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احلكومة تواجه التحدي
»الطـالق« مــؤتمــر الــدوحــة يهــدد »زواج« الــرئــاســـات الثـــالث بـ

     المستقبل العراقي / خاص

أكد مصدر سياس�ي واس�ع اإلطالع، أمس الس�بت، أن 
مؤتمر الدوحة تم من دون التنسيق مع الحكومة العراقية 
التي يترأس�ها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وفيما 
أش�ار إل�ى »رفضه القاط�ع« للمؤتم�ر، لفت إل�ى أنه من 
الممكن أن يتس�ّبب بأزمة ثقة بين الرئاس�ات الثالث التي 

كانت على وفاق خالل الفترة الماضية.
وق�ال المصدر أن »رئيس البرلمان س�ليم الجبوري قد 
أبلغ ه�و واألطراف السياس�ية العراقية بعدم المش�اركة 
فيه«، مشيرا إلى أن »قطر عقدت المؤتمر من دون التنسيق 

التفصيلي المسبق مع العراق«.
وبالرغم من نفي الجبوري المش�اركة في المؤتمر، إال 

أن مصادر دبلوماسية سربت صوراً تبّين مشاركته فيه.
وأك�د المص�در ال�ذي طل�ب عدم الكش�ف عن اس�مه، 
أن »الحكوم�ة العراقي�ة أبل���غ�ت ال�دول المه�����تمة 

باألوض��اع في العراق 
كم�ا أك�د المص�در أن رئي�س ال�وزراء حي�در العبادي 
والحكوم�ة العراقي�ة عل�ى عالق�ات منفتح�ة م�ع الدول 
اإلقليمية، مشيرا رفض الحكومة رفضا قاطعا التدخل في 
الشؤون الداخلية للعراق، متمسكا بضرورة احترام سيادة 
العراق ودستوره ومراعاة السياقات الرسمية في التعامل 

معه.
وأردف المصدر أن الحكومة الحالية تسعى إلى المضي 
قدم�ا ف�ي المصالح�ة الوطني�ة بي�ن كل العراقيي�ن بكل 
مكوناته�م والتعاون لبن�اء عراق قوي ق�ادر على تخطي 
المرحلة إلى مستقبل أفضل، لكنه رفض تدخل دول الجوار 

وخاصة قطر في هذه المصالحة.
ووفقاً للمصدر، فإن مش�اركة الجبوري أثارت شكوكاً 
كبي�رة ف�ي االس�تمرار عل�ى نه�ج التفاه�م القائ�م بين 
الرئاس�ات الثالث، السيما وأن مش�اركة الجبوري جاءت 

مخالفة للموقف الرسمي العراقي من المؤتمر.
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       المستقبل العراقي / مصطفى سعدون

قبل أي�ام ُقت�ل الم�دون اإللكتروني 
خال�د العكيل�ي، الذي يس�كن في إحدى 
مناطق ش�رقي العاصمة بغداد. في تلك 
الليلة المزعجة لم ينم أحد من أصدقائه، 
ال الواقعيين وال االفتراضيين في العالم 
األزرق. بوستات كثيرة ُكتبت عن مقتله، 
وادعى أغلب المدونين أنه قضى اغتيااًل. 

هذه الحادثة خلق�ت حالة من قلق لدى 
بعض الناش�طين، خش�ية أن يتعرضوا 
لالستهداف في أية لحظة، فهم في بلد ال 
يأمن فيه أحد على نفس�ه، فكيف بالذي 
ينش�ط ض�د الفس�اد. كثي�رون نعوه، 
وأكث�ر منهم م�ن اس�تذكروا مواقفهم 
معه، لكنهم لم يبحثوا عن سبب مقتله. 
وس�ائل اإلعالم راحت تتسابق في نقل 
األخب�ار، وكتب�ت في عناوين نش�راتها 

االخبارية »مقتل ناشط مدني في بغداد 
بسبب التظاهرات«، وزادت على ذلك بأن 
»عملية اس�تهداف منظم�ي التظاهرات 
والوج�وه الب�ارزة فيها ب�دأت«. ونحن 
هن�ا لس�نا بصدد تب�رأة س�احة أي من 
المتورطين في مالحقة النش�طاء، لكن 

أن تعلن مقتل من هو حي يرزق.

                التفاصيل ص3

      بغداد / المستقبل العراقي

نقل�ت قن�اة االخباري�ة الس�عودية أمس 
الس�بت على حس�ابها على تويتر عن العميد 
أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف 
الذي تقوده السعودية قوله إن عشرة جنود 
سعوديين قتلوا عندما هاجم مقاتلو الحوثي 

مستودع أسلحة الجمعة.
وبذل�ك يرتف�ع ع�دد القتل�ى بي�ن قوات 

التحالف التي تحارب الحوثيين إلى 60.
وكانت اإلمارات قالت إن 45 من جنودها 
قتلوا كما قتل أيضا خمسة جنود بحرينيين.

التلفزيوني�ة  العربي�ة  قن�اة  وذك�رت 
الفضائي�ة نف�س ع�دد القتل�ى م�ن الجنود 

السعوديين.
وأك�دت وكال�ة أنباء البحرين إن خمس�ة 
جنود بحرينيين قتل�وا أثناء القيام بواجبهم 
في حماية الحدود الجنوبية للس�عودية لكن 

بدا أنها تشير إلى الهجوم نفسه.
وقال�ت وس�ائل إع�الم تابع�ة للحوثيين 
أيض�ا إن الحوثيي�ن أطلق�وا صاروخ�اً على 
المعس�كر األمر الذي أدى إلى مقتل عشرات 
الجن�ود اإلماراتيي�ن واليمنيي�ن ودمر عددا 
م�ن طائ�رات الهليكوبتر من طراز أباتش�ي 

ومركبات مدرعة.
وشنت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات 
الجوي�ة االماراتية غ�ارات جوية ضد أهداف 

الحوثيين في اليمن.
وافاد بيان للقوات المسلحة االماراتية ان 
الغارات »نفذتها طائرات الدفاع الجوي لدولة 
اإلم�ارات المش�اركة ضمن ق�وات التحالف 
واس�تهدفت  الس�عودية.  بقي�ادة  العرب�ي 
المقات�الت االماراتية ف�ي البيضاء تجمعات 
للحوثيين اضافة الى مس�تودعات لألسلحة 
في مكيراس وفي مأرب استهدفت تجمعات 

للحوثيين واليات عسكرية«.

احلوثيون يطحيون بجيوش اخلليج: 60 قتيال والعدد بارتفاع متظاهرون قتلوا عىل الشاشات »العربية«
 وهتفوا يف ساحات التظاهر!

45 جنديًا إمارتيًا.. و10 سعوديين و5 بحرينيين اإلعالم العربي يحاول زرع الفتنة مجددًا
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لواء عيل األكرب: 500 عائلة عادت اىل الدور يف صالح الدين
      بغداد / المستقبل العراقي

ع�ادت اكثر من 500 عائلة نازحة الى 
المجمع السكني التابع لقضاء الدور بعد 
تحري�ره على يد لواء عل�ي األكبر التابع 
للعتبة الحس�ينية المقدسة وسط توفير 

المستلزمات االساسية للعوائل العائدة.
وق�ال آم�ر ل�واء عل�ي األكبر قاس�م 
مصلح »بع�د تطهي�ر المجمع الس�كني 
الدواع�ش  ال�دور  م�ن  التاب�ع لقض�اء 
والعب�وات الناس�فة تمكن�ا م�ن اع�ادة 
العوائل من خالل االتفاق الذي تم  مع لواء 
علي األكبر ومحافظ صالح  الدين وقائد 
العملي�ات و توفير الخدم�ات للمواطنين 
والمجم�ع االن يتمتع بالم�اء والكهرباء 
وبلغ�ت اع�داد العوائل العائ�دة  اكثر من 
500 مؤك�دا على ان هناك إجراءات امنية 
لدخول هذه العوائل الى المجمع السكني 

الهدف منها منع دخول االرهابين. 

