزي وق
ــي اخلليج  ــركاءنا ف ــم ش "ندع
ــكرية  عس ــارات  خي ــا  ولدين
ــر"، مؤكداً  ــرى إذا تطلب األم أخ
ــات  ــود التحقيق ــاض تق أن الري
ــآت  ــول الهجمات على منش ح

أرامكو.
ــة األركان  الى ذلك أعلنت رئاس
ــة للجيش الكويتي ، رفع  العام
حالة االستعداد القتالي لبعض 
ــاظ  للحف ــا  احترازي ــه  وحدات
ــن "أي أخطار  ــى أمن البالد م عل

محتملة".
ــة األركان في بيان  ــت رئاس وقال
ــمية  ــه وكالة األنباء الرس أوردت

ــتعداد  ــه مت "رفع حالة االس (كونا) إن
القتالي لبعض وحدات اجليش ضمن 
اإلجراءات االحترازية الواجب اتخاذها 
ــي متر بها  ــذه الظروف الت ــي مثل ه ف

املنطقة" .
ــذا اإلعالن يأتي "حفاظا  وتابعت أن ه
ــالمة أراضيها  ــالد وس ــن الب ــى أم عل
ــار  ــن أي أخط ــا م ــا وأجوائه ومياهه

محتملة".
ــة األركان أن اجليش  ــت رئاس وأوضح
التدريبات  ــذ  بتنفي ــوم  يق ــي  الكويت
ــة للوقوف على أعلى  اجلوية والبحري
ــاءة القتالية،  درجات اجلاهزية والكف
ــيرة إلى "تنفيذ تدريبات بالرماية  مش
احلية للقوة البحرية والقوة اجلوية" .

وكانت احلكومة الكويتية قد أعلنت 
ــا في حتليق  ــد أنها جتري حتقيق األح
طائرة مسيرة في مناطق على اجلانب 
ــاحلي من مدينة الكويت. وجاء  الس
ــوم بطائرات  ــوم من هج ــك بعد ي ذل
ــتهدف معملني تابعني  ــيرة اس مس
ــركة أرامكو السعودية في اجلزء  لش
ــب ما  ــرقي من اململكة، بحس الش

أعلنت الرياض.
واعتبرت اخلارجية الروسية العقوبات 
ــران غير  ــدة على إي ــة اجلدي األمريكي
ــيا  ــددة على عزم روس ــرعية، مش ش
ــة  ــع اجلمهوري ــاون م التع ــة  مواصل

اإلسالمية في القطاع املصرفي.
ــي املعني  ــم الثان ــر القس ــال مدي وق
ــيا في اخلارجية الروسية،  بشؤون آس
ــي حديث لوكالة  ــر كابولوف، ف ضمي
ــات  العقوب ــر  "نعتب ــتي"،:  "نوفوس
األحادية غير شرعية، وهذه التطورات 
ــكل من األشكال على  لن تؤثر بأي ش

مواقفنا من إيران" .
ــنواصل التعاون مع إيران  واضاف "س
في القطاع املصرفي وفقا ملا خططنا 

له. وهذا األمر لن يغير شيئا".
ــد  ــي، دونال ــس األمريك ــن الرئي  وأعل
ترامب، في وقت سابق ، عن فرض بالده 
حزمة جديدة من العقوبات على إيران 

اإليراني،  ــي  الوطن البنك  ــتهدف  تس
ــراءات التقييدية  ــذه اإلج ــال إن ه وق
ــا ضد  ــي مت تطبيقه ــع الت ــي األرف ه
ــي أي وقت  ــالمية ف ــة اإلس اجلمهوري

مضى.
كما قال املبعوث األمريكي إلى إيران، 
ــي،  ــس األمريك ــوك، إن الرئي ــن ه براي
ــد حل اخلالفات مع  دونالد ترامب، يري
إيران بالطرق الدبلوماسية، في الوقت 
ــنطن عقوبات  الذي فرضت فيه واش

جديدة على طهران ومن يعاونها.
ــي مؤمتر صحفي، أنه  وأوضح هوك، ف
ــوف "تفرض مزيداً  بالده س
ــات على إيران،  من العقوب
ــتثناءات أو  ــح اس ولن متن
ــدداً على أن  تنازالت"، مش
واشنطن ال تريد استخدام 
القوة في الشرق األوسط، 
لكنها ستواصل الضغط 

إلى أقصى حد ممكن.
ــار إلى أن واشنطن "على تواصل  وأش
ــي تتحاور مع  ــدول األوربية الت ــع ال م
إيران حول االتفاق النووي"، كما شدد 
ــتواصل منع طهران  ــى أن بالده س عل

من احلصول على سالح نووي.
ــى أن بالده خصصت مكافأة  ولفت إل
مالية بقيمة ١٥ مليون دوالر للحصول 
على معلومات بهدف تعطيل أنشطة 

احلرس الثوري اإليراني املالية.
وفي ذات السياق فرضت وزارة اخلزانة 
ــى  ــدة عل ــات جدي ــة عقوب األمريكي
ــاً و١٠ أفراد،  ــملت ١٦ كيان ــران، ش إي
ــفينة على قائمة  كما وضعت ١١ س
ــات التي  ــار العقوب ــي إط ــوداء، ف س
ــران ومن  ــنطن على إي ــا واش تفرضه
يعاونها.وتأتي العقوبات بعد ساعات 
من حزمة مختلفة من إجراءات 
واشنطن استهدفت هذه املرة 
ــة،  ــاء إيراني ــالث وكاالت فض ث
ــف فيه  ــت الذي تكث ــي الوق ف
واشنطن الضغط على برنامج 

طهران النووي.
ــة األمريكية في  ــت اخلزان وقال
ــى موقعها اإللكتروني  بيان عل
ــى  ــات عل ــت عقوب ــا فرض إنه
ــاء اإليرانية ومركز  وكالة الفض
أبحاث الفضاء اإليراني ومعهد 

أبحاث املالحة الفضائية.
كما هدد القائد العام للجيش 
الرحيم  ــد  اللواء عب ــي،  اإليران
ــرائيل من مغبة  ــوي، إس موس
ــكرية في  ــاركة العس التدخل واملش

منطقة اخلليج وبحر عمان.
ــح لوكالة  ــي تصري ــوي ف وقال موس
ــة: "إذا ارتكب الكيان  "فارس" اإليراني
ــوف  الصهيوني أي خطأ فإن عمره س

يتقلص إلى أقل من ٢٥ سنة".
وأضاف القائد العام للجيش اإليراني: 
"أستبعد أن يكون الكيان اإلسرائيلي 
ــور إلى اخلليج  لديه اجلرأة على احلض

وبحر عمان" .
ــعر  ــرة نش ــوي: "أي طائ ــع موس وتاب
ــدا لنا أو  ــكل تهدي ــوف تش ــا س أنه
ــد أن تعبر حدودنا  ــدر اعتداء وتري مص
ــكل قاطع  ــوف نتعامل معها بش س

ونسقطها".
ــط  تخط ــب  ترام إدارة  أن  ــر  يذك
ــتخدام  ــف دولي واس ــكيل حتال لتش
ــفينة للقيام بدوريات في املياه  ٥٥ س
ــرين  البحرية بالقرب من إيران في تش
ــبما  ــل، حس ــر املقب ــي/ نوفمب الثان
أفادت صحيفة "كيودو" اليابانية في 

واشنطن، يوم اخلميس املاضي.
ــة مطلعة،  ــادر إعالمي ــب مص وحس
ــة األمريكية قد  ــى أن اخلط ــير إل أش
ــث إن خمس  ــات، حي ــه صعوب تواج
ــاركة في  دول فقط وافقت على املش
حتالف تأمني املالحة في مضيق هرمز، 
ــن وبريطانيا  ــتراليا والبحري ــي أس ه
ــعودية  الس ــة  العربي ــة  واململك
واإلمارات، ومن املمكن أيضا أن تشارك 

فيها إسرائيل.
ــد  دونال ــي،  األمريك ــس  الرئي ــال  وق
ــن أن ترى إيران  ــب، ، إنه من املمك ترام
ــن أقوى دولة  ــة قوية جداً، "فنح ضرب
ــع تفوق كبير  ــكريا في العالم م عس

على اآلخرين".
وكانت جماعة "أنصار اهللا" قد تبنت 
ــيرة، استهدف  هجوما بطائرات مس
ــأتني نفطيتني تابعتني لعمالق  منش
ــي  ف ــو"،  "أرامك ــعودي  الس ــط  النف
ــق" و"هجرة خريص"  محافظتي "بقي

في املنطقة الشرقية للسعودية.

/ القسم السياسي

سالمي : سنواصل 
إسقاط الطائرات 
اِّـسرية التي تنتهك 
حرمة أجواء بالدنا بكل 
حزم ولدينا الشجاعة 
لإلعالن عن إسقاطها

ظريف متهكما : من 
الواضح أن السعوديني 
أنفسهم ال يصدقون 
رواية تورط إيران َّـ 
الهجوم

حرب التصريحات تستعر بين واشنطن وطهران .. وترامب: نحن من سيقرر توقيت ضرب إيران
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ــيقرر توقيت ضرب إيران.ووصف ترامب  ــدوق التنمية الوطني. وأكد أنه الذي س ــب، فرض عقوبات على البنك املركزي اإليراني، وصن ــس األميركي، دونالد ترم ــن الرئي أعل
ــد على أي دولة على اإلطالق".وأشار  ــون العقوبات ضد إيران بأنها "األش ــكوت موريس ــترالي س في تصريحات للصحفيني بالبيت األبيض إلى جانب رئيس الوزراء األس
ــهولة بالغة .. فكل ما عليهم فعله هو التوقف عن اإلرهاب اال انهم  ــكلة بس ــع اإليرانيني حل املش ــة عمليا" موضحا "كان بوس الى أن إيران " أصبحت االن مفلس

ــتيف منوشن  ــب قوله) .من جانبه أكد وزير اخلزانة األمريكي س ــكوت عليه" ( حس اصبحوا البلد األول في رعاية اإلرهاب في العالم.. وهو ما ال ميكننا أن الس
ــات للصحفيني بالبيت االبيض "مواصلة حملة الضغط القصوى على إيران" قائال إن هذه العقوبات "كبيرة جدا .. لقد قطعنا اآلن جميع مصادر  ــي تصريح ف

متويل إيران وحذر الرئيس األميركي، طهران من أن واشنطن متتلك أقوى جيش في العالم، وأنه ميارس أقصى درجات ضبط النفس جتاه إيران.
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ــد ثقافته، ما أتى  وخير ما يجس
ــالم) الذي  ــل روايته (س ــى بط عل
ــب والعنف)  (الصخ يتحدث عن 
ــن  ع ــدث  ويتح ــر،  فوكن ــم  لِولْي
ويتحدث  ورمزيتها،  ــون)  (بجمالي
ــا  ــات، ومب ــفات وحداث ــن فلس ع
ــراوي العليم،  ــو ال ــالم) ه أن (س
ــا الثانية للمؤلف،  فهو ميثل األن
ــاً جمالياً  ــة ذوق الرواي ــس  وتعك
ــى منابع  ــارة ال ــاً في اإلش واضح
ــات القدمية  ــي التحفي اجلمال ف
ــل موقفاً  ميث وهذا  ــكات)،  (األنتي
من اجلمال، وان كان قدمياً، وغالباً 
ــد ذلك في األشارة الى  ما يتجس
الذوق البغدادي األصيل سواء في 
ــة، فالبطل  ــاث أو في األمكن األث
ــيد:  ــارع الرش ــر على ش يتحس
ــيد الذي  ــارع الرش (أجتول في ش
ــد هويته باملاضي البعيد بعد  فق
ــة  ــني القدمي ــت الدكاك أن اختف
والتراثية) ص٢٠٠، أما التحفيات 
ــا  لن ــا  فيصوره ــكات)،  (األنتي
ــرار  وبأس ــا  به ــارف  ع ــر  تصوي
يتناول  ــا، فهو  وأصالته جمالها 
ــكالها ومزاياها  ــيراً الى أش مش

