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ــواب العراقي،  ــتثمار النيابية في مجلس الن ــدد عضو جلنة االقتصاد واالس ش
ــطة اقتصادية  ــازن الفيلي، على أهمية أن تفكر احلكومة جديا باعتماد أنش م
ــهم في تعظيم اإليرادات وامتصاص البطالة وحتريك السوق، وتقليل مبالغ  تس
االستيراد من خالل تنشيط القطاع اخلاص ودعمه بوسائل متعددة.وقال عضو 
ــرة اإلعالمية جمللس  ــان للدائ ــب بي ــتثمار النيابية، بحس ــة االقتصاد واالس جلن
ــرات استهالك السوق العراقية وفق مختصني تستهلك قرابة  النواب، إن مؤش
٣ مليارات دوالر سنويا من املواد التي يسهل تصنيعها في العراق.وقدم الفيلي، 
عدة اقتراحات وخطوات لتحقيق ذلك، منها دعم املشاريع املتوسطة والصغيرة 
ــراكة مع  ــمول أصحاب التجربة واملهارة بالش اإلنتاجية بقروض، مع مراعاة ش

أصحاب الشهادات العليا في التخصصات املرتبطة باملوضوع.
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ــرفة  ــة املش ــة املركزي ــت اللجن اعلن
ــي  ــعبية ف ــات الش ــى االحتجاج عل
العراق، التابعة للتيار الصدري، امس 
ــع  ــرات املزم ــل التظاه ــني، تأجي االثن
ــا اليوم الثالثاء تأييداً لزعيم  انطالقه
ــدى الصدر.وذكرت  ــيد مقت التيار الس
ــاء  ــان صحفي «وتش ــة في بي اللجن
احلكمة االلهية أن تتزامن املظلومية 
الكبرى ملوالتنا فاطمة الزهراء (عليها 
السالم) مع مظلومية احفادها من آل 
الصدر الكرام، وليكون نصرنا للقائد 
السيد مقتدى الصدر امتدادا لنصرة 
ــل جالله».واضاف البيان  أولياء اهللا ج
ــرات املؤيدة  ــذا تقرر تأجيل التظاه «ل
ــدر في  ــيد مقتدى الص ــد الس للقائ

عموم العراق الى يوم اجلمعة القادمة  
٢٧ / ١١/ ٢٠٢٠ الساعة الثالثة عصرا 
ــراءات  واالج ــات  التوجيه ــس  وبنف
ــزاء لصاحب العزاء  املعلن عنها والع
ــالم) وآلل  ــدي (عليه الس ــام امله االم
ــيدتنا  ــهادة س ــي ذكرى ش ــدر ف الص
ــالم)». ــراء (عليها الس ــة الزه فاطم
وعلى صعيد آخر رجح عضو اللجنة 
ــر، ان  ــال كوج ــة جم ــة النيابي املالي
ــفية  تكون موازنة العام املقبل تقش
ــباب.وقال  ــن قروضا لعدة أس وتتضم
ــل،  املقب ــام  الع ــة  إن موازن  ، ــر  كوج
ــتكمالها  ــى اللحظة لم يتم اس حت
ــة االحتادية، رغم  ــل وزارة املالي من قب
ــب على  ــة اوج ــون االدارة املالي ان قان
احلكومة تقدميها الى مجلس النواب 
ــي، مبينا  ــهر املاض في منتصف الش
ــون موازنة العام  ان ما نعتقده ان تك
ــة هي  ــروف احلالي ــا للظ ــل وفق املقب
ــفية لعدة أسباب. على  موازنة تقش
ــو جلنة  ل عض ــة حمّ ــد ذي صل صعي
االستثمار واالقتصاد النيابية، سالم 
ــؤولية دفع  ــة مس ــر، احلكوم طحمي
الرواتب العام املقبل وقال طحمير إن 
ــة مصطفى  ــح رئيس احلكوم ”تصري
ــكلة في رواتب  الكاظمي بوجود مش
ــل، ال  ــام املقب ــن الع ــهر األول م الش
ــؤولية حكومته  ــع مس ــجم م ينس

ــول اقتصادية  التي وعدت بإيجاد حل
لالزمة املالية السيما رواتب املوظفني 
االجتماعية،  ــة  والرعاي ــن  واملتقاعدي
ــرى. في وقت  ــات املالية األخ وااللتزام
ــة النيابية، من  ــة املالي حذرت اللجن
ــال موازنة ٢٠٢١  ــر ارس ــات تأخ تداعي

ــيرة الى ان  ــهر احلالي، مش خالل الش
ــبب بتأخير رواتب كانون  ذلك سيتس
ــيار  ــال عضو اللجنة هوش الثاني.وق
ــة  متلكئ ــة  «احلكوم إن  اهللا  ــد  عب
ــودة قانون  ــال مس حتى االن في ارس
ــبب في تداعيات  موازنة٢٠٢١ ما يتس

ــيرا الى  اقتصادية على العراق»، مش
ــيخلق  ــال املوازنة س ــر ارس أن «تأخي
ازمة في سداد رواتب املوظفني لشهر 
ــهر املقبلة». على  كانون الثاني واالش
ــة اخلدمات  ــت جلن ــر اعلن ــد آخ صعي
ــة، امس االثنني، ان وزارة النقل  النيابي

ــروعني  ــتوقع قريبا عقد اكبر مش س
بالعراق وهما ميناء الفاو وقطار بغداد 
املعلق.ونقلت وكالة االنباء الرسمية 
ــلمان  ــو اللجنة، مضر الس ــن عض ع
ــهد  ــرة املقبلة ستش ــه، إن الفت قول
ــي  ــروعني ف ــر مش ــد أكب ــع عق توقي
ــروع القطار املعلق  العراق، وهما مش
الذي ستكون له بصمة في العاصمة 
بغداد، وميناء الفاو الكبير.وأضاف أن 
ــية قدمت على  ــركة فرنس هنالك ش
مشروع القطار املعلق منذ فترة، ومتت 
دراسة اخملططات، وآلية الدفع والبناء 
ــل، مؤكداً أنه  ــاء مع وزارة النق واإلنش
ــة إلى  ــداد اإلحال ــرة بإع ــت املباش مت
ــى أن مواقف  ــار إل هذه الشركة.وأش
ــل جيدة، من خالل اإلصرار و  وزارة النق
ــروعني املهمني،  املضي في هذين املش
ــتكون  موضحا أن نتائج التفاوض س
إيجابية في مجال توقيع العقد خالل 
االيام القليلة القادمة، كما ان األموال 
املرصودة للمشروع، ستتم من خالل 
القرض الفرنسي، الذي مت عرضه على 
العراق . وفي الشأن املالي طالب رئيس 
اللجنة املالية النيابية هيثم اجلبوري 
احلكومة بعدم زيادة االموال في قانون 
االقتراض لتغطية االنتخابات املقبلة 
ــال : في وثيقة موجهة الى األمانة  وق
العامة جمللس الوزراء واطلعت عليها 

(البينة اجلديدة) بودنا ان نبني بأن قانون 
ــي الذي مت اقراره في  متويل العجز املال
ــباب  مجلس النواب تضمن في االس
ــة ( النفقات الضرورية األخرى)  املوجب
ــة نفقات  ــق لتغطي ــذا نص مطل وه
النتخابات مجلس النواب دون احلاجة 
ــريع قانون يفضي الى الزيادة  الى تش
ــى صالحيات  ــي االقتراض اضافة ال ف
ــتخدام احتياطي  مجلس الوزراء باس
ــذا االنفاق. وفي  الطوارىء لتغطية ه
ــأن األمني وصل مستشار األمن  الش
ــم األعرجي ونائب قائد  القومي قاس
ــق الركن  ــتركة الفري العمليات املش
ــى محافظة  ــمري  ال ــر الش عبداالمي
ديالى.وذكر وكالة األنباء العراقية،  أن 
ــال محافظة  ــمري وص األعرجي والش
ــي في  ــع األمن ــة الوض ــى ملتابع ديال
ــة،  الداخلي وزارة  ــفت  احملافظة.وكش
في وقت سابق عن إجراءاتها املتخذة 
ــي صيدا  ــي ناحية اب ــرض األمن ف لف
ــى ، مبينة ان اخلروقات  مبحافظة ديال
ــي محافظة  ــي حدثت ف ــة الت األمني
ــى وحتديدا في منطقة ابي صيدا،  ديال
ــائرية  عش ــاكل  مش ــببها  س كان 
ــا حصل العديد من احلوادث.  وثارات مم
ت جلنة الصحة  ــأن آخر اتهمَ وفي ش

النيابية.
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ــتان، امس  ــت وزارة الزراعة واملوارد املائية في اقليم كوردس  اعلن
االثنني، عن حظر استيراد سمك الكارب. وقالت بيكرد طالباني 
ــمك  ــتيراد هذا النوع من الس ــرة الزراعة ؛ إنه تقرر حظر اس وزي
ــه مت اتخاذ  ــت طالباني؛ ان ــج احمللي. واضاف ــدف حماية املنت به
ــرين الثاني ٢٠٢٠) مع ممثلي  القرار بعد مداوالت جرت يوم (٢٢ تش
ــماك في اإلقليم، وبعد املداوالت  ــاريع إنتاج األس وأصحاب مش
ــن تاريخ (١٠ كانون  ــمك الكارب اعتبارا م ــتيراد س تقرر منع اس

األول ٢٠٢٠) والى اشعار آخر.
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ــة  ــالف دول ــس ائت ــن رئي أعل
ــي، عن  ــوري املالك ــون ن القان
ــة  لالتفاقي ــق  املطل ــه  دعم
الصينية ومشروع  العراقية- 
ــادا  ــر، ع ــاو الكبي ــاء الف مين
ــل  ــة لتفعي ــروعني بواب املش
ــب املالكي  ــق احلرير.وكت طري
ــبوك  على صفحته في فيس
ــوات  اخلط أن   ، ــورا  منش
ــتراتيجيات التي يجب  واالس
بتنفيذها  ــة  واملطالب دعمها 
ــي تعظيم  ــن اثر ف ــا لها م مل
ــة وحتقيق االعمار  موارد الدول
ــغيل الشباب  واخلدمات وتش
ــن فرص العمل،  والباحثني ع
ــع  ــة م ــام االتفاقي ــا إمت اوله
ــكل فرصة  الصني والتي تش
كنا  لالعمار.وأضاف  تاريخية 
اتفاقيات  ــى  ــا عل ــد عملن ق
واليابان  ــابهة مع كوريا  مش
ــون البنى  ــني ضمن قان والص
ــه  ــذي مت تعطيل ــة ال التحتي
ــية ولَم يحصل  بإرادة سياس
وثانيها  ــان،  البرمل ــرار  اق على 
ــروع  املش ــاو هذا  الف ــاء  مين

ــوي الذي  ــتراتيجي احلي االس
يدر على العراق خيرات كثيرة  
ــرص  وف ــادي  اقتص ــر  وتطوي
ــي اذا ما  ــع املالك للعمل.وتاب
ــك اخلطوات نكون  حتققت تل
ــية  قد حققنا خطوة  اساس
ــل  تفعي ــي  ف ــتراتيجية  اس
ــيكون  ــق احلرير الذي س طري
ــى التجارات  العراق هو ملتق
وتبادل املصالح مع دول العالم 
ــي ترتبط به.وفي ١٩ أيلول  الت
ــراق والصني ٨  ٢٠١٩، وقع الع
اتفاقات ومذكرات تفاهم في 
ختام مباحثات بني وفديهما 
ــك  ذل ــب  ومبوج ــني،  بك ــي  ف
ــابا ائتمانيا  فتح العراق حس
الصينية،  ــوك  البن ــد  أح في 
ــط  النف ــدات  عائ ــداع  إلي
ــل  برمي ــف  أل  ١٠٠ ــة  البالغ
يومياً، مقابل تنفيذ مشاريع 
ــدارس  ــة، كامل ــى التحتي البن
ــرق  والط ــفيات  واملستش
الصحي،  والصرف  والكهرباء 
ــالل وزارة  يتم حتديدها من خ
ــيق مع  ــط وبالتنس التخطي

مجلس الوزراء.
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ــد  ــة احلش ــة هيئ ــت رئاس كلف
ــن  الرك ــق  الفري  ، ــعبي  الش
العبودي  ــني مطر  احلقوقي حتس
ــر الهيئة.وجاء  ــني س مبنصب أم
ــغل  ــف العبودي بعد ان ش تكلي
منصب مسؤول عمليات احلشد 
ــارك التحرير  ــعبي أثناء مع الش

ضد عصابات داعش اإلرهابية.
ــق الركن احلقوقي  يذكر أن الفري
ــن مواليد  ــر م ــني عبد مط حتس
ــج الكلية  ــو خري ــام ١٩٦١ وه ع

 ٦٣ دورة  ــة  العراقي ــكرية  العس
ــل  وحاص  ١٩٨١  /  ٧  /  ١٤ ــي  ف
ــوس في  ــهادة بكالوري ــى ش عل
ــداد. بغ ــة  جامع ــن  م ــون  القان
ــارا أمنيا في وزارة  وعمل مستش
ــام ٢٠٠٥ وعضوا في  الداخلية ع
ــذاك، كما  آن ــة الوطنية  اجلمعي
ــغل منصب عضو جلنة األمن  ش
والدفاع في مجلس النواب الدورة 
ــائلة  األولى ومعاونا للجنة املس
ــنة٢٠١٠. س ــى  حت ــة  والعدال
ــتباحة داعش االرهابي  وحني اس

ــذ  ــارك من ــة ش ــدن العراقي للم
ــعبي  ــد الش ــوم االول ب احلش الي
ــوى املرجعية ملواجهة  تلبية لفت
ــف  وكل ــة  الظالمي ــات  العصاب
ــد  ــا لعمليات احلش ــرا عام مدي
الشعبي حتى عام ٢٠١٩ وبعدها 
ــس هيئة  ــارا لرئي كلف مستش
ــد في عام ٢٠٢٠.وللعبودي  احلش
العشرات من الدراسات والبحوث 
في اجملاالت العسكرية واألمنية ، 
ــارك بالعديد من املؤمترات  وقد ش

والندوات داخل العراق وخارجه.

ÒäÁb‘€a@âÎåÌ@ bœÜ€a@äÌãÎ@NN@Ô€bßa@ Ïjç˛a
ــعدون، زيارة مصر  ــر الدفاع جمعة عناد س ــه وزي ــزم وفد وزاري يترأس يعت
ــت عليها اللجنة  ــة التي اتفق ــن الزيارات املتبادل ــبوع احلالي، ضم االس
ــب مصادر  ــي بغداد. وبحس ــي عقدت مؤخرا ف ــة والت ــة ـ املصري العراقي
صحفية ان وزير الدفاع سيلتقي نظيره املصري الفريق االول محمد زكي، 
ــليح املصرية، وستتم  ــيقوم بزيارات ميدانية لعدد من مصانع التس وس
ــا ضمن اللجنة العراقيةـ  املصرية  ــة البنود التي مت االتفاق عليه مناقش
اخلاصة بالدفاع، ليتم البدء بتنفيذها على ارض الواقع.واضافت، ان الوفد 

العراقي سيضم شخصيات من بعض الوزارات.

ÚÓ„b‡Ó‹é€bi@ì«aÖ@ø@ÖbÓ”@fib‘n«a
ــلحة اللواء يحيى رسول،  ــم القائد العام للقوات املس اعلن الناطق باس
ــليمانية.وقال رسول انه  امس االثنني، عن اعتقال قيادي في داعش بالس
ــيق  تابعةٍ رصينة وتنس ــتند على معلوماتٍ دقيقة ومُ بعمليةٍ نوعية تس
كافحة اإلرهاب  حافظة السليمانية، القى جهاز مُ مُشترك مع أسايش مُ
رم (و.ف) والذي يشغل منصب قيادي في عصابات داعـش  القبض على اجملُ
ــن املزيد من  ــيُعلن ع ــة اإلرهاب س كافح ــاز مُ ــاف ان جه ــة. واض اإلرهابي
لوب  الضربات املوجعة التي تقصم ظهر عصابات داعـش والتي ستُثلج قُ

الشعب العراقي خالل األيام املُقبلة.

@ÚflÏÿy@NN@Ô‹0a@wn‰Ωa@ÚÌb‡ß
lâbÿ€a@⁄b8c@Öa7nça@…‰∑@ÊbnçÖä◊
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بغداد /
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كتب اِّـحرر السياسي

بغداد /

بغداد /بغداد /

بغداد /

ــته املنعقدة امس  ــني، جلس ــواب، امس االثن ــى مجلس الن انه
ــروع قانون جرائم املعلوماتية.وقالت الدائرة  ــة مش بعد مناقش
ــة  ــة للمجلس ، ان مجلس النواب انهى تقرير ومناقش االعالمي
مشروع قانون جرائم املعلوماتية، ورفع جلسته.وكان اجمللس قد 

عقد جلسته الـ ٢٣ برئاسة رئيس البرملان محمد احللبوسي.

ـــ «كورونا» وصلت فاعليته الى (٩٠٪) ومن  ــفورد» البريطانية تعلن عن لقاح جديد ل «جامعة اوكس
املتوقع ايصاله الى دول كثيرة.

ــب .. وضبط معدات  ــة املوهوبني في كليات الط ــي يعلن قبول الطلب ــم والبحث العلم ــر التعلي وزي
«قمار» قبل دخولها الى البالد.

ــرائيلي «بنيامني  ــوزراء االس ــس اجتماع رئيس ال ــف كوالي ــتريت جورنال» تكش ــة «وول س صحيف
نتنياهو» مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

الكهرباء: مشروع اجلباية االلكترونية لن يكون مكلفاً و العمل تعلن إطالق رواتب متقاعدي العمال 
املضمونني لشهرين.

ــرين الدولية .. و منر يهاجم مدنيا على  ــباحة يكرم املنتخب الوطني الجنازه في بطولة تش احتاد الس
مشارف ديالى.
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2محليات

البينة الجديدة / كاظم العبيدي

ــركة نفط  ــح مدير عام ش افتت
ــر العبودي  ــي خضي ــار عل ذي ق
ــرة  ومعاي ــة  صيان ــروع  مش
ــات النفطية وبحضور   الصمام
ــر ومعاون  معاون املدير كرمي ياس
ــالم  ــؤون اإلدارية س ــر للش املدي
ــي خضير  ــي وعل ــول الناش ضي
ــركة وضعت  أكد « ان ادارة الش
ــة لتطوير هيآتها  اخلطط الالزم
ــدات  واملع ــزة  ــا باألجه وتزويده
ــع الطاقة  ــن اجل رف احلديثة م
ــة االنتاج في  ــة ودميوم االنتاجي
ــركة « من  احلقول التابعة للش
جانبه اكد مدير هيئة العمليات 
ــذا  ــر « ان ه ــد األمي ــعد عب اس

املشروع اضافة نوعية للعملية 
النفطية كونه  ــتخراجية  االس
ــى  عل ــة  احملافظ ــي  ف ــهم  يس

ــي  ف ــغيلية  التش ــوط  الضغ
محطات العزل ويوفر بيئة عمل 
ــى املعدات  ــني عل ــة للعامل امن

ــول «الى  ــل احلق ــة داخ النفطي
ــعبة  ش ــؤول  مس ــار  اش ــك  ذل
ــات  الصمام ــرة  ومعاي ــة  صيان
ــعيدي»ان  الس ــة  عطي ــم  رحي
ــزة احلديثة  ــذه االجه ــول ه دخ
ــردود مالي وجدوى  ــل له م للعم
اعمال  ــون  ك ــة كبيرة  اقتصادي
املعايرة كانت ترسل الى جهات 
ــن اجل  ــط ذي قار  م ــارج نف خ
ــد  ــا  « واك ــا ومعايرته صيانته
ــزة  ــذه األجه ــعيدي « ان ه الس
ــزة احلديثة  ــدات من األجه واملع
واملعتمدة  عامليا في الصناعات 
ــا على  ــث عملن ــة حي النفطي
ــل عليها  ــب كوادرنا للعم تدري
ــل اجلهوزية  ــوم بكام ونحن الي

إلجناز االعمال املناطة بنا».

@Ú„bÓï@ Îäífl@|nn–Ì@âb”@á@¡–„@Ú◊äë@‚b«@äÌÜfl
Êbfl¸a@pbflb‡ï@ÒäÌb»flÎ

بغداد / البينة الجديدة
أعلنت هيئة النزاهة، امس األثنني، 
ــزوَّرةٍ في هيئة  ــالتٍ مُ ضبط معام
تقاعد األنبار كادت أن تفضي لهدر 
ــار.  وقالت دائرة  ــر من مليار دين أكث
ــات الهيئة في بيان تلقت «  حتقيق
ــخة منه، إن  ــة اجلديدة « نس البين
ــاص مبتابعة  ــق امليداني اخل «الفري
دوائر وزارة املاليَّة في مكتب حتقيق 
ــع للهيئة، الذي انتقل  األنبار التاب
ــى هيئة التقاعد الوطنيَّة – فرع  إل
ــد قيامه بتدقيق  ن، بع ــار، متكَّ األنب
ة  املعامالت التقاعديَّة وكتاب صحَّ
ــدور التقرير الطبي اخلاص بتلك  ص
ة  ــادر عن دائرة صحَّ املعامالت الص
ــط (١٣) معاملةً  احملافظة، من ضب

ــت أن «الفريق جنح  ــزوَّرة». وأضاف مُ
في هذه العمليَّة بإيقاف هدر مبلغ 
ــار».  دين ــار  ملي  (١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠)
ــط األوليات  ــى أنه «متَّ ضب الفتة إل
ــوع».  وبينَّت  ة باملوض كافة اخلاصَّ
ــر  ــم محض ــه «متَّ تنظي ــرة أن الدائ
ــات في  ــيٍّ باملضبوط ــطٍ أصول ضب
ــيِّد  الس ــه على  ــة، وعرض العمليَّ
؛  تصّ قاضي محكمة التحقيق اخملُ
ــة  القانونيَّـ ــراءات  اإلج ــاذ  التخ
ــان إلى أن  ــار البي ــبة».  واش املناس
ــي اخلامس من  ــة أعلنت ف «الهيئ
ــباط املاضي عن ضبط موظف  ش
ــة التقاعد الوطنية – فرع  في هيئ
والتزوير  بالتالعب  ــه  لقيام األنبار؛ 

في أضابير ضحايا اإلرهاب».  

بغداد / البينة الجديدة 
ــة والبيئة  ــر الصح ــيد وزي ــة الس برعاي
ــراف  ــي و بإش ــن التميم ــور حس الدكت
ــر من قبل مدير مستشفى بغداد  مباش
ــي عباس الغراوي  التعليمي الدكتور عل
ــرة  ــة االولى من االس ــتالم الوجب ،  مت اس

االملانية اخلاصة ملرضى غسل الكلى في 
املركز العراقي لغسل الكلى  مبستشفى 
ــرة مدينة  ــي التابع لدائ ــداد التعليم بغ
ــرة من الطراز  الطب،  اذ تعتبر هذه االس
احلديث حيث بلغ عدد االسرة املستلمة 
١٤ سرير من أصل ٥٠ سرير يتم وصولها 

ــرة بأحتوائها  ــا، و تتميز هذه االس الحق
ــبة  ــركات ووضعيات مناس على عدة ح
ــاهم في  ــم و تس ــل الدائ ــى الغس ملرض
ــدم للمريض  ــاع ضغط ال تخفيف ارتف
بسبب التقنية املتطورة لبعض االوضاع  

في هذه االسرة .

البينة الجديدة / علي شريف 
ــة محافظة  ــة زراع ــعت مديري س
ــر زراعة نبات  ــة الى تطوي الديواني
ــر جديدة  ــرات وتبني معايي الكج
ــال مدير  ــل النهوض به.وق من اج
ــن علي مطر  زراعة الديوانية حس
الوائلي:لقد اشرفنا شخصياعلى 
ــر  لتطوي ــدة  جدي ــط  خط ــع  وض
املشروع والذي يعتبر في االساس 
ــى  ــل ال ــادي مت التوص ــي ارش بحث

ــاف من نبات  ــتنباط ثالثة اصن اس
ــي العراق  ــرة ف ــرات وألول م الكج
.واكد الوائلي: أن األصناف اجلديدة 
ــا قدرة  ــى ولديه ــة أعل ذات إنتاجي
ــى مقاومة األمراض  ذاتية أكبر عل
ــة وبالتالي تقليل  ــات اخملتلف واآلف
ــة  الكيميائي ــواد  امل ــالت  دخَ مُ
ــاان  كم ــة  الزراعي ــة  العملي ــي  ف
ــادة كميات  ــروع ماضٍ في زي املش
ــاف وان احللم هو  ــذه االصن بذور ه

ــول من احملاصيل  اعتبار هذا احملص
ــي  ــاهمة ف ــتراتيجية للمس االس
ــاد الوطني والذي متتاز  رفد االقتص
ــة الديوانية دون غيرها  به محافظ
ــارة  .وجتدراالش العراق  بزراعته في 
ــمية هذا النبات نسبة إلى  ان تس
مدينة كجرات الواقعة في جنوب 
ــرق الهند فيما يطلق عليه في  ش
ــوريا  ــودان واألردن وس ــر والس مص

بالكركديه . 

‘lâbÿ€a‘@Ÿ8@Öa7nça@…‰π@ÊbnçÖä◊@·Ó‹”g@NNÚ«aâå€a@äÌãÎ@ÜÌÜËm@k‘«

ÚÓ‹0a@Ú�‰ßa@Âfl@b‰ü@QRSPPP@Ú‹”b‰Ω@b:Ï�ça@ä–‰némNNN@Òâbvn€a

بغداد / البينة الجديدة
ــوارد  وامل ــة  الزراع وزارة  ــت  أعلن
املائية في إقليم كردستان، امس 
ــمك  ــتيراد س ــني، حظر اس االثن
ــكارب.  وقالت بيكرد طالباني،  ال
وزيرة الزراعة، في بيان ، إنه «تقرر 
ــوع من  ــتيراد هذا الن ــر اس حظ
ــة املنتج  ــمك بهدف حماي الس
ــه «مت اتخاذ  ــي».  وأضاف، أن احملل
ــرت يوم  ــداوالت ج ــرار بعد م الق
االحد املاضي مع ممثلي وأصحاب 
ــي  ــماك ف ــاج األس ــاريع إنت مش
اإلقليم، وبعد املداوالت تقرر منع 
اعتباراً  الكارب  ــمك  استيراد س
ــن تاريخ (١٠ كانون األول ٢٠٢٠)  م

ــر  ــر».  وكان وزي ــعار آخ ــى إش وإل
ــد كرمي  ــي محم ــة العراق الزراع
ــاذ إجراءات  ــي، هدد باتخ اخلفاج

حيال إقليم كردستان حال عدم 
إخضاع منافذ اإلقليم للحكومة 
ــي  ف ــر  الوزي ــار  وأش ــة.   االحتادي

ــيطرنا  ــات صحفية «س تصريح
على املنافذ احلدودية بنسبة ٨٠ 
في املئة قبل نحو ٤ أشهر تقريباً 
ــتان،  ــم كردس ــذ إقلي ــدا مناف ع
ــألة  مس ــي  ف ــة  جدي ــاك  وهن
ــذ اإلقليم،  ــيطرة على مناف الس
مع  اتصاالتٍ  ــخصياً  وأجريتُ ش
ــالح الدين، وكركوك  محافظ ص
ــيطرات بعد  ــى، لنصب س وديال
ــم إلحالة أي منتج  منافذ اإلقلي
ــتيرادية  ــادم منه دون إجازة اس ق
ــة، في حال  ــة االقتصادي للجرمي
عدم استجابة االقليم للسيطرة 
على منافذه، وذلك بهدف حماية 

املنتج احمللي».  

