
َّـ الهدف

ــراً ألقول وبكل صراحة ان هناك من بات يتحدث بشكل  ال اخفيكم س
ــهد  ــارة في املش ــى باملفاجآت غير الس بل ــام حُ ــالت اي ــي عن قاب علن
السياسي وهناك من يرى ان الصراع السلطوي في الساحة السياسية 
العراقية سيكون حامي الوطيس في ظل انحسار اصوات كانت لوقت 
قريب تطالب مخلصة بعقد طاوالت مستديرة او مربعة او مستطيلة.. 
ــطح او في الغاطس ألجل الوصول الى حلول جذرية خلالفات  فوق الس
ــاك بعض االطراف هي ذاتها  ــكالت ظلت عصية على احلل ألن هن ومش
ــطح لغاية  ــكالت تطفو على الس التي تريد ابقاء االمور معلقة واملش
في نفس يعقوب. ان اجللوس على طاولة حوار ايّاً كان شكلها بات اكثر 
ــروع الساسة بحل جذري ملا هو قائم من مشكالت  من ضرورة بغية ش

ــا تتعلق مبصالح ومنافع  واغلبه
حزبية قبل ان تكون شعبية ألن 
هناك من صار ينظر الى الشعب 

من زاوية ضيقة مع االسف.
ــذر من مغبة  ــن هنا فإننا نح وم
ــعب  الش ــب  ملطال ــل  التجاه
ــا  العلي ــن  الوط ــح  ومصال
ــب  ــي نيل املكاس ــراط ف واالنخ
ــأن  ب ــوا  واعلم ــط  فق ــامن  واملغ
ــان وهو  ــي حالة غلي ــعب ف الش

ــى عود ثقاب واذا ما  ــبه واهللا العظيم ببرميل بارود بحاجة فقط ال اش
ــة وعندها سيكون لكل  ــة وال ساس تفجر وهذا امر متوقع فال سياس
حادث حديث.. إننا إذ نحذر من تنامي الغضب الشعبي وتزايده السيما 
ــي هذه الظروف الصعبة فألننا نعي جيداً ومن خالل القراءة امليدانية  ف
ــي الراهن بأن الشعب ما عاد يتحمل  املتأنية واملعمقة للواقع املعيش
ــيما في ظل استشراء ظواهر الفساد  املزيد من الصبر والسكوت الس
ــرقوا كل شيء وحولوا الوطن الى فريسة  وطغيان الفاسدين الذين س
ــول احذروا  ــب.. مرة اخرى نق ــب الطل ــزة للتقطيع والتمزيق حس جاه
ــوف  ــل حالة الغليان وعندما يصرخ س ــذي فقد صبره ووص ــارع ال الش

تتدحرج اشياء كثيرة.. كثيرة جداً والعاقل يفهم.

* رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

@·ÿ‹◊bífl@aÎä�–ï
k»ë@ÚÅäï@aÎâàyaÎ

ــة  الصينيــــ ــة  العاصمــــ ــهد  تش
ــني، توقيع رئيس  ــني اليوم االثن بكــــ
ــدي)  املهــــ ــد  عب ــادل  (ع ــوزراء  الــــ
ــي الرفيــــع الذي  ــد احلكوم والوفــــ
الرســــمية،  زيارتــــه  يرافقــــه في 
ــرات تفاهم مهمة  اتفاقيات ومذكــــ
ــني البلدين في مجاالت إعادة بناء  بــــ
ــى التحتية والنفط والكهربــــاء  البن
ــرى.  أخــــ ــة  حيويــــ ــاالت  ومجــــ
ــة  ــدي برفق ــد املهــــ ــح عب ويفتتــــ
ــــــؤولني الصينيني اليوم أعمال  املس
 - ــي  العراقــــ ــادي  االقتص ــدى  املنت
ــث، ثــــم يجري  ــي الثالــــ الصينــــ
ــات  محادث ــة  جول ــوزراء  الــــ ــس  رئي
رســــمية مــــع رئيس جمهوريــــة 
ــــــي جني  ــــــعبية (ش ــني الش الص
بينغ)، ورئيس مجلــــس الدولة (لي كي 
ــــــيانغ) وقيــــادات صينية أخرى.  ش
على صعيد ذي صلة كشف املستشار 
ــوزراء (عادل عبد  ــادي لرئيس ال االقتص
ــني الهنني) امس  ــدي)، (عبد احلس امله
ــني العراق  ــم األعمال ب األحد، أن حج

ــيتجاوز الـ(٥٠٠) مليار دوالر  والصني س
ــنوات املقبلة تبدأ من  خالل الـ(١٠) س
ــدأت منذ يوم  ــذه الزيارة. وب اآلن ومن ه
اخلميس املاضي، ١٩ ايلول احلالي، زيارة 
ــوزراء (عادل  ــمية يجريها رئيس ال رس
ــني، برفقة وفد  ــدي) إلى الص عبد امله
ــارين،  يضم وزراء ومحافظني ومستش
ــات وتفاهمات بني  ــد اتفاق بهدف عق
ــدة مجاالت بينها  ــداد وبكني في ع بغ
والزراعة. والصناعة  ــل  والنق التعليم 
على صعيد آخر اعلنت سفيرة العراق 
في تشيكيا (سندس عمر علي)، امس 
االحد، عن زيارة مرتقبة لوفد حكومي 
اقتصادي تشيكي الى العراق االسبوع 
وفدا  التقت  انها  علي،  وقالت  احلالي. 
والتجارة  الصناعة  وزارة  من  تشيكيا 
الدورة  اجتماعات  في  الذي سيشارك 
التشيكية  العراقية  للجنة  الثالثة 
بغداد  في  ستعقد  التي  ــة  املشترك
ايلول   ٢٤-٢٥ من  للمدة  االولى  وللمرة 
احلالي، مبينة ان الوفد الذي سيرأسه 
نائب وزير الصناعة والتجارة التشيكي 
االقتصادي  التعاون  تعزيز  سيبحث 
ــني العراق والتشيك خالل  والتجاري ب

جانبها اعتبرت  ــة.من  ــة املقبل املرحل
جلنة االقتصاد واالستثمار في مجلس 
الى  ــة  العاملي الوفود  زيارات  النواب 
اقتصاديا. البلد  تعافي  دليل  العراق 

ــياسي كشف نائب  ــي الشأن الس وف
ــابق (بهاء االعرجي)،  رئيس الوزراء الس
ــراك سياسي ضد  ــس االحد، عن ح ام
ــودة رئيس  ــون بعد ع ــة سيك احلكوم

ــى ان  ــرا ال ــني، مشي ــن الص ــوزراء م ال
احلراك سيقوده واحد من فريقني. وقال 
االعرجي في تغريدة له عبر موقع تويتر، 
إن هناك حراكا سياسيا ضد احلكومة 
ــوزراء  ــس ال ــودة رئي ــد ع ــون بع سيك
ــد الفريقني  ــا ان أح ــني، مبين من الص
ــراك. وأوضح أن الفريق  سيقود هذا احل
ــوه الذين  ــم خصومه ومنافس األول ه

ــة،  ــذه احلكوم ــاح له ــدون النج ال يُري
ــذا احلراك سيكون إن  مشيرا الى أن ه
ــت الزيارة ناجحة، وهناك إمكانية  كان
ــق الثاني، بني  جلني ثمارها. وعن الفري
ــت الزيارة  ــوده إن كان ــي، سيق االعرج
ــلة، احلريصون وسينضم معهم  فاش
املنافسون. وتابع قائال إنّ األيام املقبلة 
ــن  ــاتٍ سياسية.م ــون والّدة ألزم ستك

ــس النواب  ــس مجل ــذر رئي ــه ح جانب
الوطنية  ــالف  بائت ــادي  القي ــابق  الس
ــوري)، من تعرض احلكومة  (سليم اجلب
ــات“ مع  ــا بـ“املضايق ــا وصفه ــى م ال
انتهاء عامها األول، مشيرا إلى أن تلك 
املضايقات قد تصل إلى رأس احلكومة، 
في اشارة إلى رئيس الوزراء (عادل عبد 
ــأن االمني قصفت  ــي الش املهدي).وف
ــة كالعادة»  ــيرة «مجهول طائرات مس
ــوف  ــواء الطف ــر ل ــد، مق ــس االح ، ام
ــي  ــي ف ــد الشعب ــع للحش (١٣) التاب
منطقة املرصنات (٧٠كم) غرب مدينة 
ــة غربي االنبار. ولم يذكر املصدر  الرطب
تفاصيل أخرى عن احلادث.على صعيد 
ــت وزارة الداخلية  من حتديد  آخر متكن
ــم ”داعش“  ــان تواجد زعيم تنظي مك
ــر البغدادي، وذلك بعد  اإلرهابي أبو بك
ــجيل صوتي  أيام من ظهور أحدث تس
ــه. ونقلت وكالة األنباء العراقية، عن  ل
ــور االستخبارية  ــة الصق ــس خلي رئي
ــارات ومكافحة  ــام االستخب ومدير ع

االرهاب في وزارة الداخلية  ،

تتمة ص٣
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اليوم.. العراق والصين يوقعان اتفاقيات مهمة تتجاوز الـ(500) مليار دوالر.. ووفد حكومي تشيكي يزور بغداد االسبوع الحالي

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

أسسها الراحل   رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير
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كتب اِّـحرر السياسي
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بغداد / البينة اجلديدة
ــى ان الدور الرقابي  ــار ال ــس االحد، تخليه عن رئاسة جلنة النزاهة النيابية، فيما اش ــب علي الصجري، ام ــن النائ اعل
ــياسية  ــبب الضغوطات الس البرملاني ميت سريرياً.وقال الصجري «قررت التخلي من منصب رئيس جلنة النزاهة بس
ــانها تبويب  ــلط القرارات العنجهية التي من ش ــاد املالي واإلداري وتس ومشاركة اغلب الكتل في تفشي افة الفس
ــاب ابناء الشعب»، مبينا ان الدور الرقابي البرملاني ضعيف جداً وفي كثير  ــب األرباح على حس ــانه كس كل ما من ش
ــم علي الوقوف مع  ــي الوطني والشرعي يحت ــض وزراتها.واضاف ان واجب ــى ابتزاز احلكومة وبع ــن األحيان قائم عل م
ــاد  ــم ، داعيا رئيس مجلس الوزراء عادل عبداملهدي واجمللس األعلى ملكافحة الفس ــعبي وانصاف مظلوميته ابناء ش
ــة الوطنية والرقابة املالية الى أخذ دورهم ومحاسبة الفاسدين بدالً من االستعانة بالدور الرقابي امليت  ــة النزاه وهيئ
ــاد وسنحارب كل فاسد مهما عال  ــات املعنية مبحاربة الفس سريريا.وتابع سأدعم رئيس مجلس الوزراء وكل املؤسس
ــأنه بكل الطرق التي ذكرتها، الفتا الى انه في حال لم نفلح بالقضاء عليه سنلجأ الى اجملتمع الدولي واملنظمات  ش
الرقابية لتخليص البالد من جشع املفسدين.وحمل الصجري الواليات املتحدة االمريكية مسؤولية متكني الفاسدين 
ــذا، عندما قرروا حل  ــذ احتاللها بغداد عام ٢٠٠٣ حتى يومنا ه ــراق وثرواته وانهيار اقتصاده من ــم ألموال الع وسرقته

مؤسسات الدولة. يذكر ان جلنة النزاهة النيابية انتخبت في ٢٥ حزيران املالضي، النائب علي الصجري رئيساً لها.

دد 
الع

ذا 
َّـ ه

قرأ 
إ

إننا نعي جيداً ومن خالل القراءة 
اِّـيدانية اِّـتأنية واِّـعمقة 
للواقع اِّـعيشي الراهن بأن 
الشعب ما عاد يتحمل اِّـزيد 
من الصرب والسكوت 

عبد الوهاب جبار
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قصف مجهول يستهدف معسكرا للحشد الشعبي غرب األنبار
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بغداد / 
ــس االحد، عن  ــم الصيادي، ام ــف النائب كاظ  كش
ــداد، فيما حذر من  ــة اغتيال وسط بغ تعرضه حملاول
ــادي ، ان مجموعة  ــال الصي ــال في املنطقة.وق اقتت
ــي وقوة  ــالل محاولت ــل خ ــي بالقت ــلحة هددتن مس
ــن ارض تتعرض  ــف ع ــرور للكش ــن امل ــكرية م عس

للتجريف قرب جامعة بغداد وسط العاصمة.
ــن الدخول في  ــوج الرئاسي منعنا م ــاف ان الف  واض
ــدوم هذه اجملموعة  ــحب عند ق بادئ االمر لكنة انس

املسلحة، محذرا من اقتتال قد يحدث في املنطقة.
ــا  ــذ دوره ــات الخ ــادة العملي ــال بقي ــع مت االتص وتاب
ــراء. وكان الصيادي اتهم،  لكنه لم يتم اتخاذ اي اج
اخلميس (٢٩ آب ٢٠١٩)، رئيس اجلمهورية برهم صالح 
ــى جتريف أرض  ــون، مشيراً إل ــى القان ــاوز عل بـالتج
ــة اجلادرية  ــزل صالح في منطق ــتان قرب من في بس
ــوج الرئاسي، فيما  ــض عناصر الف ــاون مع بع بالتع
ــت األرض األولى التي يتم جتريفها  اعتبر أن هذه ليس

حتت أنظار الفوج الرئاسي.

@fibÓnÀa@Ú€Îb0@Èôä»m@Â«@—íÿÌ@ÖbÓñ€a
fibnn”a@Âfl@âà∞Î@ÖaÜÃi@¡çÎ

بغداد / 
اعتبر النائب كرمي عفتان اجلميلي، ان تسجيل املغيبني قسريا لدى القضاء كمفقودين مخالف 
للواقع وال ميكن السكوت عليه.وقال اجلميلي إن مطالبة تسجيل الشكوى لدى القضاء بإعتبار 
ــي قامت بتغييبهم والزمان واملكان  ــرياً مفقودين هو مخالف للواقع، ألن اجلهة الت املغيبني قس
ــم وإنهاء ملفهم  ــي تطالب به ــات األصوات الت ــرض منه إسك ــي ان الغ ــح اجلميل معلوم.واوض
ــاف اجلميلي ان هذا اإلجراء براءة ملن  ــري عليهم احكام املفقودين. واض بجعلهم مفقودين وتس

قام بالتغييب القسري بل إخالء للحكومة من مسؤولية حتديد مصيرهم.

@ÙÜ€@bÌäé”@¥jÓÃΩa@›Óvém@Z@Êbn–«
…”aÏ‹€@—€b´@ÂÌÖÏ‘–fl@ıbö‘€a ان  ــة  الزراع وزارة  ــت  اعلن

ــراد للفواكه  ــع االستي من
واخلضر من اخلارج اعاد (٤) 
آالف مزارع ملزاولة عملهم 
ــاهللا عليكم  ــي ديالى.. ب ف
ــا االستيراد  ــاذا لو منعن م
ــود  سيع ــد  اكي ــاً.؟  نهائي

راشد يزرع بقوة.

·Ë–m@Êa@fiÎby

وكاالت / 
ــارض للحزب  ــف سياسي ايزيدي مع ــن تأسيس حتال ــس األحد، ع ــردي علي ناجي، ام ــث بالشأن الك ــف الباح كش
ــهدت حتركات بني عدد من القوى  ــعود بارزاني.وقال ناجي ، إن ”االيام املاضية ش الدميقراطي الكردستاني بزعامة مس
واالحزاب االيزيدية في سنجار النشاء حتالف سياسي ايزيدي“، مبينا أنه ”امس مت االعالن عنه واختيار رئيس التحالف 
ونائبيه واخملولني للتحدث باسمه“.وأضاف، أن ”التحالف اجلديد يضم ٣ احزاب وهم احلرية والدميقراطية االيزيدية الذي 
يعتبر مقربا من حزب العمال الكردستاني pkk وحزب االيزيدي الدميقراطي بزعامة حيدر ششو، وحركة االيزيدية من 
ــزاب وخاصة احلركة االيزيدية تتقاطع مع سياسة حزب  ــل االصالح والتقدم“.واوضح ناجي ان ”توجهات هذه االح اج
ــني“، مشيراً الى ان ”مواقف  ــياسية والتاريخية واالجتماعية التي تخص االيزيدي ــعود بارزاني جتاه القضايا الس مس

احزاب التحالف اجلديد تأييد ان يكون ارتباط مدينة سنجار باحلكومة االحتادية وليس بإقليم كردستان“.

بغداد /  
ــة نصيف، امس  ــت النائبة عالي اعلن
ــى  ــؤاالً ال ــا س ــن توجيهه ــد، ع االح
ــد احلكيم حول  ــة محم ــر اخلارجي وزي
تخفيف الشكوى بشأن جتاوز الكويت 

على خور عبداهللا.
ــاداً للمادة  ــه استن ــت نصيف ان وقال
ــي جمللس  ــام الداخل ــن النظ (٥١٥٠) م
النواب، نرجو توجيه السؤال البرملاني 
ــي الى وزير اخلارجية وحتديد أقرب  التال
ــة لإلجابة عنه، ومفاده (أعلنت  جلس
ــكوى الى  ــرة تقدمي ش ــم املوق وزارتك
ــا الى  ــخة منه ــن ونس ــس األم مجل

ــت  الكوي ــاوز  جت ــى  عل ــدة  املتح األمم 
ــاك أخبار عن  ــداهللا، فهن ــي خور عب ف
ــا الى  ــوى أو تخفيفه ــب الشك سح
ــة اخلبر  ــو بيان صح ــار، نرج استفس
مع بيان اجراءاتكم مبتابعة الشكوى 
).وأضافت ان السؤال اآلخر املوجه الى 
ــاده (قدمت وزارتكم  وزير اخلارجية مف
املوقرة مقترحاً لرئيس مجلس الوزراء 
ــككي مع  ــث بالربط الس ــول التري ح
الكويت، وقد حصلت املوافقة، فلماذا 
ــعار اجلانب الكويتي بقرار  لم يتم إش
ــوص التريث  ــة العراق بخص جمهوري

في الربط السككي مع الكويت.

âbv‰ç@ø@Ô„aãâbj€@ûâb»fl@ÜÌåÌa@ÔçbÓç@—€b§@›Óÿím

@—Ó–•@fiÏy@·Óÿz‹€@�̧ a˚ç@ÈuÏm@—Óñ„
!aÜj«@âÏÅ@Û‹«@oÌÏÿ€a@ãÎb£@Êdíi@ÙÏÿí€a

مقديشو / وكاالت / 
ــد اهللا محمد  ــي محمد عب ــس الصومال ــع الرئي  وقّ
قانونا ملكافحة الكسب غير املشروع، طال انتظاره 
ــي العالم.وتولى  ــادا ف ــدان فس ــر البل ــد أكث في أح
ــلطة  ــو الس ــب بـفرماج ــي امللقّ ــس الصومال الرئي
ــذه اآلفة التي  دا مكافحة ه ــام ٢٠١٧ متعهّ في الع
ــد القانون  ــي البالد.وميهّ ــب احلياة ف ــر كل جوان تنخ
ــاد  ــتقلة ملكافحة الفس اجلديد لتشكيل جلان مس
ــق ما جاء  ــي واإلقليمي، وف ــتويني الفدرال على املس

ــان عن الرئيس قوله إن  ــي بيان للرئاسة. ونقل البي ف
ــرطان ألن األخير يقتل  ــاد أسوأ من مرض الس الفس
األفراد فقط، فيما الفساد يقتل اجملتمع بأسره. آمل 
ــاء في اللجان  ــون من سيتم اختيارهم أعض بأن يك
محترمني ومتديّنني ووطنيّني. في العام ٢٠١٨ احتلّت 
ــاد  ــر مدركات الفس الصومال املركز األخير في مؤشّ
الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وقد أعاقت 
ــد عقود من  ــالد بع ــادة بناء الب ــود إع ــاوى جه الرش

الفوضى واحلرب األهلية والتمرّد اإلسالمي.

Ô€bflÏñ€a@èÓˆä€a@NN‚bÓ„@Â≠Î@È€@b‰n‘jç@ıaä‡é€a@Òâb‘€a
 ÎäíΩa@7À@kéÿ€a@ÚzœbÿΩ@b„Ï„b”@ä‘Ì@ / بغداد

ــة  رئاس ــزام  الت ــي  رئاس ــدر  مص ــد  أك
ــا الدستوري بإصدار  اجلمهورية بواجبه
باإلعدام. ــني  ــأن احملكوم ــم بش املراسي

ــة  ــة اجلمهوري ــدر ، إن رئاس ــال املص وق
ــأن احكام  ــع امللفات بش ــت جمي أرسل
ــو املشكلة في  ــى جلنة العف اإلعدام ال
ــى لتدقيقها من  ــس القضاء االعل مجل
ــة املشمول بالعفو  قبل اللجنة ومعرف
ــابعة البند ثانيا من  ــب املادة الس حس

ــنة ٢٠١٦  ــم ٢٧ لس ــو املرق ــون العف قان
ــى (تعرض كافة الدعاوى  والتي تنص عل
ــون التي  ــام هذا القان ــة بأحك املشمول
ــة القطعية  ــا الدرج ــبت قراراته اكتس
ــي البند ثانيا  ــة املشكلة ف على اللجن
ــذا القانون للبت  ــعة من ه من املادة تس

فيها).
ــموله  ــاف أن ما مت تدقيقه وعدم ش وأض
ــة بواجبها  ــأن الرئاسة ملتزم بالعفو ف
الدستوري بإصدار املراسيم اجلمهورية.

رئاسة الجمهورية : 

@·ÓçaäΩa@âaÜïhi@âÏnçÜ€a@b‰juaÏi@ÊÏflån‹fl
¥flÏÿ0a@Êdíi
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بغداد / البينة الجديدة 
ــلفة ٢٥  ــروط منح س اعلن مصرف الرافدين، امس االحد، عن وضع ش
ــلفة الـ ٢٥  مليون دينار ملوظفي الدولة.وقال املصرف في بيان له ان س
ــتر كارد الصادرة  مليون دينار ملوظفي الدولة متنح حلاملي بطاقة املاس
ــلفة تكون باالعتماد  ــن املصرف حصرا وبدون كفيل. واضاف أن الس م
على راتب املوظف على ان يغطي ٥٠ باملئة من راتبه الشهري القسط 
الشهري للسلفة داعيا موظفي الدولة الى زيارة فروع املصرف حصرا 
ــر في عام ٢٠١٦  ــلف. يذكر ان مصرف الرافدين باش والتقدمي على الس
مبنح سلف وقروض للموظفني واملواطنني وفق اليات وضوابط معينة.

بغداد / البينة الجديدة 
ــادل عبداملهدي، اجتماعا  ــد رئيس مجلس الوزراء ع عق
مع احملافظني املرافقني له في العاصمة الصينية بكني، 
ــيق وتهيئة  ــم الى املزيد من التعاون والتنس فيما دعاه
ــى التحتية في  ــاريع تطوير البن ــبة ملش الظروف املناس
ــال مكتب عبد املهدي ، إن  ــوء زيارة الصني احلالية. وق ض
ــى العاصمة  ــوزراء عقد فور وصوله ال ــس مجلس ال رئي
ــا مع احملافظني من  ــة بكني امس االول، اجتماع الصيني
ز حول رؤية احلكومة لعالقة  اعضاء الوفد الرسمي، تركّ
ــراكة مع الصني والنهضة التي حققتها  التعاون والش
ــة، الى  ــن جتربتها الناجح ــتفادة م ــة واإلس ــذه الدول ه
ــت للوصول الى هذا  ــتعراض اجلهود التي بذل جانب اس
ــا احملافظني الى املزيد من  ــتوى من العالقة، كما دع املس
ــبة ملشاريع  ــيق وتهيئة الظروف املناس التعاون والتنس
ــني احلالية  ــوء زيارة الص ــى التحتية في ض ــر البن تطوي
ــات اجلارية مع اجلانب الصيني من اجل توقيع  والتفاهم
ــدم اجلميع  ــى التحتية التي تخ ــر البن ــات لتطوي اتفاق
وتؤسس عليها جميع مشاريع اإلعمار .واضاف املكتب، 
ــم وواقع احملافظات في  ــني حتدثوا عن اولوياته أن احملافظ
ــات، مبدين مالحظاتهم واقتراحاتهم  مختلف القطاع
سواء مايتعلق منها باملشاريع احلالية او املستقبلية مع 
اجلانب الصيني على وجه اخلصوص، وأعربوا عن تقديرهم 
ــاب جميع  ــي اصطح ــس الوزراء ف ــس مجل ــادرة رئي ملب
ــراكهم في املباحثات مع  احملافظني في زيارة الصني وإش
املسؤولني الصينيني واإلطالع على التجارب االقتصادية 

والعمرانية الناجحة في املقاطعات الصينية.

Ú€ÎÜ€a@Ô–√ÏΩ@âb‰ÌÖ@ÊÏÓ‹fl@RU@Ú–‹ç@|‰fl@¬Îäë@ÖÜ∞@ÂÌÜœaä€a

Úñïb0a@úœäi@laÏ‰€a@ÚÌÜu@âbjnÅaÎ@ÚÓˆbôâ�a@ÚçbÓé€a@ÒâÖbÃfl@µg@ÜËΩa@Üj«@Ï«ÜÌ@kˆb„

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  

بغداد / البينة الجديدة
ــائرون، عن حيازة املواطنني نحو ١٢  ــفَ حتالف س كش
ــة ماليني قطعة  ــالح من بينها اربع مليون قطعة س
ــطة. وقال النائب عن التحالف  ــلحة املتوس من االس
ــالح  ــعودي ان مراقبة عملية حيازة الس ــاض املس ري
ــدة جدا، يفترض ان يكون  لدى املواطنني عملية معق
ــالح خفيف مرخص، وليست اسلحة  لدى مواطن س
ــطة وثقيلة، حيث ان التقديرات املؤكدة تشير  متوس
ــالح من بينها ٤  ــو ١٢ مليون قطعة س ــى وجود نح ال
ماليني قطعة من االسلحة املتوسطة. واضاف يفترض 

ان جترى عمليات تفتيش دقيقة ملعرفة نوعية السالح 
ــالح للمواطنني من  واعطاء رخصة خاصة حليازة الس
ــن النفس، مع  ــة للدفاع ع ــلحة اخلفيف نوعية االس
ــلحة املتوسطة والثقيلة، حتى تصبح  مصادرة االس
ــات متضمنة رقم  ــوي على هوي ــلحة حتت جميع االس
ــالح ونوعيته بينما السالح الذي ال يحتوي على  الس
ــا يتوجب على  ــالحا منفلت ــة مرخصة فيعد س هوي
ــار الى ان  ــبة من يحوزه.واش الدولة مصادرته ومحاس
ــي حتدثت بني احلني  ــائرية الت احلد من النزاعات العش
واالخر في محافظات الوسط واجلنوب حتتاج الى عدة 

امور منها تثبيت اركان الدولة عن طريق جتفيف منابع 
متويل العشائر من خالل مراقبة بيع وشراء االسلحة، 
ــف  ــق تنظي ــن طري ــة ع ــد الدول ــالح بي ــر الس وحص
ــماح  ــق الواحدة تلو االخرى من خالل عدم الس املناط
ــر تنفيذ  ــر مرخصة عب ــالح غي ــود اي قطعة س بوج
ــتخباري وتطوير ما يعرف مبنظومة االمن  اجلهد االس
ــتعانة  االلكتروني والتعاون مع اجلهات االخرى كاالس
ــن تطوير جانب العالقة  ــار الصناعية، فضال ع باالقم
بني املواطن واحلكومة.من جهته، طالب عضو مجلس 
محافظة البصرة مجيب احلساني، احلكومة االحتادية 

باتخاذ اجراءات جدية للحد من النزاعات العشائرية.
ــاني ان السبب الرئيس الستفحال ظاهرة  وقال احلس
النزاعات العشائرية يعود الى عدم وجود حلول جذرية 
ــة ، مؤكدا ضرورة  ــالح املنفلت عن الدول ملعاجلة الس
ــائرية التي باتت  وضع اخلطط ملعاجلة النزاعات العش
تهدد السلم االهلي في محافظة البصرة واحملافظات 
اجلنوبية االخرى. واضاف ان محافظة البصرة تتعرض 
ــبب  ــائرية تتس ــى نزاعات عش ــددة ال ــرات متع ولفت
ــرق املنازل فضال عن ترويع وتخويف  بقتل وتهجير وح

املواطنني، فال بد من معاجلتها.

الدوحة / البينة الجديدة
اتصلت (البينة اجلديدة) بالسيد عمر البرزجني 
سفير جمهورية العراق في دولة قطر الشقيقة 
ــتفهام بشأن ما مت نشره في بعض  ألجل االس
ومعلوماتنا  ــي  االجتماع ــل  التواص صفحات 
عنه بأنه وطني عراقي غيور ومعتقل سياسي 
ــابق ولم يفرق  ــن النظام الس ومعارض في زم
ــا ومثل  ــعب العراقي يوم ــات الش ــني مكون ب
ــة وانه بعد ان  ــة النزاهة والوطني العراق بغاي
ــان  ــا لدائرة حقوق االنس ــفيرا ورئيس كان س
ــوق  ــادة حق ــرا مل ــة ومحاض ــي وزارة اخلارجي ف
ــيني يعرفونه  ــان وان جميع الدبلوماس االنس
ويعرفون مواقفه الوطنية منذ ذلك الوقت بني 
ــفيرا  ــة ٢٠٠٨ ثم بعد ذلك كان س ٢٠٠٤ولغاي
ــل في الوطنية  ــي  لبنان وكان يضرب به املث ف
ــي رومانيا   ــراق وبعدها ف ــدار ومتثيل الع واالقت
ــس الطريقة ثم وكيال لوزارة اخلارجية وله  بنف

ــرف في احملافل واملنظمات الدولية  حضور مش
ــى من  ــى احلقيقة وال يتماش ــث عل ــن يبح ومل
ــي الغوغل  ــقيط والتخوين ان يكتب ف التس
ــر البرزجني)  ــفير عم ــة (الس ــوب كلم واليوتي
ــم جيدا بأن  ــب العجاب ويعل ــيجد العج وس
ــفير عمر  ــيد الس ــادي العابثة جتهل الس االي
ــي  ــث ف ــه ان يبح ــل ل ــي وكان االفض البرزجن
الغوغل واذا كان هو ال يعرف عمر البرزجني فان 
غوغل واليوتيوب يعرفونه ويشهدون لصاحله 
ــفيرا  ــدى العراق س ــه املف ــم مثل وطن ومن ث
مسلما معتزا بدينه ويحترم االخرين وذلك في 
ــه كل اصحاب الضمائر  ــهد ل الفاتيكان ويش
ــنوات من عدم  ــم اآلن في قطر بعد س احلية ث
ــفير كل  ــرك الس ــي قطر ح ــفير ف ــود س وج
ــية واالجتماعية وتواصل  ــات السياس العالق
ــهد  مع العراقيني بافضل طريقة واجلميع يش
ــة اجلديدة) عرفته  ــا فإن (البين ــا قام به. وهن مب

ــم تفعل كما يقوم البعض  بغاية الوطنية ول
ــويه دون التبيان فاتصلتنا به وسألناه  بالتش
ــث عهد بقطر وهو  ــن ذلك فبني لنا أنه حدي ع
ــم واحزانهم ومت  ــي افراحه ــني ف ــزور العراقي ي
ــا مريض  ــتاذا جامعيا عراقي ــان اس ــه ب اعالم

ــأل عنه وقالوا  واجريت له عملية جراحية وس
بان الرجل يذهب الى العراق ويعود وهذا معناه 
ــو كان محظورا ملا  ــكلة ول أنه ليس لديه مش
ــراق وهو لم يتعمق  ــتطاع الذهاب الى الع اس
ــارة رجل عراقي  ــرا ولم يعقد املوضوع لزي كثي

مريض وكبير السن فزاره كعيادة مريض وليس 
ــر السفير  اكثر من ذلك ورحب به الرجل وفس
ــة على تقبل  ــه احلار دالل ــي بان ترحيب البرزجن
ــي في العراق ومع  احلكومة والنظام السياس
هذا يتمنى السفير ان يتم التحقيق في وضع 
الرجل فاذا تبني بشكل عادل انه معادٍ للعراق 
بالدليل واالثبات فال يوجد اسهل من ان يعتذر 
ــعبه وهو يعتز  ــعب العراقي الذي هو ش للش
بهم وال ميكن ان يفرط بالشعب والوطن، ومن 
ــول جلميع ابناء  ــة اجلديدة) تق ــإن (البين هنا ف
ــوا عن الوطنيني  ــن وترجوهم أن ال يبحث الوط
النزيهني الجل اسقاطهم بل أن يقفوا معهم 
ــجعوهم وهذا ليس جزاء عادال ملن عرض  ويش
ــه الى زنازين النظام ومنذ خمس عشرة  نفس
ــرف والوطنية ولنشكر  ــنة ميثل بلده بالش س
ــقيطهم  ــني وال نؤذيهم وال نحاول تس الوطني

الن هذه خسارة للشعب والوطن.
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جهوزية .. أعلن وزير االتصاالت جلمهورية دونيتسك 
ــينكو، أن  ــور ياتس ــه دوليا، فيكت ــر املعترف ب غي
جمهوريته جاهزة لتسليم مشروعها اإللكتروني 
جلهاز التحكم املوحد خلدمة اإلسعاف للسلطات 
السورية مجانا. وحتدث الوزير أن جمهوريته عرضت 
 (Rebuild Syria) «ــوريا في معرض «إعادة إعمار س
عددا من املشاريع اخلاصة، وهي جاهزة لتسليمها 
للسلطات السورية مجانا. وقال: «توجد لدينا البرمجيات العاملة 
لتنفيذ مشروع إنشاء جهاز حتكم موحد خلدمة حاالت اإلسعاف».

تحديد .. أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن ثقة الواليات 
ــال اتخاذها  ــوة واحتم ــا بالق ــدة في تفوقه املتح
ــبب متثل تهديدا  ــوات غير معقولة بهذا الس خلط
ــيا والبلدان األخرى. وقال  ــيا بالنسبة لروس رئيس
ــكي  ــويغو في حديثه لصحيفة «موسكوفس ش
كومسوموليتس» الروسية: «عندما تدرك ضعفك 
ــاوي  ــوازن واألمن املتس ــاظ على الت ــم باحلف وتهت

الشامل، يجعلك ذلك تفكر».

ــم  ذكــرى .. انطلقت امس األحد في طهران مراس
العرض العسكري للحرس الثوري واجليش اإليراني 
ــة اإليرانية،  ــرب العراقي ــدء احل ــرى ب ــبة ذك مبناس
ــال روحاني في  ــن روحاني.وق بكلمة للرئيس حس
ــش واحلرس  ــام قادة اجلي ــي ألقاها أم ــة الت الكلم
ــدو اليوم ال يجرؤ على اتخاذ القرار  الثوري، إن «الع
بشن عدوان على إيران».وأضاف الرئيس اإليراني أن 
ــادي ضد إيران»،  ــا اقتصادية وميارس اإلرهاب االقتص ــدو بدأ حرب «الع

مشيرا إلى أن الهدف هو تدمير إيران وجتزئتها.
ــي  ــبت ف ــس االول الس ــل ام ــتباكات لي ــت اش مظاهــرات .. اندلع
ــني قوات  ــرق مصر ب ــمال ش ــويس بش مدينة الس
ــعارات  ــن الذين رفعوا ش ــات املتظاهري األمن ومئ
ــي. ولليلة  مناهضة للرئيس عبد الفتاح السيس
ــرج متظاهرون مناهضون  الثانية على التوالي، خ
ــط السويس مما  ــوارع في وس للحكومة إلى الش
ــرطة مكافحة  ــتباكات مع عناصر ش أدى إلى اش

الشغب..

ــبت، تعرض  ــت طهران، امس االول الس نفــي .. نف
ــة لـ»هجوم  ــة والبنى التحتي ــآتها النفطي منش
سيبراني ناجح». ونفى مركز «أفتا» التابع لرئاسة 
اجلمهورية، في بيان، مزاعم وسائل إعالم، موضحا 
ــات إلكترونية ناجحة  ــاك هجم ــه «لم تكن هن أن
على املنشآت النفطية وغيرها من البنى التحتية 
ــع وكاالت  ــا املركز جمي ــالد». ودع ــة في الب احليوي
ــطني اإللكترونيني إلى  ــة والصحف والناش ــاء واملواقع اإلخباري األنب

التأكد من دقة األخبار عن طريق السلطات اخملتصة.
كشــف .. نفت املديرية العامة ملراقبة التراب الوطني باملغرب صحة 
ــان أن والدة الرئيس املصري،  الوثيقتني اللتني تزعم
ــة األصل  ــي، كانت مغربي ــاح السيس ــد الفت عب
ــة، اجلمعة، بيانا  ــة الديانة. وأصدرت املديري يهودي
ــن الصفحات األجنبية  جاء فيه أن: «مجموعة م
ــل االجتماعي كانت قد تداولت  في مواقع التواص
ــوبتني بالتزوير املفضوح، والتحريف  وثيقتني مش

اخلطير».

بغداد / البينة الجديدة 
ــت وزارة الداخلية، امس األحد، القبض  أعلن
ــر الذي وقع  ــة للتفجي ــى اخللية اخملطط عل
اجلمعة املاضية، عند أحد مداخل محافظة 
كربالء، في حني أشار إلى القبض على عصابة 
خطف أطفال مكونة من خمسة أشخاص 
ــم  بينهم امرأة في بابل. وقال املتحدث باس
ــعد معن في مؤمتر صحفي  الوزارة اللواء س

عقده داخل مقر اجلرمية املنظمة ، إن اجلهات 
األمنية قامت بنشاط مميز أسفر عن القبض 
على اخللية التي خططت لعملية التفجير 
في مدخل كربالء. وفي سياق منفصل، أشار 
ــن إلى أنه مت القبض على عصابة خطف  مع
أطفال مكونة من خمسة أشخاص بينهم 
امرأة في بابل.من جهة أخرى، أضاف معن أنه 
ــم صاحب مركز جتميل  مت القبض على مته

ــن منطقة املنصور، وصاحب  غير مجاز ضم
مركز مساج غير مجاز في منطقة الوزيرية، 
ــن منطقة زيونة  ــاج ضم ومت غلق مركز مس
والقبض على صاحبه.يذكر أن عبوة ناسفة 
ــول ٢٠١٩)، داخل  ــة (٢٠ أيل ــرت، اجلمع انفج
ــل كربالء، ما أدى إلى  عجلة قرب أحد مداخ
ــة اخرين  ــخصاً وإصابة خمس مقتل ١٢ ش

بحسب ما أعلنته خلية اإلعالم األمني.

بغداد / البينة الجديدة 
دعا النائب عن حتالف الفتح محمد صاحب الدراجي، امس األحد، 
ــن بودقة احملاصصة  ــد املهدي للخروج م ــس الوزراء عادل عب رئي
ــح وزارة التربية، معتبراً أن  ــة اإلرضائية بقضية مرش والسياس
إحضار عبد املهدي مرشحاً وفق رؤيته للبرملان سيمثل االختبار 
ــية ورفض  ــم العملية السياس ــة النواب في دع ــي جلدي احلقيق
ــي ، إن على رئيس مجلس الوزراء اخلروج  احملاصصة. وقال الدراج
ــة اإلرضائية وأن يبعث  ــن بودقة احملاصصة والتوافق والسياس م
ــاره ورؤيته فقط  ــان ضمن اختي ــة إلى البرمل ــح وزارة التربي مبرش
بعيداً عن إرضاء كتل سياسية.وأضاف الدراجي، أن وزارة التربية 
هي وزارة مهمة جداً وتتصدى لقطاع حيوي بالبلد، وجميع دول 
العالم تولي هذه الوزارة أهمية خاصة، بالتالي فينبغي إبعادها 
ــرورة إحضار عبد املهدي  ــدد الدراجي على ض عن احملاصصة.وش
ــرة مبلعب اجمللس لتكون  ــباً إلى البرملان ورمي الك ــن يراه مناس مل
ــم العملية  ــواب في دع ــار جدية الن ــة الختب ــة احلقيقي الفرص

السياسية ورفض احملاصصة.

بغداد / البينة الجديدة 
ــس االحد، قائدي  ــاع النيابية، ام ــتضافت جلنة األمن والدف اس
ــات تفجير  ــة مالبس ــرطة كربالء ملناقش ــط وش الفرات االوس
ــة االمن والدفاع  ــة كربالء. وقال نائب رئيس جلن مدخل محافظ
ــتضافت، قائد عمليات  ــمري، إن اللجنة اس النيابية نايف الش
ــرطة بغداد ملناقشة مالبسات حادثة  ــط وقائد ش الفرات االوس
التفجير األرهابي التي حدثت عند سيطرة مدخل مدينة كربالء.

ــاء  ــفة داخل باص لنقل الركاب (كيا) مس ــرت عبوة ناس وانفج
ــفر عن  ــول ٢٠١٩ عند مدخل مدينة كربالء واس ــة، ٢٠ ايل اجلمع
ــروق متفاوتة. ــن بجروح وح ــخصا واصابة ٥ اخري ــل ١٢ ش مقت
ــى احد منفذيب  ــن القاء القبض عل ــت القوات االمنية م ومتكن
ــد الشعبي  ــاعة، في حني أكد احلش الهجوم في اقل من ٢٤ س
ــؤول عن التفجير نفذ سابقا عمليتني  أن االرهابي املعتقل املس

اجراميتني.

االنبار / البينة الجديدة 
ــدي، امس األحد،  ــار قطري العبي ــد األنب أعلن القيادي في حش
ــني صحراء األنبار  ــة لتعقب خاليا داعش ب ــالق عملية أمني انط
ــنودة  ــالح الدين.وقال العبيدي، إن قيادة عمليات اجلزيرة مس وص
ــرت  ــن طيران اجليش، باش ــائري وبدعم م ــد العش بقوات احلش
ــق الصحراوية بني  ــي املناط ــش ف ــب داع ــة لتعق ــة أمني بحمل
ــة األمنية تأتي  ــالح الدين.وأضاف العبيدي ، أن احلمل ــار وص األنب
ــا لداعش في املناطق  ــى خلفية معلومات تفيد بوجود خالي عل

املستهدفة.
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البصرة / البينة الجديدة 
ــرة، ان اكثر من ٥٠٠  ــي محافظة البص ــف مصدر محلي ف كش
ــخص في البصرة سقطوا بني قتيل وجريح بسبب النزاعات  ش
ــدار العام احلالي. ــا ان هذه االحصائية على م ــائرية، مبين العش
ــخص سقطوا بني قتيل وجريح  وقال املصدر ان أكثر من ٥٠٠ ش
ــدار العام احلالي،  ــائرية في البصرة على م جراء النزاعات العش
ــن ٤٤٠ مصابا. ــوا بواقع ١١٣ قتيال وأكثر م ــا ان هؤالء توزع مبين

ــزاع أو األفراد املارة  ــني، من أطراف الن ــاف ان القتلى واملصاب واض
ــائري، موضحا ان هناك أضرار مادية  داخل منطقة التوتر العش
ــكات العامة واخلاصة في مدينة  ــت بالبنى التحتية واملمتل حلق
ــذه النزاعات.واكد املصدر ان احلكومة احمللية في  البصرة جراء ه
ــف القبائل املتنازعة  ــوية األمور بني مختل احملافظة حاولت تس
ــة.وكان مجلس  في املدينة، لكن ذلك لم يثمر عن فائدة ملموس
القضاء األعلى العراقي، اعتبر في تشرين الثاني من العام ٢٠١٨ 

ات العشائرية من اجلرائم اإلرهابية. الدكَ
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بغداد / البينة اجلديدة 
ــاكر جودت ،  ــة ندى ش ــالف النصر النائب ــي ائت ــدت القيادية ف أك
ــير الكتل  ــس األحد، أن رئيس الوزراء عادل عبد املهدي اليزال أس ام
ــدرة على تقدمي  ــد املهدي ليس لديه الق ــية٫ مبينة أن عب السياس
ــة الكتل.وقالت جودت  ــتقل لوزارة التربية دون موافق ــح مس مرش
ــي اجلديد  ــهد بدء العام الدراس ــام القليلة املقبلة ستش ان ”األي
ووزارة التربية دون وزير بسبب احملاصصة“.وأضافت ان ”غياب اإلرادة 
ــى إنتاج حكومة  ــية ادى ال وانصياع عبد املهدي للكتل السياس
ــارع العراقي  ــات الش ــات ورغب ــدا عن متطلب ــة بعي محاصصاتي
ــادل عبد املهدي  ــى أن ”حكومة رئيس الوزراء ع ــت جودت إل ”.ولفت
ــرها وتعلن  ــرج عن أس ــيء مالم تخ ــا تقدمي ش ــة والميكنه مكبل

استقالليتها عن رؤساء وزعماء الكتل السياسية“.

بغداد / البينة اجلديدة
اعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، امس االحد، عن عودة نحو (١٣٢٦) نازحا ملدينة 
املوصل ومناطق بنينوى . وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع املتحدث الرسمي 
ــو (١٣٢٦) نازحا عادوا من مخيمات احملور  ــوزارة علي عباس جهاكير ، ان نح لل
ــاء ومناطق محافظة نينوى، مبينا ان ذلك مت  ــي ملدينة املوصل إلى احي اجلنوب
بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات املشتركة.واضافت انه مت تخصيص 
ــؤالء النازحني الراغبني بالعودة الطوعية من مخيمي حمام  حافالت لنقل ه
العليل واجلدعة جنوبي املوصل الى مناطق سكناهم االصلية في محافظة 
ــني الى مناطقهم  ــة والوزارة هو عودة النازح ــوى، مبينا ان هدف احلكوم نين
ــررة االخرى .وتابع جهاكير ان  ــة احملررة في مدينة املوصل واملناطق احمل االصلي
املناطق التي عادت اليها العائالت النازحة بضمنها ( قضاء مخمور ، احلضر ، 
قضاء املوصل ، بادوش ، تل عبطة ، ربيعة ، بعاج ، القيارة ، الكسك ، احمللبية 

، النمرود ، تل عبطة ، حميدات ، حمام العليل ، ربيعة و سنجار).
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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 
اكد زعيم تيار احلكمة عمار احلكيم   
ــي للحكومة فقط،  ــه ه أن معارضت
ــار إلى  ــد النظام، فيما أش وليس ض
ــتورية  دس ــة  العراقي ــة  احلكوم أن 
وسياسية.وقال احلكيم ، خالل لقائه 
جمعاً القيادات والكفاءات الشبابية 
ضمن فعاليات ديوان بغداد للشباب، 
ــباب  ــل تيار احلكمة مع الش إن تعام
لم يكن شكليا بل من منطلق االميان 
ــبابية  الش ــاءات  والكف ــات  بالطاق
ــبابية  ش ــة  قيادي ــاذج  من ــا  وقدمن
ــا ورهاننا  ــاف أن حديثن ناجحة.وأض
على الشباب لم يكن شعارا مرحليا 
ــل من خالل متكينهم  امنا منهج عم
واالميان بقدراتهم رغم لوم وحتذيرات 
الكثير من القوى السياسية.وأوضح 
ــي في  ــم، أن النظام السياس احلكي
ــي والعمل  ــام برملان ــو نظ ــراق ه الع
السياسي ليس سبة وعلى الشباب 
ــي  السياس ــل  بالعم ــراط  االنخ

ــق مايرونه اقرب  ــذ مكانتهم وف واخ
ــم وافكارهم.ودعا احلكيم، إلى  لرؤاه
ــات واختيار  ــي االنتخاب ــاركة ف املش
ــع وحذرنا من  ــر الواق ــأ لتغيي االكف
ــآرب مطلقيها  ــوات املقاطعة وم دع
ــا  فيم ــة  للمقاطع ــون  يدع ــن  الذي

ــاركة. ــم للمش ــون جمهوره يخرج
ــاء  ــة ج ــا للمعارض ــني أن خروجن وب
وللمعادلة  للواقع  ــخيصنا  بعد تش
ــة ولن نتحمل  ــي انتجت احلكوم الت
مسؤولية حكومة لسنا شركاء في 
قرارها وعلى املواالة حتمل مسؤولية 

احلكومة.وتابع احلكيم، أن معارضتنا 
ــتورية  للحكومة ال للنظام وهي دس
ــاء قانوني  ــى بغط ــية حتظ وسياس
ــوات متقدمة في  ــى خط ــا ال ووصلن
ــكيل جبهة املعارضة وحكومة  تش

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

أسسها الراحل  
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير
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تتمة ص١

 بغداد / البينة اجلديدة
ــداوي، امس  ــف الفتح محمد كرمي البل ــح النائب عن حتال رج
ــالل الزيارة  ــول امللفات األمنية خ ــات ح ــد، إجراء مناقش األح
التي يجريها رئيس الوزراء عبد املهدي على رأس وفد كبير إلى 
ــن ضمن الوفد املرافق  ــاً ذلك إلى وجود قيادات أم الصني، عازي
ــارة عبد املهدي إلى الصني  ــد املهدي.وقال البلداوي ، إن زي لعب
تضمنت رؤية جديدة للتعامل مع الشركات الصينية العاملة 
ــاء أربع محطات للطاقة  ــي مجاالت مختلفة، مبيناً أن إنش ف
ــروع  ــة ودعم الصناعة احمللية إضافة إلى دعم مش الكهربائي
ــركات الصينية  ــول الش ــالل دخ ــر من خ ــاو الكبي ــاء الف مين
جميعها محاور مهمة وكان العراق بحاجة ماسة إلى دعمها 
ــاف البلداوي نتمنى أن تكون الزيارة ناجحة وأن  وتطويرها.وأض
ــكل جيد ميكننا من حتقيق  يكون الوفد العراقي مفاوضاً بش
ــمل قيادات  ــى أن الوفد ش ــراق، الفتاً إل ــب جديدة للع مكاس
ــيكون  ــكري س أمنية ما يعطي انطباعاً أولياً أن امللف العس
ــليح أو  ــواء في مجال التس ــكل أو بآخر س ــراً فيها بش حاض
تبادل املعلومات.ولفت البلداوي، إلى أن تنويع مصادر التسليح 
ــكار للمنظومة  ــول احت ــدم حص ــروري لضمان ع ــو أمر ض ه
ــكرية العراقية من قبل جهة معينة دون غيرها.ووصل  العس
ــس (١٩ أيلول ٢٠١٩)،  ــادل عبد املهدي،   اخلمي ــس الوزراء ع رئي
ــر إلى الصني في زيارة  ــى الصني على رأس وفد حكومي كبي إل

رسمية تستغرق عدة أيام.