اجلميلة بدقة: (ثريات الكرستال 
ــقفها،  ــاوي تتدلى من س النمس
النقوش املغربية ألوانها زاهية... 
ــدة  منض ــة  الصال ــط  تتوس
ــة  ــة ومطعم ــبية منقوش خش
ــا مزهرية  ــدف، تتألأل فوقه بالصَّ
ــتال) ص١١٩، وهكذا تسيل  كرس
لغة (األنتيكات) في أشياء أخرى 
ــة  رش مثل (املاعون البلغاري) و(فَ
ــوح الى  ــير بوض ــرس) مما يش الع
التمسك باألصالة، ورفض الزيف 
ــمئزاز  وان كان معاصراً، ولعل اش
ــاء)،  (وف ــن  م ــالم)  (س ــل  البط
واستصغاره لها، بسبب تبرجها 

ــا)  (مكياجه ــا  جتمله ــة  وطريق
ــل ذلك  ــده، امنا ميث ــد عن ح الزائ
ــتصغار ردّ فعل  االشمئزاز واالس

ــى التزييف  ــل عل ــال األصي اجلم
والبهرجة الفارغة، فبطل الرواية 
ــة،  مثقف ــخصية  ش ــالم)  (س
ــة، تعتز بانتمائها  واقعية، كادح
وانطالقاً من صفاتها  لطبقتها، 
هذه تواجه ( سهى) التي يهواها 
ــا، ولكن انتماء  القلب ويهيم به
ــي املتناقض مع  ــهى) الطبق (س
ــه واقعياً،  ــالم) يجعل انتماء (س
فيكبت عواطفه وينصاع للواقع، 
( كنت استشعر كبرياءَكِ كامرأة، 
ــي  تضف ــة  البرجوازي ــك  طبقت
ــرف) ص١٧٣،  ــك هالة من الت علي
ــتمد من واقعه  وموقفه هذا مس

سرة اخلبز تواجه هذا  الكادح: (كِ
ــواء العاطفي اجملنون وتنتصر  الع
عليه) ص٩٤، ومستمد من تاريخ 

ــل الى  ــادر املوص ــده الذي يغ وال
ــتينات،  ــع الس ــي مطل ــداد ف بغ
ــكاره  أف ــبب  بس ــل  يُعتق ــم  ث
ــى معتزاً  ــارية، ولكنه يبق اليس
ــد أن أخذ الزمن  بافكاره حتى بع
ــطر األكبر: (نحن  ــن عمره الش م
بحاجة لفكر يستوعب املرحلة، 
ــأة احلياة  ــعى لتخفيف وط ويس
عن الطبقات املسحوقة واألشد 
ــة الرواية،  ــا لغ ــراً) ص١٣٧. أم فق
ــطى  فقد كانت هي اللغة الوس
ــاظ ال  ــى بالف ــن املعن ــرة ع املعب
ــح املفهوم،  ــن الفصي ــد ع تبتع
ــتنطاق مظاهر الطليعة  مع اس
ــود، مبا  ــى املقص ــيد املعن لتجس
جتود به من لون أو صوت أو رائحة، 
ــراً  ــرقاً معب ــى مش ــي املعن فيأت
ــة الطبيعة،  ــي بالغ ــة، ه ببالغ
ــن أملها  ــهى) تعبر ع ــذه (سُ فه
ــزواج من  ــق حلمها بال ــي حتقي ف
ــومُ ويدكَ  ــالم: (... رمبا يأتي الي س
ــا يدنو  ــدي، حينه ــس جس تالم
الربيع، أغصان األشجار تتراقص، 

االرض  ــي  ف ــدب  ي ــب  والعش
القاحلة، وقتها لن يعود للموت 
ــع،  ــوُّ الربي ــى) ص١٠١، فدن معن
ــجار املتراقصة،  ــان األش واغص

ــب الذي يدب في األرض  والعش
ــدي املوت بأفراغه  القاحلة، وحت
من معناه، كل هذا جاءَ ليظهر 
ــد  ــة اليد للجس بالغة مالمس
ــة بالغة  ــني، فالبالغ ــني حبيب ب
ــا الطبيعة التي أوحت  صنعته
ــا أوحت من معان تالمس أوتار  مب
ــال اصطناع وال عنت،  القلوب، ب

ــان  فالطائي كما جاء على لس
لّهِ (سالم): (أَتعامل مع اللغة  ظِ
ــاعري على الورق)  لتجسد مش
ص١٦٩، وقد كانت هذه البالغة 
معبرة عن طبع ال تَطبُع يتسم 
ــي، ولذلك ينهي  به فريد الطائ
ــا األخيرة  ــه في صفحاته روايت
ــذة ليالً،  الناف ــه: (فتحت  ول بقّ
العيون تبحث في فضاءٍ مظلم 
ــحابة  ــق أصيل، عن س ــن بري ع
ــا  ــوم، م ــط النج ــة وس مضيئ
ــر هذه احلياة؟ ... االوراق باتت  س
ــاقط) ص٢٢١، فاملتلقي –  تتس
ــتواه – يدرك أن  ــا كان مس مهم
ــذا الفضاء  انتهت، به ــة  الرواي
املظلم ، وتَساقُط االوراق، ولكن 
ــان احلقيقي يبقى باحثاً  األنس
ــحابة مضيئة  عن بريق أمل وس
ــن الظالم  ــط هذا الركام م وس
ــي الرواية بعض  ــني. ف والظالمي
ــات النحوية، التخلص  من الهن
ــر  اكث ــة  الرواي ــل  يجع ــا  منه
ــاب تزاحم  ــي اعش ــالوة؟ فه ح
ــص بعضاً  ــذور املثمرة لتمت اجل
من ألقها، كما أرى أن شخصية 
ــل مناضالً  ــى) التي متث (مصطف
ــي  ف ــهيداً  ــه ش ــت حيات انته
ــبيل الوطن، كان من املمكن  س
ــارة اليها  أن تتجاوز الرواية األش
بهذا االقتضاب الذي ال يتناسب 

وحجمها الوطني الكبير.

بغداد / البينة الجديدة
ــة  الثقاف ــر  وزي ــى  التق
ــياحة واآلثار الدكتور  والس
ــر احلمداني،يوم  ــد األمي عب
ــي   املاضــــ ــس  اخلمـــــي
ــز  املرك ــد  بوف  ،٢٠١٩/٩/١٩
الثقافي العراقي للطفولة 
ــني  حس الدكتور  ــة  برئاس
علي هارف وعدد من فناني 
ــرح الدمى، في مكتبه  مس
الرسمي مبقر الوزارة، حيث 
ــبول  س ــان  اجلانب ــث  بح

ــوض بالواقع الثقافي  النه
للطفل، وتطوير فن مسرح 
ــد  العراق.وأك ــي  ف ــى  الدم
ــاء على  ــالل اللق ــر خ الوزي
لدعم  ــوزارة  ال ــتعداد  «اس
املركز مادياً ومعنوياً، تثميناً 
ــي االرتقاء  ــام ف ــدوره اله ل
العراقي  ــل  الطف ــة  بثقاف
الفنية». ــه  ذائقت ــر  وتطوي

ــي أن «الوزارة  ــني احلمدان وب
ستساعد املركز في تنظيم 
ومتويل ملتقى فنون الدمى 

القادم،  ــام  الع ــي  الثاني ف
حيث سيتم دعوة عدد من 
ــاركة  الفرق العربية للمش
ــاركة،  للمش ــة  واحمللي
ــاعدتهم  ــن مس ــالً ع فض
بتخصيص مقر ثابت للهم 
ــاون مع أمانة بغداد». بالتع
ــالل اللقاء  ــر خ ــد الوزي وأك
ــوزارة  ال ــتعداد  «اس ــى  عل
لدعم املركز مادياً ومعنوياً، 
ــام في  اله ــدوره  ل ــاً  تثمين
ــل  ــة الطف ــاء بثقاف االرتق

ــه  ــر ذائقت ــي وتطوي العراق
ــي  احلمدان ــني  الفنية».وب
ــاعد  ستس ــوزارة  «ال أن 
ــم ومتويل  ــز في تنظي املرك
ملتقى فنون الدمى الثاني 
ــادم، حيث  ــام الق ــي الع ف
سيتم دعوة عدد من الفرق 
العربية للمشاركة واحمللية 
ــن  ع ــالً  فض ــاركة،  للمش
ــص  ــاعدتهم بتخصي مس
بالتعاون  ــم  لله ثابت  مقر 

مع أمانة بغداد».
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قراءة / أمني قاسم اِّـوسوي

 (الكنزة الزرقاء) رواية كتبها فريد الطائي، وهي أول منجز له َّـ عالم التأليف، والتجربة األوُّـ َّـ كل األشياء غالباً ما تأتي فجةً 
تعرتيها الركاكة والضعف، وتنقصها التجربة، ولكن فريد الطائي األنجز عمالً فيه ما فيه من دالئل النضج والجمال، وكأنه انجز أعماالً 
سبقت عمله هذا، ولعل مرد ذلك يعود اُّـ أنّ الكاتب أنجز روايته هذه وهو َّـ خريف العمر الذي منحته سنينه تجارب وقراءات 

مختلفة، تضعه داخل ركب اِّـثقفني..

البينة الجديدة / خاص
ــة  ــوت للصحاف ــن دار الص ع
ــدر العدد اجلديد من مجلة  ص
ــة  ــا االنيق ــوت بطبعته الص
والعدد يحمل رقم (١٣٩) مبئة 
مواضيع  ــت  تضمن ــة  صفح
ــة ابرزها حوار  مهمة ومتنوع
ــاعر العراقي حسب  مع الش
ــا كتب  ــر كم ــيخ جعف الش
ــن الراحل  ــد مظلوم ع محم
ــرمي كما تضمن العدد  فوزي ك
ابوابا كثيرة وغنية باملعلومات 
ــر  املفك ــة  اجملل ــي  ف ــب  وكت
ــن العلوي كما  العراقي حس
فتحت اجمللة ملفات ساخنة 
ــف تصفية  ــك (مل ــال ذل ومث

الدكتور منيف الرزاز).

سالم فنجان 
نحن ندور

كحبة في مسبح 

كريشة في مروحة

من سالف العصور 

نفرغ كأسنا

ثم نعود

كالناعور

منأل وقتنا

بالهذيان 

بالنذور

نبني اسوارا

ثم نحاول العبور

خلف السور

سطحية افكارنا

بسيطة احالمنا

خاوية. فارغة

من كل فكر 

وشعور 

كمسرح ليس له

جمهور

ــد كان دوما  ــألوا عنواننا ق ال تس

هكذا

في آخر الطابور

هند العميد
ــرفُ ملن أقولُها؟  ــاح اخليرِ، ال أع صب
ها؟  ــمعُ ــاذا أقولُها؟ ومن سيس ومل
ا  ــتفيد تائهً ــا – س ــا م ــا – يومً رُمبَّ
ــتقعُ بني يديه؛ ليتداركَ  ا س ما، رُمبَّ
ــيقرأها  ا س ه أنا، رُمبَّ ــم أتداركْ ما ل
ــى اخترت من  ــتهزئ بي؛ ألنن ويس
ا  ورُمبَّ ــرى،  ى لعم ــكريَّةِ منفً العس
ــه  ل ــي  تعن ال  ــا  ألنه ــيمزقها؛  س
ا ال يعني  ــبابي متامً ــيئًا مثلَ ش ش
ــم  ــع! نع ــع.. اجلمي ــيئًا للجمي ش
ــهُ لتلكَ  ــدَ يأبَ ــدٌ أنْ ال أح ــا متأكِّ أن
ــني  املراقبت ــاهرتني  الس ــني  العين

، واملباغت في أي  ــبِ ــوتِ املرتقَ للم
، وال جلروحِ  ــةٍ ــرر أي حلظ ، أك ــةٍ حلظ
ا،  ــدي التي إن التأمت فيزيائيًّ جس
فهي بكيمياءِ روحي لن تلتئم، وال 
حتى الشتهائي لصراعاتِ املوضةِ 