بغداد / البينة الجديدة 
ــن  ع ــارة  التج وزارة  ــت  اعلن
ــل  الناق ــطولها  اس ــتنفار  اس
ملناقلة كمية (١٢٣٠٠٠) طنا من 
ــني احملافظات. ــة احمللية ب احلنط

ــرة  ــام دائ ــر ع ــك مدي ــدت ذل اك

الوزارة  واملتابعة في  التخطيط 
ــم صابط واضافت  ابتهال هاش
بانه مت االيعاز الى اقسام النقل 
ــم  ــركات من خالل قس في الش
ــكيالت  النقل املركزي احد تش
ــه  ــرورة توجي ــرة بض ــذه الدائ ه

شاحناتهم الى املواقع املؤشرة 
ــب اخلطة  ــة وحس ازاء كل كمي
ــل  ــن قب ــدة م ــويقية املع التس
الشركة العامة لتجارة احلبوب.
ــه الى  ــه مت التوجي ــيرة بان مش
محافظة كركوك ملناقلة كمية 

ــة  ــة محلي ــا حنط (٩٣٠٠٠) طن
ــع بغداد وكربالء فضال  الى مواق
عن توجيه قسم من االسطول 
الى محافظة واسط ( السوادة 
ــة ٣٠٠٠٠ طنا الى مواقع  ) ملناقل

البصرة .

¡jöm@ÚÁaå‰€a@NNâb‰ÌÖ@âbÓ‹fl@ ˝ni¸@¡Ó�•
âbj„˛a@ø@ÒâÎåfl@p˝flb»fl@

k�€a@Ú‰ÌÜfl@ø@Û‹ÿ€a@ÛôäΩ@ÚïbÅ@pb–ïaÏfl@paá@ÚÓ„bΩa@Òäça@fiÏïÎ@Z@Úzñ€a

paävÿ€a@pbj„@Âfl@“b‰ïa@Úq˝q@¡j‰ném@ZÚÓ„aÏÌÜ€a@Ú«aâã

بغداد / البينة الجديدة
ــني، وجود ثالثة  ــس الوزراء، امس اإلثن ــت األمانة العامة جملل أعلن
ــهرين  ــة ذي قار خالل الش ــاح في محافظ ــد االفتت ــاريع قي مش
ــدر مجيد، إن  ــم األمانة حي ــال املتحدث باس ــي واملقبل.وق احلال
ــيق مع  ــس الوزراء تواصل جهودها، بالتنس ــة العامة جملل ”األمان
هذه احملافظات ملتابعة املشاريع املتلكئة، وكانت البداية تنفيذاً 
ــته االستثنائية في محافظة ذي قار،  لقرار مجلس الوزراء جللس
املباشرة مبتابعة هذه املشاريع“. وأضاف أنه ”مت افتتاح أول مشروع 
ــر النصر خالل اليومني املاضيني“، مبيناً أن ”هناك ثالثة  وهو جس
مشاريع أخرى قيد االفتتاح خالل الشهر احلالي، والشهر املقبل، 
وهي مشروع إصالح ماء اجلبايش، ومشروع تأهيل طريق آل بدير- 
ــيكون نحو  ــفى التركي“.  وأكد أن ”التوجه س الفجر، واملستش
محافظتي ميسان و واسط خالل األسبوع املقبل، حيث سيتم 
ــاريع الوزارية املتلكئة مع الشركات املنفذة والوزارات  بحث املش
املعنية، بحضور املمثلني عن احملافظات، ملناقشة هذه املشاريع، 
ــاريع التي وصلت لنسب اجناز متقدمة“.  ــراع بتنفيذ املش واإلس
ــرة العمل و إزالة  ــود، ورفع وتي ــدد على ”ضرورة تكثيف اجله وش
ــس مجلس الوزراء مصطفى  ــات، بناءً على توجيه رئي كل العقب
الكاظمي“، مشيراً إلى أن ”هناك جدوالً زمنياً، لتحديد األولويات 

للمحافظات بدون استثناء“.

بغداد / البينة الجديدة
ــان االجتماعي  ــرة التقاعد والضم ــر عام دائ اطلعـت مدي
ــي للبناية  ــط الهندس ــران على اخملط ــود حي ــال خل للعم
ــتراكات يوم اخلميس املاضي  ــم جباية االش اجلديدة لقس
برفقة معاون مدير عام الدائرة ضمياء سلمان داود وحضور 
مهندسي قسم املشاريع في الدائرة.ووجهت حيران بضرورة 
اإلسراع بتنفيذ البناية التي ستكون توسعة ملركز الدائرة 

بغية تقليل زخم العمل احلاصل أثناء مراجعة املواطنني.

بغداد / البينة الجديدة
ترأس وكيل الوزارة للشؤون االدارية يلماز شهباز االجتماع 
ــخير امكانية  ــة اخلاصة بتس ــة خلية االزم ــدوري للجن ال
ــتجد  ــكيالتها في التصدي لوباء كورونا املس الوزارة وتش
وتنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية. 
ــت متابعة  ــرة للجنة تضمن ــراءات االخي ــاف ان االج واض
ــكيالت الوزارة  ــل اللجان الفرعية خللية االزمة في تش عم
ــديد  واجراءات الوقاية الصحية املتبعة من قبلهم والتش
ــم والتباعد في  ــات والتعقي ــزام بارتداء الكمام على االلت
ــدوات واالجتماعات  ــدورات والن ــاء ال ــل او اثن ــع العم مواق

وغيرها.

بغداد / البينة الجديدة
ــب هذا  ــي ان» كل طالب يرس قال وكيل الوزير التربية فالح القيس
ــي في تصريح صحفي  ــجل عدم رسوب».وذكر القيس السنة يس
ــيتم اإلعالن عن التقليص املناهج خالل االثنني املقبل، وان  انه «س
ــابه».وبني ان «يوم امس  ــي احتس ــدور الثالث هناك نية ف ــراء ال اج
االثنني يصل جدول للكوادر التدريسية وكيفيت نظام الدوام وعدم 
ــى وفق اجلدول. وهناك  ــار معلم او مدرس على درس اضافي عل اجب
ــى ادارة املدارس».واكد ان « انطالق دوام املدارس  تعليمات تصدر عل
ــدي والتعليم عن  ــيكون بطريقتني  التقلي ــوم ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠وس ي
ــات واحملافظات اخملالفة لدوام  ــنتخذ اجراءات بحق املديري بعد، وس
ــنخاطب مجلس الوزارة حيال اخملالفني.وتابع ان  اليوم الواحد، وس
ــرارات الوزارة،  ــات ادخل املواطن في حيرة بني ق ــم الصالحي «تقاس
ــا حول الدوام  ــة، وان اخملالفون لقرار اللجنة العلي ــرارات احملافظ وق
ــؤولية اي اصابة حتصل»، الفتا الى ان «مخالفة دوام  يتحملون مس

اليوم الواحد سيربك استعدادات الوزارة واجلدول املعد».

@âb”@á@NNÔ◊6€a@Û–ínéΩa@bË‰Ói
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 بغداد / البينة الجديدة 
ــة واملعادن  ــر الصناع ــدى وزيـ أبـ
ــز اخلبـاز :  ــيد : منهـل عزيـ الس
ــن التوجيهات والتوصيات  عدد م
ــل وأداء  ــيط عم ــل وتنش لتفعي
ــه .جـاء  ــام التابعة ملكتب األقس
ــادة مدراء  ذلك خالل لقائه بالس
ــام التابعة ملكتب السيد  األقس
ــؤولني فيها  الوزير وعدد من املس
جرى خالله إستعراض األنشطة 
ــة بهذه  ــام املناط ــة امله وطبيع
ــات  اإلحتياج ــم  وأه ــام  األقس
ــر  لتطوي ــة  الالزم ــات  واملتطلب
ــث  ــا حي ــل فيه العم ــاليب  أس
ــى ضرورة  ــي الوزير عل ــد معال أك
ــروح الفريق  ــف والعمل ب التكات
ــاليب  وأس آليات  ــاع  وإتب الواحد 
ــيق  التنس ــي  ف ــة  فاعلي ــر  أكث
ــوزارة  ال ــر  دوائ ــع  م ــة  واملتابع
ــرى  األخ ــوزارات  وال ــركات  والش
ــه مبضاعفة اجلهود  ووجه معالي
ــتوى األعمال املنفذة  وتطوير مس
وإستقطاب كوادر وطاقات شابة 
ــة  ــني بصف ــن العامل ــدة م جدي
ــركات  الش ــي  ف ــور  وأج ــود  عق
ــي الكليات  ــن خريج ــة م العام
لتعزيز  املطلوبة  وباالختصاصات 
ــام املكتب الى جانب تدريب  أقس

الكوادر العاملة في هذه األقسام 
لتنمية قدراتهم ومهاراتهم كما 
وأوعز معالي الوزير بوضع خطط 
ــليمة للعمل وتنظيم  وبرامج س
وترتيب املهام مبايضمن تنفيذها 
ــى أكمل وجـه .كذلك  وأدائها عل
ــب اإلعالمي  ــه بتفعيل اجلان وجـ
ــالل الفترة  ــارض خ ــاط املع ونش
ــل  الكام ــتعداد  واإلس ــة  القادم
ــرض النوعي ملنتجات  إلقامة املع
ــاليب  أس ــدث  أح ــق  وف ــوزارة  ال
العرض والترويج ، وأوصى بأهمية 
ــم دوره احلقيقي  أن يأخذ كل قس
ــكل  ويقوم بتنفيذ واجباته بالش
ــداً دعمه الدائم  الصحيح ، مؤك
املكتب  ــام  أقس ــل  ــر عم لتطوي
واملتطلبات  ــات  اإلحتياج وتوفير 
ــن  ــزز م ــأنها أن تع ــن ش ــي م الت
ــام  إمكانيات وقدرات هذه األقس
ــرعة  وتأدية مهامها بالدقة والس
ــل اللقاء  ــذا وتخل ــة .هـ املمكنـ
مداوالت ومناقشات حول الكثير 
ــي  ــا الت ــع والقضاي ــن املواضي م
ــام التابعة  ــل األقس ــص عم تخ
ــرح  وط ــر  الوزي ــيد  الس ــب  ملكت
الطلبات واإلحتياجات التي القت 
ــن معالي  ــاً كبيراً م ــاً ودعم جتاوب

الوزيـر .

 بغداد / البينة الجديدة 
ــة (٩٩,٧٥٦) حصة من  ــن خالل االيام املاضي ــت وزارة الهجرة و املهجري وزع
ــوك و اربيل  ــي محافظات ( ده ــر النازحة ف ــاعدات االغاثية بني األس املس
ــي محافظة (  ــدة ملناطقها ف ــر العائ ــة الى  االس ــليمانية ) ، اضاف و الس
ــاعدات املوزعة ( سالت غذائية و اخرى صحية  نينوى ) فيما تضمنت املس
ــؤون الفروع في  ــة ) . وذكر مدير عام دائرة ش ــات ارضي و بطانيات و مفروش
ــر ان «  كادر فرع الوزارة في محافظة دهوك وزع  ــوزارة علي عباس جهاكي ال
ــني النازحني في مركز احملافظة  ــاعدات االغاثية ب (٥١,١٦٠)  حصة من املس
ــفي ٢ و دركار و باجدكنداال  ــفي ١ و بيرس ــيان و بيرس وفي مخيمات ( ايس
ــرع الوزارة في  ــة ) ،  كما وزع كادر ف ــيخان و الداودي ــداال ٢ و ش ١ و باجدكن
ــة اربيل (٣٢,١٣٢) حصة اغاثية بني النازحني في مخيمات ( اخلازر و  محافظ
حسن شام u٢ و u٣ و ديبكة و هرشم و بحركة ) ،  فضال عن توزيع كادر فرع 
ــليمانية (٩,٠٩٥) حصة اغاثية بني النازحني مركز  الوزارة في  محافظة الس
ــورش و تكية جبارة و سنكاو وبازبان و  احملافظة و مناطق ( بيرة مكرون و ش
ــتي ماري يوسف و جوارجرا  ) و  ــيد صادق و كنيس جمجمال و ودوكان و س

مخيمي قورتو و تازدى  ».
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

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

أسسها الراحل  
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ــا  ــخرت آلياته ــاندة وس ــة والس ــات اخلدمي ــتنفرت اجله   اس
وعناصرها حتى مطلع الفجر لسحب كميات املياه بني األحياء 
واألزقة بعد يوم ممطر تسبب في غرق كثير من االحياء والشوارع، 
ــة، احلكومة االحتادية وأمانة  بينما حملت جلنة اخلدمات النيابي
ــم  ــة، جاس ــو اللجن ــال عض ــرق بغداد.وق ــؤولية غ ــداد مس بغ
احلميداوي ، إن كمية األمطار التي سقطت على بغداد ال تتجاوز 
ــاعات، وهي قليلة مقارنة  ـــ ٧٥ ملم، وخالل أربع الى خمس س ال
ــدم الصيانة املبكرة  ــابقة.وأضاف احلميداوي، أن ع باألعوام الس
ــرطة؛  ملضخات املياه وخطوط التصريف في قناتي اجليش والش
ــة، هذه تتحملها األمانة  ــبب في غرق بغداد واملناطق احمليط تس
ــش فيها أكثر من ٢٣  ــار الى أن قناة اجلي واحلكومة املركزية.وأش
ــحب كل  ــر دجلة، وهي قادرة على س ــة تصريف على نه محط
ــى تالفي األزمة  ــا مبكراً، داعيا ال ــات املياه لو متت صيانته كمي
والقيام بخطوات عاجلة، ملنع وقوع كارثة خدمية جديدة.بدوره، 
ــم البخاتي، أن أمطار السبت، كشفت  أكد عضو اللجنة جاس
ــم الشتاء،  ــتحضاراتها ملوس ضعف أداء أمانة بغداد، وعدم اس
ــات مهيأة ملتابعة  ــة غرفة عملي ــاً يجب أن يكون لألمان مضيف
ــن املفترض أن  ــبكات وغيرها، وم ــليك الش ــف املياه وتس تصري

تكون هذه األمور مهيأة منذ شهر أيلول املاضي.

أصدرت وزارة املالية، امس االثنني، 
االعفاءات  ــاء  الغ ــأن  ــاً بش بيان
للدول  اجلمركية  ــتثناءات  واالس
احلكومية.وذكرت  ــات  واملؤسس
ــتنادآ الى املادة  ــوزارة ، أنه اس ال
ــز  العج ــل  متوي ــون  قان ــن  م  ١٠
ــنة ٢٠٢٠ والتي نصت  املالي لس
ــع االعفاءات  ــاء جمي ــى الغ عل
ــة  اجلمركي ــتثناءات  واالس
ــات  واملؤسس للدول  ــة  املمنوح
ــوت علية  ــذي ص ال ــة  احلكومي
ــي فأن  ــواب العراق ــس الن مجل
ــي الهيئة  ــوزارة خاطبت دائرت ال
ــة  والهيئ ــارك  للجم ــة  العام
ــب باتخاذ الالزم  العامة للضرائ
ــن املاده  ــرآ م لتنفيذ املاده عاش
اعاله، وان الوزارة معنية بتنفيذ 
ــرارات الصادرة من  القوانني والق
ــريعية.ووجهت  التش السلطة 
الوزارة، استفسارها الى اللجنة 
ــرض بيان  ــة لغ ــة البرملاني املالي
ــول تطبيق احكام املادة  الرأي ح
١٠ من قانون متويل العجز املالي 
ــنة ٢٠٢٠ وهل يشمل كافة  لس
القوانني للمؤسسات احلكومية 
ــات  ــاص و االتفاق ــاع اخل والقط
ــاءات املمنوحة  ــة واالعف الدولي

أن  املقدسة.وأوضحت،  للعتبات 
املادة ١٠ من القانون قد تتعارض 
مع فقرات القوانني النافذة مثل 
رقم ١٣لسنة  االستثمار  (قانون 
ــتثمار  االس ــون  وقان  ٢٠٠٦
ــاص  ــني اخل ــي للقطاع الصناع
ــنة ١٩٩٨  ــط رقم ٢٠ لس واخملتل
وقانون املنظمات احلكومية رقم 
ــون اعفاء  ــنة ٢٠١٠ و قان ١٢ لس
ــة واملقاولني  ــركات االجنبي الش
املتعاقدين  ــب  االجان ــني  الثانوي
ــوالت التراخيص  ــود ج ــي عق ف
ــنة  ٤٦لس ــم  رق ــوم  الرس ــن  م

ــون رعاية ذوي االعاقة  ٢٠١٧ وقان
ــم  رق ــاص  اخل ــات  واالحتياج
ــا مع  ــنة ٢٠١٣ والتزاماتن ٣٨لس
منظمة التجارة العاملية وسوق 
ــتركة واالتفاقيات  العربية املش
دول  ــع  م ــة  الثنائي ــة  التجاري
ــات دولية اخرى. ــدة واتفاقي عدي

ــاء باالضافة  ــت، أن ذلك ج وبين
ــاءات اجلمركية وفق  ــى االعف ال
ــارك رقم ٢٣  ــكام قانون اجلم اح
االخرى  واالعفاءات   ١٩٨٤ لسنة 
املترتبة  الديون  اخلاصة بشطب 
ــوم اجلمركية  ــل الرس عن تأجي

وباقي القرارات االخرى املتعلقة 
ــوم اجلمركية  باالعفاءات والرس
ــوزارات االخرى. ــن قوانني ال ضم

ــني ورود االيضاح  ــدت، أنه حل وأك
ــان الوزارة  ــن مجلس النواب ف م
ماضية بتطبيق مضمون القانون 
ــات  مؤسس كل  ــى  عل ــا  حرفي
ــط،  فق ــة  العراقي ــة  احلكوم
ــاع اخلاص  ــمول القط ــدون ش ب
ــة،  ــر احلكومي ــات غي واملؤسس
ــة  ــة دولي ــة او مؤسس او اي دول
ــم اتفاقيات جتارية  تربطنا معه

او اعفاءات ملزمة قانونيا.

ــعبي، عن تفاصيل  ــد الش ــف احلش كش
اعتقال العصابة التي قتلت شرطي املرور 
ــار، مؤكداً أن  ــة االنب ــي الكرمة مبحافظ ف
عددهم ٥ اشخاص.وقال احلشد إنه بعملية 
نوعية مباغتة، متكنت استخبارات لوائنا 
ــتطالع وبالتنسيق  ــناد قوة االس ٢٧ وباس
ــتخبارات ومكافحة اجرام الكرمة  مع اس
ــض على العصابة االرهابية  من القاء القب
ــهيد  ــام بقتل الش ــل اي ــت قب ــي قام الت
ــب املرور احمد خلف جاسم املولى  منتس
ــيارته  ــران داخل منزله وس ــت الني وأضرم
مبنطقة ذراع دجلة في قضاء الكرمة شرق 
ــان أن اخللية  ــة الفلوجة.وأضاف البي مدين

ــذت اجلرمية تتكون من ٥  االرهابية التي نف
ــخاص، مت التعرف عليهم بعد اعتقال  اش
ــف  ــق معه كش ــالل التحقي ــم وخ احده
ــة ومكان  ــر اخللي ــي عناص ــة باق ــن هوي ع
ــتخبارات  ــم لتنطلق قوة من اس اختبائه
لوائنا وباسناد قوة االستطالع وبالتنسيق 
ــتخبارات ومكافحة اجرام الكرمة  مع اس
ــذ عملية االعتقال بحقهم، بعد  الى تنفي
صدور مذكرات االعتقال لتسفر عن ضبط 
اثنني منهم، مؤكدة أن البحث ما يزال جار 
ــرا الى جهة  ــن الذين ف ــن االثنني االخري ع
ــات االنبار،  ــت قيادة عملي مجهولة.واعلن
ــني الذين  ــن اعتقال االرهابي ــس االول ع ام

اغتالوا منتسب املرور في الكرمة.

ÏŸÖ“’\;∫;ÑÂÖ∏\;ÈöÖå;j÷iÕ;9’\;Ïd]ë¬’\;ÿ]Œi¡\;◊Ëê] h;Àç“Á;Åç¢\

ــة للمواطنني وفئات  ــابات املفتوح ــن مصرف الرافدين ان عدد احلس   أعل
اخرى في فروعه ببغداد واحملافظات خالل تشرين االول املاضي بلغت ٢١٩٨ 
ــابا توفير وجاري.وقال املكتب اإلعالمي للمصرف إن عدد احلسابات  حس
ــابا  ــة التي مت فتحها للمواطنني وفئات اخرى وصلت الى ٢١٩ حس اجلاري
في حني بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنني الى ١٩٧٩ حسابا. وأضاف 
ــني الراغبني في ايداع  ــابات للمواطن ــتمر في فتح احلس أن املصرف مس
اموالهم في املصرف واحلصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت 
وبامكان زبائن املصرف زيارة فروعه في بغداد واحملافظات لالطالع عليها.

بغداد /

بغداد /

بغداد /

ــاريع  ــى ضرورة دعم املش ــي، عل ــد الفيل    وأك
ــة  احليواني ــروة  والث ــة  والصناعي ــة  الزراعي
ــراءات  ــديد اإلج ــة، بتش ــا الغذائي وصناعته
ــل  ــل العم ــة وتفعي ــذ احلدودي ــط املناف وضب
ــة،  النوعي ــيطرة  والس ــس  التقيي ــاز  بجه
ــة اجلمركية في جميع املنافذ  وتوحيد التعرف
ــتورد املماثل  ــى املس ــوم عل ــة الرس ومضاعف
ــتيراد  ــال عن تقييد االس ــج احمللي، فض للمنت
ــاط وخلصوص املواد التي  بإجازة محددة النش
ــب عضو جلنة  ــذر تصنيعها محليا.وطال يتع

االقتصاد واالستثمار النيابية، بضرورة مراقبة 
نشاط مزاد العملة ليتقيد في بيعه للعملة 
ــاله، وتتوفر نتيجة  ــع اإلجراءات أع الصعبة م
ــتحوذ على ربحها  ــك مبالغ كبيرة كان يس ذل
ــاط اقتصادي تنموي،  مصارف ال متارس أي نش
ــتردة في دعم  ــن توجيه تلك املبالغ املس وميك
ــة. ــة اإلنتاجي ــة والزراعي ــاريع الصناعي املش
ــرح الفيلي، إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم  واقت
ــنة ٢٠١٨ واخلاص بدخول السيارات  (٤٣٥) لس
ــوزراء ١٤٥  ــررة؛ والعمل بقرار مجلس ال املتض

ــيوفر فرص عمل لعدد  ــنة ٢٠١٦ والذي س لس
ــة بصيانة  ــن اخلاص ــاب امله ــن أصح ــر م كبي
ــيارات، ويقلل من خروج العملة الصعبة  الس
ــى إلزام الوزارات ودوائر  إلى خارج البالد.ودعا إل
ــراء املنتجات املصنعة محليا  الدولة كافة ش
ومطابقتها للمواصفات القياسية، باإلضافة 
ــة األجنبية في  ــوع العمال ــى معاجلة موض إل
العراق، قائال من غير املعقول أن يعاني الشباب 
ــل في حني  ــرص العم ــن انعدام ف ــي م العراق

تتوافد مئات اآلالف من العمالة األجنبية.

ــن إجراءات  ــة ، ع ــت وزارة الداخلي   أعلن
ــاد اإلداري في  ــى والفس ــد من الرش للح
ــتمرارها  ــدت اس ــا أك ــكيالتها، فيم تش
ــطني واإلعالميني.  الناش ــة  مبالحقة قتل
ــم الوزارة اللواء خالد  وقال املتحدث باس
احملنا إن الوزارة اتخذت العديد من القرارات 

لتقليل موضوع الرشى والفساد اإلداري 
ــا  ــة، منه ــكيالت وزارة الداخلي ــي تش ف
استبدال بعض القادة، وتسهيل إجراءات 
ــية واملرور لكي  ــر اخلدمية واجلنس الدوائ
ــى،  ــم لظاهرة الرش ــاك حتجي ــون هن يك
ــريعة بحق  ــراءات س ــاذ إج ــدا اتخ مؤك
ــأن قتل  ــه بالفساد.وبش من يثبت تورط

ــطني واإلعالميني أوضح احملنا، أنه  الناش
ــى العديد  ــل وإلقاء القبض عل مت التوص
ــطني  ــني بخطف وقتل الناش من املتهم
واإلعالميني خالل الفترة املاضية، مؤكدا 
ــم  ــض منه ــن البع ــت ع ــوزارة أعلن أن ال
والبعض اآلخر هرب خارج العراق ومازالت 
ــتمرة.وحول  ــات واملالحقة مس التحقيق

ــوات  ــا أن الق ــد احملن ــي، أك ــع األمن الوض
األمنية باتت متتلك اإلمكانيات واخلبرات 
التي متكنها من مسك األمن، الفتا إلى أن 
هناك تعاونا سابقا كان بني وزارتي الدفاع 
ــتركة  ــورة مش ــل بص ــة للعم والداخلي
ــي حينه يتطلب  ــون الظرف األمني ف لك
ــدات اإلرهابية، أما  هكذا في ظل التهدي

ــف الوضع من الناحية األمنية. اآلن اختل
وأضاف، أن التهديدات اآلن تتمثل باجلرمية 
ــدرات واجلرائم اإللكترونية،  املنظمة واخمل
جميعها تتطلب وجود قوات لديها خبرة 
ــم مواجهتها.  ــن لكي تت ــي مجال األم ف
ــة عازمة على نقل  ــار إلى أن احلكوم وأش

امللف األمني إلى وزارة الداخلية.