ــر البغدادي  ــه إن ”أبو بك ــي البصري)، قول ــو عل (أب
ــوريا“.  ــدى مناطق غرب س ــد حاليا في إح متواج
وحذر البصري من ”تواجد عصابات داعش في ادلب 
السورية“، مبينا ان ذلك ”يشكل تهديداً اخر على 

أمن املنطقة“.
ــس اجلمهورية  ــه رئي ــي وج ــأن السياس وفي الش
ــم العراق الى أمم  ــالة سالم بأس (برهم صالح) رس
ــي تغريدة على تويتر انه في  العالم. وقال صالح ف

اليوم العاملي للسالم يحملُ العراق رسالة السالم 
ــعبنا بويالت احلروب  ــى أمم العالم، لقد اكتوى ش ال
ــتبداد واإلرهاب. وأضاف حيث يتطلع العراق  واالس
ــل والتنكيل  ــي القت ــالم وحرية ينه ــى امن وس ال
والفساد، ويأمل أن تكون لغة السالم هي السائدة 
في منطقتنا والعالم. واختتم صالح بالقول كفى 

بنا حروبا، ولننطلق الى اإلعمار وخدمة الناس.
وفي الشأن احمللي تساءل محرر الشؤون االقتصادية 

في «البينة اجلديدة» بشأن حمالت رفع التجاوزات 
ــوت املبينة  ــطيات او البي ــي تتعرض لها البس الت
ــوائيات عن سر التوقيت  بطريقة التجاوز او العش
ــنوات التي  ــذه الظروف بالذات رغم كل الس في ه
ــرت وقال من حيث املبدأ نحن مع تطبيق القانون  م
ومع القانون ولكن شريطة ان يتم تطبيق القانون 
ــن دون امزجة  ــكل عادل ونزيه على اجلميع وم بش
ــول اذا كان اصحاب  ــرر بالق ــد احمل ــة واك او انتقائي

ــق العدالة  ــعون لتطبي ــرار احلكومي فعالً يس الق
فأنهم عليهم ان يرونا بالعني اجملردة كيف يهدمون 
ــد متجاوزا على ارض الدولة  حائطاً على رأس فاس
ــد حالياً خارج  ــا من مواطن رمبا يتواج او اغتصبه
العراق واكد احملرر ان شعبنا تواق ألن يصفق بحرارة 
ــة تطبق وفق  ــراءات احلكومي ــرى ان االج ــا ي عندم
ــطرة على اجلميع من دون استثناء اما  طريقة املس
ــحوقني والتشمل املتخمني  ان تطال الفقراء واملس

ــدين فهذا امر غير مقبول ومرفوض اطالقاً  والفاس
ــة واجراءاتها مقبولة  ــون احلكومة عادل ولكي تك
فأن عليها ان تشرع اوالً بتوفير كل اسباب العيش 
ــية  ــعب وتنهي حالة البطالة املتفش الرغيد للش
ــكنها الناس  ــي بيوتاً يس ــكل مفجع وان تبن بش
ــقوفها باالمن واالطمئنان وهذا  وليشعروا حتت س
ــل وصلت  ــتور العراقي.. فه ــه الدس ــد علي ــا اك م

الرسالة ياساسة البالد والعباد؟

 وكاالت / البينة اجلديدة
افاد مصدر في مكتب رئيس الوزراء عادل 
عن  حتدثت  التي  األنباء  بأن  املهدي،  عبد 
تعرض الوفد العراقي حلادث خطير خالل 
عارية  الصني،  إلى  بها  يقوم  التي  الزيارة 
عن  اليوم)  (روسيا  الصحة.ونقلت  عن 
عن  حتدثت  التي  األنباء  ان  قوله  املصدر 

الصني  يزور  الذي  العراقي  الوفد  تعرض 
عبد  عادل  الوزراء  رئيس  برئاسة  حاليا 
صحيحة،  غير  املوت،  خطر  إلى  املهدي 
أن  وأضاف  ذكر.  مما  شيء  أي  يحدث  ولم 
مير عبر جسر هايوان وحدثت  الوفد كان 
بالنسبة  أمطار وعواصف، وهذا طبيعي 
هذا  يُعرضنا  ولم  الصيني،  للمناخ 

إعالم  وسائل  أن  يذكر  للخطر.  الشيء 
تعرض  عن  معلومات  تناقلت  عراقية 
رئيس  من  يتكون  الذي  العراقي  الوفد 
واملسؤولني،  الوزراء  من  وعدد  احلكومة 
هايوان  جسر  على  وهم  املوت  خطر  إلى 

بسبب األمطار والعواصف.
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واشنطن / وكاالت / البينة اجلديدة
النواب  مجلس  رئيسة  حذرت 
بيلوسي،  نانسي  األمريكي، 
توجيه  من  ترامب،  دونالد  الرئيس 
ضربات عسكرية إلى إيران ردا على 
قناعتها  مبدية  ”أرامكو“،  هجوم 
عن  مسؤولة  ليست  واشنطن  بأن 

حماية السعودية.
 ، بيلوسي  الدميقراطية  وذكرت 
العامة  ”اإلذاعة  مع  مقابلة  في 
الوطنية“ األمريكية NPR، ردا على 
سؤال عما إذا يجب على واشنطن 
إيران  ضد  عسكرية  خيارات  طرح 

الذي  الهجوم  بعد  الطاولة،  على 
معملني  أسبوع  قبل  استهدف 
”ال،  السعودية  ”أرامكو“  لشركة 
أي  نتحمل  أننا  أعتقد  ال  إطالقا. 
السعودية  حماية  عن  مسؤولية 
والدفاع عنها. هل هناك أي اتفاقية 

تنص على ذلك؟“.
النواب  مجلس  رئيسة  ولفتت 
بشن  مخوال  ليس  ترامب  أن  إلى 
هجوم  على  ردا  إيران  على  حرب 
الكونغرس،  موافقة  دون  ”أرامكو“ 
الرئاسية  الصالحيات  أن  موضحة 
القرارات  هذه  مثل  باتخاذ  تسمح 

عندما  املشرعني  مع  التشاور  دون 
لهجوم  املتحدة  الواليات  تتعرض 

من اخلارج، ال السعودية.
إلى  واضحة  إشارة  في  وتابعت، 
قضية اغتيال الصحفي السعودي، 
مقر  داخل  خاشقجي،  جمال 
اسطنبول  في  اململكة  قنصلية 
املاضي  العام  أكتوبر  في  التركية 
مع  ترامب)  (إدارة  ”يجلسون 
شخص قطع صحفيا وذوّب بقاياه 
في كيميائيات، يجلس (ترامب) مع 

شخص مشتبه فيه بقيادة ذلك“.
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بغداد / البينة اجلديدة
اجلوية  األنواء  هيأة  توقعت   
والرصد الزلزالي، استقرار حالة 
الطقس في البالد لأليام األربعة 

املقبلة.
وذكر بيان للهيأة ، ان طقس اليوم 
في  مشمساً  سيكون  األثنني 
والشمالية  الوسطى  املناطق 

واجلنوبية مشيراً الى ان درجات 
مدينة  في  ستنخفض  احلرارة 

. بغداد الى معدل ٤٠ مْ
غد  أيام  طقس  ان  الى  وأشار 
واخلميس  واألربعاء  الثالثاء 
مشمساً  سيكون  املقبلة 
في  تغير  وال  كافة  املناطق  في 
درجات احلرارة عن اليوم األثنني.
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بغداد / البينة اجلديدة
املستقبل  كتلة  عن  النائب  اكد 
االحد،  امس  الدين،  شمس  سركوت 
وضعا  باالقليم  احلاكمني  احلزبني  ان 
بغداد،  مع  للحوار  تعجيزية  شروط 
للقبول  احلزبني  على  للضغط  داعيا 

باملنطق وايقاف تهريب النفط.
وقال شمس الدين ، ان هنالك حوارات 
حلل  وبغداد  االقليم  بني  مستمرة 
اخلالفات وزيارة متبادلة للوفود، مبينا 
ما  لكن  اللقاءات  استمرار  رغم  انه 
والشروط  موجودة  املعرقالت  زالت 

مستمرة من قبل الطرفني.

احلزبني  ان  الدين  شمس  واضاف 
شروطا  يضعان  باالقليم  احلاكمني 
تعجيزية بغية ضمان فشل احلوارات 
احلاكمني  احلزبني  هيمنة  وبقاء 
النفطية  الشركات  على  باالقليم 
على  الوضع  وابقاء  االقليم  وثروات 
الشعب  يترك  ما  عليه  هو  ما 
دون  باملعاناة  يستمر  الكردستاني 
الفتا  الصعب،  لوضعهم  مراعاة  اي 
هذا  ترفض  الوطنية  القوى  ان  الى 
نتائج  حتقيق  ونشجع  االسلوب 
مناسبة  الية  على  واالتفاق  ايجابية 
وليس  الكردستاني  الشعب  تخدم 

االحزاب.
نتائج  حتقيق  ان  الدين،  شمس  واكد 
من  ضغط  الى  بحاجة  ايجابية 
والشارعني  واحملكمة  النواب  مجلس 
احلزبني  على  والكردي  العراقي 
الى  للوصول  االقليم  في  احلاكمني 
املؤقتة  االتفاقات  نهائية الن  تفاقات 
وسيبقى  احد  مبصلحة  تكون  لن 
عنه،  تراجع  اي  من  مستمر  القلق 
مشددا على اهمية استمرار الضغط 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب  على 
كي يرضخ للمنطق ومصلحة العراق 

واالقليم وايقاف تهريب النفط.

ÖaÜÃi@…fl@âaÏz‹€@·Ó‹”¸bi@¥‡◊bßa@¥iåßa@Âfl@ÚÌåÓv»m@¬Îäë
بغداد / البينة اجلديدة

العليا  االحتادية  احملكمة  كشفت 
أحكام  بخصوص  توجهاتها  عن 
قراراتها  أن  إلى  الفتاً  احلضانة، 
مصلحة  تفضيل  على  نصت 
الرسمي  املتحدث  وقال  الصغير. 
إن  الساموك،  إياس  للمحكمة 
شاركت  العليا  االحتادية  احملكمة 
اجملموعة  نظمتها  ندوة  في 
ملمثلة  النسوية  االستشارية 
في  املتحدة  لألمم  العام  األمني 

العراق ملناقشة أحكام احلضانة.
إن  الندوة،  خالل  الساموك،  وتابع 

متارس  العليا  االحتادية  احملكمة 
بعدم  النظر  في  اختصاصها 
الدعاوى  خالل  من  الدستورية 

املعروضة أمامها.
خالل  نظرت  احملكمة  إن  وأضاف، 
من  عدداً  املاضية  السنوات 
دستورية  بعدم  للطعن  الدعاوى 
رقم  الشخصية  األحوال  قانون 
كامل  بشكل   ،١٩٥٩ لسنة   (١٨٨)

أو في مواد منه.
تلك  من  قسماً  أن  إلى  وأشار 
الطعون جاء على أحكام احلضانة 
الواردة في املادة (٥٧ أوالً) من قانون 

أصدرت  وقد  الشخصية،  األحوال 
أحكاماً  العليا  االحتادية  احملكمة 
 ١٢) بالرقم  أخرها  كان  فيها، 

احتادية ٢٠١٩)، في ٥ ٣ ٢٠١٩.
أن احملكمة وضعت من  إلى  ولفت، 
مبادئ  الطعون  تلك  نظرها  خالل 
خالل  من  احلضانة،  مع  للتعامل 
بغض  احملضون  مصلحة  اعتماد 
النظر عن مصلحة املتنازعني على 

حضانته.
مصلحة  أن  الساموك،  وبني 
احملكمة  لألحكام  وفقاً  احملضون 
حتديدها  يتم  العليا،  االحتادية 

دعاوى  تنظر  التي  احملكمة  من 
األحوال  محكمة  وهي  احلضانة 
الشخصية مستندة في ذلك إلى 
االجتماعي  البحث  هيئات  تقارير 

واللجان الطبية النفسية.
احملكمة  أحكام  أن  على  وشدد، 
وملزمة  باتة  العليا  االحتادية 
للسلطات كافة وفقاً للمادة (٩٤) 
وضع  جانبهم،  الدستور.من  من 
التوصيات  من  عدداً  املشاركون 
بأحكام  االلتزام  مقدمتها  في 
احملكمة االحتادية العليا بخصوص 

احلضانة.
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اليوم.. العراق والصين يوقعان اتفاقيات مهمة تتجاوز الـ(500) مليار دوالر.. ووفد حكومي تشيكي يزور بغداد االسبوع الحالي
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ــة املغلوب  ــي عالق ــة فه ــة الثالث ــا العالق أم
باملغلوب وتتمثل في تغليب صوت املدافع  على 
صوت العقل واإلستمرار في حرب إستنزاف ال 
ترحم تؤدي إلى حتطيم البنية التحتية والبنية 
ــض أرواح األبرياء إلى القتل  اإلقتصادية وتعري
ــان على حد  ــر الطرف ــريد بحيث يخس والتش
ــكريا وأمنيا وإقتصاديا وإنسانيا. ــواء  عس س

ــن األقمار الصناعية األمريكية  هناك املئات م
ــية  والفرنس ــة  والبريطاني ــرائيلية  واإلس
ــي منطقة  ــي تغط ــة الت ــية والصيني والروس
ــتطيع أن تلتقط صورة  ــرق األوسط وتس الش
لرقم أي سيارة في أي مدينة عربية  باإلضافة 
ــدة دييغو  ــرات اإليواكس.وهناك قاع ــى طائ إل
ــيا  األمريكية في جنوب احمليط الهادي  غارس
ــي العالم  ــس ف ــي من أكبر قواعد التجس وه
ــاروخ من حلظة  ــار أي ص وميكنها متابعة مس
ــه النهائي .  ــه إلى هدف ــه حتى وصول إنطالق
ــار  ــذه القاعدة ميكنها متابعة مس ــا أن ه كم
ــذه الطائرات  ــم تزويد ه ــيرة رغ أي طائرة مس
ــا الطيران  ــة تكفل له ــات حسساس مبجس
ــث تتناغم   ــة  بحي ــات منخفض ــوق إرتفاع ف
ــي تطير  ــا األرض الت ــع طبوغرافي ــم م وتتأقل
فوقها وحتافظ على نفس اإلرتفاع  فوق اجلبال 
ــطة وعلى علو  ــهول املنبس وفي الوديان والس
منخفض تعجز محطات الرادار عن كشفها.

ــن أنطلقت  ــرف من أي ــذه الدول تع ــم ه معظ
ــيرة التي أطلقت  ــخ و الطائرات املس الصواري
ــعودية في   ــط في الس ــآت النف ــاه  منش بإجت
ــركة أرامكو والتي  بقبق وخريص التابعة لش

تسببت بأضرار بالغة متثلت في تقليص إنتاج 
السعودية اليومي بخمسة ماليني  برميل  أي 
ــعودية الذي يتراوح  ما يعادل نصف إنتاج الس
ــل إلى ١٢ مليون برميل  ما  بني ١٠ ماليني برمي
ــؤال األول الذي  ــن عنه.الس ــو اإلنتاج املعل وه
ــذه العملية ناجمة  ــه إذا كانت ه يطرح نفس
عن ١٨ طائرة مسيرة وسبعة صواريخ سكود 
أربعة منها فقط أصابت أهدافها قد تسببت 
بهذا الكم الهائل من الدمار وأدت إلى خسارة 
ــك إذا وقعت  ــا بال ــني برميل فم ــة مالي خمس
حرب شاملة ومت إطالق آالف الصواريخ اجملنونة 
ــتهداف البر  ومئات من غارات الطائرات ومت إس
ــتراتيجية والبنية  والبحر واجلو واألهداف اإلس
ــتتكبدها  ــا هي األضرار التي س التحتية  فم
ــهده  ــة والدمار الذي ستش ــراف املتحارب األط
ــؤال الثاني  ــج العربي.أما الس ــة اخللي منطق
ــعودي وعربي أين  ــأله كل مواطن س الذي يس
ــعودية  بل أين  ــي أنظمة الدفاع اجلوي الس ه

ــي  بلغت  ــخ باتريوت الت ــي بطاريات صواري ه
ــدوالرات . وما  ــات املليارات من ال ــا مئ تكلفته
ــتمرار في حرب اإلستنزاف  ــر في اإلس هو الس
ــمن فهي أشبه  في اليمن التي ال تغني وال تس
ــن.وملاذا صرح الرئيس الروسي  ــتنقع آس مبس
بوتن  في هذا الوقت بالذات عن استعداد بالده  
ــعودية منظومات الدفاع اجلوي إس  لبيع الس
إس ٣٠٠ وإس إس ٤٠٠ وهل ستسمح الواليات 
ــذه املنظومات  ــراء ه ــعودية بش املتحدة للس
الدفاعية الروسية، علما بأن هناك سابقة في 
ــلطان حني كان يشغل  عهد األمير بندر بن س
ــنطن دي  ــعودية في واش ــفير الس منصب س
ــرية  ــي الذي متكن من  إجراء مفاوضات  س س
ــراء صواريخ صينية  ــني ومتكن من ش مع الص
ــارات والتي يصل  ــرة للق ــرق) العاب ــاح الش (ري
ــى ٣٥٠٠  إل ــر  ٢٥٠٠ كيلومت ــني  ب ــا  م ــا  مداه
ــذه الدنيا  ــام ١٩٨٨.غريبة حقا ه ــر ع كيلومت
ــا نهفة جديدة مضحكة  في كل يوم تطالعن
ــوة  ومبكية . ولعل أغربها وأكثرها إيالما وقس
هذا النفاق والكفر السياسي التي تتمثل في 
ــي دونالد  ــات الرئيس األمريك ــازل تصريح مه
ــوف أقضي  ــن الزمان.»س ــالل عام م ترامب خ
ــوف أسويها بالتراب». على إيران وأمحوها… س

ــي وال أود اإلضرار  ــعب اإليران ــا ال أعادي  الش أن
ــوف أقضي  على حكام إيران وأبيدهم. بهم س

نحن لسنا في حالة حرب مع قادة  اجلمهورية 
ــعى لتغيير النظام في  ــالمية… نحن نس اإلس
ــدد تغيير النظام  ــنا بص إيران  فقط).نحن لس
في إيران.نحن نسعى ألن يقوم النظام بإيجاد 

ــاملة فيه.إذا كان النظام اإلراني  إصالحات ش
ــة احلوار…  ــا على طاول ــى أن يجلس معن يتمن
عليه أن يقوم أوال بإصالح نفسه… ونحن لدينا 
ــام اإليراني ليس   ــرطا للمفاوضات.النظ ١٢ ش
ــوار معه   ــتعدون للح ــيئا نحن مس نظاما س
هذا رقم هاتفي املباشر متى ما شاؤوا عليهم 
أن يتصلوا بي. نحن مستعدون للتفاوض بدون 
ــبقة واحلرب ليست في صالح  ــروط مس أي ش
أي من البلدين نحن ال نسعى للحرب  ونطلب 
ــعى لذلك. ترامب بعد سقوط  من إيران أال تس
ــس املتطورة املسيرة:أنا أشكر  طائرة التجس

ــقاط  ــم يقوموا بإس ــوري ألنهم ل ــرس الث احل
ــخصا. الطائرة الثانية التي كانت تقل ٣٨ ش

قبل أسبوع:إن الواليات املتحدة ال تريد حربا مع 
ــيلة الدبلوماسية ال تُستنفذ  إيران  وان الوس
ــدا عندما يتعلق األمر بإيران.”أعتقد أن جزءا  أب
ــؤولية يقع على السعودية في  كبيرا من املس
ــها  وإذا كانت هناك  حماية  الدفاع عن نفس
منا للسعودية  فإنه يقع على عاتقها أيضا أن 
ــع قدرا كبيرا من املال.إننا كمواطنني عرب  تدف
ــنا ونسأل قادتنا رغم  ومسلمني نسأل أنفس
ــؤالنا قد يدلل على  بعض من سذاجتنا   أن س
ــاطة طرحنا ونحن نسأل أهم  فاغفروا لنا بس
وأخطر سؤال في تاريخ أمتنا، ملاذا ال تقوم الدول 

املسلمة والدول العربية مبحاولة اإلصالح بني 
إيران  وبني السعودية وملاذا ال يتم توجيه دعوة 
إلى الدول املتنازعة في عقد لقاء بني الدولتني 
ــر بينهما.نحن نعلم أن  وحتقيق إتصال مباش
ــرخ  ــرائيل تريد إيقاع ش الواليات املتحدة وإس
ــران أو بعبارة أوضح بني  ــعودية وبني إي بني الس
ــيعي  وإذا  ــني واملعسكر الش ــكر الس املعس
ــمح  بالتوجه  ــات املتحدة  ال تس كانت الوالي
ــد آن األوان أن  ــني  فلق ــارب بني الدولت ــو تق نح
ــيادتنا وحريتنا في إختيار ما هو  نتمسك بس

أفضل للحفاظ على  أمننا القومي والتمسك 
ــتنا  واحلفاظ على  ــتقاللنا ورسم سياس بإس
ــكل يعلم أن أي  ــة احلرب.ال ــعوبنا من هاوي ش
مجابهة بني املعسكرين سوف تأكل األخضر 
ــرض كل دول اخلليج إلى  ــوف تع ــس وس والياب
ــبق  ــي  لم يس إنهيار إقتصادي وإنهيار سياس
ــض الدول إلى  ــوف تعرض بع ــا مثيل  وس لهم
ــى إن  محاوالت لتغيير أنظمة احلكم.وال ننس
ــرائيلي  التهديدات الصادرة بني الطرفني اإلس
ــي تفصل بني  ــافة الت ــي تدرك أن املس واإليران
ــر أي أنه ال وجود  ــغ  ١٥٠٠ كيلومت البلدين تبل
ــتركة  وأن أي حرب مستقبلية  إذا  حلدود  مش
ــون  حرب  ــوف تك ــروب اإلنابة فس ــلت ح فش
ــوق األراضي  ــارات تتم ف ــرة للق ــخ عاب صواري
ــعودية ودول  ــة الس ــذات اململك ــة وبال العربي
ــرائيل غير  ــج رغم ثقتنا املطلقة بأن إس اخللي
ــهر  ــتعدة خلوض أي حرب مع إيران.في ش مس
ــات  ــس الوالي ــاظ رئي ــام ١٩٧٩ مت إيق ــول  ع أيل
ــي كارتر  بعد منتصف الليل ومت  املتحدة جيم
ــرائيل قد قامت مبساعدة جنوب  إبالغه أن إس
إفريقيا بإجراء جتربتها النووية األولى الناجحة  
ــي.واليوم وبعد مرور  في جنوب احمليط األطلس
ــرائيل تضم في  ــت إس ــاً أصبح ــعني عام تس
ترسانتها النووية ٤٠٠ رأس نووي باإلضافة الى 
أحدث الطائرات والصواريخ والغواصات بحيث 
تستطيع إيصال هذه الرؤوس النووية الى حدود 
ــا أن هناك نوعني  ــدود العربية كم تتجاوزر احل
ــا الصواريخ  ــن حيث إطالقه من الصواريخ م
ــق من  ــي تطل ــتيكية أرض – أرض الت الباليس
ــخ  ــاك الصواري ــة وهن ــة ثابت ــات أرضي محط
ــطة عربات خاصة.توجد أربعة  احملمولة بواس
ــانة  ــتية في ترس أنواع من الصواريخ الباليس
ــرائيلية وهي صواريخ “ النس  الصواريخ اإلس
ــا – ١ وأريحا -٢  ــخ ”أريح ــة  وصواري “ األمريكي
ــا – ٣ “ قادر على  ــا – ٣.وإن صاروخ ”أريح وأريح
حمل رؤوس نووية. كما أن إسرائيل قد  جنحت 
ــادرة على   ــافيت“ الق ــي إطالق صواريخ “ ش ف
ــارات العال  ــار الصناعية في املس إطالق األقم
ــتخدامها في عمليات التجسس  من أجل اس
ــرائيل تضم في  ــتى بقاع العالم.إن إس في ش
شبكاتها الدفاعية صواريخ مضادة للصواريخ 
ــوارخ هو  ــهر هذه الص ــتية ولعل أش الباليس
صاروخ حيتس أو السهم الذي مت تطويره خالل 
ــث والتطوير والتعاون  جهود مكثفة من البح
بني إسرائيل والواليات املتحدة استغرقت أكثر 
من عشر سنني وهذا الصاروخ مصمم من أجل 
ــتة أرض – أرض   ــخ الباليس ــراض  الصواري إعت
ــات املتحدة قد قامت  وتفجيرها.كما أن الوالي
بتزويد إسرائيل  بصواريخ ”باتريوت“.منذ عام 
١٩٩٠ وذلك ملواجهة صواريخ سكود العراقية 
ــرائيل بصواريخ من  ــى تزويد إس . باإلضافة ال
ــى نظام  ــي تعمل عل ــوس “ والت ــوع “ نوتيل ن
ــا  ــزر من أجل مواجهة صواريخ الكاتيوش اللي
التي كان يستخدمها حزب اهللا ضد إسرائيل.

وهناك نظام دفاعي أدخل اخلدمة في النصف 
الثاني من عام ٢٠١٠ إسمه ”القبة احلديدية “ 
ــد الصواريخ  قصيرة املدى  وهو مخصص لص
والقذائف املدفعية من عيار ١٥٥ملم وتشمل 
ــام تعقب وبطارية  ــة  جهاز رادار ونظ املنظوم
ــمى  مكونة من ٢٠ صاروخ اعتراضي حتت مس
ــام  في معظم  ــذا النظ ــر ه تامر حيث مت نش
ــانتها  ــران في  ترس ــرائيل.تضم إي ــاء إس أرج

العسكرية مجموعة من الصواريخ:ـ
ــخ (ذات مدى ما فوق  ــو صواري ــوع األول : ه  الن
ــي يبلغ مداها  ــي الصواريخ الت ــط) وه املتوس
ــني ٣٠٠٠ كلم و ١٠٠٠٠ كلم  وهذه الصواريخ  ب

ــداه الى ٣٠٠٠  ــدر-١١٠ يصل م ــاروخ  ب هي“ص
كلم  وصاروخ “ شهاب  ٤ “ يصل مداه  ٢٥٠٠-

ــهاب ٥ يصل مداه  ــاروخ “ ش ــم  وص ٤٥٠٠ كل
ــهاب ٦ عابر للقارات  ــم  وصاروخ ”ش ٦٠٠٠ كل

يصل مداه ١٠٠٠٠كلم وصاروخ “ سجيل “ من 
أحدث الصواريخ  ولكن املعلومات املتعلقة به 

غير موثقة استخباريا.
النوع الثاني: صواريخ  متوسطة املدى  يتراوح 
ــي صاروخ  ــم وه ــني ١٠٠٠ و٣٠٠٠ كل ــا ب مداه

”شهاب ٣“ وصاروخ ”فجر ٣“.

ــدى ال تزيد  ــث: صواريخ قصيرة امل ــوع الثال الن
ــهاب ٢ “   ــي  صاروخ ”ش ــم وه ــى ١٠٠٠ كل عل
يصل مداه ٧٥٠ كلم  يعتمد في تصميمه على 
صاروخ سكود وصاروخ “ شهاب ١ “ يصل مداه 
٣٥٠ كلم وصاروخ ”فاحت “ يصل مداه ٢٠٠ كلم  
وصاروخ ”زلزال ٣ “ و“زلزال ٢ يبلغ مداهما ٢٠٠ 
ــر ٥ و“فجر ٣ و“فجر ٢ و  ــم  ”وزلزال ١ و“فج كل
صاروخ “ أوغاب ”.وهناك مجموعة من أنظمة 
ــة  وهي  ــة احملمول ــة الصاروخي ــاع اجلوي الدف
ــي  تطوير للمنظمة  ــاق ٢ و“ ميثاق ١ وه ”ميث
ــاك املنظومة “  ــة (كيو ١ فاجنارد) وهن الصيني
سام ٧ غريل“  و“تور إم ١ وهي منظومة روسية  
ــة من خطر  ــآت النووي ــع  حلماية املنش الصن
املقاتالت املعادية. باإلضافة إلى احلصول على 
ــية.ولعل ما يقلق  صواريخ إس إس ٣٠٠ الروس
ــة  ــرائيلية واألمريكي ــكرية اإلس اإلدارة العس
وأجهزتهما اإلستخبارية هو محاولة التأكيد 
ــترتها  إيران  ــة الصواريخ التي اش ــى نوعي عل
ــور  ــس“ فيكت ــد الرئي ــي عه ــا ف ــن أوكراني م
ــخ من  ــي صواري ــام ٢٠٠٥ وه ــنكو“ ع يوشش
ــذه الصواريخ مجهزة  ــراز إكس – ٥٥  هل ه ط
ــر مجهزة وإن اإلجابة على  برؤوس نووية أم غي
ــوف  تؤدي ال محالة الى  ــؤال س مثل هذا الس
ــامل  للموقف اإلستراتيجي   عملية تقييم ش
ــي النهاية ال  ــرائيل. وف للواليات املتحدة وإلس
ــل أهمها أن  ــا قناعات لع ــد وأن تتكون لدين ب
الواليات املتحدة لن تقوم بشن حرب على إيران 
ــرائيل أو من أجل اململكة العربية  من أجل إس
ــعودية . رغم أن اجليوش األمريكية حتيط  الس
ــتان واخلليج  بإيران من جهات العراق وأفغانس
ــي وبحر العرب.  كما أن الواليات املتحدة  العرب
ــة وبرية قريبة جدا  ــا قواعد جوية وبحري لديه
من إيران كما أن غواصاتها املنتشرة من البحر 
ــط والبحر األحمر وبحر العرب  األبيض املتوس
ــيا باإلضافة  ــو غارس ــدة دييغ ــدادا لقاع وامت
ــطول اخلامس في مملكة  الى وجود قيادة األس
ــن القواعد اجلوية في  ــن  ووجود عدد م البحري
ــج ولعل أبرزها قاعدة ”عيديد  بعض دول اخللي
ــات من  ــاك املئ ــا أن هن ــي قطر.كم ــة“ ف اجلوي
اخلرائط اإلستراتيجية والتي مت تسريبها قبل 
أربعة أعوام  والتي مت من خاللها حتديد األهداف 
ــكرية وقواعد  ــع العس ــتراتيجية واملواق اإلس
ــآت النووية اإليرانية  ــخ وأماكن املنش الصواري
ــة وقيادات  ــة والدفاعات اجلوي والقواعد اجلوي
ــىء  ــي واملوان ــش اإليران ــوري واجلي ــرس الث احل
ــط والطاقة  والتي يتم  ــة ومصادر النف اإليراني
ــل األقمار  ــا  يوميا من قب ــحها ومراقبته مس
ــرة واحدة كل  ــة مبعدل م ــة األمريكي الصناعي
ــكل األهداف الرئيسة  أربع ساعات والتي تش
ــلفنا فأن إسرائيل  للواليات املتحدة.وكما أس
لوحدها لن تقوم بشن حرب على إيران من أجل 
ــعودية.وفي النهاية ملاذا  اململكة العربية الس
ــيادتنا  ــرارات التي حتافظ على س ال نتخذ الق
ــا قرارات  ــدل أن تُفرض علين ــا القومي ب وأمنن
ــا من قبل  ــي مصلحة أمتن ــب ف ــة ال تص ظامل
الواليات املتحدة . نحن نعلم أن إيقاع الشرخ 
ــكر السني واملعسكر الشيعي هو  بني املعس
ــرائيل. ــه الواليات املتحدة وإس ــعى إلي ما تس
ــاة  واجملابهة  ــادي املأس ــب وتف إن احلل املناس
ــر بني  ــي اللقاء املباش ــن ف ــكرية يكم العس
أطراف النزاع واجللوس على طاولة املفاوضات 
ــب بالغالب عندها  كي نصل إلى عالقة الغال
فقط تنتهي املأساة في سوريا وينتهي النزاع 
ــات  ــف كل مقوم ــن  وتتوق ــي اليم ــت ف املمي
ــي  ونحافظ على  ــج العرب ــي اخللي الصراع ف
ــاز واألهم  ــن النفط والغ ــا الطبيعية م ثرواتن
ــلم  ــان  املس ــن كل ذلك احلفاظ على اإلنس م

واإلنسان العربي  من الهالك.
* كاتب اردني وباحث

إيقاع الشرخ بني 
اِّـعسكر السني 
واِّـعسكر الشيعي 
هو ما تسعى إليه 
الواليات اِّـتحدة 
وإسرائيل

أين هي أنظمة الدفاع الجوي السعودية  بل أين هي بطاريات 
صواريخ باتريوت التي بلغت تكلفتها مئات اِّـليارات من الدوالرات؟

روحاني

بندر

العاهل السعودي

هل ستسمح الواليات المتحدة للسعودية بشراء هذه المنظومات الدفاعية الروسية

هناك ثالثة أنواع من 
العالقات بني الدول 
املتصارعة العالقة 
األولى هي عالقة 
الغالب بالغالب أي 
أن يلجأ الطرفان 
املتنازعان إلى صوت 
العقل وإلى احلوار 
والتفاوض املباشر 
وتغليب مصلحة 
الطرفني على أي 
خالف واإلستعداد 
للتخلي عن بعض 
املصالح حفاظا على 
أمن وإستقرار الدولتني 
واحلفاظ على سيادة 
كل منهما دومنا أي 
إنتقاص . وينطبق 
على هذه احلالة القول 
الشائع الصلح هو 
سيد األحكام.عالقة 
الغالب باملغلوب 
وهي متثل وقوع 
اجملابهة العسكرية 
وإنتصار أحد األطراف 
املتنازعة وفرض 
شروطه على الطرف 
املهزوم املغلوب على 
أمره وسلبه حريته 
ومقومات سيادته.

* د.حسني عمر 

   ما زلت ال اعرف اين ستاخذنا السياسة ، هل نتجه نحو 
الهاوية؟ ام نحن في الهاوية بالفعل؟ اسئلة تتمحور في 
ــوم في الصني وآخرون  ــز الذات وال جتد لها جوابا .. ق مرتك
يجوبون العالم بحثا عن فرصة أخرى للكسب وابناؤهم 
ــرف ملاذا  ــيء . ال اع ــعاب االرض يتنعمون بكل ش ــي ش ف
ــاهرا  ــل اخرج على الناس ش ــا ذر الغفاري ؟ ه ــرت أب تذك
ــر الرقمنة  ــيف لي إال قلما حتول في عص ــيفي؟ فال س س
املعلوماتية الى ازرار نكبسها ليظهر اي حرف نريده .. لم 
نعد بحاجة الى يراع لنكتب او حبر يسكب .. لقد سكبنا 
ــة للجميع . يا أبا ذر : ماذا  كل أحبارنا فصار العراق فريس
ــة وينفيك عن اهلك ووطنك؟  فعلت كي يخرجك اخلليف

ــذة حيث  الرب الى  ثم 
االهوال في  ــت  صارع
الصحراء وحدك .. ألم 
لهجة  ــدق  أص ــن  تك
ــاذا  ــض ؟ مل ــن البع م
ــاس على  الن ــك  خاف
ــم  وخفته ــم  دنياه
على آخرتك؟ سيفك 
ــت  زل ــا  وم ــانك  لس
ــا ايها البطل ..  صادق
كم واحدا منا ميثلك؟ 
التي  مدرستك  وميثل 
ان  ــا  فيه ــت  تعلم

ــي يا ابا ذر؟  ــل ننفى ام نقتل؟ اجبن ــم وإن نفوك؟ ه تتكل
ــن  أجبني أجد فيك طعم علي ابن ابي طالب ووجه احلس
ــني وهما يودعانك بحرارة الشوق وأنت تقول لهم:  واحلس
ليس عندي في املدينة سكن وال حبيب وال اهل سواكم.. 
ــول اهللا . دمعكم في قارورة  ــم تذكرونني بحبيبي رس انت
ــن اللهفة على ضياع احلقوق في بالد احلرب والالمباالة .  م
ــكت صوتا  موتك في الصحراء أفرح اخلليفة ظانا انه اس
أرقه كثيرا .. املال هللا وليس ألحد. لم اعلم ان هذه الكلمات 
ــدة  تخيف الكثيرين حتى من تربع على عرش اخلالفة وس
احلكم . من أجل املال قتل الكثير وفني املال وبقي صوتك 
ــا ذر: هل نعم اخلليفة  ــوي ظالم النفوس . اجبني يا اب يط
ــت في تلك  ــوال مضرجا بدمه؟ وأن ــوده مقت ــال؟ أم وج بامل
ــاب الكروش:املال هللا  ــراء يبقى صوتك يقرع اصح الصح
وليس لكم . لقد عدمنا الناصر يا أبا ذر .. ابلغ سالمي ملن 

حتب ايها الغفاري.

واثق الجلبي

جبهة قلم

waljalaby@yahoo.com سكرتري التحرير

اِّـال هللا وليس ألحد لم 
اعلم ان هذه الكلمات 
تخيف الكثريين حتى 
من تربع على عرش 
الخالفة وسدة الحكم
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بغداد / البينة اجلديدة
النزاهة  وهيئة  العراقيني  الصحفيني  نقابة  اقامت   
مشتركة  حوارية  جلسة  االحد   امس  يوم  صباح 
ضمن  اجللسة  املشترك.وتعقد  التعاون  سبل  حول 
 .. النزاهة   ) عنوان  وحتت  الوطني  النزاهة  اسبوع 
املسؤولني في  وبحضور عدد من   ( صعوبات وحتديات 
الباحثني  من  وعدد  النقابة  مجلس  واعضاء  الهيئة 
كيفية  باجللسة  املشاركون  .وناقش  واإلعالميني 
مكافحة  وتفعيل  الفساد  من  واحلد  التصدي 

الفساد ودور الصحافة فيها ومناقشة قانون ومهام 
وتشكيالت الهيئة واهم املنجزات التي حققتها خالل 
بدور خلية  والتعريف  احلالي  العام  من  االول  النصف 
الهيئة.واكد  في  حديثا  املشكلة  الرقابي  االعالمي 
مكافحة  مجلس  في  املراقب  العضو  ياسني  سعيد 
الفساد عن منظمات اجملتمع املدني خالل الندوة وجود 
حتديات كبيرة جتاه مكافحة الفساد على الرغم من 
ان اجملتمع العراقي غير مهتم بهذا االجتاه وهذا االمر 
: ان الوعي العام  .وقال  يعد حتديا كبيرا امام اجملتمع 

الى  ذهبنا  اذا  حيث  خلل  فيها  االجتماعية  والقيم 
ملف اخملدرات واملتاجرين فيها من اشخاص لهم نفوذ 
العشيرة فهذه  الذي حتميه  والسارق  الفاسد  وايضا 
ان  .واوضح  االجتماعية  القيم  في  خلال  تعد  االمور 
الثالث  السلطات  من  يتكون  الوطني  النزاهة  نظام 
التشريعية والتنفيذية والقضائية واجلهات الرقابية 
واالعالم ومنظمات اجملتمع املدني واملنظمات الدولية 
وهي مسؤولة عن وضع ستراتيجيات لبناء دولة قوية 
حتترم حقوق االنسان .واشار الى ان نقابة الصحفيني 

خاللها  ومن  لالعالم  الوطني  االطار  تعد  العراقيني 
التوعية  طريق  عن  الفساد  مكافحة  من  احلد  ميكن 
وتقدمي الرشد والنصح للمواطنني وفضح الفاسدين.

العراق  في  الفساد  مكافحة  إطار  ان  الى  ولفت 
العام  املفتش  مكاتب  اولها  اجتاهات  بثالثة  يتمثل 
الرقابة  ديوان  االخر  واالجتاه  واملؤسسات  الوزارات  في 
املالية والثالثة هيئة النزاهة مشيرا الى خطورة الغاء 

مكاتب املفتش العام وامنا يجب اصالحها.

⁄6íΩa@ÊÎb»n€a@›jç@fiÏy@Ú◊6ífl@ÚÌâaÏy@Úé‹u@Êb‡Ó‘m@ÚÁaå‰€a@Ú˜ÓÁÎ@¥Ó”aä»€a@¥Ó–zñ€a@Úib‘„

البينة اجلديدة / انوار القيسي
املهندس  العراقية  للسمنت  العامة  الشركة  عام  مدير  كشف 
النشاء  عقد  ابرام  الشركة  عزم  عن  اخلفاجي  محسن  حسني 
معمل سمنت في مجمع بادوش  مبحافظة نينوى بخطني انتاجيني 
وبطاقة تصميمة تبلغ (٤) االف طن يوميا جاء ذلك في مؤمتر صحفي 
عقد يوم امس في مقر معاونية السمنت الشمالية في املوصل . 
وأضاف اخلفاجي ان الشركة بعد ان حققت وبالتعاون مع معامل 
سمنت القطاع اخلاص االكتفاء الذاتي من السمنت للعام الرابع 
على التوالي وتوفير فرص عمل من خالل انشاء هذا املعمل حرصت 
على دميومة هذا االجناز بالتأهيل والصيانة ملعاملها و الوصول الى 
طاقات انتاجية تزيد عن حاجة السوق احمللية .مشيرا الى امتام ابرام 
بطاقة  كهربائية  محطة  النشاء   STX الكورية  الشركة  مع  عقد 
٥٠ ميكاواط في مجمع سمنت بادوش تفيض عن  حاجة معامل 
بالفائض  الوطنية  الكهرباء  ورفد  بادوش  مجمع  في  السمنت 
احملطة  ان  .مؤكدا  املوصل  ملواطني  خدمة  الكهربائية  الطاقة  من 
واالعمال  االرضية  تهيئة  متت  واالن  شهر  خالل  ادواتها  ستصل 
النصب حني  بأعمال  للبدء  للمحطة  املوقع اخملصص  الثانوية في 
وصول املواد وكوادر الشركة الكورية .الفتا ان ما حققته الشركة 
انتاجية  قفزة  يعد  العام  هذا  من  املاضية  الثمانية  لالشهر 
وتسويقية اذا ما قورنت بذات الفترة من العام املاضي حيث وصل 
انتاج معامل الشركة من السمنت في هذه الفترة الى (ثالثة ماليني 
وخمسمائة  الف) طن بيعت كلها وبقيمة (١١٢)مليار دينار باملقابل 
كان االنتاج في نفس الفترة من العام املاضي  ٨١ مليار دينار، وتابع 
انحاء  جميع  في  موزعة  معمال   (١٨) لديها  الشركة  ان  اخلفاجي 
السمنت  انواع  اجلهات مبختلف  كافة  لتجهيز  ومستعدة  العراق 

الواحد  للطن  دينار  الف   (٦٥) تتجاوز  ال  تنافسية  وبأسعار  واجوده 
من العادي واملقاوم مع امكانية الشركة لتزويد الشركات النفطية 
بالسمنت اخلاص بآبار النفط بنوعيه G وB املطابق ملواصفة معهد 
البترول االمريكي (API  ) وبأسعار مناسبة مقارنة بأسعار املستورد 
الباهضة لهذه االنواع ، يذكر ان الشركة العامة للسمنت العراقية 
من اقدم الشركات الوطنية حيث يرجع تاريخ تأسيسها الى عام 
اخملتبرية  التجارب  خالل  من  باجلودة  له  مشهود  تاريخ  ولها   ١٩٣٦
وامليدانية واحدث معملني مت انشاؤهما من املعامل الـ(١٨ ) يرجعان 
الـ(١٩) املزمع في محافظة  الى عام ١٩٨٦ واذا ما مت انشاء املعمل 
نينوى سيكون اجنازا يحسب للشركات احلكومية والقائمني على 
القطاع الصناعي وسيكون رافدا اقتصاديا يسهم في دعم الدخل 

احمللي ويحل بعض من مشاكل البطالة.

@@HQXI�€a@bË‹flb»fl@µa@˝‡»fl@—Óöm@ÚÓ”aä»€a@o‰‡é€a

بغداد / البينة اجلديدة
ــة إلدارة النقل  ــركة العام ــت الش أعلن
ــرور عن  ــة للم ــة العام ــاص واملديري اخل
تنفيذهما حملة كبرى ملنع النقل اجلائر 
ــة ..أعلن  ــوم احملافظات العراقي ــي عم ف
ــيد مدير عام الشركة السيد  ذلك الس
ــذاً لتوصيات  ــري قائال(  تنفي ــرمي اجلاب ك
اإلجتماعات التي عقدتها إدارة الشركة 
مع مديرية املرور العامة   أصدرت مديرية 
املرور أوامرها الى جميع مفارزها امليدانية 
ــل اخلاص في  ــارز النق ــاون مع مف بالتع
ــي التي  ــات اخلصوص ــبة املركب محاس

تعمل خارج ضوابط النقل ،حيث أصدر 
اللواء زهير عبادة اخلفاجي أمراً يقتضي 
ــة بالتعاون مع  ــكيل مفارز ميداني بتش
ــبة اخملالفني  ــارز النقل اخلاص حملاس مف
ــلبية التي تؤثر في  ــع الظواهر الس ومن
ــاكاً في  ــبب إرب ــل وتس ــيابية النق إنس
منظومة النقل ،من جانبه أثنى السيد 
ــواء  ــيد الل ــود الس ــى جه ــري عل اجلاب
ــتجابتهم  ــرعة إس ــة املرور وس ومديري
ــا يحقق تطبيق القانون  لتحقيق كل م
ــاص قد عقدت  ــت إدارة النقل اخل ،وكان
ــع إدارات  ــات م ــاءات وإجتماع ــدة لق ع

ــن أجل تعزيز  ــزة األمنية واملرور م األجه
ــع احلاالت  ــي في من ــركة الرقاب دور الش

السلبية وضمان إنسيابي .

@Úflb»€a@âÎäΩa@ÚÌäÌÜflNN@òb®a@›‘‰€a@…fl@÷b–m�a@Ü»i
›‘‰€a@pb‡Ó‹»n€@Ú–€bÇΩa@pbj◊äΩa@Újçbz∂@ÈuÏm

بغداد / البينة اجلديدة 
استقطابه  عن  الرافدين  مصرف  اعلن 
واملستثمرين  الشركات  من  العديد 
لغرض  املصرف  التعاون مع  يرومون  الذين 
بناء  الستكمال  القروض  على  احلصول 
وقال  السكنية  مجمعاتهم  وتاهيل 
ان  بيان  في  للمصرف  االعالمي  املكتب 

العديد من الشركات واملستثمرين قدموا 
إلكمال  القروض  على  للحصول  وثائق 
ان  الى  مشيرًا   . السكنية  مجمعاتهم 
بحيث  كبيرة  تسهيالت  وضع  املصرف 
متكن من استقطاب الكثير منهم وبفترة 
والشركات  املستثمرين  داعيا   . قياسية 
والتسويق  التمويل  بتقدميهم  الراغبني 

املالي لهم لزيارة املصرف  لغرض االطالع 
على شروط ذلك وبناء وتاهيل مجمعاتهم 
قروض  منح  املصرف  قرر  كما  السكنية. 
مليون  و٥٠  للموظفني  دينار  مليون   ١٠٠
دينار للمواطنني لشراء شقق سكنية في 

اجملمعات االستثمارية .

@ÂÌä‡rnéΩaÎ@pb◊äí€a@Âfl@ÜÌÜ»€a@lb�‘nçaZ@ÂÌÜœaä€a@“äñfl
ÚÓ‰ÿé€a@·Ëmb»‡©@fib‡ÿnç¸@ûÎä‘€a@Û‹«@·:ÏñyÎ

بغداد / البينة اجلديدة
حققت شركة توزيع املنتجات النفطية خالل النصف 
من  أرباح  نسبة  أعلى   ٢٠١٩ احلالي  العام  من  االول 
مع  مقارنةً  النفطية  مشتقاتها  لكافة  مبيعاتها 
بيان  .وذكر   ٢٠١٨ املاضي  العام  من  األول  النصف 
( ٥٣٠) مليار دينار نتجت عن  للشركة : بلغت االرباح 
كافة  في  النفطية  للمنتجات  الفعلية  مبيعاتها 
احملافظات  عموم  في  املنتشرة  التوزيعية  منافذها 

الشركات  الى  مجهزة  الوقود  من  كميات  الى  إضافةً 
االستثمارية ، وكذلك اجملهز الى النازحني مجاناً والتي 
تدفع أقيامها الحقاً من قبل جلنة االغاثة ، كما تشمل 
الى مبيعات  باإلضافة   ، الكهرباء  لوزارة  باآلجل  اجملهز 
وبنزين  الطائرات  ووقود   ، النفثا  من  املصدرة  الكميات 
املنتجات  توزيع  شركة  عام  مدير  األوكتني.وقال  عالي 
ان:   / البيان  حسب   / ياسني  مسير  كاظم  النفطية 
أرباح الشركة خالل النصف األول من عام ٢٠١٩ بلغت 

(٢) تريليون و(١٧٦) مليار دينار ، فيما كانت األرباح خالل 
النصف االول من ٢٠١٨ (١) تريليون و(٦٤٨) مليار .واشار 
الى : ان هذه الزيادة جاءت نتيجة تضافر اجلهود املتميزة 
في  املنتشرة  الشركة  وهيئات  فروع  قبل  من  املبذولة 
في  موجهاً   ، ومنتسبيها  بإداراتها  احملافظات  كافة 
مت  إجنازات  من  ما حققوه  على  مبكافأتهم  ذاته  الوقت 
من خاللها حتقيق أرباح تعود فائدتها للشركة معنوياً 
بأنواعها  النفطية  املنتجات  كميات  .وبلغت  ومادياً 

والتي حققت مبيعاتها األرباح املذكورة خالل النصف 
 ، لتر  و(١٣٥) مليون  (١٧) مليار  االول من ٢٠١٨ أكثر من 
فيما بلغت الكمية لنفس املدة في عام ٢٠١٩ أكثر من 
( ١٨) مليار و(٧٨٨) مليون لتر شملت منتجات ( البنزين 
 . الغاز  زيت   . االبيض  النفط   . االوكتاين  عالي  بنزين   .
وقود   . الديزل  وقود   . احملسن  الوقود  زيت   . الوقود  زيت 
الطائرات بنوعيه املدني والعسكري .VR . خليط . نفثا 

.كازولني معامل ).

@Ô€bßa@‚b»‹€@fiÎ˛a@—ñ‰€a@ø@@bËnÓ°â@ø@ÒÖbÌã@’‘§@ÚÓ�–‰€a@pbvn‰Ωa

بغداد / البينة اجلديدة
النزاهة  هيأة  في  التحقيقات  دائرة  أعلنت   
على  بالتجاوز  املتهمني  من  عدد  ضبط  عن 
األراضي العائدة ملكيتها لضحايا العمليات 
أن  مبينة  نينوى،  محافظة  في  اإلرهابية 
احلشد  هيأة  مع  بالتنسيق  متت  العملية 
{البينة  تلقت  للنزاهة  بيان  الشعبي.وذكر 
أوضحت  «الدائرة  ان  منه  نسخة  اجلديدة} 
في  نينوى  حتقيق  مديرية  من  عمل  فريق  أن 
الهيأة انتقل إلى منطقة (قزة فخرة) الواقعة 
في اجلانب األيسر  على طريق املوصل– كوير، 
ومتكن، بالتعاون مع لواء (٣٠) التابع إلى هيأة 
احلشد الشعبي وقوات سوات، من ضبط ٢٤ 

على  وجتاوز  حفر  بأعمال  لقيامهم  متهماً؛ 
األراضي العائدة ملكيتها لضحايا العمليات 
مضيفة  واجلرحى،  الشهداء  من  اإلرهابية 
استناداً  ت  نُفِّذَ التي  العملية،  خالل  مت  إنه 
وشاحنة  آلية   (١٥) ضبط  قضائية،  ملذكرة 
وأوليات ووصوالت وسجالت مختلفة.وبينت 
دائرة النزاهة أن «الفريق قام بتنظيم محضر 
وعرضه  العمليَّة،  في  باملضبوطات  أصوليٍّ 
التحقيقية  الهيأة  على  املتهمني  رفقة 
في  النزاهة  بقضايا  تصة  اخملُ القضائية 
وفقاً  املتهمني  توقيف  قرَّرت  التي  نينوى؛ 
ألحكام املادة ١١/٤٤٤ من قانون العقوبات» .

ÙÏ‰Ó‰i@ÚÓibÁâ�a@pbÓ‹‡»€a@bÌbzö€@ �ûaâc@Û‹«@ÂÌãÎbvnfl@¡jô

بغداد / البينة اجلديدة
إلقاء القبض على عصابة للخطف وأصحاب  الداخلية، امس األحد،  وزارة   أعلنت 
مراكز مساج وجتميل غير مجازة في بغداد وبابل.وقال املتحدث باسم الوزارة اللواء 
سعد معن في مؤمتر صحفي، إنه «مت القبض على عصابة خطف أطفال مكونة من 
متهم  على  «القبض  مت  أنه  معن،  بابل».وأضاف  في  امرأة  بينهم  أشخاص  خمسة 
مركز مساج غير  املنصور، وصاحب  مركز جتميل غير مجاز ضمن منطقة  صاحب 
مجاز في منطقة الوزيرية، ومت غلق مركز مساج ضمن منطقة زيونة والقبض على 

صاحبه».

بغداد / البينة اجلديدة
الداخلية،  لوزارة  العام  املفتش  مكتب  أعلنت   
امس االحد، ضبط أحد مروجي اخملدرات متلبساً 
بابل. في محافظة  اخملدرة  احلبوب  مئات  بحيازة 

اجلديدة}  {البينة  تلقت  بيان  في  املكتب  وذكر 
نوعية خالل  ثاني عملية  انه «في  نسخة منه، 
لوزارة  العام  املفتش  مكتب  متكن  األسبوع 
الداخلية في محافظة بابل بالتعاون مع قسم 

ضبط  من  العقلية  واملؤثرات  اخملدرات  مكافحة 
مئات  بحيازة  متلبساً  اخملدرات  مروجي  أحد 
«متت  مختلفة».واضاف:  وبأنواع  اخملدرة  احلبوب 
العملية وفق مصادر مفتشية الداخلية اخلاصة، 
ضبط  محضر  الضابطة  املفرزة  نظمت  حيث 
ودونت افادة واعتراف املتهم وعرضته أمام أنظار 
املادة ٢٨  الذي قرر توقيفه وفق  التحقيق  قاضي 

من قانون اخملدرات للتحقيق معه».

›ibi@ø@paâÜÇ‡‹€@xÎäfl@¡jô›Ó‡£Î@xbéfl@å◊aäfl@lbzïcÎ@—�Ç‹€@Úibñ«@fib‘n«a@ZÚÓ‹ÅaÜ€a
›ibiÎ@ÖaÜÃi@ø@Òãb©@7À@

بعقوبة / البينة اجلديدة
 نفذت قيادة شرطة ديالى خططا أمنية جديدة خالل الشهر احلالي 
في احملافظة .وقال العميد غالب عطية الناطق االعالمي باسم قيادة 
شرطة ديالى : ان القوات االمنية نفذت وضمن ستراتيجية جديدة / 
٤ / خطط امنية تضمنت نقل قطعات عسكرية بني منطقة واخرى 
في  قتالي  فوج  نشر  الى  .اضافة  االمنية  املرابطات  على  وتوزيعها 
الشرطة نفذت  ان قيادة  .ويذكر  االمنية  الثغرات  الوقف لسد  حوض 
في االشهر املاضية ستراتيجية امنية خاصة في املناطق الساخنة 

العطاء رسائل اطمئنان لالهالي .