. ومالبسِ الشبابِ األنيقةِ
ا للذات، فما حملتني  .. كفى جلدً آهِ
بها قسوةُ أيامي لكفيلةٌ ألن تنهىَ 
ــي  ، فيكفين ــلٍ ــلٍ كام ــالمَ جي أح
ــاة  هذا اجللد لذاتي، ولتكي املواس
لنفسي.. نعم سأواسيها، بـ(ماذا) 
ــيكِ يا نفسي؟ مباذا؟ مباذا؟  سأواس
ــو  ــيمُ وه ي الوس ــدِ ــاءل اجلن يتس

يضرب على شفشتيه بآخر طرفِ 
ه على  ــطَّ به جروحَ القلمِ الذي خ
 ، رتُ ــم تذكَّ ــا نع ــه.. ه ورقِ مذكراتِ
، وهو  ــى الورقةِ يقولها ثم يقفز إل
بانتشاء  ويبتسم   ، يكتبُ بسرعةٍ
ا  ــارعً ، متس ــوةَ النصرِ املزعومِ نش
ــوتِ احتكاك  ــاتِ قلبِه، وص مع دق
، وكأنه ال يريدُ لكنز  القلمِ بالورقةِ
ــه. ورقةٌ  ــذار أن تفلتَ من ــن األع م

. بيضاءُ أخرى يبتدئ أولَ السطرِ
ــد ال أجد  ا فق ــت مدنيًّ ــا لو كن - أن
ــةً مالئمة، وعندها لن يكون  وظيف
ــب  أواك ألن  ــي  تكف ــود  نق ــي  مع

ــن  ول  ، ــاةِ احلي ــاتِ  مغري ــدَ  تصاع
ا  ا ماديًّ أستمتعَ ما لم أكنْ مكتفيًّ
ــم يكتب  ــم نع .. نع ــا اآلنَ ــا أن كم
ــه يقفزُ  ــكادُ قلب ــمٌ ي ــو مبتس وه
ــه أفضل حاال  ه؛ ألن ــني أضلعِ من ب
ــوارِ احلربِ والصحراءِ  ممن خارج أس
، واألسلحةِ  اجلرداءِ، وصوتِ املدافعِ
، وتعفنِ  ــراتِ ، وأزيزِ الطائ ــةِ اخلفيف
ا  اجلثثِ املتناثرةِ بني الصخورِ، بعيدً
 ، ، ونحيب األراملِ عن حسرة األيتامِ
ونشيج الثكالى، بل لن يستطيعَ 
ــافرَ، أو أن يبتاعَ  ــا – أن يس – وقته
ــي، لن يتمكن  ا كهاتف ــا ذكيًّ هاتفً

من ادخارَ مبلغٍ ينتفعُ منه فى أيامٍ 
ــتري  رَ ، لن يكونَ مبقدوره أن يش أُخَ
ــا حبيبتَه!  ــةً رائعةً ليبهرَ به هدي
ــاءل  ــة، يتس ــن الكتاب ــف ع يتوق
 .. ــقَ القلبِ ــعَ العينني، مخف متس
لَّ شيءٍ  حبيبة؟! أنا وإن امتلكتُ كُ
ال أملكُ حبيبةً قد جتدُ ضالتَها في 
ــرصُ احلياةِ  ه ف ــعفْ ــديٍّ لم تس جن
 ، بْ ــبْ أو يُحَ ه حقَّ أن يَح ــي منحِ ف
 ، ا بشموخٍ ينتفضُ من مكانِه واقفً
 .. الصباحيِّ ــدادِ  التع ــتعدادِ  وباس
ــثُ عن  ــا أبح ــي.. أن ــدتُ ضالت وج

. حبيبةٍ

البينة الجديدة / علي شريف
عقد احتاد أدباء وكتاب محافظة 
النتخاب  انتخابيا  ــرا  مؤمت بابل 
ــرع  لف ــدة  جي ــة  اداري ــة  هيئ
املؤمتراالنتخابي  االحتاد٠واسفر 
ــة (املعلم  ــم في قاع ــذي اقي ال
ــة املعلمني  ــي نقاب ــول) ف الرس
مبدينة احللة عن فوز الشاعر امنار 
مردان (٦٧) صوتا والشاعر احمد 
ــم صالح  ــي (٥٦) واملترج الناج
ــب  ــا واألدي ــعيد (٤٩) صوت الس
محمد محيي الدين (٤٩) صوتا 
ــينة بنيان ( ٤٢  والشاعرة حس
ــالم مكي  ــاعر س ) صوتا والش
ــاعرعبد األمير  (٣٩) صوتا والش
ــراد( ٣٦) صوتا بترجيح  خليل م
احلروف الهجائية عن االحتياط 
ــاعر مالك مسلماوي  األول الش
ــاط الثاني  ــا واالحتي (٣٦ ) صوت
 (٣١) ــال  اخلي ــد  احم ــور  الدكت
الهيئة  ــاع  اجتم ــد  وبع صوتا. 
اإلدارية اجلديدة انتخب املترجم 
ــاً للفرع  ــعيد رئيس صالح الس

ــاً ومحمد علي  وامنار مردان نائب
اإلدارية  ــؤول  ــن مس الدي محي 
ــة وعبد األمير خليل مراد  واملالي
الثقافية وسالم مكي  مسؤول 
مسؤول اإلعالم واحمد الناجي 
ــات  املنتدي ــة  متابع ــؤول  مس
ــان  بني ــينة  حس ــيدة  والس
ــة.  العام ــات  العالق ــؤولة  مس
ــات  انتخاب ان  ــارة  االش ــدر  وجت
ــهدت  احتاد أدباء وكتاب بابل ش
ــخصيات  ــوراً مميزاً من ش حض
ــة باإلضافة إلى  ــر أدبي وجماهي
السيد رئيس احتاد ادباء وكتاب 
ــاص والباحث ناجح  العراق الق
ــب  املكت ــاء  وأعض ــوري  املعم
ــار  جب ــاعر  الش ــذي  التنفي
ــاعر رياض الغريب  الكواز والش
والدكتور عمار املسعودي وعبد 
ــر بردى.  ــري وزهي ــادة البص الس
للرئيس  تبارك  (البينة اجلديدة) 
واعضاء الهيئة اجلديدة وتتمنى 
ــم اطراد التقدم في عملهم  له

االدبي والثقافي.

أفنيتُ شعري في الرثاءِ 
.. ولمْ أزلْ

حُ  والغيرُ ميدحُ أو يطوّ
.. بالغزلْ

 َ تعمى العيونُ إذا ترمنّ
شادنٌ

صمّ األذانِ وألسنٌ تشكو 
.. الشللْ

ما بيننا األحياءُ تُبدعُ ثورةً
، كعبتُها: املعاني  وتطوفُ

.. واجلملْ
ما بيننا األحياءُ صورةُ 

قابلٍ
،زخرفاتٌ  يُشجي، يُشنّفُ

.. علْ من شُ
ما بيننا األقمارُ كأسٌ 

ملهمٌ
، جنيُ  ، سكراتُهُ رشفاتُهُ

.. العسلْ
ما بالُ جنّ الشعرِ يندبُ 

هاتفاً
حصدَ القرائحَ في قصورٍ، 

.. في الطللْ
ما بالُ جنّ الشعرِ صارَ 

مشاكساً
بنيَ احلداثةِ واصطراعٍ 

.. للمللْ

عٌ في لوحةٍ االختالفُ تنوّ
ألوانُها تُذكي التحاورَ 

.. واجلدلْ
، ومضةٌ بنيانهُ فالنثرُ عقلٌ
يعطي الوجودَ حضارةً 

.. فيها أملْ
واحلرّ تفعيلٌ يشدّ عبابهُ

حبلٌ من االحالمِ ميسكهُ 
.. زحلْ

ةٍ رّةُ أمّ والشاعرُ الشعبيّ غُ
ها، ولسانُها، وبهِ  تاريخُ

.. املثلْ
عرِ ميطرُ  ما بالُ وحيّ الشّ

أدمعاً
ويحَ احلروفَ وقد تلبّسها 

.. اخلجلْ
عرِ يربطُ  إنْ كانَ وحيُ الشّ

مقولي
ال مرحباً ألقاهُ، ال سهالً 

.. نزلْ
دعني أقولُ ففي الكالمِ 

مرارةٌ
ا جتيشُ بهِ الصدورُ وذي  عمّ

.. املُقلْ
دُ  كمْ راحلٍ صرْنا منجّ

هُ حرفَ
واملنشدونَ هنا كأنهمُ 

.. الوشلْ
مَ  نْ (للبياتي) حيثُ هشّ مَ

عمرَهُ
غيّبٌ يشكو  متغرّبٌ ومُ

.. املللْ

أمْ منْ لفخرِ فراتِنا ولدجلةٍ
كَ  ) حيثُ حرفُ (ألبي فراتٍ

.. ال يُشلْ
أمْ منْ لـ(رشدي) أو لـ(بُلند) 