ــور البعيجي، امس  ــب عضو مجلس النواب، منص طال
ــى الكاظمي،  ــوزراء مصطف ــس مجلس ال ــني، رئي اإلثن
ــط املصدر إلى  ــعر برميل النف ــاء قرار تخفيض س بإلغ
األردن، فيما أكد أن تصدير برميل النفط بسعر ١٥ دوالراً 
لالردن هدر كبير والفائدة تعود للبلد منه.وقال البعيجي، 
نطالب رئيس مجلس الوزراء بالغاء قرار تخفيض سعر 

ــتثناء اخلاص باعفاء  ــالردن والغاء االس برميل النفط ل
ــة اجلمركية على  ــن التعرف ــض البضائع االردنية م بع
ــعب العراقي اليستفيد شيئا من  اعتبار ان البلد والش
ــاف، ان جميع بلدان العالم تقدم  ــذا االمر نهائيا.وأض ه
ــعبها على مصالح شعب البلدان االخرى  مصلحة ش
ــعر برميل بيع النفط واستثناء  وان هذا التخفيض بس
ــة الى اململكة االردنية  البضائع االردنية تعود للمنفع

وال تعود باي منفعه تذكر الى البلد او الشعب العراقي 
ــي يذكر.وأكد، أن االزمة االقتصادية التي مير بها  باي ش
العالم جميعا وليس العراق وحده يحتم على احلكومة 
ــعبها  ــة امكاناتها خلدمة ش ــخير كاف ــة تس العراقي
خصوصا وان البلد يشهد ازمة كبيرة ويعتمد على بيع 
النفط بالدرجة االولى لذلك يجب ان يتم التعامل بهذا 
امللف مع جميع البلدان بالتساوي وبدون اي استثنائات 

تذكر ألي بلد كان.وتابع بعد قرار اوبك بتخفيض تصدير 
ــد كثيرا هنا اصبح  ــاج العراقي للنفط تضرر البل االنت
االمر لزاما على احلكومة ان تلغي االستثنأت سواء كان 
ــعبها وبلدها من  مع االردن او غيرها من اجل خدمة ش
االزمة االقتصادية التي مير بها وان تقدم مصلحة البلد 
على جميع املصالح وهذا حق طبيعي الميكن املساومة 

او التفاوض عليه.
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ــس اإلثنني،  ــة النزاهة، ام ــات في هيئ ــرة التحقيق ــت دائ   أعلن
تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ  ملوظفني ومسؤول في مرآب للنقل اخلاص 
ــم بجباية  ــل؛ لقيامه ــة في باب ــة الفالحيَّ ــة التعاونيَّ واجلمعيَّ
ــاب العجالت واملوظفني دون  ــتقطاع مبالغ ماليَّةٍ من أصح واس
ــة األولى، متكن خاللها  .وذكرت الدائرة ، أن العملي ــندٍ قانونيٍّ س
فريق عمل مكتب حتقيق بابل، الذي انتقل إلى مرآب النقل اخلاصِّ 
فني؛ لقيامهم بجباية األموال  وظَّ في املسيَّب، من ضبط أربعة مُ
ة، دون وصوالتٍ  من العجالت اخلارجة من املرآب ملصلحتهم اخلاصَّ
ــفرت عن ضبط دفاتر الوصوالت  بيّنةً أن العمليَّة أس ، مُ ــميَّةٍ رس
ن فريق  ، متكَّ ة مببالغ اجلباية.وأضافت، أنه في عمليَّةٍ ثانيةٍ اخلاصَّ
ــي للجمعيَّات الفالحيَّة في  ــل، الذي انتقل إلى االحتاد احملل العم
وظفي اجلمعيَّة التعاونيَّة  بابل، من ضبط مسؤول توزيع رواتب مُ
فني  ــهود؛ لقيامه باستقطاع مبالغ ماليَّةٍ من املُوظَّ باجلرم املش
ة باملوظفني. ، إضافة إلى ضبط  بودرة  الرواتب اخلاصَّ دون وجه حقٍّ

دت، أنه متَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّني باملضبوطات في  وأكَّ
ــي ضبطٍ قضائيَّتني،  رت ذكَّ تا بناءً على مُ ذَ ــني نُفِّ العمليَّـتني اللت
ــة حتقيق احللة  ــني على قاضي محكم ــا رفقة املُتَّهم وعرضهم
تصِّ بالنظر في قضايا النزاهة الذي قرَّر توقيف املُتَّهمني وفق  اخملُ

أحكام املادة (٣١٦) من قانون العقوبات.
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   هيئة املستشارين بنقل نفايات مشعة خطيرة بني احملافظات 
من دون علم اجلهات اخملتصة، بينما وقع ٦٠ نائبا في البرملان على 
ــن الديوانيني املرقمني ٧٣ و ٧٨  ــب يتضمن الغاء جلنتي االمري طل
ــتضيف البرملان غدا االربعاء ، وكيل وزارة الصحة  املعنيتني.ويس
ــة، بينما تعهدت  ــة القضي ــؤولني اخرين ملناقش ــة ومس والبيئ
ــناوي،  ــة امللف.وقالت عضو اللجنة اكتفاء احلس ــوزارة مبتابع ال
ــكلنا جلنة فرعية ملتابعة ومراقبة تصفية النفايات املشعة  ش
ــتضافة وكيل الصحة والبيئة جاسم  ــتتم اس في العراق، اذ س
ــعة  ــعاع بتصفية النفايات املش الفالحي ومركز الوقاية واالش
ــة النفايات  ــة تصفي ــل النووي بالتويثة ملناقش ــي باملفاع املعن
ــا بطريقة علمية  ــول للخالص منه ــول الى حل ــعة والوص املش
ــفت  ــة الدولية للطاقة الذرية.وكش ــى رأي الوكال ــتناد ال واالس
ــل نفايات  ــود مخطط لنق ــابق عن وج ــناوي، في وقت س احلس
ــن يدعون اخلبرة  ــات، وإن البعض مم ــعة خطيرة بني احملافظ مش
ــة في طريقة معاجلة  ــون اجتهادا طمس احلقائق العلمي يحاول
ــر مؤذية،  ــات عادية وغي ــا نفاي ــعة، مدعني انه ــات املش النفاي
ــكل سري يدعو  ويحاولون نقلها ليال الى بعض احملافظات، وبش

الى الشك والريبة.
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  كشف عضو جلنة األمن والدفاع النيابية كاطع الركابي 
ــأن مقتل  ــق بش ــي احلقائ ــة تقص ــورات عملي ــر تط ، اخ
ــت النتائج  ــة قدم ــان املعني ــا أن اللج ــن، مبين املتظاهري
ــر عرضها  ــواب وتنتظ ــة مجلس الن ــى رئاس ــة إل النهائي
ــال الركابي  ــن قبل اجلهات اخملتصة.وق ــى الرأي العام م عل
ــي احلقائق مبقتل  ــكل جلنة لتقص ــس النواب ش إن «مجل
ــات في بغداد وعدد من  ــن بعد اندالع االحتجاج املتظاهري
ــط واجلنوب»، موضحا أن «هذه  املدن واحملافظات في الوس
اللجنة النيابية شكلت أربع إلى خمس جلانا فرعية ذهبت 
كل واحدة منها إلى محافظة معينة للتقصي عن حقائق 
مقتل املتظاهرين».واضاف أن «هذه اللجان الفرعية قدمت 
نتائج حتقيقاتها النهائية إلى رئاسة مجلس النواب قبل 
فترة لكل محافظة من احملافظات، باستثناء التحقيقات 
ــلمت  ــة مبحافظة ذي قار التي تأخرت قليال ثم س املتعلق
ــان لتقصي  ــى أن «اللج ــا»، منوها ال ــهرين تقريب قبل ش
احلقائق (الفرعية) ذهبت إلى احملافظات والتقت باحملافظني 
ــرطة  ــادة العمليات، وقائد الش ــني (قي ــؤولني األمني واملس
واالستخبارات، األمن الوطني)».وتابع الركابي أن «الكشف 
عن تفاصيل التحقيقات هو من شأن اجلهات اخملتصة من 
ــة املتورطني إلى  ــبة في إحال ــاذ القرارات املناس ــل اتخ اج
ــى أن «هناك إدانات  ــار إل القضاء أو إلى جهات أخرى».واش
لعدد من املسؤولني األمنيني لكن ال أتذكر أعدادهم»، الفتا 
ــيكون  ــى أن «التقرير النهائي جلميع اللجان الفرعية س إل
ــن الصعب  ــات وبالتالي م ــن الصفح ــن مئات م ــا م مؤلف
استذكار كل املعلومات واملعطيات التي أشرت فيه».وبني 
ــو جلنة األمن والدفاع النيابية أن «جلنة األمن والدفاع  عض
ــؤولني األمنيني  ــرات من املس ــتضافت عش ــة اس البرملاني
ــن فيهم  ــع احملافظات مب ــط) من جمي ــة فق ــادات أمني (قي
ــؤول الرد السريع في ذي قار».من جانبه، أوضح فاضل  مس
ــي تصريح، أن  ــان ف ــراوي عضو مفوضية حقوق اإلنس الغ
ــة واملتظاهرين وصلت  ــداد الضحايا من القوات األمني «أع
ــادرة واملوثقة من  ــا لإلحصائيات الص ــى نحو (٥٦٤) وفق ال
ــان ووزارتي الداخلية والصحة  قبل مفوضية حقوق اإلنس
والطب العدلي»، مؤكدا أن «كل ضحية من هؤالء الضحايا 
لديه شهادات وفاة».ويضيف الغراوي أن «أعداد اجلرحى في 
ــن يقدر بنحو (٢٥١٣٣)  ــوف القوات األمنية واملتظاهري صف
الف جريح، من ضمنهم ٤ آالف جريح من القوات األمنية، 
ــى أن «عدد  ــن املتظاهرين»، منوها ال ــن ٢١ ألف م ــر م وأكث
ــل لقرابة (٧٦)  ــطني وص اخملتطفني من املتظاهرين والناش
ــخصا منهم،  ــراح ٢٢ ش ــالق س ــخصا».ويتابع «مت إط ش
ــوال وغير معروف حتى  ــخصا مجه ومايزال مصير (٥٤) ش
ــكيل جلنة عليا  ــام احلكومة بتش ــة رغم قي هذه اللحظ
ــة قضاة واخلبراء والتي جتري حتقيقاتها  مكونة من خمس

ملتابعة هؤالء اخملتطفني».

بغداد /
بغداد /

بغداد /

بغداد /

بابل /
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بناء    بأعمال  ذات االختصاص، الراغبة    كافة الشركات  الشركة العامة لموانئ العراق / هيئة  القرض اليابانيوزارة النقـل /  تدعو  

احد مشاريع المرحلة      PKG-3Aمشروع  ب  شراء وثائق المناقصة الخاصة  من اجل   طلباتهاتقديم   الى    وحدات بحرية خدمية,وتوريد  
، الممول من قبل الوكالة اليابانية   (IQ-P20)الثانية من إعادة تإهيل قطاع الموانئ العراقية / إعادة تإهيل ميناء خور الزبير  

ل  بوزارة النقـزيارة الموقع االلكتروني الخاص    (جايكا).ولمزيد من التقـاصييل يرجىللتعاون الدولي  
)WWW.motrans.gov.iq  (العامة لموانئ العراق  ) أو الموقع االلكتروني الخاص بالشركةWWW.scp.gov.iq (    . 
 

 مع التقدير  
 فرحان محيسن غضيب  

 المدير العام  
 للشركة العامة لموانئ العراق  

 مجلس االدارة  رئيس  
 
 
 
 

Advertising 
 
The Ministry of Transportation / General Company for Ports of Iraq / Japanese Loan Organization wishes to 
invite any interested companies to submit their requests for the purpose of purchasing the bidding documents 
concerning  PKG-3A Project one of the Port Sector Rehabilitation Project IQ-P20, funded by the Japan 
International Cooperation Agency (JICA). For more information and details, please visit the website of the 
Ministry of Transport (WWW.motrans.gov.iq) or the website of the General Company for Ports of Iraq 
(WWW.scp.gov.iq) 

 
 

With our appreciation 
 
 

 
Farhan Mouhaisen Ghdhaib              

Director General                         
General Company for Port of Iraq (GCPI)       

Chair of Board of Director                   
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اعالن ابداء االهتمام
البلد : العراق

اِّـحافظة : بغداد
ــبكات مجاري ومحطات الضخ ومحطة اِّـعالجة ِّـناطق  ــم اِّـشروع : اعداد دراسة وتصاميم النشاء ش اس
ــالل) َّـ قضاء  ــة – عليوي الش ــد – الحرداني ــن الراش ــان – حي الصحة – حس ــالل – حي بريج ــي ش (ح

اِّـدائن.
خدمات استشارية 

التبويب (٥-٤٩-١-٤-١٣-٢-١٧٠-٢)
ــركات  ــارية العراقية والش ــو محافظة بغداد / مديرية مجاري محافظة بغداد كافة اِّـكاتب االستش تدع
ــداء االهتمام وذلك عن  ــة اُّـ تقديم طلب اب ــاص والخربة اِّـهتم ــة من ذوي االختص ــية االجنبي الهندس
ــة وتصاميم النشاء شبكات مجاري ومحطات الضخ  ــاريع تقديم الخدمات االستشارية (اعداد دراس مش
ــن الراشد – الحردانية – عليوي  ــالل – حي بريجان – حي الصحة – حس ومحطة اِّـعالجة ِّـناطق (حي ش

الشالل) َّـ قضاء اِّـدائن.
خدمات استشارية 

نطاق الخدمات واِّـكونات واِّـهام واِّـخرجات اِّـتوقعة : حسب الشروط اِّـرجعية.
على الراغبني َّـ اِّـشاركة تقديم طلب ابداء االهتمام مع توفري اِّـتطلبات التالية:ـ

١-تعريف بمقدم الطلب (االسم والسرية اِّـوجزة) (شركة – مكتب) ومجال اختصاصها واقسامها والهيكل 
التنظيمي.

٢-وثائق تسجيل اِّـكتب او الشركة (او ما يمثلها َّـ الدول االجنبية مصدقة ومرتجمة بالنسبة للشركات 
االجنبية) وحسب السياقات اِّـعتمدة.

ــب  ــبق انجازها َّـ نفس االختصاص حيث تحتس ٣-الخربة اِّـتخصصة اِّـطلوبة لالعمال اِّـماثلة التي س
من ضمن اِّـعايري والنقاط اِّـعتمدة الختيار االستشاري.

٤-الخربة َّـ تنفيذ اِّـشاريع داخل العراق وخارجه خالل الخمس سنوات اِّـاضية.
٥-معلومات عن كادر مقدم الطلب (السرية الذاتية للكادر وخربات اِّـوظفني).

ــي ونافذ ومعنون اُّـ  ــب للمكاتب العراقية اصل ــن الهيئة العامة للضرائ ــدم ممانعة صادر م ــاب ع ٦-كت
محافظة بغداد َّـ اِّـرحلة الثانية.

٧-اِّـستمسكات الشخصية للمدير اِّـفوض للمكتب االستشاري والشركات الهندسية االجنبية.
٨-على الشركات واِّـكاتب االستشارية مراجعة محافظة بغداد / قسم العقود لغرض استالم اِّـتطلبات 

الخاصة باِّـشروع.
ــب تقييمها  ــل تأهيال بموج ــاريني االفض ــار االستش ــة بغداد باختي ــة َّـ محافظ ــة مختص ــتقوم لجن س
ــة َّـ مجال اِّـهمة اِّـراد تنفيذها  ــركات اِّـقدم ــات اِّـقدمة اعاله واعداد قائمة مختصرة من الش للمعلوم
ــارية. تقدم  ــم الفنية واِّـالية الختيار االفضل لتنفيذ اِّـهمة االستش ــن ثم دعوتهم لتقديم عطاءاته وم
الطلبات مع الوثائق اِّـطلوبة داخل ظرف مغلق ومختوم على العنوان : مبنى محافظة بغداد / الصالحية 
ــاعة الثانية عشرة  ــليم بيانات ابداء االهتمام هو الس / مقابل فندق اِّـنصور. علما ان اِّـوعد النهائي لتس
ظهرا من يوم (االحد ٦ / ١٢ / ٢٠٢٠) َّـ قسم العقود / الطابق الثامن / مبنى محافظة بغداد.وسيتم 
ــود ومديرية مجاري  ــم العق ــار يرجى مراجعة قس ــرة وَّـ حالة رغبتكم لالستفس ــض الطلبات اِّـتأخ رف

محافظة بغداد. 
محافظة بغداد

اعالن ابداء االهتمام
البلد : العراق

اِّـحافظة : بغداد
اسم اِّـشروع : اعداد دراسة وتصاميم مجاري مجمعات (القعقاع – القادسية - الغراب) َّـ قضاء 

اِّـحمودية / تأهيل اِّـحطات القديمة.
خدمات استشارية 

التبويب (٥-٤٩-١-٤-١٣-٢-١٧٠-٢)
ــارية العراقية  ــة اِّـكاتب االستش ــة بغداد كاف ــة مجاري محافظ ــة بغداد / مديري ــو محافظ تدع
والشركات الهندسية االجنبية من ذوي االختصاص والخربة اِّـهتمة اُّـ تقديم طلب ابداء االهتمام 
ــاري مجمعات  ــة وتصاميم مج ــارية (اعداد دراس ــم الخدمات االستش ــاريع تقدي ــك عن مش وذل

(القعقاع – القادسية - الغراب) َّـ قضاء اِّـحمودية / تأهيل اِّـحطات القديمة.

نطاق الخدمات واِّـكونات واِّـهام واِّـخرجات اِّـتوقعة : حسب الشروط اِّـرجعية.
على الراغبني َّـ اِّـشاركة تقديم طلب ابداء االهتمام مع توفري اِّـتطلبات التالية:ـ

١-تعريف بمقدم الطلب (االسم والسرية اِّـوجزة) (شركة – مكتب) ومجال اختصاصها واقسامها 
والهيكل التنظيمي.

ــركة (او ما يمثلها َّـ الدول االجنبية مصدقة ومرتجمة بالنسبة  ــجيل اِّـكتب او الش ٢-وثائق تس
للشركات االجنبية) وحسب السياقات اِّـعتمدة.

ــا َّـ نفس االختصاص حيث  ــبق انجازه ــربة اِّـتخصصة اِّـطلوبة لالعمال اِّـماثلة التي س ٣-الخ
تحتسب من ضمن اِّـعايري والنقاط اِّـعتمدة الختيار االستشاري.

٤-الخربة َّـ تنفيذ اِّـشاريع داخل العراق خالل الخمس سنوات اِّـاضية.
٥-معلومات عن كادر مقدم الطلب (السرية الذاتية للكادر وخربات اِّـوظفني).

ــب للمكاتب العراقية اصلي ونافذ ومعنون  ــاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائ ٦-كت
اُّـ محافظة بغداد َّـ اِّـرحلة الثانية.

٧-اِّـستمسكات الشخصية للمدير اِّـفوض للمكتب االستشاري والشركات الهندسية االجنبية.
ــم العقود لغرض استالم  ــارية مراجعة محافظة بغداد / قس ــركات واِّـكاتب االستش ٨-على الش

اِّـتطلبات الخاصة باِّـشروع.
ــاريني االفضل تأهيال بموجب تقييمها  ــتقوم لجنة مختصة َّـ محافظة بغداد باختيار االستش س
ــال اِّـهمة اِّـراد  ــركات اِّـقدمة َّـ مج ــاله واعداد قائمة مختصرة من الش ــات اِّـقدمة اع للمعلوم
ــل لتنفيذ اِّـهمة  ــار االفض ــة واِّـالية الختي ــم عطاءاتهم الفني ــم دعوتهم لتقدي ــن ث ــا وم تنفيذه
ــارية. تقدم الطلبات مع الوثائق اِّـطلوبة داخل ظرف مغلق ومختوم على العنوان : مبنى  االستش
ــليم بيانات ابداء  ــداد / الصالحية / مقابل فندق اِّـنصور. علما ان اِّـوعد النهائي لتس ــة بغ محافظ
ــم العقود /  ــرة ظهرا من يوم (االحد ٦ / ١٢ / ٢٠٢٠) َّـ قس ــاعة الثانية عش االهتمام هو الس
الطابق الثامن / مبنى محافظة بغداد.وسيتم رفض الطلبات اِّـتأخرة وَّـ حالة رغبتكم لالستفسار 

يرجى مراجعة قسم العقود ومديرية مجاري محافظة بغداد.
محافظة بغداد



أديس أبابا / وكاالت / البينة الجديدة
ــكري األحد  ــدث عس قال متح
ــط  يخط ــي  اإلثيوب ــش  اجلي إن 
ــة إقليم تيغراي  حملاصرة عاصم
ــيطر عليها املتمردون  التي يس
ــى  إل ــأ  يلج ــد  وق ــات  بالدباب
ــف املدينة في  ــة لقص املدفعي
ــتمرة  محاولة إلنهاء حرب مس
ــابيع، وحث  ــذ نحو ثالثة أس من
املدنيني على حماية أنفسهم.
وقالت اجلبهة الشعبية لتحرير 
ــاء  إنه ــض  ترف ــي  الت ــراي  تيغ
ــمالي إن  حكمها لإلقليم الش
ــادق وتتصدى  ــا حتفر اخلن قواته
ــات. بثب ــة  احلكومي ــوات  للق
وجنحت القوات االحتادية التابعة 
حلكومة رئيس الوزراء آبي أحمد 

ــلة  ــيطرة على سلس ــي الس ف
ــن خالل القصف  من البلدات م
ــة، وتتجه  ــوي واملعارك البري اجل
ــوب ميكيلي عاصمة  حاليا ص
ــة جبلية  ــي مدين ــم، وه اإلقلي
يقطنها نحو ٥٠٠ ألف شخص 
ــردون.وأودت  املتم فيها  ويتمركز 
ــرب بحياة املئات ورمبا اآلالف،  احل
ــن ٣٠ ألف الجئ  ودفعت أكثر م
إلى السودان اجملاور، كما شهدت 
إطالق املتمردين للصواريخ على 
ــرة اجملاور وعبر احلدود  إقليم أمه
ــت دول  ــل إريتريا.وحث ــى داخ إل
ــة وأوروبية على التوصل  أفريقي
ــض  ــي رف ــن آب ــة، لك ــى هدن إل
ــال املتحدث  ــى اآلن.وق ذلك حت
ــل ديجني  ــكري الكولوني العس

ــة  اإلذاع ــة  لهيئ ــيجايي  تس
ــمية  والتلفزيون اإلثيوبية الرس
ــزء  ــي اجل ــة ه ــل القادم «املراح
ــة وتتمثل  ــم من العملي احلاس

في حصار ميكيلي باستخدام 
ــة في  ــاء املعرك ــات وإنه الدباب
نحو  والتقدم  اجلبلية  املناطقة 
ــق من  ــت الح ــي وق احلقول».وف

اليوم األحد قالت جلنة حكومية 
ــيطرت  ــوات اإلثيوبية س إن الق
ــوس  هام ــا  إيداج ــدة  بل ــى  عل
الواقعة على بعد ٩٧ كيلومترا 
اإلقليم. ــة  من ميكيلي عاصم

ــر  تويت ــى  ــة عل اللجن ــرت  وذك
«قواتنا الدفاعية سيطرت على 
ــوس الواقعة  ــدة إيداجا هام بل
ــن أديجرات إلى  ــى الطريق م عل
تتقدم  الدفاع  ــوات  ق ميكيلي. 
ــيطرة على ميكيلي، وهي  للس
ــة». للعملي ــي  النهائ ــدف  اله

ــي الرابع من  ــع الصراع ف واندل
ــرين الثاني بعد ما وصفته  تش
احلكومة بهجوم مباغت شنته 
قوات اجلبهة الشعبية لتحرير 
ــي الذي  تيغراي، احلزب السياس

القوات  ــى  ــراي، عل تيغ يحكم 
اجلانبان  باإلقليم.وقال  االحتادية 
ــيطرت  ــوات االحتادية س الق إن 
ــرات التي تقع  ــدة أديج على بل
ــرا إلى  ــد ١١٦ كيلومت ــى بع عل
ــال  ميكيلي.وق ــن  م ــمال  الش
ــيجايي إن املدنيني  ــني تس ديج
ــا  ــي يقطنه ــي الت ــي ميكيل ف
ــمة ينبغي  ــون نس ــف ملي نص
ــة باخلطر. ــوا على دراي أن يكون

وأضاف «حتى اآلن نحن نهاجم 
فقط األهداف التي يتمركز بها 
ــكرية  العس الطغمة  ــو  مقاتل
ــي قد  ــة ميكيل ــي حال ــن ف لك
وذلك  ــا»،  الوضع مختلف يكون 
ــارة إلى مقاتلي اجلبهة  في إش

الشعبية لتحرير تيغراي.