@ÒÜÌÜu@ÚÓ‰fla@¡�Å@à–‰m@µbÌÖ@Úüäë
Ô€bÁ˝€@Êb‰˜‡üc@›ˆbçâ@ıb�«¸

@ÚÌå»m
@Õ€bi@—çdi@ÚÓjÓjßa@Ú‘�‰fl@ø@HWTTI@Ú‹0a@ıb‰ia@Û»‰Ì
@HÔflbvßa@âaà«@ÜÓª@¥éyI@ıaÏ‹€a @›yaä€a@·ÁÜÓ‘œ
@!a@¥‹ˆbç@NN@fibö«@ûäfl@äqa@‚Ïn0a@›u¸a@ÍbœaÎ@à€a
@!@b„aÎ@Èmb‰u@|Óéœ@È‰ÿéÌÎ@Ènªâ@…çaÏi@ÍÜ‡ÃnÌ@Êa

N@ÊÏ»uaâ@ÈÓ€a@b„aÎ
@WTT@Ú‹™@ıb‰ia

Ôub„@Ïia@O@Ô„b‰ÿ€a@êÏj„Ü€a@ aåÁ@äí�fl@ÉÓí€a@·Ë‰«
بغداد / البينة اجلديدة

 أعلنت الهيئة العامة للكمارك، امس االحد، عن إعادة إصدار ٣٢ حاوية محملة بأطارات وحاويتني 
محملة بزيوت محركات وردت بدون اوراق رسمية في مركز كمرك محطة البصرة.واضافت الهيئة 
في بيان تلقت {البينة اجلديدة} نسخة منه، أن «مركز كمرك ام قصر اجلنوبي قام بدوره بأعادة 
اصدار حاوية حجم ٤٠قدم محملة بـ ١٧٠٠ كارتونة اجبان وردت بدون اوراق رسمية».واكدت الهيئة 

«اتخاذها األجراءات القانونية بحق اخملالفات وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة١٩٨٤املعدل».

@Êbjua@ÚÌÎbyÎ@paâbühi@Ú‹‡™@ÚÌÎby@SR@ÒÖb«g
Òäñj€a@ÚiaÏiÎ@äñ”@‚a@Ô◊ä‡◊@ø

البينة اجلديدة / قاسم حوشي
الدكتور  الكسور  اخصائي  يرأسه  طبي  فريق  متكن 
حيدر علي من إعادة عظم رسغ إلى وضعه الطبيعي 
ملصاب كان يعاني من كسر مع  اعوجاج ملتئم حيث 
مدير  به   ماصرح  الرسغ.هذا  حركة  بتحدد  تسبب 
وبني  السعدي  باسم  مصطفى  الدكتور  املستشفى 
الزند  عظم  قص  عملية  له  أجريت  قد   املصاب  ان 
وتعديل وقص عظم الكعبرة وتثبيته بواسطه البالتني 
من  كل  وبجهود  دقيقة.  الـ٤٥  اليتجاوز  بوقت  املقفل 
عمليات  صالة  في  التمريضي  والكادر  التخدير  كادر 
الكسور.اخصائي التخدير د عماد واملقيمني االقدمني 

د. ابراهيم  ود. عبداهللا حيدر اخصائي كسور.

@@ÔçbÓ”@o”Ïi@Õçä€a@fiÏy@·ÌÜ”@äé◊@x˝»i@|v‰Ì@=ü@’Ìäœ



عربي و دولي
NO.3267.MON.23.SEP .2019 العدد (٣٢٦٧) االثنين ٩/٢٣/ ٢٠١٩

6

@ÒÜznΩa@pbÌ¸Ï€a@›Á
_Ú‘ÌÜï@Ú€ÎÖ

ــن االعتماد على  ــاعره، وال ميك ــى مش ــان عل ــدل أفعال االنس ت
ــدرج على األفراد  ــا للحكم على موقفه، وهذا ين األقوال وحده
ــات والدول، فجميع هذه الكيانات يصدر عنها أفعال  واملؤسس
تدل على توجهاتها، وقد ربط العرب أنفسهم بالواليات املتحدة 
ــترح  ــرن ونيف والبلدان العربية لم تس ــذ قرن ونيف، ومنذ ق من
ــبب الواليات املتحدة، فهي  ــا من القالقل واالضطرابات بس يوم
ــرب وتدمرها وهي  ــرائيل وهي التي تغزو بالد الع التي تدعم إس
التي جلبت اخلميني من باريس ونصبته رئيسا اليران وهي التي 
ــعى  ــتنزفت مواردهم، وهي اليوم تس ــت أموال العرب واس نهب
لتفتيت البلدان العربية الى دويالت طائفية وعرقية، وهي التي 
تغدر بالعرب في أصعب األوقات، وتسعى لالستفادة من احلروب 

الى أقصى حد ممكن.
ــة  ــري، إذ أن سياس ــي إطاره الفك ــى وضعه ف ــر ال ــاج األم يحت
ــة الواقعية في العالقات  ــدة قائمة على النظري الواليات املتح
ــاس هوبز ونيكولو  ــفة مثل توم ــة، وهي نتاج فكر فالس الدولي
ــر الذي يبرز مفردات مثل  ــي وهانز مورجانتو وهو الفك ميكافيل
ــال، البقاء لألقوى،  ــى، القوة، األمن، امل ــة، الصراع، الفوض الدول
ــيلة،  االعتماد على الذات، وبالتالي فإن الغاية لديهم تبرر الوس
ــم، والدول التي  ــة أو للتحالف الدائ ــكان للصداقة الدائم وال م
تتبنى هذه النظرية تصادق فقط من يشبهها من حيث الديانة 
والنظام االقتصادي والقيم السائدة في اجملتمع، وإذا فهمنا هذه 
ــزت الواليات املتحدة  ــنفهم ملاذا غ النظرية والى ماذا ترمي، س
دولة كالعراق لم تهدد مصاحلها بشيء، وهجومها على العراق 
ــراق واجبا متليه  ــر الع ــا، إذ كان تدمي ــس دفاع ــداء ولي كان اعت
ــى الواليات املتحدة، فمن  ــية واالقتصادية عل الظروف السياس
خالل تلك احلرب، متكنت الواليات املتحدة من جني أرباح طائلة 
ــترداد تكلفة  ــعر برميل النفط واس ــب النفط وارتفاع س كنه
ــركات األميركية  ــن اخلزينة العراقية والتعاقد مع الش احلرب م
ــم من ادعائها بأن احلرب  ــاريع في العراق، على الرغ لتنفيذ مش
ــى حتقيق الهدف  ــدوالرات، هذا باإلضافة ال ــا مليارات ال كلفته
ــام ذي توجهات  ــن دولة عربية قوية ونظ ــدد وهو التخلص م احمل

قومية ومعادية للواليات املتحدة وإسرائيل.
ــي بعد ويالت حرب  ــم نهج االنتفاع األميرك عارضت دول العال
العراق والتهم امللفقة ضده، فخرجت بنظرية الواقعية اجلديدة 
neo-realism. ومن أبرز رواد هذا االجتاه فرانسيس فوكوياما الذي 
ــتلهمون  ــال في عام ٢٠٠٦ «إنّ احملافظني اجلدد ادّعوا أنّهم يس ق
ــون الذي دعا زمن احلرب  ــابق ويلس أفكار الرئيس األميركي الس
ــر احلرية والدميقراطية حول  العاملية األولى لدور أميركي في نش
ــات الدولية،  ــة الليبرالية في العالق ــم، وكان رائد املدرس العال
ــتاذهم،  عي احملافظون اجلدد أنّه أس ــاره يرفضون أن يدّ لكن أنص
ــق أهدافه،  ــكرية لتحقي ــتخدام القوة العس ألنه لم يؤيد اس
ــماها  ــة أس ــون هم اليوم.» واقترح فوكوياما مدرس كما يفعل
ــونية الواقعية»، «تتضمن اهتماماً مبا يحدث في الدول  «الولس
ــتخدام األداة  األخرى، لكن بالتركيز على بناء الدول وتقليل اس

العسكرية.».

سهى الجندي

رأي

وكاالت / البينة الجديدة
ــنطن ما باتت  تفاعلت في واش
تعرف بـ «فضيحة زيلينسكي»، 
في إشارة إلى الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينسكي، إذ طالب 
نائب الرئيس األميركي السابق 
ــي  الدميقراط ــزب  احل ــح  مرشّ
ــي  ف ــية  الرئاس ــات  لالنتخاب
ــس  الرئي ــه  خصم ــن  م  ،٢٠٢٠
ــف علنا  ــد ترامب بالكش دونال
عن نص مكاملة هاتفية تردد أنه 
م خاللها «تعهداً» غير الئق  ــدّ ق
ــفَ  ــة أجنبية، كشَ ــم دول لزعي
ــتخبارات  عنها عميل في االس
الرئيس  ــون  يك وقد  األميركية، 
ــره  نظي ــن  م ــا  خالله ــب  طل
األوكراني تزويده مبعلومات حول 

جنل بايدن، هانتر.
ــل تقدير،  ــال بايدن، «على أق وق
يجب أن ينشر ترامب على الفور 
ــورة، لكي  ــة املذك ــص املكامل ن
يتمكن أفراد الشعب األميركي 
ــهم».  بأنفس ــم  احلك ــن  م
ــى البيت  ــات إل ــت اتهام ووجه
األبيض بالضغط على أوكرانيا 
ــاً  وفق ــدن،  باي ــع  م ــق  للتحقي

للعديد من التقارير في وسائل 
اإلعالم األميركية.

وظهرت األزمة في األيام القليلة 
املاضية، عندما ذكرت صحيفة 
واشنطن بوست أن أحد مسربي 
دائرة  املعلومات في  ــفي  وكاش
م  ــتخبارات األميركية تقدّ االس
ــا يبدو  ــزت فيم ــكوى، ترك بش
حول مكاملة هاتفية لترامب مع 
زعيم أوكرانيا اجلديد فولودميير 
ــكي. ودعا بايدن ترامب  زيلينس
ــى مكتب  ــه أمر ال ــى «توجي إل
الوطنية  ــتخبارات  االس ــر  مدي
لوقف املماطلة، والكشف عن 
ــات إلى  ــرّب املعلوم ــالغ مس ب
الكونغرس». وأضاف بايدن: «إذا 
ــذه التقارير صحيحة،  كانت ه
ــة الرئيس  ــد حدود لنيّ فال توج
ــتغالل  اس ــاءة  إس في  ــب  ترام

سلطته وإهانة بالدنا». 
ــى في وقت  ــب قد نف وكان ترام
أي مخالفات،  ــكاب  ارت ــابق  س
ووصف في حديث إلى اإلعالميني 
ــم  ــاوي، املزاع ــب البيض باملكت
ــا «مهمة قرصنة  بأنه األخيرة 
ــية» من قبل خصومه.  سياس

ــال وقد بدا الغضب عليه، إن  وق
ــه مع الزعماء األجانب  محادثات
ــبة وال  ــا تكون مناس ــا م «دائم
ــا  متهم ــائبة»،  ش ــوبها  تش
مسرب وكاشف املعلومات بأن 

«له دوافع حزبية».
ــر  ــذ صباح أمس األول، نش ومن
ــذا  ة به ــدّ ــدات ع ــب تغري ترام
ــي إحداها  ــوص، واتّهم ف اخلص
ــني  الراديكالي ــني  «الدميقراطيّ
ــركاءهم في وسائل اإلعالم  وش

املزيّفة» بالتجاسر عليه.
الدميقراطيون  اب  ــوّ الن ــب  ويرغ
ــة ما  ــي معرف ــم ف ــن جهته م

ــض  ــت األبي ــيّد البي إذا كان س
ــي  ــره األوكران ــن نظي ــب م طل
ــأنها  ــات من ش ــده معلوم تزوي
ــاق الضرر ببايدن أو بأحد من  إحل
ــراد عائلته. وعمل جنل بايدن،  أف
ــة  مجموع ــة  ملصلح ــر،  هانت
غازية أوكرانية منذ ٢٠١٤، حني 
كان والده نائباً للرئيس السابق 
ــل  عمي وكان  ــا.  أوبام ــاراك  ب
م  ــدّ ق ــور  املذك ــتخبارات  االس
ــمياً في ١٢ أغسطس  بالغاً رس
ــزة  ــام ألجه ــش الع ــى املفتّ إل
ــة،  األميركيّ ــتخبارات  االس
مايكل اتكينسون، الذي اعتبر 

اسة مبا  ــألة حسّ بدوره أنّ املس
يكفي إلبالغ «الكونغرس» بها 
بشكل عاجل. ومثُل اتكينسون 
ــة  ــس املاضي، في جلس اخلمي
مغلقة أمام جلنة االستخبارات 
ــذي  ال ــواب  الن ــس  مجل ــي  ف
ــى  ــون عل ــيطر الدميقراطيّ يُس
ــده. غير أنّ رئيس  غالبيّة مقاع
ــف  أس ــيف،  ش آدم  ــة  اللجن
ــة «ألنّنا لم  ــاب اجللس في أعق
نحصل على أيّ إجابة، ألن وزارة 
ــتخبارات  االس ــر  ومدي ــدل  الع
ق  ــا للمحقّ ــة لم يتيح الوطنيّ
ــام الدخول في التفاصيل».  الع

ــالغ، وال  ــك الب ــاف: «ال منل وأض
ــات  املعلوم ــت  كان إذا  ــرف  نع
ــة أم ال». من  ــة دقيق الصحافي
ــا، نقلت صحيفة «وول  ناحيته
ــتريت جورنال» عن «مصادر  س
ــب  ــس ترام ــة»، أن الرئي مطلع
ــكي أكثر  ــط على زيلينس ضغ
ــق في أمر جنل  ــن مرة للتحقي م
ــبكة  بايدن . وفي مقابلة مع ش
CNN، قال رودي جولياني، احملامي 
ــس األميركي، إنّه  ــاص للرئي اخل
طلب من كييف التحقيق بشأن 
ــص «النظر  ــدن، وباألخ جنل باي
ــورّط جو  ــاءات التي ت في االدع
ــر في  ــكل غير مباش بايدن بش
فضيحة فساد».وأعادت هيالري 
ــة ترامب في  كلينتون، منافس
انتخابات ٢٠١٦ الرئاسية، نشر 
ــي تغريدة أمس  هذه املقابلة ف
ــس طلب  ــت: «الرئي األول، وكتب
ــلطة أجنبية مساعدته  من س

في انتخابات. ملرة جديدة».
وحتيل تغريدة كلينتون بشكل 
مباشر إلى الشكوك السابقة 
ــني فريق حملة  حول التواطؤ ب

ترامب وموسكو في ٢٠١٦.

Ú�‹é€a@fi˝Ãnçbi@kflaäm@·Ë�nÌ@ÊÜÌbi@ZCÔÿé‰Ó‹Ìã@ÚzÓöœD
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وكاالت / البينة الجديدة
ــرائيلي رؤوفني  بدأ الرئيس اإلس
ــاورات  ــني، امس االحد مش ريفل
مع األحزاب اإلسرائيلية، الختيار 
رئيس للوزراء لتشكيل حكومة 
مقبلة، بعد االنتخابات العامة 

التي جرت األسبوع املاضي.
ــس الوزراء  ــس رئي ــا يتناف وفيم
ــزب  ــم ح ــه زعي ــة واليت املنتهي
«ليكود» (ميني) بنيامني نتنياهو 
ــس زعيم  ــه بيني غانت وخصم
حزب «أزرق أبيض» (وسط) على 
ــتكون األحزاب  هذا املنصب، س
ــي  ــرائيل، الت ــي إس ــة ف العربي
االنتخابات متحدة في  خاضت 
ــتركة» بزعامة  ــة املش «القائم
ــر  ــة غي ــر كتل ــودة، أكب ــن ع أمي
حاكمة في البرملان، بل ميكن أن 
ــت،  تقود املعارضة في الكنيس

ــات حكومة  ــرزت االنتخاب إذا أف
وحدة وطنية.

ــي اإلقبال على  ومنحت زيادة ف
«القائمة املشتركة»  التصويت 
العربية ١٣ مقعدا، من إجمالي 
ــغ عددها ١٢٠ في  ــد البال املقاع
ــا ثالث  ــا جعله ــت، م الكنيس
أكبر تكتل خلف «ليكود» الذي 
ــدا، و«أزرق  ــل على ٣١ مقع حص

أبيض» الذي حصد ٣٣ مقعدا.
ــة أن  ــذه النتيج ــأن ه ــن ش وم
ــتركة»  املش ــة  «القائم ــل  جتع
ــع للمعارضة بالبرملان  أكبر جتم
ــكيل حكومة  ــة تش ــي حال ف
وحدة، وهو احتمال واقعي، رغم 
ــس دعوة مبدئية من  رفض غانت
ــارك  ــأنها. ولم يش نتنياهو بش
ــة  ــى األقلي ــي إل ــزب ينتم أي ح
ــل ٢١ ٪ من  ــي متث ــة، الت العربي

سكان إسرائيل، في أي حكومة 
ــن إذا  ــن قبل. لك ــرائيلية م إس
ــا) زعيماً  ــودة (٤٤ عام أصبح ع
للمعارضة، فسيتلقى إحاطات 

ــرات  ــاز اخملاب ــن جه ــهرية م ش
ــاء  زعم ــيلتقي  وس ــاد)  (املوس

الدول الزائرين.
ــذا الوضع منصة  ويتيح مثل ه

للتعبير عن شكاوى العرب من 
ــة أكبر  ــز ضدهم ومنص التميي
ــزاب العربية التي تختلف  لألح
ــى  إل ــة  املنتمي ــزاب  األح ــع  م

الغالبية اليهودية في البالد.
ــني خارج  ــودة للصحفي وقال ع
ــي حيفا، التي يقطنها  منزله ف
خليط من العرب واليهود شمال 
ــرائيل، إنه «موقع مهم» لم  إس

يشغله أي عربي من قبل.
ــة  «القائم أن  ــم  رغ ــن  لك
ــر  أكب ــتكون  س ــتركة»  املش
ــول محللون  ــة منفردة، يق كتل
ــرى  األخ ــة  املعارض ــزاب  أح إن 
ــيكون لديها عدد  مجتمعة س
ــد الطريق  كافٍ من املقاعد لس
ــن خالل  ــودة، م ــني ع ــام تعي أم
املطلقة.  ــة  بالغالبي التصويت 
ويدعو أعضاء الكنيست العرب 

مرارا إلى إنهاء احتالل إسرائيل 
ــاع غزة،  ــة الغربية وقط للضف
ــطينية  فلس ــة  دول ــة  وإقام
ــرقية،  ــا القدس الش عاصمته
ــتوطنات  املس ــك  وتفكي
الغربية. بالضفة  ــرائيلية  اإلس
ــع  اجتم ــك،  ذل ــون  غض ــي  ف
نتنياهو، أمس األول، مع مبعوث 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
ــط جيسون  ــرق األوس إلى الش
ــي  ــالت، املهندس الرئيس غرينب
ــرق  الش ــي  ف ــالم  الس ــة  خلط
ــال انتظارها،  ــط التي ط األوس
ــة  ــاً بـ»صفق ــة إعالمي واملعروف
ــت متوقعة  ــرن»، والتي كان الق
ــرائيلية  اإلس االنتخابات  ــد  بع
ــائل  ــزة. وذكرت وس ــرة وجي بفت
إعالم، أن غرينبالت أراد أن يوضح 

أفضل موعد لنشر اخلطة .
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وكاالت / البينة الجديدة
قالت صحيفة «نيكي ايشن ريفيو» 
اليابانية إن شركة أرامكو السعودية 
ــة أبلغت مصفاة  النفطية احلكومي
ــون  نيب ــي  جيه.إكس.تي.ج ــركة  ش
ــن تغيير محتمل  ــد إنرجي ع أويل أن
في شحناتها مما يثير مخاوف بشأن 
ــى توريد النفط  ــعودية عل قدرة الس
اخلام بعد أسبوع من الهجمات التي 
ــالن ملعاجلة النفط. تعرض لها معم

ــؤولي  ــة عن مس الصحيف ــت  ونقل
قولهم  ــي  جيه.إكس.تي.ج ــركة  ش
ــببا للتغيير  ــم حتدد س ــو ل إن أرامك
ــورده ألكبر  ــة النفط الذي ت في درج
مصفاة نفطية باليابان من اخلفيف 

ــداء من  ــط ابت ــى الثقيل واملتوس إل
ــب  بحس األول،  ــرين  تش ــر/  أكتوب
ــك مسؤولو الشركة في  رويترز. ويش
ــا أطول  ــتغرق وقت ــو ستس أن أرامك
ــا لنزع  ــع إلصالح مرفقه ــن املتوق م
ــت والالزم إلنتاج النفط اخلام  الكبري
اخلفيف املستخدم في إنتاج البنزين 
ــرت «رويترز»  ــوالر اخلفيف. وذك والس
نقال عن مصادر وبيانات من شركتي 
ــل عن  ــا ال يق ــر أن م ــف وكبل ريفينت
ــط عمالقة حملت  ــالت نف ثالث ناق
ــعودية حلساب  نفطا خاما في الس
ــة  درج ــل  حتوي ومت  ــد  والهن ــني  الص
نفطها اخلام من اخلفيف إلى الثقيل 
ــب فيه من عدد  ل ــي الوقت الذي طُ ف

ــترين في آسيا تأجيل  أكبر من املش
ــحنات وتغيير درجة النفط في  الش
سبتمبر أيلول وأكتوبر/ تشرين األول. 
ــببت الهجمات التي وقعت في  وتس
ــأتي  ــول على منش ــبتمبر/ أيل ١٤ س
بقيق وخريص، وهما من أكبر معامل 
ــة، في  ــي اململك ــط ف ــة النف معاجل
ــتعال حرائق كبيرة ووقوع أضرار  اش
ــض إنتاج  ــيمة ما أدى إلى خف جس
ــي العالم إلى  ــر مصدر للنفط ف أكب
ــون برميل  ــف ٥٫٧ ملي ــف بوق النص
يوميا من صادراتها.وقال أمني الناصر 
ــني التنفيذيني  ــس وكبير اإلداري الرئي
ــي  ف ــعودية  الس ــو  أرامك ــركة  لش
ــركة إن أرامكو  ــالة ملوظفي الش رس

ــات على معاملها  باتت بعد الهجم
ــبتمبر  ــق وخريص في ١٤ س في بقي
ــل». وأعلنت  ــول «أقوى من ذي قب أيل
جماعة أنصار اهللا (احلوثيني) اليمنية 
ــات ولكن  ــن الهجم ــؤوليتها ع مس
ــنت  ــا قال إنها شُ ــؤوال أمريكي مس
ــتة  ــرب إيران. وبعد س ــوب غ من جن
ــذي ضرب قلب  ــن الهجوم، ال أيام م
صناعة الطاقة السعودية وأدى إلى 
تفاقم الصراع القائم منذ عقود بني 
ــعودية وخصمها إيران، فتحت  الس
ــة للنفط  ــو احلكومي ــركة أرامك ش
املوقعني أمام وسائل اإلعالم العاملية 
ــد األضرار وجهود  ــوم اجلمعة لتفق ي
اإلصالح. وأظهرت لقطات تلفزيونية، 

ــتهدف إحدى  ــار الهجوم الذي اس آث
ــركة «أرامكو»، كاشفا  محطات ش
ــاب  أص ــذي  ال ــار  الدم ــم  حج ــن  ع
محطة خريص جراء الهجوم عليها 
ــخ، ما أدى  ــيرة وصواري بطائرات مس
ــاج، قبل أن تتمكن  إلى تعطيل اإلنت
ــتئنافه.   ــية من اس ــرق الهندس الف
وأعلنت جماعة «أنصار اهللا» اليمنية 
ــكريا بقيادة  التي حتارب حتالفا عس
السعودية مسؤوليتها عن الهجوم، 
لكن واشنطن والرياض رفضتا إعالن 
ــؤولية  جماعة احلوثي اليمنية املس
ــدان باللوم  ــوم وألقى البل عن الهج

على إيران التي نفت أي دور لها.

وكاالت / البينة الجديدة
ــوات التركية  ــال الق مع بدء إرس
طواقم طبية استعداداً للتوغل 
ــرق الفرات،  ــل مبنطقة ش احملتم
ــقاط  ــق، أمس، إس أعلنت دمش
ــرة  مذخ (درون)  ــيرة  مس ــرة  طائ
ــة القنيطرة،  ــل مبحافظ بالقناب
ــذا النوع  ــث حادث من ه في ثال

خالل يومني.
وأرسلت أنقرة أطباء إلى مناطق 
ــت  وألغ ــوريا،  س ــع  م ــدود  احل
استعداداً لتوغل قواتها احملتمل 
ــمال سوريا. وقال مسؤول  في ش
ــة «رويترز»: «مت  ــارز، لوكال أمني ب
تعليق إجازات األطباء لالستعداد 
ــر احلدود.  ــة محتملة عب لعملي
ــتعد منذ فترة طويلة. اآلن  ونس
ــن فيها  ــى مرحلة ميك وصلنا إل
تنفيذ العملية في أي وقت يبدو 

ضرورياً».
وأضاف املسؤول أن «الرئيس رجب 
ــب إردوغان حتدث بوضوح عن  طي
قلق تركيا من وجود حزب االحتاد 
ــة  حماي ــدات  ووح ــي  الدميقراط

ــورية،  الس ــة  الكردي ــعب  الش
ــكرية  ــة عس ــى عملي ــار إل وأش
ــق تقدم  ــة إذا لم يتحق محتمل
في النصف الثاني من سبتمبر». 
ــر  ــى مدي ــك، نف ــون ذل ــي غض ف
ــف الدولي كوت  عمليات التحال
ــوات أميركية  ــال ق ــان إرس ناوم
ــيير  ــوريا، لتس إلى س ــة  إضافي
ــات في املنطقة اآلمنة مع  الدوري
تركيا، مؤكداً وجود موارد كافية 
ــع واملهمة اآلن  ــى أرض الواق عل
ــرة مبهمة هزمية  ــة مباش مرتبط
ــى ذلك، نقلت  تنظيم داعش. إل
ــانا)  ــمية (س وكالة األنباء الرس
ــي أن «اجلهات  ــدر ميدان عن مص
ــة العاملة في القنيطرة،  اخملتص
ــة،  ــد واملتابع ــالل الرص ــن خ وم
نت من السيطرة على طائرة  متكّ
ــيرة قادمة من جهة الغرب  مس
ــواء بلدة  ــرق فوق أج ــاه الش باجت
ــيخ  ــفوح جبل الش عرنة في س
ــقاطها»، موضحاً  بإس ــت  وقام
ــني أنها  ــد تفكيكها «تب أنه بع
ــل عنقودية إضافة  ــزودة بقناب م

ــوة من مادة  ــى تفخيخها بعب إل
السيفور شديد االنفجار».

ــات  اتهام ــدر  املص ــه  يوج ــم  ول
أي  أو  ــرائيل  إس ــى  إل ــرة  مباش
ــرف آخر، إال أن الوكالة اكتفت  ط
باإلشارة إلى أن الدفاعات اجلوية 
السورية تصدت خالل سنوات لـ 
ــرائيلية وأميركية  «اعتداءات إس

بالطائرات والصواريخ».
ــقاط  ــوري إس وأكد املرصد الس
ــة»  ــيرة «املفخخ ــرة املس الطائ
ــم  ــه «ل ــى أن ــيراً إل ــس، مش أم
ــة ما إذا كان  يعلم حتى اللحظ
ــي املوجود في  ــزب اهللا اللبنان ح
ــقطها أم  ــن أس ــة هو م املنطق

القوات السورية».
ــالل  خ ــة  املنطق ــول  حت ــع  وم
ــرح  إلى مس املاضية  ــابيع  األس
ــيرة  املس ــرات  الطائ ــات  لهجم
ــوريا وحلفائها  بني إسرائيل وس
متكنت مضادات الدفاع اجلوي من 
ــقاط «درون» محملة بقنابل  إس
ــد املواقع  ــديدة االنفجار بأح ش
ــط مطار  ــي محي ــكرية ف العس

ــاة الغربي.  ــب رملة بريف حم ج
ــانا»  ــس، أفادت «س ــوم اخلمي وي
ــاع اجلوي  ــقاط الدف ــاً بإس أيض
ــوق منطقة  ف ــيرة»  «طائرة مس
ــق اجلنوبي،  عقربا في ريف دمش

من دون أن حتدد مصدرها أيضاً .
ــتهدفت  ــطس اس وفي ٢٤ أغس
ــرائيل منطقة عقربا وقتلت  إس

عنصرين من «حزب اهللا»، مؤكدة 
ــاً  إيراني ــاً  هجوم ــت  منع ــا  أنه

وشيكاً بطائرات مسيّرة.
د الرئيس  ــدّ ــور الفت، ه ــي تط وف
ــب، أمس  ــد ترام ــي دونال األميرك
ــل ارهابيني تعتقلهم  األول، بنق
قوات سوريا الدميقراطية (قسد) 
ــى حدود  ــراحهم عل ــالق س وإط

ــا  أوربا إذا لم تبادر، حتديداً فرنس
ــتعادة رعاياها من  ــا، باس وأملاني

بينهم.
ــتقباله  ــب، لدى اس ــال ترام وق
رئيس الوزراء األسترالي سكوت 
ــة  ــت دول ــا هزم ــون: «أن موريس
اخلالفة، واآلن لدينا آالف األسرى 
ومقاتلي تنظيم داعش، ونطلب 
ــوا منها في  ــي أت ــن الدول الت م
ــتعيدهم»، مضيفاً:  أوربا أن تس

«حتى اآلن رفضوا ذلك».
ــال ترامب  ــد، ق ــة تهدي وبلهج
ــة املطاف  ــني: «في نهاي لألوربي
ــف لكن إما أن  ــأقول: أنا آس س
ــنعيدهم  س أو  ــتعيدوهم  تس
إلى حدودكم وسيتعنيّ عليكم 
داً»، موضحاً أنه  ــدّ ــرهم مج أس
ــات  الوالي «ألن  ــك  ذل ــيفعل  س
آالف  ــجن  تس ــن  ل ــدة  املتح
األشخاص الذين وقعوا في األسر، 
ــي غوانتانامو ولن تبقيهم في  ف
ــجن طوال خمسني عاماً»؛  الس
ــارات  ــيكلّفها «ملي ــك س ألن ذل

ومليارات الدوالرات».
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وكاالت / البينة الجديدة
ــة اإليراني  ــر اخلارجي ــق وزي علّ
ــى  ــف عل ــواد ظري ــد ج محم
ــة  اخلارجي ــر  لوزي ــات  تصريح
ــس  ريك ــابق  الس ــي  األميرك
ــا األخير  ــال فيه ــون ق تيلرس
ــرائيلي  ــس الوزراء اإلس إن رئي
ــب  تالع ــو  نتنياه ــني  بنيام
ــب، وإنه  ــس دونالد ترام بالرئي

ــاره ذلك  ــاً إلخب ــر أحيان اضط
ــال ظريف: «حتى  صراحة. وق
ــابق يؤكد  ــر اخلارجية الس وزي
ــابقا من أن  ــرنا إليه س ما أش
ــق باء يعتبر ترامب هدفا  الفري
ــه ودفعه  ــهال للكذب علي س
ــر أن اجليش  ــى احلرب، ويعتب ال
ــون  يعمل ــة  مرتزق ــي  األميرك

لديه».
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ــم دراسي  ونحن مقبلون على موس
ــتغيث  تس ــة  العيث ــة  قري ــد  جدي
باخليرين من اصحاب الشان. مدارس 
ــتغيث من خطر االنهيار وخوفا  تس
ــريحة  على ارواح هذه البراعم والش
ــذه  ــم ه ــني ايديك ــع ب ــة اض التربوي
ــاف  ــة جرن ــم املدرس ــاة  .اس املأس
ــي  ف ــة  الواقع ــة  اخملتلط ــرقي  ش
ــاء / ــن /قض ــالح الدي ــة  ص محافظ
ــة  ــة .. مدرس ــرقاط/ قريةالعيث الش
ــي املنطقة  هذه  بنيت من قبل اهال
املدرسة مت تشييدها من دون اساس  
ــقوط بنيت عام  متهالكة ايلة للس
ــمولها  ــة اجلدران مت ش ١٩٩٤ متاكل
ــن قبل وزارة  ــادة البناء  م ــاب إع بكت
ــنتني ولكن  التربية  قبل اكثر من س
ــك وال حتى  ــم ذل ــم يت ــة االن  ل لغاي
ــا ان املدارس  ــة . علم ــم املدرس ترمي

ــاورة مت ترميمها وبعضها مت اعادة  اجمل
بنائها . جرناف الشرقي حتتوي على 
ــذ اهالي  ــوف وتضم ٥٠٠ تلمي ٦صف

ــرة التربوية يناشدون  التالميذ واألس
ــاد حل  لهذه  ــان  اليج اصحاب الش
ــى ارواح تالميذها  ــة خوفا عل الكارث

ــهم. ــن مغبة انهيارها على رؤوس م
هذه مجموعة من الصور مت التقاطها 
من قبل االهالي  اضعها بني ايديكم 

ــؤول. ولكم  ــرك ضمير املس علها حت
كل التحية.

شيماء نوري

ــد االلكتروني للجريدة  وردتنا عبر البري
ــة ( اميان  ــن املواطن ــالة التالية م الرس
ــب قانوني ومراقب  الهاشمي ) محاس
ــيد رئيس  ــة الى الس ــابات معنون حس
ــا انصافها والنظر  التحرير ، ترجو فيه
ــردة ، وفيما  ــا كحالة خاصة ومنف اليه

يلي نص الرسالة:
السيد رئيس حترير الصحيفة احملترم

ــم مبا  ــالتي حلضرتك ــة رس ــه طيب حتي
ــي كحالة خاصة  ــص موضوع عمل يخ
ــردة منذ فترة طويلة وما زال قائما  ومنف
ــي لآلن ال  ــوم وحصيلة عمل ــة الي لغاي
ــاوي ١٪ من نقاط العمل علما بأني  تس
احتفظ بكل الوثائق واملستندات التي 
تثبت صحة كالمي ، أما حصيلة عملي 
ــاط العمل  ــاوي ١٪ من نق ــي ال تس والت

(باألضافة الى توثيقها من قبلي) فهي 
ــة مراقبة  ــس مهن ــدى «مجل موثقة ل
وتدقيق احلسابات» ، علما بأن موضوع 
عملي تعرف به عدة جهات ادون بعضا 

منها :
ــكل متواصل فأول جهة أبلغها  ١. بش
ــوع عملي هي اجلهة اخملتصة  عن موض
بعملنا «مجلس مهنة مراقبة وتدقيق 
ــص  ــب يخ ــر طل ــابات» ، وأن آخ احلس
ــس املهنة في  ــي قدمته الى مجل عمل

٢٠١٩/٩/١٢ (مرفق مع األميل) .
ــرة تخص  ــلت مذك ــرات أرس ــدة م ٢. ع
ــي  ــي العرب ــع الدول ــى «اجملم ــي ال عمل

للمحاسبني القانونيني»
ــوع  ــون مبوض ــة يعرف ــي باملهن ٣. زمالئ

عملي .

ــة تعرف موضوع  ــلطة القضائي ٤.الس
ــوى قضائية  ــث قدمت دع ــي ، حي عمل
ــة الكرخ  ــي محكم ــن مرة ( ف ــر م الكث
ــخ ٢٠١٨/١/٣١  ــن تاري ــدءا م ــداد) ب / بغ
ــة  ــاوي القضائي ــكل الدع ــظ ب واحتف

وتفاصيلها ونتائجها .
٥. أغلب منظمات اجملتمع املدني احمللية 
ــوع عملي بعضها اخملتصة  تعلم مبوض

بحقوق االنسان ومنها القانونية .
ــأن مهنتي هي  ــت العديد ب ــد بلغ - وق
ــرات  رغبتي وطموحي وهدفي منذ عش
ــاز من  ــا بوضع ممت ــا انه ــنني ، كم الس
ــة  ــا االجتماعي ــي منه ــع النواح جمي
ــة عملي متثل وضعا  واالقتصادية وحال
ــدم متواصل  ــي في تق ــردا، ومهنت منف
ــكل  ــل املهنة يعملون بش ــع اه وجمي

ــة وحيدة ،  ــع عملي كحال ــاز اال وض ممت
ــخص يعمل  ــه ال يوجد أي ش علما بأن
باملهنة يبيع ذهبه ويستدين عدة مرات 

مبالغ نقدية بسبب وضع عمله .   
ــي غير طبيعية  ــا ان هذه االوضاع ه ومب
ــلبي او  ــأي حدث س ــة ف ــر اعتيادي وغي
ــيئ يخصني فهذا يعني بأنه مرتب  س
ــي  ــاً ل ، وأي كالم خالف ــي  ــود ل ومقص
ــه ألثبات  ــو مواجهتي ب ــه أرج ــا أدون ومل

صحته.
ــنني طويلة بلغت عدة جهات  ومنذ س
رسمية بأني : لم أكلف أو أوكل أو أخول 
ــل يخصني ،  ــأداء أي عم ــخص ب أي ش
ــذا يعني أي موضوع يخصني يصدر  وه
ــر باطال وغير  ــخص يعتب من قبل أي ش
ــذه األحوال تدعم  ــي . علما بأن ه قانون

تشدد نفس مواقفي وحتفظاتي وثوابتي 
الفاضلة وتسند قوة التصاقي مبوطني 
ــي  ــر يخصن ــي وكل أم ــزازي مبهنت واعت

دائما وابدا .
وفي حالة استمرار عملي بهذا الوضع 
ــتمرة أبلغ عنه لعدة مرات مبا  فأني مس
ــم كي تكونوا على علم  فيها حضرتك
ــا كحالة وحيدة  ــأن عملي مازال قائم ب
ــة  ــرة املرفق ــردة ، واملذك ــة ومنف خاص
ــات اخملتصة  ــت أنظار اجله ــوان «حت بعن
والرأي العام» فيها بعض مما تعرضت له 
وأؤكد فيها على موضوع عملي فأرجو 
التفضل باالطالع عليها واالهتمام بها 

وبعد موافقتكم لنشرها.
ايمان الهاشمي

محاسب قانوني ومراقب حسابات
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ــي محافظة ذي  ــة ف ــات املروري ــد االزدحام تع
ــد العوائق  ــة أح ــي الناصري ــيما ف ــار والس ق
ــث يعد قضاء  ــرة لكافة املواطنني، حي الكبي
ــة ودوائرها  ــة احمللي ــز احلكوم ــة مرك الناصري
ــوارع مدينة  ــهد ش ــة والصحية.وتش اخلدمي
ــا واياباً  ــة ذات املمرين ذهاب ــة الضيق الناصري
ــة  ــع مدين ــة، مرب ــة خانق ــات مروري ، ازدحام

ــوارع على امتداد  ــذي يتمتع بش الناصرية ال
ــها وتقاطعات تعمل   مستقيم منذ تأسيس
ــارة الضوئية وأخرى استدارات محورية  باإلش
وشرطة املرور هي العنصر الرئيس في تنظيم 
ــاهداً يوميا لهذه  ــير الذي الزال ش حركة الس
ــب وصف املواطنني.ويقول أهالي  األزمة، حس
الناصرية، إن االزدحامات املرورية أصبحت أمراً 
ــوارع  ــي جميع األوقات كون الش ــا وف اعتيادي

ــوارع  ــات كبيرة والش ــداد املركب ــة وأع ضيق
ــطات واحملال  ــجل جتاوزات من باعة البس تس
ــوهاً  ــر الذي يعطي منظرا مش التجارية األم
ــاء  ــوا أنه في املس ــة .وأضاف ــورة احملافظ لص
ــداً باجتاه مركز مدينة  تكون احلركة صعبة ج
ــاحة احلبوبي  ــواق وس ــة حيث االس الناصري
ــى قدميه  ــي عل ــاء فمن ميش ــادات األطب وعي
ــيارة اختصارا  ــتقل الس ــل حاالً ممن يس أفض

ــاعة  للوقت والذي يصل أحياناً إلى نصف س
ــافة نصف كيلو متر واحد.ويدعو األهالي  ملس
ــى حلول آنية  ــني احمللية واملركزية ال احلكومت
ــريعة قبل تفاقم االزمة وحل االختناقات  وس
املرورية وتعبيد طرق صاحلة للسير.هذا الواقع 
ــباب  ــروري يعود إلى أس ــام امل ــي لالزدح اليوم
ــط اجليد ملناطق  ــدم التخطي ــدة منها ع عدي
ــات غير  ــة واملطب ــور الداخلي ــت اجلس ــا حت م

النظامية والتجاوزات احلاصلة على الشوارع.
ــة ومنها  ــع الدوائر املعني ــن جمي ويتطلب م
ــور أن تعيد النظر في  ــة والطرق واجلس البلدي
ــرورة ان تتولى  ــير مع ض تخطيط حركة الس
اجلهات املعنية مسؤولية التعامل مع شكل 
ــوارع  التجاوزات احلاصلة على االرصفة والش
من اجل ضمان إعادة فتح الشوارع بشكلها 

الصحيح للتخفيف من الزخم احلاصل.
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ــات  ــدت برامج وسياس ــراق اعتم ــي الع ــة ف الدول
ــات القرن املاضي  ــبعينات وثماني ــة خالل س تنموي
ــج لم حتقق أيا من  ــات والبرام ، إال أن تلك السياس
ــي للمجتمع  ــع املعاش ــي تطوير الواق ــا ف أهدافه
ــن ظروف غير  ــا مر به العراق م ــي , نتيجة م العراق
ــا وحصارا  ــراق حروب ــت بدخول الع ــة، متثل اعتيادي
انهكت كل مقومات العملية التنموية واستنزفت 
ــاه  ــة باملي ــة املتمثل ــيما  الطبيعي ــا، الس موارده
ــتخدام  ــة للزراعة ، نتيجة االس ــي الصاحل واألراض
ــوارد واالعتماد على  ــيد لهذه امل ــرط وغير الرش املف
ــذا فضال عن هدر  ــرق التقليدية في الزراعة ،ه الط
ــد النفطية املتحققة في مجاالت لم تخدم  العوائ
ــكري على  ــدر اإلنفاق العس ــبب تص التنمية، بس

ــتثماري  معظم اإلنفاق األخرى ومنها اإلنفاق االس
وبعد تغير النظام السياسي في العراق عام ٢٠٠٣، 
ودخوله مرحلة االحتالل األمريكي حتى عام ٢٠١١ ، 
فقد العراق الكثير من موارده ، قسما منها نتيجة 
ــيطرة اإلرهاب  تداعيات الواقع األمني ،أو نتيجة س
ــام ٢٠١٤. هذا  ــراق ع ــعة من الع ــى مناطق واس عل
فضال عن ظروف اجلفاف التي تعرضت لها املنطقة 
ــوارد الطبيعية  ــى امل ــس ذلك عل ــي انعك . وبالتال
ــبب  ــاه وأراضي صاحلة للزراعة، بس املتاحة من مي
ــاريع  ــة مش ــدم صيان ــكرية وع ــات العس العملي
ــر الكثير من األراضي وتدني  الري. مما أدى إلى تصح
ــوء اإلدارات الرسمية  اإلنتاجية الزراعية. كما أن س
ــراء الفساد املالي في أجهزة الدولة قد أدى  واستش
إلى خسارة معظم العوائد املتحققة من الصادرات 

ــات اإلنتاجية   ــي حتقيق تنمية القطاع النفطية ف
ــلبا  ــس س ــر انعك ــي، األم ــاع الزراع ــا القط ومنه
ــي للمجتمع  ــادي واالجتماع ــع االقتص على الواق
ــم العديد  ــذه التداعيات بتفاق ــي. متثلت ه العراق
ــلبية، في مقدمتها ارتفاع نسبة  من الظواهر الس
ــون حتت خط الفقر،  وارتفاع معدالت  الذين يعيش
البطالة ، ونزوح نحو ١٢٪ من سكان العراق بعد أن 
خسروا فرص عملهم ونشاطهم االقتصاد السيما 
قسم كبير منهم يعتمدون على النشاط الزراعي، 
ــوي الزراعي و  ــل التنم ــردي في العم ــر  الت مما يؤش
يشكل خطورة املوقف في تأمني ولو جزء من األمن 
ــي ، وانعكاس ذلك على  الغذائي للمجتمع العراق
ــة إلى الوعي  األجيال القادمة. وتهدف هذه الدراس
ــة في العراق  ــة للتنمية الزراعي ــات البنائي باملعوق
ــكلة ،  باعتبارها املدخل العلمي ملعاجلة هذه املش
والى بيان ممتلكات التنمية الزراعية لكونها نقطة 
ــتغاللها آلن طاقة  االنطالق لتطوير ورفع كفاءة اس
ــوارد الطبيعية واملادية  ــاج الزراعي تتحدد بامل اإلنت
ــتغاللها والسياسيات التي  ــرية ودرجة اس والبش
توجه هذه املوارد . وتنطلق هذه الدراسة من فرضية 
، مفادها ان العراق ميتلك تكوينا اقتصاديا متكامل 
ــة بصورة  ــوارده االقتصادي ــتخدم م ــاال إذا اس وفع
عقالنية ميكن إن تؤدي دور فعال في عميلة التنمية 
من خالل تصفية عالقة االنتاج السائدة في الريف 
ــتثمارات الفردية  ــدة االس ــجيع قاع العراقي وتش

واجلماعية وفي اجملال قوى املنافسة بالعمل.
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من النافذة

ــبقها بناء مجمعات ملنازل  ــذه اخلطوة كان يجب أن يس   ه
ــه بل من  واطئة الكلفة والتجاوز لم يبدأ من املواطن نفس
مجاميع حتتل االراضي وتبيعها وفق مكاتبة شخصية وبدون 
ــتقبل تلك  توثيق لذا ينبغي وضع حلول قبل ان يتحول مس
ــوائيات التي تأسست  العوائل الى كارثة خاصة . ان العش
ــجم مع  ــات التنس ــة التجاوز قد تكون مرتعا ملمارس نتيج
ــيطرة عليها وبسبب  االعراف االجتماعية نتيجة عدم الس
ــكن فيها اما لنبذهم من قبل اجملتمع  ــيئني للس جلوء الس
ــون  ــة للقان ــال مخالف ــم بافع ــة قيامه ــم نتيج او هروبه
ــذج فقد كان سببا  ــطاء والس ــط البس ولوجود هؤالء وس
ــد منهم والناجت بيئة موبوءة باخملدرات  كافيا النحراف العدي
ــات وغير ذلك .من حق املواطن احلصول  واللصوص والعصاب
ــتور ولكن ليس على  ــكن مالئم استنادا الى الدس على س
ــيرا الى ضرورة  ــاب االرض اخملصصة للنفع العام ، مش حس
ــم للمتجاوزين قبل  ــكن املالئ ــم الدولة لعملية الس تنظي
شروعها برفع التجاوزات ألن املشكلة قد تصبح مشكلتني 
ــدم منزله  ــاوز وعائلته بعد ه ــب املتج ــي اين يذه االولى ه
ــد من املتجاوزين على التمرد والتظاهر  واالخرى حمل العدي
ــب او اغراض  ــى التخري ــل احلال ال ــة ورمبا يص ــد احلكوم ض
ــوائيات ألنها دمرت  ــة العش ــن مع ازال ــية اخرى.نح سياس
ــي الدولة وأدت  ــن التجاوز على اراض ــة املدن فضال ع جمالي
ــبب التجاوزات على املاء والكهرباء  الى شحة اخلدمات بس

ــرف  الص ــبكات  وش
ــا غيرت  ــي كم الصح
ــدن  امل ــة  دميوغرافي
ــك  ذل ــى  ال ــاف  يض
املنازل  اوصال  تقطيع 
ــة  االرصف ــاب  وغي
احملال  ــف  زح ــبب  بس
ــب  ، ويطال ــة  التجاري
ــاد  بايج ــوي  املوس
الحتواء  ــتراتيجية  س
ألن  ــرة  الفقي ــر  االس
ــبتهم تعادل ١٠٪  نس
ــرون  اآلخ ــا  ام ــط  فق
ــوا  ترك ــن  م ــم  فه
وعملواعلى  منازلهم 
والسكن في  تأجيرها 

العشوائيات بينما اوضاعهم املادية جيدة ولديهم سيارات 
ــكنية  ــدر باحلكومة ان تبني مناطق س ــة ! فمن االج حديث
ــرة التي توزع  ــكنية الفاخ ــراء بدال من اجملمعات الس للفق
ــؤولني واصحاب رؤوس االموال متسائلني عن  او تباع للمس
سبب سماح احلكومة ببناء تلك العشوائيات منذ البداية 
ــي جميع احملافظات .مع  ــارها ف ثم ازالتها بالقوة بعد انتش
ــم بايجاد  ــض املتضررين منه ــم او تعوي ــل له ــاد البدي ايج
ــرض القضاء على  ــكانهم لغ ــيطر عليها الس مناطق مس
ــاء مدن  ــتراتيجية لبن ــة س ــد رؤي ــرة اذ التوج ــذه الظاه ه
ــب التعامل  ــد اليخدمهم .كما يج ــاء العمودي اجلدي والبن
ــع االحصائيات  ــر من خالل وض ــذا امللف بعلمية اكث مع ه
ــا يجري  ــتعطينا فكرة عم ــرأي والتي س ــتطالعات ال واس
ــول ونصب واحتيال وجرائم  ــوائيات من تس في عالم العش
ــة بعض احلقائق عن عدد  ــانية ، اذ ميكن معرف وقصص انس
املتجاوزين ومعدالت اعمارهم ومن يدرس منهم في املدارس 
وكم منهم يعمل في التسول واملهن اخلدمية ومن ميلك دارا 
ــكنية ومن لديه ملف اجرامي او عاطل عن العمل .كما  س
ــة حكومية ناجعة ملكافحة  ــب املتضررين بايجاد الي يطال
ــاملة  ــن قوانني وطنية ش ــن خالل س ــي العراق م ــر ف الفق
ــا امكانيات اكثر  ــل دور الرعاية االجتماعية ومنحه وتفعي
ــول ، كما  ــتوى املقب ــتفيدون منها باملس لكي يعيش املس
ــكن للمتجاوزين ألنها  ــاد وتوفير الس يجب احلد من الفس
ــتهداف  ــة اذ ينبغي اال يتم اس ــة واخالقي ــؤولية وطني مس
ــة حليتان  ــده ان يصبح بضاع ــة والنري ــل احليل ــر قلي الفقي

الفساد واملآرب السياسية الرخيصة.

  االجدر بالحكومة ان 
تبني مناطق سكنية 
للفقراء بدال من 
اِّـجمعات السكنية 
الفاخرة التي توزع 
او تباع للمسؤولني 
واصحاب رؤوس 
االموال

أحمد البياتي

  املواطن علي خلف سلمان حضر الى مقر جريدتنا وذكر بانه قام 
بتوكيل احملامي ( غيث عبد الستار مهدي) مبوجب الوكالة املرقمة 
ــجل ١٨٤ الصادرة من دائرة عدل الكرخ / الصباحي  ( ٣٦٩٩٥) الس
ــراءات القانونية وحضوره  ــا القيام بجميع االج اذ خوله مبوجبه
ــام محكمة حتقيق الكرخ وذكر بانه قد دفع الى احملامي املذكور  ام
ــمائة دوالر امريكي ، اال  ــدره ( ٢٥٠٠) الفني وخمس ــه مببلغ ق اتعاب
انه لم يحضر ولم يتابع قضيته اطالقا وطالبه باسترجاع املبلغ 
ــتدعاؤه وارجاع املبلغ او  ــدكم  اس اال انه رفض ذلك ، وعليه يناش

اكمال متابعته للقضية التي اوكله اياها.
اِّـواطن / علي خلف سلمان /// موبايل / ٠٧٧١٠٩٨٢٠٠٩

ــدات عبر بريدها االلكتروني  ــت «البينة اجلديدة» عدة مناش    تلق
ــة خارج  ــي دوائر الدول ــات ف ــات املتعين ــور اخلريج ــاء ام ــن اولي م
ــن وحلد االن لم يتقاضني رواتبهن ، راجني اعادة النظر  محافظاته
ــن وجعل اماكن عملهن في محافظاتهن وتخليصهن  مبوضوعه

من هذه املعاناة التي قضت مضاجعهن .
احد اولياء االمور / ٠٧٧٠٠٠٨٦٣٧٣

äfl¸a@·ËÓ‰»Ì@Âfl@âbƒ„a@‚bfla

¥flb0a@kÓ‘„@âbƒ„a@‚bfla

ــد) وطلبت نقل  ــليمان محمود احم ــد س ــا املواطنة(رون هاتفتن
ــن معاليكم  ــليمانية . وترجو م ــدوز الى الس ــها من راون نفوس

شمولها برعايتكم االبوية واملوافقة على نقل نفوسها.
موبايل / ٠٧٧٣٢٦٢٥٤٦٦

ــالمـ  منظمة  ــانية العراقية للس ــول رئيس املنظمة االنس    يق
ــوس الكناني انه  ــزاع الدنب ــر ه ــيخ مطش غير حكومية ـ الش
تقدم بطلب الى مكتب السيد وزير العمل والشؤون االجتماعية 
ــم  ــم عبد الزمان لغرض مقابلته ومنحه درعا باس الدكتور باس
ــهر دون  ــن مرّت اكثر من ثمانية اش ــة تقديرا جلهوده لك املنظم

نتيجة بدعوى ان السيد الوزير مشغول فهل يجوز ذلك؟!.