واضاف مصلح س�وف يبق�ى ابطال 
ل�واء عل�ي األكب�ر بقض�اء ال�دور بع�د 
مطالب�ة العوائ�ل بذلك الى حين يس�تقر 
الوضع االمني بش�كل جيد في محافظة 
ص�الح الدين.ب�دوره، ق�ال النقيب علي 
المجم�ع  اس�تخبارات  ضاب�ط  هاش�م، 
الس�كني، »بع�د تدقي�ق المستمس�كات 
االصولي�ة وتفتي�ش الس�يارات للعوائل 
العائدة يتم اعطائه�م  وصوالت للدخول 
ال�ى المجم�ع الس�كني الهدف م�ن هذا 
ه�و منع الذين تلوث�ه ايديهم بالدماء من 
دخ�ول المجمع والق�اء القبض عليهم«. 
فيما شكرت العوائل العائدة الى المجمع 
الس�كني المرجعية الدينية العليا وابطال 
ل�واء علي األكبر لما بذل�وه من جهد في 
عملية تحرير قضاء الدور مطالبين ببقاء 
ابطال اللواء في ه�ذه المناطق الى حين 
اس�تقرار الوض�ع االمني ف�ي محافظة 

صالح الدين بشكل جيد.

حتطيم العراق واللغة يف مؤمتر »اخلالص«
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
فوجئ�ت وانا افتح شاش�ة التفزيون هذا 
الصب�اح بمؤتم�ر  صاخب ف�ي اربيل منقول 
عل�ى قن�اة »الجزي�رة« و«العربي�ة الحدث« 
و«العربي�ة« يقف في الصف االول منه عضو 
المؤتم�ر الوطن�ي الس�ابق مض�ر ش�وكت 
المعروف في االوس�اط السياس�ية العراقية 
بصالته القوية باس�رائيل واخرين لم اتعرف 
على اي منهم اضافة الى جمهور من الشباب 
يبدو انهم اتوا للتصفي�ق والهتاف لمن يلقي 

قصيدة او يردد عبارة »طائفية« مميزة!.
لي�س هنالك م�ا يغري المش�اهد في هذا 
المؤتم�ر س�وى العب�ارات الطائفي�ة وكالم 
ينع�ش ذاك�رة البعض مم�ن اس�تهوته لغة 
التعارض مع الحكومة المركزية التي ابتليت 
بمثل هؤالء الذين اليعرفون بناء جملة مفيدة 
واح�دة او لغة الض�رب على الوت�ر الطائفي 
النه�ا المماث�ل الوحي�د للض�رب عل�ى الوتر 

القومي في اقليم اربيل!.
المع�روف ان مض�ر ش�وكت شيش�اني 

الجذور تركي الهوى اربيلي النوى!.
ليس هناك ما يغري على متابعة المؤتمر 
الذي ب�دا بالهت�اف والتحريض على الحش�د 
الشعبي والحكومة االتحادية التي يتمثل فيها 
المكون الس�ني بقوة سوى الكالم الذي تردد 
على لس�ان مضر ش�وكت ان الهدف االساس 
ه�و الكونفدرالي�ة م�ع اربيل للخ�الص من 

داع�ش والحكومة المركزية بينما كان 
ش�وكت يحرك س�يكارته بين ش�فتيه 
في اش�ارة ان المكون الس�ني سيكون 
بي�ن فك�ي كماش�ة الكونفدرالية التي 
س�تنطلق من قاع�ة المؤتمر ه�ذا بعد 
الخالص من الحكومة عبر رجال حزب 

الخالص!.
الكارث�ة الكبرى و«الفتن�ة الكبرى« التي 
وص�ف فيها ط�ه حس�ين مقتل عثم�ان هو 
المقتل�ة العظيم�ة للغ�ة العربية على لس�ان 
مضر شوكت فقد داس شوكت اللغة العربية 
باكثر من عشرين خطأ قاتال ورد على لسانه 
الشيش�اني وهو يتحدث عن تاسيس االقليم 
العربي الس�ني بالتحالف مع الس�يد مسعود 
بارزان�ي واذا كان هنال�ك قتي�ل ف�ي مؤتمر 
الخالص ترك في قاعة المؤتمر ولم يشيع ولم 
يدف�ن »وكرامة الميت دفنه« ه�و هذه اللغة 

القتيل�ة البريئ�ة من مضر الت�ي كانت قريبة 
وعزيزة الجانب في قبيلة مضر وعدنان فيما 
كان المكون الس�ني هو الضحية على لسانه 
وقبل ذلك في س�احات االعتصام الى سقوط 
الموص�ل ومؤتم�رات عمان واربي�ل واخيرا 
الدوحة على يد اشقائه في مؤتمرات السحت 

العربي الحرام!.
لقد اعلن ش�وكت موت اللغة العربية في 
»مؤتم�ر الخالص« وانبعاث ام�ل جديد بلغة 
شيش�انية العالقة له�ا بج�ذور وتقاليد من 
حض�ر هذا المؤتمر واعلن ان هذا المؤتمر لم 
يكن في الحقيقة اال ظاهرة صوتية استهدف 

االقليم منه�ا التحرش بالحكوم�ة والرئيس 
العب�ادي الس�باب نفهمه�ا ويفهمونها واال 
ليس هنالك مايغري مسعود بارزاني بما قيل 
على لس�ان مض�ر او ما قيل على لس�ان بنت 
صغيرة اعتلت المنصة فذبحت القصيدة التي 
القتها م�ن الوريد الى الوريد بس�بب القائها 

المنفعل!.
الس�ؤال: ما الغرض م�ن اقامة مثل هذه 
المؤتمرات الصاخبة التي تقام في االقليم او 
في الدوحة وتصرف عليها ماليين الدوالرات 
ثم تنتهي انعكاساتها التلفزيونية بعد انتهاء 
البث المباش�ر الذي يس�تغرق نصف س�اعة 

باحسن االحوال؟!.
الغ�رض ه�و اث�ارة الموض�وع الس�ني 
واس�ناد داعش في حربه�ا الميدانية وكذلك 
اضعاف الحكوم�ة المركزية وتحويل العراق 
ال�ى مغطس ازمات ال ينته�ي وللتغطية على 
ما يمر به االقليم الكردي من ازمات دستورية 

وسياسية واقتصادية خانقة.
ان خل�ط االوراق في المش�هد السياس�ي 
الفوض�ى  مصلح�ة  ف�ي  يص�ب  العراق�ي 
الخالقة التي لن يس�تفيد منها س�وى الكيان 
االسرائيلي الذي يشجع على تفتيت المنطقة 
واثارة النعرات الطائفية والقومية والعرقية 