الجزائر/ وكاالت / البينة الجديدة
 جتد جبهة البوليساريو نفسها عالقة 
في معركة خاسرة دُفعت إليها دفعا من 
قبل اجلزائر التي حترص على إبقاء التوتر 
ه في الصحراء املغربية، بينما  على أشدّ
تعلم أن كل الذرائع التي تُسوقها لتبرير 
ــالق النار لم تعد تُقنع  انتهاك وقف إط
ــى الصحراويني  ــع الدولي وال حت اجملتم
ــم تندوف  ــي مخي ــم ف ــن حتتجزه الذي
ــض الطروحات  ــر منهم يرف ــق كبي وش
ــالت جزائرية  ــوق حتلي االنفصالية.وتُس
ــة «احلرب  ــالن اجلبهة حال ــة أن إع لرواي
ــو نتاج اليأس  ــة» مع املغرب ه املفتوح
واإلحباط بسبب عجز األمم املتحدة عن 
إيجاد حل للنزاع املستمر في الصحراء 
ــب صدقية في جانب  وهي رواية تكتس
ــأس واإلحباط»  ــي «الي ــا ه ــد منه واح
ــوية  ــز أممي عن تس ــبب عج ــس بس لي
ــاف محدودية  ــبب انكش النزاع بل بس
وفقدانهم كل  ــني  االنفصالي ــارات  خي
أحزمة الدعم السياسي والدبلوماسي 
ــذي بدا  ــم اجلزائري وال ــتثناء الدع باس
ــي  ــل الدول ــار رد الفع ــي مس ــازا ف نش
ــوات املغربية  ــرك الق ــي على حت والعرب
ــي  ــة ف ــات اجلبه ــث عصاب ــاء عب إلنه
ــا أن إنهاء  ــرات.وكان الفت ــر الكرك معب
ــالق النار  ــاق وقف إط ــاريو اتف البوليس
ــة للهروب إلى  ــن جانب واحد، محاول م

ــة ومن  ــحب دول افريقي ــع س ــام م األم
ــان  ــراف بالكي ــة االعت ــركا الالتيني أمي
ــة  اجلمهوري ــمى  املس ــرعي  الش ــر  غي
ــاح العديد  ــة الصحراوية وافتت العربي
ــي العيون  ــات في مدينت ــا قنصلي منه
ــزز مغربية  ــوة تع ــي خط ــة ف والداخل
ــعارات «التحرر»  الصحراء وتسقط ش
ــة ترفعها في احملافل  التي كانت اجلبه
ــي املقابل التزم  ــة واالفريقية.وف الدولي
ــات برعاية  ــذ توقف املفاوض املغرب من
ــي اذار باملواثيق الدولية  ــدة ف األمم املتح
ولزم ضبط النفس إلى أقصى درجة ولم 

ــتفزازات االنفصاليني وكان  ــرّ الس ينج
قادرا على وقفها فورا قبل أن تصل إلى 
إغالق معبر الكركرات.وتؤكد اجلبهة أن 
ــوى «تكثيف القتال  ال خيار أمامها س
ــوء إلى كافة  ــري الوطني واللج التحري
ــرعية من أجل السماح  ــائل الش الوس
للشعب املستعمر باستعادة حقه في 
ــن والذرائع  ــر املصير» وهي العناوي تقري
ــر  ــاريو لتبري ــوقها البوليس ــي تس الت
ــي  السياس احمللل  ــر  انتهاكاتها.ويعتب
ــر أن «معاودة  ــور قديدي ــري منص اجلزائ
ــاء  بق ــألة  مس ــي  ه ــالح  الس ــل  حم

(االنفصاليني)»،  بالنسبة للصحراويني 
ــدو مبررا  ــبيل يب ــا أن هذا «الس مضيف
ــوية  ــدة عن تس ــز األمم املتح ــام عج أم
ــم في  ــو رأي يتناغ ــألة» وه ــذه املس ه
ــمي  مضمونه مع التبرير اجلزائري الرس
ــني التفاق وقف  ــاكات االنفصالي النته
إطالق النار.ويفتقد هذا الرأي للصدقية 
ــر املفاوضات في اذار من العام  إذ أن تعث
املاضي بسبب استقالة املبعوث األممي 
ــر ال يعني بأي  ــت كول للصحراء هورس
ــار احملادثات  ــكال انهي ــكل من األش ش
ــدة وكان األمر  ــا األمم املتح ــي ترعاه الت

ــدوء وعدم  ــى اله ــاظ عل ــب احلف يتطل
ــأنها  ــتفزازات من ش ــأي اس ــام ب القي
ــابقة.ويقول  الس ــود  اجله ــف  تنس أن 
ــي غربي رفض كشف هويته  دبلوماس
ــاريو  بوليس أن  ــو  ه اآلن  ــراه  ن ــا  «م أن 
ــد أدركت أن  ــأس. لق ــت مرحلة الي بلغ
ــتحصل وتريد  ــية س ال عملية سياس
ــادة الضغط  ــاه من أجل زي جذب االنتب
ــي». ــل حلل سياس ــبيل التوص في س
ــواب  ــب الص ــا يجان ــرأي أيض ــذا ال وه
ــي هم  ــلّ السياس ــن عرقل احل كون م
ــس املغرب الذي التزم  االنفصاليون ولي
ــاب املفاوضات  ــس وأبقى ب ضبط النف
ــرة  ــاكات اخلطي ــم االنته ــا رغ مفتوح
ــة  ــت مقدم ــي كان ــني والت لالنفصالي
ــة العازلة. ــي املنطق ــع الراهن ف للوض
ــي الصحراء  ــرا ف ــع متوت ــى الوض ويبق
ــرق االنفصاليني وقف  ــة منذ خ املغربي
ــرين الثاني الذي  إطالق النار في ١٣ تش
ــام ١٩٩١ ومنذ ذلك  ــذ ع ــا من كان قائم
ــالق النار على  ــل تبادل إط احلني يتواص
ــدار الفاصل بني اجلانبني.ورغم  طول اجل
ــكرية،  أنها أقل قوة من الناحية العس
ــاريو أعلنت «حالة  إال أن قوات البوليس
ــكرية مغربية  احلرب» بعد عملية عس
ــة عازلة في أقصى  مفاجئة في منطق
ــد معبر  ــراء املغربية عن ــوب الصح جن

كركرات احلدودي.

الجزائر/ وكاالت / البينة الجديدة

ــي   القت تصريحات الرئيس الفرنس
ــي قال فيها إنه  إميانويل ماكرون الت
«سيفعل كل ما بوسعه ملساعدة» 
الرئيس عبداجمليد تبون على «إجناح» 
االنتقال السياسي، انتقادات شديدة 
ــي اجلزائر  ــوف املعارضة ف ــي صف ف
ــؤون  والتي رأت فيها «تدخال» في ش
«التجمع  ــزب  رئيس ح البالد.وكتب 
ــة والدميقراطية»،  ــل الثقاف ــن أج م
أحد أبرز أحزاب املعارضة العلمانية، 
ــن بلعباس «لم يجد إميانويل  محس
ــاء دروس في  ــن إعط اً م ــرون بدّ ماك
الدميقراطية وإدارة احلكم. في حديثه 
ــمح لنفسه  إلى القادة األفارقة، س
بتوزيع شهادات الشرعية على قادة 
ــي منثلها». ــان الت ــعوب االنديج ش
ــة  ــي مقابل ــاد ف ــرون أش وكان ماك
نشرتها <جون أفريك> بـ»شجاعة» 
تبون الذي أدخل إلى املستشفى في 
ــه بفيروس كورونا  املانيا بعد إصابت
ــتجد، ووعد بأنه «سيفعل كل  املس
ــاعدته» في الفترة  ــعه ملس ما بوس

ــها البالد. ــي تعيش الت ــة  االنتقالي
ــر  ــزب التجمع في بيان نش وقال ح
ــأن  ــس االول األحد في اجلزائر بش ام
ــي حالة  ــرون، إنه ف ــات ماك تصريح
ــه بإصدار  ــت له نفس ــر «خول اجلزائ
ــة وهذا  ــس الدول ــهادة ثقة لرئي ش
ليس مجرد تدخل وإمنا دليل على أن 
ــا تدير خارطة طريق لبلدنا». فرنس

ــرمي طابو إحدى  ــن جهته وصف ك م
شخصيات احلراك الشعبي، فرنسا 

الرسمية بأنها «عنصرية»، بحسب 
ــة «الوطن»  ــه صحيف ــا نقلت عن م
ــو  طاب ــية.وقال  بالفرنس ــة  الناطق
ــعة أشهر  الذي أوقف على مدى تس
قبل اإلفراج املشروط عنه في ٢ متوز، 
ــه في هذا  ــد قبول أن ــا ال تري «فرنس
البلد ميكن أن تظهر قوى دميقراطية 
ــيصدر حكم  ــرر». وس ــباب متح ش
ــرين  ــي نهاية تش ــددا بحقه ف مج
ــاف معنويات  ــي بتهمة «إضع الثان

ــتهجن أبرز  ــن جهته اس اجليش».م
ــع  ــة مجتم ــالمي، <حرك ــزب إس ح
ــا إلى عاداتها  ــلم> عودة فرنس الس
ــؤون  ــي الش ــل ف ــة <والتدخ القدمي
ــتعمراتها السابقة. الداخلية> ملس
وأوردت الصحافة اجلزائرية انتقادات 
ــث كتبت صحيفة  الذعة أيضا، حي
ــرون  ــات ماك ــروق>، إن تصريح <الش
ــول «تدخالت  ــادت احياء اجلدل ح أع
ــاءلت  تس ــا  جهته ــا».من  فرنس
صحيفة <اخلبر> مجددا ما إذا كانت 
ــة» بدون  ــتقبل بـ»مصاحل اجلزائر س
ــن اجلرائم»  ــبقة ع ــذارات مس «اعت
ــتعمار،  ــالل االس ــت خ ــي ارتكب الت
معتبرة أن تصريحات ماكرون تفاقم 
«الفوضى» املتعلقة مبسألة الذاكرة.
وقد عني كل من ماكرون وتبون خبيرا 
للعمل على ذاكرة االستعمار وحرب 
ــجيع املصاحلة،  ــدف تش ــر به اجلزائ
ــن اجلانب  ــتورا ع ــا بنجامني س هم
ــيخي عن  ــي وعبداجمليد ش الفرنس
ــتورا  س ــيرفع  اجلزائري.وس ــب  اجلان
ــألة ملاكرون في  تقريرا عن هذه املس

كانون األول.

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة
ــالق لقاحات فيروس  ــع الواليات املتحدة إط  تتوق
ــث تأمل في بدء  ــون األول، حي ــا مطلع كان كورون
ــور حصولها  ــاء ف ــد الوب ــح ض ــات التلقي عملي
ــة املعنية، ما  ــلطات الصحي ــى موافقة الس عل
ــمح بتحصني نحو ٢٠ مليون شخص من  سيس
الفيروس قبل نهاية العام.وقال املسؤول املكلف 
ــة  ــي احلكوم ــات ف ــر اللقاح ــع وتطوي إدارة توزي
األميركية منصف السالوي لشبكة <سي إن إن> 
إن «خطتنا تقضي بالتمكن من إرسال اللقاحات 
ــاعة من  ــح في غضون ٢٤ س ــى مواقع التلقي إل
ــدواء األميركية  ــة» إدارة الغذاء وال ــد موافق موع
عليها»، مضيفا «لذا أتوقع أن يتم ذلك في اليوم 
الثاني من املوافقة عليها، أي في ١١ أو ١٢ كانون 
األول».بدوره أعرب الطبيب أنطوني فاوتشي الذي 
ــتوى العلمي  ــر على املس ــرام كبي ــى باحت يحظ
م  ــه بحصول تقدّ ــات املتحدة، عن ثقت ــي الوالي ف
ــي  ــي لقناة <س ــذا الصعيد.وقال فاوتش على ه
ــور كما هو متوقع  ــي إس> إنه في حال متت األم ب
ــلطات  ــاح على الترخيص من الس ــل اللق وحص
ــرين مليون  الصحية، «ميكن إعطاء اللقاح لعش
ــرب  ــون األول».وأع ــة كان ــول نهاي ــخص بحل ش
ــالوي عن أمله ببلوغ الواليات املتحدة مرحلة  س
ــروس بحلول مايو/ ــة اجلماعية» ضد الفي «املناع

ــم الهائلة.وقال  ــالق حمالت التطعي أيار بعد إط
ــذي لدينا (٩٥  ــتوى فعالية اللقاح ال ــراً ملس «نظ
ــكان  باملئة)، فإن حتصني ٧٠ باملئة تقريباً من الس
ــة حقيقية.  ــمح بتحقيق مناعة جماعي سيس
ــب  ــى األرجح في أيار بحس ــيحصل ذلك عل س
ــاً  تراجع أرى  أن  ــالً  ــل فع «آم ــاف  خططنا».وأض
ــاح وارتفاعاً في  ــلبية جتاه اللق ــي النظرة الس ف
مستوى تقبل الناس له. سيكون ذلك أساسياً»، 
ــائد لدى كثر إزاء  ــارة إلى عدم الثقة الس في إش
ــدد «إذا كان  ــي في هذا الص ــال فاوتش اللقاح.وق
لدينا لقاح فعال جداً، ولم تتلقه إال فئة صغيرة 

من اجملتمع بنسبة ٤٠ أو ٥٠ باملئة.
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ــفّ والدوران واالعالن عن حتقيق انتصارات لتبرير  بدل الل
ــلطة الوطنية الفلسطينية  التراجع، يفترض في الس
ــة املواطن العادي باحلقيقة. إذا كان من انتصار،  مواجه
ــلطة الوطنية  ــه الس قت ــه، حقّ ــا التباهي ب ــقّ له يح
ــار هو على الوهم. وهم  ــطينية، فإنّ هذا االنتص الفلس
رضوخ إسرائيل لشروط فرضها الفلسطينيون عليها 
ــلطة  ــي انّ في اإلمكان عيش الس ــم آخر يتمثّل ف ووه
ــطينية مبعزل عن عالقة شبه معقولة  الوطنية الفلس
بالواليات املتحدة.احلقيقة بكلّ بساطة انّ التعاون مع 
ــذ توقيع اتفاق  ــوم االيّام، من ــرائيل لم يتوقف في ي إس
ــا كان عليه  ــام ١٩٩٣، وان العودة الى م ــلو في الع أوس
، في  ــارغ ليس االّ ــار – مايو املاضي كالم ف ــع في ايّ الوض
ــيئا  ــواب ان ش ــارغ؟ اجل ــاذا كالم ف ــوال. مل ــن االح احس
ــني. أولهما في  ــاب عامل ــر في غي ي ــر ولن يتغّ ــم يتغيّ ل
ــها وثانيهما في الذهنية املهيمنة على  إسرائيل نفس
ــن العاملني  ــطينية. يضاف الى هذي ــلطة الفلس الس
ــتطاعة  ــانّ ليس في اس ص ب ــة يتلخّ ي ــر بالغ االهمّ ام
ــلطة  ــطيني، مبن في ذلك رئيس الس ــؤول فلس أي مس
ــازن) مغادرة بيته في رام  ــة محمود عبّاس (أبو م الوطني
ــتطع السلطة  ــرائيلي. منذ لم تس اهللا من دون اذن إس
ــرائيل، خصوصا  ل الى اتفاق ما مع إس ــة التوصّ الوطني
ــي كان فيها  ــنة األخيرة الت ــي العام ٢٠٠٠، وهي الس ف
ــرت طبيعة  ــت األبيض، انحص ــي البي ــل كلينتون ف بي
ــلطة االحتالل  ــطيني وس التعاطي بني اجلانب الفلس
في التنسيق األمني بينهما.توجد مشكلة إسرائيلية 
عميقة الى ابعد حدود. تكمن هذه املشكلة في العقل 
اليميني الرافض لفكرة السالم واملسيطر على اجملتمع 
ــه اطراف  ــاهمت في صنع ــو عقل س ــرائيلي، وه اإلس
ــطينية مثل «حماس». لعبت «حماس» دورها في  فلس
ــعب الفلسطيني  إضاعة كلّ الفرص التي توافرت للش
ــلو، بحسناته وسيئاته. اكثر من  منذ توقيع اتفاق أوس
ــن طريق العمليات االنتحارية  ذلك، لعبت «حماس»، ع
ــيا  ــم الصواريخ التي تطلق من قطاع غزّة، دورا أساس ث
ــرائيلي اكثر تطرّفا. هناك حاليا  في جعل اجملتمع اإلس
ــة بني ميينيني إسرائيليني يزايد كلّ منهما على  منافس
ــي حكومة بنيامني  ــان موجودان ف ــر. هذان اليمين اآلخ
ــتعدة، مبباركة  ــت مس ــذه احلكومة ليس ــو. ه نتانياه
ــوية ما  ــدام على ايّ خطوة في اجتاه تس ــة، لإلق أميركي
ــطينية «قابلة  ــن ان تعيد االمل في قيام دولة فلس ميك
ــد ان ذلك ليس ممكنا  ــوم من االيّام. األكي للحياة» في ي
من دون االنتهاء من التركيبة احلالية للسلطة الوطنية 
ــلت في ان تكون أكثر من منسق مع إسرائيل  التي فش

في مجال االمن.

خري اهللا خري اهللا
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ــي جو بايدن  ــح الدميقراط أثار فوز املرش
ــة األميركية على  في انتخابات الرئاس
ــه اجلمهوري دونالد ترامب قلقا  منافس
في إسرائيل جلهة تغيير الرئيس املنتخب 
ــذي كان  ــران وهو ال ــاته حيال إي سياس
ــس باراك أوباما حني مت توقيع  نائبا للرئي
االتفاق النووي للعام ٢٠١٥.وثمة ملفات 
كثيرة تقلق إسرائيل التي لم يسبق لها 
ــل الذي قدمه  ــت على دعم مث أن حصل
ــا الرئيس املنتهية واليته، لكن يبقى  له
ــن أكثر امللفات  ــووي اإليراني م ملف الن
ــرائيلية أن  ــى احلكومة اإلس التي تخش
ــه اإلدارة األميركية املقبلة  ــل مع تتعام
ــة  وسياس ــزم  احل ــالف  خ ــى  عل ــني  بل
ــا  أبداهم ــن  الذي ــوى  القص ــوط  الضغ

ــرائيلي  اإلس الوزراء  ــس  رئي ترامب.وقال 
ــس االول  األحد إنه  ــني نتنياهو ام بنيام
ــدم العودة لالتفاق النووي الذي  يتعني ع
ــوى العاملية الكبرى مع إيران  أبرمته الق
ــات  ــه الوالي ــحبت من ــام ٢٠١٥ وانس ع
ــالة  املتحدة في ايار ٢٠١٨، وذلك في رس
على ما يبدو للرئيس األميركي املنتخب.

ــيتولى املنصب في  ــال بايدن الذي س وق
٢٠ كانون الثاني، إنه سيعاود االنضمام 
لالتفاق النووي إذا عادت طهران لاللتزام 
ــع احللفاء على  ــيعمل م ــه أوال وإنه س ب
«تعزيزه وتوسيع نطاقه على أن يتصدى 
ــطة طهران األخرى  بفاعلية أكبر ألنش
التي تزعزع االستقرار».ويسعى االتفاق 
ــووي اإليراني من  ــح البرنامج الن إلى كب
ــلحة نووية  ــا من تطوير أس أجل منعه
ــات االقتصادية  مقابل تخفيف العقوب

ــاق الذي  ــا.  لكن االتف ــة عليه املفروض
انسحب منه ترامب في ٢٠١٨، لم يقيد 
ــتية اإليراني  برنامج الصواريخ الباليس
ــراق ولبنان  ــا لوكالئها في الع وال دعمه
ــنطن مزعزعا  ــراه واش ــن، فيما ت واليم
نتنياهو  األوسط.وقال  الشرق  الستقرار 
ــرائيل «يتعني  ــوب إس ــة بجن ــي كلم ف
ــاق النووي  ــودة لالتف ــون هناك ع أال تك
ــة  ــك بسياس ــابق. يجب أن نتمس الس
ــور  ــران ال تط ــن أن إي ــد م ــني للتأك ال تل
ــلحة نووية».ولم يذكر رئيس الوزراء  أس
اإلسرائيلي بايدن مباشرة، لكن وسائل 
ــرائيلية اعتبرت على نطاق  اإلعالم اإلس
ــالة للرئيس  ــه رس ــع أن تصريحات واس
ــد  يعي أال  ــا  مفاده ــل  املقب ــي  األميرك
الواليات املتحدة لالتفاق.وحتاول األطراف 
ــيا  ــة في االتفاق إلى جانب روس األوروبي

ــى الرغم من  ــني، احلفاظ عليه عل والص
ضغوط الواليات املتحدة لفرض عقوبات 
ــبب االنتهاكات  ــاملة على إيران بس ش
ــحاب  انس ــى  عل ردا  ــا  أعلنته ــي  الت
ــا  ــران أن برنامجه ــي إي ــنطن وتنف واش
النووي يستهدف تطوير أسلحة.وتأمل 
ــي املنتهية واليته  ــس األميرك إدارة الرئي
في أن تسير اإلدارة املقبلة على نهجها 
ــك  ــل بذل ــران وأن تواص ــف إي ــال مل حي
ــوى» عليها،  ــوط القص ــة «الضغ حمل
ــؤول أميركي يرافق  ــب ما أفاد مس حس
ــك بومبيو في جولته  وزير اخلارجية ماي
ــعى  ــون أن يس ــع مراقب اخلارجية.ويتوق
الرئيس الدميقراطي املنتخب (جو بايدن) 
ــدة إلى االتفاق  ــى إعادة الواليات املتح إل
ــي عهد باراك  ــووي املوقّع مع إيران ف الن

اوباما والذي انسحب منه ترامب . 
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ــا، فهو من بني  ــد أهدافه يعد إعالما أدبي ــد في أح النق
ــؤال مفاده: هذا النص جيد أم  مهامه أن يجيب عن س
ال، واجلواب في كل احلاالت سيعد خبرا دعائيا، ويسبب 
الترويج للجيد، والتحذير من غيره؛ وهو بهذه الوظيفة 
ــتقال  ــني أن يكون مس ــائل االعالم، ب ــأن وس ــأنه ش ش
ــون حكوميا أو  ــا لوجه األدب، وبني أن يك ويعمل صادق
ــر غاياته.فالناقد األدبي  ــي أخط ــيا ف س ــا أو جتسّ حزبي
ــلوب القرار يعمل موجها أدبيا ال ناقدا أدبيا، فهو  املس
اذ يرفع من شأن األدب السلطوي - إذا جازت التسمية- 
ــلط وتلوين وجهها اخلارجي  ــهم بتأثيث وجه الس يس
ــيلة اعالم  ــة؛ والنقد وفق هذا، يكون وس ــوان محبب بأل
ــلط الضوء على اعالمية  ــلطوية موجهة. وكي نس س
ــياحة في املوروث االدبي، فقد جاءنا  النقد، ال بد من س
ــاده أن علقمة الفحل، بعد أن  ــن هذا املوروث خبر مف م
ــل أم جندب علقمة  ــل حادثة تفضي ــوا لنا تفاصي نقل
ــاـ عرفنا أن  ــوروث ـ أيض ــن امل ــرئ القيس ، وم ــى ام عل
ــكري يعلن  ــبه ببيان عس ــة كأنت أش ــدة عموري قصي
ــاء املعركة بالنصر ويخلد تاريخها وابطالها، ومن  انته
ــدي والبحتري، ومنه  ــا خبر املوازنة بني اآلم النقد جاءن
ــيلة إعالمهم األسرع وهي  عرفنا ـ أيام العرب عبر وس
ــروب واألحداث، حتى  ــا القادة واحل ــعر، فمنه عرفن الش
ــؤرخ للوفيات؛ وألن  ــعر وظيفة املؤرخ وصار ي دخل الش
ــطوته اإلعالمية ميثل الصدارة عند العرب  ــعر بس الش
ــوات فضائية، صار  ــن لديهم صحافة أو قن ــوم لم تك ي
ــعر على  النقد ـ الذي دائما يصل متأخرا ـ ينافس الش
ــية، حتى صار الناقد اقرب  عالقته بالسلطة السياس
ــاعر أو األديب بصورة عامة، وصار له  للسلطة من الش
ــة، ويجعل توصيات  ــم ويقنن اخلارطة اإلبداعي أن يرس
ــدأ بالتنظير له،  ــية قالبا ثابتا، ويب ــلطة السياس الس
ويشيد مبن يتبعه، ويعدها معيارا إبداعيا مبيّتا النوايا 
ــانية ..  ــية على الغاية اإلنس ــا الغاية السياس وكامن
ــل العرب عالم  ــدا، اذ لم يدخ ــذا ليس جدي ــألدب . وه ل
النقد ويتوغلوا في دواخل النص واستنطاقه والوقوف 
ــأدوات دينيةـ   ــزى الذي يريده املؤلف إال ب ــد دكة املغ عن
ــفيةـ  حتاول ليّ املعنى وتوجيهه ملا  وأحيانا تكون تعس
ق لنا أن نسمي  مييل له هوى نفس القارئ/الناقد ـ إذا حُ
ــاس ديني نقادا!!  ــن قاموا بالتصدي للنص االدبي بلب م
ألن الغاية األسمى والهدف األنبل ـ من وجهة ميولهم 
ـ هو االقتراب من املبتغى القرآني واإلحاطة به ولو بقدر 
بسيط، فاحتني بذلك باب التأويل واالستطراد واإلفراط 
ــيما بعد أن أدركتهم العجمة،  به على مصراعيه، الس
ــت اللغة  ــالمية، وتداخل ــة االس ــعت الدول ــني اتس ح

العربية مع اللغات األخرى بعد الفتوحات االسالمية.

@ÔiÖ˛a@Ü‘‰€a
ÈuÏΩa
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د. حسني القاصد 
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البينة الجديدة / علي شريف
ــي في محافظة  ضيف البيت الثقاف
بابل الناقد الدكتور رشيد هارون إللقاء 
ــعرية املسافة/  محاضرة بعنوان ( ش
ــاعر عبد الهادي  دراسة في نص الش
ــة الشاعر  عباس ). وقال مدير اجللس
ــوم في  ــي: نحضر الي ــل الدليم كام
ــي البابلي متواصلني مع  بيتنا الثقاف
احلياة الثقافية رغم ما يعتلي العالم 

من خطر جائحة كورونا فيجب على 
ــتمر مثلما هي شؤون  الثقافة ان تس
احلياة االخرى فتحية للبيت الثقافي 
ــة من  ــم طلب مدير اجللس ــل .ث الباب
احلضور قراءة سورة الفاحته على ارواح 
ضحايا كورونا.بعد ذلك اعتلى املنصة 
الشاعر عبد الهادي عباس وقرأ نصني 
ــعره احدهما النص الذي كتب  من ش
ــته النقدية  عنه الدكتور هارون دراس
ــيد هارون  ــد الدكتور رش ــال الناق .وق
ــتطعت ان اكتب دراسة عن  :لقد اس
خمسة اسطر في نص للشاعر عبد 
ــة  ــاس .وتضمنت الدراس ــادي عب اله
ــافة  املس ــى  ال ــافة  املس ــيم  تقس
النصية واملسافة النفسية واملسافة 
الزمنية وغيرها  ــافة  الشعرية واملس
ــي حضرها  ــية الت .وفي ختام االمس
ــن االدباء واملثقفني اجاب  مجموعة م
ــيد هارون على تساؤالت  الدكتور رش

احلاضرين ومداخالتهم .