ÚÓ«b‡nu¸a@ÊÎ˚í€aÎ@›‡»€a@äÌãÎ@Ô€b»fl@O@µa
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تحت اِّـجهر

ــالمية مقوالت عديدة منها مقدس  ــرح االدبيات االس    تط
ــو تأكيد مفهوم  ــم، وفحواها ه ــا ما يقرب من احلِكَ ومنه
ــودات وخليفة اهللا في  ــيد املوج ــان فهو س أفضلية االنس
ــرآن الكرمي :»ولقد كرمنا  ــذي قال عنه اهللا في الق األرض ال
بني آدم» كما قال تعالى:» ولقد خلقنا االنسان في أحسن 
تقومي»، والنصوص في هذا الصدد كثيرة .. وفي موازاة ذلك 
ــني وغيرهم  ــفة واملفكرين الغربي ــارت نصوص الفالس س
ــي مقدمة من  ــان، ويأتي االطفال ف ــية االنس لتؤكد قدس
ــة  ــظ حقوقهم وهذا األمر ال يتعلق مبؤسس ــب أن حتف يج
دون أخرى بل تتضافر جهود جميع املؤسسات حلماية تلك 
ــتقبل ونهضة  احلقوق وصونها.. ألن الطفل هو عماد املس
ــر تعليم  ــئة عب ــون بنهوض أجيالها الناش ــة امنا تك االم
ــكال  ــتدامة وحماية تامة من كل أش متقدم وتنمية مس
ــات الدولة هذا  ــان.. فهل تعي مؤسس االضطهاد واالمته
األمر؟؟.. حماية االطفال ليست من واجب الداخلية فقط 
ــجعان  ــي تتصدى برجالها الش ــت متثل القوة الت وإن كان
ــالحها ملن يسيء الى اي مواطن بل ينطلق اساسا من  وس
ــخصية وتغذيتها مبنظومة  الوزارات التي تعنى ببناء الش
ــم واالخالق واملعارف وهما وزارة التربية ووزارة التعليم  القي
ــوزارات يجب ان  ــة فهذه ال ــا وزارة الثقاف ــي ومعهم العال
تنهض بواجبها كل من موقعه في التدخل بقوة عبر جلان 
ــيما  ــريع قوانني حتمي االطفال والس ــس النواب لتش مجل
ــع التواصل  ــر الفضائيات ومواق ــاهد يوميا عب ــن نش ونح
ــاكات معظمها  ــق انته ــع تصور وتوث ــي مقاط االجتماع
خطيرة يقوم بها افراد بالغون بحق اطفال او مراهقني من 
ــون اليهم بصلة وتتحدث  ــم او اقربائهم او رمبا ال ميت ذويه
التقارير ان اغلب هذه االنتهاكات يغلق باب بحثها بذريعة 
ــا هو من عائلة املعتدي وبذلك  الصلح او ان الطفل اساس
ــان في الدفاع عن نفسه ورد االعتبار  يضيع حق هذا االنس
اليه... فهل يعقل ان الدولة مبؤسساتها غافلة عن واجبها 
في حماية هؤالء الصغار؟.. اين دور مؤسسات اجملتمع املدني 
ــة واالعياد  ــر اجلمعة واجلماع ــال الدين ومناب ــم رج وقبله
ــع ككل بدال من  ــاول قضايا تهم اجملتم ــبات من تن واملناس
ــي او التندر بقصص  ــلم االجتماع اخلوض فيما يهدد الس
ــيء الى  ــيء الى املتحدث ومنبره قبل ان تس وحكايات تس
ــجاعة في  ــى وقفة جادة وش ــر يحتاج ال ــن!!..  االم اآلخري
ــدي واخذ زمام املبادرة فاألجيال احملطمة ال تبني بلدا  التص

بل تزيد مشكالته وانهياره.

د.علي عبد الوهاب



باسم مصطفى الخليل

ــهر رمضان عام  ــد الرحمن بن خلدون في االول من ش ولد عب
ــرة ترجع اصولها الى  ــق ٢٧/مايس/١٣٣٢ م الس ٧٣٢ هـ املواف
حضرموت اليمنية وانتقل اجداده الى االندلس فتحرف اسم 
ــية ثم رحل  ــد (خالد) الى (خلدون) على الطريقة االندلس اجل
ــداده عن االندلس في زمن نكباتها فولد في تونس ثم نبغ  اج
ــتهر وصار رجل دولة فعمل سفيرا وكاتبا ووزيرا في اكثر  واش
ــي املغرب ثم بني االحمر  ــن دولة في بالط دولة بني مرين ف م
في غرناطة ثم املماليك في مصر التي ختم فيها حياته وقد 
اشتهر مبقدمته البديعة التي طاملا اثارت االعجاب حتى قال 

فيها املؤرخ االنكليزي املشهور (ارنولد توميبي) انها افضل ما 
كتبه بشر وفي ذكرى ميالد ابن خلدون نستعرض احد احلكم 
السياسية التي قالها وليس بالضرورة ان تكون صحيحة ملا 
ــلطة  ــده في الوقت احلاضر واول هذه احلكم هو ان الس نعتق
ــلمه احد  ــدون امللك قل ان يس ــول ابن خل ــزع باحلرب يق تنت
ــي الى  ــة وتفض ــع املنازع ــه فتق ــب علي ــه اال اذا غل لصاحب
ــع اال بالعصبية  ــي منها اليق ــال واملغالبة وش ــرب والقت احل
ــون له  ــد عن افهام اجلمهور باجلملة ومتناس وهذا االمر بعي
ــذ اولها وطال امدهم في  ــوا عهد متهيد الدولة من النهم نس
ــا يقول الدول  ــا جيال بعد جيل كم ــارة وتعاقبهم فيه احلض
ــب على النفوس االنقياد لها اال بقوة  العامة في اولها يصع
ــم وال اعتادوه  ــاس لم يألفوا ملكه ــة من الغلب والن الن قوي

ــاب اخملصوص بامللك  ــة في اهل النص ــتقرت الرئاس فاذا اس
ــي اعقاب كثيرين ودول  ــة وتوارثوه واحدا بعد اخر ف في الدول
ــأن االولية واستحكمت الهل  ــيت النفوس ش متعاقبة نس
ذلك النصاب صبغة الرئاسة ورسخ في العقائد دين االنقياد 
لهم ويستطرد ابن خلدون قائال ان االنبياء احتاجوا الى القوة 
فالدعوة الدينية من غير عصبية التتم وهذا الن كل امر حتمل 
ــن العصبية وفي احلديث الصحيح  ــه الكافة فالبد له م علي
ــه واذا كان هذا في  ــة من قوم ــث اهللا نبيا اال في منع ــا بع (م
ــد فما ظنك بغيرهم)  ــاء وهم اولى الناس بخرق العوائ االنبي
ــكالم نعلم انه الينطبق على خامت  وعند التركيز على هذا ال
ــتطرد ابن  ــلم) ويس االنبياء محمد (صلى اهللا عليه واله وس
ــيس الدول بالقوة ال باالقناع وان السيف  خلدون قائال ان تاس

ــتعني بها على امره  ــم كالهما الة لصاحب الدولة يس والقل
ــا دام اهلها في  ــيف م ــة في اول الدولة الى الس اال ان احلاج
ــم الن القلم في  ــى القل ــن احلاجة ال ــد م ــد امرهم اش متهي
ــيف  ــلطاني والس تلك احلال خادم فقط منفذ للحكم الس
ــا  ــف ان امللك اذا كان قاهرا باطش ــريك في املعونة ويضي ش
بالعقوبات منقبا عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم شملهم 
ــر واخلديعة فتخلقوا  ــذل والذوا منه بالكذب واملك ــوف وال اخل
ــوه في مواطن  ــم ورمبا خذل ــدت بصائرهم واخالقه ــه وفس ب
ــات ورمبا  ــاد الني ــدت احلماية بفس ــروب واملدافعات ففس احل
ــياج  ــد الدولة ويخرب الس ــوا على قتله لذلك فتفس اجمع
وان دام امره عليهم وقهره فسدت العصبية وفسد السياج 
ــة واذا كان رفيقا بهم متجاوزا  ــن اصله بالعجز عن احلماي م

ــربوا محبته  ــه والذوا به واش ــتمالوا الي ــيئاتهم اس ــن س ع
ــتقام االمر من كل  ــتماتوا دونه في محاربة اعدائه فاس واس
جانب كما قال من كان مرباه بالعسف والقهر من املتعلمني 
ــق عن النفس في  ــطا به القهر وضي ــك او اخلدم س او املمالي
ــاطها ودعاه الى الكسل وحمل على  انبساطها وذهب بنش
ــي ضميره خوفا من  ــو التظاهر بغير ما ف ــذب واخلبث وه الك
ــر واخلديعة لذلك  ــاط االيدي بالقهر عليه وعلمه املك انبس
ــدت معاني االنسانية التي  وصارت له هذه عادة وخلقا وفس
ــة واملدافعة عن  ــث االجتماع والتمدن وهي احلمي له من حي
ــلت  ــه او منزله وصار عياال على غيره في ذلك بل وكس نفس
النفس عن اكتساب الفضائل واخللق اجلميل فانقبضت عن 
غايتها ومدى انسانيتها فارتكس وعاد في اسفل السافلني 

ــر ونال منها  ــة حصلت في قبضة القه ــذا وقع لكل ام وهك
العسف واخيرا يذكر ان زمن تغيير اجليل اربعون سنة فمثال 
ــرائيل بالتيه وهو  ــي اس ــى عاقب بن ــبحانه وتعال ان اهللا س
ــام ومصر اربعني  ــن االرض ما بني الش ــم تاهوا في قفر م انه
ــرا  ــنة لم يأوا فيها لعمران وال نزلوا مصرا وال خالطوا بش س
ــام والقبط عليهم في  وذلك لغلظة العمالقة عليهم بالش
ــه مقصودة وهي فناء اجليل الذين  مصر وان حكمة ذلك التي
ــدوا  خرجوا من قبضة الذل والقهر والقوة وتخلقوا به وافس
ــل اخر عزيز  ــك التيه جي ــأ في ذل ــم حتى نش ــن عصبيته م
ــة . اخلامتة تتلخص  ــلم باملذل اليعرف االحكام والقهر واليس
ــن الدميقراطية الغربية التي  ــان املوضوع بعيد كل البعد ع ب

يتمشدق الناس بها وان امللك ينتزع بالقوة .

حسن كاظم الفتال

ــر ومناقب  ــف وأحداثها مبآث جتلت وقائع الط
ــرةٌ .وحني تاق  ــاتٌ باه ــوت عليها مكنون أنط
ــل  ــرَ يتجم ــا مفاخ ــتل منه ــخ أن يس التاري
ــب عليها  ــخصية زين ــى بها أدرج ش ويتباه
ــتعني بها على تزيني صفحات  ــالم ليس الس
ــرف من نور .  ــجله باملباهج واملفاخر وبأح س
أسدلت واقعة الطف ستارا على مشهد من 
مشاهدها ومضى احلسني (ع) حتفه املالئكة 
ــدي ويتبعه  ــرمدي األب ــى عالم اخللود الس إل

أهل بيته وأصحابه. وألن 
ــاده محمدية  ــة جه راي
ــرزة بآيات  ــماوية مط س
ــر ومؤطرة  ــج األكب الفل
بالنصر املبني فهي تأبى 
ــت  ــا ظل ــوى يوم أن تط
ــيد الشهداء  عصمة س
ــه  علي اهللا  ــوات  صل
ــى  ــا حت ــكة به متمس
ــلمها بأحقية وبكل  س
ــان ممدودة  ــان واطمئن أم
ترفرف  عالية  منبسطة 
ــيء بظلها على كل  وتف
ــى  إل ــلمها  س ــرار  األح
اجلهاد  اآلخر في  شطره 

وشريكته في نهضته املباركة السيدة زينب 
ــالم .وآن أوان ألن يقرأ املأل ما خط  عليها الس
ــتلزم السرد  على هذه الراية آيات بينات واس
واإلعالن جملريات األحداث وفضح الباغني على 
ــبات  ــق ووخز الضمائر لعلها تفز من الس احل
العميق الذي أَلَّمَ بها .وبعد ان استلمت زينب 

عليها السالم الراية من أخيها بدأت جهادَها 
ــق وتطلق  ــر احل ــت تعتق أس ــي وراح اإلعالم
كلمته العليا. وتعرض على آفاق الواقع احلي 
مشاهد اجلهاد والتضحية واإلباء لتشاهدها 
ــا ثكلى إمنا هي  رَت بأنه وِ ــادة .صُ البصائر احل
أثكلت احلكام هيبتهم وجبروتهم وكرامتهم 
ــلطهم بالذل والهوان  ومرغت جباههم وتس
وكل ما فيهم بالعار والشنار.صدرها احملتشد 
بأسرار أحكام السماء وتعاليم وميراث النبوة 
ــبت  ــة وفصاحة اإلمامة بعد أن احتس وبالغ
احلي الذي ال ميوت وتوكلت عليه توكل املؤمن 
ــن صدرها فيضا  الصادق املطمئن أطلقت م
ــزم ومناهل  ــع العلم واحل ــفاً من مناب مرتش
كما منهمرة  املكارم فهدر بالغة وفصاحة وحِ
ــي لنبع أبيها  ــالٍ رقراقٍ زالل من انثيال سلس
ــةُ الصبر الفاطمي.  ــر املؤمنني (ع) .راضع أمي
ــل كانت  ــة اجلناح ب ــرأة مهيض ــن ام لم تك
ــزأر وتدافع عن عرينها  لبوة علوية فاطمية ت
أسود  بثكالى  املكتظ 
الغاضرية الغافني على 
ــت  تطم ر ا . ئها مضا ر
ــروش  ع ــا  بصرخاته
ــمت  وتهش ــرة  اجلباب
ــهم  عروش ــم  قوائ
ــار  ــى اإلنهي ــؤول إل ولت
ــت  وقف  . ــقوط  والس
رابطة  متصبرة  صابرة 
ــح جماح  ــأش تكب اجل
ــارت  .ص ــلطني  املتس
وكأنها تعد لهم جنائز 
ــقر.  س إلى  ــاقوا  ليس
اإلعالمي  نهجها  كان 
ــوت  بالص ــز  يتمرك
وبعلميتها  لها  املدوي 
ــا ووقارها وصالبة  ــا وهيبتها وجرأته وجلده
ــا مكن اإلعالم أن  ــدة إميانها .م عقيدتها وش
ــارة اخللد فظل  ــام اإلبتهاج وش ينال بها وس
ــيظل إلى  ــاس هذا وس ــوم الن ــدح إلى ي يص
ــر إذا لقب  ــق لإلعالم أن يفخ ــد اآلبدين وح اب

باإلعالم الزينبي .

جاسب الشريفي

ما أن يبدأ العام الدراسي اجلديد  يستبشر 
ــون لتحضير  ــرا وهم يتهيئ التالميذ خي
ــية وتعلو وجهوهم  ــتلزمات املدرس املس
االبتسامة والفرحة في كل بقاع العالم 
اال في بالدنا فأن العام الدراسي هو بداية 
ــث يرهق  ــررة حي ــاة املتك ــاة واملأس املعان
ــواء في شراء املالبس  ــرة س ميزانية األس
ــية أو نقص في جتهيز الكتب  والقرطاس
الدراسية املقررة لكل منهاج ناهيك عن 
ــي العبء األكبر  ــدروس اخلصوصية وه ال

واملشكلة املستعصية عن احلل 
ــية  ــاف الى ذلك نقص األبنية املدرس يض
ــة واحدة  ــدارس في بناي ــض امل ــج بع ودم
ــر أدى إلى تفريغ احملتوى العلمي  وهذا األم
ــي الذي  ــدف األساس ــن اله ــوي م والترب
أنشئت مبوجبه املدارس ما أدى إلى انتشار 
األمية واجلهل بني أبنائنا الصغار وشاعت 
ــات  ــي والغياب ــرب الدراس ــرة التس ظاه
ــرية وعدم تواصلها  وضعف الرقابة األس
ــلوك ونتائج  مع إدارات املدارس ملعرفة س
ــاء األمور  ــغال أولي ــبب انش ــا بس أبنائه

بشؤون احلياة اخملتلفة
ــن احلكومة أعلنت  ــدورة املاضية م في ال
ــي  ــورة ف ــتكون ث ــه س ــة بأن وزارة التربي
ــاء املدارس وعلى أثر  تطوير التعليم وانش
ــرات من املدارس  ــك قامت بهدم العش ذل
ــذه املدارس قائم وال  واألعم األغلب من ه
ــيط ولكن  ــى ترميم بس ــوى ال حتتاج س

ــم يتم بناؤها  ــرى عليها قرار الهدم ول ج
ــبب عدم وجود تخصيص مالي وبعد  بس
ــة والتعليم في  ــت جلنة التربي ذلك أعلن
البرملان بأن قرار الهدم قرار فردي وارجتالي 
ــس صحيحة  وغير مدروس وليس له أس
ــان اجلهة  ــان دون بي ــذا البي ــت به واكتف
ــبتها باالضافة الى أن  املقصرة أو محاس

قرار الهدم مت في مناطق معينة .
ــدارس مت  ــن هذه امل ــدد قليل م ــاك ع وهن
ــا وعند  ــوال العادة بنائه ــص األم تخصي
ــاء  ــال البن ــون أعم ــرك املقاول ــذ ت التنفي
ــا أن املبلغ اخملصص  ــباب كثيرة علم الس

ــة بالكاد يكفي لتغطية  لبناء أي مدرس
ــيط  ــي بس ــش ربح ــع هام ــف م املصاري

للمقاول
أن  ــة  التربي وزارة  ــن  م ــوم  الي ــوب  واملطل
ــة لبناء املدارس  تخصص األموال الكافي
واحالة هذه املدارس الى القطاع احلكومي 
وخصوصا شركات وزارة اإلسكان واالعمار 
ــا وتوفير  ــي لعمله ــاء قانون ــود غط لوج
ــي مراحل التنفيذ  احلماية األمنية لها ف
ــة والعمل على  ــزة األمني ــن قبل األجه م
ــن ناحية توفير  ــاة الطلبة م ــاء معان انه

الكتب املدرسية والقرطاسية
ــاح العملية  ــي في جن أما الركن األساس
التربوية فهو املعلم حيث يطلب اجلميع 
ــيخ   ــن العطاء لترس ــد م ــذل املزي منه ب
ــدى أبنائنا الطلبة  ــم والتعلم ل روح العل
ــا يعانيه من  ــى م ــد ال ــت أح دون أن يلتف
ــذي ال  ــب ال ــة الرات ــش وقل ــظف العي ش
ــد رمق احلياة التي يعيشها فاملطلب  يس
ــو ايجاد نوع الدعم املادي  الثاني املهم ه
ــي يكفل لهم  ــوي للكادر التدريس واملعن
ــر  ــاة احلاض ــم بن ــة ألنه ــش بكرام العي
ــمولهم كباقي موظفي  ــتقبل وش واملس
الدولة بقانون توزيع األراضي السكنية 
ــة واملالية  ــهيالت اإلداري ــدمي التس وتق
ــدون فوائد لغرض  ــرة ب والقروض امليس
ــكنية في اجملمعات  ــراء وحدات س ش
ــمولهم بنسبة معينة  احلديثة مع ش
ــعار ومتديد  ــن التخفيضات في األس م
ــديد  ــة مدة أطول لتس ــرة الزمني الفت
ــجيع الكادر  ــذه القروض لغرض تش ه
ــم املبذولة  ــوي  وتثمينا جلهوده الترب
ــر  لتطوي ــي  الرئيس ــاح  املفت ــم  ألنه
ــي البالد  ــة ف ــم والتنمي ــيرة العل مس
ــيطة لهم بأنهم  ــال رسالة بس وارس
ــاري  احلض ــه  والوج ــا  العلي ــة  القيم
ــع  وتفعيل قانون حماية املعلم  للمجتم
ــاوزات  والتج ــررة  املتك ــداءات  االعت ــن  م
ــابق مثيل  ــس لها س ــي لي ــة والت املهين
ــذه املطالب  ــا  وه ــا وتقالدين ــي أعرافن ف
البسيطة سهلة التحقيق وال تصل الى 
حد االعجاز أو تدخل في دائرة املستحيل 
فالذي كاد أن يكون رسوال يستحق الكثير 
ــه دين في أعناقنا الى يوم الدين فلواله  ول
ملا عرفنا معنى النور واحلياة ولبقينا طول 

الدهر أمواتا ونحن أحياء.

 صالح الحسن     

ــا دعا فنانا   ــا ايطالي ــى أن حاكم   يــحك
ــهيرا و أمره برسم صورتني  ــكيليا ش تش
ــني عند باب اكبر  ــني و متناقضت مختلفت
ــم  ــالد امره أن يرس ــي الب ــز روحي ف مرك
ــورة  ــا ص ــم مقابله ــالك ويرس ــورة م ص
ــيطان لرصد االختالف بني الفضيلة  الش
ــام بالبحث عن مصدر  و الرذيلة قام الرس
ــتوحي منه الصور .. وعثر على طفل  يس
ــكينة من وجهه  بريء وجميل تطل الس

ــي  ــاه ف ــرق عين ــتدير وتغ ــض املس األبي
ــه الى أهله  ــعادة ذهب مع ــر من الس بح
واستأذنهم في استلهم صورة املالك من 
خالل جلوس الطفل أمامه كل يوم حتى 
ــغ مالي  ــم مقابل مبل ــك الرس ــي ذل ينه
ــهر أصبح الرسم جاهزا و مبهرا  وبعد ش
للناس و كان نسخة من وجه الطفل ولم 
ــي ذلك الزمان  ــم لوحة أروع منها ف ترس
ــخص  ــي البحث عن ش ــام ف ــدأ الرس و ب
ــيطان  ــه صورة الش ــه وج ــتوحي من يس
ــادا في املوضوع لذا بحث  وكان الرجل ج
ــه ألكثر من اربعني عاما  كثيراً وطال بحث
ــى ان ميوت الرسام  وأصبح احلاكم يخش
ــة التاريخية  ــتكمل التحف ــل ان يس قب
ــتمنح  ــزة كبرى س ــن عن جائ ــك أعل لذل
ــر الوجوه إثارة للرعب و قد زار الفنان  ألكث
ــجون و العيادات النفسية و احلانات  الس

و أماكن اجملرمني

ــوا  ــرا وليس ــا كانوا بش ــم جميع لكنه
شياطني و ذات مرة عثر الفنان فجأه على 
ــيطان!) و كان عبارة عن رجل سيئ  (الش
يبتلع زجاجة خمر في زاوية ضيقة داخل 

حانة قذرة اقترب منه الرسام وحدثه حول 
ــوع .. ووعد بإعطائه مبلغ هائل من  املوض
ــل و كان قبيح املنظر  ــال .. فوافق الرج امل
..كريه الرائحة ..أصلعا وله شعرات تنبت 
في وسط رأسه كأنها رؤوس الشياطني!

و كان عدمي الروح و ال يأبه بشيء ويتكلم 
ــنان فرح  بصوت عال وفمه خال من األس
ــيتيح  ــه س ــور علي ــم الن العث ــه احلاك ب

استكمال حتفته الفنية الغالية
ــم  ــام الرجل و بدأ برس ــام أم جلس الرس
مالمحه مضيفاً إليها مالمح (الشيطان!) 
ــيطان  ــوم التفت الفنان الى الش و ذات ي
اجلالس أمامه و إذا بدمعة تنزل على خده 
ــتغرب املوضوع و سأله إذا كان يريد  فاس
ان يدخن أو يحتسي اخلمر! فأجابه بصوت 
ــيدي  ــى البكاء اخملتنق (أنت يا س اقرب ال
زرتني منذ أكثر من اربعني عاما حني كنت 
ــن وجهي  ــتلهمت م ــال صغيرا و اس طف

ــتلهم  ــت اليوم تس ــة وأن ــورة املالئك ص
ــيطان لقد غيرتني األيام  مني صورة الش
ــض ذاتي!  ــى أصبحت نقي ــي حت و الليال
ــرت الدموع من  ــبب أفعالي .. و انفج بس
ــا  عينيه و ارمتى على كتف الفنان و جلس
معاً يبكيان أمام صورة املالك. واملستقرة 
ــني ان اهللا  ــني الصورت ــن هات ــتنتج م يس
ــة ولكن نحن  ــا جميعنا كاملالئك يخلقن
من نغير ونشوه أنفسنا بسبب معاصينا 
ــا هديناه النجدين» اي  لذلك قال اهللا « ان
ــوث روحك ونور  ــر فال تل طريق اخلير والش
وجهك وبصيرتك بأفعالك غير املدروسة 
وال تستسلم للنفس فالنفوس ضعيفه 
ــا بتوكلها على اهللا.. فان اهللا  إال من قواه

خلق اإلنسان وأحسن  خلقه .
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عبد الخالق الفالح

ــه ما يقاس  ــار على ان يعرف املعي
به الشيء كامليزان، ويختار ويقيم 
على أساسه، وتعرف كلمة كفاءة 
ــدرة العلمية  ــدارة والق ــا اجل بأنه
واملهنية واألخالقية على حد سواء 
ودعم ذلك املعنى اآلية الكرمية (إن 
ــتأجرت القوي األمني)  خير من اس
ــر املهني عالء  ــتقالة الوزي ـ ان اس
ــتهداف ممنهج  ــوان اس ــن عل الدي
ومن الفواجع و املآسي التي يعاني 
ــي العراق  ــع احلالي ف ــا الوض منه
والذي يسود مستقبله الضبابية 
ــات ذات  ــبب املمارس والعتمة بس
ــل  ــن قب ــوداوية م الس ــة  الصبغ
ــع  الواق ــم  فه ــي  وعدمي ــة  اجلهل
ــي الذي يعاني منه بلدنا  السياس
ــة  الصح ــر  وزي ــوان  العل ــر  والوزي
ــخصية  والبيئة كما عرف عنه ش
عراقية عاملية كفوءة معروفة في 
ا  مجال الطب، حيث تسلم سابقً

ــة الصحة  ــام في منظم عدة مه
العاملية وهي الثالثة خالل اقل من 
سنة لتوليه الوزارة حتت الضغوط. 
ان من اهم املعايير للوزير املنصب 
ــي اجملال الذي  ــون قد عمل ف أن يك
ــي يكون ملما  ــيعني عليها لك س
ــا  وعارف ــوزارة  ال ــام  ومه ــق  بدقائ
باملشكالت التي تواجهها ومدركا 
ــوى فيها،وهي صفة  الق لتوازنات 
ــا  ــن خارجه م وإذا كان  ــة  متالزم
فيكلف بالعمل فيها عاما واحدا 
او ستة اشهر على اقل تقدير قبل 
أن يكلف وزيرا ليتعرف على مهام 

الوزارة ويرسم له استراتيجية .
أن وزير الصحة والبيئة عالء الدين 
ــى «قناعة  ــل إل ــد توصّ ــوان ق عل
راسخة» باستحالة االستمرار في 
ظلّ الظروف احلالية والضغوطات 
الت  السياسية والتجاوزات والتدخّ
ــل  ــن قب ــه م ــي عمل ــافرة ف الس
ــني في وضع  ــني والوصولي املتربص
ــن  ــه م ــتمرة لتمنع ــاتٍ مس عقب
املضيّ في تنفيذ الرؤية السليمة 
ــمها في  وخارطة الطريق التي رس
افة التي متّ  اإلدارة الرشيدة والشفّ
ــل بها خالل هذه  اعتمادها والعم
بالواقع  الفترة القصيرة للنهوض 
الصحي والبيئي فقد حاول خالل 
ــر القطاع  ــة تطوي ــرة املاضي الفت

للبرنامج احلكومي  الصحي وفقاً 
ــا على يقني بوجود  بعض  رغم انن
ــذه الوزارة  ــاد حال ه حاالت الفس
ــات احلكومية  مثل بقية املؤسس
ــرة املاضية، الذي  ــاد الفت و أن فس
ــال دون  ــاع، ح ــذا القط ــك ه أنه
ــذل جهوداً  ــذ اخلطة تلك وب تنفي
ــدر  ــاد وه ــة الفس ــرة ملقاوم كبي
ــالت  ــر أن التدخ ــام، غي ــال الع امل
ــاتٍ  جه ــل  بَ قِ ــن  (م ــوط  والضغ
ــميها) ال  معروفة  رغم انه لم يس
تريد النهوض بهذا القطاع ورغم 
ــص في الكوادر  املعانات من النق
ــة، وفقدان  ــة والتمريضي الصحي
ــالف  الت ــة  الصحيح ــة  الطريق
ــؤدي إلى تلوث املياه  النفايات ما ي
ــفيات  ــة احمليطة باملستش والبيئ
واملراكز الصحية لعدم تخصيص 
ــوزارة وعدم  ــبة لل امليزانية املناس
التعاون معه من قبل بعض الدوائر 
ــمية االخرى في سرعة اجناز  الرس
ــبب  ــا وبس ــا ، وغيره ــل به العم
تعرضه حلمالت تشهير وتسقيط 
ــر مواقع  ــائل اإلعالم وعب ــي وس ف
ــالة  ورس ــي  االجتماع ــل  التواص
ــة  ــة احلالي ــأن احلكوم ــة ب واضح
ــة باحلكومات  هي األضعف مقارن
ــس  ــذ رئي ــم يتخ ــابقة اذا ل الس
ــراءات الالزمة  مجلس الوزراء االج

ــات، ان  ــذه الضغوط ــد من ه للح
ــتقل  ــرض مثل هذا الوزير املس تع
ــذه العقبات  ــع من ه لطيف واس
ــزاز  لالبت ــة  مرفوض ــاوالت  واحمل
ــي،  اإلعالم ــل  التضلي ــالت  وحم
ــاءة وتشويه احلقائق  هدفها اإلس

ــاف االخرين ،  ــى اكت ــود عل للصع
ــد يعيق عمل  ــي وصلت إلى ح الت
الوزارة، ويقوض فرص جناح برنامج 
ــالح الذي تعمل احلكومة من  اإلص
ــخة  ــه، وبقناعة راس أجل حتقيق
ــي  ــتمرار ف ــة االس ــدم إمكاني بع
ــروف.  ــذه الظ ــي ظل ه ــل ف العم

ــارة  ــوان خس ــتقالة العل أن اس
لشخصية مهنية، وهي مؤشر 
على عدم القدرة على مواجهة 
ــدة في  ــة اجلدي ــة العميق الدول
ــالح فيما  ــة، وال إص وزارة الصح
ــراء  استش ــم  حج ــف  تكش
الدولة  الفساد في مؤسسات 
ــة  احلكوم ــز  وعج ــة،  العراقي
ــؤال  الس ان  ــه،  ــن مكافحت ع
ــاس مفاده: أن يتمتع بها  األس
ــي خصال  ــح وه ــر الناج الوزي

ــاح لوزاراتنا  ــة لنضمن النج الزم
ومؤسساتنا فتكون الدميقراطية 
سبيال للبقاء واالرتقاء في حياتنا 
ــنيِّ وزيرًا ثم  ــة .اذاً ملاذا نع العملي
نفكر في تغييره بعد فترة وجيزة 
ــم اليس من الضروري االلتزام  ؟.. ث
ــي يجب ان  ــر الت ــض املعايي ببع
ــار الوزير  ــتند إليها في اختي نس
ــات الكفاءة  الناجح واهم الصف
ــي املهنية فى  والكفاءة هنا تعن
ــتوياتها، اي يجب ان  ــى مس أعل
يكون الوزير متخصصا، ومشهودا 
ــل اجلميع  ــن قب ــاءة م ــه بالكف ل
ــه. أن يكون  ــال تخصص ــي مج ف
ــون متمتعا  ــى ان يك ــا، مبعن وطني
ــت  ــاء لبلده وليس ــوالء واالنتم بال
ــب عليه،  ــه أي توجهات حتس لدي
وتضعه في فئة ضد فئة ،أن يكون 

ــام.. اي  ــي العمل الع ــاً ف متمرس
م  ــني، قدَّ ــد عند املواطن لديه رصي
ــتعداد ألن يقدم  خدمات وعلى اس
خدمات دون انتظار لعائد من أحد.
أن يكون ذا حس سياسي، فالوزير 
الكفء في عمله املفتقد للحس 
ــيصطدم حتما مع  السياسي س
ــه واجهة بلده  اجملتمع، خاصة وان
في امللتقيات السياسية الدولية، 
ــن املهارات  ــع بقدر عال م أن يتمت
ــاليب التعامل  ــة، وأس االجتماعي
ــب  ــادر على كس ــن، ق ــع اآلخري م
ــيه. أن يتمتع  ثقة تابعيه، ومرؤوس
ــخصية راقية،  كذلك بخصال ش
فال هو قلق وال مكتئب وال عصبي.. 
ــمة  ــادر على اتخاذ قرارات حاس ق
في األوقات التي تتطلب ذلك. ومن 
ثم احلكم عليه باجلودة من عدمها 
ومن قبل من هم اكفأ منه. صحيح 

ــر مطلوب، لكن أن يكون  أن التغيي
ــرعة فهو أمر يدعو إلى  بهذه الس
ــول معايير  ــي ح ــث والتقص البح
ــها ال  ــوزراء على اساس ــار ال اختي
ــى ال  ــي حت ــاس سياس ــى اس عل
يحارب بهذا الشكل املقزز بوجود 
ــة واملهنية عنده  ــاءة العالي الكف
ــالرادات احلزبية  ــدم انصياعه ل وع
... وقبل ان نتدبر املعايير، نقر مبدأ 
ــي االختيار» حيث  « املوضوعية ف
أنها االساس الذي ينبني عليه أي 
اختيار جيد. فمنصب الوزير ليس 
ــري عليها  ــب التي يج من املناص
ــدأ احملاولة واخلطأ، أو  املزايدات ومب
ــي االداء واملقدرة  التجريب.. وإمنا ف
ــة لتطبيق مبدأ  ــو صورة واقعي وه
ــبيال  ــذي اتخذ س ــة ال الدميقراطي
ــير أمور احلياة في العراق  في تيس

احلبيب كما يدعى.

اِّـطلوب اليوم من 
وزارة الرتبية أن 
تخصص األموال 
الكافية لبناء اِّـدارس 
وإحالة هذه اِّـدارس 
اُّـ القطاع الحكومي

اهللا تعاُّـ يخلقنا 
جميعنا كاِّـالئكة 
ولكن نحن من نغري 
ونشوه أنفسنا بسبب 
معاصينا لذلك قال اهللا  
انا هديناه النجدين

استلمت زينب عليها 
السالم الراية من 
أخيها بدأت جهادها 
اإلعالمي وراحت 
تعتق أسر الحق 
وتطلق كلمته العليا

وزير الصحة والبيئة توصـّل 
إُّـ قناعة راسخة باستحالة 
االستمرار َّـ ظلّ الظروف 
الحالية والضغوطات 
السياسية والتجاوزات
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ــة واإلمالئية،  ــاء النحوي ــوع في األخط ــدف تالفي الوق به
واحلفاظ على سالمة املادة فكريا، نأمل من اخواننا الكتاب 
ــلوا الينا ابداعاتهم مطبوعة على قرص (سي دي)،  ان يرس

وليست مكتوبة بخط اليد. 
مع اإلعتزاز واحملبة

تنويــه..إلى كتابنا األعزاء

 خارطة طريق

 تندرج حرية الرجل من أولوياته ويعدها مقياس لرجولته فاحلرية 
في مضمار ما تؤول اليه هي جزء ال يتجزا من شخصيته ، الرجل 
ــع قلبه  ــي خلقه بامكانه التعدد في قلبه او حياته اال اذا وس ف
ــه بامرأة واحدة  ــل باكتفائه في قلب ــبب الكفي احلب فهذا الس
ــودها  ــذي يعزى لذلك ان تكون العالقة حميمة وال يس ، االمر ال
ــق حريته الرجل في  ــام امر جيد لكن دون تضيي ــور ، االهتم النف
ــايكلوجيته يشعر ان حريته يفقد نصفها عن الزواج واآلخر  س
ــؤوليات املترتبة على  ــا يجعله حبيس املس ــن اإلجناب وهذا م ع
ــاندته منحه احلب الالزم  ــاركته مس عاتقه لذا من االفضل مش
حلياة مثلى احلوار مهم لكن االنتقاد بطريقة هجومية امر سيئ 
ــرح وجهات النظر والتعرف على  للتعامل مع اآلخر فمن اجل ش
ــب اال تكون املرأة  ــاة أريح وافضل ، يتوج ــن مينح العالقات حي م
ــه فالتعجرف في  ــق حريت ــة في تعاملها الن الرجل يعش طاغي
ــعره باالستياء جتاه كل ما  التعامل يفقد العالقة جمالها ويش
ــعر بأهميته والترحيب به والثناء ،  تفعليه ، يحب الرجل ان يش
ــاكل حتل باملرونة والتعاون  ــتجوبيه املش ال حتكمي عليه وال تس
ــرام اهله امر  ــعره باالهتمام واحت ــرأة لرأي الرجل يش ــب امل ، طل
ــدم إدامة العالقات الزوجية نقص احلب  متوجب ، من مخاطر ع
او عدم االحتفاظ به او عدم كفايته حتى تتقبل االخر على اقل 
ــام احلياة كما يجب  ــب ان تتواجد دوافع روحية المت ــر يتوج تقدي
الزواج ، احلب هذه الثنائية املماثلة وال مناص من أولوياتها اال ان 
ــزواج كامناً وكامالً ، ما الغرض من  ــس التي جتعل ال رادفها األس
زواج بال حب سيكون ميؤوساً ورتيبا لكن بعض االحيان العشرة 
ــر الطويل بني االزواج يصنع متاثال روحيا مياثل احلب  واألوالد والعم
ــطوته وانبثاقه ، ويذكر أخصائيون في العالقات االسرية  في س
ــتمرار عليه  ــن حب أمر جيد ولكن االس ــية إن الزواج ع والنفس
ــؤوليات احلياة، لذلك يجب أن يتعلم الزوجان  صعب وسط مس
ــاركة فى احلياة  ــدة األولى للحفاظ على الزواج وهي املش القاع
ــال البيت واألفكار البناءة للمنزل، والتخطيط املهني فهو  وأعم
ــم املقومات التي  ــرام والصبر أه ــم العالقة وإن االحت الذي يدع
ــب احلوار واتاحة  ــتقرة ، فيتوج ــب توافرها حلياة زوجية مس يج
ــه وتبادل احلب  ــتماع ل ــاحة من احلرية واحترام االخر واالس مس
الذي يبدو كماء في صحراء ميتة حتيي االرض بعد موتها تتوجب 
ــاس احلب  ــاس العالقات يق ــني والثقة اس ــني الطرف ــة ب البهج
ــاعر  ــا اليجدي بنفع دائم .. مقاربة املش ــال واألقوال دوره باالفع
ــي انتظار اخطاء االخر  ــاة امثل واخلطورة القصوى ه جتعل احلي
فالعالقات اكبر من ان ترصد التوافه ، الزواج حقول ومسؤوليات 
ــخص له امور توازي  ــة بني كل من الرجل واملرأة فكل ش مناصف
ــاد االول في  ــا أحقية ألوهية ، العم ــه فهذه الرابطة له ما علي
ــه ليس امرا عرضيا  ــرة متطلبة لكن العالقات هو احلب ، العش
ــة فانية زائلة ،  ــياء املؤقت ــو كاملوت وعد اليرد وال يزول ، االش فه
ــر لك عن انيابه في اول خطأ ، فالعالقات  احلب الصادق ال يكش
حتتاج احلنو واملبادرة واالساس لكي تبنى عليه حياة مميزة ، حيث 
انه في احلُب يجب أن يبقى الباب مفتوحاً على الدوام  في الزواج 

ال يجب أن يحتفظ طرف باملفتاح .
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ياسمني عبد 
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ــا النتائج  ــت عليه ــواء طغ ــي أج ف
ــة وحملة  األولية النتخابات الرئاس
ــريعي، أغلقت تونس  االقتراع التش
ــن احلكم األمني  ــاً ٢٣ عاماً م نهائي
ــبق زين  ــها األس الصارم بدفن رئيس
رد منها  ــذي طُ ــن بن علي، ال العابدي
ــي ١٤ يناير  ــارع ف ــت ضغط الش حت

٢٠١١ بدفنه في منفاه بالسعودية.
ــها األسبق  مع مواراة جثمان رئيس
ــعودية، طوت تونس  الثرى،  في الس
صفحة زين العابدين بن علي بشيء 

من الالمباالة، وفتحت ذراعيها أمام 
ــتعد لدخول قصر  حاكم جديد يس

قرطاج من بني مرشحني اثنني من 
ــا األكادميي  ــارج املنظومة، هم خ
ــو إلى  ــذي يدع ــعيّد، ال ــس س قي
ــي، ونبيل  ــة وحكم محل المركزي
ــب  ــال وقط األعم ــل  رج ــروي  الق

اإلعالم املوقوف حالياً.
ــاة بن علي في  ــكل نبأ وف ولم يش
ــام األول في  ــى بجدة االهتم املنف
نشرات األخبار وال في أحاديث أهل 
تونس التي تستعد أيضاً النتخاب 
ــادس من  ــا في الس ــواب برملانه ن

أكتوبر املقبل.
ــي  ــر ف ــر نش ــالن صغي ــق إع ووف
ــة،  احلكومي ــرس»  «الب ــة  صحيف
ــي املدينة  ــس ف ــن علي أم ــن ب دف
ــن  م ــم  ــيتلقى قس وس ــورة،  املن
ــة  ــي ضاحي ــازي  ف التع ــرته  أس
ــعيد الراقية بشمال  سيدي بوس

العاصمة.
ــراب، كرمي  ــي ال ــره مغن ــب صه وكت
ــي  ــاً ف ــش أيض ــذي يعي ــي، ال الغرب
ــى  عل ــور  منش ــي  ف ــعودية  الس
ــييع  تش ــيتم  س  » ــتغرام»،  «إنس
ــل بعد صالة  ــان الرئيس الراح جثم
ــيوارى  العصر في املدينة املنورة، وس

الثرى في البقاع املقدسة».
ــد في وقت  ــكر الغربي، الذي أك وش
ــم يوص بدفنه  ــابق أنّ بن علي «ل س
ــعوديةَ لوضعها  ــس»، الس ــي تون ف
ــن يرغب في حضور  بتصرّف «كل م
ــرات خاصة من جدة إلى  اجلنازة طائ

املدينة»، وفق قوله.
ــي، التي  ــا أرملته ليلى الطرابلس أم
ــرين  تعيش في جدة مع ابنتيها نس
وحليمة وابنها محمد، فقد صدرت 
ــية غيابياً في  ــا أحكام قاس بحقه
ــد إدانتها باختالس أموال  تونس، بع
ــدرات وقطع  ــلحة ومخ ــازة أس وحي

أثرية.
ــي أيضاً أحكام  وصدرت على بن عل
ــا  ــد، خصوص ــجن املؤب ــدة بالس ع

ــي ملتظاهرين  ــه بالقمع الدام إلدانت
ــر ٢٠١٠ وبداية ٢٠١١  ــاء ثورة أواخ أثن
التي سقط فيها أكثر من ٣٠٠ قتيل. 

لكنه لم ميثل يوما أمام القضاء.
طعن ومناظرة

ــات علنية، بدأت احملكمة  وفي جلس
ــي ٦ طعون  ــة، أمس، النظر ف اإلداري
ــدور األول  ــة لل ــج األولي ــد النتائ ض
ــية املبكرة تقدم  لالنتخابات الرئاس
ــحاً، هم  ــل ٢٦ مرش ــن أص ــا ٦ م به

ــاهد،  الش ــف  يوس احلكومة  رئيس 
ــرمي الزبيدي،  ــاع عبدالك ــر الدف ووزي
ــيف الدين مخلوف،  ــحني س واملرش

وناجي جلول، وحامت بولبيار، وسليم 
الرياحي.

ــو هيئة االتصال  ــى ذلك، أكد عض إل
ــس األول، أن  ــي أم ــام السنوس هش
ــحني  املناظرة التلفزيونية بني املرش
ــتمر  ــيني لن حتصل إذا ما اس الرئاس
ــيرا  ــجن، مش نبيل القروي في الس
ــالت لكل  ــدة مراس ــه ع ــى توجي إل
ــي ذلك  ــا ف ــة، مب ــلطات اخملتص الس
القضاء، من أجل متكينه بأن يحظى 

ــه  ــاوية مع منافس ــة متس بتغطي
سعيّد في الدور الثاني.

ــالث طلبات  ــض القضاء ث ــد رف وبع
ــروي من أجل  ــا محامو الق تقدم به
اإلفراج عنه، طلبت هيئة االنتخابات 
ــق  التحقي ــي  قاض ــن  م ــس  اخلمي
ــكل له من أجل أن  ــماح بأي ش الس
يتمتع بحظوظ متساوية مع قيس 
ــاركة في  ــا في ذلك املش ــعيّد، مب س
املناظرة قبل االستحقاق املتوقع أن 

يحدد في ٦ أو ١٣ أكتوبر املقبل.
دعم وتردد

ــيلعب دوراً كبيراً في  وفي موقف س
ــس املقبل، أعلنت  حتديد هوية الرئي
ــالمية، التي  حركة «النهضة» اإلس
ــاح مورو  ــد الفت ــحها عب حلّ مرشّ
ــعيّد في  ــتدعم س ــا س ــاً، أنه ثالث
ــددة على أنها  ــة، مش ــدورة الثاني ال
ــاند خيار الشعب».  «اختارت أن تس
وحصل سعيّد أيضاً على دعم رئيس 
اجلمهورية األسبق املنصف املرزوقي، 
ــر  اخلاس ــح  املرش ــن  م كلّ  ــن  وأعل
ــظ لطفي مريحي، الذي حصد  احملاف
ــوات، واحملامي  ــي املئة من األص ٤٫٤ ف
سيف الدين مخلوف املعروف بتوليه 
ــط في  الدفاع عن جهاديني، والناش
ــان  ــال الدفاع عن حقوق اإلنس مج

محمد عبو، تأييدهم لسعيّد.
ــطية» في  ــزال األحزاب «الوس وما ت

ــس والقروي.  ــردد في دعم قي حالة ت
ــزاب املمثلة في  ــرت جل األح وخس

ــها  ــدم نفس ــي تق ــان، الت البرمل
ــطية وتقدمية  على أنها «وس

وليبرالية» السباق الرئاسي، 
ــض  بع ــج  نتائ ــاءت  وج

ــة وكارثية، ولم  ــحيها محبط مرش
ــبة  ــض احلاالت نس ــاوز في بع تتج
ــوع األصوات.  ــد باملئة من مجم واح
ــة  العائل ــحي  مرش ــرز  أب ــل  وح
ــطية في املركزين  السياسية الوس
ــر الدفاع  ــع واخلامس، وهما وزي الراب
ــدي بحصوله على  ــرمي الزبي عبدالك
١٠٫٧٣ باملئة، ورئيس احلكومة احلالي 

يوسف الشاهد بنسبة ٧٫٣ باملئة.
تدارك الخيبة

االنتخابات  ــدارك  للت ــعى  وفي مس
التشريعية بعد خيبة «الرئاسية»، 
دعا حزب «حركة حتيا تونس» بقيادة 
ــاهد الزبيدي، الذي دعمه حزب  الش
ــابق،  الس ــم  احلاك ــس»  تون ــداء  «ن

لتكوين جبهة انتخابية موحدة.
ــة  األمان ــب  ــوة مبكت العض ــت  وقال
ــس» آمال  ــا تون ــزب «حتي ــة حل العام
ــريعية  للتش ــا  «تقدمن ــة:  باخليري
بقائمتنا، لكن الشاهد دعا الزبيدي 
ــة احلوار  ــوس إلى طاول ــوم للجل الي
ــي»،  الدميقراط ــف  الص ــد  لتوحي
ــيرة إلى أن «الصف الدميقراطي  مش
غير ممثل في الدور الثاني لالنتخابات 
ــتمر التشتت  ــية، وإذا ما اس الرئاس
ــيمثل  ــريعية، فإن هذا س في التش
ــتقبل تونس، كما  ــرا على مس خط
ــيجعل املشهد ضبابيا، وبالتالي  س
ــي تكوين  ــل ف ــر الفش ــاك خط هن

حكومة»

انطلقت امس األحد، في طهران مراسم 
ــوري  الث ــرس  للح ــكري  العس ــرض  الع
ــرى بدء  ــبة ذك ــي مبناس ــش اإليران واجلي
احلرب العراقية اإليرانية، بكلمة للرئيس 
حسن روحاني. وقال روحاني في الكلمة 
ــش واحلرس  ــام قادة اجلي ــي ألقاها أم الت
ــوم ال يجرؤ على  ــدو الي ــوري، إن «الع الث

اتخاذ القرار بشن عدوان على إيران». 
ــدو  «الع أن  ــي  اإليران ــس  الرئي ــاف  وأض

ــاب  ــارس اإلره ــة ومي ــا اقتصادي ــدأ حرب ب
ــيرا إلى أن  ــران»، مش ــادي ضد إي االقتص

«الهدف هو تدمير إيران وجتزئتها».
ــي مواجهة  ــتصمد ف ــد أن «إيران س وأك
ــية والتهديد  احلرب االقتصادية والنفس
ــى أن  ــيرا إل ــكرية»، مش ــرب العس باحل

ــي  ــبب ف ــي يتس ــود األمريك «الوج
ــج والعراق  ــي اخللي ــة األمن ف زعزع
ــات املتحدة  ــتان، وأن الوالي وأفغانس
ــة  املنطق ــى  عل ــيطرة  الس ــد  تري

وثرواتها».
ــس اإليراني ان قوات بالده  وتابع الرئي
ــوريا  ــى جانب العراق وس «وقفت إل
ــطني وحاربت اإلرهاب وجلبت  وفلس
ــة»، مضيفا أن «إيران  األمن للمنطق
ــة واألخوة جلميع دول  متد يد الصداق
ــن  ــي ع ــتعدة للتغاض ــوار ومس اجل

أخطائهم السابقة» .
ــيونال  ــرت مجلة «ناش الى ذلك نش
ه محرر الشؤون  انترست» تقريراً أعدّ
ث فيه عن  الدفاعية ديفيد آكس، حتدّ

احلرب األميركية - اإليرانية املقبلة.
ونقل الكاتب عن الباحث في معهد 
ــة العامة جيم كران  بيكر للسياس
ــدة  ــات املتح ــران والوالي ــه إنّ إي قول

تتجهان الى احلرب بعد انسحاب الرئيس 
األميركي دونالد ترامب من اإلتفاق النووي 

وتشديد العقوبات على إيران.
ــون أصابع إيران  ك الكاتب بأن تك ــكّ وش
ــالت للنفط في  ــات على ناق وراء الهجم
ــان، رداً على ما تعتبره طهران  م خليج عُ
ــة. ولفت إلى أنّ  ــا اقتصادية أميركي حربً
ــد ترامب يحاول  ــس األميركي دونال الرئي
أن يثني إيران عن السعي للحصول على 
ــق الى هذا  ــا الطري ــة، ورمب ــلحة نووي أس

الهدف مترّ عبر اجملازفة بحرب .
ــالن إيران أنّ  ــن التصعيد هو إع وما زاد م
بإمكانها تعليق إشراف الوكالة الدولية 
ــا قبل االتفاق  ــة الذرية والعودة مل للطاق
ــا األمر  ــاءل كران: «م ــا تس ــووي. وهن الن
ــه إدارة ترامب ملنع  ــن أن تفعل ــذي ميك ال
ــلّحة نوويًا،  ــران من أن تُصبح قوة مس إي
ة لغزو إيران ونزع  وهل واشنطن مستعدّ
ــالح ومواجهة ٧٥٠ ألفا من القوات  الس

العسكرية واحلرس الثوري؟».
ــة االيرانية  ــى احلرب العراقي وبالعودة ال
ــف مسؤول أمريكي سابق أن صدام  كش
حسني قد خطط لضربة جوية خاطفة 
ــد االيرانية تنطلق من بعض  ضد القواع
ــر القواعد اجلوية  ــدول اخلليجية لتدم ال
ــي قبل بدء  ــوب االيران ــة في اجلن االيراني

احلرب العرقية االيرانية عام ١٩٨٠.
ــار  ــاعد مستش ــيك مس ــال غاري س وق
ــكي)  ــن القومي االمريكي (بريجنس األم
أن  ــر  كارت إدراة  ــان  إب ــج  اخللي ــؤون  لش
ــال بالعمانيني  ــني «اتصل فع صدام حس
ــعوديني، وقال لهم انه  واالماراتيني والس
ــن حرب ايام ستة فاعلة.  بات جاهزا لش
ــقاط النظام  ــة الس ــتكون القاضي وس

الثوري في ايران. لكن عليه ان يستخدم 
ــك. وقد وافق  ــي يقوم بذل ــم لك قواعده

العديد منهم«.
ــفنا ذلك قبل يوم  ــاف « نحن اكتش واض
ــي الغالب عندما  ــن التنفيذ، وف واحد م
ــو متجهة في  ــرات في اجل ــت الطائ كان
ــا اتصلنا بعمان  ــاه. واتذكر انن هذا االجت
ــروا  ينتظ ان  ــم  عليه ــأن  ب ــم  وابلغناه

ويفكروا».
ــدر أول رئيس  ــي ص ــن بن ــو احلس ــا اب أم

ــورة  الث ــد  بع ــران  اي ــي  ف ــة  جمهوري
االسالمية، فقد اتهم احلزب اجلمهوري 
ــط ألزمة احتجاز  ــي بالتخطي االمريك
ــران وما تال  ــن االمريكيني في اي الرهائ
ــى احلرب  ــوال إل ــداث وص ــن اح ــك م ذل

العراقية االيرانية .
ــيء بدأ من  ــدر : «كل ش ــال بني ص وق
ــات التي متت منذ  اخذ الرهائن. الدراس
ــير إلى  عام ١٩٨٣ حتى االن، كلها تش
ذلك. إن احتجاز الرهائن خطط له في 

ــدة ونفذ في ايران من قبل  الواليات املتح
ــض قادته خاصة  ــوري وبع احلزب اجلمه
ــرة  ــينجر. وتلى ذلك مباش روكفلر وكس
فرض العقوبات االقتصادية ثم الهجوم 
العراقي على ايران بالترتيب الذي قلته».