وماه�ؤالء الذي�ن يتحرك�ون ف�ي مؤتمرات 
الخ�الص س�وى ادوات رخيص�ة للمش�روع 
الصهيوامريك�ي في المنطقة العربية الرامي 

الى اعادة انتاج سايكس بيكو جديد.
يخي�ل ل�ي ان بع�ض الن�اس مم�ن ت�م 
اس�تغفالهم من قب�ل ش�وكت وجماعته في 
اربي�ل ممن اليجدون احدا يعتمدون عليه في 
احتضانه�م بعد الفوضى الداعش�ية الخالقة 
الت�ي عمت العراق ف�ي 6/10 انما يس�يئون 
ومس�تقبلهم  وناس�هم  واهله�م  لبلده�م 
الذي�ن س�يجدون  الش�باب  فئ�ة  خصوص�ا 
انفس�هم في فراغ مرة ثاني�ة بعد الفراغ من 

المؤتم�ر في ش�وارع اربي�ل والس�ليمانية.. 
ان هؤالء الش�باب يج�ب ان يدركوا ان االمن 
واالس�تقرار والمس�تقبل ف�ي الوط�ن وفي 
العاصمة المفتوح�ة بغداد وليس في مؤتمر 

مضر شوكت!.
شوكت سيتلهى هو وربعه بالليالي المالح 
مع الوجوه العاكسة لمظاهر الفجر الوضاح 
في اربيل اما الش�باب الذين صفقوا وردحوا 
ومدح�وا فس�يعودون ال�ى الش�ارع والعوز 
والفاق�ة الحاج�ة والن�وم عل�ى المصاط�ب 

وابواب المقاهي المغلقة!.
في انتخاب�ات2010 رايت مضر ش�وكت 
يط�وف عل�ى بع�ض السياس�يين العراقيين 
ويع�رض عليه�م االم�وال الطائلة م�ن اجل 
رئيس�ا  ترش�يحه  لمش�روع  اس�تمالتهم 
لجمهوري�ة الع�راق بديال عن حص�ة االكراد 
المق�ررة ف�ي المعادل�ة الوطنية ول�م يفلح 
به�ذا  الطائل�ة  المليوني�ة  الع�روض  رغ�م 
االتجاه وخاب س�عيه بسبب اصرار االئتالف 
الوطني ان يكون الرئيس من حصة التحالف 

الكردستاني!.
ان�ا اعتب عل�ى الرئيس مس�عود بارزاني 
كي�ف يفوته ان مضر ش�وكت واح�د من ألد 
اعداء الش�عب الكردي وتطلعاته الوطنية في 
االقليم القائم على التنمية الوطنية الش�املة 
والعالقة الموضوعية بالمركز.. كيف يسمح 
لهذا »الدجال« في اقامة مؤتمر خالص وهو 
اش�تغل قب�ل ذلك وع�رض ام�واال طائلة من 
اجل التربح السياس�ي الشخصي على 
حس�اب المعادلة الموضوعية القائمة 

بين الشيعة واالكراد؟!.
نعي�ق مضر ش�وكت بالتحالف مع 
م�ع  الكونفدرالي�ة  القام�ة  بارزان�ي 
االقليم كالم فارغ بالس�يرة التاريخية 
وكالم فارغ بالجغرافية وفي معادالت القوة 
العس�كرية والحسابات السياسية واعتقد ان 
بارزاني ليس بس�يطا حي�ن يجد ان من يدعو 
ال�ى اقام�ة الكونفدرالي�ة اليعرف تاس�يس 
جملة عربي�ة واحدة فكيف يؤس�س الجملة 
الفيدرالية على االرض؟!.هذا المرابي الضليع 
بتاس�يس الش�ركات االمنية لن يكون جديرا 
بتاس�يس اقليم للمكون السني الذي عليه ان 
يصحو عل�ى احابيل من يمثلون�ه منذ 2003 
الى الساعة التي يرى فيها هذا الدجال وامثاله 

ينعقون في اربيل!.
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خطة تقريب القضاء من املواطن: استحداث 8 مكاتب للتحقيق

املياحي : االصالحات ال تتحمل تسويف او تغيري

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت إدارة قض�اء جمجمال بمحافظة الس�ليمانية، 
أمس الس�بت، اندالع حريق اثر انفجار عين للغاز الطبيعي 
في القضاء، وفيما أكدت أن فرق الدفاع المدني تمكنت من 
إخم�اد الحريق بعد وقت قصير، عزت س�بب االنفجار إلى 

كثرة الثروات الطبيعية وعيون الغاز في المنطقة.
وق�ال قائممق�ام جمجم�ال آمانج محم�د، إن »فالحاً 
ح�اول حف�ر بئ�ر ف�ي اح�دى مناط�ق القض�اء، جن�وب 
الس�ليمانية� فانفجرت عين للغ�از الطبيعي، مما أدى إلى 
اندالع حريق«، مبينا أن »فرق الدفاع المدني في جمجمال 
تمكن�ت بع�د وق�ت قصير م�ن إخم�اده م�ن دون وقوع 
خسائر بش�رية«.وأضاف محمد، إن »اتصاال اجري بوزير 
الثروات الطبيعية ونائبه إلرس�ال فري�ق مختص للمكان 
ال�ذي تتواجد في�ه العين، لكنهم لم ي�ردوا على االتصال«، 
عازياً س�بب االنفجار إلى »ك�ون المنطقة غنية بالثروات 

الطبيعية وعيون الغاز الطبيعي«.
والم�كان الذي عث�ر فيه عل�ى العين أطلق عليه اس�م 
)الم�اء المتفجر( ويحتوى في بعض أجزائه على الكبريت 
مختلط�اً بالماء، إذ ش�وهدت النار وهي تخ�رج من العين 

ممزوجة بالماء.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مس�ؤول إعالم الحزب الديمقراطي الكردستاني 
س�عيد مموزين�ي، أمس الس�بت، ان ام�راة قتل�ت »أميرا 
بداعش« ف�ي الموصل، بعد اجبارها على ممارس�ة جهاد 

النكاح.
وق�ال مموزيني إن »أميرا في تنظيم داعش بالموصل، 
يدع�ى أبو أن�س، قتل على أيدي امرأة في ح�ي تل الرمان، 

غرب المدينة«.
وأض�اف مموزين�ي أن »الم�رأة انتقم�ت م�ن األمي�ر 
ال�ذي كان يجبرها على ممارس�ة جهاد الن�كاح منذ ثالثة 

أشهر«.
يذكر أن مدينة الموصل تخضع لس�يطرة »داعش« منذ 
)10 حزي�ران 2014(، إذ تعاني من أزمة أمنية وإنس�انية 
كبيرة نتيجة س�عي التنظيم إلى فرض رؤيته »المتطرفة« 
عل�ى جمي�ع نواحي الحي�اة ف�ي المدينة، فيم�ا تتواصل 
الضرب�ات الجوي�ة عل�ى مواق�ع التنظيم ف�ي المحافظة 

وغالبا ما تسفر مقتل وإصابة عدد من عناصره.