عبري توفيق –
جمهورية مصر العربية 

ــام ؟ أم جفاء  ــوة األي هل هي قس
ــول الوباء  ــرودة األوطان؟  أم حل وب
ــؤالء جميعا  ــقام ؟ أم كل ه واألس
ــموا بجهد  ــه وأقس ــوا علي حتالف
ــان أال يتركوه يهنأ باحلياة ومير  األمي
ــن بني أيديهم مرور الكرام ؟ لقد  م
ــيئا  ــلل إليه ش ــك يتس بدأ الش
فشيئا عندما شعر بظهور بعض 
ــه ، والتي أصبحت  ــراض  علي األع
ــن  ــع ، ولك ــدي اجلمي ــة ل معلوم

ــتقر داخله  ــك تربع واس هذا الش
ــاءه هذا  ــح يقينا بعدما ج ليصب
اإلتصال من وزارة الصحة التابعة 
ــد إليها  ــة التي وف ــة العربي للدول
ــهر  سبقت إنتشار  منذ أربعة أش
ــة  نتيج ــأن  ب ــروه  ليخب  ، ــاء  الوب
املسحة التي قام بها منذ ثمانية 
ــت إيجابية  ــاعة أثبت ــني س وأربع
الڤيروس ،وأن عليه باحلجر املنزلي 
ــني خلو أحد  ــة ، حل ــدم اخملالط وع
ــوف يقومون بإرسال   ــرة فس األس
ــذه  لتأخ ــه  ل ــعاف  اإلس ــيارة  س
ــفي  ــي باملستش ــر الصح للحج
ــي التعليمات  ــه باق ــوا علي ،وأمل
ــا ، وهنا  ــي يجب عليه إتباعه الت
بدأت الهواجس واألفكار السوداء 
تتالطم داخل رأسه وكأنها امواج 
ــف ، محدثا  ــي يوم عاص عاتية ف
ــه قائال :  إيجابية الڤيروس  نفس
ــكر  ــض س مري ــا  وأن  ( ــا  (كورون  ،
ــد  ــكار أح ــس واألف ــرب و لي ومغت
ــكن مبفردي ، لقد كنت أمني  وأس

ــرد نزلة  ــي بأن كل ذلك مج نفس
ــزول بتناولي بعض  ــوف ت ــرد وس ب
املسكنات مثلما حدث مع زميلي 
ــيكون  ــل ، يا إلهي ماذا س بالعم
ــن هذا  ــأجنو م ــل س ــري ؟ ه مصي
ــاذا لو إختارني اهللا إلي  الوباء ؟ وم
ــأدفن في بالد الغربة  جواره هل س
ــذي إقترضته  ــاذا عن املبلغ ال ؟ وم
ــراء عقد  من األهل واألصدقاء لش
ــي هنا ؟   ــل مجيئي إل ــل قب العم
والذي لم أشرع بعد في سداده إال 
ــداد مصاريف  بعد اإلنتهاء من س
ــي ؟  ــر  زوجت ــل أخب ــة ،وه اإلقام
ــت بذلك فلن  ــي لو علم وأمي الت
ــوف تهوي  ــا قدماها وس تتحمله
ــول الصدمة ،  ــن ه ــي األرض م عل
ــن أوالدي الصغار والوعود   وماذا ع
ــي لهم  التي قطعتها علي نفس
ــيطة  ــم البس ــق أحالمه بتحقي
ــا كل  ــي أتخيله ــة الت ؟  والفرح
ــي وجوههم  عندما أعود  ليلة عل
إليهم محمالً بالهدايا واأللعاب ،  

ــئلة جتوب  أصبحت كل هذه األس
برأسه ذهابا وإيابا وال يجد لها من 
جواب يهدئ من روعه، وبدأت احلرارة 
في اإلرتفاع  لتلهب نار قلبه قبل 
جسده ،  ومن حني إلي آخر تنتابه 
ــديدة وكأنها زلزال مدمر  رجفة ش
ــاس ريختر  ــت علي مقي ــو قيس ل
لفاقت قوته ، وأثناء ذلك الطوفان 
الذي متلكه ،إذ بهاتفه اجلوال يدق 
ــرة  ،إنه املوعد اليومي للقاء األس
ــائل التواصل  ــا علي وس بأكمله
اإلجتماعي ، صوتا وصورة ، اللقاء  
ــد عناء  ــه بع ــس وحدت ــذي يؤن ال
ــل ، و يخفف  ــاق في العم يوم ش
 ، ــتها  ووحش ــة  الغرب آالم  ــه  عن
ــو ال يريد أن   ــول لهم وه فماذا يق
ــئ ؟وال يستطيع  يخبرهم بأي ش
ــعال  الس ألن  ــم  معه ــدث  التح
ــه و ال ينقطع إال  ــح مالزما ل أصب
ــد أن يدخل  ــا ال يري ــال ،   وأيض قلي
الهم واحلزن عليهم ،   فيكفيهم 
ــة  ــن جهد املعيش ــم فيه م ماه

ــه  ــة إلي رأس ــزت حيل ــا قف ،وهن
،فقد قام بإلغاء املكاملة الصوتية 
ــائل ،  ــة الرس ــتبدلها بكتاب واس
ــقط مني الهاتف  قائال :  لقد س
ــل الصوت ولن  علي األرض وتعط
ــم إال  ــل معك التواص ــتطيع  أس
ــي فترة احلظر  كتابة إلي أن تنته
وأقوم بإصالحه ،  وجنحت حيلته 
ــن محادثتهم   ــد أن إنتهي م ، وبع
ــق معدودة   ــوم لدقائ ــه الن ، غالب
ليستيقظ منه علي احلمي التي 
ــده النحيل فلم  متكنت من جس
يعد يجدي معها أي شيء ، ألنه ال 
يوجد أحد معه يقوم علي رعايته 
ــتطاعه هو أن إتفق  ، فكل ما اس
ــع صاحب  البقالة و التي توجد  م
ــفل البناية التي يسكنها أن  أس
ــل له كل يوم بعض األغراض  يرس
ــره علي أن  ــز وحليب وغي ــن خب م
يتركها له امام الباب ،وذلك منعا 
ــدوي له ، ثم يقوم هو  إلنتقال الع
ــه  ــك متحامال علي نفس بعد ذل

ــا القليل  ــات منه ــا  ليقت بأخذه
ــهية بعد ، ومر  ،فلم يعد لديه ش
ــوءا ،  ــي واألمر يزداد س ــوم والثان ي
ــني  وهنا أيقن أنه بات رهني احملبس
ــتها  والتي  ــة ووحش ــني الغرب ره
ــدفء ،  ــن كل مظاهر ال ــو م تخل
ــذي توغل  ــني الوباء ال ــا ره وأيض
فيه كالوحش الكاسر و نال منه 
ــاود اإلتصال  ــرعة فائقة ، وع بس
ــة ، ألنه  ــوزارة الصح ــرة اخري ب م
لم يستطع التحمل بعدما شعر 
ــس ، فأبلغوه  بصعوبة في التنف
ــلون له سيارة  بأنهم سوف يرس
ــر  ــاح الباك ــي الصب ــعاف ف اإلس
ــي ، وفي  ــذه للحجر الصح لتأخ
هذا الصباح املرتقب صعد عامل 
ــض األغراض  ــة مبكرا ببع البقال
مثل األيام السابقة  ليتفاجأ بأن 
ــظ بها البناية   القطط التي تكت
قد نبشت األكياس البالستيكية 
ــه باألمس وبعثرت  والتي تركها ل

جميع محتوياتها ٠  

عبد السادة البصري
ــدة ، وحينما  ــة جدي ــي رحلة قصصي ف
ــاعر سالم محسن ( أصوات  سمع الش
ــي ( قبل الغروب ) في شوارع  ) وهو ميش
ــال  ــف قلي ــه أن يتوق ــة ، كان علي املدين
ــة انتظار ) عند ( النهر  ليكون في ( حال
ــاذا ( عند اجلهة  ــي ينظر م ــر ) ك االخض
ــت بوادر ( الفيضان )  االخرى ) حيث الح
كأنها لوحة مرسومة بــ ( اسود وابيض 
ــاحة التل )  ــن رؤى وخياالت على ( س ) م

ــير الى ( املفترق في الظهيرة ) وكأن  تش
ــوف االجر ) عن  ــبحا يبحث في ( قح ش
تذكار يأتي من ( جنوب اجلزيرة ) مارأ بــ ( 
اسواق ) اجتاحتها ( ألوان الوباء ) لتبدو 
ــفي بها الريح  هناك ( رمال ناعمة ) تس
ــن بعيد ) يجعلنا في حالة  عبر ( نداء م
ــراب ) نرجتف من اضوية ( مصابيح  ( اغت
في الوادي ) متنحنا خياالت لــ ( ناتالي٢ ) 
كشبح يظهر ويغيب أمام ( احلاجز على 
ــعتان ) تعطينا  ــة ) و( عينان واس الرابي

ــاعر  ــارة دخول الى ما جاءنا به الش اش
ــن في حكاياته  ــالم محس / القاص س
ــمها بــ ( رمال ناعمة  اجلديدة التي وس
ــرة بــ (  ــة البص ــن مطبع ــا ع ) واصدره
ــع الصغير .ومن  ــة ) من القط ٧٧ صفح
اجلدير بالذكر أن الشاعر سالم محسن 
ــدر مجموعة قصصية أولى  كان قد اص
ــام ٢٠١٨ بعنوان ( طابوق اصفر ) ، وله  ع
اكثر من ثالث مجموعات شعرية صادرة 

ايضا .

متابعة / البينة الجديدة
ــات الثقافية  ــن الفعالي ضم
ــم  تنظ ــكاف  بال ــة  والفني
ــؤون  ــة اجلهوية للش املندوبي
ــي  ف ــكاف  بال ــة  الثقافي
ــرى وفاة  ــرة ذك ــس تظاه تون
ــة وذلك يوم  ــة صليح الفنان
ــاري  اجل ــي  الثان ــرين  تش  ٢٦
ــس تغني  ــوان «تون ــت عن حت
احملافظة  ــار  إط صليحة» في 
ــة واالنفتاح  ــى اخلصوصي عل

الفنية.وفي  ــارب  التج ــى  عل
تقدمي الفعالية كتب املندوب 
الثقافية  ــؤون  للش ــوي  اجله
ــان نصا منه  ــة املهرج مبطوي
ــت صليحة  ــي « ...كان ــا يل م
ــة معبرة وأغنية  وال تزال نغم
ــدا  ــا جيل وش ــة ردده صادح
ــي  ــذا نحتف ــكل ه ــا ... ل به
حولها  ــع  ونتجم ــة  بصليح
ــر بعبيرها ونتعمد  أبدا نتعط
بأحلانها اخلالدة ونحن نعيش 

...حتى  ــدة  اجلدي ــدورة  ال هذه 
تكون الدورة القادمة مغاربية 
ــب  مواه ــى  عل ــة  منفتح
ومبدعني وأساطني املوسيقى 
في مختلف األقطار املغاربية 
ــى جنعل من هذا املهرجان  حت
ــني  للمتيم ــة  وقبل ــا  محج
باملوسيقى العربية التقليدية 
ــن اجلميل.. دمتم  ومريدي الف
أوفياء ودامت مضارب الثقافة 

بكم زاهية.

¥éj0a@¥Áâ
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ــي اإلعالن البصري  تواجهنا ف
ــة  ــب برائح ــة (ح ــالف رواي لغ
ــان  تنطق ــان  عين ــور)  الكاف
ــة  فاعلي ــا  يزيدهم ــال،  باجلم
ــذي يدل  ال ــر  ــا األخض لونهم
ــاة والنماء، لكن هذه  على احلي
ــت بفعل ما  ــح تشوّش املالم
يحيطها، فقد انبثق هذا النور 
ــزن في محيط من  املكلل باحل
اللون الزيتوني املائل إلى الرماد 
ــتعل  ــفل الصورة تش وفي أس
ــراب، وتطلق دخانها  نيران اخل
ليعتم اللوحة، ويرتفع ليزعج 
ــال الناضح في  ــوق اجلم منط
ــا  ــأل زواي ــني، ومي ــر العين تعابي
ــم الذي  ــاد املعت ــة بالرم الرؤي
ــه ويجعله يدرأ  ــر الوج يحاص
ــوء باالحتجاب،  ــات الس موج
ــع  ــة م ــت اللوح ــد تفاعل لق
ــادالً لها. ــة وكانت مع العنون
ــد  ــص قي ــوان الن ل عن ــكّ تش
ــردات:  ــالث مف ــن ث ــد م الرص
(حب، رائحة، وكافور)، قد يُقرأ 
مجمل التركيب (حب برائحة 
ــه خبر ملبتدأ  ــور) على أن الكاف
محذوف تقديره (هذا)؛ ليكون 
ــي: هذا حب  ــى االفتراض املعن
برائحة الكافور أي أن محتوى 
الكتاب عبارة عن حب مغمس 
برائحة كافور، أو يكون تأويله 
ــب) بتقدير  ــو (ح ــي ه االبتدائ
مبتدأ وما يليه خبره، أو أن خبره 
ــوبًا  محذوف فيكون حبًا مش
ــور التي توحي  ــة الكاف برائح
ــوت؛ ألن الكافور مرتبط  إلى امل
بعملية تغسيل املوتى.تفاعل 
النص،  ــع قصديات  العنوان م
ــة  ــن الثيمة الرئيس ــر ع أو عبّ
ــالة  لرس ــف  الكاش ــو  فه
ــد االطالع  ــن بع ــارد؛ لك الس

على محتوى اخلطاب، اقتضى 
التعالق النصي بني ثريا النص 
ــى تأمالت  ــون إل ــوى املت ومحت
ــات متجددة  ــى مدي تفضي إل
ــي.أدى  الذهن ــر  التصوي ــن  م
ــية،  العنوان وظيفته األساس
ــا للمتلقي وتطابق  وكان جاذبً
مع مخرجات اخلطاب، وانفتح 
ــاؤالت تأويلية: كيف  على تس
ــة؟ وملاذا  ــب رائح ــون للح يك
ــدى  ــا م ــور؟ وم ــة الكاف رائح
ــاس  اإلحس في  الرائحة  تأثير 
ــون  مت ــى  عل ــها  وانعكاس
النص؟. عبر السارد عن الوقائع 
ــها ومر  ــة من عايش مبصداقي
ــانية  اإلنس ــارب  التج ــك  بتل
ــتحضر  اس ــد  فق ــية،  القاس
انتهاك احلقوق، ورسم  حاالت 
قسوة اجلالدين بدقة، فقد وثّق 
ــر مدونته تفاصيل  الكاتب عب

ــة  وكيفي ــلطة،  الس ــاب  إره
ــف  ــن يختل ــع م ــا م تعامله
معها، أو يطرح رؤية مغايرة، أو 
يعبر عن رأي يخلخل القواعد 
ــليط متطرف،  املرسومة بتس
وكتب عن مطاردات املعارضني 
وطرائق متابعتهم واعتقالهم، 
وكيفية استقبالهم في أماكن 
ــح  التحقيق واالحتجاز، ومس
ــادي املتمثل  ــكان املع امل ــا  لن
ــخصيات  ــل وصور ش باملعتق
ــض  ــم، وبع ــن وتوابعه اجلالدي
ــات  ترتيب ــن  وع ــا،  الضحاي
عمليات التصفية األسبوعية.

ــكل  ــب بش الكات ــا  لن ــور  ص
ــات التحضير  ميلودرامي حلظ
للقاء احلبيبني، ونضح من دفق 
ــة في ثنايا  ــف اجلياش العواط
املشهد الذي ختم على نهاية 

القصة بوالدة حب بعد موته، 
ــاة بعد أن  ــى احلي ــه إل أو إعادت
ــوت.كان وراء هذا  غفل عنه امل
ــق البطل اليائس  اللقاء صدي
ــد طعم  ــاة، الذي فق ــن احلي م
األشياء بسبب مقتل حبيبته 
ــه  ــؤرة التصاق ــت ب ــي كان الت
ــون رد فعله  باحلياة، كيف يك
ــي موقف  ــرف ف ــف يتص وكي
ــاذا يفعل حني  ــر متوقع، م غي
ــد كتب  ــددًا، وق ــا مج يلتقيه
ــش برغم أنها فقدت  لها العي
ــرتها بقصف  أس أفراد  جميع 
أمريكي، فانبنى املشهد على 
ــاعر متبادلة. ــن مش م بركان 

ــى وحدات  ــتغل النص عل اش
ــا، فكان  ــر مقنعة فنيًّ روي غي
احليز الذي ضم مجمل الفضاء 
ــوان  والعن ا،  ــككً مف ــي  الروائ
ــن كافيًا  ــم بالغته لم يك برغ
ــص بعد االنتهاء من  إلنقاذ الن
ــارد، ألن تفاعل  ــة التس عملي
ــل  ــة البط ــع فرح ــي م املتلق
بحبيبته (سرى) التي عادت من 
الفراغ  بعد  ــتنطفئ  املوت س
ــاك ضحايا  ــراءة، فهن الق من 
ــرة احلبيبة؛ وأن أختها  هم أس
زمن  الضحايا.اتسم  في عداد 
السرد بنسق تتابعيّ مبجمله 
ــترجاعات،  االس ــض  بع ــع  م
ــدور في أماكن غير  واألحداث ت
ــا، ولم  ــي مجمله ــة ف حميم
تؤثث مالمحها بشكل يسند 
ــة  ــردية؛ كأروق ــة الس العملي
ــة  ــا، واملطبع ــة وممراته الكلي
ــر، واملزار.أما  ومطعم  اجلماهي
ــم  ــخصيات ورس ــدمي الش تق
ا، واحلوار  حدودها فكان ضعيفً
ــرد احلديث،  ال يوازي فنية الس
ــة الراوي العليم  وطغت هيمن
ــل، وتقنية  ــى أدق التفاصي عل
ــيطة  بس ــا  بعمومه ــرد  الس
ــة. امتازت  ــى احلكائي ــرب إل أق
لغة العمل بالتقريرية املقاربة 
ــر  وفق ــة،  الصحفي ــة  للكتاب
خزين مفرداتها، ونقص واضح 
ــية. القاموس ــات  املرادف ــي  ف

ــرط  مف ــتخدام  اس ــاك  وهن
(كان  ــة  الناقص ــال  لألفع
وأخواتها)، واألسماء املوصولة 
ــن)، وتكرار  ــذي، التي، ما، م (ال

ــد) وكثرة  ــق (ق ــرف التحقي ح
ــيما  ــاء اإلمالئية وال س األخط
ــد  وغيرها.توج ــزة  الهم ــي  ف
ــلوبية  ملحوظات نحوية وأس

وتركيبية منها تعريف (بعض) 
ــر اخلاطئ عن  ـــ (أل)، والتعبي ب
املكوث باملكان مبفردة (تواجد)، 
ــتخدام أفعال مكررة غير  واس
ميجون)،   ، ــجّ (مي ــاغة:  مستس
واعتماد تراكيب جاهزة وجمل 

طويلة.
ـ فرح املتلقي حني توّج الكاتب 
ــد  ــني، وق ــاء احلبيب ــه بلق نصّ
أخبرنا أنها راحت مع أسرتها 
ــاروخ أمريكي، لكن  ضحية ص

ــورة السرور  حني نخرج من س
اللقاء  ــة في  املؤقت وغيبوبتنا 
ــف أن بطلتنا  احلميم، نكتش
ــاة وأن  ــى قيد احلي ــرى) عل (س
ــل  البدي ــي  ــا) ه ــا (صب أخته
ــن أختها  ــا، لكن ألم تك منه
ــرية ولها مشاعر،  ــا بش نفسً
وقد يوجد من ينتظرها ويهمه 
ــالً عن خالها؟  مصيرها؟! فض
ــرى) تواصل  ــل نفرح ألن (س ه
احلياة وال يهم إن كانت أختها 

الضحية؟
ــم اخلطاب بنفس يعبّر  ـ اتس
ن من اجملتمع،  عن قناعات مكوّ
ويفترض بالنص أن يكون مبنأى 
عن هذا وأن ال يتطأَّف، ويخاطب 
املتلقي الذي يتسلم الرسالة 
ــومات  ــالل متابعته رس من خ

احلروف وما تؤديه من دالالت.
ــة  أولي ــة  محاول ــص  الن ان  ـ 
ــه أعماالً  ــب، ننتظر من للكات
ا، وبرغم  ــكً أكثر حبكة ومتاس
ــات فهو عمل ال  كل امللحوظ

يخلو من متعة.
رواية،  ــور،  الكاف برائحة  *حب 
عادل كاطع العكيلي، الورشة 

الثقافية، بغداد، ٢٠١٩م.

الرواية عالم واسع 

ومتمدد ينفتح على 

األجناس األدبية 

والفنية األخرى، 

وتتعدد مستويات 

السرد فيه حسب 

رؤية الكاتب ومدى 

إدارته ملسار الروي 

بتقنيات تفيد 

الثمية املركزية 

ومجاوراتها، ويعتمد 

النصوص املوازية 

التي تتعالق مع 

املتون، تغني عملية 

التلقي، وتكون 

مصدر جذب في 

عملية التسارد التي 

تضفي متعة فنية 

وعقلية بشكل 

متميز، وهنا محاولة 

للحفر  في جوانب 

النص السردي 

الذي كتبه (عادل 

العكيلي) في جتربة 

أولى. 

مقاربة / مهدي علي ازبني

عرب السارد عن الوقائع 
بمصداقية من عايشها 

ومر بتلك التجارب 
اإلنسانية القاسية

6ثقافية

ميادة مهنا سليمان/ سورية

لبي ي قَ نتَ فِ كُ
رَ وَاألوَّال اآلخِ

ال ا فاشِ زارِعً أيَا مُ

في بُستَانِ احلُبِّ
وكَ تَشكُ

يرةُ لِقائِنا املُتيَّمة جَ شُ
وكَ يَشكُ

بالتُنا املُبلَّلة النَّدى وقُ
وكَ يَشكُ

رَاشُ االشتِياقِ فَ
وكَ تَشكُ

نا املُدلَّلة ناقِ ورُ عِ زُهُ
ةَ نْ وَأَدَ البسمَ تَ مَ ألَسْ

ةَ رحَ بَى الفَ نْ سَ تَ مَ ألَسْ

نْ ذبَحَ احلُبَّ تَ مَ ألَسْ
ي  ي رُوحِ فِ

لَّال؟ وَحَ
بِّرنِي:  ي خَ املِ فبِاهللاِ يَا ظَ

اكَ نْ زرَعَ األشوَ مَ
لبي  ي بُستانِ قَ فِ

لَّال وَهَ
بَ قُّ لهُ أنْ يعجَ أَيَحِ

ا نهُ يومً فْ مِ إنْ لمْ يقطِ
ال؟! رَنفُ قَ
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مهدي علي ازبني

عادل كاطع
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albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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أنفاق سرية وتماسيح وأفاع وأشباح .. البيت األبيض من الداخل

”سر باالرقام“ دفع السعودية للتخلي عن ”استثمار البادية العراقية“

يكشف موقع تاريخ البيت األبيض عن «ممر رسي» واحد حتت األرض، تم إنشاؤه يف ١٩٤١

ترصحيات وزارة الزراعة « ضبابية» ومتضاربة  وحتذير دويل من ذهاب العراق نحو ”االختناق االقتصادي“!

وكاالت / البينة الجديدة
كان روزفلت صاحب الفضل في إطالق 
ــى املنزل  ــت األبيض» عل ــم «البي اس
ــي ١٩٠١.وعبر تاريخه، حمل  الفخم ف
ــدة، منها  ــماء ع ــض أس ــت األبي البي
ــزل الرئيس»،  ــس»، و»من ــر الرئي «قص
ــف موقع  و»القصر التنفيذي».ويكش
ــري»  ــخ البيت األبيض عن «ممر س تاري
واحد حتت األرض، مت إنشاؤه في ١٩٤١.
ــي الثاني، جون  وكان الرئيس األميرك
ــكان  ــه، أبيغيل، أول س ــز، وزوجت آدام
ــور  ف ــه  إلي ــال  انتق ــض،  األبي ــت  البي

ــاء في ١٨٠٠. ــاء من أعمال البن االنته
ــعل اجليش  ــرب ١٨١٢، أش ــالل ح وخ
ــت األبيض،  ــي النار في البي البريطان
ــكل كامل، ولم  ما أدى إلى تدميره بش
ــج من احلريق إال لوحة واحدة جلورج  تن
ــت األبيض من  ــنطن.يتكون البي واش
ــة على أربعة طوابق  ١٣٢ غرفة، موزع
رئيسية، لم يصل بينها مصعد حتى 
ــام ١٨٨١.وحتوي تلك الطوابق اليوم،  ع
باإلضافة إلى الغرف، ٣٥ حماما و٤١٢ 
ــأة حطب  ــذة و٢٨ مدف ــا و١٤٧ ناف باب
ــاللم وثالثة مصاعد.ومنذ  وثمانية س

ــض  األبي ــت  البي ــهد  ش ــه،  تأسيس
ــيس  ــدة، كان أبرزها تأس ــالت ع تعدي
الرئيس ثيودور روزفلت، في عام ١٩٠٢، 
للمكتب البيضاوي في اجلناح الغربي 
ــروف حاليا. ــكله املع من البيت، بش

ــف موقع تاريخ البيت األبيض  ويكش
ــن الغرف  ــع كامل م ــن وجود مجم ع
ــض، مبا  ــت األبي ــي البي ــت األرض ف حت
ــور، ومتارس  ــن متجرا لبيع الزه يتضم
ــاطات األخرى. ــه العديد من النش في

ــو البيت األبيض على  كما يحتوي قب
ــة جنارة،  ــة للعب البولينغ، وورش قاع

ــب ما نقلت  ومحل للدهانات.وبحس
«فوكس نيوز»، ثمة في البيت األبيض 
ــاط  للخط ــة  وغرف ــينما،  س ــة  صال
ــمية،  ــف بكتابة الدعوات الرس املكل
ــيقى،  ــة لأللعاب وأخرى للموس وغرف
ــنان ومتجر  ــى عيادة أس ــة إل باإلضاف
ــوكوالتة.ولعل أغرب  ــص للش مخص
ــض كان ما  ــت األبي ــول البي ــا دار ح م
قاله رئيس الوزراء البريطاني السابق، 
ــه  رؤيت ــأن  بش ــل،  تشرش ــتون  ونس
ــام لينكولن  ــس أبراه ــبح» الرئي «ش
ــأة، عندما خرج  ــوار املدف ــا بج جالس
تشرشل عاريا من حوض االستحمام، 
وفقا ملوقع «هيستوري».وبينما يعتبر 
من الشائع امتالك الرؤساء املتعاقبني 
ــض حليوانات أليفة،  ــى البيت األبي عل
ــات  ــالك حيوان ــم امت ــل بعضه فض
ــاوزت كالب باراك  ــديدة الغرابة، جت ش

ــان  وحص ــا  أوبام
ــور. تايل زاكاري 

ــاس  توم ــك  امتل
ن  ــو س جيفير
طيرا كان يتحرك 
بحرية بني ردهات 
املنزل، أما إمييلي، 

ــد امتلكت  ــودور روزفلت، فق ــة ثي ابن
ثعبانا عاش بني جدران البيت األبيض، 
ــر».وكان  ــع «ترافل آند ليج ــا ملوق وفق
ــي آدامز  ــون كوينس ــس ج ــدى الرئي ل
ــاح حقيقي؛ كان يعيش في أحد  متس
ــض، باإلضافة  ــت األبي ــات البي حمام
ــة التجول  ــاحني متتعا بحري إلى متس
ــض الوقت، امتلكهما  في البيت لبع

أبناء الرئيس هربرت هوفر.أما الرئيس 
ــرر اقتناء دب  ــدج فقد ق كالفن كولي
ــد،  ــبال األس ــني من أش ــر، واثن صغي
وحيوان يشبه النمر من نوع بوبكات، 
ــي الصغير،  ــة إلى كنغر واالب باإلضاف
ــرس النهر.وعبر  ــزم من ف ــوان مق وحي

ــنوات، مت افتتاح حمامي سباحة  الس
ــا كان  ــض، أحدهم ــت األبي ــي البي ف
داخليا، بني بعد حملة تبرعات قادتها 
صحيفة «نيويورك تاميز» لبناء مسبح 
للرئيس، فرانكلني روزفلت، في ١٩٣٣، 
ــون،  نكس ــارد  ريتش ــس،  الرئي أن  إال 
ــة اإلحاطات  ــه وبناء غرف ــرر تغطيت ق
ــهيرة فوقه في ١٩٧٠. الصحفية الش

ــبح  ــورد بتركيب مس ــام جيرالد ف وق
ــت األبيض  ــي حديقة البي ــي ف خارج
في ١٩٧٥.ووفقا لصحيفة «واشنطن 
ــت»، هناك مركز عمليات طوارئ  بوس
للرئيس، مت بناؤه حتت األرض إبان احلرب 
ــد الرئيس،  ــة، في عه ــة الثاني العاملي

فرانكلني روزفلت، وهو املكان الذي جلأ 
ــيني،  ــب بوش االبن، ديك تش إليه نائ
ــالل هجمات ١١  ــة بوش، لورا، خ وزوج
سبتمبر اإلرهابية عام ٢٠٠١.وبحسب 
ما وصفت لورا بوش، فقد مت الدفع بها 
ــالل أبواب فوالذية  ــفل من خ إلى األس
ــراديب  كبيرة، أدت إلى دخولها في س
ــت إلى  ــى وصل ــة»، حت ــر مكتمل «غي

ــفل احلديقة  ــأ اآلمن، الواقع أس امللج
ــع  األبيض.ويتمت ــت  للبي ــمالية  الش
اخملبأ العميق حتت األرض بالقدرة على 
مقاومة أي ضربات نووية أو بيولوجية 
ــت األبيض.ووفقا  قد يتعرض لها البي
ــأ  ــإن امللج ــة، ف ــت الصحيف ــا نقل مل
مكون من خمسة 
طوابق حتت األرض، 
مزودة ببنية حتتية 
ــدادات  إم ــني  لتأم
ــذاء  والغ ــواء  اله
الالزمة في حاالت 
ــير  الطوارئ.وتش
واشنطن بوست إلى وجود نفقني على 
ــفل البيت األبيض، أحدهما  األقل أس
ــتمر  يؤدي إلى مبنى وزارة اخلزانة، ويس
ــير فيه حتى الوصول إلى شارع  املس
H الواقع في منطقة بعيدة عن البيت 
ــو يؤدي  ــق اآلخر فه ــا النف األبيض.أم
إلى موقع مروحية الرئيس «مارين ١»، 

ويستخدم في حاالت الطوارئ.