ــي  ــؤول األمريك ــال املس ــه، ق ــن جانب م
ــوا  كان ــني  «االيراني إن  ــيك  س ــابق  الس
ــا في ١٢  ــى املاني ــلوا مبعوثا إل ــد ارس ق
ــوا عبره والول  ــبتمبر/ ايلول ١٩٨٠ قال س
ــميا أنهم راغبون في انهاء أزمة  مرة رس
الرهائن وأنهم يرغبون في جتاوز العقبات 
ــم.  معك ــك  ذل ــة  ملناقش ــتعداد  واالس
والتقى االمريكيون معهم بشكل سري 

في بون في املانيا».
ــدام بعد  ــنه ص ــوم الذي ش ــن الهج لك

ــرة ايام «انهى كليا املباحثات التي  عش
ــون ان  ــد االيراني ــة اذ اعتق ــت جاري كان
االمريكيني هم احملرضون على هذه احلرب 

بسبب ازمة الرهائن».
ــات املتحدة  ــيك ان تكون الوالي ونفى س
ــر للعراق لبدء  ــد اعطت الضوء االخض ق
ــيق مع  ــى وجود أي تنس ــرب، كما نف احل
اجلانب العراقي، مضيفا «الواقع، اذا كنا 
ــيئا فهو العكس. الننا كنا  قد فعلنا ش
ــاول ان نفتح عالقة  ــام نح ــي تلك االي ف

ــدة، احلكومة الثورية،  مع احلكومة اجلدي
ــني اليهم  ــال مبعوث ــا بارس ــال قمن وفع
ــدام كان  ــة أن ص ــن حقيق ــم ع البالغه

يحشد قواته» .
ووصف الهجوم العراقي في ٢٢ /٩/ ١٩٨٠ 
بأنه كان مفاجأة في منظور ادارة الرئيس 
ــا حلظة معرفته  ــي كارتر، واصف االمريك
ــكي  ــار االمن القومي بريجنس ومستش
بالهجوم بقوله: «كنت مع بريجنسكي 
ــه  ــدث في ــذي ح ــاح ال ــك الصب ــي ذل ف
ــه ألول مرة  ــمعت ب الهجوم، وعندما س
ــدت في مكتبي  ــى مكتبه، وج هرعت إل
خارطة تبني توزيع احلدود وأنابيب النفط، 
ــنا على  اخذتها معي الى مكتبه وجلس
ــرنا اخلارطة وبدأنا في النظر  االرض ونش

اليها لتحديد الوضع االستراتيجي».
ــة  رابط ــس  رئي ــوف  اكوب ــل  باف ــرى  وي
ــيني الروس والسفير السابق  الدبلوماس
ــت أن «  ــي الكوي ــوفيتي ف ــاد الس لالحت
السبب الرئيسي، وإن ربط بشط العرب، 
ــات  ــن التناقض ــال ع ــط». فض ــو النف ه
ــني من  ــا للطرف ــة «وم ــات الديني واخلالف
ــيطرة على  ــة للس ــات طموح مخطط
ــط  ــرق األوس اخلليج وعلى منطقة الش

بأسرها».

وكشف آكوبوف عن أن االحتاد السوفيتي 
ــد  ــع توري ــد قط ــذي كان ق ــذاك ال حين
ــاد لتقدميها له  ــلحة إلى العراق (ع االس
ــد عرض على  ــام ١٩٨٢)، ق ــا بعد ع الحق
القيادة االيرانية عبر سفيره فيها انذاك 
فالدميير فينوغرادوف تزويدهم بـ « الدعم 
ــلحة، لكن  ــدات االس ــكري وتوري العس
ــذا االقتراح  ــة رفضت ه ــادة االيراني القي
ــتطيع القبول بهذه  ــا ال تس معلنة انه
ــوفيتي يدعم  ــاعدة الن االحتاد الس املس
ــوفيتي قام بغزو  ــراق والن االحتاد الس الع

افغانستان».
روايتان متناقضتان

ــني متناقضتني  ــدم طرفا احلرب روايت ويق
ــذي يعتبر  ــي الوقت ال ــرب، فف ــدء احل لب

االيرانيون حلظة عبور القوات العراقية 
ــا في عمق  ــدود الدولية واندفاعه للح
ــبتمبر/ ــي ٢٢ س ــة ف ــي االيراني االراض

ــذه احلرب،  ــة ه ــام ١٩٨٠ فاحت ــول ع ايل
ــابق  ــؤولون في النظام الس ــد مس يعي
ــرب الى فترة  ــراق تاريخ بدء احل ــي الع ف

اسبق.
ــن، الناطق  ــار محس ــد اجلب ــول عب ويق
باسم القيادة العامة القوات املسلحة 
العراقية حينذاك، ان التاريخ الرسمي 
ــان  ــل/ نيس ــي أبري ــره ف ــرب نعتب للح
ــرب احلدود  ــدأت عملية ض النه هناك ب
ــة، اما ما  ــلحة الثقيل ــة باالس العراقي
ــبتمبر/ايلول، فهو رد فعل  حدث في س

لسلسلة عمليات».
ــابق  ــي األيراني الس ويقول الدبلوماس
ــدوان كان متبادال،  ــمي إن الع رضا قاس
ــميه العدوان  ــا يس ــه مييز بني م بيد أن
ــدوان الفعلي. وإذ يتهم  التحريضي والع
ــي فأنه  ــدوان حتريض ــا بع ــران بقيامه إي
ــام بالعدوان الفعلي،  يتهم العراق بالقي
ــع  دف ــره،  بنظ ــه،  علي ــي  ينبغ ــك  وبذل

تعويضات احلرب.
ــي  العراق ــام  النظ ان  ــمي  قاس ــرى  وي
ــذي ارتبط مع  ــض ال ــتجاب للتحري اس
«شعارات تصدير الثورة وتصريحات مثل 
سنذهب الى القدس عبر كربالء. واصبح 
ــال العمالء لالختراق ودعم  شائعا ارس
ــة حزب الدعوة الذي كان معارضا  وتقوي

للنظام احلاكم في العراق».

ظهور العمليات االنتحارية
ــامرائي املدير  ــق الس ــد وفي ــا يعي بينم
ــكرية  العس ــتخبارات  لالس ــابق  الس
ــعبة ايران فيها ابان احلرب،  ومسؤول ش
ــات التي وقعت  ــى املناوش بدء احلرب إل
ــام ١٩٨٠  ــذ مطلع ع ــني «من ــني اجلانب ب
وحتديدا منذ ربيع ذلك العام، ثم تطورت 
ــول ثم قام  ــبتمبر/ ايل ــي الرابع من س ف
ــعة واالندفاع  ــراق بالهجمات الواس الع

الواسع».
ــرب  ــرة احل ــى فت ــامرائي إل ــع الس ويرج
ــي  ــة ف ــات االنتحاري ــور للعملي أول ظه
ــت العمليات  ــال «أول ما طبق العراق قائ
ــت في تلك  ــي العراق طبق االنتحارية ف
ــي وتخطيط ايراني  الفترة بتوجيه ايران

ومنفذين عراقيني».
ويرى محمد علي الناصري عضو مجلس 
شورى حزب الدعوة أن القمة التي وصل 
ــام البعث وحزب  ــراع بني نظ اليها الص
الدعوة في العراق جاءت مع اعدام املرجع 
الديني السيد محمد باقر الصدر، اذ ألول 
ــرة في تاريخ العراق يجري إعدام مرجع  م

ديني كبير.

ــوة قد تلقى  ــزب الدع ــى أن يكون ح ونف
الدعم من ايران، قائال إن «إيران كانت في 
ــا مركز قرار  ــى وال يوجد فيه حالة فوض
ــية بل  ــتراتيجية سياس ــي واس سياس
ــس نحن في حزب الدعوة كنا أكثر  العك
ــن الوضع في ايران. وبالتالي ال  تنظيما م
ــأن ايران قد  ــن االعتماد على القول ب ميك

ساعدت الدعوة».
ــن أن اعتماد  ــري ع ــف الناص ــا كش كم
ــلحة  ــلح والعمليات املس الكفاح املس
ــك املرحلة  ــزب في تل ــام بها احل ــي ق الت
ــز  ــارق عزي ــال ط ــة اغتي ــا محاول ومنه
ــي جاءت من  ــوزراء العراق ــب رئيس ال نائ
ــي الداخل وليس  «مجموعات محلية ف
ــي مركزي. هناك ما يسمى  بقرار سياس
ــي موجودة  ــدر، وه ــهيد الص قوات الش
عادة في اجلنوب ولها فروع وجتمعات في 

مناطق اخرى».

دقة اِّـسمار
ــس «مركز  ــد اجلبار، رئي ــول فالح عب ويق
ــروت، إن قرار  ــات عراقية» ومقره بي دراس
ــن العراق وليس من ايران»،  احلرب جاء «م
ــران للحركات  ــى دعم اي ــير ال لكنه يش
ــالمية في ذلك الوقت واحتضانها  االس
ــني النموذج  ــرق ب ــن الف ــه، متحدثا ع ل
الديني في البلدين بقوله: «زرت إيران في 
هذه الفترة والتقيت بهم كان اعتقادهم 
أن سيناريو الثورة االيرانية قابل للتكرار 
ــزول اجلماهير الى  ــى ن ــراق، مبعن في الع
الشارع لتهتف اهللا اكبر ثم حتتل مخافر 
ــي احلكومية ،  ــرق واملبان ــرطة والط الش
ــران دون أن يدركوا أن  مثلما حصل في اي
ــي ايران تختلف  ــة تنظيم الدين ف طريق

عنه في العراق اختالفا هائال».
ــة  ــرب العراقي ــار ان احل ــد اجلب ــرى عب وي
ــي تاريخ  ــر كارثة ف ــت اكب ــة كان االيراني
ــن غزو  ــوأ م ــي بنظره اس ــراق، بل ه الع
ــا «دقة  ــداد، ويصفها بأنه ــو لبغ هوالك
ــع واملدنية في  ــمار في نعش اجملتم املس
ــة العراقية  ــت الدول ــي انه ــراق، الت الع
وحولتها إلى مزرعة شخصية، وحطمت 
١٣٠ عاما من التراكم احلضاري في حلظة 

واحدة».
ــود فيلم  ــوراء ، يع ــى ال ــود ال ــة عق ثالث
«العراق وايران: الطريق الى احلرب» ضمن 
ــدث» التي  ــات «ماذا ح ــلة وثائقي سلس
ــي عربي ،  ــي بي س ــون ب ــا تلفزي ينتجه
ــباب اندالع احلرب العراقية  ليناقش اس
ــي  الت ــات  واملالبس ــروف  والظ ــة  االيراني
ــبقتها ومهدت  ــادت املرحلة التي س س
ــهود تلك املرحلة  ــا. مع عدد من ش اليه
ــب العراقي  ــن اجلان ــا م ــني فيه والفاعل

وااليراني والدول الكبرى .

9 قضايا

دعا حزب حركة تحيا 
تونس بقيادة الشاهد 
الزبيدي الذي دعمه 
حزب نداء تونس الحاكم 
السابق لتكوين جبهة 
انتخابية موحدة

السنوسي

الزبيدي

القروي

NO.3267 .MON .23 .SEP .2019  العدد (٣٢٦٧) االثنين ٢٣ / ٩ / ٢٠١٩

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

روحاني في ذكرى الحرب مع العراق : ال أحد يجرؤ على شن الحرب على إيران

@ÚÓ◊7fl˛a@läßa@ÏÌâb‰Óç@ûä»m@oç6„a@fib„ÏÓëb„
÷aä»€a@ÎåÃi@bË„âb‘mÎ@ÚÓ„aäÌ�a

تونس تطوي صفحة بن علي نهائياً .. وتنظر طعون الرئاسة
Îä‘€a@·«Ö@ø@ÖÖ6m@ÚÓ€a5Ó‹€a@ÚÓ�çÏ€a@laåy˛aÎ@ÒÜ«@¥zëäflÎ@CÚöË‰€aD@Ú‘q@ãÏ∞@Ü�Ó»ç

@¥i@ÚÓ„ÏÌå–‹n€a@Òä√b‰Ωa@Z@ÔçÏ‰é€a@‚bíÁ
@›Ój„@ä‡nça@bfl@aág@›ñ§@Â€@¥Óçbˆä€a@¥zëäΩa

Âvé€a@ø@Îä‘€a

احتجاز الرهائن خطط له َّـ الواليات 
اِّـتحدة ونفذ َّـ ايران من قبل الحزب 
الجمهوري وبعض قادته خاصة روكفلر 
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س ملوقع ”تاميز أوف  علّق احملرر املؤسّ
ــد هوروفيتس على  ــرائيل“ دافي اس
التي جرت  ــت  الكنيس ــات  انتخاب
ــص فيه إلى  ــالل، خل ــان االحت بكي
ــابات  ــراء جميع احلس ــه بعد إج أنّ
ــر من  ــع الكثي ــم يقتن ــة، ل تمل احملُ
الناخبني اإلسرائيليني بأنّ احلكومة 
ــتضيع بدون نتنياهو، بعد عشر  س
تعاقبةٍ في املنصب وثالث  سنواتٍ مُ

سنواتٍ أخرى في التسعينيات.
: استبق  وجاء في التقرير التحليليّ
و“أزرق  ــود“  ”الليك ــزب  ح ــا  زعيم
ــي  ــو وبين ــني نتنياه ــض“ بنيام أبي

ــالل انتخابات  ــس األحداث خ غانت
ــا  ليُعلن ــابقة،  الس ــت  الكنيس
ــاعات من  ــا املزعوم بعد س فوزهم
ــنّ  ــراع، ولك ــق االقت ــالق صنادي إغ
ــرت  ــي ظه ــة الت ــج احلقيقيّ النتائ
دت أنّ غانتس  ، أكّ ــد فترةٍ قصيرةٍ بع

ــكيل ائتالفٍ  ــح فرصةً لتش نَ لم ميُ
ه  ــو واجَ ــا أنّ نتنياه ، كم ــيٍّ حكوم
خيانةً من قبل حليفه السابق الذي 
حتول إلى عدوّه أفيغدور ليبرمان، ما 
منعه من حشد األغلبيّة املطلوبة، 

ا ألقواله. طبقً
ــع التقرير: في االنتخابات التي  وتاب
جرت في األيام األخيرة، استخلص 
ــا عن إعالن  ــالن العبر وامتنع الرج
ــاعاتٍ من  فوزهما هذه املرّة بعد س
تًا إلى  ــراع، الفِ ــالق صناديق االقت إغ
ــم متنح أيّ  ــات ل ــج االنتخاب أنّ نتائ
ــببًا محددًا لالحتفال، إذ  منهما س

تبنيّ أنّ كال احلزبني ”الليكود“ و“أزرق 
ــل من وزنهما  ــرا القلي أبيض“ خس
ــع ذلك،  ــن م ــت، ولك ــي الكنيس ف
ــميّة،  ــبه الرس تبنيّ من النتائج ش
كما أفادت القناة الـ١٢ بالتلفزيون 
ــر في  ــود“ خس ــريّ أنّ ”الليك العب

 ، االنتخابات األخيرة ٣٠٠ ألف صوتٍ
ــةً باالنتخابات التي جرت في  قارن مُ

نيسان (أبريل) املاضي.
دّ التقرير على  أنّه في الوقت  ــدّ وش
ــو املبحوح  ــه نتنياه ــذي كان في ال
ــي  يُعان ــل  األم ــب  وخائ ــك  واملنه
ــس والقادة  ــإنّ غانت ــي خطابه، ف ف
ــه وأتباعهم كانوا  اآلخرين في حزب
ــذل نتنياهو  ، وب ــي مزاجٍ احتفاليٍّ ف
ــة اجلمهور  ــده لطمأن قصارى جه
، وبأنّه  ــى أيّ مكانٍ بأنّه لن يذهب إل
ــرائيل،  ــي حماية إس ــتمر ف سيس
ــى عرقلة حكومةٍ  م عل وأنّه مصمّ

ناهضةٍ للصهيونية تعتمد على  مُ
دعم األحزاب العربية، ثبت غانتس 
ــة  ــي رئاس ــره بحذرٍ نحو كرس نظ

الوزراء، قال هوروفيتش .
وأردف: الناخبون اإلسرائيليون الذين 

صوتوا لتسعة أحزاب ذات أجنداتٍ 
ــت تضم  تنوعةٍ لدخول الكنيس مُ
ــيني  ــوا للسياس ا، ترك ــوً ١٢٠ عض
ــارات،  ــةً من اخلي ــةً مذهل مجموع
ــو حكومتهم  ا نح ــا واضحً وطريقً
ــن نتنياهو  ــدث كلٌّ م ــة، وحت املقبل
ــراكة،  والش الوحدة  ــن  ع وغانتس 
ــول على  ــيضمن لهما احلص ما س
ــت، دون أنْ  ــي الكنيس ــة ف األغلبي
ــم اآلخر، وفي  ــر أيّ منهما اس يذك
األيام التي سبقت يوم االنتخابات، 
ــن يجلس في  ــح غانتس أنّه ل أوض
ــادة  ــود“ بقي ــع ”الليك ــةٍ م حكوم

ه  ا باعتباره يُواجِ ــو، خصوصً نتنياه
ــيكةٍ بتهم فسادٍ،  لوائح اتهام وش
ــو غانتس  ــد نتنياه ــني انتق في ح
ا ستكون  ــاريًا ضعيفً باعتباره يس

. إسرائيل حتت قيادته في خطرٍ
ــه في وقت يبدو  ورأى هوروفيتش أنّ

ــض“  أبي ”أزرق  ــني  ب ــراكة  الش أنّ 
و“الليكود“ واضحة عدديّا، سيكون 
ــذه هي  ــد أنّ ه ــأ التأكي ــن اخلط م
ــم الناخبون  ــعب، إذ تكلّ إرادة الش
 ، ــدةٍ عدي ــواتٍ  بأص ــرائيليون  اإلس
ــاتٍ  واهتمام ــات  أولوي ــوا  وعكس
تضاربةٍ في الكثير من  ــعةٍ ومُ واس

األحيان.
ــزاب  ــر، أنّ األح ــرأي التقري ــدو، ب ويب
العربيّة، وهي أربعة كتلٍ سياسيّةٍ 
ــا خاضت االنتخابات  مختلفةٍ متامً
ا في حتالف ”القائمة املشتركة“،  معً
ــتثنائية في هذه  حققت نتائج اس
ــاوالت  مح أنّ  ــا  كم ــات،  االنتخاب
ــنوات األخيرة  ــي الس ــو ف نتنياه
ــرب  الع ــني  الناخب ــة  مهاجم
ــم  تصويته ــع  وقم ــم  وقيادته
ــني تابعني  ــر مراقب ــن خالل نش م
ــي مراكز  ــرات ف ــع كامي ــه م حلزب
ت عليه  ــدَّ ــة، ارت ــراع العربي االقت
 ، ذهلٍ بنتائج عكسيّةٍ وبشكلٍ مُ
ــط احلريدي، الذي استهدفه  والوس
ــرٍ،حقق  مباش ــكلٍ  بش ــان  ليبرم
ــبة لليبرمان،  نتائج طيبة، وبالنس
فإنّ الرهان على حرمان نتنياهو من 
ــالف احلكومي في املرّة األخيرة  االئت

. قد أتى بثماره وبشكلٍ كبيرٍ
وأشار التقرير إلى أنّ نتنياهو خاض 
ــرارًا  ــد فيها م ، أكّ ــةً ــةً يائس حمل
ه نحو هزمية، لكنّه  وتكرارًا أنّه يتجِّ
 ، ــه نحو هزميةٍ د أنّه متجِّ ــا أكّ لطامل
ــة ”غيفالت“ (تكتيك  وأطلق صرخ
ــادة نتنياهو)،  ــيّ يعتمده ع انتخاب
ــرة، من أجل  ــر مقنعة وغير مؤث غي
ــن الناخبني من  ــد ما يكفي م حش

أجل قضيته.
ــى تقدمي وعود  ــد عمد نتنياهو إل وق

ــل  تتمث ــتيطانية  االس ــة  للحرك
ــة  ــن الضف ــة م ــم ٢٥ باملائ ـــ ض ب
ــور األردن  ــة غ ــي منطق ــة ف الغربي
ــق  ومناط ــتوطنات  املس ــع  وجمي
ــا، ومع  ــم يحدده ــرى ل ــة أخ حيوي
ــا  تراجعً ــود“  ــهد ”الليك ــك ش ذل
ــت النتائج التي  ــد، وكان في التأيي

ــا“  ”ميين ــزب  ح ــف  حتال ــا  حققه
ــتيطان ضعيفة، وبعد  املؤيد لالس
ــابات احملتملة،  ــراء جميع احلس إج
ــن الناخبني  ــر م ــع الكثي ــم يقتن ل
اإلسرائيليني بأن احلكومة ستضيع 
ــنوات  ــر س بدون نتنياهو، بعد عش
متعاقبة في املنصب وثالث سنوات 

أخرى في التسعينيات .

ــه  أنّ ــى  عل ــس  هوروفيت دّ  ــدّ وش
ــات  ــع التحالف ــة جمي ــد دراس بع
ــم يقتنع  ــة، ل ــات احملتمل والتحالف
ــرائيليني بأن تل  عدد كافٍ من اإلس
ــةً أكثر أمام  ــتكون ضعيف أبيب س
ــادة  ــت قي ــني حت ــا الوجودي أعدائه
ــاء األركان السابقني  ــمل رؤس تش
غانتس وموشيه يعالون وغابي 
أشكنازي. ويتساءل اإلنسان ما 
ــزال نتنياهو  ــهد إن إذا كان مش
عن املنصة في األسبوع املاضي 
خالل جتمعٍ انتخابيٍّ في مدينة 
ــدود بعد إطالق صواريخ من  أش

غزة، قد لعب دورًا في ذلك .
ــيبلغ  س ــر:  التقري ــم  واختت
ــهر،  ا هذا الش نتنياهو ٧٠ عامً
ــج الواضحة  النتائ ــني  ــن ب وم
لهذه االنتخابات املعقدة هو أنّ 
ــه  الوقت لبناء حصانة لنفس
ــوح باألفق  ــة تل ــد محاكم ض
ــه، و“الليكود“ لم  ــذ من قد نف
ــا يزال  ــن نتنياهو، وم يتخلَّ ع
ــة  ــي قلب السياس ــة ف ــوة فاعل ق
ــد  تعقي ــه  وبإمكان ــرائيلية،  اإلس
الواقع السياسي ألسابيع أوْ حتى 
، وما يزال لديه بعض  ــهرٍ قادمةٍ ألش

اخليارات السياسيّة .

ــة  اإليرانيّ ات  ــوّ الق ــر  بتدمي ــراً  ذكّ ومُ
ــي يونيو  ــال طيّار ف ــرةً أميركيّة ب طائ
ــة  ــران ناقل ــاز إي ــد احتج ــي بع املاض
ــر الدفاع إنّ  ــة، قال وزي ــط بريطانيّ نف
ــداً  ل تصعي ــكّ ــو يُش ــوم أرامك "هج
ــي"، مضيفاً:  ــدوان اإليران ــراً للع كبي
ــد، طلبت  ــن التّصعي ــد م ــاً ملزي "منع
ــة حلماية  ــاعدةً دوليّ ــعودية مس الس
ــة للمملكة.  ــة التحتيّة احليويّ البني
ــارات العربية املتّحدة  كما طلبت اإلم

مساعدةً أيضاً".
وأوضح أنّه استجابةً لهذين الطلبني 
ــب على  ــد ترام ــس دونال ــق الرئي "واف
ات األميركيّة"، مشيراً إلى  ــر القوّ نش
ــرع  ــوف "تس ــات املتحدة س أن الوالي
ــكرية  ــر معدات عس ــرة توفي من وتي

للدولتني".
من جهته، وصف دانفورد عملية نشر 
ــطة"،  القوات اإلضافية بأنها "متوس
ــل إلى اآلالف  ــداً أن العدد لن يص مؤك

من اجلنود.

تعزيز العقوبات
ــف اخلطوة  ــاعات من كش وقبل س
ــرض  ــب ف ــن ترام ــكرية، أعل العس
عقوبات على البنك املركزي اإليراني، 
ــي، مؤكداً  ــدوق التنمية الوطن وصن

ن سيقرر توقيت ضرب إيران. أنه مَ
وفي مؤمتر مشترك مع رئيس الوزراء 
ــون،  موريس ــكوت  س ــترالي،  األس
أوضح ترامب أن العقوبات املفروضة 
ــى  ــى عل ــي األقس ــران ه ــى طه عل

اإلطالق.
ــس األميركي طهران  كما حذر الرئي
ــنطن متتلك أقوى جيش  من أن واش
في العالم، مدافعاً في الوقت نفسه 
عن "ضبط النفس" العسكري الذي 
ــد الهجمات  ــنطن بع حتلّت به واش

التي استهدفت السعوديّة.
ــارات  اخلي ــول  ح ــؤال  س ــى  عل ورداً 
ــكرية، قال إن الواليات املتحدة  العس
ــتعدة، مؤكداً أنّ "ضرب ١٥  دائما مس
ــران ال يحتاج إلى  ــاً كبيراً في إي موقع

ل يوماً بالغ  ــكّ أكثر من دقيقة وسيُش
السوء لها"، بيد أنّه أضاف "لكن ليس 

له". هذا ما أفضّ
ــوة الواليات املتحدة  واعتبر أنّ "إبراز ق
ــيء من  ــالل التحلّي بش ــن خ ــمّ م يت
ــر  ــه "غيّ ــداً أنّ ــس"، مؤكّ ــط النف ضب

مواقف الكثيرين" بهذا الشأن.
وتابع: "إيران أفلست تقريباً، ووضعها 
ــداً"، داعياً "قادة  االقتصادي صعب ج
ــم لإلرهاب من  ــى وقف دعمه إيران إل

أجل إنقاذ بلدهم".

موسكو
ــس جلنة العالقات  إلى ذلك، أعرب رئي
ــي،  ــة في مجلس االحتاد الروس الدولي
ــن  ع ــوف،  كوساتش ــطنطني  قس
ــى  ــنطن إل ــه واش ــأن توج ــه ب قناعت
ــط ال  ــرق األوس تعزيز قواتها في الش
ــة برية  ــا لعملي ــى حتضيره ــير إل يش
ــى أن تعزيز  ــار إل ــد إيران، لكنه أش ض
ــكري للواليات املتحدة  الوجود العس
ــي الواقع عامال  ــة "ميثل ف في املنطق
من عوامل تنامي التوتر وزيادة خطورة 
ــيناريوهات  ــات والس ــد النزاع تصعي

الفجائية".
ــر اخلارجية األميركي،  والحقاً، رأى وزي

ــة األخيرة من  ــك بومبيو، أن احلزم ماي
ــران تأتي بهدف  ــات بالده ضد إي عقوب
إجبار اجلمهورية اإلسالمية على دفع 

ثمن الهجوم على "أرامكو".
ــان، الهجوم  ــي بي ــف بومبيو، ف ووص

ــلة لتخريب  ــه كان "محاولة فاش بأن
االقتصاد العاملي، وعمال عدائيا مركبا 
في تخطيطه وفي تنفيذه"، (على حد 
ــير  قوله) موضحاً أن جميع األدلة تش

إلى وقوف إيران وحدها وراء االعتداء،.

ــة  حمل ــتمرار  باس ــو  بومبي ــد  وتعه
ــف  تكثي ــي  ف ــوى  القص ــط  الضغ
ــم تراجع  ــران "ما ل ــى إي ــط عل الضغ

سياساتها املزعزعة لالستقرار".
ــنطن  ــك، وفي وقت تدرس واش إلى ذل

ــوم  "هج ــى  ــرد عل لل ــارات  ــدة خي ع
ــع  ــى مواق ــر عل ــو"، وردت تقاري أرامك
ــرض  ــن تع ــي ع ــل االجتماع التواص
ــوادم واملواقع اإللكترونية  عدد من اخل
ــركات  ــع لش ــا تاب ــة، بعضه اإليراني
إلكتروني،  ــوم  لهج ــات،  بتروكيمياوي

لكن طهران نفت هذا األمر.
ــرف املركزي  ــل، اعتبر املص ــي املقاب ف
ــة  األميركي ــات  العقوب أنّ  ــي  اإليران
اجلديدة تُظهر "قلّة حيلة" واشنطن، 
ــم وزارة  في وقت وصف املتحدث باس
ــوي اخلطوة بـ  ــة عباس موس اخلارجي
"العقوبات القدمية في شكل جديد".

ــة اإليراني محمد  ــر اخلارجي ــال وزي وق
ــوة األميركية:  ــف إن اخلط ــواد ظري ج
ــات املتحدة.  ــر على يأس الوالي "مؤش

املؤسسة  ــتهدفون نفس  عندما يس
ــل  مراراً بعقوبات، فإن ذلك يعني فش
محاولتهم إجبار األمة اإليرانية على 

أن جتثو حتت الضغوط القصوى".
ــذي كان يتحدث  ــف، ال ــاف ظري وأض
ــورك حلضور  ــى نيوي ــه إل ــد وصول بع
ــة  للجمعي ــنوية  الس ــات  االجتماع
ــذا  ــن ه ــدة: "لك ــألمم املتح ــة ل العام
خطير وغير مقبول ويعد محاولة ملنع 
ــول على  ــي من احلص ــعب اإليران الش

الغذاء والدواء".
ــاء  ــيلتقي األربع ــه س ــى أن ــت إل ولف
ــدول املتبقية  ــل وزراء خارجية ال املقب
ــذي أبرمته إيران  ــي االتفاق النووي ال ف
في ٢٠١٥ مع كل من بريطانيا وفرنسا 
ــيا، إضافة إلى  ــا والصني وروس وأملاني
ــحبت منه  الواليات املتحدة التي انس
ــاودت فرض عقوبات  العام املاضي وع

أحادية اجلانب على طهران. 
ــار إلى إمكانية حضور واشنطن  وأش
ــادت  ع إذا  ــط  فق ــن  "لك ــاع  االجتم
ــت حربها  ــووي وأوقف ــى االتفاق الن إل

االقتصادية".
ــدد الوزير نفي بالده  من جانب آخر، ج
اتهام الرياض لها بالتورط في "اعتداء 
ــو". وجاء ذلك بعد يوم من إعالن  أرامك
ــي للحوثيني  ــس السياس رئيس اجملل

ــاط وقف الهجمات على  مهدي املش
اململكة مقابل وقف "التحالف" الذي 

تقوده الرياض غاراته في اليمن .

تهديد سالمي
ــد "احلرس  ــدد قائ ــوازاة ذلك، ه ــي م ف
ــالمي بنقل احلرب  ــني س الثوري" حس

إلى دول اخرى.
ــالمي في كلمة خالل افتتاح  وقال س
ــالمية والدفاع  ــورة االس الث "متحف 
ــون أراضيه  ــن اراد أن تك املقدس": "م
ــية للمعركة فنحن  الساحة الرئيس
مستعدون لها"، مضيفاً: "لن نسمح 

مطلقا بجر احلرب الى أراضينا".
ــأ  خط ــوا  يرتكب أال  ــل  "نأم ــع:  وتاب
ــتراتيجيا" كما فعلوا في السابق  اس
ــل أن يعدد ما وصفه بـ "املغامرات"  قب

العسكرية األميركية ضد إيران.
ــدا أنه تعليق على اتهام ايران  وفيما ب
ــو" قال  ــوم "أرامك ــوف وراء هج بالوق
ــنعلن أي  ــوا أننا س ــالمي: "لتعلم س
ــوم به" مضيفاً: "لدينا اإلرادة  عمل نق
ــؤولية عما  ــوال لتحمل املس عمال وق

نفعله".
ــتتعقب أي  ــى أن بالده "س ــدد عل وش
، حتى وإن شن هجوماً محدوداً،  معتدٍ
وستسعى للقضاء عليه"، محذراً من 
أن "الضربة احملدودة لن تبقى محدودة، 
ــول له  ــى كل من تس ــوف نرد عل وس
ــندمره  ــا، وس ــدوان علين ــه الع نفس
ــليمة".  ــه أي نقطة س ــرك ل ــن نت ول
ــعى إلنزال العقاب  وتابع: "سنس
ــاً  ــز متام ــى جنه ــتمر حت وسنس
ــن جانبه، أكد  ــى أي معتد".م عل
أمير  ــة  اجلوفضائي ــوة  الق ــد  قائ
ــات على  ــي زادة أن أي هجم حاج
ــاحق". ــيقابلها "رد س ــران س إي
ــد العاهل  ــابق، أك ــي وقت س وف
ــن  ــلمان ب ــك س ــعودي، املل الس
عبدالعزيز، في اتصال هاتفي مع 
ــي جينبينغ،  الرئيس الصيني ش
ــى "أرامكو" عمل  أن الهجوم عل
ــداً خطيراً  ــل تصعي ــي ميث إجرام
ــن املنطقة.وقال إن  ــداً ألم وتهدي
اإلجراءات  ــتتخذ  "السعودية س
ــى أمنها  ــبة للحفاظ عل املناس
ــات"، التي  ــتكمال التحقيق بعد اس

يتوقع أن تعلن قريبا.

/ القسم السياسي

/ القسم السياسي

سيلتقي األربعاء اِّـقبل 
وزراء خارجية الدول اِّـتبقية 
َّـ االتفاق النووي الذي 
أبرمته إيران َّـ ٢٠١٥ مع 
كل من بريطانيا وفرنسا 
وأِّـانيا والصني وروسيا

الناخبون اإلسرائيليون 
الذين صوتوا لتسعة أحزاب 
 متنوعة ذات أجندات
لدخول الكنيست تضم ١٢٠ 
عضوا تركوا للسياسيني 
مجموعةً مذهلةً من 
الخيارات

وبذل نتنياهو قصارى 
جهده لطمأنة 
الجمهور بأنه لن 
 مكان يذهب إُّـ أي
وبأنه سيستمر َّـ 
حماية إسرائيل

سالمي : من اراد أن 
تكون أراضيه الساحة 
الرئيسية للمعركة 
فنحن مستعدون لها 
ولن نسمح مطلقا بجر 
الحرب اُّـ أراضينا

الواليات المتحدة ترسل قوات إضافية إلى السعودية واإلمارات

Ú‘Ó”Ö@Âfl@är◊c@µg@xbn∞@¸@ÊaäÌg@ø@�a7j◊@�b»”Ïfl@QU@läô@ �ÊcÎ@@ÒÜ»néfl@b‡ˆaÖ@ÒÜznΩa@pbÌ¸Ï€a@Z@kflaäm
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ــوي عقب الهجوم التخريبي  ــعودية واإلمارات تركز على مجال الدفاع اجل ــال قوات إلى الس ــت الواليات املتحدة على إرس وافق
ــتهدف «أرامكو»، في وقت أشاد الرئيس دونالد ترامب بضبط النفس لقوات بالده.بعد أسبوع من هجوم تخريبي غير  الذي اس
ــرقية في السعودية،  ــأتي نفط باملنطقة الش ــيّرة "درون" وصواريخ كروز إيرانية الصنع على منش ــبوق نُفذ بطائرات مس مس

أعلنت الواليات املتحدة خططاً إلرسال قوات إلى السعودية واإلمارات تركز على تعزيز الدفاعات اجلوية.وقال وزير الدفاع 
األميركي مارك إسبر، في مؤمتر بحضور رئيس هيئة األركان املشتركة للجيش األميركي اجلنرال جوزيف دانفورد، مساء 

أمس األول، إن القوات سوف تكون ذات طبيعة دفاعية لتعزيز القدرات الدفاعية اجلوية والصاروخية وسالح اجلو.

اسربدانفورد

هوروفيتزنتنياهوغانتس
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ترامب

ثالثة  إسرائيل النتخابات وجر على الرغم من خسارة نتنياهو واقتراب محاكمته فبامكانه تعقيد الوضع الداخلي

استبق نتنياهو وبيني غانتس األحداث خالل انتخابات الكنيست السابقة 
ليعلنا فوزهما اِّـزعوم بعد ساعات من إغالق صناديق االقرتاع



والشباب  الرياضة  وزير  أعلن 
استئناف  عن  العبيدي   احمد 
العمل مبشروع ملعب الناصرية 
بعد تخصيص مبلغ ٤  االوملبي 
مليارات دينار الستكمال البنى 

التحتية فيه.
مؤمتر  خالل  العبيدي  وقال 
رئيس  مع  مشترك  صحفي 
في  قار  ذي  محافظة  مجلس 
بادرت  «الوزارة  إن  احملافظة، 
مبشروع  العمل  استئناف  الى 

بعد  االوملبي  الناصرية  ملعب 
تخصيص مبلغ ٤ مليارات دينار 
التحتية  البنى  الستكمال 

فيه».
أشار العبيدي الى انه «مت بحث 
احمللية  االدارة  ملعب  ملف 

على  والعمل  الناصرية  في 
استمالك االرض بغية املباشرة 

بتاهيله».
من جهته، طالب رئيس مجلس 
وزارة  اخلاقاني،  رحيم  احملافظة 
الشباب بـ»ضرورة دهم الشباب 

مبا  افكاره  وتبني  احملافظة  في 
يخدم املصلحة العامة».

والشباب  الرياضة  وزير  ووصل 
اجلمعة  العبيدي،   احمد 

املاضية، الى محافظة ذي قار.

العراقي،  الوطني  املنتخب  توج 
في  الباراملبية  األلعاب  دورة  بلقب 

العاصمة األردنية عمان.
أحمد  والرياضة  الشباب  وزير  ونشر 
على  الرسمة  صفحته  عبر  رياض 
تتويج  واهنئ  «أبارك  «فيسبوك»، 
العراق بلقب دورة غرب آسيا لأللعاب 
عقب  الثانية  بنسختها  الباراملبية 
كبير  بفارق  األوسمة  الئحة  تصدره 

عن أقرب منافسيه».
وأضاف، أن «العراق ورياضييه عودونا 
التتويج  منصات  في  التواجد  على 
ذوي  من  الذهبيني  األبطال  ومنهم 
حققوا  الذين  اخلاصة  االحتياجات 
غرب  أللعاب  الثانية  الدورة  لقب 
العاصمة  في  أقيمت  التي  آسيا 
أيلول   ٢٢  -١٥ من  عمان  األردنية 
بلقب  تتويجهم  ليكرروا  اجلاري 

الدورة األولى التي جرت في اإلمارات 
.«٢٠١٧

التي  الكبيرة  «اإلجنازات  أن  وبني، 
حققتها اللجنة الباراملبية العراقية 
إبداء  علينا  يحتم  ورياضيوها 

مستلزمات  وتهيئة  بهم  االهتمام 
االجناز  هذا  للعراق  مبارك  جناحهم، 
األوسمة  ألصحاب  ومبارك  الكبير 
ومدربيهم واملالكات الطبية واإلدارية 

واحتاداتهم املركزية».

اتفقت إدارة نادي الزوراء مع املدرب 
الفريق  لقيادة  قاسم،  باسم 
للمدرب  خلفا  املشوار،  وتكملة 

املستقيل حكيم شاكر.
ويساعد قاسم في تدريب الزوراء، 
خضير  وأحمد  األمير  عبد  حيدر 
املرمى،  مدربًا حلراس  زيدان  وجليل 
للياقة  مدربًا  األمير  عبد  ونصير 

البدنية.
وسيقود قاسم، الوحدة التدريبية 
األولى للفريق في ملعب الشاجلية، 
في  الثانية  اجلولة  ملباراة  حتضيرا 
الشرطة  أمام  العراقي  الدوري 
بدون  التعادل  بعد  اللقب،  حامل 

أهداف أمام السماوة.
يشار إلى أن الزوراء خسر قبل أيام، 

أمام الشرطة، لقب كأس السوبر 
العراقي بركالت الترجيح.

ــرطة،  ــة، والش ــوة اجلوي ــا الق ــب فريق يتأه
ــن بطولة كأس  ــاب دور الـ٣٢ م ــي إي ملواجهت
ــال؛ حيث  ــة األبط ــادس لألندي ــد الس محم
ــي، اليوم  ــرطة، الكويت الكويت ــه الش يواج

اإلثنني، على إستاد كربالء.
في املقابل، يلتقي القوة اجلوية، مع الساملية 

في الكويت، يوم غد الثالثاء.
ا، ففي مباراة  وتبدو املهمتان متناقضتني متامً

الذهاب، خسر الشرطة (١-٣)، فيما فاز القوة 
ــيكون  ــذات النتيجة لكن الفارق س اجلوية ب

هو عامل األرض بني الطرفني.
ــرات التي  ــر، املتغي ــذا التقري ــي ه ــد ف ونرص
طرأت على الفريقني العراقيني قبل موقعتي 

اإلياب..
اجلوية منتش.. ولشرطة مرتبك

ــاراة وهو منتشٍ  ــيدخل املب ــوة اجلوية، س الق

ــات الدوري خارج  من الفوز في افتتاح منافس
ملعبه على أمانة بغداد، ما سيمنحه دفعة 

معنوية، فضالً عن فوزه ذهابًا (٣-١)..
ال تزال نتائج الشرطة، لم تأتِ مثلما تطمح 
ــدوري، ورغم الفوز على  جماهيره فبدايته بال
ا، وفاز بشق  احلدود، إال أن األداء لم يكن مقنعً
ــل القلق لقلوب  ــو ما أدخ ــس (٢-١)، وه األنف

أنصاره خاصة مع هزميته ذهابًا (١-٣).

االستقرار الفني
ــتقرارًا من حيث  ويبدو القوة اجلوية، أكثر اس
ــاز الفني، والالعبني حيث ظهر جليًا من  اجله
ــواء  ــات التي خاضها الفريق س ــث املباري حي
بالدوري، أو البطولة العربية، أو حتى املباريات 

التجريبية التي سبقت انطالق الدوري.
ــرطة على فرصة  في املقابل، لم يحصل الش
ــاق مدربه الصربي  ــداد املثالية بعد التح اإلع

ــر، ولم يكن  ــش، بوقت متأخ ــندر التي ألكس
ا  ــجامً ــت كافٍ ليخلق املدرب انس ــاك وق هن
ــكاره  ــق كل أف ــني ويطب ــع الالعب ــا م واضحً

التكتيكية.
عامل األرض

ــي ملعب  ــتثمر املباراة ف ــة، اس ــوة اجلوي الق
ا له في  كربالء، وحقق انتصارًا قد يكون مريحً
ــاب ومينحه األفضلية، بينما يتحتم على  اإلي

الشرطة في العودة، الفوز على األقل (٢-٠)، أو 
بفارق ٣ أهداف لضمان انتقاله للدور اآلخر.

ــرطة أمام مباراة مصيرية، وينتظر  فريق الش
ــاندة جماهيره لتسهيل مهمته،  دعم ومس
ــن مباراة  ــد اختلف ع ــع ق ــون الوض ــد يك وق
ــكل أكبر  ــرف املدرب بش ــاب بعد أن تع الذه
ــن، والفارق  ــني بحكم عامل الزم على الالعب

بني املباراتني.
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االول   امس  يوم  انطلقت 
البطولة  منافسات  السبت 
و  السهم  و  للقوس  العربية 
العراقي  االحتاد  ينظمها  التي 
نادي  ميدان  في  للعبة 
الرياضي تستمر  السليمانية 

سبعة ايّام.
املركزي  االحتاد  رئيس  وقال 

سعد  والسهم  للقوس 
املشهداني في بيان لالحتاد ان 
«هذه البطولة رسمية معترف 
الدولي  االحتاد  قبل  من  بها 
للعبة و تعد محطة تأهل الى 
الذين  لالعبني  أوملبياد طوكيو 

يحققون األرقام املطلوبة».
واكد املشهداني، على «إنهاء 
اللوجستية  اجلوانب  جميع 

باجناح  املتعلقة  والفنية 
البطولة العربية».

مبشاركة  البطولة  وانطلقت 
وعراقيا  عربياً  فريقاً   ٢٦
ميثلون دول سوريا والسعودية 
واملغرب  واالردن  وفلسطني 
الى  باالضافة  وليبيا  وتونس 

الفرق العراقية.
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 بغداد / 
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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

Ò7é«@Ú‡Ëfl@ø@Úüäí€aÎ@NNÚÓiä»€a@Ú€Ï�j€bi@Ò7éÌ@Úïäœ@‚bflc@ÚÌÏ¶a

·çb”@·çbi@…fl@’–nÌ@ıaâÎå€aÊÖâ˛a@ø@ÚÓjΩaâbj€a@lb»€ˇ€@bÓçe@läÀ@ÒâÎÖ@k‘‹i@xÏnÌ@÷aä»€a

=ΩÎ¸a@ÚÌäïb‰€a@k»‹fl@ Îäí∂@›‡»€a@“b‰˜nça@Â‹»Ì@lbjí€a@äÌãÎ

قررت ادارة نادي الزوراء، املوافقة على استقالة مدرب 
والتي قدمها  اخلميس  الكرة حكيم شاكر،  فريق 

املاضي.
فريقه  تعادل  بعد  استقالته  قدم  قد  وكان شاكر، 
الدوري  من  االولى  اجلولة  في   ٠-٠ السماوة  امام 

املمتاز.
وقال الناطق باسم نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد 
في حديث صحفي إن «ادارة نادي الزوراء، وافق على 
استقالة مدرب الفريق الكابنت حكيم شاكر والتي 
قدمها بطلب خطي بعد نهاية مباراة الفريق امام 
السماوة».واضاف «في الوقت نفسه تقدم الشكر 
والتقدير للكابنت حكيم شاكر على اجملهودات التي 

قدمها خالل فترة توليه قيادة الفريق».
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حراس  مدرب  ان  الرياضي،  الزوراء  نادي  كشف 
الى  االنضمام  رفض  خميس،  هاشم  املرمى 

الكادر التدريبي اجلديد لفريق كرة النوارس.
رسمياً  موافقته  اعلن  قد  الزوراء،  نادي  وكان 

وقت  في  شاكر  حكيم  املدرب  استقالة  على 
سابق  .

وقال الناطق باسم النادي عبد الرحمن رشيد 
الزوراء  نادي  «ادارة  إن  صحفي  حديث  في 
هاشم  املرمى  حراس  مدرب  مع  تفاوضت 
خميس، لالنضمام الى الكادر التدريبي اجلديد 

للفريق».

االنضمام  عن  اعتذر  «خميس،  أن  واوضح 
السباب  الزوراء  لنادي  اجلديد  الفني  للجهاز 
عن  ستعلن  النادي  «ادارة  ان  مبيناً  خاصة»، 

مدربها اجلديد خالل الساعات القادمة».
يذكر أن اجلهاز الفني اجلديد كان ضمن خياراته 

مدرب احلراس هاشم خميس.
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الوطني  املنتخب  العبة  اثارت 
عطا،  إيناس  للتايكواندو، 
الرياضي  الشارع  اهتمام 
جمالها  بسبب  العراقي، 
تعرضه  ما  خالل  من  وقوتها 
ملهاراتها  فيديو  مقاطع  من 
صفحتها  عبر  ومرونتها 

الرسمية على «فيسبوك».
حتقيق  الى  عطا  وتسعى 
العراق  اسم  ورفع  حلمها 
عالياً في لعبة التايكواندو من 
البطوالت  في  املشاركة  خالل 

هناك  إن  إال  العاملية،  واحملافل 
بعض العقبات التي تقف في 
طريق حتقيق حلمها املنشود.

حديث  في  عطا  وقالت   
صحفي إن «لعبة التايكواندو 
االمرين  تعاني  العراق،  في 
منذ  للعبة  احتاد  وجود  لعدم 
فإن  بالتالي  سنوات،  خمس 
البطوالت  في  مشاركاتي 
الرسمية وغير الرسمية تكون 

على نفقتي اخلاصة».
واضافت عطا، «اردت املشاركة 
في بطولة العالم للتايكواندو 

القاهرة  في  ستنطلق  التي 
لكن  املقبلة،  االيام  خالل 
لالسف لن امتكن من املشاركة 
االحتاد  دفع  عدم  بسبب 
في  االشتراك  لبدل  العراقي 

البطولة».

واوضحت بالقول، «ال استطيع 
التوقف عن لعب التايكواندو، 
فهي اللعبة االقرب الي كونها 
شخصيتي،  من  شيئاً  تشبه 
وامتنى ان تولي اجلهات املعنية، 

اهتماماً باحتاد اللعبة».

bË‡‹y@’Ó‘§@’Ìäü@ø@pbj‘»€a@ãäia@—íÿm@÷aä»€a@ÎÜ„aÏÿÌbm@ıb‰éy

مواجهتي إياب دور الـ٣٢ من بطولة كأس محمد السادس لألندية األبطال

حددت جلنة املسابقة في احتاد كرة القدم موعد قرعة بطولة 
كاس العراق للدور ٣٢.

االولى  الدرجة  لفرق  التمهيدية  األدوار  منافسات  وانتهت 
والثانية مبشاركة ٤٨ فريقا، وقد تأهل ١٢ فريقا، فضال عن فرق 
الدوري املمتاز، لذلك دعت جلنة املسابقات ممثلي الفرق للحضور 
ظهرا  الواحدة  الساعة  عند  الثالثاء   غد  يوم  االحتاد  مقر  الى 

بغية اجراء قرعة الدور ٣٢.
وقال عضو جلنة املسابقات شهاب احمد في بيان الحتاد الكرة، 
ان «منافسات دور الـ٣٢ ستنطلق في ايّام الفيفا دي املقبلة من 
٧-١٥ من الشهر املقبل، على اعتبار ان الدوري املمتاز سيتوقف 
التصفيات  منافسات  في  الوطني  منتخبنا  انشغال  بسبب 

املزدوجة (كاس العالم واسيا)».
واضاف احمد، أن «اللجنة حددت يوم غد الثالثاء موعدا إلجراء 
املمتاز، فضال عن  الدوري  اندية  ممثلي  وبحضور جميع  القرعة 
كل  وهي  التمهيدية،  األدوار  منافسات  من  املتأهلة  االندية 
سعد  وبني  والكفل  والطوز  واملعقل  وبلد  واحلر  الصادق  من 

والصوفية والنجمة وديالى وبابل واملوصل».