السليامنية: انفجار عني للغاز 
الطبيعي يف مججامل

امرأة تقتل »أمريًا بداعش« إلجبارها 
عىل »جهاد النكاح«

      بغداد / المستقبل العراقي

قال عضو كتل�ة المواطن 
ان  المياح�ي  جمي�ل  محم�د 
االصالح�ات الت�ي يحتاجه�ا 
الش�عب والتي تظاهر الجلها 
ال تتحم�ل تس�ويف او تغيير 
وجهتها بأمور ال تقدم شيء 
والت�ي   ، للمواط�ن  مباش�ر 
ل�م يلمس منه�ا حت�ى هذه 
اللحظ�ة ش�يء عمل�ي م�ن 
لمعالجته�ا. زمني�ة  خط�ط 
واضاف المياحي ان التظاهر 
لسببين اساسيين هما » سوء 
الخدمات واستشراء الفساد« 
، وان على الحكومة اذا كانت 
االن  العم�ل  فعليه�ا  ج�ادة 
لتحقي�ق ه�ذه المقترح�ات 
الت�ي تخ�دم الش�عب بش�كل 
مباش�ر م�ن خالل ح�ل ازمة 

تمل�ك  فالدول�ة   ، الس�كن 
٩٠٪ م�ن االراض�ي فبدال من 
تل�ك االقطاعي�ة ت�وزع ل�كل 
بش�رط  ارض  قطع�ة  ف�رد 
ان يت�م بنائها خالل س�نتين 
توف�ر  فق�ط  والحكوم�ة 
والم�اء  الكهرب�اء  خدم�ات 
والطرق  الصح�ي  والص�رف 
المس�تحدثة. المناطق  لتل�ك 
أزم�ة  ح�ل  ان  واوض�ح 
التعيينات تحتاج الى تش�ريع 
قان�ون التقاعد العام للقطاع 
الخاص وهذا س�يعطي زخم 
كبير لفتح المصانع والمعامل 
وتش�جيع الصناعة الوطنية.
واس�تدرك المياح�ي قائال ان 
حل ازم�ة الزراعة تحتاج الى 
تشريع »قانون »االرض لمن 
يحييه�ا« وتوزي�ع االراض�ي 
الزراعية لمن يزرعها ويديمها 

االراضي  تأجي�ر  وب�دال م�ن 
يت�م  ان  بعق�ود  للمزارعي�ن 
تمليكها له�م لضمان بقائهم 
قان�ون  وتفعي�ل  وكذل�ك   ،
التعرفة الگمرگية حتى تكون 
االولوية للمحاصيل الوطنية.

وفيما يخص أزم�ة الكهرباء 
اك�د المياح�ي عل�ى ضرورة 
اعطاء صالحيات للمحافظات 
من خالل التعاقد مع شركات 
رصينة لجعل الكهرباء ضمن 
وكل  االس�تثمار  مش�اريع 
محافظة تكون فيها محطات 
ح�ل  ان  ال�ى  محلية.واش�ار 
ازم�ة المش�اريع المتلكئة او 
الوهمي�ة تتم من خالل اعالن 
حزمة قرارات على الشركات 
المنفذة واصدار قائمة سوداء 
بها ومنع بيع المش�اريع بين 

الشركات.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت السلطة القضائية االتحادية عن استحداث 
8 مكاتب جديدة للتحقيق القضائي، مؤكدة أنها تأتي 
ضمن جهود تقريب القضاء من المواطن، وبالتزامن 
م�ع اس�تمرار تطبي�ق وثيق�ة التطوي�ر القضائ�ي. 
المتح�دث  بيرق�دار،  الس�تار  القاض�ي عب�د  وق�ال 
الرس�مي للس�لطة القضائي�ة إن »االي�ام الماضي�ة 

ش�هدت اس�تحداث 8 مكاتب للتحقي�ق القضائي في 
محافظ�ات مختلفة«. وتابع بيرقدار أن »وجود هذه 
المكاتب جاء رغبة في تقريب القضاء من المواطن، 
وضمن الجهود المبذولة في تس�ريع حسم الدعاوى 
التحقيقية وفقاً للقانون«. واشار المتحدث الرسمي 
إل�ى أن »تطوي�ر العم�ل القضائي مس�تمر في اطار 
الوثيقة التي انبثقت عن الجلسة االستثنائية لمجلس 

القضاء االعلى المنعقدة منتصف الشهر الماضي«.

كركوك: اإلبقاء عىل مطارين عسكريني حلاجة اجليش هلام
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت إدارة محافظ�ة كركوك، 
أم�س الس�بت، أن األمان�ة العام�ة 
كتاب�اً  وجه�ت  ال�وزراء  لمجل�س 
رس�ميا الى المحافظ�ة تطالب فيه 
تحوي�ل مط�اري كرك�وك  بوق�ف 
وصالح الدين ال�ى مطارات مدينة، 
عازية السبب الى الحاجة العسكرية 
لها، فيما أكدت أن المطار يعتبر احد 
أهم المش�اريع الت�ي يجب تنفيذها 

لتنشيط الحركة االستثمارية.
وق�ال المعاون الفن�ي لمحافظ 
كرك�وك عل�ي حم�ادي إن »األمانة 
العام�ة لمجل�س ال�وزراء وجه�ت 
محافظ�ة  إلدارة  رس�ميا  كتاب�اً 

كركوك، طالبت فيه�ا بعدم تحويل 
مطاري كركوك وص�الح الدين في 
ه�ذه الفترة الى مطاري�ن مدنيين، 

لغرض استخدامهما عسكرياً«.
وأض�اف حمادي، أن »مش�روع 
مطار كرك�وك يعتبر واحداً من أهم 
المشاريع التي ستس�اهم بتنشيط 
الحرك�ة االقتصادية في المحافظة 
وتوفي�ر ف�رص عم�ل للكثي�ر من 
القطاعات التي تحتاج هذا المشروع 
االس�تراتيجي«. وأوض�ح المعاون 
الفن�ي لمحافظ كرك�وك، أن »إدارة 
المتعلق�ات  كاف�ة  أنه�ت  كرك�وك 
بمش�روع المطار فقد أوصلت إليها 
الطاقة الكهربائية والمدرج وأبراج 
الخاص�ة  األجه�زة  م�ع  المراقب�ة 

بإدارة المطار، ولم تبق س�وى بناء 
صالة المطار إلكمال هذا المشروع 
المه�م للمحافظة«.م�ن جهته قال 
رئيس لجنة المش�اريع في مجلس 
محافظ�ة كركوك احمد العس�كري 
ف�ي حدي�ث ل�� الس�ومرية ني�وز، 
إن »مش�روع مط�ار كرك�وك ومنذ 
سبع س�نوات يعاني من الروتين«، 
مبين�ا أن »المش�روع ش�به منج�ز 
م�ن قب�ل مجل�س وإدارة كرك�وك، 
ولكن الروتين الحكومي يقف دون 
اكتم�ال تنفيذه«. ودعا العس�كري 
وزارة النق�ل الى »حس�م موضوع 
المش�روع  الن  المش�روع،  تنفي�ذ 
ل�ُه انعكاس�ات مهمة عل�ى الواقع 

االقتصادي للمحافظة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

قال عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي 
انه اطلق سلس�لة إج�راءات »فوري�ة« لتفعيل ومتابعة 
حزمة اإلصالحات النيابية. وذكر بيان لمكتب حمودي، 
ان ذلك جاء عبر مخاطبات رسمية إلى أللجان النيابية كل 
حسب أختصاصها والمؤسسات ذات العالقة كالنزاهة 
وغيره�ا. واوع�ز حمودي خ�الل تل�ك المخاطبات الى 
اللجان المعنية في »عقد جلس�ات اإلس�تماع لمناقشة 
طلب�ات المتظاهرين وبحس�ب اختصاص�ات كل لجنة 
وبحضور المس�ؤولين المعنيين«، مطالباً أياها اإللتزام 

بالمواعيد والتوقيتات المناس�بة لإلجراءات التشريعية 
داخل المجلس بهدف اإلسراع بتنفيذها.