ــرية، التي يحلم  ــد األنفاق واملمرات واخملابئ الس ــم مصغر متكامل، ال ينتهي عن ــت األبيض في داخله على عال ــوي البي ينط
كثيرون حول العالم برؤيتها عن قرب.املنزل الذي أمر جورج واشنطن بإنشائه يحاكي في تصميمه منزال إيرلنديا فخما يعود 
ــاخص حتى يومنا هذا في مدينة دبلن.وضع واشنطن حجر  ــم «لينستر هاوس» وهو ش ــر، معروفا باس إلى القرن الثامن عش
األساس للبيت األبيض في عام ١٧٩٢، وانتهى تشييده األولي في ١٨٠٠، وحالت وفاة الرئيس األول للواليات املتحدة دون حتقيق 

حلمه باالنتقال إلى البيت اجلديد.

كان الرئيس األمريكي الثاني، جون آدامز 
وزوجته أبيغيل أول سكان البيت األبيض

بعد ان كشفت وزارة 
الزراعة العراقية، 
في وقت سابق 
من االحد املاضي 
، اسباب اعتذار 
الشركات السعودية 
عن االستثمار 
في بادية العراق، 
تضاربت التصريحات 
والتفسيرات حول 
ضبابية االسباب 
التي اعلنها وزير 
الزراعة محمد 
اخلفاجي.وخرج 
املتحدث بأسم 
وزارة الزراعة  حميد 
النايف، عصر ذلك 
اليوم، بتصريحات 
جديدة تفسر 
التصريحات 
السابقة عن االعتذار 
السعودي، الفتا إلى 
أن الباب مفتوح أمام 
جميع الشركات 
احمللية وكذلك 
العربية واألجنبية.

متابعة / البينة الجديدة

ــات  ــي تصريح ــف ف ــال الناي وق
ــة : إن الكثير من الدول  صحافي
ــراق  الع ــي  ف ــتثمار  االس ــد  تري
ــليط  باجلانب الزراعي، ولكن تس
ــو  ــعودية وه ــى الس ــوء عل الض
ــات  ــيق واملباحث ــة التنس نتيج
ــي جرت ما بني بغداد  األخيرة الت
والرياض، فيما اشار الى أن اعتذار 
ــس  لي ــعودية  الس ــركات  الش
ــاكل التي يتحدث  ــبب املش بس
ــبب  عنها االعالم اليوم وإمنا بس
مشكلة فنية، على اعتبار انهم 
ــتثمار األرض ملدة ٥٠  ــدون اس يري
اجلوفية  ــاه  املي ــل  باملقاب ــنة  س
ــنوات فقط، ما  ـــ١٠ س كافية ل
ــاً واعتذرت  ــاً فني ــدث اختالف اح
الشركات.واكد املتحدث، أن فرص 
ــتثمار في القطاع الزراعي  االس
مفتوحة أمام اجلميع وخصوصا 
ــن نراهن  ــركات احمللية ونح الش
ــوق  احمللي.ويف ــتثمر  املس ــى  عل
ــتثمارات  لالس ــي  احلال ــم  احلج
ــراق ٥ ماليني  ــعودية في الع الس
ــات  ــن طموح ــي، لك دوالر أميرك
الرياض تبدو أعلى من ذلك بكثير 

أمام حقيبة استثمارات عراقية 
ــروع،  ــم أكثر من ٦ آالف مش تض

بقيمة ١٠٠ مليار دوالر.
ماذا قال وزير الزراعة؟

ــوم االحد  ــابق من ي وفي وقت س
املاضي، قال وزير الزراعة العراقي 
ــركات  ش إن   ، ــي  اخلفاج ــرمي  ك

سعودية اعتذرت عن االستثمار 
ــا كانت أبدت  ــراق، بعدم في الع
لتربية  بإنشاء محطات  رغبتها 
ــاحة ١٠- ٥٠  ــى مس ــار عل األبق
ــات املثنى  ــف دومن في محافظ أل

ــح الوزير  ــار والنجف.وأوض واألنب
ــي أن ”وزارة املوارد أكدت  اخلفاج
ــر مياه  ــا على توفي ــدم قدرته ع
ــتدامة ملدة ٥٠ سنة، ولذلك  مس
ــعودية  ــركات الس اعتذرت الش
عن تنفيذ هذا املشروع، بحسب 
ــاح” العراقية“. صحيفة “الصب
ــى أن  ــي إل ــر العراق ــار الوزي وأش
ــعودية اتفقت  ــركات الس ”الش
ــة  العراقي ــة  الصناع وزارة  ــع  م
ــع للصناعات  ــاء مصن على إنش
ــكندرية  اإلس ــة في  امليكانيكي
ــات ري محوري“. ــاج منظوم إلنت
وذكر اخلفاجي أن اخلطة الزراعية 
ــي من  ــتوي احلال ــم الش للموس
ــعير  ــة والش ــي احلنط محصولَ
ــا و٥٠٠ الف دومن،  ــغ ١٤ مليون تبل
مشيرا إلى أن “إيران والسعودية 
ــراء  ــت طلبات لش ــا قدم وتركي
ــي  العراق ــعير  الش ــول  محص
ــتدخل املزايدة التي سترسو  وس
ــعارا  ــى الدولة التي تقدم أس عل

أعلى من غيرها”.
توقعات سعودية سابقة ؟

ــتثمار السعودي  وكان وزير االس
ــرأس  يت ــذي  ال ــح،  الفال ــد  خال
ــعودي- الس ــيق  التنس مجلس 

ــي، قبل عدة ايام قد توقع  العراق
ــتثمارات  ــم االس ــل حج أن يص
ــار دوالر  ــعودية إلى ٢٫٦ ملي الس
ــة  ــات عراقي ــي قطاع ــا ف تقريب
ــال  ــي مج ــة ف ــة، خاص مختلف
ــروة  والث ــة  والصناع ــة  الطاق
على  ــدد  والزراعة.وش ــة  املعدني
ــريع متويل  ــالده جاهزة بتس أن ب

املشاريع التنموية في العراق.
ــتثمارات  االس ــول  ح ــي  دول رأي 

بالعراق
وتقول املديرة التنفيذية ورئيسة 
ــع  صن ــدى  منت ــي  ف ــني  الباحث
ــات بلندن رنا خالد في  السياس
ــات صحافية: ان العراق  تصريح
ــة، وميتلك  ــم دول املنطق ــن أه م
فرصا استثمارية ضخمة، وميثل 
الفوز بهذه االستثمارات مكسبا 
ــبا  ــا ميثل مكس ــة مثلم ألي دول
ــت هذه  ــة إذا كان ــراق، خاص للع
االستثمارات على أساس املنافع 
املتبادلة واالستثمار العادل الذي 
ــع األطراف. ــن حقوق جمي يضم
ــعودية  الس ــاريع  املش وأضافت 
ــة وزراعية،  ــني صناعي ــوع ب تتن
وسيشهدها عدد من احملافظات 
ــار  األنب ــا  أبرزه ــن  م ــة،  العراقي

والبصرة والنجف واملثنى.
ما بعد النفط؟

ــي  ــني ف ــة الباحث ــول رئيس وتق
ــات بلندن  منتدى صنع السياس
إن االستثمارات السعودية تأتي 
ــار بحث العراق عن حلول  في إط
ألزمته االقتصادية التي وصفتها 

باخلانقة، مضيفة أن هذه احللول 
البد أن تكون خارج معادلة النفط 
ــد  ــد يقوى على س ــذي لم يع ال
االقتصادية،  ــراق  الع احتياجات 
ــادي  االقتص ــز  العج ــناد  وإس

اإليرادات  انخفاض  املتزايد.وميثل 
النفطية كارثة بالنسبة للعراق، 
ــى موارد النفط  كونه يعتمد عل
لتمويل أكثر من ٩٠ في املئة من 
ميزانية البالد.وقد يواجه العراق، 
ــدر للنفط في  ــر مص ــث أكب ثال
ــارا اقتصاديا بعد  ــم، انهي العال
أن أدت جائحة كورونا إلى تراجع 
ــى الطاقة  ــي عل ــب العامل الطل

وبالتالي انخفضت األسعار.
ــت بطمأنينة  ــعودية صرح الس

حول استثماراتها سابقاً..
وكان املستشار السعودي سالم 
ــى في تصريحات  اليامي، قد نف
ــائل  ــا وس ــه تناولته ــابقة ل س
ــة عقبات  ــة، نفى أي ــالم عربي إع
تقف حائال أمام مشاريع الرياض 
املقررة في العراق، قائال: املوضوع 
واضح ولدينا القدرة على تنفيذ 
ــدد  ــروعات. لكنه ش ــذه املش ه
ــب  ــت اجلان ــرورة أن يثب ــى ض عل
العراقي، للعرب خصوصا، أنهم 
يتعاملون مع دولة.وأشار اليامي 
ــركة  ــة مقتل مدير ش إلى حادث
ــهدها  ــة التي ش ــة جنوبي كوري
ــرين االول  ــهر تش العراق، في ش

املاضي.

اعتذار الشركات 
السعودية مرده 

مشكلة فنية ألنها 
تريد استثمار األرض 
لـ (نصف قرن) واِّـياه 

الجوفية كافية 
لـ(١٠) سنوات

السعودية 
صرحت 

بطمأنينة حول 
استثماراتها 

سابقا

البادية العراقيةوزير الزراعة العراقي يلتقي نظريه السعودي
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الحاقا باعالناتنا اِّـرقمة ٢٠١٥ َّـ ٤ / ٩ / ٢٠١٩ و ١٨٩ َّـ ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠
تعلن محافظة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة مشروع (انشاء شبكات مجاري مياه امطار 
ــرف صحي وخطوط ناقلة َّـ الجبايش - االصالح - الفهود) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  وص
٢٠١٩ واستناداً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ اِّـعدلة الصادرة من 
ــا وتعليمات تنفيذ اِّـوازنة العامة االتحادية لعام ٢٠١٩  وزارة التخطيط والضوابط اِّـلحقة به
ــر َّـ  ــوف تنش ــروع س ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء (اإلعالن) عن اِّـناقصة العامة لهذا اِّـش
ــاءات وفق اإللية اِّـعتمدة للمناقصات  ــيتم العمل عند فحص وتقييم العط الجرائد الوطنية وس
ــرتاك فيها كما  ــن الدول اِّـؤهلة االش ــح ِّـقدمي العطاءات كافة م ــية والتي تتي ــق القياس الوثائ
ــف الدول اِّـؤهلة)   ــن األمم اِّـتحدة (الخاصة بتعري ــرة التوضيحية الصادرة م ــو محدد َّـ النش ه
ــم طلب تحريري اُّـ  ــاء باللغة العربية بعد تقدي ــراء وثائق العط ــكان مقدمي العطاءات ش وبإم
ــراء يقطع  ــيتم بموجب وصل ش ــلوب الدفع س العنوان اِّـحدد بالتعليمات ِّـقدمي العطاء ان أس
ــاريع َّـ ديوان اِّـحافظة وسوف يتم عقد اِّـؤتمر الخاص باإلجابات  ــم حسابات اِّـش من قبل قس
على استفسارات اِّـشاركني َّـ اِّـناقصة عند الساعة (١٢) ظهراً من يوم االثنني اِّـصادف ٣٠ / 
١١/ ٢٠٢٠ َّـ بناية (مديرية مجاري ذي قار) فعلى الراغبني من الشركات واِّـقاولني العراقيني 
اِّـؤهلني واِّـصنفني من الدرجة اِّـذكورة أدناه على األقل والشركات العربية واألجنبية من أصحاب 
ــراء نسخة من الوثائق الخاصة  ــم العقود الحكومية ِّـحافظة ذي قار لش االختصاص مراجعة قس
باِّـشروع علماً إن سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر أزاه) غري قابلة للرد على أن يتم تقديم هوية 
ــركات األجنبية عند شراء العطاء  ــجيل للش ــركات العراقية وأوراق التس التصنيف األصلية للش

على أن يتضمن العطاء اِّـستمسكات التالية :-
١.متطلبات التأهيل اِّـطلوبة:ـ

ــدد (١) وبمبلغ ال يقل  ــة) ولعقد ع ــربة التخصصية (االعمال اِّـماثل ــة:ـ الخ ــات الفني أ. اِّـتطلب
ــتة وثالثون الفد دينار عراقي  ــتمائة وس ــمائة وثالثة مليون وس عن (٥٠٣,٦٣٦,٠٠٠) خمس

وللسنوات الـ (١٠) السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة.
ب:ـ الكوادر الفنية:ـ

ب.اِّـتطلبات اِّـالية :-
ــروع ِّـبلغ  ــيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة لتنفيذ اِّـش ــوارد اِّـالية (الس اوال:- اِّـ
ــعمائة وتسعة وثالثون الف دينار  ــاوي (٨٣,٩٣٩,٠٠٠) ثالثة وثمانون مليون وتس اكرب او يس

عراقي.
هـ . اِّـتطلبات القانونية:-

ــركة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باِّـصالح ، لم يتم  ــية الش ــمل (جنس أوالً :- األهلية وتش
ــركات اِّـملوكة للدولة (أن تثبت أنها مستقلة  ــوداء ، الش ــركة اِّـقدمة َّـ القائمة الس وضع الش
قانونياً ومالياً وإنها تعمل وفق القانون التجاري وأن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ، غري 
مستبعدة من قبل صاحب العمل أو استناداً اُّـ قرار صادر من قبل األمم اِّـتحدة / مجلس األمن 

للمشاركة َّـ اِّـناقصات).
ــليم العطاء  ــنوات اليابقة ولغاية موعد تس ــري منفذه خالل الـ (٥) س ــم تظهر عقود غ ــا :- ل ثاني
ــاركة َّـ اِّـناقصات بدولة صاحب العمل  ــركة مقدمة العطاء قرار يمنع اِّـش لم يصدر بحق الش
استنادا اُّـ قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وِّـدة الـ (٥) سنوات السابقة جميع اِّـطالبات 
ــيتم  ــتحقات مقدم العطاء وس ــا اكثر من ٤٠٪ صاَّـ مس ــكل بمجموعه ــوف لن تش اِّـوقوفة س

التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء.
ــخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب  ــخة أصلية + نس ثالثا:ـ عدم ممانعة (نس

ومعنونة اُّـ ديوان محافظة ذي قار.
رابعا :- شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة َّـ حال كون الشركة مقدمة العطاء أجنبية تقوم 

بتقديم أوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية.
ــون درجة وصنف  ــن وزارة التخطيط وتك ــف اِّـقاولني صادرة م ــجيل وتصني ــا:- هوية تس خامس

اِّـقاول أو الشركات اِّـقاولة حسب ما مطلوب َّـ الجدول أدناه.
سادسا :- وصل شراء اِّـناقصة (نسخة أصلية+نسخة مصورة)

ــاءات يجب أن تتضمن ضمان العطاء (التأمينات األولية) ِّـقدمي العطاءات بموجب  ٢.كل العط
ــبة  ــن مصرف معتمد َّـ العراق وبنس ــفتجة صادرة م ــان بنكي أو صك مصدق أو س ــاب ضم خط
ــوان محافظة ذي قار  ــون اُّـ جهة التعاقد (دي ــروع ومعن ــن مبلغ الكلفة التخمينية للمش ١٪ م
ــم اِّـناقصة ويكون نافذ ِّـدة ١٥٠ يوم من تاريخ  ــم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم وأس / قس
ــو عليه اِّـناقصة مباشرة بعد  ــركة أو اِّـقاول) الذي ترس غلق اِّـناقصة وعلى اِّـناقص الفائز (الش
إصدار كتاب اإلحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ 
ــة َّـ بغداد أو اِّـحافظات  ــادر من أحد اِّـصارف العراقي ــة على أن يكون خطاب ضمان ص اإلحال

الجنوبية نافذاً اُّـ ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
ــاءات اِّـقدمة من  ــن وزارة التخطيط وتكون العط ــية الصادرة م ــم اعتماد الوثائق القياس ٣.يت
ــتجيبة عند تلبيتها ِّـعايري التأهيل اِّـحددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية  اِّـناقصني مس
ــاء ِّـا تتطلبه  ــدم التزام مقدم العط ــروط اِّـناقصة وَّـ حال ع ــة اِّـطلوبة َّـ ش ــة واِّـالي والفني

الوثيقة القياسية بكافة أقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
ــاراً من تاريخ غلق  ــي العطاءات بمدة (١٢٠) يوم اعتب ــى العطاءات نافذة وملزمة ِّـقدم ٤.تبق

اِّـناقصة.
٥.ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

ــر واإلعالن وألخر إعالن عن اِّـناقصة وأن تتحمل  ــو عليه اِّـناقصة أجور النش ٦.تتحمل من ترس
ــل الدولة وأي  ــوم التي تفرض من قب ــا العمل كافة الضرائب والرس ــركة التي يحال بعهدته الش

مصاريف أخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
ــة موظفيه العمالة الوطنية  ــغل ما ال يقل عن (٣٠٪) من عمال ــزم الطرف الثاني بأن يش ٧.يلت
ــغيل إال َّـ حالة اعتذار اِّـركز عن توفري األعداد واالختصاصات اِّـطلوبة  عن طريق مراكز التش

وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠يوم) من تاريخ استالم اِّـركز للطلب
ــؤوليتهم  ــاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس ــن مناقص َّـ تقديم عط ــرتاك أكثر م ــال اش ٨.َّـ ح
ــاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء  تضامنية تكافلية َّـ ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مش
ــراكة معزز بتعهد من قبلهم بعد  ــراكة موقع من قبل اطراف الش او نموذج اتفاق اولي على الش
ــراكة بينهما مصدق اصوليا  ــحاب َّـ رو اِّـناقصة عليهما على ان يتم تقديم الش التنازل او االنس
بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد وَّـ حال انسحاب احد 

الشركاء فيتم معاملة اِّـشرتكني معاملة الناكل او اِّـخل وحسب واقع الحال.
٩.اِّـحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اُّـ اِّـوقع.

ــتفيدة مسؤولية الكشف الفني اِّـعد من قبلها واعتدال أسعاره وكذلك  ١٠.تتحمل الدائرة اِّـس
تنفيذ العمل باعتبارها ممثالً لرب العمل بعقد اِّـقاولة.

١١.اِّـحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
ــتكمال النواقص التي  ــني على العطاءات باس ــركات واِّـقاولني واِّـجهزين اِّـقدم ــزم الش ١٢.تلت

تسمح بها التعليمات خالل سبعة أيام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
ــروع مع مراعاة االلتزام  ١٣.تكون األولوية للمواد األولية اِّـصنعة واِّـجهزة داخل العراق للمش
ــب كتاب وزارة  ــات اِّـطلوبة حس ــدى مطابقتها للمواصف ــعر والنوعية اِّـجهزة م ــط الس بالضواب

التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ َّـ ٢٠١٧/٨/٣.
ــود اُّـ صاحب  ــا الجهة اِّـتعاقدة تع ــات التي تعده ــم والخرائط واِّـواصف ــة التصامي ١٤.ملكي

العمل.
ــاعة (١١) ظهراً من يوم االحد اِّـصادف ٦ / ١٢ /  ١٥.ان أخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس
٢٠٢٠  اُّـ العنوان التالي محافظة ذي قار – قسم العقود الحكومية َّـ مقرها الكائن َّـ الناصرية 
ــابقاً) على  ــيد – فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة األعمار س – اإلدارة اِّـحلية – قرب مصرف الرش
ــتندات  ــعار اِّـقدمة بالدينار العراقي حصراً رقماً وكتابة وان يوقع على جميع مس أن تكون األس
ــطب وتكون جميع األوراق مختومة بخت  ــاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش العط
ــركة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم اِّـقاول بصحته  اِّـقاول مع ذكر العنوان الكامل للش
ــة وما يؤيد حجبها وهوية  ــه ملزم وأصوليا وكما يقدم البطاقة التمويني ــرب التبليغ من خالل ويعت
ــيتم فتح  ــمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وس ــكن وال يس األحوال اِّـدنية وبطاقة الس
ــني بالحضور اُّـ ديوان محافظة ذي قار  ــاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغب العط
مبنى اِّـحافظة الجديد شارع األمام علي (ع) وسوف ترفض العطاءات اِّـتأخرة، وإذا صادف يوم 
ــذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف  ــمية فيؤجل اُّـ اليوم ال فتح اِّـناقصة عطلة رس
ــاء وتوقيعه ورقم الهاتف  ــم مقدم العط ــم اِّـناقصة واس مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس

والعنوان االلكرتوني. 
ــة َّـ ديوان محافظة  ــؤون القانوني ــم الش ــرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قس ــى الط ١٦.عل
ــني االنجاز أو توفر  ــدون اِّـطالبة بأي تمويل لح ــتمرار بالتنفيذ ب ــرة واالس ذي قار يتضمن اِّـباش

اإلمكانية للتمويل وبدون اِّـطالبة بأي تعويضات.
١٧.تسدد مبلغ اِّـشروع اِّـذكور أدناه لحني توفر التخصيصات اِّـالية والتمويل الالزم.

ناظم حميد الوائلي 
محافظ ذي قار

اُّـ / كافة اِّـقاولني والشركات العراقية واالجنبية
م / اعـــــــادة إعــــــــــالن

 E-MAIL:GC.THIQAR@YAHOO.COM/ ايميل قسم العقود الحكومة
اِّـناقصة رقم (٦٨) خطة تنمية االقاليم ٢٠١٩

العدد : ١٦٨٩
التاريخ : ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٠ 

محافظة ذي قار
العقود الحكومية

جمهورية العراق
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أردوغان يتودد للمستثمرين إلنقاذ االقتصاد اِّـتعثر
وكاالت / البينة الجديدة 

ــب  رج ــي  الترك ــس  الرئي ــدي  يب
ــر معهود  ــوددا غي ــان ت ــب أردوغ طي
ــيط  تنش ــادة  إلع ــتثمرين  للمس
ــالده الواقع حتت ضغوط  اقتصاده ب
ــة  إلقال ــرا  مؤخ ــه  دفعت ــديدة  ش
ــراق  ــرات آلبي ــة ب ــر املالي ــره وزي صه
ــى أنها  ــويقها عل ــرى تس ــي ج والت
ــباب صحية وكذلك  ــتقالة ألس اس
ــك املركزي مراد  ــة محافظ البن إقال
ــد زوجته ناجي  ــال وتعيني وال أويص
ــغل منصب وزير  ــبق أن ش إقبال (س
ــن حزمة وعود  ــة) واإلعالن ع للمالي
ــروج من أن األزمة من دون أن يقرّ  للخ
ــان دعوة  ــة.  ووجه أردوغ ــا صراح به
ــتثمرين لالستثمار في  املس جلميع 
ــات ببالده،  ــاالت والقطاع ــة اجمل كاف
ــا خالل  ــة ألقاه ــي كلم ــا ف مضيف
ــي االجتماع  ــاء ف ــاركته األربع مش
ــاوري الحتاد الغرف والبورصات  التش
التركية بالعاصمة أنقرة «لم نهمل 

االستثمار واالقتصاد حتى في غمرة 
تركيزنا على النضال الرامي للحفاظ 
ــتقبلنا  ومس ــتقاللنا  اس ــى  عل
ــي نتعرض  ــة الهجمات الت مبواجه
ــر  ــز أكث ــا التركي ــع «علين لها».وتاب
ــتثمار والتوظيف  على اإلنتاج واالس
ــي املرحلة اجلديدة التي  والتصدير ف
ــى وجوب عدم  ــددا عل بدأناها»، مش
ــحقون حتت  ــتثمرين يُس ــرك املس ت
ــة، مؤكدا أنه  ــأة الفائدة املرتفع وط
ــتثمار وزيادة  ــن االس ــن غير املمك م
ــد العاملة  ــر ومضاعفة الي التصدي
ــدة. ــب الفائ ــاع نس ــل ارتف ــي ظ ف

ــبيا عن لهجة  ــى أردوغان نس وتخل
ــة  ــي مخاطب ــرة ف ــي واملكاب التعال
ــتعادة  ــل اس ــى أم ــتثمرين عل املس
ــة املفقودة والدراكه أنه ال ميكن  الثق
ــادي دون  ــأزق االقتص ــن امل ــروج م اخل
ــتثمارات األجنبية. عودة تدفق االس

ــال األعمال  ــن رج ــر م ــال «الكثي وق
ــف  ــي كي ــرحوا ل ــني، ش والصناعي

ــبب  ــى حافة اإلفالس بس وصلوا إل
ــنواصل  ــب الفائدة. س ــاع نس ارتف

ــز على  ــوم يرك ــق مفه ــا وف طريقن
ــع احلفاظ على  ــو والتوظيف م النم

ــاف أن تركيا  ــاط املالي».وأض االنضب
أنهت مرحلة التحضير وأنها تدخل 

في فترة االزدهار، مشددا على أهمية 
ــض  وتخفي ــم  التضخ ــة  مكافح
ــا دون ١٠ باملئة، وهي  ــبته إلى م نس
ــرة بكل املقاييس وفق  معركة خاس
ــا لم  ــاد م ــراء االقتص ــرات خب تقدي
يتخل الرئيس التركي عن سياساته 
ــر  «عب ــتثمار.وتابع  لالس ــاردة  الط
ــا رفعنا  ــي قمنا به ــات الت اإلصالح
ــا ٢٧ مرتبة، لتبلغ املركز ٣٣ من  بالدن
ــهولة  ــر س أصل ١٩٠ دولة في مؤش
أن  ــى  إل ــا  الفت ــال»،  األعم ــة  ممارس
املعطيات األولية لشهر أيلول تؤكد 
ــتنهي أداء الربع الثالث  ــا س أن تركي
ــوي .وكان للتدخل  من العام بنمو ق
العسكري في كل من سوريا وليبيا 
ــلبي على أداء االقتصاد وعلى  أثر س
ــث  حي ــة،  العام ــة  املالي ــتقرار  اس
ــوارد الدولة في  ــتنزف أردوغان م اس
تغذية صراعات يسوقها على أساس 
ــة األمن القومي  ــا ضرورية حلماي أنه
ــس التركي في  ــة الرئي التركي.لهج

ــل  ــدت أق ــتثمرين ب ــة املس مخاطب
ــن ذي قبل في تغير  ــدة ومكابرة م ح
تكتيكي يبدو أنه بنصيحة من والد 
زوجته محافظ البنك املركزي ناجي 
ــال ، وتأتي تصريحات أردوغان في  إقب
ــتقرار للعملة  ــة إلعادة االس محاول
ــدت ما  ــي فق ــرة) الت ــة (اللي الوطني
ــن قيمتها منذ  ــني ٣٠ و٤٠ باملئة م ب
ــاف إال نادرا  ــي ولم تتع ــام املاض الع
وسط مخاوف من انحدارات جديدة 
ــيء يضمن حتى اآلن استقرار  فال ش
الليرة أو انتعاشها.كما تواجه تركيا 
ــية» ردا على  عقوبات أوروبية «قاس
استمرار أنقرة في عمليات التنقيب 
ــرق املتوسط  ــاف في ش واالستكش
ــا مع قبرص  ــاه متنازع عليه في مي
ــذه العوامل  ــكل ه واليونان.وستش
ــابيع  ــادم األس ــي ق ــت ف إذا اجتمع
ــاد التركي  ــة لالقتص ــة قاصم ضرب
ــي يتوق أردوغان  وخلطة اإلنعاش الت

لتنفيذها في أقرب وقت.