الذي
بلتْ عليهِ مصائبٌ منها  جُ

.. نهلْ
أمْ منْ لـ(مردان) الذي 

ينأى بهِ
النسيانُ واستشرى بأردانِ 

.. اخلبلْ
ال نحتفي بالشعرِ إذْ هو 

حاضرٌ
بل نرجتيهِ ونستفيقُ إذا 

!.. رحلْ
باألمسِ كانَ مغرّداً ما 

بيننا
ال يطربُ احليّ الذي فيهِ 

.. ابتهلْ
باألمسِ يكتبُ والقوافيَ 

نارُهُ
دَ أوْ  ال ليسَ منّأ منْ تفقّ

.. سألْ
قلْ للمقاهي كيفَ ضجّ 

لقاؤهُ
ولصورةٍ رُسمتْ وبيتٍ في 

.. عجلْ
يا راثياً طبعُ الرّثاءِ متزّقٌ
رُهُ  دٌ ميشي، يُعثّ وتوحّ

.. الوجلْ
إنّي أنا املرثيّ أندبُ ساعتي

رّكُ ذا  وألنّ شعري ال يحُ
.. اجلبلْ

فمتى ستُقرأ أحرفي 
ولسانُها

 : سيجيبُني، إرحلْ وننعتُكَ
!.. البطلْ

ÜÌÜu@ÖÜ«@ø@pÏñ€a
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ــده يحمل اهمية كبرى،  ــدث عن الرمز في االدب، جن حينما نتح
ــز كأداة  ــب التفريق بني الرم ــال احمللق، ويج ــل عن اخلي ــد ال تق ق
ــاطير كفكرة للنص،  ــع وبني األس ــل الفكرة مبعنى واس لتوصي
ــب يعطي  ــي التوظيف املناس ــي النص األدب ــف الرمز ف فتوظي
ــه ودالالته، يجتاز  ــة في كلمات ــداً أرحب وحركة فاعل ــص بُع الن
ــن  س ــق وتناغم بديع، متى ما أحُ ــى املاضي في تناس ــر إل احلاض
ــا النص، رغم أن  ــرة التي يطرحه ــز املعبر عن الفك ــار الرم اختي
ــة واليونانيني  ــداً، كما هو عند الفراعن ــتعمال الرمز قدمي ج اس
ــه املتميزة لم يُعرف إال  ــاء إال أن املذهب الرمزي بخصائص القدم
ــر في  ا بياناً نش ــيًّ ــرون كاتباً فرنس عام ١٨٨٦م، حيث أصدر عش
إحدى الصحف يعلن ميالد املذهب الرمزي، وعرف هؤالء الكتّاب 
ــاء الغامضني، وكان بيانهم  ــرين باألدب حتى مطلع القرن العش
ــتخدم فيها  ــة األدبية تس ــن التجرب ــى (تقدمي نوع م ــدف ال يه
ــتحضار حاالت وجدانية، سواء كانت شعورية أو  الكلمات الس
ــعورية، بصرف النظر عن املاديات احملسوسة التي ترمز إلى  ال ش
هذه الكلمات، وبصرف النظر عن احملتوى العقلي الذي تتضمنه، 
ــام األول)، ومن أبرز  ــة وجدانية في املق ــة األدبية جترب ألن التجرب
ــخصيات في املذهب الرمزي في فرنسا، وهي مسقط رأس  الش
ــر ١٨٢١ – ١٩٦٧م وتلميذه  ــي بودلي ــب الفرنس ــة: هواألدي الرمزي
ــفيا  ــال اصبحت الرمزية مذهبا أدبيا فلس ــو، وبطبيعة احل رامب
ــفية اخملتلفة بواسطة  غربيا، يعبر عن التجارب األدبية والفلس
الرمز أواإلشارة، أوالتلميح، والرمز يعني اإليحاء، أي التعبير غير 
ــتترة، التي ال تقوى اللغة  ــية املس ــر عن النواحي النفس املباش
ــن املؤكد ان  ــرة، وم ــراد التعبير عنها مباش ــا، أو إلي ــى أدائه عل
ــة واجتماعية، قد تدعو إلى  ــة ال تخلو من مضامني فكري الرمزي
ــترة  التحلل من القيم الدينية واخللقية، بل تتمرد عليها، متس
ــارة، مبتعدة عن عالم الواقع وما فيه من مشكالت  بالرمز واإلش
ــم اخليال بحيث يكون  ــية، واجلنوح إلى عال اجتماعية وسياس
ــاعر العاطفية،  ــة واملش ــن املعاني العقلي ــو املعبر ع ــز، ه الرم
متخذة أساليباً تعبيرية جديدة وذلك باستخدام ألفاظ موحية، 
ــروب، الذي يوحي مبصرع  ــواء روحية، مثل لفظ الغ تعبر عن أج
ــمس الدامي والشعور بزوال أمر ما، واإلحساس باالنقباض،  الش
ــات املتباعدة رغبة في  ــد الرمزية إلى تقريب الصف وكذلك تعم
ــمس  ــاء مثل تعبيرات: الكون املقمر، الضوء الباكي، الش اإليح
ــرة املذاق.. الخ. ويكاد يكون هذا املذهب نتيجة من نتائج متزق  امل
ــبب طغيان النزعة املادية وغيبة  ــان األوروبي وضياعه بس اإلنس
ــول إليها، من  ــري وحده للوص ــة، والتعلق بالعقل البش احلقيق
خالل علوم توهم باخلالص عند السير في دروب اجلمال، وال شك 
ــة ثمرة من ثمرات الفراغ الروحي والهروب من مواجهة  أن الرمزي

املشكالت باستخدام الرمز في التعبير عنها.

@lÖ˛a@ø@åflä€a
AÍäqcÎ
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مؤسسة الرعد اإلنسانية تقيم حفالً فنياً ترفيهياً لألطفال اليتامى وتوزع الكسوة المدرسية
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حفل رائع متنوع الفقرات
كانت األجواء التي شهدتها قاعة مطعم 
ــير الى  ــي املنصور تش ــكار العائلي ف أوس
ــة كبيرة  ــد وفرت فرص ــبة هذه ق أن املناس
ــى ممن فقدوا  ــل أطفال اليتام إللتقاء عوائ
ــباب  ــن أو أحدهما لعدة ظروف وأس الوالدي
ــهداء والوفيات الطبيعية وهذا ما  من الش
ــاركون  جعل الكثير منهم يتعارفون ويش
ــوية في مشهد رائع وقد كان  أحاديثهم س
ذلك االنطباع الذي جعل القاعة تزهو بهم 
ــكان عائلة  ــم البهي ليكون امل وبحضوره
واحدة معبرة ولها أبعادها وحساباتها بأن 
ــن ظروفهم وأحزانهم   العراقيني مهما تك
وقساوة حياتهم املعيشية يتناسونها في 
حلظة املشاركة اجلماعية في أية مناسبة 

ــرور  ــث البهجة والس ــارة تبع مفرحة وس
ــاً  ألطفالهم ليكونوا أكثر تالحماً وجتانس
وهذا ما رأيناه من خالل تالحم االطفال وهم 
ــمة والفرح الذي كان عنوان  ممتلئون بالبس
ــاعر يحيى النجفي   ــذي أداره الش احلفل ال
وهو يرحب بضيوفه الكرام مفتتحاً فقراته 
بقراءة سورة من آيات الذكر احلكيم بصوت 
ــورة  ــارس عبد اجلبار.. ثم قراءة س القارئ ف

الفاحتة على أرواح االموات وشهداء الوطن 
ــيد الوطني وقوفاً..  جميعاً.. ثم عزف النش
ــيد الوطنية  ــيقى واالناش ــدح املوس لتص
ــراق العظيم، لتنطلق  العذبة من أجل الع
ــل بكلمة ألقاها  ــات وفقرات احلف الفعالي
ــد الكناني عضو جلنة  ــيد النائب أحم الس
حقوق اإلنسان في مجلس النواب العراقي 
ــن وقوفه الى جانب كل  والذي عبر فيها ع
الدعوات اخليرة واإلنسانية بتقدمي يد العون 
واملساعدة الطفالنا اليتامى احللوين.. والذي 
أكد أن جلنة حقوق اإلنسان النيابية تسعى 
ــة العراقية في  ــع العائل ــاً للوقوف م دائم
ــروعة  كافة مجاالت احلياة وحقوقها املش
ــتور ومع امتداد ظروفنا  التي ضمنها الدس
ــا واجه البلد من حتديات كبيرة أال  وبعض م
ــا وحققنا بفضل  ــد اهللا انتصرن أننا واحلم

ــهداء االكرمني  اهللا و بطولة وتضحية الش
وعلينا االهتمام باجلانب األبوي جتاه اطفالنا 
وأحبتنا من اليتامى النهم عماد املستقبل 
ــهيالت  والتس ــات  اخلدم ــدمي  لتق ــد..  والغ
ــاعدة وأن  ــد العون واملس ــم ومد ي لعوائله
واجبنا يتحتم علينا بجعلهم ال يشعرون 
ــا كان عريف  ــان. فيم ــدان االبوة واحلن بفق

ــي) يلقي القصائد  ــاعر (النجف احلفل الش
ــث األمل من  ــي تبع ــة الت ــة الرائع الوطني
جديد في روح الطفولة حلب الوطن.. جاءت 
ــاض) ليلقي واحدة  ــاعر (عادل ري فقرة الش
ــو يتغنى بالوطن  من القصائد اجلميلة وه
ــب األرض والتضحية واألم  ــهيد وح وبالش
ــوب (ثروت  ــاة.. وللطفل املوه ــا باحلي ودوره
ــعر وهو يقرأ  ــاركة في الش ــي) مش النجف
ــة والعاطفية  ــد الوطني ــددا من القصائ ع
ــذي صفق  ــاب احلضور ال ــت إعج ــي نال الت

حلالوة االلقاء والتعبير.
الفنان هاشم سلمان صديق الطفولة

ــاركة  ومش ــز  املمي ــوره  حض ــن  للف وكان 
ــفير الطفولة  ــم سلمان) س الفنان (هاش
ــو يطل عليهم ليقدم  وحبيب االطفال وه
لهم أجمل العروض من األلعاب السحرية 

ــه  وطريقت ــة  الفني ــاته  بلمس ــلية  واملس
ــكل كبير وهو  ــة التي أمتعتهم بش اخلاص
ــة احلركة  ــه بطريقة خف ــتعرض ألعاب يس
ــى خدع بصرية  ــياء ال وكيفية حتويل االش
ــن التفوا  ــان االطفال الذي ــت استحس الق
ــة وطريقة  ــة والغراب حوله وكانت الدهش
ــل..  احلف ــي  ف ــل  واالجم االروع  ــي  ه األداء 

ــاء  ــا بالثن ــي قدمه ــه الت ــت فقرات وحظي
ــو يدخل  ــار وه ــق احل ــاب والتصفي واإلعج
ــة العراقية  ــامة للطفول البهجة واالبتس
ــم بكل معاني الرقة واحلنان  في حفل اتس
والتعامل األبوي من القائمني عليه وحسن 

االستقبال والتنظيم والتوديع.
توزيع الشهادات وهدايا األطفال

ــهادات التقديرية لتكرمي عدد  ومت توزيع الش
من السادة احلضور السهامتهم القيمة في 
ــتي  جناح هذا الكرنفال وتعاونهم اللوجس
ــة الرعد  ــتمر مع مؤسس ــم املس وتواصله

اإلنسانية ورئيستها السيدة (غيداء الدوري) 
هذه اإلنسانة واألم املثالية للطفل العراقي 
ــة.. والتي  ــم أعمالها اخليري وجناحها مبعظ
ــكرها وتقديرها لكافة ضيوفها  قدمت ش
ــن لبوا دعوتها الكرمية وحضورهم هذا  الذي
ــية  ــوة املدرس ــل.. ثم بدأ توزيع الكس احلف
املفدمة لألطفال من الذكور واإلناث وشارك 
في توزيعها النائب أحمد الكناني والسيدة 
خلود الشمري واإلعالمي نبراس من مديرية 
شرطة بغداد.. ومسك ختامها  تقدمي وجبة 

عشاء فاخرة للمدعوين كافة.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  

ال ترتبط بحزب أو حركة
 أو أية جهة دينية أو سياسية
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ـ ٢٠٢٠ أقامت مؤسسة  حتت شعار (بجهود املتميزين نبني الوطن) ومع حلول املوسم الدراسي املقبل ٢٠١٩ـ 
ــوة  ــال اليتامى وعوائلهم الكرمية وتوزيع الكس ــاً ترفيهياً كبيراً متميزاً لألطف ــانية حفالً فني الرعد اإلنس
ــي ٢٠ /٢٠١٩/٩ وبحضور الفت  ــوم اجلمعة املاض ــكار ظهيرة ي ــم وذلك في قاعة أوس ــية له املدرس
ــيد النائب أحمد الكناني ونخبة من االساتذة  ــخصيات العراقية يتقدمهم الس للعديد من الش
ــان واملنظمات  ــطني في مجال حقوق اإلنس ــائل اإلعالم اخملتلفة والناش االكادمييني واملثقفني ووس

العاملة بحقوق املرأة والطفل، وقد أحيا احلفل الترفيهي الفنان هاشم سلمان سفير الطفولة..

متابعة / البينة اجلديدة
دانست  ــنت  النجمة كريس احتفلت 
ــر  ــى مم ــة عل ــا اخلاص ــع جنمته بوض
الشهرة في هوليوود تقديراً ألعمالها 
ــينمائية املميزة خالل مسيرتها  الس
ــنت  ــة احلافلة. وحضرت كريس الفني
برفقة خطيبها جيسي  االحتفالية 
ــس، وابنهما البالغ من العمر  بليمون
عاماً واحداً، وسط حضور جماهيري 
ــن  ــدد م ــه ع ــر، تخلّل ــي غفي وإعالم
ــني. وتألقت  ــنت املقرّب أصدقاء كريس
ــانيل  ــتان من دار ش ــنت بفس كريس

ــية الشهيرة. CHANEL الفرنس
ــذا  ــنت ه ــت كريس نح ــد مُ وق

ــرة وجيزة  ــد فت ــرمي بع التك
املعاملة  ــن  ع ــا  ثه من حتدّ
ــيئة التي تتلقاها من  الس
وصنّاع  واملنتجني  اإلعالم 
هوليوود،  ــي  ف ــينما  الس
ــل  التقلي ــم  يت ــث  بحي
ــة  كممثل ــأنها  ش ــن  م
ــذا اجملال منذ  تعمل في ه
ــداً منذ  ــد، وحتدي زمن بعي

طفولتها حني شاركت في 
 Interview With A ــم   فيل

Vampire مع النجم براد بيت 
والنجم توم كروز. ولم تتمكن 

ــنت من ضبط مشاعرها  كريس
خالل إلقاء خطيبها كلمةً خالل 

التكرمي، أثنى فيها على موهبتها 
مته من أعمال سينمائية  وما قدّ
ة  ــدّ مميزة، فانهمرت دموعها لش

ــنت،  ــر أن خطيب كريس ــر. يُذك التأثّ
جيسي بليمونس، هو ممثل كوميدي 

ــاً كبيراً في عدد  أميركي، حقق جناح
دة البارزة، مثل دوره  من األدوار املساعِ
 Friday Night Lights ــل في مسلس
الذي أنتجته شبكة NBC األميركية، 
د فيه شخصية الندري كالرك. وجسّ