المالي�ة  الدائ�رة  الرئاس�ة،  هي�أة  عض�و  ووج�ه 
ف�ي المجل�س بإع�داد تقري�ر تفصيل�ي ع�ن »المبالغ 
المس�تقطعة من الغياب غير المشروع ألعضاء مجلس 
النواب وما تم تحويله منها الى ميزانية القوات األمنية 

وقوات الحشد الشعبي والنازحين«.
وطالب�ت االحتجاجات التي ش�هدتها بغ�داد ومدن 
اخ�رى امس بتحديد س�قف زمني الج�راء االصالحات 
الت�ي تباناها رئيس الحكومة حي�در العبادي، في حين 

اطلق البرلمان العراقي من جهته حزمة اخرى.

محودي يطلق إجراءات »فورية« لتفعيل اإلصالحات الربملانية
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      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت وزارة التربي�ة، أمس الس�بت، اعتبار العام الدراس�ي الحالي س�نة عدم 
رس�وب للطلبة المتطوعين في الحش�د الش�عبي ممن لم يؤد االمتحانات النهائية 
العام�ة، فيما أك�دت أن القرار يأتي تقديراً للمس�اهمات »البطولية« لهم ولمنحهم 

فرصة أخرى.
وقال�ت وزارة التربي�ة في بي�ان تلق�ت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»هيئ�ة الرأي ف�ي الوزارة قررت اعتبار العام الدراس�ي 2014 �� 2015 س�نة عدم 
رس�وب للطلبة الذين انضموا إلى صفوف الحشد الشعبي في حالة عدم اشتراكهم 
ف�ي االمتحان�ات العام�ة«. وأضاف البي�ان، إن »الهيئ�ة اتخذت هذا الق�رار تقديراً 
للمس�اهمات البطولية ألبنائنا الطلبة ممن انتسبوا إلى صفوف وتشكيالت الحشد 
الش�عبي، ولكي تتوفر له�م فرصاً بديلة في حال عدم قدرتهم على المش�اركة في 

االمتحانات العامة النهائية«.

الرتبية: العام الدرايس احلايل سنة عدم رسوب لطلبة احلشد الشعبي

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

ما ت�زال العمليات العس�كرية، 
تحضي�رات  م�ن  يرافقه�ا  وم�ا 
لتحري�ر األراض�ي العراقي�ة م�ن 
سيطرة تنظيم »داعش« تسير على 
قدم وس�اق، وفيم�ا اعلنت وزارة 
الدف�اع عن تخريج ف�وج مغاوير 
من ابناء عش�ائر محافظة االنبار 
الق�وات االمريكية  والذي دربت�ه 
وسلحت افراده، أكد الوزير قطع 
الق�وات األمني�ة خط�وط ام�داد 
تنظي�م داعش ف�ي منطقة الالين 
وصحراء سامراء ومدينتي بيجي 

والرمادي.
وقالت ال�وزارة في بيان تلقت 
نس�خة  العراق�ي«  »المس�تقبل 
من�ه، ان »هيئة الحش�د الش�عبي 
لمحافظة االنب�ار احتفلت بتخرج 
ف�وج المغاوي�ر للمتطوعي�ن من 
ي�وم  المحافظ�ة  عش�ائر  أبن�اء 
الخميس الموافق 2015/9/3 في 
مركز تدريب التقدم الواقع شرقي 

مدينة الرمادي«.
واضاف ان الحفل اقيم بحضور 
محافظ االنبار ونائب قائد القوات 
الحش�د  هيئ�ة  وممث�ل  البري�ة 
الشعبي وعدد من المسؤولين في 
المحافظة وكذلك عدد من ش�يوخ 

ووجهاء العشائر في المحافظة.
وج�رى خ�الل حف�ل التخ�رج 
إقام�ة اس�تعراض عس�كري من 

قبل المتدربين الذي�ن تم تدريبهم 
وتس�ليحهم بص�ورة نوعي�ة من 
خالل وزارة الدفاع وبالتعاون مع 

الواليات المتحدة األمريكية.
واوضح�ت الوزارة ف�ي بيانها 
ان الواليات المتحدة سلحت افراد 
الف�وج ودربته�م عل�ى المهارات 
الفردي�ة والجماعي�ة والتدريبات 
عل�ى مختل�ف األس�لحة وكيفية 
معالجة العبوات الناسفة وجميع 
أنواع القتاالت الخاصة والقتاالت 
في المناط�ق المبنية والش�وارع 
واقتح�ام المباني وجرى التدريب 
على أيدي ك�وادر تدريبية كفوءة 
ال�ى  واش�ارت  للمرك�ز.  تابع�ة 
باألس�لحة  »تجهيزه�م  ت�م  ان�ه 
الحديثة والمتط�ورة لكي يرفدوا 
قاطع المس�ؤولية ويكونوا عونا 
إلخوانهم ممن سبقوهم من اجل 
تحقي�ق اله�دف األكب�ر إال وه�و 
تحري�ر محافظة االنب�ار وغيرها 
م�ن المناط�ق م�ن براث�ن داعش 
اإلرهابي التي عاثت فيها فساداً«.

ونق�ل البي�ان ع�ن المقاتلي�ن 
»جاهزيته�م  عل�ى  تاكيده�م 
واستعدادهم للمشاركة في القتال 
ومس�ك مناطقهم بع�د تحريرها 
م�ن عصابات داعش اإلرهابي في 

كل شبر من ارض العراق«.
بدوره، أعلن وزير الدفاع خالد 
العبيدي ع�ن قطع القوات األمنية 
خطوط ام�داد تنظي�م داعش في 

الالين وصحراء س�امراء  منطقة 
ومدينتي بيجي والرمادي.

وذكر بيان ص�ادر عن المكتب 
اإلعالم�ي للنائ�ب ع�ن التحال�ف 
الوطن�ي س�الم المس�لماوي، ان 
األخير التقى العبي�دي في مكتبه 
التع�اون  س�بل  بحث�ا  و  ببغ�داد 

بي�ن الجي�ش و الحش�د الش�عبي 
المس�لماوي  وق�ال  العش�ائر.  و 
ان »الزي�ارة تضمن�ت ايضاً بحث 
الق�وات  تق�دم  و  اس�تعدادات 
االمنية و الحش�د الشعبي لتحرير 
دع�م  عل�ى  مش�دداً  الموص�ل«، 
البرلمان لهذه القوات لدحر داعش 

االرهابي م�ن االراض�ي العراقية 
و تحقي�ق األمن واالس�تقرار في 

مناطق العراق كافة.
وذكر البيان ان العبيدي »كشف 
عن تقدم جدي�د للقوات االمنية و 
تكبي�د الع�دو خس�ائر فادحة في 
الرم�ادي و قط�ع االم�دادات في 