وكاالت / البينة الجديدة
ــيا واحمليط  ــت ١٥ دولة من منطقة آس  وقّع
ــر اتفاق  ــي  أكب ــد املاض ــوم األح ــادئ ي اله
ــتوى العالم، في  ــى مس ــارة احلرة عل للتج
اه تعزيز نفوذها. خطوة ضخمة للصني باجتّ
ــة  االقتصادي ــراكة  «الش ــاق  اتف ــم  ويض
ــاملة» عشر دول في جنوب  اإلقليمية الش
ــني واليابان  ــب الص ــى جان ــيا إل ــرق آس ش
ــتراليا  وأس ــدا  ونيوزيلن ــة  اجلنوبي ــا  وكوري
ــاهم الدول املنضوية فيه بنحو ٣٠ في  وتس
ــي العاملي. ــن إجمالي الناجت الداخل املئة م

ــرض أول مرة في  ــع االتفاق، الذي عُ ومت توقي
ــادة دول جنوب  ــة لق ــام قم ــي خت ٢٠١٢، ف
ــاعني إلنعاش اقتصاداتهم  شرق آسيا الس
املتضررة جرّاء كوفيد-١٩.وقال رئيس الوزراء 
ــم  ــيانغ بعد مراس ــه تش ــي ك ــي ل الصين
ــل الظروف  ــي ظ ــة «ف ــع االفتراضي التوقي
ــر التوقيع على اتفاق  ــة احلالية، يوف العاملي
ــراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة  الش
ــاف «يظهر بوضوح  بصيص نور وأمل».وأض

ــل  ــل وميث ــق األمث ــي الطري ــة ه أن التعددي
ــدم االقتصاد العاملي  ــاه الصحيح لتق االجت
ــمل االتفاق الذي ينص  ــرية».وال يش والبش
على خفض الرسوم الكمركية وفتح جتارة 
ــات املتحدة  ــن التكتل الوالي اخلدمات ضم
ــنطن  ــال تقوده الصني ملبادرة واش ويعد بدي
ــم تعد مطبّقة حاليا.وقال  التجارية التي ل
ــة األعمال التابعة  ــر التجارة لدى كلي خبي
ــاندر  ــنغافورة الوطنية ألكس ــة س جلامع
ــخ طموحات الصني  كابري إن االتفاق «يرسّ
ــع حيال  ــة األوس ــية اإلقليمي اجليوسياس
مبادرة حزام وطريق»، في إشارة إلى مشروع 
بكني االستثماري الهادف إلى توسيع نفوذ 
ــه عنصر تكميلي  الصني عامليا.وأضاف «إن
ــدول املوقعة  ــن العديد من ال ــا ما».لك نوع
على االتفاق تواجه تفشيا واسعا لفيروس 
كورونا املستجد وتأمل في أن يساهم اتفاق 
ــراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة  الش
في التخفيف من وطأة الكلفة االقتصادية 
إندونيسيا مؤخرا  للوباء.وتعرّضت  الكبيرة 

ــا  ــن بينم ــذ عقدي ــهده من ــود تش ألول رك
انكمش االقتصاد الفيليبيني بنسبة ١١,٥ 
في املئة في الفصل املاضي مقارنة بالفترة 
ــورا  ــابق.وقالت ديب ــام الس ــن الع ــا م ذاته
ــز التجاري  ــرة التنفيذية للمرك ــز املدي إيلم
ــارات مقره  ــد استش ــيوي، وهو معه اآلس
ر كوفيد املنطقة بالسبب  ــنغافورة، «ذكّ س
ــرا مهما فيما  ــن التجارة أم الذي يجعل م
ــن أي وقت  ــر م ــة أكث س ــات متحمّ احلكوم
ــادي إيجابي». ــو اقتص ــق من ــى لتحقي مض
وتابعت أنه بإمكان االتفاق «أن يساهم في 
ــحبت الهند من االتفاق  حتقيق ذلك».وانس
ــرّاء قلقها حيال املنتجات  العام املاضي ج
الصينية زهيدة الثمن التي سيفسح اجملال 
ــت الغائب األبرز  ــى البالد وكان ــا إل لدخوله
ــع االفتراضية.لكن ال  ــم التوقي خالل مراس
ــى االتفاق في  ــا االنضمام إل ــزال بإمكانه ي
ــارت ذلك. وحتى من دون  موعد الحق إذ اخت
ــمل االتفاق ٢,١ مليار  ــاركة الهند، يش مش

نسمة.

متابعة / البينة الجديدة 
ارتفع الذهب يوم امس االثنني، إذ بدد ضعف 
ــتوى منذ ٢٠١٨  ــدوالر وتراجعه ألدنى مس ال
ــز النقدي في  ــد من التحفي ــال في املزي وآم
ــف عن االقتصاد  الواليات املتحدة للتخفي
ــاؤل إزاء احتمال  ــن اجلائحة التف املتضرر م
ــام القادم. ــاح لكوفيد ١٩ في الع توزيع لق

ــالت الفورية ٠٫٢٪  وارتفع الذهب في املعام

إلى ١٨٧٣٫٥١ دوالر لألونصة بحلول الساعة 
ــرأ تغير  ــش ولم يط ــت غرينت ٠٥:١٠ بتوقي
يُذكر على العقود األميركية اآلجلة للذهب 
ــذا وطمأن وزير اخلزانة  عند ١٨٧١٫٧٠ دوالر.ه
ــني األسواق يوم  ــتيفن منوتش األميركي س
ــأن الفدرالي ووزارة اخلزانة لديهما  اجلمعة ب
العديد من األدوات املتبقية لدعم االقتصاد، 
ــن برامج  ــحب أموال عدد م ــد أن قرر س بع

اإلقراض لدى املركزي األمريكي بحلول نهاية 
ــدن األصفر الدعم من  العام.كما تلقى املع
تراجع الدوالر مما يقلص تكلفة شراء الذهب 
ــبةللمعادن  حلائزي بقية العمالت.و وبالنس
النفيسة األخرى، ارتفعت الفضة ٠٫٥٪ إلى 
ــد البالتني ٠٫١٪  ــة. وصع ٢٤٫٢٥ دوالر لألونص
ــح البالديوم  ــى ٩٤٦٫٤٣ دوالر لألونصة ورب إل

٠٫٦٪ إلى ٢٣٣٩٫٥٦ دوالر.

بغداد / البينة الجديدة 
ــرمي اخلفاجي  ــر الزراعة محمد ك ــه وزي وج
ــني الزراعيني  ــس االثنني،مبنح املهندس ،ام
ــواد  ــع امل ــة ببي ــوكاالت اخلاص ــازات ال إج
ــق  الناط ــال  الزراعية.وق ــتلزمات  واملس
ــمي للوزارة حميد النايف ، إن الوزير  الرس
ــريحة  ــي أهمية كبيرة لش ــي يول اخلفاج
ــن  ع ــني  العاطل ــني  الزراعي ــني  املهندس
ــه مبنحهم  ــك وج ــل ذل ــن أج ــل وم العم

ــول على إجازات الوكاالت  أولوية في احلص
ــتلزمات الزراعية،مبينا  اخلاصة ببيع املس
ــزات الزراعية  ــركة العامة للتجهي انالش
ــرعت  ــة ش ــكيالت وزارة الزراع ــد تش اح
ــتلزمات  املس ــوكاالت  ب ــل  العم ــادة  بإع
ــني الزراعيني   الزراعية  ومنحها للمهندس
ــان   البي ــب  بحس ــف  الناي ــا  حصرا.ودع
ــني ممن لديهم  ــني الزراعي جميع املهندس
ــادرة من  ــة مهنة ص ــة إجازة ممارس ممارس

ــرط  ــني الزراعيني  وهي ش نقابة املهندس
ــوكاالت بتقدمي  ــم هذه ال ــي ملنحه أساس
ــاله، موضحا  ــركة اع ــم الى الش طلباته
ــن إيجاد فرص  ــزء  مهم م ــأن ذلك هو ج ب
عمل للمهندسني الزراعيني العاطلني عن 
ــريحة  مهمة وفعالة   العمل  لكونهم ش
في تطوير القطاع الزراعي  والذين سيكون 
لهم دور كبير في إنعاش االقتصاد الوطني 

وزيادة الدخل القومي للبالد.

متابعة / البينة الجديدة
ــس االثنني، لتواصل  ــعار النفط الكثر من ١٪، ام ارتفعت أس
ــل جتارب  ــن ٤٦ دوالر بفض ــرب برنت م ــا يقت ــبها فيم مكاس
ناجحة على لقاح لفيروس كورونا.هذا وعززت املعنويات آمال 
ــيا ومنتجون آخرون، اجملموعة  ــتمر منظمة أوبك وروس أن تس
ــت العقود  ــح اإلنتاج.وارتفع ــم أوبك+، في كب ــة باس املعروف
ــادل ١٫٧٥٪ إلى ٤٥٫٨٦ دوالر  ــنتا ما يع اآلجلة خلام برنت ٧٩ س

ــت غرينتش بينما زاد  ــاعة ١١:٠٠ بتوقي للبرميل بحلول الس
ــنتا ما يوازي  ــيط األميركي ٦٦ س ــاس الوس خام غرب تكس
ــبوع  ــل. وقفز اخلامان ٥٪ األس ــى ٤٣٫٠٨ دوالر للبرمي ١٫٥٦٪ إل
املاضي.هذا وقالت شركة ASTRAZENECA البريطانية للعقاقير 
ــتجد والذي طورته بالتعاون  إن لقاحها لفيروس كورونا املس
مع جامعة أوكسفورد قد يكون فعاال بنسبة ٩٠٪ باالعتماد 

على نظام جرعة واحدة.

وكاالت / البينة الجديدة
ــني، إلى أدنى  ــض الدوالر، امس االثن انخف
ــف العام ،  ــي عامني ونص ــتوى له ف مس
حيث عززت اخلطط سريعة التتبع لطرح 
لقاح لفيروس كورونا في الواليات املتحدة 
الشهية لألصول اخلطرة.انخفض مؤشر 
ــبة ٠٫٢ ٪ إلى أدنى  ــوري بنس ــدوالر الف ال
ــتوى له في نيسان ٢٠١٨ بعد أن قال  مس
ــون إن التطعيمات  ــؤولون األمريكي املس
ــابيع. قاد  ــل من ثالثة أس ــد تبدأ في أق ق
ــترليني  الدوالر النيوزيلندي واجلنيه االس
ــب مقابل  ــة املكاس ــة النرويجي والكرون
ــيوية يوم  ــالت اآلس ــي التعام ــدوالر ف ال
امس االثنني.قال رودريجو كاتريل ، محلل 
 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD العمالت في
في سيدني: «أخبار اللقاح تفضل وجهة 
ــادي العاملي عاجالً  نظر التعافي االقتص
ــدوالر جلاذبيته  ــع فقدان ال ــس آجالً م ولي
ــق». «هذه  ــول الطري ــن على ط كمالذ آم

ــلبية  ــة للمخاطرة وس إيجابي ــة  خلفي
ــدوالر األمريكي ، خاصة مع احتمال أن  لل
ــديد  يظل بنك االحتياطي الفيدرالي ش
الدوالر  الوقت.»وتراجع  ــاؤم لبعض  التش

ــتوى  ــة عن أعلى مس ــن ١١ باملئ ــر م أكث
سجله في اذار وسط ابتهاج املستثمرون 
ــني  بآفاق لقاح قابل للتطبيق وآفاق حتس

النمو العاملي.

الذهب يرتفع مع تراجع الدوالر إُّـ أدنى 
مستوى َّـ عامني

وزير الزراعة يوجه بمنح اِّـهندسني الزراعيني 
حصرا بإجازات لبيع اِّـستلزمات الزراعية

أسعار النفط تواصل مكاسبها وبرنت يقرتب 
من ٤٦ دوالر بفضل آمال لقاح كورونا

الدوالر ينخفض إُّـ أدنى مستوياته منذ عام ٢٠١٨

الصني تعزز نفوذها بإنشاء أكرب تكتل تجاري َّـ العالم

وزارة الدفاع / الدائرة القانونية / اِّـحكمة العسكرية الثانية
(رزمة ٥ / ٢٠٢٠)

نشر اعالن الحكم الغيابي
ــم كل منكم من قانون العقوبات  ــرة ازاءهم وبما انكم مدانني وفق اِّـواد اِّـبينة ازاء اس ــاكنني َّـ العناوين اِّـؤش ــمائهم ادناه والس اُّـ اِّـحكومني الغائبني اِّـدرجة اس
ــمائكم وبما ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتضى تبليغكم َّـ الصحف اليومية ولكم الحق َّـ  ــرة ازاء اس ــنة ٢٠٠٧ اِّـعدل َّـ القضايا اِّـؤش ــكري رقم ١٩ لس العس
ــن قانون اصول اِّـحاكمات  ــنة ٢٠١٦ واِّـادة (٢٤٣) م ــكري رقم (٢٢) لس ــكام اِّـادة(٨١) من قانون اصول اِّـحاكمات الجزائية العس ــز وفق اح ــرتاض والتميي االع
ــرطة  ــكم اُّـ محكمتنا او اُّـ اي مركز ش ــر وَّـ حال انقضاء اِّـدة اِّـحددة دون ان تقدموا انفس ــنة ١٩٧١ وتعديالته اعتبارا من تاريخ النش الجزائية رقم (٢٣) لس

ودون ان تعرتضوا عليه خالل اِّـدة اِّـذكورة فان الحكم الغيابي باالدانه والعقوبات االصلية والفرعية يكون بمنزلة الحكم الوجاهي استنادا الحكام اِّـادة اعاله.
العميد الحقوقي

رئيس اِّـحكمة العسكرية الثانية
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وزارة النفط 
شركة غاز الجنوب 
(الشركة العامة) 
القسم القانوني 

م/ اعادة اعالن اِّـناقصة اِّـحلية رقم ٢٠٢٠/٢ 
(اعالن ثالث) – اِّـوازنة التشغيلية 

يسر شركة غاز الجنوب (شركة عامة) اعادة اعالن اِّـناقصة اِّـحلية ادناه فعلى الراغبني باالسرتاك من الشركات اِّـقاولة اِّـتخصصة ممن تنطبق عليهم شروط 
ــركة –القسم القانوني- بصرة خور الزبري – للحصول على الوثيقة القياسية وان اخر موعد لقبول العطاءات هو الساعة الثانية  ــرتاك الحضور اُّـ مقر الش االش
ــر االعالن وان الدائرة  ــو عليه اِّـناقصة  اجور نش ــمية فاليوم الذي يليه ) ويتحمل من ترس ــر من يوم الغلق اِّـذكور ادناه (واذا صادف يوم الغلق عطلة رس عش

غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

 

ويكون التقديم على اِّـناقصة وفق الشروط التالية :
١.شراء الوثيقة القياسية بكافة اقسامها ( النسخة الورقية والنسخة االلكرتونية بصفة PDF) من القسم القانوني باالضافة اُّـ تسليم نسخة من الجزء الرابع 

. WORD  والخامس باستمارات العطاء
ــركة اِّـقدمة للعطاء مع الوثائق اِّـكونة  ــار اليه اعاله من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بالش ٢.يتم ملئ الجزء الرابع اِّـش
للعطاء وتشمل (رسالة العطاء وملحق العطاء ، الجداول الكاملة اِّـطلوبة والنماذج اِّـطلوبة وفق الجزء الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات اِّـسعرة  

بموجب تعليمات مقدمي العطاءات ، ضمان العطاء).
ــم مقدم العطاء وترفق مع العطاء التجاري على ان  ــهر وباس ــفتجة ال تقل نفاذيته عن ثالثة اش ٣.تقديم تأمينات االولية بصك مصدق او خطاب ضمان او س

يكون (الصك اِّـصدق او خطاب الضمان او السفتجة ) صادرة من مصرف عراقي معتمد . 
٤.تثبيت اسعار الفقرات رقما وكتابة مع التوقيع على كل صفحة من صفحات العطاء 

٥.ال تقبل اي تغيريات او تخفيضات او اشرتاطات من اِّـقاول تتعارض مع اِّـواصفات اِّـطلوبة .
ــة للضرائب ، اجازة  ــراءة ذمة من الهيئة العام ــركة ، ب ــابات الختامية للش ــركة مصادق عليها من وزارة التجارة وتقديم الحس ــيس الش ــهادة تاس ٦.تقديم (ش
ممارسة االعمال ،االعمال اِّـماثلة اِّـؤيدة من جهات التعاقد) واي وثائق اخرى تم النص عليها َّـ ورقة بيانات العطاء التي تؤكد اهلية مقدم العطاء بموجب 

تعليمات مقدمي العطاءات او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات اِّـدرجة َّـ الجزء الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء .
ــروط الخاصة  ــية (الش ــا للمعادلة اِّـذكورة بالوثيقة القياس ــن كل يوم تأخري وفق ــب غرامة تأخريية ع ــه تحتس ــاول التقيد بمدة االنجاز وبعكس ــى اِّـق ٧.عل

للعقد).
ــعار َّـ  ــح والتعديل حتى وان كان اِّـتقدم اوطأ االس ــطب والتصحي ــعار والحك والش ــال اي عطاء َّـ حالة وجود االخطاء َّـ االس ــق َّـ اهم ــركة الح ٨.للش

اِّـنافسة. 
٩.للشركة الحق بالغاء اِّـناقصة ويعاد ثمن شراء العطاء فقط اُّـ مقدم العطاء وال يحق له اِّـطالبة باي تعويضات اخرى.

١٠.توضع العطاءات َّـ ظرف مغلف ومختوم بختم الشركة ويؤشر عليه رقم واسم اِّـناقصة وتثبيت العنوان وتسلم العطاءات اُّـ سكرتري لجنة فتح العطاءات 
َّـ قسم العالقات واالعالم ويكون موعد تسليم العطاءات خالل فرتة االعالن ولغاية يوم الغلق.

    WWW.SGC.OIL.GOV.IQ     / موقع الشركة االلكرتوني
اِّـدير العام 
حمزة عبد الباقي ناصر
 رئيس مجلس االدارة 

اعالن مناقصة للمرة االوُّـ 
جمهورية العراق 

الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / اِّـنطقة الشمالية 

اُّـ : السادة اصحاب الشركات واِّـكاتب  العراقية واالجنبية اِّـسجلة رسميا داخل العراق 
م/ اِّـناقصة التنافسية العامة اِّـرقمة ٤٩/لسنة ٢٠٢٠ 

تنفيذ اعمال ربط خط نقل الطاقة الكهربائية محطة صالح الدين الحرارية – محطة ديزالت سامراء ١٣٣ ك.ف (١+٢) 
التخصيصات اِّـالية ِّـشروع معالجة اختناقات اِّـنظومة الكهربائية /اِّـنطقة الشمالية توبيب ١٠/٢/٢٤

١. يسر الشركة العامة لنقل الطاقة اكهربائية / اِّـنطقة الشمالية  بدعوة مقدمي العطاءات اِّـؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص بـ( تنفيذ اعمال ربط خط نقل الطاقة الكهربائية محطة 
صالح الدين الحرارية – محطة ديزالت سامراء ١٣٣ك.ف.(١+٢) (تجهيز مواد + تنفيذ )

٢. على مقدمي العطاء اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على معلومات اضافية االتصال بـ(الشركة العامة للطاقة الكهربائية / اِّـنطقة الشمالية / قسم الشؤون التجارية ) على العنوان االلكرتوني ادناه :
ــبت وايام العطل ) وكما موضحة بالتعليمات  ــاء ماعدا ايام الجمعة والس ــاعة الثانية والنصف مس ــاعة الثامنة صباحا لغاية الس ــبوع من الس E.MAIL: NOE.TRAD@MOELC.COM  خالل كافة ايام االس

ِّـقدمي العطاءات . 
٣. متطلبات التاهيل اِّـطلوبة (اِّـتطلبات التجارية واِّـالية والفنية والقانونية اِّـذكورة َّـ اقسام هذه الوثيقة ) وال تخضع العطاءات العطاء االفضلية ِّـقدمي العطاء اِّـحليني .

ــرة الكرامة ( وبعد دفع قيمة  ــارع اِّـؤدي اُّـ منطقة كوكجلي/ مقابل مركز ش ــراء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اُّـ العنوان التالي اِّـوصل / حي عدن / الس ٤. بامكان مقدمي العطاء اِّـهتمني ش
بيع الوثائق البالغة (٢٠٠,٠٠٠) فقط مئتان الف دينار عراقي . وان اسلوب الدفع سيتم خالل (دفع نقدي) وسيتم ارسال الوثائق (تسليم باليد) .

٥.يتم تسليم العطاءات مختومة وموقعة من قبل اِّـدير اِّـفوض اُّـ العنوان اِّـذكور اعاله َّـ اِّـوعد اِّـحدد ) قبل موعد غلق اِّـناقصة الذي سيكون َّـ الساعة الثانية ظهرا يوم االحد اِّـوافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠ 
ــيتم فتح العطاءات بحضور  ــوف ترفض وس ــمح بتقديم العطاء الكرتونيا والعطاءات اِّـتاخرة س ــرة وَّـ نفس الوقت اِّـحدد وال يس وَّـ حالة مصادفة يوم الغلق عطلة يكون الغلق َّـ اليوم الذي يليه مباش

مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ العنوان التالي (العنوان اِّـذكور انفا وَّـ اليوم التالي لغلق اِّـناقصة وَّـ الساعة العاشرة صباحا) .
ــبعون الفا  ــر مليونا وثمانية وس ــعة عش ــركتنا وبنفس عملة العطاء وبمبلغ (١٩,٠٧٨,٢٢٠) فقط تس ــن ضمان  للعطاء (خطاب ضمان مصرَّـ او صك مصدق المر ش ــب ان تتضم ــاءات يج ٦. كل العط
ــبة ٢٪ من الكلفة التخمينية للمناقصة وان يكون نافذا ِّـدة ال تقل عن (٢٨) يوما من تاريخ نفاذية العطاء البالغة (١٢٠) يوما من تاريخ  ــرون دينار عراقي ال غريها كتأمينات اولية وهو بنس ومائتان وعش
ــميا من قبل البنك اِّـركزي العراقي ولم ترد عليه مالحظات مالية  ــركة وصادر من احد اِّـصارف العراقية اِّـعتمدة رس ــديد مبلغها عند اول مطالبة المر الش غلق اِّـناقصة على ان تكون مغطاة ومؤيدة بتس

وال يكون مشروط . مالحظة (بامكان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى تتالءم مع طبيعة اِّـناقصة بشرط ان ال تتعارض مع التشريعات القانونية اِّـنظمة الجراءات التعاقدات الحكومية َّـ العراق) .
٧. اِّـبلغ التخميني للمناقصة (٩٥٣,٩١١,٠٠٠تسعمائة وثالثة وخمسون مليون وتسعمائة واحد عشر الف دينار عراقي .

٨. الفرتة الكلية لتنفيذ العمل (١٨٠) يوما وفرتة الضمان والصيانة  (سنة تشغيلية واحدة) 
٩. منشأ اِّـوارد اِّـجهزة واِّـطلوبة َّـ اِّـناقصة يجب ان يكون من اِّـناشئ اِّـعتمدة لدى وزارة الكهرباء العراقية.

١٠. شروط الدفع : يتم دفع مستحقات الشركة بموجب الذرعة الفعلية ومراحل تنفيذ العمل (جدول تقديم العمل) وتاييد االنجاز  واِّـطابقة من قبل لجنة فنية مختصة لدى شركتنا .
١١. بالنسبة للشركات العراقية تقديم هوية تصنيف اِّـقاولني  العراقيني نافذة من الدرجة االوُّـ اُّـ الدرجة التاسعة .

١٢.تتضمن اِّـناقصة ايفاد مهندسني وفنيني الغراض حضور الفحوصات  FAT  َّـ مصانع الشركة اِّـصنعة قبل شحن اِّـواد اِّـطلوبة وحسب التفاصيل اِّـذكورة َّـ الشروط الفنية للمناقصة .
١٣.تقديم كتاب عدم ممانعة من االشرتاك باِّـناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب َّـ بغداد معنون اُّـ شركتنا نسخة اصلية ونافذة اِّـفعول .

١٤.تقديم شهادة تأسيس للشركة وكما مبني َّـ ادناه :
١.فيما يخص الشركات العراقية فيتم تزويدنا بنسخة ملونة واضحة من الوثائق القانونية للشركة واخر تعديل صادر من وزارة التجارة االتحادية – دائرة تسجيل الشركات بتغيري االسم على ان تكون هذه 

الوثائق مصادق عليها اصوليا وبتاريخ محدث .
٢.فيما يخص الشركات العراقية اِّـسجلة َّـ اقليم كردستان فيتم تزويدنا بكل ما ورد َّـ الفقرة (١) اعاله وكذلك تزويدنا بكتاب اعتماد اوليات الشركة الصادر عن دائرة تسجيل الشركات .