@bËn‡v‰i@›–n§@oé„aÖ@≥éÌä◊
ÒäËí€a@äæ@ø@Úïb®a

البينة اجلديدة / سعدي السند 
ــرة العالقات  ــع لدائ ــة التاب ــر الثقاف ــهدت قص ش
الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة واالثار، 
ــة ملياء  ــداع للمخرج ــرحية مصرع االب ــرص مس ع
ــهداء األمام  ــان وذكرى استشهاد سيد الش اخلرس
ــني  وأهل بيته وأصحابه (ع) في واقعة الطف  احلس
ــي ٢٠١٩/٩/١٥  ــوم األحد املاض ــة األليمة، ي العظيم
التي أقامتها منظمة السينما للجميع مسرحية، 
التي قدمت قبل عدة سنوات وكتبت لها السيناريو 
وأخرجتها الراحلة ملياء هاشم. واشار السيناريست 
ــان في  ــى ان ملياء اخلرس ــز الكنعاني ال ــرج فائ واخمل
ــتخدمت  ــرع اإلبداع اس ــرحية مص ــا ملس اخراجه

ــرض داخل العرض  ــدا وهو الع ــتوى بصريا جدي مس
ــهد  وذلك في انتقالة ميتافيزيقية للممثل في مش
السيدة رقية (ع) حيث عملت مطابقة بني صورة او 
ــرحي ثم انتقلت من الصورة  منظر سينمائي ومس
املسرحية الفيزيقية الى السينما بانتقالة رشيقة 
ــة وهي التجربة  ــاج الربط فيها الى جرأة تقني يحت
ــوّع األبداع في  ــرح العراقي وقد تن ــي املس األولى ف
املسرحية بأرقى معانيه تعددت تقنيات احلراك الذي 
ــرحية. بعد ذلك مت تقدمي مشهد من  ــهدته املس ش
ــرحية مصرع االبطال من قبل علياء عبداجلبار  مس
ــد عرضها. ــوا حاضرين عن ــر، وكان ــر عبداالمي وماه
ــتلهمت  وقالت علياء «ان املرحومة اخملرجة ملياء اس

ــر العديد  ــكل موضوعي مميز عب ــة الطف بش واقع
ــيدية مللحمة  ــرة للنمطية التجس من الرؤى املغاي
ــرحي تواصلي  ــدة عبر انتاج عرض مس الطف اخلال
متمثال بالوقائع وترميزاتها التي تبرر قواها من خالل 
االنساق الفكرية والتعبيرية واللغوية«. واشار ماهر 
ــرح هو واجهة  عبداألمير الى «جميعا نعرف ان املس
ــرحية  ــع اوهو مرآة اجملتمع وان مس مهمة للمجتم
ــداول روائعها االخراجية االن  مصرع االبداع التي نت
ــاء هو دليل  ــداع مخرجتنا الراحلة ملي ــتذكر اب ونس
ــوس من خالل  ــرحية واثرها في النف ــذه املس متيز ه
ــي جتربة غنية جدا  ــة الذكية للمخرجة وه التجرب

تعلمنا منها الكثير».
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بغداد / البينة اجلديدة
ــي اجلديد، زار مدير عام دائرة  ــبة بدء العام الدراس مبناس
ــتاذ عبد  ــود عبد اجلبار واالس ــيقية محم الفنون املوس
اجلبار الشويلي من وزارة الثقافة مدرسة بغداد للفنون 
املوسيقية والتعبيرية (املوسيقى والباليه) يوم االربعاء  
ــة  ــي ١٨ / ٩ / ٢٠١٩ وجرى اجتماع مع مدير مدرس املاض
ــام. وأكد  ــان نزار ومدراء االقس ــيقى والباليه عدن املوس
ــكيل جلان  ــاع، اهمية تش ــالل االجتم ــر العام، خ املدي
ــرى ملتابعة  ــاطات الفنية وأخ ــم النش ــص بتنظي تخت
ــك تنظيم عمل مجلس  ــة. وكذل االمور املالية للمدرس
ــة التربوية،  ــم العملي ــه في دع ــور، ألهميت ــاء االم اولي
ــكل  ــة بش ــاع مجلس مدراء املدرس ــى إجتم ــا  ال داعي
ــن تطوير العملية التعليمية  دوري، الذي من خالله ميك
ــة  ــاطات الالصفي ــز النش ــى تعزي ــيرا ال ــة. مش والفني
باقامة السفرات املدرسية وخاصة تلك التي تركز على 
ــا من بعد وطني اضافة  ــن االثرية واالهوار ملا فيه االماك
ــدا لتوجيه وزير الثقافة  ــى االهمية الترفيهية. وتأكي ال
ــر احلمداني، في  ــور عبداالمي ــار، الدكت ــياحة واآلث والس
ــاريع فنية وموسيقية، فقد دعا الى تشكيل  تقدمي مش
جلان لوضع مشاريع فنية ابداعية لطلبة املدرسة. الفتا 

ــة التطويرية، قائال  ــتفادة من التجارب العاملي الى االس
ــريحة  ــا مؤمن متاما ان تقدم البلد يكون من خالل ش (ان
ــباب). وعلى خلفية تساؤل الكادر التدريسي حول  الش
تعزيز املدرسة بكادر تدريسي فني، فقد أكد املدير العام 
ــار على تخصيص مبلغ مالي يكفي لدفع اجور  عبداجلب
ــك دفع اجور  ــادم، وكذل ــي الق ــن للعام الدراس احملاضري

احملاضرين للعام املنصرم.
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متابعة / البينة اجلديدة
ــى حضور  ــادل إمام عل ــان ع ــرص الفن ح
ــن  م ــابقتني  الس ــني  الدورت ــات  فعالي
ــينمائي الدولي،  ــة الس ــان اجلون مهرج
خاصة أنه مت تكرميه في الدورة األولى من 
ــن دورته الثالثة. املهرجان إال أنه غاب ع

ــار  ــني بأخب ــن املهتم ــد م ــع العدي وأرج
ــه عن املهرجان لعودته إلى  الزعيم غياب
ــد «فالنتينو»،  ــله اجلدي تصوير مسلس
ــهور  ــف تصويره خالل الش ــذي توق وال
املاضية، ما أدى إلى عدم حلاقه بالعرض 
خالل شهر رمضان املاضي. وكان الزعيم 
قد بدأ تصوير مسلسله «فالنتينو» في 
العام املاضي على أمل اللحاق بالعرض 
ــباب صحية  رمضان املاضي إال أنه ألس
ــتطع إجناز املسلسل مما جعله  لم يس
ــه لرمضان ٢٠٢٠،  يؤجل تصويره وعرض
وقد بدأ في استكمال التصوير منذ أيام 
ــن حضور حفل  ــة وهو ما منعه م قليل

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

Contracts Dept Announcement

ــتنادا اُّـ  ــم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٥٥١ َّـ ٢٠١٩/٦/١٣) .واس ــتنادا اُّـ كتاب قس اس
توصيات لجنة التحليل والتقييم االوُّـ ذي العدد ٧١/َّـ٢٠١٩/٨/٧.

  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) 
مشروع (توسيع واكساء السايد االيسر لناحية النشوة اِّـدخل الشمالي).

 - وبكلفة  تخمينية قدرها( ٦٠٣,٠٠٠,٠٠٠)  ستمائة وثالثة مليون دينار عراقي.
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.

 - مدة التنفيذ ( ١٨٠  يوما ) .
- تبويب اِّـشروع(٢,٢,٣,٣,١,٤٧,١)

 -موقع اِّـشروع( النشوة )
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / العاشرة   والصنف /  انشائية .

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

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

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

•القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل 

عن مبلغ قدره (١٨٠,٩٠٠,٠٠٠) مائة وثمانون مليون وتسعمائة الف دينارعراقي.
ــربة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية  ٢- الخ

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

عن(١٨٠,٩٠٠,٠٠٠) مائة وثمانون مليون وتسعمائة الف دينارعراقي.
ــم العمل ، تعقيداته ،  ــاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حج ــذا العقد و تم أنجازها بنج ــود مماثله ألعمال ه ــذ عق لتنفي

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

 ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع 
رسم غري مسرتد  قدرة  (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢.

خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٦   الساعة العاشرة 
صباحاً.

ــب  ــاعة ٢:٠٠ ظهرا     حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الخميس  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣ الس ــاً -يجب تس   سادس
ــيتم فتح  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س التوقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــون  الف دينار  ــتة مليون وثالث ــاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٦,٠٣٠,٠٠٠ ) س ــب أن يرفق بجميع العط ــابعاً - يج س
عراقي. على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة  ــرا- اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس عاش
.

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

اثنا عشر -  العنوان اِّـشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قسم العقود الحكومية/ شعبة  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.
خمسة عشر – سبب االعالن الثاني *لم يقدم اعمال مماثلة حسب مامطلوب َّـ االعالن االول *عدم توازن َّـ اغلب 

فقرات الكشف الفني اِّـسعر.
اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٨١١                                               (مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاني)                                     التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

(توسيع واكساء السايد االيسر لناحية النشوة اِّـدخل الشمالي 
مناقصة (١٤/ بلديات   ٢٠١٩ )
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٢٦٩٨ َّـ ٢٠١٩/٦/٢٣) . وتوصيات لجنة التحليل 
والتقييم الثانية ذي العدد٦٠ َّـ٢٠١٩/٨/٢٩.

   يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم   عطاءاتهم(اِّـغلقة) 
لتنفيذ مشروع لتنفيذ مشروع انشاء موقع الطمر الصحي َّـ الهارثة على القطعة اِّـرقمة.

 ١٣/٣٠ م١١ طالع اِّـعيدي.
  بالكلفة التخمينية (٦،٣٥٢،٠٦٠،٠٠٠)  ستة مليار وثالثمائة واثنان وخمسون  مليون وستون الف دينار عراقي .

- ضمن خطة تنمية االقاليم ٢٠١٩ .
- وبمدة تنفيذ (٥٤٠ يوما ) 
- موقع اِّـشروع ( الهارثة) .

- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الرابعة  والصنف / انشائية  . وبعرض (فني)
ــية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية  ــيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس   أوالً-  س

العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.
ــعبة اعالن  ــم العقود الحكومية  / ش ــني ذوي األهلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قس ــاً- يمكن للمناقص ثاني

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

١-القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
أ -معدل اإليراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن (٤,٧٦٤,٠٤٥,٠٠٠) اربعة مليار وسبعمائة واربعة 

وستون  مليون وخمسة واربعون الف  دينار عراقي.
ــيولة النقدية اليقل عن  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ب -متطلبات الس

مبلغ قدره (٢،١١٧،٣٥٤،٠٠٠)    اثنان مليار ومائة  وسبعة عشر  مليون وثالثمائة واربعة وخمسون  الف دينار عراقي. 
٢-على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة       أدناه:

أ -اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٥) الخمسة   السابقة   وبمبلغ اليقل عن 
(٣،٨١١،٢٣٦،٠٠٠)    ثالثة مليار وثمانمائة واحدى عشر  مليون ومائتان  وستة  وثالثون الف دينار عراقي. 

١-لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، االساليب 
والتكنلوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس .

٢-(متطلبات صاحب العمل).
ب - توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل .

(القسم الثالث وثيقة االشغال) .
رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم غري 
مسرتد  (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢  . خامسا - سيتم عقد مؤتمر 

َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/١   الساعة العاشرة صباحاً
ــب التوقيت  ــاعة ٢:٠٠ ظهرا     حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الثالثاء  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٨ الس ــا- يجب تس   سادس
ــيتم فتح العطاءات فعليا   ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

     التاريخ : يوم الثالثاء اِّـصادف  ٢٠١٩/١٠/٨.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــابعا- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (٦٣،٥٢٠،٦٠٠ ) ثالثة وستون  مليون وخمسمائة وعشرون  س
ــخ نفاذية  ــدة ٢٨ يوم بعد تاري ــان نافذ ِّـ ــفتجة او خطاب ضم ــك مصدق او س ــكل ص ــار عراقي .على ش ــتمائة  دين ــف وس ال

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

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

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

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

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

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

ــة  بيع الوثائق  ــود الحكومية/ لجن ــم العق ــه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البصرة/قس ــار إلي ــر-  العنوان اِّـش ــة عش ثالث
القياسية .