مناطق الالين و صحراء سامراء و 
بذلك تم ايضاً قطع امدادات داعش 

بين بيجي و الرمادي«.
وقال العبيدي بحسب البيان إن 
»معركة تحرير الموصل س�تكون 
معرك�ة عراقية خالص�ة دون اي 

تدخل للتحالف الدولي«.
إلى ذلك، ناشد مجلس محافظة 
االنب�ار التحال�ف الدول�ي قص�ف 
إح�دى بواب�ات س�د الطبق�ة في 
س�وريا لغ�رض الس�ماح للمياه 
بالتدف�ق نحو الع�راق بعد قطعها 
م�ن قبل داع�ش. وق�ال المتحدث 
باس�م المجل�س عيد عم�اش في 
العراقي«  »المس�تقبل  تلقت  بيان 
نس�خة من�ه، أن�ه »نناش�د قوات 
الدول�ي بض�رب إحدى  التحال�ف 
بوابات س�دة الطبقة في س�وريا 
لغرض الس�ماح للمي�اه بالتدفق 

إلى العراق«.
داع�ش  »تنظي�م  أن  واوض�ح 
الطبق�ة  س�دة  بإغ�الق  يق�وم 
والس�دود الموج�ودة عل�ى نه�ر 
الف�رات في س�وريا لغ�رض عدم 
المي�اه الس�تخدامها في  وصول 

الحرب ضد العراق«.
وأض�اف أن »المعلوم�ات التي 
وصلتنا تقول أن المش�كلة ليست 
فالحكوم�ة  الترك�ي  بالجان�ب 
التركي�ة تطل�ق الكمي�ات المتفق 
المعاه�دة  دولي�ا حس�ب  عليه�ا 
الدولية للمي�اه، لكن داعش يقوم 

خ�الل  م�ن  بالمي�اه  بالتالع�ب 
الس�دود الت�ي يس�يطر عليها في 
س�وريا«. وتابع »أعط�ى التنظيم 
أكثر من 2000 قتيل من عناصره 
والس�د  حديث�ة  عل�ى  للس�يطرة 
الموج�ود فيه�ا من�ذ مطل�ع عام 
2014 لغرض استخدامه في قطع 
مي�اه نه�ر الف�رات بالكام�ل عن 
االنبار ومحافظات العراق الوسط 

والجنوب من البلد«.
رئي�س  أعل�ن  الغض�ون،  ف�ي 
اللجنة األمنية ف�ي مجلس قضاء 
الخالدية بمحافظة األنبار إبراهيم 
الفه�داوي ع�ن تكثي�ف التحالف 
عل�ى  الجوي�ة  لطلعات�ه  الدول�ي 

معاقل »داعش« في المحافظة.
الفه�داوي، إن »طيران  وق�ال 
التحال�ف الدولي كثف من طلعاته 
الجوي�ة على معاقل تنظيم داعش 
في محافظة األنبار وأوقع خسائر 

كبيرة في صفوفهم«.
وأضاف الفه�داوي أن »الفترة 
األخي�رة ش�هدت تس�ليح الجانب 
العش�ائري  للحش�د  األمريك�ي 
باألسلحة األمريكية مما سيسهم 
القوات  المعركة لصال�ح  بحس�م 
العش�ائري«،  والحش�د  األمني�ة 
مؤك�داً أن »التحال�ف الدولي لديه 
نواي�ا صادق�ة بحس�م المعرك�ة 
والقضاء على داع�ش بعد تكثيف 
طلعات�ه الج��وي�ة عل�ى معاق�ل 

التنظيم«.

»داعـش« حماصـر فـي االنبـار بعـد قطـع خطـوط اإلمـداد
 والدفاع ختّرج فوج من أبناء العشائر

مجلس المحافظة يناشد بضرب سدة الطبقة إلرواء المدينة بالماء
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كش�فت صحيف�ة »ميام�ي هيرال�د« 
االمريكية عن تفاصيل االنفاق االمريكي 
للجان�ب العراق�ي عل�ى م�دى العامي�ن 
الماضيي�ن، فيما تحدث خب�راء ومحللين 
ع�ن عدم ق�درة العراق عل�ى دفع نفقات 
الح�رب في ظ�ل انخفاض اس�عار النفط 

في السوق العالمية.
وتق�ول الصحيفة ف�ي تقريره�ا، ان 
ق�درة العراق عل�ى محارب�ة المتطرفين 
االرهابيي�ن الذي�ن يس�يطرون على ثلث 
مس�احات البالد تقريب�اً، تصطدم بأزمة 
مالية اعاقت الجهود الرامية إلنهاء هؤالء 
المس�لحين، وهذا م�ا حذر منه الس�فير 
العراقي لدى واش�نطن لقم�ان فيلي هذا 
االسبوع. السفير العراقي قال »عدم قدرة 
الع�راق على دف�ع روات�ب المقاتلين في 
موعدها ولمنتس�بي الحشد الشعبي أضر 
من معنوياتهم واعاق التقدم العس�كري 
المح�اور  عل�ى  الس�يطرة  الس�تعادة 
الرئيسية التي يس�يطر عليها المسلحون 

المتطرفون منذ عام«.
واتخ�ذت الحكوم�ة سلس�لة تدابي�ر 
تقشفية، مثل توحيد الوزارات ومواجهة 
التهديدات العرقية والطائفية والعمل على 
تحقي�ق مطالب المتظاهري�ن المرفوعة 

بساحات االحتجاج في كل يوم جمعة.
ومن�ذ تول�ي س�لطة االحت�الل الت�ي 
تقوده�ا واش�نطن ادارة الع�راق لفت�رة 
قصي�رة، ب�دأ التش�كيل الحكوم�ي على 
اس�اس طائف�ي، مم�ا اصاب ه�ذا النهج 
احباط المسؤولين االمريكان الذين كانوا 
يحذرون الحكومات الس�ابقة من تنامي 
الفس�اد المتأص�ل فيه�ا، وم�ا نت�ج عنه 
اض�رار وخس�ارة اراضي مث�ل الموصل 

واالنبار، وفقاً للصحيفة.
االنف�اق العراق�ي كان في الس�نوات 
الماضي�ة على تجهي�ز وتدري�ب القوات 
االمني�ة وإع�ادة بن�اء الجي�ش عل�ى ي�د 

الق�وات االمريكية، التي انهارت فيما بعد 
اثر هجمات شنها مس�لحو “داعش” في 
صيف الع�ام الماضي. المش�اكل االخرى 

الت�ي يعان�ي منه�ا الع�راق، االنخف�اض 
الكبي�ر ف�ي اس�عار النف�ط، اذ كان البلد 
لحي�ن نهاي�ة االس�ابيع الماضي�ة يصدر 

النف�ط بقيم�ة ٦٥ دوالر للبرميل الواحد، 
وفي االيام االخيرة تراجعت اسعار النفط 
لتستقر عند ٤٠ دوالر للبرميل الواحد. بن 

 Iraq “ ڤان هيوليڤان، مدير تحرير موقع
oil report” االمريكي يقول ان “ اس�باب 
االزمة الحالية هو فشل الحكومة السابقة  