٣.َّـ ما يخص الشركات الغري عراقية فيتطلب تقديم احدى اِّـستمسكات التالي:ـ
أـ نسخة ملونة واضحة من شهادة تأسيس الشركة مصادق عليها اصوليا من ملحقياتنا َّـ بلد التأسيس مع نسخة مرتجمة باللغة العربية لشهادة التأسيس من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة .

ب -نسخة ملونة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الشركة َّـ العراق صادر عن دائرة تسجيل الشركات اِّـصادق اصوليا بتاريخ محدث  
١٥.تقديم وصل شراء وثائق اِّـناقصة نسخة اصلية.
١٦.تقديم اِّـستمسكات الشخصية للمدير اِّـفوض.

١٧.تقديم االعمال اِّـماثلة واِّـتعلقة بطبيعة العمل الوارد َّـ اِّـناقصة مؤيد بحسن التنفيذ من الجهات اِّـستفيدة .
١٨.َّـ حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فسوف يتم استبعاد عطائه .

١٩.يتم دفع جميع اِّـستحقات للمستفيدين عن طريق استخدام ادوات الدفع االلكتورني وعدم التعامل مع الكيانات التي ال تمتلك حسابات مصرفية.
٢٠.شركتنا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل اِّـناقص اجور نشر االعالن ومصاريف صحة صدور خطابات الضمان وتجديدها وكافة اِّـصاريف االخرى.

اِّـهندس 
خالد غزاي عطية 

اِّـدير العام 
رئيس مجلس االدارة

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة الكاتب العدل َّـ / الباب الشرقي 
العدد العمومي ١٧٣٦٣

السجل ٨٧ 
التاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٣

إعـــــــــالن
ادناه االنذار اِّـسري من قبل

 السيد كاتب عدل الباب الشرقي اِّـحرتم 
بالعدد ١٧١٣٥ اِّـوجه اُّـ السيدة

منتهى حسن بالل 
ــة محل  ــة م٧١٢  ز٣  د٤٢ وِّـجهولي ــداد – زيون ــوان /بغ العن

االقامة قرر نشره َّـ الصحف اِّـحلية 
جهة االنذار:ـ

سبق وان تعهدت بتحويل ملكية القار اِّـرقم (٢٣٥٣٠/٤ م١١ 
ــح البيان َّـ  ــكن ونظرا لعدم فت ــه دار س مزرعة حمدي) جنس
دائرة التسجيل العقاري  بالرغم من مطالبتي اِّـتكررة لذا انذرك 
بضرورة الحضور َّـ دائرة التسجيل العقاري َّـ الرصافة االوُّـ 
ــادف ٢٠٢٠/١٢/١٣   ــان َّـ يوم االحد اِّـص لغرض فتح البي
ــة بحقك لدى  ــراءات القانوني ــة االج ــوف اتخذ كاف ــه س وبخالف

اِّـحاكم اِّـختصة وتحميلك كافة واِّـصاريف واتعاب اِّـحاماة .
اِّـنذر : سعد عبد الزهرة جاسم 

الهوية اِّـوحدة /١٩٦٦٠٨٥٥٦٤١٧ َّـ ٢٠١٦/٨/٤
العنوان : بغداد /٥٠٥    ز٤١   د٢٢   االستمارة / ٩٥٨٣

كاتب العدل 
حنان حميد حمود

إعــــــــــالن

بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (رحمن بلبول صريصر) 
ــمري) فمن لديه  الذي يطلب تبديل لقبه  من (اِّـجبلي) اُّـ (الش
ــدة اقصاها (١٥) يوم  ــذه اِّـديرية خالل م ــرتاض مراجعة ه اع
وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة 

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

اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة /وكالة

إعــــــــــالن

ــى الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (كريم بلبول صريصر)  بناء عل
ــمري) فمن لديه  الذي يطلب تبديل لقبه  من (اِّـجبلي) اُّـ (الش
ــدة اقصاها (١٥) يوم  ــذه اِّـديرية خالل م ــرتاض مراجعة ه اع
وبعكسه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة 

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

اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال اِّـدنية والجوازات 
واالقامة العامة /وكالة

ضمان أوسع لالنتشار

إعالناتكم في

 وزارة النفط 

 شركة غاز الجنوب 

 (الشركة العامة ) 

 القسم القانوني 

  ٢/٢٠٢٠حلية رقم م/ اعادة اعالن المناقصة الم

 الموازنة التشغيلية  –(اعالن ثالث) 

يسر شركة غاز الجنوب (شركة عامة) اعادة اعالن المناقصة المحلية ادناه فعلى الراغبين باالستراك من الشركات 
بصرة خور الزبير  -القسم القانوني–المقاولة المتخصصة ممن تنطبق عليهم شروط االشتراك الحضور الى مقر الشركة 

عطاءات هو الساعة الثانية عشر من يوم الغلق المذكور ادناه للحصول على الوثيقة القياسية وان اخر موعد لقبول ال –
فاليوم الذي يليه ) ويتحمل من ترسو عليه المناقصة  اجور نشر االعالن وان الدائرة ية سميوم الغلق عطلة ر ف(واذا صاد

 غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

ثمن شراء الوثيقة  الكلفة التخمينية رقم واسم المناقصة
 مبلغ التأمينات االولية تاريخ الغلق سيةالقيا

) (شراء اجهزة الثقب الحار ٢/٢٠٢٠
حسب المواصفات الفنية المطوبة في 

 وثائق المناقصة

٥١٠.٠٠٠.٠٠٠ 
خمسمائة وعشرة 

 مليون
دينار  ٢٥٠.٠٠٠
 عراقي

يوم االحد الموافق 
٦/١٢/٢٠٢٠ 

 ) ظهرا١٢الساعة (
١٥.٣٠٠.٠٠٠  

 خمسة عشر مليونا وثمانمائة الف دينار

 

 ويكون التقديم على المناقصة وفق الشروط التالية :

) من القسم القانوني   pdfشراء الوثيقة القياسية بكافة اقسامها ( النسخة الورقية والنسخة االلكترونية بصفة  .١
 .  wordباالضافة الى تسليم نسخة من الجزء الرابع والخامس باستمارات العطاء  

يتم ملئ الجزء الرابع المشار اليه اعاله من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص  .٢
وملحق العطاء ، الجداول الكاملة ة العطاء بالشركة المقدمة للعطاء مع الوثائق المكونة للعطاء وتشمل ( رسال

المطلوبة والنماذج المطلوبة وفق الجزء الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات المسعرة  بموجب تعليمات 
 مقدمي العطاءات ، ضمان العطاء ) .

وباسم مقدم  ضمان او سفتجة ال تقل نفاذيته عن ثالثة اشهرتقديم تأمينات االولية بصك مصدق او خطاب  .٣
ان او السفتجة ) صادرة من ممع العطاء التجاري على ان يكون (الصك المصدق او خطاب الض قالعطاء وترف

 مصرف عراقي معتمد . 
 تثبيت اسعار الفقرات رقما وكتابة مع التوقيع على كل صفحة من صفحات العطاء  .٤
 مع المواصفات المطلوبة . ال تقبل اي تغييرات او تخفيضات او اشتراطات من المقاول تتعارض .٥
تقديم (شهادة تاسيس الشركة مصادق عليها من وزارة التجارة وتقديم الحسابات الختامية للشركة ، براءة ذمة  .٦

ق ئت التعاقد) واي وثاهامن الهيئة العامة للضرائب ، اجازة ممارسة االعمال ،االعمال المماثلة المؤيدة من ج
بموجب تعليمات مقدمي العطاءات ات العطاء التي تؤكد اهلية مقدم العطاء اخرى تم النص عليها في ورقة بيان

 هيل الالحق بموجب االستمارات المدرجة في الجزء الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء .أاو وثائق الت
ورة بمدة االنجاز وبعكسه تحتسب غرامة تأخيرية عن كل يوم تأخير وفقا للمعادلة المذك يدعلى المقاول التق .٧

 بالوثيقة القياسية ( الشروط الخاصة للعقد ) .
للشركة الحق في اهمال اي عطاء في حالة وجود االخطاء في االسعار والحك والشطب والتصحيح والتعديل  .٨

 حتى وان كان المتقدم اوطأ االسعار في المنافسة 
تعويضات  وال يحق له المطالبة بايم العطاء للشركة الحق بالغاء المناقصة ويعاد ثمن شراء العطاء فقط الى مقد .٩

 اخرى.
توضع العطاءات في ظرف مغلف ومختوم بختم الشركة ويؤشر عليه رقم واسم المناقصة وتثبيت العنوان وتسلم  .١٠

تسليم العطاءات خالل فترة لجنة فتح العطاءات في قسم العالقات واالعالم ويكون موعد العطاءات الى سكرتير 
 . االعالن ولغاية يوم الغلق



ــة العراقية من  ــة العامة االحتادية  للدول ــة او املوازن  امليزاني
ــنويا  ــث التعريف هي وثيقة تفصيلية يجري اعدادها س حي
ــا ياتي خلزينة الدولة  ــن قبل احلكومة تتضمن التوقعات مل م
ــنة تقوميية  من ايرادات مالية واملصروفات او االنفاق خالل س
ــد قراءة بنودها  ــوت عليها البرملان بع ــدة ويصادق او يص واح
ــون بيزنطينيا  ــن خالل نقاش قد يك ــا او ابوبها م او فقراته
ــب ان تخضع  ــارة الى انه اليج ــا مع االش ــفافا عقالني او ش
نقاشات   تخص  حاجات الناس ومتطلباتهم الى املهاترات 
ــي كل دول العالم  ــه).  ف ــب ليل وخذ عتاب ــدات و( جي واملزاي
ــة فيها وفق  ــري اعداد املوازن ــي الزالت حتبو يج ــا فيها الت مب
حسابات دقيقة ورؤى تاخذ كل شيء باحلسبان وتقدم قبيل 
ــنة املعنية بها في وقت مبكر قد يصل في بعض  حلول الس
ــتة اشهر اال عندنا فان امليزانية ( قصة  الدول( احلوك) الى س
وغصة) كونها تعيش حالة العسر املزمن وقد تاتي او التاتي 
ــة قد تتبخر  ــا ايضا فان املوازن ــروح).. وعندن ــالع ال اال   ب( ط
ــت بالضبط  ــدري احد اين ذهب ــا وال ي ــت من امراره ــد  وق بع
ــة؟؟ وهذا  ــاباتها اخلتامي ــي حس ــن ه ــا؟؟ واي تخصيصاته
ــيا  ــي موازنة (٢٠١٤) التي فقد اثرها وصارت نس ما،حصل ف
منسيا وتكرر السيناريو مع موازنة  العام احلالي(٢٠٢٠) التي 
ــا فلم تصل الى خط  ــت اوصالها واصابها ما اصابه تقطع

النهاية املقرر لها ساملة غامنة!!
ــدنا مرارا ان يتم اعداد موازنة للربع االخير ملا تبقى   وقد ناش
ــحاته) وتيقنا بعد  ــو علي وال مس ــذا العام لكن( ال اب ــن ه م
ــح ايدينا باحلائط خير من (ايدام) غير  ت اصواتنا  ان منس بُحّ

مدام!!
ــكالتها) فهذا  ال اريد اخلوض في تفاصيل املوازنة وال ( حبش

شغل اصحاب االختصاص  في املال واالقتصاد لكنني 
ــليمة معافاة من اي علة   اتناولها كواطن يهمني ان تولد س
ــا املواطن وليس   ــة ذالك هو  ان ــن يدفع ضريب ــقم الن م او س
ــل (٢٠٢١) ان تعيش  ــة العام املقب ــد  ملوازن ــا النري غيره..والنن
ــي فاننا نطالب احلكومة  ــيناريو املكرر  للعام احلال ذات الس
ــدد وان يراعي اجلميع  ــي وقتها احمل ــال املوازنة ف بوجوب ارس
ساسة ومسؤولني ونوابا ان اي اخفاق او عرقلة القرار املوازنة 
ــلبا على كل االنشطة والفعاليات وسيكون  سينعكس س
ــطوانة ) العجز  ــمع ( اس املواطن هو الضحية.  النريد ان نس
ــعار النفط وال جائحة كورونا واقولها  املالي او انخفاض اس
لكم واهللا العظيم لدينا  ايرادات مالية كبيرة وليذهب النفط 

الى اجلحيم اذا ما ضبطت واحكمت السيطرة عليها..
ــا ان تاتي  ــاب القرار نريده ــام احلالي ياكل اصح ــة الع موازن
ــة)  ــرة والجتعلونا نعيش دوامة( فاكس ــرة وان تقر مبك مبك
ــعب وليس سواه..الشعب يريد عيشته  يدفع فاتورتها الش

مستقره وهذا حق مشروع فال تخيبوا اماله!!

هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨

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 السادسة عشرة) العدد (٣٥٣٦) - الثالثاء - ٢٤ - تشرين الثاني - ٢٠٢٠
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* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 
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ــبقه من  ــابهٍ ملا س  جديدٍ مش
ٍ
ــتحقاقٍ انتخابي يقتربُ العراقُ من اس

ــمية . إذ  ــة واألداء ومختلفٌ من حيثُ التوقيتُ  والتس ــث املمارس حي
ــم  ــة بأبعادها املصيرية وقدرتها على حس ــزُ االنتخاباتُ القادم تتمي
ــدوءاً  إذا ما  ــةٍ أكثرَ ه ــال بالعراق الى مرحل ــة واالنتق ــة القائم املرحل
ــنَت إدارةُ األزمة ، وقد تكونُ أكثرَ توتراً وتصعيداً اذا كان العكس  أُحسِ

من ذلك .
فلهذه االنتخابات مجموعةٌ من االستشرافات التي نعتقدُ بصحتها 
ــيةٍ ، وصعودٌ ألُخرى ،  وتكريسٌ ملكانةِ قوى  ، ففيها أفولٌ لقوىً سياس
ــهد ، ولكن أيَّاً كان شكلُ هذه االنتخابات  ــيةٍ فاعلةٍ في املش سياس
ــتفهام الذي مفاده  ومخرجاتها ، فإنَّ عليها أن جتدَ إجابةً وافيةً لالس
ــة االنتخابية  : «ماذا لو ذهبنا الى االنتخابات املبكرة وانتهت املمارس
ــتعادة ثقة املواطن بنظامه  من دون أن تتمكنَ من ازالةِ االحتقانِ واس

السياسي الدميقراطي .
ــذي طرحناه في  ــو ذاته احلل ال ــراه لألزمةِ العراقية ه ــلَّ الذي ن إنَّ احل
ــية بسبب املزاج  ــابقةٍ  وواجهَ اعتراضاً من الكتل السياس فتراتٍ س
ــي الذي كان يسود في وقتها ، فقد كانت الكتلُ السياسيةُ  السياس
ــلَ الصندوق ال  ــةٌ دائمةٌ بالتفكير داخ ــى اجملازفةَ ، وحتدوها رغب تخش

ه . خارجَ
ــاً على تلك التعثرات فإننا نرى احللَّ يكمنُ بتشكيل حتالفٍ  وتأسيس
ــه واإلرادة ،  ــلٍ للجميع ، وطني التوج ــرٍ للمكونات ، ممث  عاب

ٍ
ــي انتخاب

ــي وبوسعهِ  قادرٍ على ردم الهوة بني اجلمهور العام واملنتظم السياس
ــي على أساسِ فكرة  ــكيلُ نواة العمل املتوازن بالنظام السياس تش
(املواالة واملعارضة) . عبرَ قوىً تتفقُ قبل االنتخابات على وجهتها في 
ــياقٌ مختلفٌ متاماً عن التحالفات التي تتشكل  إدارة الدولة ،  وهو س
ــتركُ بني اجلميع هو  ــد االنتخابات ، والتي يكون فيها العاملُ املش بع

كيفية تقاسم السلطة وفقَ لغة االستحقاق االنتخابي .
ــاركُ فيه ممثلون  ــيجٌ يش ــرُ للمكونات فإنهُ نس ــفُ العاب ــا التحال وأم
ــاحات ، قوىً متتلك ثقالً سياسياً  ــية من  جميع الس عن قوى سياس
ــبِ القوى املنبثقة من  ــاً نضالياً واضحاً الى جان ــاً ، وتاريخ واجتماعي
ــي في  ــبُ قدرتَه على إثبات متثيله السياس ــرين الذي نترق حراكِ تش
ــيفرض بالتراتب  ــف العابر س ــكيلَ التحال ــة.إنَّ تش ــة القادم املرحل
ــكيلَ التحالفِ املماثلِ له ، وبالتالي  سيعززُ الوصولَ الى الهدف  تش
املنشود بإمكانية ان يحظى أحدُ التحالفني بأغلبية البرملان ويشكلُ 
احلكومةَ ويختارُ الرئاساتِ الثالث ، كما ميكنُهُ أن يوفرَ ارضيةً مناسبةً 
ــودة وفي مقدمتها تعديلُ الدستور وحتديثُ النظامِ  لإلصالحات املنش
السياسي وفق متطلبات املرحلة اجلديدة.التحالفُ العابرُ للمكونات 
ــجعهُ على  ــار ويش ــنِ االختي س ــيَ من حُ ــبَ العراق ن الناخ ــيمكّ س
ــاركةِ وينهي حالةَ البرامج االنتخابية املستنسخة والشعارات  املش
ــذ بعني االعتبار أنَّ  ــتتُهُ وتزيدُ من إحباطه . مع األخ ــرورة التي تش املك
ــكيل حتالفٍ وطني جامع سيحددُ بشكل واضحٍ من هو املسؤولُ  تش
ــي أنَّ التحالفَ االنتخابي  ــكَّ ف ــل .وال ش الفعليُ عن النجاح اوالفش
العابرَ سيمثلُ مشروعاً سياسياً وطنياً كبيراً يعبِّرُ عن املبادئ العامةِ 
نةُ وتكافؤ الفرص  ــها (املواطَ التي يتفق عليها العراقيون ، وعلى رأس
وحتقيق اخلدمات العامة) وسيعمل هذا التحالف املنشود على تقدمي 
ــلٌّ ينبعُ من عمق املرحلة احلالية  ــعبها ، فهو ح احلكومة اخلادمة لش
ــة القادمة .  ــلٍّ أكبرَ في املرحل ــي ذات الوقت نواةٌ حل ــا ، وهو ف وأزماته
وقد ال يستسيغُ البعضُ هذا الطرحَ من الناحيةِ السياسيةِ والسيما 
ــن املفروزة  ــوص في االماك ــذ ٢٠٠٣ على الغ ــودت من ــوى التي تع الق
ــجم ايضاً مع رغباتٍ دوليةٍ واقليميةٍ تؤثرُ  في  ــيا ، وقد ال ينس سياس
ــعِ العراقي وتتأثرُ به ممن اعتادت التعامل مع العراق وفق معادلة  الوض
ــاحات العراقية.سيؤسسُ التحالفُ العابرُ للمكوناتِ الى  متثيل الس
ــاً مبكانته  ــةَ بقاء اجلميع محتفظ ــينهي معادل ــراكةٍ األقوياء وس ش
ــماح لألخرين بالتقدم أو تبادل األدوار ، فثمةَ  ــية من دون الس السياس
شخصياتٌ رشحت ملواقع املسؤولية ورفضتها ، ال لعلَّةِ في سيرتها 
ــية من تقدمها  ــا وقدرتها واخلش ــا ألهليتها وكفاءته ــا ، وإمن أو ادائه
ــتوى  ةَ لألزمةِ العراقية البد أن تكون مبس ــوّ ــاً .إنَّ احللولَ املرج انتخابي
ــرة بحلولٍ  ــةُ التحديات الكبي ــد ممكناً مواجه ــم يع ــات ، إذ ل التحدي
ــهدهُ حراكُ  ــا وترحيلها من دورةٍ ألخرى. إنَّ ماش ــة يتم تدويره ترقيعي
ــرين من جمهور معترضٍ على طبيعة النظام واالداء السياسيني  تش
ــاندةٍ  ــراك ، ومرجعيةٍ عليا مس ــب أغلبيةٍ متعاطفةٍ مع احل ــى جان ال
ــراً صارخاً  ــاد ، كان مؤش ــدةٍ ملطالبه باإلصالح ومكافحة الفس ومؤي
على ضرورة أن يكون احلل شبيهاً بالتداخل اجلراحي ، مع التأكيد بأن 
ــن معادلة (الدولة والالدولة)  ــةَ العابرةَ الميكن أن تخرج بعيدا ع الكتل
ــليم ، بلحاظ   س

ٍ
ــعى أوالً الى الوصول الناجز الى أداءٍ نيابي ألنها تس

قراءة الساحة السياسية العراقية التي تقرُّ بعدم إمكانية ذهاب أيٍّ 
ــد) ، وهذا ما يثبتُ  ــمِ االنتخابات (بالنصفِ زائداً واح ــن الكتل حلس م
ــنُ قراءةَ  ــتثمر الوقتَ ونحس ــع للجميع ، فلماذا ال نس ــةَ اجلمي حاج
ء إلى حلٍّ نهائي يكون التنافس فيه خلدمة  املرحلة وضروراتها ، ونهيِّ

العراق وشعبه على أساس املواطنة واملشروع الوطني ؟
* رئيس تحالف عراقيون

@NN@pb„Ïÿ‡‹€@äib»€a@—€bzn€a
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 الناصرية / البينة الجديدة
ــف الناصرية  ــر متح ــن مدي اعل
ــرزاق عن  ــاري عامر عبد ال احلض
اتفاق بني أدارة متحف الناصرية 
ــي  العراق ــات  والنح ــاري  احلض
أحمد حسن لنحت متثالي األمير 
ــو لنصبهما  ــا وامللك أورمن كودي
ــة  ــف الناصري ــة متح ــي بواب ف
رزاق للمكتب  ــال  .وق ــاري  احلض
االعالمي في هيئة االثار والتراث 

ــذه النحات  ــل نف ــذا العم ان ه
ــكل طوعي كهدية ملتحف  بش
الناصرية وسيقام أحتفال اليوم 
ــاع كل متثال  ــال رزاق ان ارتف ، وق
ــو ٤م ووزن كل واحد أثنني طن  ه
ــار الى ان هذين التمثاليني  واش
ــهد  ــل في املش ــر فاع ــا أث لهم
ــة ذي قار ومنها  الثقافي حملافظ
زيادة أقبال الناس لزيارة متحف 

الناصرية

متابعة / البينة الجديدة
ذكرت املراكز األمريكية ملكافحة األمراض 
ــخصا أصيبوا  ــا، أن ١٧٧ ش ــة منه والوقاي
ــور حفل زفاف  ــا بعد حض ــروس كورون بفي
ــارت املراكز  ــة ماين األمريكية.وأش في والي
في تقريرها، إلى أن اخلبراء تتبعوا سلسلة 
ــض صفر» هو  ــدوا أن «املري اإلصابات، ووج

ــذي حضره  ــل الزفاف ال ــوف حف ــد ضي أح
ــخصا، والذي أقيم في بلدة صغيرة  ٥٥ ش
يبلغ عدد سكانها ٤٥٠٠ شخص، ولم يتم 

اإلبالغ عن أي حالة إصابة فيها من قبل.
ــي كانت  ــعر املريضة الت ــم تش ــع: «ل وتاب
ــراض، إال أنه وبعد يوم  ــل الفيروس بأع حتم
ــى نتائج الفحص  من الزفاف، حصلت عل

ــبوع من تقدميها مسحة لتظهر  بعد أس
أنها إيجابية (مصابة)، فيما تلقى ضيفان 
ــام، وفي  ــة بعد ٥ أي ــج إيجابي ــران نتائ آخ
ــاف الفيروس لدى ٣  ــوم التالي مت اكتش الي
أشخاص آخرين، حيث اشتكى جميعهم 
ــديدة  الش ــى  واحلم ــق  احلل ــاب  الته ــن  م

والسعال اجلاف».

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى ، مبصرع 
ــيارة  ــقوط س ــة مكونة من ٥ أفراد بس عائل
ــان» جنوب بعقوبة.  ــم في نهر «خريس تقله
وقال املصدر، إن سيارة صغيرة تقل عائلة من 
ــقطت في نهر خريسان في ناحية  ٥ أفراد س

ــفر احلادث  ــرز ٧ كم جنوب بعقوبة، مما أس به
ــدر، أن فرق الدفاع  ــم. وأضاف املص عن وفاته
ــعافات انتشلت جثث الضحايا  املدني واإلس
ونقلتهم الى الطب العدلي، مبينا أن أسباب 

احلادث االنزالق جراء األمطار.

متابعة / البينة الجديدة
ــات اجلامع  ــرقة محتوي ــدم مجهولون، على س اق
الكبير وسط مدينة القصرين التونسية، مبا فيها 
ــل اجلامع.وذكرت  ــف املوجودة داخ املنبر واملصاح
وسائل إعالم تونسية، أن «مجهولني أقدموا على 
ــة القصرين  ــط مدين ــام اجلامع الكبير وس اقتح
وسرقوا محتوياته».  وتابعت، أن «اجملهولني سرقوا 
ــا خاصة بإمام  ــر ومصاحف وأغراض ــي املنب كرس

ــلطات  ــع». وأبلغ القائمون على اجلامع الس اجلام
ــذي قيل إنه تكرر في  ــة اخملتصة باحلادث، ال األمني
ــائل. ونقل  ــب الوس هذا اجلامع عدة مرات، بحس
ــب اجلامع الكبير،  ــيد الذيبي، إمام وخطي عن رش
أن «مجهولني اقتحموا اجلامع للمرة الثالثة على 
ــرقة كرسي املنبر ومجموعة  التوالي، وقاموا بس
ــس اخلاصة  ــض املالب ــرآن وبع ــف الق ــن مصاح م

باإلمام وتركوا بقايا أكل في أحد زواياه».

متابعة / البينة الجديدة
ــي اليابان  ــد املتاجر ف قام أح
باإلستعانة بـ»روبوت» للتأكد 
ــن كافة بهذا  من التزام الزبائ
ــالل  خ ــي  األساس ــرط  الش
ــر  تدابي ــار  إط ــي  ف ــوق  التس
ــا»  ــاء «كورون ــن وب ــة م احلماي
ــي  ــتجدّ «كوفيد-١٩».وف املس
ــع فيديو ترويجي عرضه  مقط
ــى الفكرة، يقول  القائمون عل

ــوق ال  ــان آلي صغير ملتس إنس
يضع كمامة «آسف لإلزعاج، 
الرجاء وضع كمامة»، بحسب 
ــس  «فران ــة  وكال ــرت  ذك ــا  م
ــون  ــزم الزب ــا يلت برس».وعندم
ــان  بهذا الطلب، يبادره اإلنس
ــكرا على  اآللي إلى القول «ش
ــي  يحن أن  ــل  قب ــم»  تفهمك
رأسه األبيض املستدير عربون 

شكر.
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