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

الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .
ــف الفني اِّـسعر *عدم تحقيق معدل ايراد سنوي على  ــر- سبب االعالن الثاني *عدم التوازن َّـ اغلب فقرات الكش ــتة عش س

مدى اخر سبع سنوات
اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٨٠٤                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاني)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

 انشاء موقع الطمر الصحي َّـ الهارثة على القطعة اِّـرقمة ١٣/٣٠ م١١ 
طالع اِّـعيدي مناقصة (٢٧/ بلديات ٢٠١٩)
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ــني (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) .و(٣٤٠١) َّـ  ــرة اِّـرقم ــة البص ــط واِّـتابعة َّـ محافظ ــم التخطي ــي قس ــتنادا اُّـ كتاب اس
٢٠١٩/٨/١)وتوصيات لجنة التحليل والتقييم االوُّـ ذي العدد٨٤َّـ٢٠١٩/٨/٢٥.

ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة)  ــر (محافظة البصرة / قس   يس
مشروع (هدم واعادة بناء مدرسة الخالدين االبتدائية ١٨ صف  ثالثة طوابق ).

- وبكلفة  تخمينية قدرة(١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠)  مليار و وخمسمائة  مليون  دينار عراقي.
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.

- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما )
-  موقع اِّـشروع ( اِّـركز )  .

- تبويب اِّـشروع (٣٣,٢,٤,٥,١,٤٧,٣)
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الثامنة  والصنف /  انشائية 

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

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

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

ــيولة النقدية ال يقل عن  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ١-متطلبات الس
مبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسون  مليون دينار عراقي.

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

ــابقة وبمبلغ اليقل عن  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ــاول , أو ادارة عق ــة مق ــاركة بصف اِّـش
(٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسون  مليون دينار عراقي.

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

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

مسرتد  قدرة (١٥٠,٠٠٠) مائة  وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢  
خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــم الرابع من الوثيقة القياسية  ــالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس (١- رس

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

الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
ــرة  ــاعة العاش ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم الخميس   اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٦   الس ــا- س سادس

صباحاً.
ــب التوقيت  ــاعة ٢:٠٠ ظهرا     حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الخميس  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣ الس ــابعا -يجب تس س
ــيتم فتح العطاءات فعليا   ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس

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

التاريخ : يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار عراقي. على شكل 
صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

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

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

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

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

ــعر – عدم تقديم اعمال مماثلة  ــعار فقرات الكشف الفني اِّـس ــبب اعادة االعالن – عدم توازن َّـ اغلب اس ــر- س ــتة عش س
حسب مامطلوب َّـ االعالن – تقديم سيولة نقدية مكررة – لم يذكر سعر الفقرة واِّـبلغ االجمالي كتابة.

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٨١٣                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاني)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

 (هدم وإعادة بناء مدرسة الخالدين االبتدائية ١٨ صف
  ثالثة طوابق  مناقصة (١٠٦/ تربية   ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

ــم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة ذي العددين (٢٦٤٩ َّـ٢٠١٩/٦/١٨) . و(٣٤٠١  ــتنادا اُّـ كتابي قس اس
َّـ ٢٠١٩/٨/١) واستنادا اُّـ توصيات لجنة التحليل والتقييم الثانية ذي العدد٧٤ َّـ ٢٠١٩/٩/١١.

  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة) 
مشروع (بناء مدرسة ابي صخري ١٨ صف وهدم القديمة) .

- وبكلفة  تخمينية قدرة(١,٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠)  مليار و وخمسمائة  مليون  دينار عراقي.
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩.

- مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ).
-موقع اِّـشروع ( اِّـركز ) 

- تبويب اِّـشروع (٢٤٨,١,٤,٥,١,٤٧,٣)
- الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الثامنة  والصنف /  انشائية 

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

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

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

أ -القدرة اِّـالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــيولة النقدية اليقل  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ١-متطلبات الس

عن مبلغ قدره (٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وخمسون مليون دينار عراقي.
ــات الخربة الفنية  ــح إمكانيته على تلبية متطلب ــدم دليالً موثقاً يوض ــى مقدم العطاء أن يق ــدرة الفنية:عل ــربة والق •الخ

اِّـدرجة أدناه:ـ
ــبع السابقة وبمبلغ اليقل  ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ٢-اِّـش

عن (٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠) اربعمائة وخمسون مليون دينار عراقي.
ــل ، تعقيداته ،  ــى باِّـماثلة  حجم العم ــا بنجاح  بالكامل. و يعن ــذا العقد و تم أنجازه ــود مماثله ألعمال ه ــذ عق  لتنفي

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

ــل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قب ــاً- يمكن ش رابع
رسم غري مسرتد  قدرة (١٠٠,٠٠٠) مائة  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢  

خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ
ــم الرابع من الوثيقة  ــاذج اِّـطلوبة وفق القس ــداول الكاملة اِّـطلوبة  والنم ــق العطاء ٢-الج ــاء وملح ــالة العط  (١- رس

القياسية وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

٤-تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ 
ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
سادسا- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم الخميس   اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٢   الساعة العاشرة 

صباحاً
ــب  ــاعة ٣:٠٠ ظهرا     حس ــوم الخميس  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣ الس ــليم العطاءات َّـ أو قبل ي ــب تس ــابعا - يج   س
ــيتم فتح  ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس ــت اِّـحل التوقي

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

التاريخ : يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣.
العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار عراقي. على 
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

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

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

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

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

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

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .
ــف اِّـسعر لم يقدم عمل مماثل منجز كما مطلوب  ــر – سبب االعالن الثاني*عدم توازن َّـ اغلب فقرات الكش ــتة عش س
َّـ   االعالن االول* عدم تقديم اليات وكوادر حسب ما مطلوب ضمن معايري التاهيل* فقرات الكشف الفني غري مسعرة 
كتابة* تم تقديم خطاب ضمان من البنك الزراعي غري مرتجم* تم تقديم اعمال مماثلة غري مرتجمة *تم تقديم سيولة 

نقدية غري مرتجمة.

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٨١٢                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاني)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

 (بناء مدرسة ابي صخري ١٨ صف وهدم القديمة مناقصة (١٢٠/ تربية   ٢٠١٩)
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اِّـدير العام / وكالة

محافظة نينوى / قسم العقود

١. ورد َّـ إعالننا اِّـنشور َّـ جريدة البينة الجديدة بالعدد ٣٢٦٥ َّـ ٢٠١٩/٩/١٩ 
ــم ٢٠١٩/٥) خطأ،  ــالن مناقصة عامة رق ــدة، حيث ذكر (إع ــن قبل الجري ــهواً م س

والصحيح هو (إعالن مناقصة عامة رقم ٢٠١٩/٥ A)، لذا اقتضى التنويه.
٢. ورد َّـ إعالننا اِّـنشور َّـ جريدة البينة الجديدة بالعدد ٣٢٦٥ َّـ ٢٠١٩/٩/١٩ 
ــم ٢٠١٩/٦) خطأ،  ــالن مناقصة عامة رق ــدة، حيث ذكر (إع ــن قبل الجري ــهواً م س

والصحيح هو (إعالن مناقصة عامة رقم ٢٠١٩/٦ A)، لذا اقتضى التنويه.

مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية

محكمة عمل بغداد
العدد: ١٠٨٩ / عمل / ٢٠١٩ 
التاريخ: ٢٠١٩/٩/١٩ 

إعـــــــــــالن
اُّـ اِّـدعى عليه / حسنني علي شكر حمود / اِّـدير اِّـفوض لشركة جسر سومر / إضافة لوظيفته.

اِّـدعي / مدير عام دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال / اضافة لوظيفته.
ــوم اِّـرافعة اِّـصادف  ــذه اِّـحكمة صباح ي ــني للحضور امام ه ــاً بصحيفتني محليت ــذه اِّـحكمة تبليغك إعالن ــررت ه ق
٢٠١٩/١٠/٢٨ او ارسال من ينوب قانونا وعند عدم الحضور ستجري اِّـرافعة بحقك غيابا وعلنا وحسب االصول.
القاضي / عبد الخالق عمران موسى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
مكتب البحث االجتماعي َّـ محكمة األحوال الشخصية َّـ الزبري

العدد: ٨٥٦/بحث/٢٠١٩
التاريخ: ٢٠١٩/٩/١٥

إعالن
اُّـ / اِّـدعى عليه (أحمد جابر خلف)

أقامت زوجتك اِّـدعية (كوثر ذرب شمخي) الدعوى الشرعية اِّـرقمة (٨٥٦/بحث/٢٠١٩) التي تطلب فيها الحكم بالتفريق 
ــرح مختار  ــرطة اِّـربد بالعدد ١٠٢٨٩ فقد تبني أنك مرتحل اُّـ جهة مجهولة ولش منك ولدى تبليغك بموجب كتاب مركز ش
ــك بصحيفتني محليتني يوميتني  ــة مجهولة وعليه قررت اِّـحكمة تبليغ ــني الثالثه الذي أيد ارتحالك اُّـ جه ــة حي الحس محل
للحضور أمام هذه اِّـحكمة َّـ مكتب البحث االجتماعي يوم ٢٠١٩/١٠/٦ الساعة العاشرة صباحا وَّـ حال عدم حضورك 

سوف تجري الدعوى بحقك غيابياً. 
القاضي فالح حسن حصني

مناقصة رقم (٣) لسنة ٢٠١٩
إعالن رقم (٢)

جمهورية العراق / رئاسة الوزراء / الهيئة العليا للحج والعمرة / بغداد الجادرية 

ــنة ٢٠١٩) والخاصة  ــراءات اِّـناقصة رقم (٣ لس ــن إعادة إعالن إج ــا للحج والعمرة أن تعل ــة العلي ــر الهيئ يس
ــني وذوي الخربة لتقديم  ــج والعمرة] ودعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهل ــة للح ــاء بناية مكتب كربالء اِّـقدس [بإنش

عطاءاتهم.
ــة. ب – هوية تصنيف  ــة من قبل الجهات اِّـختص ــركة مصدق ــل اِّـطلوبة:- أ- أوليات الش ــات التأهي ١. متطلب
ــيولة نقدية ال  ــركة. د- س ــابعة. ج- أي أعمال منجزة للش ــركات واِّـقاولني نافذة وال تقل عن الدرجة الس الش
تقل عن (خمسمائة وخمسة وعشرون مليون دينار عراقي) وخالل مدة سنة تسبق تاريخ اإلعالن. هـ- أعمال 
مماثلة ال تقل عن عمل واحد خالل العشرة أعوام اِّـنصرمة منفذة من قبل الشركة ومؤيدة من الجهة اِّـستفيدة 
على أن يكون التأييد حديث اإلصدار وبمبلغ ال يقل عن (مليار ومئتان وخمسون مليون دينار عراقي). و- براءة 
ــبق موعد اإلعالن عن اِّـناقصة  ــنتني والتي تس ــابات ختامية آلخر س ــنة مالية. س- حس ذمة ضريبية آلخر س
ــابات ختامية آلخر سنتني فيتم تقديم حساباتها للسنتني التي تسبق عام  ــركة حس وَّـ حال عدم امتالك الش
ــنوية  ــو بداية األزمة اِّـالية. ح- حجم اإليرادات الس ــهر حزيران عام ٢٠١٤م ه ــى اعتبار أن ش ٢٠١٤ م عل
ــنتني األخريتني. ط- إجازة ممارسة  ــروع خالل الس والتي ال تقل عن مبلغ (٧٥٪) من الكلفة التخمينية للمش
مهنة صادرة من غرفة التجارة. ي- بيان عدد اِّـشاريع التي بعهدة الشركة اِّـتقدمة َّـ الوقت الحالي. ك- بيان 
مؤهالت الكادر الخاصة للشركة. ل- اِّـنهجية اِّـقرتحة (سري األعمال وتوزيع اِّـوارد) من مقدمي العطاءات من 