@@÷aä»€a@êd◊@Ú€Ï�i@Ú«ä”@NN@@aÜÀ



األميركي  السلة  كرة  دوري  أندية  رؤساء  اتفق 
للمحترفني على اتخاذ إجراءات قاسية لفرض االلتزام 
أولئك  ومحاوالت جذب  الالعبني  مع  التعاقد  بشروط 
شهد  موسم  بعد  أخرى،  أندية  مع  بعقود  املرتبطني 
انتقال العديد من النجوم من ضفة الى أخرى. وتصل 
العقوبات اجلديدة إلى حد فرض غرامات تبلغ ١٠ ماليني 
في  األندية  خيارات  وسحب  التعاقدات،  وإلغاء  دوالر، 
«درافت» املوسم اجلديد، وإيقاف مسؤولي األندية الذين 
يعملون على استقطاب الالعبني. وقال مفوض دوري 
احملترفني NBA (إن بي إيه) آدم سيلفر اجلمعة: «علينا 
الدوري،  هذا  في  االلتزام  ثقافة  نطبق  أننا  نضمن  أن 
وأنديتنا تريد أن تعرف أنها تنافس في ميدان متكافئ، 
وصراحة ال أريد لها أن تشعر بأنها تخسر األفضلية 
«ما  وتابع:  القائمة».  قواعدنا  حتترم  كانت  حال  في 
نبحث عنه فعليا هو تغيير ثقافة في الدوري». وتأتي 
تعاقد جنوم في  أسابيع شهدت  بعد  التغييرات  هذه 
الدوري مع أندية أخرى، مبجرد أن أصبحوا متحررين من 
(غولدن  دورانت  كيفن  السيما  فرقهم،  مع  تعاقدهم 
(بوسطن  إيرفينغ  وكايري  سابقا)  ووريرز  ستايت 
نتس  بروكلني  الى  انتقال  اللذين  سابقا)  سلتيكس 
التفاوض  لألندية  فيها  يتاح  التي  الفترة  بدء  مبجرد 
مع العبني باتوا في حلٍّ من تعاقدهم مع أنديتهم، مما 
فترة  في  منجزة  شبه  كانت  االتفاقات  أن  الى  يؤشر 
سريان عقودهم السابقة. كما أبدت أندية خشيتها 
بشأن  البعض  بعضهم  على  الالعبني  تأثير  من 
تورونتو  قاد  الذي  لينارد  إبداء كواهي  االنتقاالت، مثل 
رغبته  املاضي،  املوسم  في  الدوري  لقب  الى  رابتورز 
لوس  اجلديد  ناديه  في  إليه  باالنضمام  جورج  لبول 
أنغلس كليبيرز، بينما كان جورج ال يزال مرتبطا بعقد 
مع أوكالهوما سيتي ثاندر، قبل أن ينتقل بالفعل الى 
اإلجراءات  من  الهدف  أن  الى  سيلفر  كليبيرز.وأشار 
اجلديدة هو ضمان التزام كل األطراف بالقواعد املرعية 

اإلجراء واحلفاظ على متاسك في األندية، مضيفا: «لذا 
ثمة نوع من التهديد الفعلي بأنه في حال عدم التزام 
للمخالفات  عواقب»  ثمة  ستكون  (بالقواعد)،  نادٍ 
ستعمد  التي  الوسائل  ومن  عليها.  يقدم  قد  التي 
الرابطة الى استخدامها في حال وجود شك مبخالفة 
معهم،  التعاقد  بهدف  العبني  مع  التفاوض  قواعد 
التي  لالتصاالت  عشوائية  تدقيق  بعملية  القيام 
جتريها األندية، وذلك من خالل مراجعة أجهزة االتصال 
«مصادرة  أن  وذكر  ذلك.  أرادت  حال  في  لها،  العائدة 
األجهزة ليست هدفي، لكن لدينا السلطة ألخذها. 
هذا بالطبع ليس أمرا نريد أن نقوم به كخطوة أولى. 
أننا قادرون على خلق البيئة املالئمة» من دون  أعتقد 
احلاجة الى القيام بذلك، محذرا في الوقت نفسه من 
أن «ثمة العديد من الوسائل األخرى املتاحة لنا».ورأى 
أثبتت عدم فعاليتها في  املالية  الغرامات  أن  سيلفر 
«أقل  أنها قد تكون  املمارسات، معتبرا  احلد من هذه 
«التأثير  األجدى  من  وأنه سيكون  فعالية»،  الوسائل 
إيقاف  خالل  من  مباشر،  بشكل  املنافسة  على 
املسؤولني (في األندية)، وسحب خيارات الـ «درافت»، 

واعتبار العقود ملغاة.

صوفيا  الشابة  األميركية  أحرزت 
الثالث  لقبها  أمس،  كينني، 
كرة  دورات  في  العام  هذا 
بلقب  بتتوجيها  املضرب، 
الصينية  غوانغجو  دورة 
األسترالية  حساب  على 
ستوسور.  سامنتا 
 ٢٠) األميركية  وفازت 
منافستها  على  عاما) 
عاما)   ٣٥) اخملضرمة 
 ٦-٤  ،(٤-٧)  ٦-٧ بنتيجة 
املقامة  الدورة  في  و٦-٢ 
مباراة  في  الصني،  بجنوب 

و٣٥  ساعتني  حلوالي  امتدت  نهائية 
األسترالية،  تتمكن  ولم  دقيقة. 
األميركية  ميدوز  فالشينغ  بطلة 
تقدمها  على  البناء  من   ،٢٠١١ عام 
أتاحت  إذ   ،٤-٣ الثانية  اجملموعة  في 
لألميركية املولودة في موسكو الفوز 
بثالثة أشواط تواليا، لتنهي اجملموعة 
 ٢٠ املصنفة  كينني،  وحسمت   .٦-٤
بسهولة،  الثالثة  اجملموعة  عامليا، 
بعد كسرها إرسال منافستها مرتني، 
مسيرتها  في  الثالث  اللقب  لتحرز 
األسترالية،  هوبارت  بعد  االحترافية، 
كل  بأن  علما  اإلسبانية،  ومايوركا 

ألقابها كانت في عام ٢٠١٩.

بعد الهزمية املوجعة، كشف املدرب إرنستو 
الهزمية  وراء  األول  املسؤول  أنه  فالفيردي 
لها  تعرض  التي  لآلمال،  واخمليبة  املفاجئة 
ضمن  غرناطة  يد  على  برشلونة  فريقه 
الدوري  من  اخلامسة  اجلولة  منافسات 
اإلسباني. وانهزم رفاق ليونيل ميسي، مساء 
غرناطة،  أمام  نظيفني  بهدفني  السبت، 
سجلهما  الثانية،  الدرجة  من  الصاعد 
الفوز،  وبعد  فاديو.  وألفارو  عزيز  رامون  كل 
بـ١٠  (مؤقتا)  «الليغا»  يتصدر  غرناطة  بات 
الكتالوني  الفريق  رصيد  جتمد  فيما  نقاط، 
عند ٧ نقاط باملركز السابع. وقال فالفيردي، 
أن  املمكن  «من  للصحفيني  تصريحه  في 
شباكنا  تلقته  التي  املبكر  الهدف  يكون 
هذا،  أعتقد  ال  ولكن  املباراة،  حسم  من  هو 
املباريات  مستوانا سيئ وبصفة خاصة في 
خارج ملعبنا»، وفق ما نقلت صحيفة «آس» 
في  اخلصم  إرهاق  «حاولنا  وتابع  اإلسبانية. 
الهدف  تسجيل  بعد  ولكن  السبت،  لقاء 
احلصول  ال نستطيع  األمور،  تعرقلت  الثاني 
هذا  ولكن  الديار،  خارج  جيدة  نتائج  على 
ليس عذرا.. لم نتمكن من تقدمي أداء جيد أمام 
غرناطة». وحتمل املدرب اإلسباني، البالغ من 
بالقول  النتيجة،  العمر ٥٥ عاما، مسؤولية 
«بالنسبة إلى أنا املسؤول األول عن خسارة 
عما  املسؤول  أنت  تكون  ما  فدائما  اليوم، 
وحدهم  وهم  الالعبون  هم  األبطال  يحدث.. 
بأنني  أشعر  ولكن  يخسرون،  أو  يفوزون  من 
حالة  املباراة».وعن  في  حدث  عما  املسؤول 
مرمى  أمام  الفريق  منها  عانى  التي  العجز 
اخلصم، ذكر فالفيردي «نحن نفتقد احلسم 
الثلث  في  وحتديدا  اخلطورة،  مناطق  في 
تطوير  على  سنعمل  امللعب،  من  األخير 
هذا اجلانب». يشار إلى أن «البارسا»، حامل 

لقب الليغا، يتشارك أضعف خط دفاع في 
تلقت شباك  بيتيس، حيث  ريال  مع  الدوري 

كل منهما ٩ أهداف في خمس مباريات.
من جانب آخر طالب لوسيان فافر مدرب نادي 
بوروسيا دورمتوند األملاني بعودة املدافع ماتس 
بعد  «املانشافت»،  تشكيلة  إلى  هوملس 
انضم  لوف.  املدرب  فترة  منذ  استبعده  ما 
بوروسيا  مدرب  فافر  لوسيان  السويسري 
قلب  بعودة  املطالبني  إلى  األملاني  دورمتوند 
دفاعه ماتس هوملس إلى املنتخب الوطني 
الدولية  الكروية  االستحقاقات  خلوض 
سابق  وقت  في  استبعده  بعدما  املقبلة، 
مدرب «املانشافت» يواكيم لوف. وقال فافر، 
فريقه  لقاء  هامش  على  صحافي  مؤمتر  في 
املرحلة  في  فرانكفورت  اينتراخت  أمام 
مباراتيه  «بعد  احمللي:  الدوري  من  اخلامسة 
األخيرتني فهو يستحق ذلك بدون أي جدل». 
وتابع «ليس نحن من يقرر، بل الطريقة التي 
هوملس  وغادر  حالياً».  هوملس  بها  يلعب 
يونيو  في  ميونيخ  بايرن  السابق  فريقه 
املاضي قبيل بداية املوسم اجلديد عائداً إلى 
وأحرز  سابقاً  ألوانه  عن  دافع  الذي  دورمتوند 
 ٢٠١١ عامي  «بوندسليغا»  الـ  لقب  معه 
«األصفر  دفاع  إلى  االستقرار  وأعاد  و٢٠١٢، 
املدافع  وساهم  خبرته.  بفضل  واألسود» 
األملاني في احتالل دورمتوند للمركز الثاني في 
ترتيب فرق الدوري احمللي هذا املوسم برصيد 
املتصدر،  اليبزيغ  عن  نقطة  وبفارق  نقاط   ٩
باير  على  الفوز  في  أساسياً  دوراً  ولعب 
ليفركوزن برباعية نظيفة األسبوع املاضي، 
إلى التعادل السلبي مع برشلونة اإلسباني 
دوري  مسابقة  مباريات  افتتاح  في  الثالثاء 
تشكيلة  ضمن  هوملس  أوروبا.وكان  أبطال 
املنتخب األملاني التي توجت بلقب مونديال 
الدور  من  وخرجت  البرازيل،  في   ٢٠١٤

مسيرته  لكن   ،٢٠١٨ روسيا  ملونديال  األول 
املدافع  بايرن  في  السابقني  زميليه  مع 
جيروم بواتنغ واملهاجم توماس مولر، انتهت 
في  لوف  األخير  مدرب  بإعالن  املنتخب  في 
ضمن  يعودوا  لم  الثالثة  الالعبني  أن  مارس، 
إلى  صوته  فافر  وضم  املستقبلة.  خططه 
لوثار  السابق  وبايرن  األملاني  املنتخب  قائد 
ماتيوس (٥٨ عاماً) الذي طالب بعودة هوملس 
بعد اخلسارة أمام هولندا ٢-٤ الشهر املاضي 
والصورة   ٢٠٢٠ أوروبا  كأس  تصفيات  ضمن 
مدافع  خبرة  أن  معتبراً  للدفاع،  املهزوزة 
دورمتوند هي ميزة ال ميكن للوف جتاهلها. وقال 
الفائز مبونديال ١٩٩٠ بعد تعادل دورمتوند أمام 

األبطال:  دوري  في  املاضي  الثالثاء  برشلونة 
«عندما يلعب بهذه الطريقة، فهو أحد أبرز 
أن  يجب  «ال  مضيفاً  أملانيا»،  في  دفاع  قلب 

يبقى هوملس خارج» املنتخب األملاني.
أِّـانيا تستقبل األرجنتني

األرجنتني  منتخب  أملانيا  وتستضيف 
 ٩ في  دورمتوند  في  دولية  ودية  مباراة  في 
تصفيات  في  تلعب  أن  قبل  املقبل،  أكتوبر 
استونيا  من  كل  أمام   ٢٠٢٠ أوروبا  كأس 
سعيها  في  الشمالية  وأيرلندا  وبيالروسيا 
لتصدر مجموعتها الثالثة. في املقابل، أكد 
هوملس لصحيفة «بيلد» الرياضية األملانية 
لوف،  من  اتصاالً  ينتظر  ال  أنه  األسبوع  هذا 

قدر ممكن،  أقل  باألمر  أفكر  أن  «أحاول  وقال: 
حصل». قد  فسيكون  ذلك  حصل  حال  في 

ألملانيا،  باللعب  فخوراً  كنت  «لطاملا  وتابع 
ميكايل  شاطر  شيء».وبدوره  أي  يتبدل  ولم 
فافر  دورمتوند  في  الرياضي  املدير  تسورك 
«تعاقدنا  أنه عندما  الرأي، معتبراً  وماتيوس 
قلب  أفضل  إنه  قلت  قد  كنت  هوملس  مع 
دفاع في أملانيا، وكان ذلك حتى قبل أن يبدأ 
املوسم اجلديد». وتابع «أكرر ذلك اآلن واعتقد 
أنني سأكرر ذلك مجدداً عام ٢٠٢٠»، قبل أن 
يختم «ولكن في نهاية األمر، املدرب الوطني 
في  وليست  ملعبه،  في  الكرة  يقرر.  من  هو 

ملعبنا».

��
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ــس األحد، أنَّ  ــد تقرير صحفي إيطالي، ام أكَّ
ــو جيامباولو، مدرب ميالن، يواجه خطر  مارك

اإلقالة من «سان سيرو».
ــبورت» اإليطالية،  ــت صحيفة «توتو س وقال
ــدودة رفقة  ــام جيامباولو، قد تكون مع إن أي
ــرار إقالته على نتائج  ــالن، حيث يعتمد ق مي

الفريق في املباريات الثالث املقبلة.
ــاط فقط خالل أول ٤  ــالن، حقق ٦ نق كان مي
جوالت بالدوري اإليطالي، متضمنة اخلسارة 

ــبت، أمام  في ديربي الغضب، أمس االول الس
إنتر بنتيجة (٠-٢).

ــة  ــة املقبل ــي اجلول ــونيري ف ــب الروس ويلع
ــو على ملعب  ــي أمام تورين ــدوري اإليطال بال
ــتضيف  ــو»، قبل أن يس ــو دي تورين «أوملبيك
فيورنتينا في اجلولة التالية بسان سيرو، ثم 
ــي لويجي فيراريس  ــرج ملواجهة جنوى ف يخ

باجلولة السابعة.
ــزا مؤهال  ــي أن يحتل مرك ــح ميالن، ف ويطم
ــم  ــال أوروبا، خالل املوس ــة دوري أبط لبطول

املقبل.
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رئيس  إنفانتينو  جياني  قال 
القدم  لكرة  الدولي  االحتاد 
األحد  امس  «الفيفا» 
«تأكيد»  على  حصل  إنه 
اإليرانية  السلطات  من 
بحضور  للنساء  بالسماح 
كأس  بتصفيات  مباراة 
الشهر  طهران  في  العالم 
مشجعة  وتوفيت  املقبل. 
بعدما  الشهر  هذا  إيرانية 
نفسها  في  النار  أشعلت 
اعتقالها  على  احتجاجا 
كرة  مباراة  حضور  بسبب 
من  مسؤولون  وتوجه  قدم. 
الفيفا إلى إيران هذا األسبوع 
ملباراة  التحضيرات  ملناقشة 

العاشر  يوم  كمبوديا  أمام 
بداية  في  املقبل  أكتوبر  من 
العالم  كأس  تصفيات 
مؤمترا  إنفانتينو  وأبلغ   .٢٠٢٢
صحفيا «نحتاج إلى احلضور 
النسائي في املدرجات ويجب 
بطريقة  ذلك  نشجع  أن 
ميكن  وال  وقوية  محترمة 
الوقت». من  ملزيد  االنتظار 
تأكيد  على  «حصلنا  وأضاف 
للنساء  سيسمح  بأنه 
املباراة  في  االستاد  بدخول 
«هذا  إليران.  القادمة  الدولية 
يحدث  ولم  جدا  مهم  أمر 
مع  عاما   ٤٠ منذ  إيران»  «في 
املهم  استثناءات قليلة ومن 
االنتقال إلى مرحلة جديدة».

جونار  أولي  النرويجي  أعلن 
الفني  املدير  سولسكاير، 
يونايتد، تشكيل  ملانشستر 
هام  وست  ملباراة  فريقه 
امس  لها،  املقرر  يونايتد 
منافسات  ضمن  األحد، 
اجلولة السادسة من الدوري 
ودفع  املمتاز.  اإلجنليزي 
املباراة  في  سولسكاير 
هجومي  بثالثي  امس 
وماركوس  ماتا  خوان  مكون 
جيمس.  ودانييل  راشفورد 
اليونايتد  تشكيل  وجاء 
، كالتالي: دي خيا، وان  كامالً
بيساكا، لينديلوف، ماجواير، 

ماتيتش،  ماكتوميناي،  يوجن، 
راشفورد،  ماتا،  بيريرا، 
جيمس. وعلى اجلانب اآلخر، 
مباراة  في  هام  وست  ميثل 
اليوم كل من: فابيانيسكي، 
كريسويل،  أوجبونا، 
نوبل،  ديوب،  فريدريكس، 
رايس،  ديكالن  أندرسون، 
فورنالس، يارمولينكو، هولر. 
يونايتد  مانشستر  أن  يذكر 
يحتل املركز السادس بجدول 
اإلجنليزي  الدوري  ترتيب 
املمتاز برصيد ٨ نقاط، بينما 
يتواجد  يونايتد  هام  وست 
بنفس  الـ١١  املركز  في 

النقاط.

@ø@ıbé‰€aD@ZÏ‰Ón„b–„g
@ø@Öbnç�a@Â‹ÅÜÓç@CÊaäÌg
Ú‹j‘Ωa@ÚÓ€ÎÜ€a@ÒaâbjΩa

@äÌbÿé€Ïç@ÚjÓn◊@ÖÏ‘Ì@ÖâÏ–ëaâ
‚bÁ@oçÎ@Ú»”Ïfl@ø

¥�jmäΩa@¥j«˝€a@làu@Âfl@Üz‹€@ÚÓçb”@paıaäug@àÇnm@CNBAD@�€a

جونار  أولي  يونايتد،  مانشستر  مدرب  أكد 
حول  الشائعات  على  ردا  سولسكاير، 
إمكانية انتقال العبه بول بوجبا لريال مدريد 
إلى فلورنتينو  أنه ال يستمع  في املستقبل، 
بيريز، رئيس النادي امللكي، مشيرا إلى أنه ال 
يشعر بالقلق حيال مستقبل العب الوسط 

الفرنسي.
بعدما  النرويجي  املدرب  تصريحات  وجاءت 
النادي  أن  سابق  وقت  في  الريال  رئيس  أكد 
اإلجنليزي لم يوافق على بيع بوجبا للميرجني 

في االنتقاالت الصيفية األخيرة.
العبه  جلهود  افتقد  الذي  سولسكاير  وقال 
يونايتد  هام  وست  مواجهة  في  الفرنسي 
من  السادسة  اجلولة  في  األحد  امس 
لرئيس  أستمع  «ال  لإلصابة:  البرميييرليج، 
جتاه  والتزام  بجد  يعمل  بول  مدريد.  ريال 

الفريق».
كذلك  أكون  ولن  اآلن  قلقا  «لست  وأضاف: 
الحقا. إذا عادت الشائعات مجددا في يناير/

وإذا  أقلق  لن  الشتوي)  (امليركاتو  ثان  كانون 
اضطررنا ملواجهة هذه التكهنات مجددا في 

الصيف لن أقلق أيضا».
لن  «بول  أن  احلمر  الشياطني  مدرب  وأكد 

يذهب إلى أي مكان وهو سعيد هنا».

@Â«@äÌbÿé€Ïç
@ZbjuÏi@›j‘néfl
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للبناء في املعاجم اللغوية داللة 
ــيء املنجز،  ــو  يدل على الش فه
ــود، وجمعه  ــق في الوج واملتحق
ــى املتقدم  ــة، والبناء باملعن أبني
ــكل ظاهر  ال بد ان يتكون من ش
ــه: البناء  ــنطلق علي للعيان، س
ــكل آخر غير ظاهر  اخلارجي، وش
ــكل اخلارجي  ــه الش امنا يعكس
ــنطلق عليه:  ــه، وس ــدل علي وي
ــرب  ــا يقت ــي. ورمب ــاء الداخل البن
ــاء القصيدة من  هذا الفهم لبن
البنية  مفهوم تشومسكي في 
ــة العميقة،  ــطحية والبني الس
على ان التمييز بني داللتي البناء 
ــي  ــي او داللت ــي او الداخل اخلارج
املنجز واالجرائي السابقتني، لم 
ــاً متاماً عند اصحاب  يكن واضح
ــة، وبناء على ما  املعاجم اللغوي
ــدم، ونتيجة الختالف مفهوم  تق
ــكله  ــاء، ومتايز داللته بني ش البن
ــات  وآلي ــي،  الداخل او  ــي  اخلارج
تكوينه، سنناقش  تخدام املفردة 

ــي مكانها  ــة ويضعها ف اللغوي
ــذا دليل  ــي ه ــا ف ــب. ولن املناس
ــا االول (قصيدة  ــاهد منوذجن وش
ــدا، حتى  ــي بعي جدليات) (امش
ــبه بجبل،  ــروح، وتش ــي ال أقاص
ــفوحه، تنحدر على  ودع على س
ــا جدوى  ــة، م ــك الفائض احالم
ــات، وكلماتك ال  كل هذه الطرق
ــك، اضلو  ــير امام ــل، وتس تترج
ــن  لك ــماء،  الس ــى  ال ــق  الطري
ــا،  يفتتحه ــده  وح ــق  العاش
ــتهل  الشاعر   بوردة حمراء)، أس
ــات) بفعل  مما  ــه (جدلي قصيدت

ــريعا وبلغة ثرة  جعل االيقاع س
ــليمة، فضال  ــة س ــة جميل غني
ــص درجة  ــذا الن ــازة ه ــى حي عل
ــعرية، التي اهتم  عالية من الش
واعتبروها هي  بالشعرية  النقاد 
ــعري، وهي  الش ــداع  اإلب ــة  هوي
العالمة الدالة على االنتماء  إلى 
دائرة الشعر، حترى وادرك الشاعر 

ــه مع  ــي تعامل ــرا ف ــوار كثي الغ
ــرف مع لغات  ــة، كي ال ينج اللغ
ــن صفة  ــه م ــد عمل ــرى تبع أخ
ــدم نصوصه  ــي يق ــعر ولك الش
على طبق مرصع باملفردة الغنية 
ــظية املعاني وفي  ــة واملتش احلي
ــا منوذج  ــرى يقدم لن ــدة اخ قصي
ــا  ي ــة  مضيئ ــموس  (الش ــر  اخ
صديقي، ولكنها لم تعد دافئة، 
فيما النهر، يعزف اوجاعنا) تألق 
التي  ــاظ  األلف بانتقاء  ــاعر  الش
ــي الغنية مبدلوالتها  حتمل املعان
ــت بظاللها  ــي الق ــة والت الرمزي
ــت منه نص  ــص وجعل ــى الن عل
ــى تتميز لغة  ــرا، وحت ــزا مؤث مائ
ــعر ديوانه (احتفاء بصباحات  ش
ــا  خصائصه ــمو  بس ــاغرة)  ش
ــي اثارت  تلك اخلواص  الفنية الت
ــت  ونظم ــا،  ــت مدلوالته وعمق
سياق ألفاظها وجملها ووسعت 
ــا الصوتية واإليحائية،  نطاقاته
وجددت قرائنها وأغنت مجاالتها 
التعبيرية مما جعل من القصيدة 
ــت القارئ بافضل  مادة ثرية اغن
ــد من  ــا الب ــة وهن ــور البهي الص
ــر  بنظ ــذ  نأخ ان  ــى  ال ــارة  االش
ــن أن تكون  ــه  ال ميك ــار ان االعتب
ــعر،  ــادة صاحلة للش كل لغة م
ــزة وذات  ــعر متمي «ألن لغة الش
ــة، ألنها لغة إيحاءات،  خصوصي
ــض اللغة  ــف على نقي ــا تق إنه
ــة العلم التي هي  ــة أو لغ العادي
ــة اإليضاح.  ــدات ولغ ــة حتدي لغ

ــف  للتوظي ــر  آخ ــوذج  من ــذا  وه
ــاعر  (نبتت  ــوي الرائع للش اللغ
ونحن  ــات،  الكلم ــا  اصابعن بني 
وبنداء  ــم،  باحلل أرواحنا  نخضب 
ــا النهر،  ــئ إلين ــي، فيوم األقاص
كانت حتتفي، بنا خطواتنا، فتغذ 
ــل...)  ــاح طوي ــي صب ــا ف كلماتن
حمل هذا النموذج مبعان واسعة 
ــه  لغت ــف  تكثي ــي  ف ــاعدت  س
ــه الرمزية، فضال  ــظي داللت وتش
ــذه القصائد   ــزت ه ــن ذلك متي ع
عن غيرها، حملت أكثر من وعاء 
ــيلة  حلمل املعاني، وأكثر من وس
للتعبير عن األفكار. فهي املعنى 
نفسه. بحيث حتولت إلى مقصد 
ــب قصائده،  اغل ــي  ف ــي  أساس
ــا قصيدة  ــر منه ــص بالذك واخ
(تشرقني في قصائدي، وطفولة، 
ــم  وانه ــات،  وجدلي ــر،  والنه
مهزمون وقصائد اخرى)، واحالة 

ــى هدف  ــذه ال ــده ه ــة قصائ لغ
اإلبداعية،  ــة  العملي مركزي في 
ــيلة ألداء شيء ما،  ولم تكن وس
ــعة  الغوار بس ــة  لغ ــت  وارتبط
ثقافة الشاعر وعمق مرجعياته 
ــامة  بدس ــت  وحمل ــة  الفكري
ــة  الذاتي ــل  العوام ــة  وعلمي
ــه التي  ــة جلل اعمال واملوضوعي
ــعرية،  ــاهمت في جتاربه الش س
ــا لتصوراته  وكانت متثل ترجمان
ــياته، كما أنها حملت  وحساس
ــغاالته  ــن انش ــرة ع ــورة معب ص
ــية  ــة والنفس ــه الفكري وهموم
ــذا النص  ــة.. وفي ه واالجتماعي
ــون) تتجلى معان  ــم مهزوم (أنه
اخرى وجميلة لشاعريته (انهم 
ــوا قتلوا،  ــالم، دخل ــر من ظ بش
ــوص،  اللص ــراهة  وبش ــروا،  دم
ــجار،  ــرة من االش ــوا اخلض انتزع
ــات،  الصباح ــم  به ــخت  فاتس

ــخت بهم االنهار) يا جلمال  اتس
ــي هذا النص،  الصور وبهائها ف
ــا ذات معان  ــور هن ــت الص وكان
ــظية دلت على ان شاعرنا  متش
كان دقيقا وحصيفا في االختيار 
واالنتقاء بني األلفاظ ساعيا وراء 
ــدم مقصديته،  ــن أن يخ ما ميك
ــة ملا يعتمل  وقدم صورة تقريبي
ــه، وهكذا اتت  في ذهنه وأعماق
ــه  ــي ديوان ــعرية ف ــة الش اللغ
منسجمة مع السياق النفسي 
ــع التجربة الداخلية له. كما  وم
أنها اتت منسجمة مع السياق 
ــام، ومع االختيارات  الثقافي الع
ــي أقرها  ــة الت ــة واجلمالي الفني
ــاغها  واستس ــي،  األدب ــع  اجملتم
ــائد. ألن طالل   ــذوق الفني الس ال
ــا لبيئته،  ــا وفي ــا ابن ــى دائم بق
ــة  ــال لرؤي ــا حام ــانا صادق ولس
ــع التكريتي الثقافي الذي  اجملتم
ــد اغلب  ــه. ولذلك جت ينتمي إلي
جتاربه الشعرية منتمية  لسياق 
تاريخي أو ثقافي ملدينته تكريت 
الذي قضى ثلثي عمره فيها، قد 
ــع الفني الذي  ــت بالطاب انطبع
ــياق. فحملت  ــه ذلك الس متيز ب
ــارزة وبصمات  ب ــارا  آث ــه  قصيدت
ــه وتثبيته  واضحة ملا مت تكريس
في اغلب اعماله ويعد الغوار من 
ــن يوظفون اللغة  ــعراء الذي الش
ــعرية بطريقة علمية فنية  الش
ــة عالية  ــل رمزي ــة وحتم حصيف

متشظية في مجال االبداع.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة  الثقاف ــر  وزي ــى  التق
والسياحة واآلثار الدكتور 
ــي  احلمدان ــر  األمي ــد  عب
ــس املاضي  ١٩  يوم اخلمي
ــي مكتبه  ــول ٢٠١٩ ف أيل
الرسمي مبقر الوزارة، وفداً 
ــاء املكون االيزيدي  من أبن
وجرى  في قضاء سنجار. 
ــة  ــاء مناقش ــالل اللق خ
ــة  ــور املتعلق ــض األم بع

ــدي، حيث  ــون االيزي باملك
ــى  عل ــي  احلمدان ــد  أك
ملتحف  ودعمه  مساندته 
ــذي  ــة ال ــادة اجلماعي اإلب
ــون  اإليزيدي ــه  ل ــرض  تع
ــد عصابات داعش  على ي
اإلرهابية والذي مت إنشاؤه 
ــو الواقعة  في قرية كوج
ــنجار، كما مت  ــي س جنوب
ــال  ــول إكم ــث ح التباح
ــب يرمز حلملة  إقامة نص

ــد  ــا اك ــك. كم ــادة تل اإلب
ــدء  ــرورة الب ــي ض احلمدان
ــيح  ــف ترش ــال مل بإكم
ــي قضاء  ــش ف ــد الل معب
ــيخان في محافظة  الش
نينوى لوضعه على الئحة 
التراث العاملي لليونسكو 
بوصفه أهم وأقدم معبد 
وجرى  العالم،  في  إيزيدي 
ــة  ــاء مناقش ــالل اللق خ
ــة  ــور املتعلق ــض األم بع

ــدي، حيث  ــون االيزي باملك
ــاندته  أكد احلمداني مس
ــادة  اإلب ــف  ــه ملتح ودعم
ــرض  ــذي تع ــة ال اجلماعي
ــى يد  ــون عل ــه اإليزيدي ل
عصابات داعش اإلرهابية 
ــاؤه في قرية  والذي مت إنش
ــة جنوبي  ــو الواقع كوج
التباحث  سنجار، كما مت 
ــال إقامة نصب  حول إكم

يرمز حلملة اإلبادة تلك.
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قراءة / د. باسل مولود يوسف

ولد الشاعر طالل الغوار عام ١٩٥٣، َّـ تكريت، أكمل دراسته االبتدائية َّـ القرية ثم انتقل إُّـ مدينة تكريت مع عائلته، ليواصل دراسته، أكمل دراسته 
الجامعية َّـ بغداد.. بكالوريوس لغة عربية، وللشاعر العديد من اإلصدارات ومن أهمها هي: ١. السماء تتنفتح َّـ أصابعي- الشؤون الثقافية العراقية. ٢. 
حرريني من قبضتك- دار رند بدمشق- ٢٠١١. ٣. احتفاء بصباحات شاغرة- عن دار بعل- دمشق، والطبعة الثانية َّـ دار أمل الجديدة.. دمشق ٢٠١٧ .٤ . أو الحب.. 
أول اِّـعنى- عن دار بعل بدمشق بطبعتني االوُّـ ٢٠١٦، والثانية ٢٠١٧. كتب عنه عدد من األدباء والنقاد، وقد صدرت ضمن كتاب (مدارات عن تجربة الشاعر طالل 

الغوار) عند دار االبداع- تكريت ٢٠١٣. نشر العديد من اِّـقاالت الثقافية والسياسية َّـ الصحف واِّـجالت العراقية والعربية..

متابعة / البينة اجلديدة 
للدكتورة اخالص محمود  صدرحديثا 
ــة  عبداهللا كتاب (ارتداد الطيف دراس
ــرى البستاني).  ــعر بش نقدية في ش
وجاءت تسمية الكتاب (ارتداد الطيف) 
ــعري الذي  التي تعني ان الطيف الش
ــلال عوالم الذات  ــذ للداخل متس ينف
ــي داخلها  ــة ارتداده ف ــة وطريق اخلفي
ــرع بعملية النقد وتأويالت جمة  لتش
تنطوي عليها العملية النقدية وبهذا 
ــدادا  ــة ارت ــة النقدي ــكلت العملي ش
ــن طريقة تلقي النص  لهذا الطيف م
ــعري وتقبله. واوضحت الدكتورة  الش
ــة  لغ ــي  ــاب يحك الكت ان  ــداهللا:  عب
ــرى  ــعر (بش االختزال والصمت في ش
ــتاني) صمت اللغة وما صمتت  البس
ــزال والتكثيف في  ــة االخت ــه ولغ عن

ــا يفرضه  ــات العصر وم ــل متطلب ظ
الواقع املعيش. لهذا جاء الكتاب على 
ــت والثاني  ــم األول الصم ــني ض فصل
ــد التي تأتي على  الومضات. والقصائ
ــكل ومضات بارقة تختصر الفكرة  ش
ــتاذ الدكتور  ــكرا لالس بأدق تعبيروش

حسني على ترجمته للكتاب. نريان الشبيب

؟!! ملاذا أتيتَ جترّ الرحيلَ
ــه  طوت ــرا  عم ــشُ  وتنب

السننيْ؟!!
ملاذا إليَّ تشدّ القوافي؟!!!

ــطر  بس ــا  خطاب ــي  وتُرث
احلننيْ؟!!!

ملاذا جتزُّ سماء الغياب ؟!

!!! جنيع الهوان..بصدر األننيْ
كفاك جنوناً .. فعني اإلياب 

تصلي وداعاً .. 
!!! وداع احلزينْ

وهل كان في راحتَـيّ سالمٌ 
يعبّدُ مسرى الغرام املتنيْ؟!!!

ــا تصاغُ   ــمسٍ ميين لتأتي بش
!!!

وبدرٍ يصاهرُ ليل اليقنيْ   !!!
بعيدا مضيتُ إليّ أعود 

أراقب فجرا ولو بعد حنيْ  !!
سيغزو اصطباري نداءُ احلياة 
ي تعالي .  فهل تسمعنيْ  هلمّ

؟!!!
ألغدو ربيعاً بفصل التمني 
ويثمر حبٌّ لقـــلبي جننيْ 

فينضج صوتٌ سـقاه اإلباء 
رُ ليلٌ بعيـن السجنيْ سَ ويُكْ

ــي  ــدة / عل ــة اجلدي البين
شريف

ــي  الثقاف ــت  البي زار 
ــف  ــة النج ــي محافظ ف
ــرف احد تشكيالت  االش
ــرة العالقات الثقافية  دائ
ــة في وزارة الثقافة  العام
رئيس  واآلثار  ــياحة  والس
االخضر  ــع  الربي منظمة 
ــري  الياس ــل  الفض ــو  اب

ــي  ف ــي  بحضورالتدريس
ــة االستاذ  كلية الهندس
ــي.  ناج ــي  عل ــور  الدكت
ــارة  الزي ــالل  خ ــرى  وج
ــتفيضة  مس ــات  مباحث
ــول االبنية التراثية في  ح
عبر  ــا  وتوثيقه ــة  الكوف
جامعة الكوفة وجامعة 
ــوج التركية املمول من  ك
ــبكة النهرين التابعة  ش

ــدن اجلامعة  الى كلية لن
ــروعهم  مش ــن  ضم
بالتعاون  ويكون  الثقافي 
ــات  منظم ــدى  اح ــع  م
اجملتمع املدني الفاعلة في 
ــيح  احملافظة. وقد مت ترش
االخضر  ــع  الربي منظمة 
الجناز هذا املشروع املهم 
ــت الثقافي  من قبل البي

النجفي.

علم
حمزة اِّـجذوب

ــحت  أخفى النور حتت عمامته، ش
ــت، أمدهم  ــم األرض مبا رحب عليه
ــتعبدهم  اس ــره،  بكف ــوت  الطاغ
ــات عاملهم؛  ــا م ــل. عندم أبو جه

استبصروا العمامة.
  ************

تحدب
رشا كيالي

ــا الهثا،  ــا ، طرق خاطره ــر بباله م

يطلب ديةَ قلبهِ املذبوح..استغاثت 
بكل األعراف، طعنتها نظراته في 

واد سحيق .
   *************

إلهام
عبد اهللا اِّـيالي

ة قصيرة  كَ قلمهُ ليكتُبَ قصّ أمسَ
ــداء الطبيعة، طارَ  ــهُ نِ جداً، داهم
النص... عادَ من دورة املياه وقد أفرغَ 

رِوايَة.

الصويرة / البينة الجديدة

اقام البيت الثقافي في الصويرة 
ــات  العالق ــرة  دائ ــى  ال ــع  التاب
وزارة  ــي  ف ــة  العام ــة  الثقافي
ــياحة واالثار ندوة  الثقافة والس
ــوم  ــوان (مفه ــت عن ــة حت ثقافي
ــة  الكفيل ــبل  والس ــة  النزاه
ــع  م ــا  تزامن ــاد)  الفس ــة  ملعاجل
اسبوع النزاهة الوطني، وضيف 
ــد اهللا  ــرم عب ــي اك ــا احملام فيه
ــد  واحملامي  احمد فتح اهللا   مجي
وذلك يوم اخلميس املاضي ١٩ / ٩ 
/ ٢٠١٩ على قاعة البيت الثقافي 
ــباب  ش ــدى  منت ــي  ف ــن  الكائ
الندوة  وتضمنت  الصـــــــويرة. 
مبحثني املبحث االول تناول فيه 
ــى مصطلح  ــي اجمليد معن احملام

ــيس هيئة  ــة وتاريخ تأس النزاه
النزاهة.موكداً «ان هيئة النزاهة 
ــات احلكومية  الهيئ ــن  تعتبر م
خاضعة  ــتقلة  املس ــمية  الرس
ــة مـجلس النواب العراقي  لرقاب
ــا بقانون مبوجب  ــم اعماله تنظ
ــادر عن  ــي الص ــون النظام القان
ــي وفقاً  ــس احلكم العراقـ مجل
ــلطة  ــل املمنوح من س للتخوي
ــة  املـنحلـ ــة  املؤقتـ ــالف  االئت
ــنة ٢٠٠٤ الدستور  باألمر ٥٥ لس
ــام ٢٠٠٥.  ــم لع الدائ ــي  العراقـ
ــاد،  ــى مفهوم الفس ــيرا ال مش
ــفافية  الش ــاد،  الفس ــه  اوج
باعتبارها اللغوي قابلية اجلسم 
ــا وراءه، وفي معنى آخر  إلظهار م
ــخص ان يظهر ما  ــة الش قابلي

يبطن».

الطفل يتمزق بغيمته االولى
والصمت جنمة خلف سياج فضي..

انا القصي عن احلب 
والبعيد عن شجرة سقفه القدمي..

امر كما يعبر الظل على جسد ميت
  فقد متزق قميص الليل على كتفي.

وكررت اعترافي ألني اخاف الرجوع حلتفي
لم الق نفسي لبئر قدمية بعد اآلن

ولن اتاجر بالكالم الكثير
انا سيئ احلظ دائما

يغلبني نعاس االحالم الرمادية
واتوق الحنط هذا الكالم املبرمج في ليل ماسي 

رطيب
بني الياس والفاقة اعيش احلب ..

وادفع ضريبته بعض اجلنون
من انت حتى يتعذب حارسك بالرخام

حتى تستيقظ غيمات البكاء املر
 وحتى اترك كل نوايا احلب على ضحكات املاء..؟

لم تعد بالد احلب تعجبني
لم يعد سيدي احلب يطيع نواياي القدمية
فقد قرات في راحتي انني عاشق سيئ

اخاف ان انساك يوما
واخاف ان اقتلع حنطة القلب 

كي ال تزهر نياشني مملة
او احاول ان ارقد حتت جنح ميامة بائسة

كلي لك
وحتت ركبتيك هذا االحتراق املر

انا اول البحر
وانت اول الغرق

ال استطيع نسيان النجوم
ال احتمل وحوش الصرخات املضنية

فقد تعبت من مالحقة النجوم
وان احصيها

تعبت من االصداف 
ومن الشواطئ 
انا سيئ احلظ

ال يشبهني احد في غبائي.
امترد على قلبي 

وارسم مبساحيق الكلمات دم الليل الذي يشبهني 
كثيرا

قلبي جاهز لالنكسار
جاهز في كل وقت.

وطريقي ال يؤدي ابدا للحب
سأخرج من قلبي  قليال 

السماء ما عادت تشيد لي اضرحة الفرح.

—Ó�€a@ÖaÜmâa@NN@âaÜïg
Ô„bnéj€a@Ùäíi@ä»ë@ø@ÚÌÜ‘„@ÚçaâÖ
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ــة  أنا جاهل، بحيث لم أمتهن غير القراءة والكتابة، وممارس
ــفة واألدباء،  ــن العلماء والفالس ــير كثير م االطالع على س
ــطراً كبيراً من عمري بالوغول في عالم الروايات  وأضعت ش
ــروراً بالبير  ــتوي، م ــكي، وتولس األدبية، كروايات دستويفس
ــواي، وحتى جنيب محفوظ،  ــارتر وهمنغ كامو، وجان بول س
الذي رفع رأس األدب العربي بحصوله على جائزة نوبل لآلداب، 

بحيث هو الوحيد من أدباء العرب الذي أخذها بامتياز.
ــاهد فيلماً حقيقياً تدور أحداثه حول حياة اإلنسان،  ولم أش
ــة نيوتن، وتفند  ــاة توقف جاذبي ــا هي، مبا فيها من مأس كم
ــمس ال  ــأن دوران األرض حول الش ــوس بش ــة كوبرنيك نظري
ــمس هي مركز الكون، فاعتبرت مبقياس  بالعكس، وأن الش
ــتقر لها، وهذا  ــمس جتري ملس ــاب اجلهل «هراء»، ألن الش أرب
ــود فيه اجلهالة، وينعدم العقل،  هو واقعنا املريض، الذي تس
ــح فيه جاليليو مهرطقاً، وإميانويل كانت جاهالً حاله  ويصب
حال سبينوزا الذي اتهم بأنه ملحد، فنبذوه حتى ظل بعيداً 
عنهم وعن عاملهم املتناقض، فعاش في ظل مهارته ومهنته، 
هي صقل جام النظارات، حتى أصيب بالتدرن فمات بسببه. 
ــة على قبره اجلملة الظاملة «هنا يرقد  فكتب رجال الكنيس

سبينوزا، ابصقوا على قبره»!
ــيبصقون أيضاً  ــطور رمبا س ــا ميوت صاحب هذه الس وحينم
ــكل من يريد أن يبادر بذلك فهو بريء  على قبره، من يدري؟ ف
الذمة، فابصقوا على قبره: مثنى وثالثاً، وحتى رباعاً، إنْ كان 

قبره سيستوعب بصاقكم.
ــاة التي مير  ــر بنفس املأس ــد هيوم، فقد م ــا، أتذكر ديفي هن
ــانيته، بنفس  ــعر بإنس ــان يش ــا كل مفكر حر، كل إنس به
ــانية  ــذي يصيب اإلنس ــاس ال ــل، اإلحس ــاس القات اإلحس
ــادئ األخالقية ال تقوم  ــوم قال كلمة خالدة: «املب مبقتل. هي
ــى العقل كما يرى  ــا أيضاً ال تقوم عل ــى الدين». كما إنه عل
ــرام، بل قد دفع  ــارة هيوم هذه مرور الك ــون، ولم متر عب أفالط
ــة. يعني أنه  ــا فاتُّهم بالهرطق ــا، دفع ثمنه هيوم ضريبته
ــره املتقد  ــة، ويدوس بقدم فك ــال الكنيس ــدى رج كان يتح
ــوه بكل ما ميتلكون من  ــى ترهاتهم وخزعبالتهم، فحارب عل
ــف. لكنه واصل طريقه  ــلطان، ألنهم يبغضون التفلس س
ــم تعرقله كل املعرقالت. فكتب يقول: «ماذا يحدث لو أن  فل
ــى اإلطالق وال تنطوي  ــل معرفتنا العلمية لم تكن عل مجم
ــة، وكانت تقوم  ــات كونها يقيني ــبيل إلثب على يقني، وال س

على مجرد شعورنا بصدق ما ندركه حسياً».

@ÊÏöÃjÌ@·Ë„g
—é‹–n€a
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قصيدة

حيدر حاشوش العقابي
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تتميز لغة شعر ديوانه 
(احتفاء بصباحات 

شاغرة) بسمو خصائصها 
الفنية التي أثارت 

تلك الخواص وعمقت 
مدلوالتها ونظمت 
سياق ألفاظها وجملها
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قصيدة



نقابة الفنانين العراقيين تقيم معرضها السنوي (فضاءات حرة) األضخم في تاريخ الحركة التشكيلية بالعراق 

Ú◊âbíΩa@fib‡«˛bi@…n‡néÌÎ@ÈÓ‹«@¥‡ˆb‘€aÎ@ÈÓœ@¥◊âbíΩaÎ@ûä»Ωbi@ÜÓíÌ@Úœb‘r€a@äÌãÎ

جولة الحمداني وحديث اِّـشاركني
ــي يرافقه نقيب  ــام معالي الوزير احلمدان ق
الفنانني العراقيني وأمني سر النقابة ومدير 
ــاهدة األعمال  ــة مبش ــون العام ــام الفن ع
ــم (٢٠٨)  ــت الرس ــي جمع ــاركة والت املش
ــزف (٢٤)  ــت (٦٤) نحتاً واخل ــات والنح لوح
ــاد بهذه املعروضات  قطعة خزفية وقد أش
ــى  ــاً عل ــارات وكان حريص ــن اإلختي وحس
ــع فنانينها  ــة عدد من اللوحات م مناقش
ــة العمل  ــن ثيم ــر ع ــم باملباش ومحاورته
ــم وكان  ــار وطريقة الرس ــة االختي وكيفي
يستمع للجميع وبقلب مفتوح مستمتعاً 
مبا يرى ويسمع وفي اجلانب اآلخر كان الفنان 
فاضل وتوت أمني سر النقابة يقوم بتعريف 
أسماء املشاركني وتقدمي أعمالهم وإعطاء 
ــكيليا  ــة لكونه فنانا تش ــات عام معلوم
مخضرما.. ومما يجدر ذكره أن السيد الوزير 
ــه كان يبطئ  ــالل جتوال ــي) من خ (احلمدان
ــات املعلقة  ــو يتمعن اللوح ــه وه بخطوات
على اجلدران وهذا عامل إيجابي للمسؤول 

ــب له  ــوم بهذه املهمة ألنها حتس الذي يق
ــخصية وهذا  من الناحية الوظيفية والش
ــارك أن  ــان املش ــي الفرصة للفن ــا يعط م
ــود أن يطرحه ألنه  ــدث عن عمله وما ي يتح
أحياناً العمل الفني يكون طريقاً للوصول 
ــراد إيصالها وحلقة  ــج إيجابية ي ــى نتائ ال
ــر  وصل بني املبدع وراعي اإلبداع وهذا مؤش
ــن الرعاية أن ترعى  ــد ورائع الن الغاية م جي
العمل وتدخل في حيثياته وحتى اجلوانب 
الثانوية فيه ألنها تشكل للساحة الفنية 
ــاً لتحقيق  ــجعا للمضي قدم ــال مش عام
ــى املتابعني  ــذا ليس جديداً عل األفضل.وه
ــي) و منذ  ــا (احلمدان ــد لوحظ من وزيرن فق
ــياحة  ــراً للثقافة والس ــه املهمة وزي تولي
ــل فني أو  ــوره ألي محف ــار خالل حض واآلث
ثقافي حصراً وهذا ما رأيته أنا بنفسي ممثالً 
ــدة) حني يكون  ــن صحيفة (البينة اجلدي ع
الوزير جزءاً ال يتجزأ من الفعالية وبنفسه 
ــاهدة بأن  يقف متفحصاً للوحة حني املش
ــاً يدخل في  ــاً من احلدث وأحيان يكون قريب

ــل الوصول الى  ــرة وكبيرة من أج كل صغي
ــل املتفحص  ــو الرج ــيما ه املعلومة الس
ــة مجاالته ولديه  ــال الفن بكاف جيداً جلم
ــن فحوى ومحور منجزات  معرفة كاملة ع
ــي وصوالً الى املعاناة وتنتابه  الفنان العراق
ــات الفنانني  ــرى معروض ــو ي ــعادة وه الس

ــاركني ويتناقش معهم  التشكيليني املش
ــة اختيارها..  ــن اللوحة ومحورها وكيفي ع
أما املناسبات األخرى فهو الراعي واملتحدث 
ــتمع للصغيرة وكبيرة ولن يبخل في  واملس
ــوف مع كل  ــول لها أو الوق ــراه من حل ما ي
القضايا املطروحة أمامه إليجاد الصيغة 
االمثل ملساندتها وتقدمي املساعدة.. فيما 
ــة  ــزف حكاي ــة وللخ ــت حكاي كان للنح
بتلك األعمال اجلميلة الراقية وقد التفت 
ــون صور  ــم يلتقط ــا وه ــور حوله اجلمه
الذكريات وكانت األروع في املساحة التي 
ــغلتها منحوتات وخزف عملت بإتقان  ش
ــع العراقي  ــع من الواق ــي وتعبيري رائ عال

الذي جمع املاضي واحلاضر.
ساعتان من التجوال

ــة الى قاعة ومن لوحة الى لوحة  ومن قاع
ــة واخلزفية  ــاهدات لألعمال النحتي ومش
ــاهدين واملشاركني  ووسط مئات من املش
ــط  ــي) بطوله الفارع يتوس كان (احلمدان
ــكيلي  ــن التش ــوم الف ــة من جن مجموع
ــتمع لهم بآذان صاغية وبذات الوقت  يس
يقدم شكره وتقديره لهذا املنجز الوطني 

ــرة) جمعت عدة  ــاءات ح ــالً (فض وكان فع
ــني لتنتهي اجلولة  ــن كال اجلنس أجيال وم
ــعر  ــاعتني بالكامل.. لم يش التي دامت س
بها اجلميع ألنها ضمت لوحات فن وجمال 
ــت  ــي خط ــة الت ــل الذهبي ــحر األنام وس
ــة وازدادت جمالية  ــوان اجلذاب ــتها االل ريش

قاعات كولبنكيان التي تأسست عام ١٩٦١  
في ذلك الزمن اجلميل وعادت اليوم لتعيش 
ــاً عراقياً جميالً آخر بعد مرور (٥٨) عاما   زمن
ــدة  ــن أكبر تظاهرة فنية حاش وهي حتتض
ــني العراقيني بوقتنا  ــة الفنان تقودها نقاب

ــتثناءات  ــم كل الظروف واالس ــر رغ احلاض
لترتسم الصورة االجمل في عراقنا اجلميل 

بريشة وأنامل الفنان العراقي.
ــة اللقاء  ــا جولة فرص ــت لصحيفتن وكان
ــاتذة والفنانني ليتحدثوا  مع عدد من األس
ــاهداتهم عن هذا الكرنفال فكان  عن مش

ــكيلية أميرة  ــني الفنانة التش أول املتحدث
ــذا احلضور  ــعدت به ــيخلي قائلة: س الش
ــي الغربة  ــاب طويل ف ــد غي ــرة بع والول م
ــاركة  ــن وكان بودي املش ــن الوط ــداً ع بعي
ــعوري بأن  ــعفني وش ولكن الوقت لم يس

ــذا التجمع هو إنطالقة نحو عصر جديد  ه
ــاركني  ــكراً للمش ــن التألق واألزدهار وش م
والقائمني عليه. وللفنانة روناك الشيخلي 
قول آخر: جئت الى هنا ألكون جزءا من هذا 
احلفل الفني الكبير ووجدت ما يسر النظر 
ــة جميلة حيث اللوحة  من معروضات فني
ــة الرائعة  ــال النحتي ــدران واألعم تزين اجل
ــة وأعمال اخلزف التي  ــة بأنامل ذهبي املتقن
ــان العراقي  ــر من االبداع للفن فيها الكثي
ــم ظروفه الصعبة إال  ــي وقتنا احلاضر رغ ف
أنه يبدع من أجل تقدمي منجزه الشخصي.

ــتاذ التدريسي  والدكتور عمار العرادي االس
ــة قال: جتولت في  في كلية الفنون اجلميل
ــه األربع ووجدت عددا  أروقة املعرض بقاعات
ــة واللون  من األعمال املبهرة حيث اللمس
ــليم والتذوق في االختيار  والتخطيط الس
ــني لهذا  ــني العراقي ــة الفنان ــارك نقاب ونب
ــاج ملثل هكذا  ــع في زمن نحت ــز الرائ املنج
نشاط يبث روح األمل والتفاؤل لدى الفنان 

العراقي بالوقت احلاضر.

albaynanew@yahoo.com
جريدة يومية سياسية عامة  
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ــاركة (٢٩٦) فنانا وفنانة من الفنانني  ــبت مبش بحضور وزير الثقافة د.عبد االمير احلمداني افتتح معرض (فضاءات حرة) أول أمس الس
التشكيليني العراقيني وتعد هذه املشاركة هي األضخم في تأريخ الفن التشكيلي مقارنة بسابقاتها حيث امتألت أربع قاعات ذات 
احلجم الكبير باملعروضات فيما لوحظ توافد املشاركني والضيوف لهذه الفعالية ملبني كولبنكيان للفنون التشكيلية 
ــر النقابة فاضل  ــتقبال الضيوف من أمني س قبيل االفتتاح بوقت مبكر وامتاز هذا املعرض بتنظيم رائع وجميل بدءاً باس
ــتعينت العملية بديالً عن  ــل الطابق العلوي حيث اس ــذا العرس الفني الوطني في  مدخ ــروراً بوضع (كعكة) ه ــوت م وت
ــار جودي ود.علي عويد  ــي ونقيب الفنانني العراقيني د.جب ــه فقام معالي الوزير احلمدان ــريط املعمول ب ــني بقص الش الروت

العبادي مدير عام دائرة الفنون العامة بوزارة الثقافة بقطع الكعكة إيذاناً بافتتاح املعرض الكبير (فضاءات حرة) لتنطلق 
األجواء الرحبة في متام الساعة السادسة مساءً..