وتس�ببها بتصفير الموازنات االنفجارية 
بدون مقابل وغياب السلع االساسية في 
السوق العراقي وانعدام الناتج المحلي«. 
ويضي�ف هيوليڤان، ان خليف�ة المالكي 
حي�در العبادي، قام بح�راك جيد بما فيه 
تخفيض االنفاق المفرط على مؤسسات 
الدولة الحساس�ة، لش�عوره بان اسعار 
النف�ط العراقي بانخف�اض متزايد، لكنه 
بالوقت نفسه لديه فرص ضئيلة للخروج 
من االزم�ات الحالي�ة بالوق�ت الحاضر، 

وفقاً لمدير تحرير الموقع االمريكي.
في السياق ذاته، قال مسؤول امريكي 
تحدث ش�ريطة عدم الكشف عن اسمه “ 
امريكا زادت من مس�اعداتها العس�كرية 
للعراق لشعورها بخطر داعش واالنهيار 

في اسعار النفط”.
ان  االمريك�ي،  المس�ؤول  واعت�رف 
خط�ر “داعش” يمث�ل تحدي�اً للعراقيين 
وهو الس�بب ف�ي وضع الم�وارد المالية 
االمريكي�ة ف�ي حملته�ا ض�د مس�لحي 
“داعش”. الموارد المالية تش�مل التمويل 
العسكري، اذ تتحدث واشنطن عن ارسال 
دعم مالي اجنبي ال�ى العراق بقيمة ٣٠٠ 
ملي�ون دوالر لش�راء الس�الح في س�نة 
٢٠١٤و ١٥٠ ملي�ون دوالر لع�ام ٢٠١٥، 
ويج�ري حديث جديد عن اعت�زام امريكا 
ارس�ال مبل�غ مال�ي بقيم�ة ٢٥٠ دوالر 

لشراء االسلحة في عام ٢٠١٦.
ان  االمريك�ي،  المس�ؤول  وبي�ن 
العراق�ي  للجان�ب  تبرع�ت  البنتاغ�ون 
الموجودة  العس�كرية  المع�دات  بفائض 
في مخ�ازن الوزارة بما فيها ٣٠٠ مركبة 
وعرب�ات مدرعة مقاومة لاللغ�ام، الفتاً 
ال�ى حاج�ة العراقيي�ن لمجموع�ة م�ن 
االس�لحة المضادة والرشاشات الخفيفة 
المس�ؤول االمريكي  والمتوسطة. وقال 
الب�ارز، اعتباراً م�ن ١٥ آب الماضي، فان 
التكلف�ة االجمالية للعمليات العس�كرية 
االمريكية في العراق وس�ورية بلغت ٣.٧ 

مليار دوالر.

شبح »التقشف« يالحق العمليات العسكرية.. وأمريكا جتهز 250 مليون دوالر لسد العجز
خبراء: ضعف اإلنفاق أخر تحرير الموصل واالنبار

متظاهرون قتلوا عىل الشاشات »العربية«.. وهتفوا يف ساحات التظاهر!
اإلعالم العربي يحاول زرع الفتنة مجددًا
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اإللكترون�ي  الم�دون  ُقت�ل  أي�ام  قب�ل 
خال�د العكيل�ي، ال�ذي يس�كن ف�ي إح�دى 
مناط�ق ش�رقي العاصم�ة بغداد. ف�ي تلك 
الليل�ة المزعجة ل�م ينم أحد م�ن أصدقائه، 
ال الواقعيي�ن وال االفتراضيي�ن ف�ي العال�م 
األزرق. بوس�تات كثي�رة ُكتبت ع�ن مقتله، 
وادع�ى أغل�ب المدونين أنه قض�ى اغتيااًل. 
هذه الحادثة خلقت حالة من قلق لدى بعض 
الناشطين، خش�ية أن يتعرضوا لالستهداف 
ف�ي أي�ة لحظ�ة، فهم ف�ي بلد ال يأم�ن فيه 
أح�د على نفس�ه، فكيف بالذي ينش�ط ضد 
الفس�اد. كثي�رون نع�وه، وأكث�ر منهم من 
اس�تذكروا مواقفهم معه، لكنهم لم يبحثوا 
عن س�بب مقتل�ه. وس�ائل اإلع�الم راحت 
تتسابق في نقل األخبار، وكتبت في عناوين 
نش�راتها االخبارية »مقتل ناشط مدني في 
بغداد بس�بب التظاهرات«، وزادت على ذلك 
بأن »عملية اس�تهداف منظم�ي التظاهرات 
والوج�وه الب�ارزة فيها ب�دأت«. ونحن هنا 
لس�نا بصدد تبرأة ساحة أي من المتورطين 
في مالحقة النشطاء، لكن أن تعلن مقتل من 
هو حي يرزق، هنا م�ن حق المتابع العربي 
أن يستنكر االستخفاف بقدرته على التمييز 

بين الخبر السليم والمفبرك.
قن�اة س�كاي ني�وز عربي�ة، كتب�ت في 
مقدم�ة تقري�ر له�ا، »تش�هد محافظ�ات 

عراقي�ة، حم�الت اغتيال طالت الناش�طين 
المشاركين في التظاهرات وشيوخ العشائر 
الداعمين لها، من بين هؤالء الناشط المدني 
خال�د العكيلي الذي قتل بني�ران مجهولين، 
الك�وت، مرك�ز  أم�ام منزل�ه ف�ي مدين�ة 
محافظ�ة واس�ط«. الخطأ ال�ذي وقعت به 
»س�كاي نيوز« أنها قال�ت إن »العكيلي ُقتل 
بنيران مجهولين أمام منزله بمدينة الكوت، 
جن�وب بغ�داد«. بينما خالد ُقتل ف�ي بغداد، 
وعلى أيدي ش�خصيات غي�ر مجهولة، فهم 

على خالف سابق اتسع ليصير عشائرياً.
رغ�م أن خطأها لم يقل ع�ن ما ارتكبته 
نظيرتها »سكاي نيوز«، إال أّن قناة الجزيرة 
نجحت في تحديد مكان مقتل العكيلي، لكنها 
ذهبت وراء المعلومة ذاتها أن الحادثة كانت 
»اغتي�ااًل«، وليس ش�جاًرا عش�ائرًيا، تبادل 

خالله العكيلي إطالق النار مع اآلخرين.
وراح�ت »الجزيرة« إلى أبع�د من حدود 
العاصم�ة العراقي�ة بغداد، حي�ث محافظة 
ذي ق�ار، جنوب�ي البالد، وأعلن�ت عن مقتل 
ش�خصين اس�مهما ولي�د الطائي ومس�لم 
الركاب�ي، عنده�ا ماج�ت مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي بالتس�اؤالت وباألخب�ار غي�ر 
المؤكدة ع�ن مقتلهما، فج�اء الخبر اليقين 
م�ن الطائي ال�ذي أعلن أنه عل�ى قيد الحياة 
ولم يتعرض ألي ش�يء. وبالنس�بة للطائي 
ف�إن »هناك م�ن عمل على ب�ث خبر مقتلي 
ف�ي وس�ائل اإلع�الم، ف�ي محاول�ة من�ه 

إلث�ارة الش�ارع العراق�ي وإش�غال الن�اس 
بأخب�ار مغلوط�ة«. كم�ا اته�م الطائي بعد 
ذلك فضائيتي�ن مثيرتين للج�دل في العراق 
ف�ي إث�ارة األمر. موق�ع العربية ن�ت، كتب 
ه�و اآلخر عن العكيلي في خبر نش�ره على 
موقعه » قتل الناش�ط المدني خالد العكيلي 
مس�اء الس�بت بنيران مس�لحين مجهولين 
أمام منزله في مدينة الكوت، مركز محافظة 
واسط، في العراق«. كرر هذا الموقع الخطأ 
ال�ذي وقعت فيه قناة س�كاي ني�وز، عندما 
ك�رر جملة »مس�لحون مجهول�ون، وأمام 