مقدمي اِّـشروع.
ــراء وثائق اِّـناقصة باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان  ٢. بامكان مقدمي العطاء اِّـهتمني ش
ــد دفع قيمة الوثائق  ــابات] وبع ــم الحس ــي [الهيئة العليا للحج والعمرة – الدائرة اإلدارية واِّـالية – قس التال
ــيتم تسليم الشركات الراغبة باِّـشاركة  ــمائة الف دينار عراقي غري قابلة للرد] وس البالغة [٥٠٠,٠٠٠ خمس
ــم الرابع من الوثائق على (نظام word) ليتم ملئها  ــية وكذلك تسليمهم القس باِّـناقصة  كافة الوثائق القياس
من قبل الشركات وتسليمها ورقيا مع العطاء وسيتم استبعاد أي عطاء لم يلتزم بما تتطلبه الوثائق القياسية 

بكافة أقسامها..
ــليم العطاءات الساعة الثانية ظهراً من يوم االثنني اِّـوافق ٢٠١٩/١٠/٧، اُّـ العنوان  ٣. يكون آخر يوم لتس
التالي [بغداد الجادرية مقر الهيئة العليا للحج والعمرة – قسم العقود الطابق الثاني] العطاءات اِّـتأخرة سوف 
ــور اُّـ (مقر الهيئة) َّـ  ــور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحض ــيتم فتح العطاءات بحض ترفض وس
يوم الثالثاء اِّـوافق (٢٠١٩/١٠/٨) الساعة العاشرة صباحاً واذا صادف عطلة رسمية فاليوم الذي يليه، كل 
العطاءات يجب أن تتضمن ضماناً للعطاء ويكون [خطاب ضمان مصرَّـ او صك مصدق من أي مصرف حكومي 

معتمد وبمبلغ  ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ اثنان وخمسون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي].
٤. علما بأن الكلفة التخمينية للمشروع تبلغ ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (مليار وسبعمائة وخمسون مليون دينار 

عراقي).
٥. سيعقد مؤتمر حول استفسار الشركات يوم االثنني اِّـوافق (٢٠١٩/٩/٣٠).

ــم  ٦. وَّـ حال الرغبة َّـ الحصول على معلومات اضافية االتصال بـ[الهيئة العليا للحج والعمرة - اِّـقر- قس
العقود] contractsand@yaho.com خالل ساعات الدوام الرسمية.

٧. للهيئة إلغاء اِّـناقصة قبل اإلحالة دون اي تعويض.
٨. تعفى الشركات التي سبق وان تقدمت بعطاءاتها َّـ اإلعالن األول من رسم شراء التندر الجديد.

٩. مدة العمل َّـ اِّـشروع سنة تقويمية واحدة.
ــة بقبول أوطأ  ــالن وان الهيئة غري ملزم ــر واإلع ــا اِّـناقصة أجور النش ــو عليه ــركة التي ترس ــل الش ١٠. تتحم

العطاءات.
مع التقدير.

الهيئة العليا للحج والعمرة

جمهورية العراق 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

اُّـ / الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص
إعالن مناقصة رقم (٢٠١٩/١) الخاصة بمشروع إكمال بناية دار األيتام واِّـسنني َّـ محافظة واسط 

ــؤون االجتماعية دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم  ــر وزارة العمل والش يس
ــدره  ــي ق ــغ تخمين ــط) وبمبل ــة واس ــنني َّـ محافظ ــام واِّـس ــة دار األيت ــال بناي ــرو ع إكم ــة (بمش الخاص
ــبعمائة وسبعة وستون مليون وتسعمائة وخمسة واربعون الف دينار عراقي فقط  (٧٦٧,٩٤٥,٠٠٠) س
حيث تتوفر التخصيصات اِّـالية ضمن اِّـوازنة االستثمارية بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق اِّـناقصة 
ــؤون اِّـالية) الكائن َّـ وزارة  ــم الش ــؤون االجتماعية / قس بعد تقديم طلب تحريري اُّـ (وزارة العمل والش
ــام الصادق (ع) بعد دفع قيمة البيع للوثائق  ــؤون االجتماعية َّـ الوزيرية مقابل جامعة االم العمل والش
ــمية وهوية تصنيف  ــكات الرس ــتصحبني معهم اِّـستمس ــمائة الف دينار مس ــة (٥٠٠٠٠٠) خمس البالغ
ــة) فما فوق وعلى ان تلتزم الشركات اِّـتقدمة بجميع اِّـتطلبات اِّـبينة َّـ وثائق  اِّـقاولني الدرجة (السادس
ــامها سيتم استبعاد  ــية بكافة اقس اِّـناقصة وَّـ حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس
ــن اِّـعلومات مراجعة العنوان اِّـبني َّـ  ــكان مقدمي العطاء الراغبني َّـ الحصول على اِّـزيد م ــاء وبإم العط
ــلم العطاءات اُّـ العنوان اآلتي  ــاله وتكون مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوماً من تاريخ غلق اِّـناقصة، تس أع
(مجمع وزارة العمل والشؤون االجتماعية / مركز الوزارة / الطابق الثالث / قسم العقود / مقرر لجنة فتح 
ــداد ليوم (االحد) اِّـوافق  ــاعة (١٢) ظهراً بتوقيت بغ ــون آخر موعد لتقديم العطاءات الس ــاءات) ويك العط
ــمية فيكون الغلق َّـ يوم العمل الذي يليه والعطاءات  ٢٠١٩/١٠/١٣ واذا صادف يوم الغلق عطلة رس
ــيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ  ــوف ترفض وس اِّـتاخرة س
العنوان اآلتي (مكتب الوزير / قاعة االجتماعات) َّـ اليوم الذي يلي تاريخ غلق اِّـناقصة الساعة التاسعة 
ــبة ال تقل عن (٢٪) من الكلفة التخمينية  صباحاً بتوقيت بغداد على ان تتضمن تقديم تأمينات اولية بنس
ــكل  ــر مليون دينار عراقي اِّـخصصة ألغراض االحالة على ش ــتة عش أي مبلغ قدره (١٦,٠٠٠,٠٠٠) س
ــروط) صادر من مصرف عراقي معتمد وبمدة نفاذ (١٤٨) يوماً من  خطاب ضمان أو صك مصدق (غري مش
تاريخ غلق اِّـناقصة وتتحمل الشركة التي ترسو عليها اِّـناقصة اجور نشر االعالن وَّـ حالة الغاء اِّـناقصة 
ــيتم  ــراء وثائق اِّـناقصة للمناقصني فقط علماً ان الوزارة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وس يعاد ثمن ش
ــة اِّـناقصة وان اِّـوقع  ــى الضوابط الرتجيحية اِّـحددة َّـ وثيق ــب العطاءات اعتماداً عل اتخاذ أفضل وأنس
ــم  ــة (www.molsa.gov.iq) والربيد االلكرتوني لقس ــؤون االجتماعي ــي لوزارة العمل والش االلكرتون

.(contract@molsa.gov.iq) العقود
عمار عبد الواحد السوداني
مدير عام دائرة اِّـشاريع واإلعمار
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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 (٣٢٦٦) - األحد - ٢٢ - أيلول - ٢٠١٩

7mbÿÌâb◊

في ذات يوم من العام (١٩٥٨) أذكر جيداً وأنا ابن الثالثة من العمر 
ــم)، أمتعتنا  ــابع ضي ح (الش ــدي رحمه اهللا، الفالّ ــف حزم وال كي
ــاطة الفقراء املسحوقني املعدمني  ــيطة جداً، بس البيتية البس
ــى ولوعة  ــذاك، وهو يتمتم علينا بكلمات ريفية فيها نبرة أس آن
ــرّح في  ــه هناه»، ويقصد املش ــة «بويه بعد ما عدنه عيش وعتاب

محافظة ميسان. وأضاف: «راح انروح لبغداد»!
ــل العفش في  ــاء، مت حتمي ــب األقرب ــة ونحي ــول الصدم ــام ه وأم
ــيارة الباص (دگ النجف)، ثم صعد العيال واحداً تلو اآلخر في  س
مشهد تراجيدي حزين.. (خلّ انشدك وين احملبني شالوا)، وحتركت 
السيارة صوب بغداد العاصمة منذ «الغبش»، ولم نصلها حتى 
ــن الظالم أمام  ــنا في بحر م ــدوله، لنجد أنفس ــى الليل س أرخ
ــدة) أو  بيوت من الطني والصرائف املتهالكة يقال لها (خلف الس
ــى من الليل في صريفة تعود ألحد  ــطيّط)، حيث بتنا ما تبق (اش
ــتة أشهر تقريباً..  ــبقونا للهروب إلى بغداد بس األقارب الذين س
ــا األول الذي يفي باحلاجة،  ــم، بعد فترة وجيزة أكملنا كوخن امله

والعافية بالتداريج!!
رها  ــوز (١٩٥٨) التي قادها وفجّ ــي العام (١٩٥٩) وبعد ثورة ١٤ مت وف
ــم، جاءنا  ــم عبد الكرمي قاس ــهيد الزعي ــعب البار الش ابن الش
ــاب العوائل، ثم  ــماء أرب ــون من احلكومة وهم يجردون أس موظف
ــالوفة) بأن الزعيم قرر أن يوزع قطع أراضٍ سكنية  ــت الس (طشّ
مبساحة (١٤٤) متراً مربعاً لكل عائلة، في مدينة ستبنى بيوتها 
بالطابوق اسمها (مدينة الثورة) تتمدد على رقعة جغرافية شرق 
ــداد تبلغ أكثر من (١٣) كيلومتراً مربعاً، وكانت حصتنا قطعة  بغ

في قطاع (٢) يومذاك.
ــد أن أطيل في التفاصيل، لكن ما أريد قوله إن من اخلطأ أن  ال أري
ــري بتهدمي البيوت، سواء  ــلطات احمللية وبشكل قس تقوم الس
ــاكنيها  ــوائيات، على رؤوس س ــاوزاً أم بالعش ــت مبنية جت أكان
ــر البديل، والبديل يكمن ببناء  ــم من الفقراء من دون توفي وجله
ــتلزمات  ــكنية واطئة الكلفة تتوفر فيها كل مس مجمعات س
ــيما ونحن دولة نفطية وباإلمكان بناء ليس  العيش اآلدمي الس
ــدن حضرية  ــب بل أبراج عمالقة وم ــكنية فحس مجمعات س

تضاهي ما موجود في العالم.
ــن األرض أن يبني داراً:  ــاحة م ــل ملن جتاوز مضطراً على مس ال تق
ــكن فيها»..  «ليش جتاوزت؟»! بل قل له: «بنينا لك داراً، تعال اس
ــفل) في تهدمي البيوت أو إزالة البسطيات،  ــتخدموا (الش ال تس
ــا اجلهابذة، وضعوا  ــكن وفرص العمل أوالً إيه ــل وفروا أوالً الس ب

خططاً علمية للسكن، وكفى شعارات للخداع!!
لقطة أخيرة: في سويسرا بنت حمامة عشها على ظهر سيارة 
ــام فيها بحجز  ــرية فأمر املدعي الع ــرطة السويس تابعة للش
السيارة حلني تفقيس بيض احلمامة.. هكذا هي اإلنسانية، وطز 

وألف طز بكل من ال يحترم البشر.