متابعة / البينة اجلديدة
أنقذت الفنانة ميس حمدان شقيقتها 
ــك بعد أن  ــرج، وذل ــن موقف مح ــا م دان

ــتانها  فس حزام  انفك 

ــا إلى قاعة  ــاء ذهابهم ــذي ترتديه أثن ال
ــوداني «ستموت في  عرض الفيلم الس
ــارك في مسابقة  ــرين» الذي يش العش
ــة  اجلون ــان  مبهرج ــة  الروائي ــالم  األف
ــت ميس  ــرعة توجه ــينمائي. وبس الس
إلى شقيقتها لتمسك بحزام الفستان 
ــن ورطة كبيرة.  ــد ربطه لتنقذها م وتعي
ــو الفيلم  ــرين» ه ــتموت في العش «س
الروائي الطويل األول للمخرج السوداني 
ــتوحى عن قصة  ــد أبو العالء، املس أمج
ــب  ــل» للكات ــي اجلب ــد قدم ــوم عن «الن
ــر الفيلم  ــادة، ويعتب ــور زي ــي حم الروائ
ــودان منذ  ــي تاريخ الس ــي األول ف الروائ
ــي تاريخها، والقى  ــابع ف ا، والس ٢٠ عامً
ــا عامليًا وحصل على منح مالية  اهتمامً
ــات مثل مهرجان برلني  من عدة جه
السينمائي، ومنحة من بيروت، 
ــور  ــة إلى منحة «س إضاف
فاند» النرويجية، كما 
ــراً في  ــرض مؤخ ع
فينسيا  مهرجان 
ئي  ــينما لس ا
ــم  قس ــن  ضم
م  ــا ي أ »

فينيسيا».
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بغداد / البينة اجلديدة
ــياحة واآلثار الدكتور  ــتقبل وزير الثقافة والس اس
ــي  ــس املاض ــوم اخلمي ــي، ي ــر احلمدان ــد األمي عب
ــث  ــي احلدي ــرح الفن ــة املس ــد فرق ٢٠١٩/٩/١٩، وف
ــل مهدي  ــور عقي ــة الدكت ــس الفرق ــة رئي برئاس
ــرحيني والنقاد، حيث بحث  وعضوية عدد من املس
ــبل النهوض بقطاع املسرح في العراق  اجلانبان س

وإعادته إلى الواجهة العربية والدولية. ورحب الوزير 
في مستهل اللقاء، بالضيوف مؤكداً سعي الوزارة 
ــراق، واتخاذ  ــرح في الع ــم لدعم قطاع املس الدائ
ــروع  خطوات جادة بالنهوض بواقعه كاملضي مبش
ــل مختصني  ــيد من قب ــرح الرش ــادة إعمار مس إع
فرنسيني، وإعمار مسرح الشعب بدعم من شركة 
ــومو) ومنظمة الدول  ــويق النفط العراقي (س تس

املصدرة للنفط (أوبك).وأبدى الوزير استعداد الوزارة 
ــاعدة بتخصيص  ــاً واملس ــم الفرقة مادي ــى دع عل
ــيراً إلى أنه «سيتواصل مع  ــرح ومقر لها، مش مس
وزارة الشباب والرياضة وأمانة بغداد بهذا الصدد». 
ــه، أهمية دور الفرقة وحيوته  وأكد الوزير في حديث
ــرحيني،  ــب وتأصيل اجليل اجلديد من املس في تدري

وتنمية املشهد املسرحي والثقافي.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــة املاضي  ــق يوم اجلمع ــور غفير انطل ــور جمه بحض
ــرح الوطني العرض  ــبة املس ٢٠ ايلول ٢٠١٩ على خش
ــوري العراقي  ــي األول االيراني الس ــرحي امللحم املس
ــد لغاية ١٤  ــيح في الطف) والذي ميت ــترك (املس املش
ــوروش زارعي وانتاج  ــرين األول املقبل، إخراج ك من تش
ــع وزارة  ــي بالتعاون م ــدود لإلنتاج الفن ــركة بال ح ش
الثقافة والسياحة واآلثار العراقية. جسد هذا العمل 
ــا تعرض له اهل  ــورة ملحمية عن واقعة الطف وم ص
ــني  ــآس عند مقتل احلس ــالم من م ــت عليه الس البي
ــام على يد  ــه إلى الش ــبي أطفال ــالم) وس (عليه الس
ــيح، كما  ــة، ومرورهم بدير املس ــود يزيد بن معاوي جن
ــرحية مشابهة للحقبة الزمنية  قدم اخملرج صور مس
ــة جيش معاوية  ــها اهل البيت في مقارع التي عاش
ــل وتهجير إبان  ــوريا من قت ــرض له العراق وس وما تع
ــل املمثل  ــال مخرج العم ــدن. وق ــالل داعش للم احت
ــل ميثل  ــي: «ان العم ــوروش زارع ــرحي ك ــرج املس واخمل
ــي معركة اإلمام  ــي أرض كربالء وه ــة حصلت ف واقع
احلسني عليه السالم ضد الطغيان مع جيش يزيد بن 
معاوية الذين مثلهم الدواعش بأعمالهم التي قاموا 

ــرحية تنقل أحداث حصلت  بها في زمننا هذا، فاملس
ــوريا  ــول والزالت حتدث في العراق وس ــل بيت الرس أله
ــر الذي يقوم  ــن قتل وتهجير وتفجي ــدان العالم م وبل
ــي «ان العمل عرض بعدد من  ــه داعش». وأضاف زارع ب
الدول كسوريا وايران واالن يعرض بالعراق ملدة ٢٥ يوم»، 
مبيناً «ان العمل سيقدم في باقي احملافظات العراقي 
حسب برنامج زمني، الفتاً الى وجود  أعمال مشتركة 

مع وزارة الثقافة في األيام القادمة».

Ô‡z‹Ωa@ÔyäéΩa@ûä»€a@÷˝�„a
?üÏ€a@ÄäéΩa@ÚjíÅ@Û‹«@H—�€a@ø@|ÓéΩaI د. عالء كريم

ــن خاللها  ــر نافذة نتطلع م ــرح املعاص املس
ــوازي  ــتوى الت ــداً، مبس ــاً، ونق ــاً، وعروض نص
ــم  ــذي يجب أن نرس ــي، ال ــري، والثقاف الفك
ــط اإلبداع  ــياته لنخ خطواتنا مع اساس
ــوم  ــد أن الي ــا أن نؤك ــن علين احلقيقي.لك
ــكل  ــرح بش ــتغل في املس هناك من يش
ــرار آفة تصيب  ــي أن التك ــوائي وال يع عش
االبداع بشكل عام، واملسرح بنحو خاص، 
ــتهلكة، وتكرار  ــاك تقليد حملاوالت مس هن
ــا  ــتنفذت طاقته واس ــت  احترق ــوه  لوج
اإليجابية، جتارب مسرحية كثيرة اآلن وفي 
ــلوب  ــددة تعتمد نفس االس ــة متع أمكن
باالدارة ونفس الشخوص في تنفيذ املهام 
ــفته  ــرح وفلس لكن بتدوير ال يليق باملس
ــا أن نخلق أو نفعل عمال  اجلمالية، لو أردن
ــرحيا على مستوى مهرجان او عرض  مس
أو مؤمتر علمي علينا ان نبحث عن طاقات 
ــددا وجتارب  ــرا متج ــك فك ــبابية متتل ش
ــي بواقع  ــتطيع أن نرتق ــة حتى نس حديث
ــرح عمل  ــتحقه. املس ــن مبا يس ــذا الف ه
ــى اجلميع أن يقدس  ــاق بكل ابوابه، عل ش

ــذا الفن ويؤمن بقيمه حتى ينتج معاجلات  ه
صحية بعيدة عن االمراض املتلبسة بالكثير 
ــرد نزهة او  ــد ان هذا العلم هو مج ممن يعتق
منفعة ذاتية وبالتالي ينجح العمل أو يفشل 
ــن مرة، وحينها ال  ــم تكرار التجربة اكثر م يت
ــل، بل احلساب  يكون املعيار النجاح أو الفش
ــرح في  ــس واالعتبارات، ويبقى املس باملقايي
العراق تقليدي ال يستطيع التقدم، وإن حاول 

فشل، وبالتأكيد نحن جزء منه.

ÚÓyäéfl@Òàœb„
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16إعالنات
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 (٣٩٥١ َّـ ٢٠١٩/٩/٩ ) .
ــربة لتقديم  ــني وذوي الخ ــاءات اِّـؤهل ــوة مقدمي العط ــود الحكومية) دع ــم العق ــرة / قس ــة البص ــر (محافظ   يس

عطاءاتهم(اِّـغلقة دفن بالرتاب والسبيس للمنطقة الصناعية.
- وبكلفة  تخمينية قدرها (٣,٥٠٧,٥٠٠,٠٠٠) ثالثة  مليار  وخمسمائة وسبعة مليون وخمسمائة الف دينار 

عراقي   
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩.

 - مدة التنفيذ ( ٢١٠  يوم ).
- موقع اِّـشروع ( الهارثة ) 

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الخامسة     والصنف /  انشائية  
ــي حددتـــها تعليمات  ــــــية الوطنية الت ــن خــــالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفيذ العطاء م  أوالً-  س
ــن وزارة التخطيط ، ومفــــتوح  ـــــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــذ  العقود الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لس تنفي

لجــميع اِّـتناقصني.
ـــــــم العـــــــقود  ــاً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس ثاني
ــب التوقيت اِّـحلي  ــاعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاريع) وذلك من  الس ــعبة اعالن اِّـش الحكومية  / ش

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

• القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــيولة النقدية  ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس أ  -متطلبات الس
ــون الف دينار  ــون مليون ومائتان وخمس بمبلغ ال يقل قدره عن ١,٠٥٢,٢٥٠,٠٠٠ واحد مليار واثنان وخمس

عراقي. 
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

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

ــبع السابقة وبمبلغ ال  ــنوات ( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش
ــون الف دينار عراقي لتنفيذ  ــون  مليون ومائتان وخمس يقل عن ١,٠٥٢,٢٥٠,٠٠٠ واحد مليار واثنان وخمس
ــاليب  عقود مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل. ويعنى 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 من شعبة بيع الوثائق 
ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد (١٥٠,٠٠٠)  ــية  / قس القياس

مائة  وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٣ 
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

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

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

ــتمرارية أهلية مقدم العطاء   ٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيانات العطاء التي توكد اس
ــم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم  ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس

قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــاعة  ــوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٩ الس ــان الفتح واإلحالة َّـ ي ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لج ــاً:- س سادس

العاشرة صباحاً
ــب  ــاعة ٢:٠٠ ظهرا حس ــل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٦ الس ــليم العطاءات َّـ أو قب ــب تس ــابعا - يج  س
ــة البصرة (الجديد) / قاعة  ــوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظ ــي ِّـدينة البصرة وعلى العن ــت اِّـحل التوقي

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

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

     التاريخ : يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٦.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٣٥,٠٧٥,٠٠٠) خمسة وثالثون مليون  وخمسة وسبعون  
الف دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

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

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

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

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

العدد:  ٥٨٣٧                                                (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

(دفن بالرتاب والسبيس للمنطقة الصناعية مناقصة (٣/ بلديات ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

 استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٩٥١ َّـ ٢٠١٩/٩/٩ ) .
ــربة لتقديم عطاءاتهم  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــود الحكومية ) دعوة مقدمي العط ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس   يس

(اِّـغلقة دفن بالرتاب والسبيس للقطعة اِّـرقمة (٢٢٣/١٨)م١٧ العنربي واِّـشان  
- وبكلفة  تخمينية قدرها (٣,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ثالثة مليار وتسعمائة وخمسون مليون دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التنفيذ (٣٦٠ يوم).
- موقع اِّـشروع ( الهارثة ) 

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الخامسة     والصنف /  انشائية  
ــا تعليمات تنفيذ     ــــــية الوطنية التي حددتـــه ــالل إجراءات العطاءات التنافس ــذ العطاء من خــــ ــيتم تنفي  أوالً-  س
ــوح لجــميع    ــن وزارة التخطيط ، ومفــــت ـــــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــم (٢) لس ــة العامة رق ــود الحكــــــــــومي العق

اِّـتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية  

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

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

يقل قدره عن ١,١٨٥,٠٠٠,٠٠٠ واحد مليار ومائة وخمسة وثمانون   مليون دينار عراقي 
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

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

ــنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش
١,١٨٥,٠٠٠,٠٠٠ واحد مليار ومائة وخمسة وثمانون   مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد 
و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها 

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

ــعبة بيع الوثائق  ــة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من ش ــة وثائق العطاء الكاملة باللغ ــراء مجموع رابعاً- يمكن ش
ــم غري مسرتد  (١٥٠,٠٠٠) مائة   ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس ــية  / قس القياس

وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٣ 

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

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

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

وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــرة  ــاعة العاش ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٩ الس ــاً:- س سادس

صباحاً
  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٦ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت اِّـحلي 

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

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

     التاريخ: يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٦.
     العنوان: البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٣٩,٥٠٠,٠٠٠) تسعة وثالثون مليون وخمسمائة الف 
دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

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

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

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

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

العدد:٥٨٣٨                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

(دفن بالرتاب والسبيس للقطعة اِّـرقمة (٢٢٣/١٨) م١٧ العنربي واِّـشان  
مناقصة (٤/ بلديات ٢٠١٩)

NO.3267.MON.23.SEP.2019 العدد (٣٢٦٧) االثنين ٩/٢٣/ ٢٠١٩ 
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ــم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة ذي العددين  (٣٩٥١ َّـ ٢٠١٩/٩/٩ ) و(٤١٥٣ َّـ  ــتنادا اُّـ كتابي قس اس
.(٢٠١٩/٩/١٩

ــربة لتقديم عطاءاتهم  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــة ) دعوة مقدمي العط ــم العقود الحكومي ــة البصرة / قس ــر (محافظ   يس
(اِّـغلقة افراز وترابية وسبيس على القطعة اِّـرقمة ٣٦/٥ مقاطعة ٢٧ االكوات َّـ قضاء شط العرب) 

- وبكلفة  تخمينية قدرها ( ٤٢٤,٧١٢,٥٠٠) اربعمائة وأربعة وعشرون   مليون  وسبعمائة واثنى عشر الف وخمسمائة  
دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التنفيذ ( ١٨٠  يوم ) .

- موقع اِّـشروع ( شط العرب ) 
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / العاشرة      والصنف /  انشائية  

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

ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية/ 
شعبة اعالن اِّـشاريع) وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة البصرة

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

ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية بمبلغ ال  أ -متطلبات الس
يقل  قدره  عن ١٢٧,٤١٤,٠٠٠ مائة وسبعة وعشرون   مليون  واربعمائة وأربعة عشر الف دينار عراقي 

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

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:
ــنوات ( ٧) السبع السابقة وبمبلغ ال يقل عن  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش
١٢٧,٤١٤,٠٠٠ مائة وسبعة وعشرون  مليون  واربعمائة وأربعة عشر الف دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
ــتخدمة  ــاليب والتكنولوجيا اِّـس هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس

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

ــعبة بيع الوثائق  ــن قبل اِّـناقصني الراغبني من ش ــاء الكاملة باللغة العربية م ــراء مجموعة وثائق العط ــاً- يمكن ش رابع
ــم غري مسرتد  (١٠٠,٠٠٠) مائة   ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس ــية  / قس القياس

الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٣ 

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

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

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

وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــرة  ــاعة العاش ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٩   الس ــاً:- س سادس

صباحاً
  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٦ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت اِّـحلي 

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

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

     التاريخ : يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٦.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــبعة واربعون   ــق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة( ٤,٢٤٧,١٢٥) أربعة  مليون  ومائتان وس ــا- يجب أن يراف ثامن
ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد  ــكل صك مصدق او س ــرون دينار عراقي على ش ــة وعش الف  ومائة وخمس

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

عاشرا  - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــذي يلي يوم  ــمي ال ــد الغلق َّـ يوم الدوام  الرس ــمية يكون  موع ــق اِّـناقصة عطلة رس ــادف يوم غل ــر - اذا ص ــد عش اح

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

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

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٨٣٩                                                   (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

إفراز وترابية وسبيس على القطعة اِّـرقمة ٣٦/٥ مقاطعة ٢٧ 
االكوات َّـ قضاء شط العرب مناقصة (٦/ بلديات ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٩٧٩ َّـ ٢٠١٩/٩/١١).
ــربة لتقديم عطاءاتهم  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــود الحكومية ) دعوة مقدمي العط ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس   يس

(اِّـغلقة انشاء مجموعة طرق َّـ منطقة الحوطة) بطول  ١٠,٠٧٥ كم
- وبكلفة  تخمينية قدرها (٢,٠٨١,٣٠٠,٠٠٠) اثنان  مليار  وواحد وثمانون  مليون  وثالثمائة الف  دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التنفيذ ( ٢٥٠  يوم ) .

- موقع اِّـشروع ( شط العرب ) 
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السادسة     والصنف /  انشائية  

ــي حددتـــها تعليمات تنفيذ     ــــــية الوطنية الت ــذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي  أوالً-  س
ــط، ومفــــتوح لجــميع    ــن وزارة التخطي ـــــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــة رقم (٢) لس ــة العام ــود الحكــــــــــومي العق

اِّـتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية/ 

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

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

يقل  قدره  عن ٦٢٤,٣٩٠,٠٠٠ ستمائة وأربعة وعشرون  مليون  وثالثمائة وتسعون الف دينار عراقي 
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

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

ــنوات ( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش
٦٢٤,٣٩٠,٠٠٠ ستمائة وأربعة وعشرون  مليون  وثالثمائة وتسعون الف دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال 
ــتخدمة  ــاليب والتكنولوجيا اِّـس هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل، تعقيداته، األس

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

ــعبة بيع الوثائق  ــة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من ش ــة وثائق العطاء الكاملة باللغ ــراء مجموع رابعاً- يمكن ش
ــم غري مسرتد  (١٥٠,٠٠٠) مائة   ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس ــية  / قس القياس

وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٣ 

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

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

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

وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ــاعة العاشرة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٩   الس ــاً:- س سادس

صباحاً
  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٦ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت اِّـحلي 

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

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

     التاريخ : يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٦.
     العنوان: البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٢٠,٨١٣,٠٠٠) عشرون مليون  وثمانمائة وثالثة عشر  
الف دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

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

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

ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــة من مراحلها وقب ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحل ــرة الحق َّـ الغ ــر - للدائ ــا عش اثن
مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

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

العدد:  ٥٨٠٧                                               (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

إنشاء مجموعة طرق َّـ منطقة الحوطة بطول ١٠,٠٧٥ كم  
مناقصة (١٣/ طرق وجسور ٢٠١٩)

NO.3267.MON.23.SEP.2019 العدد (٣٢٦٧) االثنين ٩/٢٣/ ٢٠١٩ 
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٩٥١ َّـ ٢٠١٩/٩/٩ ) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة 

افراز وترابية وسبيس على القطعة اِّـرقمة ٥/٣٠ و ٣/٣٠ نهر الحسن والقطعة ٩/١١ و ٨/١١ 
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ٣,٦٠٦,٠٨٠,٠٠٠) ثالثة مليار وستمائة وستة  مليون  وثمانون  الف دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم ) .

- موقع اِّـشروع ( شط العرب ) 
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الخامسة      والصنف /  انشائية  

ــــــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات تنفيذ     ــيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافس  أوالً-  س
ــط ، ومفــــتوح لجــميع    ــادرة من وزارة التخطي ـــــنة ٢٠١٤ والص ــود الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لس العق

اِّـتناقصني.
ـــــــم العـــــــقود  ــات إضافية من (قس ــوا على معلوم ــني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصل ــن للمناقص ــاً- يمك ثاني
الحكومية  / شعبة اعالن اِّـشاريع) وذلك من  الساعة ٨:٠٠ صباحا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي ِّـحافظة 

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

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

اليقل  قدره  عن ١,٠٨٢,٠٠٠,٠٠٠   واحد مليار واثنان وثمانون مليون  دينار عراقي 
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

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

ــابقة وبمبلغ اليقل  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش
ــن١,٠٨٢,٠٠٠,٠٠٠   واحد مليار واثنان وثمانون مليون  دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و  ع
تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها 

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

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

وخمسون  الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٣ 
خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

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

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

اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ــاً:- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٩   الساعة العاشرة  سادس

صباحاً
  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٦ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت 
ــد) / قاعة لجنة فتح  ــوان محافظة البصرة (الجدي ــرة / اِّـعقل / مبنى دي ــرة  وعلى العنوان  : البص ــة البص ــي ِّـدين اِّـحل

العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 

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

     التاريخ : يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٦.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة( ٣٦,٠٦١,٠٠٠) ستة وثالثون  مليون  وواحد وستون   
الف  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

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

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

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

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

العدد:٥٨٤٧                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

 (افراز وترابية وسبيس على القطعة اِّـرقمة ٥/٣٠ و ٣/٣٠ نهر 
الحسن والقطعة ٩/١١ و ٨/١١ مناقصة (١٦/ بلديات٢٠١٩)

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 (٣٩٥١ َّـ ٢٠١٩/٩/٩ ) .
ــربة لتقديم عطاءاتهم  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــود الحكومية ) دعوة مقدمي العط ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس   يس

(اِّـغلقة دفن شوارع بالرتاب والحصى الخابط لحي القاسم (االفرازات الجديدة للبلدية) والشوارع الرئيسية الرابطة 
- وبكلفة  تخمينية قدرها (١,٥٨٤,٠٠٠,٠٠٠) واحد  مليار وخمسمائة وأربعة وثمانون مليون دينار عراقي   

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩.
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوم ) .

- موقع اِّـشروع ( االمام الصادق  ) 
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة      والصنف /  انشائية  

ــا تعليمات تنفيذ     ــــــية الوطنية التي حددتـــه ــالل إجراءات العطاءات التنافس ــذ العطاء من خــــ ــيتم تنفي  أوالً-  س
ــوح لجــميع    ــن وزارة التخطيط ، ومفــــت ـــــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــم (٢) لس ــة العامة رق ــود الحكــــــــــومي العق

اِّـتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية/ 

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

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

يقل  قدره  عن ٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠ اربعمائة وخمسة وسبعون مليون ومائتان الف دينار عراقي 
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

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

اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات ( ٧) السبع السابقة وبمبلغ ال يقل عن 
(٤٧٥,٢٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسة وسبعون مليون ومائتان الف دينار عراقي

ــل ، تعقيداته ،  ــى باِّـماثلة  حجم العم ــاح  بالكامل. و يعن ــد و تم إنجازها بنج ــة ألعمال هذا العق ــود مماثل ــذ عق لتنفي
األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) 

* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) 
ــعبة بيع الوثائق  ــة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من ش ــة وثائق العطاء الكاملة باللغ ــراء مجموع ــاً- يمكن ش رابع
ــم غري مسرتد  (١٥٠,٠٠٠) مائة   ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس ــية  / قس القياس

وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٣ 

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

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

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

وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــرة  ــاعة العاش ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٩ الس ــاً:- س سادس

صباحاً
  سابعا - يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٦ الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب التوقيت اِّـحلي 

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

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

     التاريخ : يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٦.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٥,٨٤٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون  وثمانمائة واربعون  
الف دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 

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

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

ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــة من مراحلها وقب ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحل ــرة الحق َّـ الغ ــر - للدائ ــا عش اثن
مقتضيات اِّـصلحة العامة وال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

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

العدد:٥٨٤٥                                                (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

دفن شوارع بالرتاب والحصى الخابط لحي القاسم (االفرازات الجديدة للبلدية) 
والشوارع الرئيسية الرابطة مناقصة (١٨/ بلديات ٢٠١٩)

NO.3267.MON.23.SEP.2019 العدد (٣٢٦٧) االثنين ٩/٢٣/ ٢٠١٩ 
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة ذي العدد  (٣٩٥١ َّـ ٢٠١٩/٩/٩).
ــم عطاءاتهم (اِّـغلقة)  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقدي ــود الحكومية ) دعوة مقدمي العط ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس يس

مشروع (انشاء طرق ترابية وسبيس داخل التصميم األساسي لقضاء شط العرب ضمن القطعة (١٠ م٢٨ البيبان)
ــعمائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وخمسون الف  ــعة مليار وتس - وبكلفة  تخمينية قدرها (٩,٩٩٥,٩٥٠,٠٠٠)  تس

دينار عراقي.
 - ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩ 

 - مدة التنفيذ (٧٣٠  يوم ).
 - - موقع اِّـشروع (شط العرب)

   - الدرجة والصنف اِّـطلوبة: الدرجة / الرابعة       والصنف /  إنشائية 
ــات تنفيذ العقود الحكومية  ــية الوطنية التي حددتها تعليم ــاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــذ العط ــيتم تنفي   أوالً-  س

العامة رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح لجميع اِّـتناقصني.
ــعبة اعالن  ــم العقود الحكومية  / ش ــن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قس ــاً- يمك   ثاني

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

• القدرة اِّـالية:
أ-الحسابات الختامية معدل ربح آلخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم امتالك 
ــاباتها الختامية الرابحة  للسنتني التي تسبق عام ٢٠١٤ وذلك  ــابات ختامية رابحة آلخر سنتني فيتم تقديم حس ــركة حس الش
ــم اِّـناقصات والعقود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤  ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة قس اس

َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .
على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ب-معدل اإليراد السنوي على مدى آخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن (٧,٤٩٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليار واربعمائة وسبعة 
وتسعون مليون دينار عراقي

ت-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ 
قدره  ( ٢،٤٩٩،٠٠٠،٠٠٠ ) اثنان مليار واربعمائة وتسعة  وتسعون مليون دينار عراقي

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

ــابقة وبمبلغ اليقل عن   ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ــاول , أو ادارة عق ــة مق ــاركة بصف أ-اِّـش
ــتة مليار دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى  (٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) س
ــادس (متطلبات صاحب  ــار اليها َّـ الفصل الس ــتخدمة اِّـش ــاليب والتكنولوجيا اِّـس ــم العمل ، تعقيداته ، األس ــة  حج باِّـماثل

العمل) 
ب-  توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب  َّـ الوثيقة القياسية 

ــم غري  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رس رابعاً- يمكن ش
مسرتد  قدرة (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٣   

خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم الخميس  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣   الساعة العاشرة صباحاً
ــب التوقيت  ــاعة ٢:٠٠ ظهرا     حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/١٠ الس ــاً -يجب تس   سادس
ــح العطاءات فعليا   ــيتم فت ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس ــي ِّـدين اِّـحل

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 ٢٠١٩/١٠/١٠.
     العنوان: ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــكل صك  ــاءات ضمان العطاء بقيمة (١٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مائة مليون دينار عراقي على ش ــب أن يرفق بجميع العط ــابعاً - يج س
مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات.

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

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

٣- تفويض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.
ــدم العطاء او وثائق  ــتمرارية أهلية مق ــات العطاء التي توكد اس ــن الجهات اِّـحددة َّـ ورقة بيان ــادق عليها م ــق اِّـص ٤- الوثائ
ــم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه. وبخالفه  ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس التأهيل الالحق بموجب االس

سيتم استبعاد العطاء
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوم.

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

ــب مقتضيات  ــن مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة وحس ــق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة م ــر - للدائرة الح ــا عش اثن
اِّـصلحة العامة وال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة بأي تعويض جراء ذلك 

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

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

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

العدد:٥٨٤٠                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

إنشاء طرق ترابية وسبيس داخل التصميم األساسي لقضاء شط العرب 
ضمن القطعة (١٠ م٢٨ البيبان) مناقصة (١٩/ بلديات ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

  استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٩١٥ َّـ ٢٠١٩/٩/٨ ) .
ــربة لتقديم عطاءاتهم  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخ ــة ) دعوة مقدمي العط ــم العقود الحكومي ــة البصرة / قس ــر (محافظ   يس

(اِّـغلقة مشروع  (تأهيل قاعات عدد (٥) َّـ موقع عكا َّـ الزبري للموقوفني َّـ قضايا اِّـخدرات)
- وبكلفة  تخمينية قدرها (١١٩,٩٨٥,٠٠٠) مائة وتسعة عشر مليون وتسعمائة وخمسة وثمانون الف دينار عراقي 

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التنفيذ ( ١٨٠  يوم ) .

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

ــي حددتـــها تعليمات تنفيذ     ــــــية الوطنية الت ــن خــــالل إجراءات العطاءات التنافس ــذ العطاء م ــيتم تنفي  أوالً-  س
ــط ، ومفــــتوح لجــميع    ــن وزارة التخطي ـــــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــة رقم (٢) لس ــة العام ــود الحكــــــــــومي العق

اِّـتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية  

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

• القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام بمتطلبات السيولة النقدية : على مقدم 
ــة  ــيولة النقدية بمبلغ ال يقل  قدره  عن ٣٥,٩٩٥,٥٠٠ خمس العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس

وثالثون مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون  الف وخمسمائة  دينار عراقي 
ــة متطلبات الخربة الفنية  ــالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبي ــدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دلي ــربة والق ١- الخ

اِّـدرجة أدناه:
ــنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ ال يقل عن  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش
ــمائة  دينار عراقي لتنفيذ عقود  ــعون الف وخمس ــة وتس ــعمائة وخمس ــة وثالثون مليون وتس (٣٥,٩٩٥,٥٠٠) خمس
مماثلة ألعمال هذا العقد وتم إنجازها بنجاح بالكامل. و يعنى باِّـماثلة حجم العمل، تعقيداته، األساليب والتكنولوجيا 

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

ــني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع  ــق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقص ــراء مجموعة وثائ رابعاً- يمكن ش
رسم غري مسرتد قدرة   (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٤  .

ــرة  ــاعة العاش ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٣٠   الس ــاً- س خامس
صباحا

ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٧ الساعة ٢:٠٠ ظهرا  حسب التوقيت  ــاً- يجب تس   سادس

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

     الوقت : الساعة ٢:٠٠ ظهرا حسب توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٧.

     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
خامساً – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ:

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

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

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

وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
ــعون الف   ــعة وتس ــاء بقيمة (١,١٩٩,٨٥٠) مليون ومائة وتس ــاءات ضمان العط ــب أن يرافق بجميع العط ــا- يج ثامن
وثمانمائة وخمسون  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.
ــذي يلي يوم  ــمي ال ــد الغلق َّـ يوم الدوام  الرس ــمية يكون  موع ــق اِّـناقصة عطلة رس ــادف يوم غل ــر - اذا ص ــد عش اح

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

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

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

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

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٨٣٦                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

(تأهيل قاعات عدد (٥) َّـ موقع عكا َّـ الزبري للموقوفني َّـ قضايا اِّـخدرات)
مناقصة (٢٠/ أمن وعدالة ٢٠١٩)

NO.3267.MON.23.SEP.2019 العدد (٣٢٦٧) االثنين ٩/٢٣/ ٢٠١٩ 



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

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٩٥١ َّـ ٢٠١٩/٩/٩ ) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة 

دفن بالرتاب والسبيس وتنظيم معالم افرازات  القطعة ٣/١ م ٦٣ الدير.
ــمائة الف دينار  ــة قدرها( ٣,١٣٢,٥٠٠,٠٠٠) ثالثة  مليار  ومائة  واثنان  وثالثون مليون   وخمس ــة  تخميني - وبكلف

عراقي   .
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .

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

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الخامسة   والصنف /  انشائية  .
ــي حددتـــها تعليمات تنفيذ     ــــــية الوطنية الت ــن خــــالل إجراءات العطاءات التنافس ــذ العطاء م ــيتم تنفي  أوالً-  س
ــط ، ومفــــتوح لجــميع    ــن وزارة التخطي ـــــنة ٢٠١٤ والصادرة م ــة رقم (٢) لس ــة العام ــود الحكــــــــــومي العق

اِّـناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية  

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

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

اليقل  قدره  عن
( ٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠ )تسعمائة واربعون مليون  دينار عراقي 

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

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:
ــنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن  ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش
ــعمائة واربعون مليون  دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح   ٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠ تس
بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس 

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

ــعبة بيع الوثائق  ــة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من ش ــراء مجموعة وثائق العطاء الكامل ــاً- يمكن ش رابع
ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  (١٥٠,٠٠٠) مائة   ــية  / قس القياس

وخمسون الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٣ .
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

ــع من الوثيقة  ــم الراب ــة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــق العطاء ٢-الجداول الكامل ــاء وملح ــالة العط (١- رس
القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .

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

َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
ــاعة العاشرة  ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٩   الس ــاً:- س سادس

صباحاً.
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٦ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت  ــابعا - يجب تس   س
ــة لجنة فتح  ــرة (الجديد) / قاع ــى ديوان محافظة البص ــرة / اِّـعقل / مبن ــى العنوان  : البص ــة البصرة  وعل ــي ِّـدين اِّـحل

العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 

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

     التاريخ : يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٦.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة( ٣١,٣٢٥,٠٠٠) واحد وثالثون مليون  وثالثمائة وخمسة 
ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية  ــكل صك مصدق او س ــرون   الف دينار عراقي على ش وعش

العطاءات .
تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

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

.
ــب  ــل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقب ــق َّـ الغاء اِّـناقص ــر - للدائرة الح ــا عش اثن

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

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد: ٥٨٤١                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

 (دفن بالرتاب والسبيس وتنظيم معالم افرازات  القطعة ٣/١ م ٦٣ 
الدير مناقصة (٢١/ بلديات٢٠١٩)

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 (٣٩٥١ َّـ ٢٠١٩/٩/٩) .
يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) 

مشروع افراز القطعة ٢/٥٤ والقطعة ١/٥٤ م ٦ السيبة واعمال الدفن بالرتابية والسبيس / اِّـرحلة األوُّـ 
ــة واربعون مليون  مليار دينار  ــر مليار وثمانمائة وخمس ــبعة عش      - وبكلفة  تخمينية قدره(١٧,٨٤٥,٠٠٠,٠٠٠)  س

عراقي . 
 - ضمن برنامج تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩

 - مدة التنفيذ ( ٢٥٠  يوما ) .
 - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الثانية      والصنف /  إنشائية .

-موقع اِّـشروع ( السيبة  ) .
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود الحكومية 

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

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

• القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
ــنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم  ــابات الختامية معدل ربح ألخر س أ- الحس
ــنتني التي تسبق عام  ــاباتها الختامية الرابحة للس ــنتني فيتم تقديم حس ــابات ختامية رابحة  الخر س ــركة حس امتالك الش
٢٠١٤ وذلك استنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسم اِّـناقصات والعقود ذي العدد 

١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .
ــر مليار   ــبعة عش ــنوات يجب ان ال يقل عن ( ١٧,١٩٥,٤٤٢,٠٠٠)  س ــبع س ــنوي على مدى اخر س ب-معدل االيراد الس

ومائة وخمسة  وتسعون   مليون  واربعمائة واثنان واربعون الف دينار عراقي .
ــيولة النقدية بمبلغ  ــدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــة : على مقدم العطاء توضيح اِّـق ــيولة النقدي ت-متطلبات الس

اليقل  قدره  عن  (٦,٦٩٢,٠٠٠,٠٠٠)  ستة مليار وستمائة واثنان  وتسعون  مليون  دينار عراقي  .
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

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

ــابقة وبمبلغ اليقل  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ــود, او كمق ــاول , أو ادارة عق ــة مق ــاركة بصف اِّـش
عن(١٠,٧٠٧,٠٠٠,٠٠٠) عشرة مليار  وسبعمائة وسبعة مليون دينار عراقي  .لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد 
و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ 

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من شعبة بيع الوثائق القياسية  
ــون    ــرتد  (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمس ــم غري مس ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس / قس

الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٣.
ــرة  ــاعة العاش ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم الخميس  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣   الس ــاً- س خامس

صباحاً.
  سادساً -يجب تسليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/١٠ الساعة ٢:٠٠ ظهرا  حسب التوقيت 
ــيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا   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 ٢٠١٩/١٠/١٠.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــبعون مليون  ــة ( ١٧٨,٤٥٠,٠٠٠ ) مائة وثمانية وس ــاء بقيم ــان العط ــع العطاءات ضم ــق بجمي ــب أن يرف ــابعاً - يج س
ــدة ٢٨ يوم بعد تاريخ  ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـ ــكل صك مصدق او س ــون الف دينار عراقي على ش ــة وخمس واربعمائ

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

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

ــق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ  ــري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائ ــض تحري  ٣-تفوي
ــتمارات اِّـدرجة َّـ  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ورقة بيانات العطاء التي تؤكد اس

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

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

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

 basra.gov.iq ثالث  عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة  ــراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــركات بش ــر – الزام الش اربعة  عش

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

العدد:٥٨٤٦                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

 (افراز القطعة ٢/٥٤ والقطعة ١/٥٤ م ٦ السيبة واعمال الدفن بالرتابية 
والسبيس / اِّـرحلة األوُّـ  مناقصة (٢٢/ بلديات   / ٢٠١٩)

NO.3267.MON.23.SEP.2019 العدد (٣٢٦٧) االثنين ٩/٢٣/ ٢٠١٩ 
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استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة ذي العدد  (٣٩٥١ َّـ ٢٠١٩/٩/٩).
ــم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم   عطاءاتهم (اِّـغلقة)  ــر (محافظة البصرة / قس يس

مشروع (افراز ترابية وسبيس على القطعة اِّـرقمة (٣٦/١٢) َّـ قضاء شط العرب ).
ــرة الف    ــبعمائة وعش ــعون  مليون وس - وبكلفة  تخمينية قدره(٨,٤٩٨,٧١٠,٤٠٠)  ثمانية  مليار واربعمائة وثمانية وتس

واربعمائة دينار عراقي .
 - ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩ .

 - مدة التنفيذ ( ٥٤٥  يوما ) .
 - - موقع اِّـشروع (شط العرب  )

   - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الرابعة   والصنف /  إنشائية 
ــا تعليمات تنفيذ العقود الحكومية  ــية الوطنية التي حددته ــذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي   أوالً-  س

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

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

القدرة اِّـالية:
أ-الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم امتالك 
ــابات ختامية  رابحة الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية الرابحة  للسنتني التي تسبق عام ٢٠١٤ وذلك  ــركة حس الش
ــم اِّـناقصات والعقود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤  ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس اس

َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ 
على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:

ب-معدل اإليراد السنوي على مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن (٦,٣٧٤,٠٣٣,٠٠٠) ستة مليار وثالثمائة وأربعة 
وسبعون مليون  وثالثة وثالثون الف دينار عراقي.

ــيولة النقدية اليقل عن  ــح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضي ــات الس ت-متطلب
مبلغ قدره  ( ٢,٨٣٣,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليار وثمانمائة وثالثة وثالثون مليون  دينار عراقي.

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

ــابقة وبمبلغ اليقل عن   ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ــة مق ــاركة بصف أ-اِّـش
(٥,٠٩٩,٢٢٧,٠٠٠ ) خمسة مليار وتسعة وتسعون مليون ومائتان وسبعة وعشرون الف دينار عراقي

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

ب-  توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب  َّـ الوثيقة القياسية 

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم غري 
مسرتد  قدرة (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٣   

ــرة  ــاعة العاش ــة َّـ يوم الخميس  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٣   الس ــة لجان الفتح واإلحال ــد مؤتمر َّـ قاع ــيتم عق ــاً- س خامس
صباحاً.

ــاعة ٢:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت  ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم الخميس اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/١٠ الس ــاً -يجب تس   سادس
ــح العطاءات فعليا   ــيتم فت ــيتم رفضها. س ــمح بها). العطاءات اِّـتأخرة س ــي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يس اِّـحل

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 ٢٠١٩/١٠/١٠.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــة وثمانون مليون دينار عراقي على  ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٨٥،٠٠٠،٠٠٠ ) خمس س
شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية 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 اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .
ــض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة   ٣-تفوي
ــم  ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس بيانات العطاء التي توكد اس

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

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

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

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

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

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

العدد:  ٥٨٤٨                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

 (افراز ترابية وسبيس على القطعة اِّـرقمة (٣٦/١٢) َّـ قضاء شط 
العرب   مناقصة (٢٤/ بلديات    ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

   استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٩٥١ َّـ ٢٠١٩/٩/٩ ) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة 

انشاء شوارع ترابية وسبيس على القطعة اِّـرقمة ٥٩٥/٣٨٢م ٤٨ كوت الصلحي .
- وبكلفة  تخمينية قدرها (٤٩٦,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وستة وتسعون   مليون  دينار عراقي  . 

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

- موقع اِّـشروع ( أبو الخصيب  ) 
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / العاشرة     والصنف /  انشائية  

ــي حددتـــها تعليمات تنفيذ     ــــــية الوطنية الت ــذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي  أوالً-  س
ــط ، ومفــــتوح لجــميع    ــن وزارة التخطي ـــــنة ٢٠١٤ الصادرة م ــة رقم (٢) لس ــة العام ــود الحكــــــــــومي العق

اِّـناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية  

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

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

اليقل  قدره  عن ( ١٤٩,٠٠٠,٠٠٠ )مائة وتسعة واربعون  مليون دينار عراقي .
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

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

ــابقة وبمبلغ اليقل  ــبع الس ــنوات( ٧) الس ــاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس اِّـش
عن١٤٩,٠٠٠,٠٠٠ مائة وتسعة واربعون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها 
بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل 

السادس (متطلبات صاحب العمل) .
* توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل .

( القسم الثالث وثيقة االشغال) 
ــعبة بيع الوثائق  ــة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من ش ــراء مجموع رابعاً- يمكن ش
ــية  / قسم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  (١٠٠,٠٠٠) مائة   القياس

الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٣ 

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

القياسية وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .
ــاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة  ــض تحريري ِّـمثل مقدم العط  ٣-تفوي
ــتمارات  ــاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ــتمرارية أهلية مقدم العط ــاء التي تؤكد اس ــات العط ــة بيان َّـ ورق

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

صباحاً.
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٦ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت  ــابعا - يجب تس   س
ــد) / قاعة لجنة فتح  ــة البصرة (الجدي ــل / مبنى ديوان محافظ ــوان  : البصرة / اِّـعق ــرة  وعلى العن ــة البص ــي ِّـدين اِّـحل

العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 

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

     التاريخ : يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٦.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــة مليون  دينار عراقي على شكل  ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة( ٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس
صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

ــمي الذي يلي يوم  ــون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام  الرس ــمية يك ــر  - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــد  عش اح
العطلة .

ــب  ــن مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة م ــر - للدائرة الحق َّـ الغ ــا عش اثن
مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

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

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد: ٥٨٤٤                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

 ( انشاء شوارع ترابية وسبيس على القطعة اِّـرقمة ٥٩٥/٣٨٢م ٤٨ كوت 
الصلحي  مناقصة (٣١/ بلديات٢٠١٩)

NO.3267.MON.23.SEP.2019 العدد (٣٢٦٧) االثنين ٩/٢٣/ ٢٠١٩ 



22إعالنات
محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية/ شعبة اعالن اِّـشاريع

Basra Governorate Directorate of Government
Contracts Dept Announcement

 استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٨٣١ َّـ ٢٠١٩/٩/٢ ) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 

(اِّـغلقة مشروع تبليط السدة ِّـناطق الصينخ بطول ٢,٥٦ كم والعلي بطول ١ كم واِّـاجدية بطول ٣ كم ).
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ )مليار  وخمسمائة مليون دينار عراقي .

- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .
 - مدة التنفيذ ( ٢١٠  يوما ) .

- موقع اِّـشروع ( الهارثة ) 
  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الثامنة   والصنف /  انشائية  

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

اِّـناقصني.
ـــــــم العـــــــقود  ــى معلومات إضافية من (قس ــني ذوي األهـــلية الراغبني  الحصول عل ــاً- يمكن للمناقص ثاني
ــب التوقيت اِّـحلي  ــا اُّـ ٢:٠٠ ظهرا حس ــاعة ٨:٠٠ صباح ــاريع) وذلك من  الس ــعبة اعالن اِّـش ــة  / ش الحكومي

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

ــيولة النقدية  ــه على القيام بمتطلبات الس ــدم أدلة موثقة تثبت قدرت ــى مقدم العطاء أن يق ــدرة اِّـالية:عل • الق
ــل  قدره  عن  ــيولة النقدية بمبلغ اليق ــة كالس ــري اِّـوارد اِّـالي ــدرة اِّـالية وتوف ــاء توضيح اِّـق ــدم العط ــى مق . عل

(٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسون مليون  دينار عراقي .
ــنوات( ٧)  ــة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللس ــاركة بصف ــربة والقدرة الفنية: اِّـش ٢-الخ
ــار عراقي لتنفيذ عقود  ــون مليون  دين ــابقة وبمبلغ اليقل عن (٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ) اربعمائة وخمس ــبع الس الس
ــاليب  ــل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس ــذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكام ــال ه ــه ألعم مماثل

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

رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع 
رسم غري مسرتد قدرة   (١٠٠,٠٠٠) مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٤.

ــاعة  ــة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٣٠   الس ــر َّـ قاعة لجان الفتح واالحال ــيتم عقد مؤتم ــاً- س خامس
العاشرة صباحا.

ــاعة ٢:٠٠ ظهرا     حسب  ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٧ الس ــاً- يجب تس   سادس

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 توقيت اِّـحلي ِّـدينة البصرة .
     التاريخ : يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٧.

     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.
خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ

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

ــادق عليها من الجهات  ــاء.٤- الوثائق اِّـص ــاء اِّـخول بالتوقيع على العط ــري ِّـمثل مقدم العط ــض تحري  ٣-تفوي
ــل الالحق بموجب  ــاء  او وثائق التأهي ــتمرارية أهلية مقدم العط ــاء التي تؤكد اس ــة بيانات العط ــددة َّـ ورق اِّـح
ــيتم  ــاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف س ــق من اهلية مقدم العط ــم الرابع للتحق ــتمارات اِّـدرجة َّـ القس االس

استبعاد العطاء.
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 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

عاشرا  - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــمية يكون  موعد الغلق َّـ يوم الدوام  الرسمي الذي يلي يوم  ــر  - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس احد عش

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

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

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

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

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٨٣٥                                                   (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

 ( تبليط السدة ِّـناطق الصينخ بطول ٢,٥٦ كم والعلي بطول ١ كم 
واِّـاجدية بطول ٣ كم  مناقصة (٥٤/ بلديات ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

  استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٨٣١ َّـ ٢٠١٩/٩/٢) .
ــم عطاءاتهم (اِّـغلقة)  ــاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقدي ــود الحكومية ) دعوة مقدمي العط ــم العق ــر (محافظة البصرة / قس يس

مشروع ( تبليط  طرق متفرقة داخل التصميم االساس لقضاء شط العرب ).
     - وبكلفة  تخمينية قدره(٨,٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠)   ثمانية مليار ومائتان وثالثة مليون   دينار عراقي .

   - ضمن برنامج تنمية األقاليم لعام ٢٠١٩
 - مدة التنفيذ ( ٣٦٥  يوما ) .
 -موقع اِّـشروع (شط العرب )

 - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الرابعة  والصنف /   انشائية                
ــات تنفيذ  العقود الحكومية  ــية الوطنية التي حددتها تعليم ــذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي   أوالً-  س

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

• القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم امتالك 
ــاباتها الختامية الرابحة  للسنتني التي تسبق عام ٢٠١٤ وذلك  ــابات ختامية رابحة الخر سنتني فيتم تقديم حس ــركة حس الش
ــم اِّـناقصات والعقود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤  ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس اس

َّـ ٢٠١٧/٨/٢٩ .
ــار ومائة واثنان  ــتة ملي ــنوات يجب ان ال يقل عن (٦,١٥٢,٢٥٠,٠٠٠)  س ــبع س ــنوي على مدى اخر س ــدل االيراد الس ٢-مع
وخمسون مليون  ومائتان وخمسون الف  دينار عراقي  محسوبا من الدفعات الكلية اِّـستلمة عن األعمال اِّـنفذه للعقود اِّـنجزة 

اوتلك اِّـستمرة.
ــيولة النقدية بمبلغ اليقل   ــيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس ٣-متطلبات الس

قدره  عن  (٢,٧٣٤,٣٣٤,٠٠٠)  ملياران وسبعمائة واربعة وثالثون مليون وثالثمائة واربعة وثالثون الف دينار عراقي  .
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

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

ــل  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
ــرون مليون  وثمانمائة الف  دينار عراقي  .لتنفيذ عقود مماثله  ــعمائة وواحد وعش عن(٤,٩٢١,٨٠٠,٠٠٠) اربعة مليار وتس
ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة 

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

ــم غري  ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رس رابعاً- يمكن ش
مسرتد  قدرة (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم الثالثاء   اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٤ .

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

وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .
ــاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة َّـ ورقة  ــض تحريري ِّـمثل مقدم العطاء اِّـخول بالتوقيع على العط  ٣-تفوي
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.
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االربعاء   اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٢   الساعة العاشرة صباحاً
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٩.الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت اِّـحلي  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 االربعاء اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٩.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــون وثالثون  الف دينار  ــة ( ٨٢,٠٣٠,٠٠٠ ) اثنان وثمانون  ملي ــع العطاءات ضمان العطاء بقيم ــب أن يرافق بجمي ــاً- يج ثامن
عراقي  على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

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

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

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

ــع الوثائق  ــعبة بي ــم العقود الحكومية/ ش ــة العراق/محافظة البصرة/قس ــه أعاله*:جمهوري ــار إلي ــر-  العنوان اِّـش ــة عش اربع
القياسية.

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

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٨٣٤                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

 (تبليط  طرق متفرقة داخل التصميم االساس لقضاء شط العرب)
مناقصة (٥٥/ بلديات  / ٢٠١٩)

NO.3267.MON.23.SEP.2019 العدد (٣٢٦٧) االثنين ٩/٢٣/ ٢٠١٩ 



23إعالنات
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 (٣٨٣١ َّـ ٢٠١٩/٩/٢ ) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة 

مشروع انشاء جسور كونكريتية َّـ قضاء شط العرب عدد(٩).
- وبكلفة  تخمينية قدرها( ٤,٥٦٣,٨٠٠,٠٠٠ )اربع مليار   وخمسمائة وثالثة وستون مليون وثمانمائة الف دينار 

عراقي .
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .

 - مدة التنفيذ ( ٣٠٠  يوم ) .
- موقع اِّـشروع (شط العرب  ) 

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الخامسة  والصنف /  انشائية  .
ــي حددتـــها تعليمات تنفيذ     ــــــية الوطنية الت ــذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي  أوالً-  س
ــط ، ومفــــتوح لجــميع    ــن وزارة التخطي ـــــنة ٢٠١٤ الصادرة م ــة رقم (٢) لس ــة العام ــود الحكــــــــــومي العق

اِّـناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني  الحصول على معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية  

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

• القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام بمتطلبات السيولة النقدية : على مقدم 
ــغ اليقل  قدره  عن ١,٣٦٩,١٤٠,٠٠٠  ــيولة النقدية بمبل ــاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالس العط

مليار وثالثمائة وتسعة وستون مليون ومائة واربعون الف دينار عراقي .
٢-الخربة والقدرة الفنية:

على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه:
اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن( 

١,٣٦٩,١٤٠,٠٠٠ )مليار وثالثمائة وتسعة وستون مليون ومائة واربعون الف دينار عراقي
ــل ، تعقيداته ،  ــل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العم ــد و تم أنجازها بنجاح  بالكام ــود مماثله ألعمال هذا العق 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   (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٤.

خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٣٠   الساعة العاشرة 
صباحا

ــب  ــاعة ٢:٠٠ ظهرا     حس ــوم االثنني  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٧ الس ــليم العطاءات َّـ أو قبل ي ــب تس ــاً- يج   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 االثنني  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٧.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ
ــم الرابع من الوثيقة  ــة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القس ــاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوب ــاء وملحق العط ــالة العط   ١- رس

القياسية وجداول الكميات اِّـسعره وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .
ــاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة  ــض تحريري ِّـمثل مقدم العط  ٣-تفوي
ــتمارات  ــاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ــتمرارية أهلية مقدم العط ــاء التي تؤكد اس ــات العط ــة بيان َّـ ورق

اِّـدرجة َّـ القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
ــتمائة   ــة واربعون مليون وس ــاءات ضمان العطاء بقيمة( ٤٥,٦٣٨,٠٠٠) خمس ــب أن يرفق بجميع العط ــا- يج ثامن
ــفتجة او خطاب ضمان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بعد تاريخ  ــكل صك مصدق او س وثمانية وثالثون   الف دينار عراقي على ش

نفاذية العطاءات .
تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

عاشرا  - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــمي الذي يلي يوم  ــد الغلق َّـ يوم الدوام  الرس ــمية يكون  موع ــر  - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــد عش اح

العطلة .
ــب  ــن مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة م ــر - للدائرة الحق َّـ الغ ــا عش اثن

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

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

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

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٨٣٣                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

 (انشاء جسور كونكريتية َّـ قضاء شط العرب عدد(٩)
مناقصة (٥٦/ بلديات   ٢٠١٩)

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

Contracts Dept Announcement

     استنادا اُّـ كتاب قسم التخطيط واِّـتابعة َّـ محافظة البصرة اِّـرقم (٣٨٣١ َّـ ٢٠١٩/٩/٢ ) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة 

مشروع انشاء طريق اِّـمتد من جسر كردالن اُّـ شارع مشروع اِّـاء.
ــعة وثمانون مليون واربعمائة الف دينار  ــعمائة وتس - وبكلفة  تخمينية قدرها( ٣,٩٨٩,٤٠٠,٠٠٠) ثالثة مليار   وتس

عراقي .
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .

 - مدة التنفيذ ( ١٨٠  يوما ) .
- موقع اِّـشروع (شط العرب  ) 

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الخامسة   والصنف /  انشائية  .
 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافســــية الوطنية التي حددتـــها تعليمات تنفيذ العقود 

الحكــــــــــومية العامة رقم (٢) لســـنة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفــــتوح لجــميع   اِّـناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني  الحصول على معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية  / 

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

ــى مقدم العطاء  ــيولة النقدية  عل ــدم أدلة موثقة تثبت قدرته بمتطلبات الس ــى مقدم العطاء أن يق ــدرة اِّـالية:عل • الق
توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية بمبلغ اليقل  قدره  عن ١,١٩٦,٨٢٠,٠٠٠)) مليار ومائة 

وستة وتسعون مليون وثمانمائة وعشرون الف  دينار عراقي .
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

ــات الخربة الفنية  ــاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلب ــدم العطاء أن يقدم دليالً موثق ــدرة الفنية: على مق ــربة والق ١- الخ
اِّـدرجة أدناه اِّـشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي َّـ ( ١) عقد وللسنوات( ٧) السبع السابقة وبمبلغ 
ــتة وتسعون مليون وثمانمائة وعشرون الف  دينار عراقي لتنفيذ عقود  اليقل عن( ١,١٩٦,٨٢٠,٠٠٠) مليار ومائة وس
مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا 

اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل السادس (متطلبات صاحب العمل) ٣
 - توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل 

( القسم الثالث وثيقة االشغال) 
رابعاً- يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني َّـ  العنوان أدناه* ودفع رسم 

غري مسرتد قدرة   (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٤  .
ــرة  ــاعة العاش ــيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واالحالة َّـ يوم االثنني   اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٣٠   الس ــاً- س خامس

صباحا

ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٧ الساعة ٢:٠٠ ظهرا     حسب التوقيت  ــاً- يجب تس   سادس
اِّـحلي ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  

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

     التاريخ : يوم االثنني  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٧.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

خامساً – على مقدم العطاء االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واِّـتمثلة بـ
 ١- رسالة العطاء وملحق العطاء ٢-الجداول الكاملة اِّـطلوبة  والنماذج اِّـطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية 

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

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
ــعة وثالثون مليون وثمانمائة واربعة  ثامنا- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة( ٣٩,٨٩٤,٠٠٠) تس
ــد تاريخ نفاذية  ــذ ِّـدة ٢٨ يوما بع ــفتجة او خطاب ضمان ناف ــكل صك مصدق او س ــار عراقي على ش ــف دين ــعون  ال وتس

العطاءات .
تاسعا - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

عاشرا  - يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.
ــذي يلي يوم  ــمي ال ــد الغلق َّـ يوم الدوام  الرس ــمية يكون  موع ــق اِّـناقصة عطلة رس ــادف يوم غل ــر  - اذا ص ــد عش اح

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

اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك.
ــم العقود الحكومية/ شعبة بيع الوثائق  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  ــر – الزام الشركات بشراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــة  عش خمس
العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ َّـ ٢٠١٧/٨/٣ .

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٨٣٢                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

 (انشاء طريق اِّـمتد من جسر كردالن اُّـ شارع مشروع اِّـاء 
مناقصة (٥٧/ بلديات   ٢٠١٩)

NO.3267.MON.23.SEP.2019 العدد (٣٢٦٧) االثنين ٩/٢٣/ ٢٠١٩ 



24إعالنات
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 (٣٩٥١ َّـ٢٠١٩/٩/٩ ) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة 

دفن بالرتابية والسبيس على القطعة اِّـرقمة ٣٧/١٤.
ــعون مليون   وسبعمائة الف  ــة وتس ــعمائة وخمس - وبكلفة  تخمينية قدرها(٣,٩٩٥,٧٠٠,٠٠٠ ) ثالثة مليار وتس

دينار عراقي   .
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .

 - مدة التنفيذ ( ٢٥٠  يوما ) .
- موقع اِّـشروع ( شط العرب   ) 

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / الخامسة  والصنف /  انشائية  
ــي حددتـــها تعليمات تنفيذ     ــــــية الوطنية الت ــذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي  أوالً-  س
ــط ، ومفــــتوح لجــميع    ــن وزارة التخطي ـــــنة ٢٠١٤ الصادرة م ــة رقم (٢) لس ــة العام ــود الحكــــــــــومي العق

اِّـناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية  

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

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

اليقل  قدره  عن ( ١,١٩٩,٠٠٠,٠٠٠ )واحد مليار ومائة وتسعة وتسعون  مليون دينار عراقي .
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

ــح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية  ــربة والقدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوض ١- 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
ــعون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا  ــعة وتس عن١,١٩٩,٠٠٠,٠٠٠ واحد مليار ومائة وتس
ــتخدمة  ــاليب والتكنولوجيا اِّـس ــم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس ــد و ت العق

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

ــعبة بيع الوثائق  ــة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من ش ــراء مجموع رابعاً- يمكن ش
ــية  / قسم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  (١٥٠,٠٠٠) مائة  القياس

وخمسون  الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٣ .

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

القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .
ــاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة  ــض تحريري ِّـمثل مقدم العط  ٣-تفوي
ــتمارات  ــاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ــتمرارية أهلية مقدم العط ــاء التي تؤكد اس ــات العط ــة بيان َّـ ورق

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

صباحاً.
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٦ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت  ــابعا - يجب تس   س
ــد) / قاعة لجنة فتح  ــة البصرة (الجدي ــل / مبنى ديوان محافظ ــوان  : البصرة / اِّـعق ــرة  وعلى العن ــة البص ــي ِّـدين اِّـحل

العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 

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

     التاريخ : يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٦.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٤٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعون 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.

ــمي الذي يلي يوم  ــد الغلق َّـ يوم الدوام  الرس ــمية يكون  موع ــر  - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــد عش اح
العطلة .

ــب  ــن مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة م ــر - للدائرة الحق َّـ الغ ــا عش اثن
مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

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

اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد: ٥٨٤٢                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

 (دفن بالرتابية والسبيس على القطعة اِّـرقمة ٣٧/١٤ 
مناقصة (٥٩/ بلديات٢٠١٩)

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 (٣٩٥١ َّـ٢٠١٩/٩/٩ ) .
  يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم(اِّـغلقة 

مشروع افراز ترابية وسبيس للقطعة اِّـرقمة ١٠/٣٦ و ٩/٣٦ م ٢٧ االكوات .
ــتون مليون  واربعمائة وأربعة  ــة وس - وبكلفة  تخمينية قدرها,(١,٨٦٥,٤٥٤,٠٠٠) واحد مليار وثمانمائة وخمس

وخمسون الف دينار عراقي   .
- ضمن برنامج تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩  .

 - مدة التنفيذ ( ٣٦٠  يوما ) .
- موقع اِّـشروع ( شط العرب   ) 

  - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / السابعة     والصنف /  انشائية  
ــي حددتـــها تعليمات تنفيذ     ــــــية الوطنية الت ــذ العطاء من خــــالل إجراءات العطاءات التنافس ــيتم تنفي  أوالً-  س
ــط ، ومفــــتوح لجــميع    ــن وزارة التخطي ـــــنة ٢٠١٤ الصادرة م ــة رقم (٢) لس ــة العام ــود الحكــــــــــومي العق

اِّـناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهـــلية الراغبني الحصول على معلومات إضافية من (قســـــم العـــــــقود الحكومية  

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

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

اليقل  قدره  عن ( ٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ )خمسمائة وستون  مليون دينار عراقي .
على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخربة الفنية اِّـدرجة أدناه: 

ــه على تلبية متطلبات الخربة الفنية  ــدرة الفنية:على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيت ــربة والق 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
ــمائة وستون  مليون دينار عراقي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها  عن(٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠) خمس
بنجاح  بالكامل. و يعنى باِّـماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا اِّـستخدمة اِّـشار اليها َّـ الفصل 

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

ــعبة بيع الوثائق  ــة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من ش ــراء مجموع رابعاً- يمكن ش
ــية  / قسم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رسم غري مسرتد  (١٥٠,٠٠٠) مائة  القياس

وخمسون  الف دينار عراقي  اعتبارا من يوم االثنني اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٣ .

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

القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة وبموجب اِّـواد (١٢-١٤) من تعليمات ِّـقدمي العطاءات .
ــاء اِّـخول بالتوقيع على العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها من الجهات اِّـحددة  ــض تحريري ِّـمثل مقدم العط  ٣-تفوي
ــتمارات  ــاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس ــتمرارية أهلية مقدم العط ــاء التي تؤكد اس ــات العط ــة بيان َّـ ورق

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

صباحاً.
ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٦ الساعة ٢:٠٠ ظهرا   حسب التوقيت  ــابعا - يجب تس   س
ــد) / قاعة لجنة فتح  ــة البصرة (الجدي ــل / مبنى ديوان محافظ ــوان  : البصرة / اِّـعق ــرة  وعلى العن ــة البص ــي ِّـدين اِّـحل

العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. 

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

     التاريخ : يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٦.
     العنوان : البصرة / اِّـعقل / مبنى ديوان محافظة البصرة (الجديد) / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ثامنا- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ١٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعة 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 علية اِّـناقصة أجور النشر واالعالن.

ــمي الذي يلي يوم  ــد الغلق َّـ يوم الدوام  الرس ــمية يكون  موع ــر  - اذا صادف يوم غلق اِّـناقصة عطلة رس ــد عش اح
العطلة .

ــب  ــن مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة  وحس ــاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة م ــر - للدائرة الحق َّـ الغ ــا عش اثن
مقتضيات اِّـصلحة العامة و اليحق للمشركني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة  بأي تعويض جراء ذلك .

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

 اِّـهندس / محمد طاهر نجم التميمي
النائب الفني ِّـحــــافــــــظ البصـــرة

العدد:٥٨٤٣                                                  (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

 (مشروع افراز ترابية وسبيس للقطعة اِّـرقمة ١٠/٣٦ و ٩/٣٦ م ٢٧ االكوات 
مناقصة (٦٠/ بلديات٢٠١٩)
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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 (٤٠٧٣ َّـ ٢٠١٩/٩/١٦) .
يسر (محافظة البصرة / قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اِّـغلقة) مشروع 

تأهيل الشارع السياحي (مجاري وبلدية وماء وكهرباء )ابي الخصيب الداخلي .
     - وبكلفة  تخمينية قدره(٤٣,٦٤٥,٧٦٥,٠٠٠) ثالثة و اربعون  مليار  وستمائة وخمسة واربعون مليون وسبعمائة وخمسة 

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

 - مدة التنفيذ ( ٣٦٥  يوما ) .
 - الدرجة والصنف اِّـطلوبة : الدرجة / ممتازة  والصنف /  إنشائية /كهرباء –ميكانيك –كيمياوي و( بعرض فني ).

-موقع اِّـشروع ( ابي الخصيب   ) 
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ  العقود الحكومية العامة 

رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   اِّـناقصني.
ــعبة اعالن  ــم العقود الحكومية  / ش ــات إضافية من (قس ــني  الحصول على معلوم ــني ذوي األهلية الراغب ــن للمناقص ــاً- يمك   ثاني

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

• القدرة اِّـالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باِّـتطلبات اِّـالية اآلتية:
١- الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتالتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وَّـ حالة عدم امتالك 
ــبق عام ٢٠١٤ وذلك  ــاباتها الختامية الرابحة للسنتني التي تس ــنتني فيتم تقديم حس ــابات ختامية رابحة  الخر س ــركة حس الش
ــم اِّـناقصات والعقود ذي العدد ١٨٢٥٦/٧/٤ َّـ  ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قس اس

. ٢٠١٧/٨/٢٩
ــنوات يجب ان ال يقل عن ( ٤٨,٠١٠,٣٤٢,٠٠٠) ثمانية واربعون  مليار وعشرة   ــنوي على مدى اخر سبع س أ-معدل االيراد الس

مليون  وثالثمائة واثنان واربعون  الف دينار عراقي .
ب-متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء توضيح اِّـقدرة اِّـالية وتوفري اِّـوارد اِّـالية كالسيولة النقدية بمبلغ اليقل  قدره  

عن  (١٤,٥٤٩,٠٠٠,٠٠٠)  أربعة عشر مليار وخمسمائة وتسعة واربعون  مليون  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:

ــل  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
ــعة وخمسون الف دينار عراقي   ــرون مليار  ومائة وسبعة وثمانون مليون واربعمائة وتس ــتة وعش عن(٢٦,١٨٧,٤٥٩,٠٠٠) س

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

صاحب العمل) .

ب-  توفري الكوادر واِّـعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ( القسم الثالث وثيقة االشغال) .
ــية  /  ــعبة بيع الوثائق القياس ــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل اِّـناقصني الراغبني من ش رابعاً- يمكن ش
ــرتد  (٣٠٠,٠٠٠) ثالثمائة  الف دينار عراقي   ــم غري مس ــم العقود الحكومية / محافظة البصرة / جمهورية العراق. ودفع رس قس

اعتبارا من يوم االثنني    اِّـصادف ٢٠١٩/٩/٢٣.
خامساً- سيتم عقد مؤتمر َّـ قاعة لجان الفتح واإلحالة َّـ يوم االحد  اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/١٣   الساعة العاشرة صباحاً.

ــب التوقيت اِّـحلي  ــاعة ٢:٠٠ ظهرا  حس ــليم العطاءات َّـ أو قبل يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٢٠ الس ــاً -يجب تس   سادس
ِّـدينة البصرة . العطاءات اإللكرتونية (ال يسمح بها). العطاءات اِّـتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني 

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

     التاريخ : يوم االحد اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٢٠.
     العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

ــتة وثالثون مليون  واربعمائة  ــابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ( ٤٣٦,٤٥٨,٠٠٠ ) اربعمائة  وس س
ــد تاريخ نفاذية  ــان نافذ ِّـدة ٢٨ يوم بع ــفتجة او خطاب ضم ــكل صك مصدق او س ــف دينار عراقي على ش ــون ال ــة وخمس وثماني

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

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

ــن الجهات اِّـحددة َّـ ورقة  ــى العطاء.٤- الوثائق اِّـصادق عليها م ــدم العطاء اِّـخول بالتوقيع عل ــض تحريري ِّـمثل مق  ٣-تفوي
ــتمارات اِّـدرجة َّـ القسم الرابع  ــتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس بيانات العطاء التي تؤكد اس

للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطائه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء.
تاسعاً - مدة نفاذية العطاء (١٢٠) يوما.

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

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

 basra.gov.iq ثالث  عشر –اِّـوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة
ــتنادا اُّـ ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود  ــراء منتجات وزارة الصناعة واِّـعادن اس ــركات بش ــر – الزام الش اربعة  عش

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

العدد: ٥٨٠٦                                                 (مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول)                                   التاريخ:٢٠١٩/٩/١٩

 (تأهيل الشارع السياحي (مجاري وبلدية وماء وكهرباء) ابي الخصيب 
الداخلي  مناقصة (٦٢/ بلديات / ٢٠١٩)
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متابعة / البينة الجديدة

من االحتكار إُّـ االنتشار..
تاريخ صناعة األسلحة النووية

ــت الواليات  ــر العصر النووي كان في فج
ــاظ على احتكار  ــدة تأمل في احلف املتح
سالحها اجلديد، لوال أن أسرار وتكنولوجيا 
ــا  ــرعان م ــة س ــلحة النووي ــع األس صن
ــرت، ليس فقط إلى دول أخرى حول  انتش
ا إلى السوق السوداء؛  العالم، ولكن أيضً
ــخص، شراء أي شيء،  حيث ميكن ألي ش
ما دام ميتلك الثمن ويعرف الطريق. أجرت 
ــات املتحدة أول اختبار نووي جتريبي  الوالي
ــي (آب) من العام ذاته  ــي (متوز) ١٩٤٥، وف ف
ــى مدينتي  ــقطت قنبلتني ذريتني عل أس
هيروشيما وناجازاكي. وبعد أربع سنوات، 
ــوفيتي أول اختبار نووي  أجرى االحتاد الس
ــي. وحلقت اململكة املتحدة بالركب  جتريب
ــا في عام ١٩٦٠،  في عام ١٩٥٢، ثم فرنس
ــي محاولة ملنع  ــني في عام ١٩٦٤. ف والص

توسيع قائمة الدول التي متتلك أسلحة 
ــات املتحدة ودول  ــة، تفاوضت الوالي نووي
ــابهة التفكير على «معاهدة  أخرى متش
ــلحة النووية» في  ــار األس احلد من انتش
ــامل  ــدة احلظر الش ــام ١٩٦٨، و«معاه ع
للتجارب النووية (CTBT)» في عام ١٩٩٦.

قِّع الهند وإسرائيل وباكستان على  لم تُوَ
ــووي»، رغم  ــار الن «معاهدة حظر االنتش
ــدأ العراق  ــانات نووية. وب امتالكهم ترس
ا نوويًا سريًا في عهد صدام حسني  برنامجً
ــام ١٩٩١. وأعلنت  ــج ع ــرب اخللي قبل ح
كوريا الشمالية انسحابها من معاهدة 
ــار األسلحة النووية في يناير   حظر انتش
ــرت اختبارات  ــون الثاني) ٢٠٠٣، وأج (كان
ــت إيران  ــك الوقت. ومارس ــة منذ ذل نووي
وليبيا أنشطة نووية سرية، ويشتبه في 
قيام سوريا بذلك. في وقت إبرام «معاهدة 
ــة»، بلغ  ــلحة النووي ــار األس ــدم انتش ع
ــووي لدى الواليات املتحدة  عدد اخملزون الن
واالحتاد السوفيتي/روسيا عشرات اآلالف. 

ــرين،  ــبعينات القرن العش وابتداءً من س
ــوفيت/ ــاوض القادة األمريكيون والس تف

ــن االتفاقيات  ــلة م ــول سلس ــروس ح ال
واملبادرات الثنائية، التي حدت من حجم 
ا  ــاعدت الحقً ــة، وس ــاناتهما النووي ترس
ــر الواليات  ــا. واليوم تنش في تقليصهم
ــرب من ١٤٠٠ رأس  ــيا ما يق املتحدة وروس
ــدة مئات من  ــتراتيجي على ع حربي اس
ــة  ــدث أنظم ــخ، وحت ــات والصواري القاذف
ــك الدول النووية  ــا النووية.  (متتل إيصاله
ــووي،  ــف رأس ن ــي ١٤ أل ــة حوال مجتمع
تستحوذ أمريكا وروسيا على ٩٠٪ منها، 
ــكرية  ــة العس ــي اخلدم ــا ف و٩٥٠٠ منه
ــة  اخلارجي «وزارة  ــدر:  املص  – ــة  الفعلي
الدولي  األمريكية»، «معهد ستوكهولم 
ألبحاث السالم»، «رابطة احلد من انتشار 
ــني  ــن الص ــعى كل م ــلحة») وتس األس
ــالق صواريخ  ــتان إلى إط ــد وباكس والهن
باليستية جديدة وصواريخ كروز وأنظمة 
ــلحة النووية.  ــل األس ــة بحرية حلم نووي
ــتان  ــك، قلصت باكس ــة إلى ذل باإلضاف
ــلحة النووية من  ــتخدام األس عتبة اس
ــلحة النووية  ــدرات األس ــالل تطوير ق خ
التكتيكية ملواجهة التهديدات الهندية 
ــورة. فيما  التقليدية املتص ــكرية  العس
ــاعيها  ــمالية مس الش ــا  ــل كوري تواص
النووية، متراجعة عن تعهداتها السابقة 

بنزع أسلحتها النووية. 

تجربة حقيقية .. شراء رؤوس حربية 
من السوق السوداء البلغارية

ــراء أي شيء من السوق السوداء  ميكن ش
ــاء،  ــن اخملدرات والنس ــة، بدءًا م البلغاري
ــلحة العادية، وحتى الرؤوس  مرورًا باألس
ــة الوظائف، حتى  ــة النووية كامل احلربي
باتت هذه البقعة الواقعة جنوب شرقي 
ــود من  ــى البحر األس ــا واملطلة عل أوروب
ــكل فضيحة  ــة «ترتبط ب ــه الغربي جهت
ــا يقول  ــم»، كم ــي العال ــالح كبرى ف س
ــو صحافي أمريكي  ــر، وه ماثيو برونواس
ــد ونصف.  ــا منذ عق ــي بلغاري ــش ف يعي
ــراء  ــي في ش بعدما جنح صحافي فرنس
ــوداء  ــوق الس ــووي من الس ــي ن رأس حرب
ــافر صحافيون أمريكيون  في بلغاريا، س
ــى العاصمة صوفيا  من موقع «VICE» إل
ــاعدة  ومبس ــق.  متعم ــث  بح ــراء  إلج
ــتطاعوا مقابلة إيفانوف،  ــر اس برونواس
وهو عقيد سابق في اخملابرات العسكرية 
ل إلى رجل أعمال، قادته الظروف إلى  ــوَّ حت
ــة العربية  ــاءات في اململك قطاع اإلنش
السعودية. من خالل تعامالته التجارية، 
ــتعار)  ــم مس ــوف (وهو اس ــى إيفان التق
زعيم «تنظيم القاعدة»، أسامة بن الدن، 
ا بإنتاج «قنبلة قذرة» من  الذي كان مهتمً
النفايات املشعة، واقترح عليه إيفانوف: 
ــيء احلقيقي:  ــل على الش ــاذا ال حتص «مل
ــي نووي؟». بدأ الفريق الصحفي  رأس حرب

ــليفن  ــي مدينة س ــي البحث ف األمريك
ــترى  ــرق بلغاريا؛ ألنها املكان الذي اش ش
ــي الرأس احلربي،  منه الصحافي الفرنس
ــزون ال بأس  ــا حتتوي على مخ واألهم أنه
ــكرية. ومن هناك  ــه من النفايات العس ب
ــد في منتجع  ــوا أن إيفانوف متواج علم
ــمال  ــش، على بعد ٣٥ كم ش ــاني بيت س
ــل مثل إيفانوف  ــبة لرج بورجاس. بالنس
ــاء  ــاريع البن ــني مش ــالف ب ــد اخت ال يوج
وجتارة الرؤوس احلربية؛ ألنها كلها أعمال 
ــراء. ومثلما يجتذب استثمارات  بيع وش
سعودية وكويتية، فإنه تلقى بالسهولة 
ــامة بن الدن  ــاعد أس ذاتها طلبًا من مس
لشراء نفايات نووية. كان اللقاء مسجالً 
ــم طلب إيفانوف  ــوت والصورة، ورغ بالص
ــدث بأريحية عن  ــل وجهه، فإنه حت تظلي
ــه تقريبًا  ــة بنفس ارتياح ــرؤوس احلربي ال
وهو يتحدث عن مشاريع البناء الفاخرة.

ــاعدت أمريكا  ــف س ــا.. كي ــل ٣٠ عامً قب
ــالح النووي؟.  إيران في احلصول على الس
ــب. إذا كان لديك ٣٠  ــس باألمر الصع «لي
ــوق  مليون دوالر، ميكنك الذهاب إلى الس
ــطى، واالتصال  ــوداء في آسيا الوس الس
ط، واحلصول منه على  بعالِم روسي ساخِ
حقيبة أسلحة نووية». هذا ما قاله زعيم 
القاعدة احلالي، أمين الظواهري، لصحافي 
ــتاني قبل عدة سنوات. الالفت في  باكس
ــارت  ــذا التصريح أن قيادة القاعدة أش ه

ا كمكان  إلى منطقة البحر األسود حتديدً
ــديدة  ــذه املواد ش ــث عن ه ــر بالبح جدي
ــواء على  ــلط األض ــو ما س ــورة، وه اخلط
ــة املتورطة في  ــات اجلرمية املنظم عصاب
ــلحة النووية. ومنطقة البحر  جتارة األس
ــتراتيجي يربط  ــود، مفترق طرق اس األس
بني املمرات الشرقية والغربية والشمالية 
ــخاص  اجلنوبية، ويتيح التدفق احلر لألش
ــلع من آسيا إلى أوروبا ومن  واألفكار والس
األراضي السوفيتية السابقة إلى الشرق 
األوسط وأفريقيا، كما أنها مركز السوق 
ــم. تتضح  ــي العال ــة ف ــوداء النووي الس
ــب  ــات التهري ــة لعملي ــورة املظلم الص
النووي في منطقة البحر األسود، بالنظر 

ــي رصدتها قاعدة بيانات  إلى احلوادث الت
ــروع بـ«الوكالة الدولية  ــار غير املش اإلجت
للطاقة الذرية»، وأكدتها الدول األعضاء، 
ــا قاعدة  ــاالت التي وثقته ــى جانب احل إل
ــالزبورج، وحقق فيها  ــات جامعة س بيان
ــتثناء  ــتقلون. باس خبراء أكادمييون مس
ــر  ــت تقاري ــط، خلُصَ ــدة فق ــة واح حال
ا عن  ــار إليهما آنفً قاعدتي البيانات املش
ــيا هي  ــروع إلى أن روس ــار غير املش اإلجت
ــتبه فيه الرئيس  ــدر املعروف أو املش املص
ــا الوجهة املفضلة  ــب النووي، أم للتهري
لهذه العمليات فهي: تركيا، حيث ميكن 
للبائعني الراغبني في تسويق مخزونهم 

إيجاد املشترين املتشوِّقني.
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السوق السوداء ألسلحة الدمار الشامل .. حين تباع الرؤوس النووية على األرصفة

متنوعة  مجموعة  لتوصيف  الشامل»  الدمار  «أسلحة  مصطلح  م  يُستَخدَ
على  التدمير  إمكانية  رئيستني  سمتني  في  تشترك  التي  األسلحة  من 
نطاق واسع، والطابع العشوائي للتأثير، ال سيما على املدنيني. وهناك ثالثة 
أنواع رئيسة من أسلحة الدمار الشامل، هي: األسلحة النووية، واألسلحة 
الكيميائية، واألسلحة البيولوجية. ويضيف بعض اخلبراء املواد اإلشعاعية 
إلى القائمة. فضالً عن تكنولوجيا القذائف ونظم إيصالها، مثل: الطائرات 

والصواريخ الباليستية..

جمعية الصالحية التعاونية الخدمية
إعـــــــــالن

تعلن جمعية الصالحية التعاونية الخدمية عن إجراء اِّـزايدة العلنية للعقارات العائدة 
لها وفق الشروط التالية:-

١. أن يكون اِّـزايد من سكنة مجمع الصالحية (حصراً).
٢. أن يكون اِّـزايد لديه كتاب ممارسة مهنة لبعض اِّـحالت.

االوراق  كافة  معهم  جلب  العلنية  اِّـزايدة  َّـ  باالشرتاك  الراغبني  كافة  على   .٣
الثبوتية.

٤. أن يجلب اِّـزايد صكاً مصدقاً معنوناً اُّـ جمعية الصالحية بمبلغ ٢٠٪ من قيمة 
آخر بدل االيجار السنوي يقدم اُّـ لجنة اِّـزايدة.

مصاريف  وأي  والنشر  واإلعالن  الداللية  أجور  اِّـزايدة  عليه  ترسو  من  يتحمل   .٥
إدارية.

السكني  الصالحية  مجمع  َّـ  الكائن  الجمعية  مقر  َّـ  العلنية  اِّـزايدة  ستجرى   .٦
َّـ تمام الساعة العاشرة صباحاً بعد مرور خمسة عشر يوماً ابتداًء من اليوم التالي 
العطلة  يلي  الذي  لليوم  اِّـزايدة  تؤجل  رسمية  عطلة  وجود  حالة  وَّـ  اإلعالن  لنشر 

الرسمية.
العقارات:-

B ١- محل رقم (٢٥) سنرت
A ٢- محل رقم (٢٧) سنرت

٣- محل رقم (١) السوق الشعبي القرية الغربية
إدارة جمعية الصالحية الخدمية التعاونية

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة: ٢٠١٩/٢٧٣١
التاريخ: ٢٠١٩/٩/٢٢

إعـــــــــالن 
منشد)  علي  (اسماعيل  اِّـدين  اُّـ  العائدة  الكوت  َّـ  الواقع  الخاجية   ٣٨ ٢٠٥/٤م  اِّـرقم  التسلسل  العقار  الكوت  تنفيذ  مديرية  تبيع 
اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (عماد كاظم برهان) البالغ (٧٥٠٠٠٠٠) مليون دينار، فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ 
يوماً) تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحباً معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
عقيل خليل الخرسان

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعه ورقمه :- الرقم ٢٠/٤م٣٨ الخاجية   كوت/ قرب اِّـسبح

٢-جنسه ونوعه: 
٣-حدوده واوصافه: ارض زراعية تسقى بالواسطة

٤-مساحته:- 
٥-درجة العمران : 

٦-الشاغل:- الشركاء
٧-القيمة اِّـقدرة: ١١٢٠٠٠٠٠٠ مليون دينار للحصة اِّـباعة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة: ١٤٠١|٢٠١٩
التاريخ: ٢٠١٩/٩/٢٢

إعــــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلسل ٨٢/٣٧٤ السراي الواقع َّـ الكوت العائدة اُّـ اِّـدين (بدر هادي غضيب) اِّـحجوز لقاء طلب الدائن (صفاء 
عبد فرحان) البالغ (١٩٣,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوماً) تبدأ من اليوم التالي للنشر 

مستصحباً معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
عقيل خليل الخرسان

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعه ورقمه:- كوت|قرب مستشفى البتول االنسائية اِّـرقم ٨٢/٣٧٤ السراي 

٢-جنسه ونوعه: يتكون من طابقني عدد (٢) االرضية يتكون محالت عدد (٣) ويكون اماميات الطابق االول تكون من شقق عدد (٢) كذلك الطابق 
الثاني ويتكون من شقق عدد (٢) تقع على الشارع وسط مدينة الكوت مجهز باِّـاء والكهرباء

٣-حدوده واوصافه  
٤-مشتمالته :-  

٥-درجة العمران : 
٧مساحته:- 

٨– الشاغل :- مستأجرين البناية
٩–القيمة اِّـقدرة : (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة مليون دينار عراقي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة: ٢٤٠٩|٢٠١٩
التاريخ: ٢٠١٩/٩/٢٢

إعــــــــــــالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلسل ٧١/٢م ٣٧ ام هليل الواقع َّـ الكوت العائدة اُّـ اِّـدين (اسامة سامي وجماعته) اِّـحجوز لقاء طلب 
الدائن (كاظم شمران مطر) البالغ (١٧,٠٠٠,٠٠) مليون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة (٣٠ يوماً) تبدأ من اليوم التالي 

للنشر مستصحباً معه التأمينات القانونية عشرة من اِّـائة من القيمة اِّـقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل
عقيل خليل الخرسان

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعه ورقمه :- اِّـرقم ٧١/٢م٣٧ ام هليل كوت/طريق بغداد/كوت

٢-جنسه ونوعه : 
٣-حدوده واوصافه: ارض زراعية تسقى بالواسطة مملوكة للدولة

٤-مشتمالته :- 
٥-مساحته :- 

٦-درجة العمران :
٧– الشاغل:- الشركاء

٨-القيمة اِّـقدرة: ١٥٠٠٠٠٠٠ مليون دينار للحصة اِّـباعة
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إعادة إعالن مناقصة رقم (٢٠١٩/١٨)
م/ تجهيز وتنفيذ إنارة التقاطعات واِّـجسرات لطريق حلة / كيش للمرور السريع

ــكان والبلديات العامة عن إعادة  ــكيالت وزارة االعمار واالس ــائية احدى تش ــركة حمورابي العامة للمقاوالت االنش تعلن ش
ــتون يوماً  ــريع) وبمدة عمل (٦٠) س ــرات لطريق حلة/ كيش للمرور الس ــز وتنفيذ إنارة التقاطعات واِّـجس ــة (تجهي مناقص
ــة (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار)  ــب التفاصيل اِّـثبتة َّـ جدول الكميات وبكلفة تخميني ــدأ من تاريخ التبلغ باالحالة وحس تب
ــم القانونية/ الكائن َّـ  ــتندات اِّـناقصة من مقر الشركة / قس ــون مليون دينار، ويمكن الحصول على مس ــبعمائة وخمس س
ــار غري قابل للرد  ــون الف دين ــغ مقداره (١٥٠,٠٠٠ دينار) مائة وخمس ــل كراج االمانة لقاء مبل ــارة مقاب ــة كمب س منطق
ــائية والرابعة/كهربائية)  ــركات واِّـقاولني اِّـصنفني من الدرجة (االوُّـ/ إنش ــرتاك َّـ اِّـناقصة من الش فعلى الراغبني باالش
تقديم عطاءاتهم داخل ظرفني اثنني واحد مغلق ومختوم بكل تفاصيله اِّـالية والثاني غري مغلق يتضمن كافة اِّـستمسكات 
ــكات  ــتوف للمستمس ــي يتم التأكد منها قبل ايداعها َّـ الصندوق وبخالفه ال يتم قبول العطاء اذا كان غري مس ــة لك اِّـطلوب
علماً ان آخر موعد لغلق اِّـناقصة (االربعاء) اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/٢ الساعة (١٢) الثانية عشرة ظهراً وَّـ حالة مصادفة 

يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق َّـ اليوم الذي يليه ويهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق اِّـناقصة.
وعلى أن يلتزم اِّـقاول باآلتي:

ــكل صك مصدق صادر من مصرف الرافدين او  ــبة (٢٪) من مبلغ  العطاء على ش • تقديم تأمينات اولية مبلغ مقطوع بنس
ــم مقدم العطاء حصرا او على شكل خطاب ضمان باسم الشركة  ــيد او اي مصرف معتمد من وزارة اِّـالية وباس مصرف الرش
ــي العامة للمقاوالت  ــركة حموراب ــم ورقم اِّـناقصة اِّـعنية وألمر (ش ــة العطاء ومديرها اِّـفوض على ان يذكر فيه اس مقدم

االنشائية) من مصرف معتمد من وزارة اِّـالية َّـ بغداد او اِّـحافظة التي تكون فيها اِّـقاولة حصرا.
• ال تعاد التأمينات االولية للمناقصني الثاني والثالث اال بعد توقيع العقد من قبل اِّـناقص االول.

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

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

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

ــي والعنوان الكامل  ــكان ورقم الهاتف والربيد االلكرتون ــركة يحتوي على احداثيات اِّـ ــاول العنوان الكامل للش ــم اِّـق • تقدي
والنقاط الدالة لسكن اِّـدير اِّـفوض وكذلك ضرورة االخبار عن العنوان الجديد عند تبديله.

ــالم وزارة التجارة لحجب  ــة التموينية لغرض إع ــة عنه أو تقديم البطاق ــت حجب البطاقة التمويني ــاول ما يثب ــم اِّـق • تقدي
البطاقة التموينية.

ــتمارة الرتجيح اِّـرفقة مع مستمسكات  ــيحصل على اعلى الدرجات وفقاً الس ــتحال بعهدة اِّـقاول الذي س • ان اِّـناقصة س
اِّـناقصة.

• يقدم اِّـقاول تعهداً خطياً بأن جميع اِّـستمسكات اِّـقدمة من قبله مستوفية للشروط القانونية وبخالفه يهمل العطاء. 
• الشركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

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

www.hamorabi.imariskan.gov.iq علماً ان موقع الشركة على شبكة االنرتنيت هو
اِّـدير العام

سعد الدين محمد أمني

إعالن مناقصة رقم (٢٠١٩/٣٣)
م/ تنفيذ األعمال الرتابية والحصى الخابط من اِّـحطة (٨٠٠+٩) كم اُّـ اِّـحطة (٠٠٠+٢٠) 

كم ِّـشروع إنشاء طريق رمادي – حديثة اِّـمر الثاني الجزء االول اِّـرحلة االوُّـ 

ــكان والبلديات العامة عن مناقصة  ــكيالت وزارة االعمار واالس ــائية احدى تش ــركة حمورابي العامة للمقاوالت االنش تعلن ش
ــاء طريق رمادي  ــروع انش (تنفيذ االعمال الرتابية والحصى الخابط من اِّـحطة (٨٠٠+٩) كم اُّـ اِّـحطة (٠٠٠+٢٠) كم ِّـش
ــب التفاصيل  ــر الثاني الجزء االول اِّـرحلة االوُّـ) وبمدة عمل (٢١٠) ايام تبدأ من تاريخ التبلغ باالحالة وحس ــة اِّـم – حديث
ــتمائة واثنان واربعون مليون دينار ويمكن الحصول  ــة َّـ جدول الكميات وبكلفة تخمينية (٦٤٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار) س اِّـثبت
على مستندات اِّـناقصة من مقر الشركة /قسم القانونية /الكائن َّـ منطقة كمب سارة مقابل كراج االمانة لقاء مبلغ مقداره 
ــركات واِّـقاولني  ــرتاك َّـ اِّـناقصة من الش ــون الف دينار غري قابل للرد فعلى الراغبني باالش ــار) مائة وخمس (١٥٠,٠٠٠ دين
ــائية تقديم عطاءاتهم داخل ظرفني اثنني  ــائية) او غرفة التجارة الدرجة اِّـمتازة / انش ــرة / انش اِّـصنفني من الدرجة (العاش
ــم التأكد منها قبل  ــكات اِّـطلوبة لكي يت ــة والثاني غري مغلق يتضمن كافة اِّـستمس ــق ومختوم بكل تفاصيله اِّـالي ــد مغل واح
ــد لغلق اِّـناقصة   ــكات علما ان آخر موع ــتوف للمستمس ــه ال يتم قبول العطاء اذا كان غري مس ــدوق وبخالف ــا َّـ الصن ايداعه
ــاعة (١٢) الثانية عشر ظهرا وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق  (الثالثاء) اِّـصادف ٢٠١٩/١٠/١  الس

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

• تقديم تأمينات اولية مبلغ مقطوع بنسبة (٢٪) من مبلغ  العطاء على شكل صك مصدق صادر من مصرف الرافدين او مصرف 
ــم الشركة مقدمة  ــكل خطاب ضمان باس ــم مقدم العطاء حصرا او على ش ــيد او اي مصرف معتمد من وزارة اِّـالية وباس الرش
العطاء ومديرها اِّـفوض على ان يذكر فيه اسم ورقم اِّـناقصة اِّـعنية وألمر (شركة حمورابي العامة للمقاوالت االنشائية) من 

مصرف معتمد من وزارة اِّـالية َّـ بغداد او اِّـحافظة التي تكون فيها اِّـقاولة حصرا.
• ال تعاد التأمينات االولية للمناقصني الثاني والثالث اال بعد توقيع العقد من قبل اِّـناقص االول.

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

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

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

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

• تقديم اِّـقاول ما يثبت حجب البطاقة التموينية عنه او تقديم البطاقة التموينية لغرض اعالم وزارة التجارة لحجب البطاقة 
التموينية.

ــكات  ــتمارة الرتجيح اِّـرفقة مع مستمس ــيحصل على اعلى الدرجات وفقا الس ــتحال بعهدة اِّـقاول الذي س ــة س • ان اِّـناقص
اِّـناقصة.

• يقدم اِّـقاول تعهداً خطياً بأن جميع اِّـستمسكات اِّـقدمة من قبله مستوفية للشروط القانونية وبخالفه يهمل العطاء. 
• الشركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

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

www.hamorabi.imariskan.gov.iq علماً ان موقع الشركة على شبكة االنرتنيت هو •
اِّـدير العام

سعد الدين محمد أمني
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28 العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

جريدة 
يومية 
سياسية 
عامة
مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الرابعة عشرة) العدد (٣٢٦٧) - االثنني - ٢٣ - أيلول - ٢٠١٩

7mbÿÌâb◊

املسؤولية شجاعة وشرف واقتدار ومجابهة ومكاشفة، واملسؤولية 
إقدام واقتحام وتضحية وإيثار وإصرار وعدل وإنصاف وصمود ونكران 
ــدين،  ــة مدوّية بوجه الباطل وجيوش الفاس ــي أيضاً صرخ ذات، وه
ــؤولية أن  ــالءات املبتزين.. املس ــوع إلم ــدم خنوع أو خض ــض وع ورف
ــة املكلف بها من  ــب أو تقتضي الوظيف ــك كما يج ــض بواجب تنه
ــواء ذئاب تعودت أن متارس لعبة اصطياد  دون التفات أو ارجتاف من ع

الفريسة لتتحول إلى (فطيسة) ثم تصبح هريسة!!
ــادة، وهي ال  ــس النوم على الوس ــن القيادة ولي ــؤولية تعني ف املس
ــق بـ(حقنة) في  ــة أو العاملية، وال تتحق ــواق احمللي ــترى من األس تش
ــتعدادات ذاتية تنمو مع  ــق على اجلليد، بل هي اس ــد أو التزحل الوري
ــرايني، ومن يحاول  ــه مثل الدم في الش ــان وتتدفق في أعماق اإلنس

ــوف  ــا فإنه س اصطناعه
يفشل في أول اختبار، ألن 
ــذب على الدوام  حبل الك
التدحرج  والنهاية  قصير، 
ــس  وبئ ــر،  احلصي ــى  عل

املصير.
ــن  تؤم أن  ــؤولية  واملس
ــده القادر  ــأن اهللا هو وح ب
ــك  أنفاس ــاء  ــى إحص عل
وحركاتك، وهو من يسجل 
في  ــيئاتك  وس حسناتك 
ــادر صغيرة وال  كتاب ال يغ
ــا. ومن  ــرة إال أحصاه كبي

هنا فإن املسؤولية هي أيضاً مخافة اهللا، وهي رأس احلكمة..
من يتصدى للمسؤولية عليه أن يكون خادماً للشعب وليس لطبقة 
فوقه، وأن يعمل ليالً ونهاراً ليقدم له اخلدمات األساسية من سكن 
ــعرهم بأنهم  ــتقرار وخدمات وكل ما يش وصحة وتعليم وأمن واس

يعيشون في وطن وليس مبغى!!
ــؤول من يبدأ يومه بالسؤال «ماذا أجنزنا باألمس من األعمال؟»  واملس
ــنقدمه اليوم؟»، وأن يقوم بنفسه بوضع اإلصبع على  و«ما الذي س
ــية التي حتجب عنه  مكامن اجلرح ونقاط اخللل، وليركل كل احلاش
ــتمع ملا  ــط الناس، ينصت لهم ويس ــمس.. وأن يكون وس ضوء الش

يطرحونه من معاناة جراء روتني يفعل بالناس فعل السكاكني..
ــعار «ال أرى..  ــؤول الذي يقبع في غرفته ويغلق أبوابه ويرفع ش واملس
ــوى البصق على جبهته، بل  ــمع.. ال أتكلم» ما على الناس س ال أس

وسبه وشتمه وإشعال النار في صفحته!!
ــن، وال يداوي  ــة في نهوض الوط ــؤول ال يبني طابوق ــار، مس باختص
ــم وصحة وتطور  ــتقرار وازدهار وتعلي ــس ألمن واس جرحاً، وال يؤس
ــجاع  ــؤوالً مو ش وعمران وخدمات «خلّ يولي» ألنني أؤمن بأن «مس

خلّ يطم نفسه بالگاع».
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

وجع يومي

كربالء / البينة الجديدة
ــات  واجلهات  بعد عجز املؤسس
ذوي  ــة  وإعان ــم  بدع ــة  املعني
ــت  أعلن ــة  ــات اخلاص االحتياج
ــن حتقيق  ــينية ع العتبة احلس
ــن ذوي  ــي م ــاب ثالثين ــم ش حل
االحتياجات اخلاصة. وقال مدير 
ــام للعتبة  ــني الع ــب األم مكت
ــيد سعد الدين  احلسينية الس
ــاب جالل من ذوي  البناء إن «الش
ــة، وهو رب  ــات اخلاص االحتياج
أسرة»، مبيناً أن «حلمه الوحيد 
ــاد فرصة عمل ليتمكن من  إيج
ــني لقمة  ــته وتأم ــال دراس إكم
ــه».  ــه ولعائلت ــة ل ــش كرمي عي
ــه «قصد مرقد  وأضاف البناء أن
ــالم  ــني عليه الس ــام احلس اإلم

ــمي للعتبة  ــب رس ــدمي طل لتق
ــة»، مشيراً  ــينية املقدس احلس
ــب مت عرضه على  ــى أن «الطل إل
ــة  للعتب ــرعي  الش ــي  املتول
ــيخ  ــة الش ــينية املقدس احلس
عبد املهدي الكربالئي». وبني أن 
«الشيخ الكربالئي وجه بتأمني 
ــه من خالل توفير  فرصة عمل ل
رأس مال له لفتح مشروع جتاري 
ــب مع وضعه اجلسدي»،  يتناس
ــينية  ــاً ملوقع العتبة احلس وفق
ــة. وتابع أن «العتبة لم  املقدس
ــر فرصة العمل  تقف عند توفي
ــاً بعالج زوجته  بل تكفلت أيض
ــاً في  ــزاً كلوي ــي تعاني عج الت
مستشفى اإلمام زين العابدين 

عليه السالم».

Úïb®a@pbubÓny¸a@Îá@Âfl@lbë@·‹y@’‘§@ÚÓ‰Óéßa@Újn»€a

من يتصدى 
للمسؤولية عليه أن 
يكون خادماً للشعب 
وليس لطبقة فوقه، 

وأن يعمل ليالً ونهاراً 
ليقدم له الخدمات 

األساسية..

متابعة / البينة الجديدة
مت إطالق اسم عالم الفضاء املصري، 
ــف  فاروق الباز، على كويكب مكتش
حديثاً. وأطلق االحتاد العاملي للفلك 
ــب  ــى كويك ــاز عل ــاروق الب ــم ف اس
ــع وكالة  ــرًا لدوره م ــاء تقدي بالفض
ــة  بداي ــا  ناس ــة  األمريكي ــاء  الفض

أبوللو الستكشاف سطح  مبشروع 
ــتينيات،  ــف الس ــر في منتص القم
مروراً بتصوير األرض من املدار برحلة 
ــية  ــيوز األمريكية الروس ــو س أبولل
ــتركة. وهذه هي أول مرة يطلق  املش
ــم عالم مصري، على أحد  فيها اس
ــة  ــرة الدول ــت وزي ــب. وقدم الكواك
ــني باخلارج،  ــؤون املصري للهجرة وش
ــة مكرم، التهنئة للعالم فاروق  نبيل
الباز عبر الصفحة الرسمية للوزارة 
ــم املصري  والعال ــبوك.  ــى فيس عل
ــام ١٩٣٨  ــن مواليد ع ــاروق الباز م ف
مبدينة أبو كبير محافظة الشرقية.

ــة البكالوريوس  ــاز درج ــل الب ويحم
في علوم الكيمياء واجليولوجيا من 
جامعة عني شمس، ثم حصل على 

الدكتوراه عام ١٩٦٤.

ــادل امليلودي،  ــار املغني املغربي ع أث
جدال واسعا بعد تصريحه في أحد 
ــرب زوجته  ــج بأن «من ال يض البرام
ــد البرامج أن  ــس رجال». وذكر أح لي
ــمعي  اجمللس األعلى لالتصال الس
في املغرب قرر وقف البرنامج املذاع 
على قناة ”شدى تي في“ ملدة ثالثة 
ــة تصريحات  ــى خلفي ــابيع عل أس
ــي دعا فيها األزواج إلى  امليلودي الت

ــا لرجولتهم. ــاء إثبات ــرب النس ض
ــببته  ووصلت أصداء اجلدل الذي س
ــودي إلى الصحف  ــات امليل تصريح
ــس األعلى  ــع اجملل ــا دف ــة، م العاملي
ــري إلى  ــمعي البص ــال الس لالتص
ــف  ــرار وق ــاري بق ــان إخب ــدمي بي تق
ــدى تي في  ــج على قناة ش البرنام
ــث  ــادي لب ــت االعتي ــالل التوقي خ

البرنامج املذكور.

متابعة / البينة الجديدة
ــة  العاصم ــي  ف ــار  اآلث ــاء  علم ــن  أعل
ــاف قبر  ــن اكتش ــكو ع ــية موس الروس
ــوارع الواقعة  ــد الش ــي أح ــري مميز ف أث
ــر الواردة  ــاً للتقاري ــة. وتبع ــط املدين وس
ــإن اخلبراء  ــكو ف عن مكتب بلدية موس
ــى القبر األثري في  ــوا من العثور عل متكن
شارع ”أوستوجينكا“ بالقرب من موقع 

ــي“ التي مت هدمها  ــة ”سلوفوش كنيس
في العهد السوفيتي عام ١٩٣٥. ويعتقد 
أن القبر املبني من احلجر األبيض كان قد 
ــيّد عام ١٧٢٠، ويعود لشخص يدعى  ش
دميتري سبيردونوف، كان أحد األشخاص 
ــي“  ــة ”سلوفوش ــن يرتادون كنيس الذي
املذكورة، ويساهم في شعائر القداديس 

التي كانت تقام فيها.

ــف  املتح ــة  منظم ــت  منح
ــون  ــي والفن ــول الثقاف املتج
درع احلضارة والتراث (الثقافة 
ــة (البينة  ــون) لصحيف والفن
اجلديدة). وقال مدير ومؤسس 
ــم  (هاش ــيد  الس ــف  املتح
ــى  «عل ــه  إن ــراد)  ط ــد  محم
ــني  هامش (معرض ثورة احلس
ــح  ــا) متن ــا وتوحدن (ع) جتمعن
ــذا الدرع لـ(البينة  املنظمة ه

ــا  ــرى فيه ت ــا  ــدة) ألنه اجلدي
ــزة في  ــة متمي ــدة عراقي جري
ــالتها اإلعالمية بكل  أداء رس
ــة وحيادية وأنها جريدة  مهني
ــا  ــا وانحيازه ــت رصانته أثبت
ــعب  الش ــا  لقضاي ــق  املطل
ــلم الدرع  ــن». وقد تس والوط
ــس  رئي ــل  الزمي ــن  ع ــة  نياب
ــد  (أحم ــل  الزمي ــر  التحري

البياتي) سكرتير التحرير.
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هو التشريع االكمل واالفضل لبناء وإعمار العراق مجدداً بعد 
الفوضى احلالية إذ انه يجعل جهة واحدة مخططة ومنفذة 
للمشاريع االسكانية والصناعية واملواصالت والري وغيرها 
ــتالم اموال النفط والقروض  ــئ جهة واحدة تتولى اس وينش
ــاريع على جميع انحاء العراق، ولكن هنالك  لتوزيعها كمش
ــريع؟  ــم واحملافظات هذا التش ــل يقبل االقلي ــن هما: ه أمري
ــيؤدي الى رفع يد  ألنه س
ــم واحملافظات عن  االقلي
التصرف باالموال كعقود 
وبالتالي لن يكون هنالك 
ــيونات  للقمس مجلس 
ــا  والهداي ــات  والصفق
الثاني  واألمر  ــى)،  (الرش
االستثمار  أحكام  الغاء 
ــروع  التي وردت في مش
ــتثمار  فاالس ــون  القان
احلالي ليس اال استيالء 
ــة  الدول ــي  اراض ــى  عل
ــروض  الق ــتالم  واس
ــتثمار يعني امواال من  ــي حني ان االس ــن مصارف الدولة ف م
ــارات التي  ــل على امللي ــد وهذه مصر كمث ــارج تأتي للبل اخل
ــاريع  ــة  ومش ــد العامل ــغيل الي ــتثمار وتش ــا كاس تدخله
ــب املوالت  ــتثمارنا جل ــكنية اروائية ولكن اس ــة س صناعي
ــرف بأموال الدولة مجاناً وهذا يظهر من تفاهة بدالت  والتص
ــتثمار  ــتثمارية اذ نتحدى جهات االس ــاريع االس إيجار املش
ــتثمار وتقدمي  ــا بأرقام املبالغ التي دخلت العراق كاس إعالمن
ــتثمار االرض  قائمة ببدل ايجار التي تدفع للدولة مقابل اس

احلكومية.
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ــدة»  ــة الجدي ــدة «البين ــر جري ــرة تحري ــزي اس    تع
ــد الوهاب  ــل رئيس التحرير (عب ــها الزمي وعلى رأس
ــرة الصحفية بوفاة الزميل (محمد مهدي  جبار) االس
ــني َّـ وزارة  ــؤون اِّـواطن ــم ش ــر قس ــري) مدي العام
ــائلني اهللا ان يتغمد  ــار س ــياحة واآلث الثقافة والس

الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.