H �›�– �í€aI��i@ �è�Ó�€@ �›�ßa
�› �‡�»€a�Î@ �Â�ÿ �é€a@NN@ �›�Ì �Ü�j€a@a �Î�ä�œ�Î
عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

بغداد / البينة الجديدة
ــي  ــول» الت ــة «بت ــت الطفل توفي
ــي  ف ــي  الرفاع ــاء  قض ــكن  تس
محافظة ذي قار، بعد منعها من 
السفر بحجة عدم وجود موافقات 
ــا  ــع أجهزته ــا م ــمية لنقله رس
ــارج. وقال مصدر  ــة الى اخل الطبي
ــول املصابة مبرض  ان «الطفلة بت
اعوجاج العمود الفقري وتسكن 
ــمال محافظة  قضاء الرفاعي ش
ذي قار، توفيت بعد معاناة طويلة 
ــف عالجه  ــذي كل ــرض ال ــع امل م
ــارج العراق  ــة خ ــة جراحي بعملي
ــرة آالف دوالر». واضاف  ــغ عش مبل

ــت تبرعات من  ــه «مؤخرا جمع ان
ــض نقلها  ــه مت رف ــطني إال أن ناش
عبر مطار بغداد إال بوجود «سدية 
ــفرها عدة  ــر س ــا أخ ــة»، م طبي
ــيرا الى انه «بعد توفير  أيام»، مش
(السدية الطبية اخلاصة) منعت 
مرة اخرى من السفر بحجة عدم 
ــمية لنقلها  ــود موافقات رس وج
ــة  ــة وقنين ــا الطبي ــع أجهزته م
ــع أن «بتول عادت الى  الغاز». وتاب
ــت  وفارق ــي  للرفاع ــفى  مستش
أطلقت  ــدات  ــم مناش رغ احلياة، 
ــة الوزراء  من قبل ذويها الى رئاس

ووزارة الصحة، لكن من دون رد».

NNÚÓ8â@pb‘œaÏfl@ÖÏuÎ@‚Ü«@Úv°@ä–é€a@Âfl@bË»‰fl@Ü»i
âb”@á@ø@HfiÏ�n�iI@Ú‹–�€a@k�ÓÃÌ@pÏΩa

بغداد / البينة الجديدة
ــات بغداد،  ــادة عملي ــت قي أعلن
ــاح  افتت ــن  ع ــبت،  الس ــس  أم
ــد الرابط بني  ــر بزيبز اجلدي جس
محافظتي بغداد واألنبار. وقالت 
ــاح  ــس افتت ــه «مت أم ــادة ان القي
ــد الرابط بني  ــر بزيبز اجلدي جس

ــار».  واألنب ــداد  بغ ــي  محافظت
ــد  ــاء بع ــك ج ــت ان «ذل واضاف
واجهزة  التحتية  ــى  البن إكمال 
ــيطرة لتأمني  ــونار في الس الس
دخول األشخاص والعجالت بني 

بغداد واألنبار».

متابعة / البينة الجديدة
ــرا، عن  ــاء الفلك، مؤخ ــف علم كش
ــا مثيل  ــبق له ــور مذهلة لم يس ص
ــي آخر،  ــب من نظام شمس ألول مذن
ــية. وتظهر  غير مجموعتنا الشمس
الصور، التي شملت ألوان قوس قزح، 
ــاعدت  ــة التي س ــل املذهل التفاصي
علماء الفلك على التعرف على الزائر 
القادم من بني النجوم، وحتديد هويته 
باعتباره مذنبا وليس أي جرم فضائي 

ــور للمذنب  ــاعدت هذه الص آخر. وس
ــني على  ــزح الباحث ــوس ق ــوان ق بأل
تأكيد ماهية اجلرم الفضائي وطبيعة 

ــيء  ش ــه  وأن ــة،  الغامض ــرة  الصخ
ــيئا مثله. ــهدنا ش ــبق أن ش لم يس

ــل الواضح الذي  وتظهر الصورة الذي
ــه، األمر الذي  ــب ويلحق ب ــع املذن يتب
ــب، وفقا ملا ذكرته  حدد هويته كمذن
البريطانية. ــت»  «إندبندن ــة  صحيف

والذيل في املذنبات نتيجة اندفاعات 
ــة عن املواد  ــات غازية، ناجم وانبعاث
ــزء اخللفي من  ــن اجل ــرج م ــي تخ الت

اجلسم وتدفعها عبر الكون.

متابعة / البينة الجديدة
ــابة أمريكية إلى  ــاء ش ــت دم حتول
ــتخدمت  ــد أن اس ــون األزرق بع الل
ــنان.  كرميا مخدرا لعالج وجع األس
ــابة البالغة من العمر  وذهبت الش
ــد بالواليات  ــا، من رود آيالن ٢٥ عام
ــم  ــى قس ــة إل ــدة األمريكي املتح
ــفى ميريام  ــي مستش الطوارئ ف
ــد معاناتها من  في بروفيدنس، بع
ــس وتغير لون  التعب وضيق التنف

ــة األطباء  ــا. وأخبرت املريض جلده
ــها  ــتيقظت لتجد نفس بأنها اس
«مزرقة» ومتعبة بعد استخدامها 
ــم، من دون  ــكنا موضعيا لألل مس
ــذي يحتوي على  وصفة طبية، وال
ــو مخدر موضعي.  البنزوكائني، وه
ــرتها وأظافرها بلون أزرق  وبدت بش
ــم  داكن، وهي عالمة على أن اجلس
ــة كافية من  ــل على كمي ال يحص

األكسجني.

ــكر  ــر (البينة اجلديدة) بالش ــرة حتري تتقدم أس
ــبي مديرية كهرباء  والتقدير الى جميع منتس
ــؤون الفنية ملا  ــمالي/ قسم الش الرصافة الش
ــة للمواطنني وأداء  ــن جهود خدمي يقدمونه م

ــالص، ونخص بالذكر   ــل بكل مهنية وإخ العم
ــاون محمد أمني  ــم أحمد زاير واملع مدير القس
ــون محمد وحسون محمد  والفنيني عالء حس

شلش وعلي حسن أمني وعلي عيد خريبط.

بغداد / البينة الجديدة / أثري عبد الخالق
ــبات العامالت في  ــاندة للمنتس بهدف تقدمي الدعم واملس
ــؤون  ــيد وكيل وزارة الداخلية لش ــة، كرّم الس وزارة الداخلي
ــي إحدى  ــود الدليم ــد محم ــاد محم ــواء عم ــرطة الل الش
منتسبات مديرية مكافحة إجرام بغداد الرائد رشا حسني 
ــا في أداء الواجب املناط بها. ويأتي هذا  علي، وذلك لتفانيه
التكرمي املعنوي من قبل السيد الوكيل ليكون حافزاً ودافعاً 
لقريناتها من املنتسبات، حيث أن هناك العديد من النساء 
ــن دور كبير في تقدمي  ــي وزارة الداخلية كان له ــالت ف العام
ــود املتميزة من قبلهن  ــات للمواطنني، فضالً عن اجله اخلدم
ــلباً  ــاالت والظواهر التي تؤثر س ــة واحل ــي مكافحة اجلرمي ف
ــاعات  ــى صعيد ذي صلة منذ س ــع العراقي. عل ــى الواق عل
ــرطة  ــؤون الش ــيد وكيل الوزارة لش الصباح األولى زار الس
ــيادته  ــات في التاجيات حيث قام س ــجيل املركب موقع تس
ــاكلهم ومقترحاتهم  ــتماع إلى مش بلقاء املراجعني واالس
لغرض النظر إليها بعني االعتبار. كما وجه سيادته بسرعة 
ــليم املواطنني املنجزة معامالتهم اللوحات املرورية. من  تس
جهة أخرى أوعز سيادته بجملة من التوجيهات من شأنها 

االرتقاء بعمل املوقع ومبا يليق باملواطن العراقي.
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ــلطة قوية أسموها  ــموع واملقروء س من املفيد القول إن لإلعالم املرئي واملس
ــلطة الرابعة أو صاحبة اجلاللة، وهذه السلطة لها القدرة على إسقاط  الس
ــؤوليات  ــعبها وال تنهض باملس أي حكومة أو جهة ال تقدم اخلدمات ألبناء ش
ــيتوقف  ــتعرض تاريخ الصحافة الوطنية أو العاملية س جتاه الوطن. ومن يس
ــائل اإلعالم في إسقاط أنظمة  أمام العديد من احلاالت التي جنحت فيها وس
ــن تقدمي املئات من  ــا أمام الرأي العام ناهيك ع ــات من خالل فضحه وحكوم
الشهداء الصحفيني الذين سقطوا في ميادين الشرف وهم يؤدون رسالتهم 

اإلعالمية من خالل الصورة أو الكلمة الصادقة..
ــير  ــاول جتاهل وظيفة اإلعالم ودوره في تأش ــف أن هناك من يح ــن املؤس ولك
ــل الدولة  ــل في مفاص ــاد أو الفش ــف ومكامن الفس ــل والضع ــع اخلل مواق

ومرافقها اخملتلفة سواء أكان ذلك بقصد أم من دونه.
ــوم  يق أن  ــرورة  ض ــرى  ن ــه  وعلي
بتوجيه مكاتبهم  الوزراء  السادة 
ــاالت  احل كل  ــد  برص ــة  اإلعالمي
والظواهر والشكاوى واملعاناة التي 
ــن بغية إيجاد  يتعرض لها املواط
ــيلة  ــا والرد على الوس احللول له
اإلعالمية بشكل رسمي من أجل 
إحقاق احلق وإزهاق الباطل وإشعار 
املواطن بأن هناك من يراقب ويدقق 
ــرة وكبيرة. ونحن  ويتابع كل صغي
ــداً  ــدة)، وحتدي ــة اجلدي ــي (البين ف
ــاس) التي  ــي صفحة (هموم الن ف
ــني واخلميس،  ــي االثن ــدر يوم تص
ــلها املواطنون إما باليد أو عبر البريد  ــرات الشكاوى التي يرس نتصدى لعش
ــؤدي دورنا  ــكاوى والتظلمات فألننا ن ــذه الش ــر ه ــي، ونحن إذ ننش اإللكترون
ــي والوطني في تبني قضايا الناس وهمومهم وتطلعاتهم اليومية،  الصحف
ــف أن بعض املكاتب اإلعالمية تغلق أبوابها وآذانها وتضع على  لكن ما يؤسِ
ــورق، وهذا أكبر  ــا هي على ال ــياء كم ــوداء كيال ترى األش ــا عصابة س عيونه

تقصير يتحمله السادة الوزراء على مختلف املستويات..
ــكل مباشر يومي  وفي برنامج (دفتر مالحظات)، الذي تبثه قناة العراقية بش
ــرّفني أن أكون ضيفاً  ــة والنصف صباحاً، يش ــاعة الثامن األحد واالثنني الس
ــني وعرض ما يصلني من  ــرّفني أكثر أن أقوم بنقل معاناة املواطن ــاً، ويش دائم

مالحظات أمام املسؤولني كافة..
ــؤالء نكنّ  ــة فوراً، وه ــارع باإلجاب ــر إن هناك من يس ــيء يذك ــيء بالش والش
ــؤولية والال أبالية،  ــرام والتقدير، وهناك من يتعامل بروح الال مس لهم االحت
ــدى لكم ويعرّي  ــوف يتص ــؤولني إن اإلعالم س ــول لهذا الصنف من املس ونق
ــلوكيات مخالفة للقانون وبعيدة  مواقفكم ويفضح سلوكياتكم ألنها س

عن اإلنسانية والوطنية..
وفي اخلتام، نطالب كل مسؤول بأن يفتح عينيه وأذنيه كي يسمع ما تقوله 
وسائل اإلعالم بوضوح وإتقان، وليعلم اجلميع أن هذه الوسائل متارس واجبها 
ــوص عليه في ميثاق  ــكل أمانة وإخالص، وهذا ما منص ــي واألخالقي ب الوطن

الشرف اإلعالمي.

هناك من يحاول تجاهل 
وظيفة اإلعالم ودوره 

َّـ تأشري مواقع الخلل 
والضعف ومكامن الفساد 

أو الفشل َّـ مفاصل 
الدولة ومرافقها اِّـختلفة 
سواء أكان ذلك بقصد أم 

من دونه..
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صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

@Ú‹Áàfl@ÒâÏï

ــا  ــدة» حاجته ــة اجلدي ــن «البين    تعل
ــا القدرة  ــني لديهم ــن اثن ــى محرري إل
وإدارة  ــار  األخب ــر  لتحري ــتعداد  واالس
ــن لديهم خبرة  الصفحات، ويفضل مم
ــف، ويكون  ــي الصح ــل ف ــة عم وجترب
ــع الزميل  ــر م ــكل مباش االتصال بش

رئيس التحرير حصراً.
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