منزله في مدينة الكوت«.
العراقي�ة، استش�عرت  الداخلي�ة  وزارة 
الخط�ر ال�ذي ق�د ينت�ج ع�ن الي�وم التالي 
لحادث�ة مقت�ل العكيل�ي، وما ه�ي النتائج 
التي قد تترتب على الحراك المدني والوضع 
العام في العاصمة، فس�ارعت عبر متحدثها 
الرس�مي العمي�د س�عد معن، إل�ى اإلعالن، 
بأن التحقيق�ات األولية في مقتل الناش�ط 
المدن�ي خال�د العكيل�ي، تظه�ر أن�ه قضى 
مع اثنين آخرين بس�بب نزاع عش�ائري في 
منطق�ة المعامل ش�رقي العاصم�ة بغداد. 
كما أن بعثة األمم المتحدة في العراق زادت 
القلق في الش�ارع، عندما عّبرت عن قلقها، 
إزاء عمليات االغتيال التي طالت ناش�طين، 
مح�ذرة م�ن كيان�ات مجهول�ة تس�تهدف 
المتظاهري�ن المطالبي�ن باإلص�الح. ومن 
ناحي�ة مبدئية فاغتيال الناش�طين أو تهديد 

حي�اة أي ش�خص بس�بب آرائ�ه ومواقفه 
السياسية من مجمل المرفوض، لكن توقيت 
الحديث وكيفيت�ه وصدقية المعلومات التي 

يستند إليها تبقى هي الفيصل.
كذل�ك ل�م يختلف الخطأ ال�ذي وقعت به 
وس�ائل اإلعالم األخرى ع�ن الذي وقعت به 
صحيف�ة القدس العربي، عندما أكدت أخبار 
مقتل العكيلي، بأنه هجوًما تعرض له وهو 
ف�ي منزله. وجاء ذكر محافظ�ة بابل كثيًرا 
ف�ي عدد م�ن وس�ائل االعالم، ح�ول مقتل 
ناش�طين فيه�ا، لكن حي�در الب�دري، وهو 
أح�د ق�ادة التظاه�رات هناك، نف�ى وجود 
أي�ة عملية اغتي�ال أو تهديد ق�د تعرض لها 
الناشطين. يتضح من تقارب المعلومة التي 
تنقلها وس�ائل االعالم، رغم عدم دقتها، أن 
هن�اك إهمااًل كبيًرا في عملي�ة التقصي عن 
الحقيق�ة واالعتم�اد على وس�ائل التواصل 
االجتماعي وما ُينش�ر فيه�ا، أو عن مصادر 
ثانوية غير معنية بالح�دث، مما خلق حالة 
من الفوضى، افتقدت إلى أساس�يات الخبر، 

وهما الزمان والمكان، والحدث.
يذك�ر أن الوس�ائل اإلعالمي�ة المذكورة 
ليست هي فقط من تناول الخبر، بل إّن هناك 
الكثير غيرها، والمؤسف حًقا أن خبًرا بهذه 
الحساس�ية، ينتش�ر بحج�م مه�ول كالذي 
ش�اهدناه في األيام األخيرة، دون أن تكلف 
أي جه�ة نفس�ها عناء التس�اؤل عن تبعات 

الموقف، أو حتى عن أخالقيات المهنة.



السعودية ترضخ لنووي إيران

جمع�ت  الت�ي  �ة  القمَّ اّتس�مت 
أوبام�ا  ب�اراك  األميرك�ي  الرئي�س 
باإليجابّية،  السعودي س�لمان  بالملك 
وف�ق البي�ان الختامي ال�ذي أوحى أنَّ 
اللق�اء المنتظ�ر بي�ن الطرفي�ن كان 
»مثمراً«. تناول�ت المباحثات األزمات 
ف�ي المنطقة والقضاي�ا الخالفية بين 
البلدين، على رأس�ها االتف�اق النووي 
اإليراني، إل�ى جانب إيجاد ُس�ُبل لحّل 
األزمة ف�ي اليمن، وفي س�وريا وفقاً 
د الطرفان  لبيان جنيف األول، كما ش�دَّ
على ضرورة انتخاب رئيس في لبنان.

 � األميركي�ة  القم�ة  وأعق�ب 
الس�عودية مؤتم�ر صحاف�ي لوزي�ر 
الخارجي�ة الس�عودي ع�ادل الجبي�ر، 
أعل�ن في�ه أنَّ لق�اء أوبام�ا � س�لمان 
كان »إيجابي�اً ومثم�راً«، مضيف�اً أنَّه 
ُيعّد مؤش�راً على »عمق العالقات بين 

البلدين«.
ف�ي مقدمة تل�ك المباحث�ات كان 
ودول  إي�ران  بي�ن  الن�ووي  االتف�اق 
الجبي�ر  أش�ار  إذ   ،»5+1« مجموع�ة 
�د للملك الس�عودي  إل�ى أنَّ أوبام�ا أكَّ
أنَّ االتف�اق يمن�ع إي�ران م�ن تطوير 
إنَّ الس�عودية  س�الح ن�ووي. وق�ال 
تش�عر باالرتياح إزاء تطمينات أوباما 
بش�أن االتفاق »وتعتقد أنه )االتفاق( 
سيس�هم في األم�ن واالس�تقرار في 
الش�رق األوس�ط«، معرباً، في الوقت 
ذاته، عن أمله أن يس�تخدم اإليرانيون 
أّي دخ�ل إضافي جّراء رفع العقوبات، 
في تمويل التنمي�ة المحلية، »بدالً من 

االنخراط في أنشطة مشينة«.
وأض�اف أنَّ س�لمان وأوباما بحثا 
ُس�ُبل حّل األزمة في اليمن، فضالً عن 
تخفيف المعاناة اإلنس�انية لليمنيين، 
ُتش�رف  »أن  ت�وّد  ب�الده  أنَّ  مضيف�اً 
األم�م المتح�دة عل�ى موان�ئ اليم�ن 
لتس�هيل دخول المساعدات«. وتسعى 
السعودية، وفقاً للجبير إلى أن »يكون 
هن�اك يمن مس�تقر ومزده�ر ونعمل 

على تخفيف معاناة اليمنيين«.
�د الوزير  في الش�أن الس�وري، أكَّ
الس�عودي أنَّ قّم�ة أوبام�ا � س�لمان 
بحث�ت ح�ّل األزمة ف�ي س�وريا وفقاً 
لبيان جني�ف األول، معتبراً أنَّ الرئيس 
السوري بشار األسد »يتحمل مسؤولية 
ظه�ور داعش ف�ي س�وريا والعراق«. 
وش�دَّد على أنَّ موقف بالده بالنس�بة 
إل�ى س�وريا، ل�م يتغيَّ�ر، وأنَّ »الح�ل 
يشمل رحيل األس�د، ألنَّه مسؤول عن 
قت�ل أكثر من 300 ألف س�وري بينهم 
أطفال ونس�اء«، وأش�ار إلى أنَّ الدعم 
 ، العس�كري الروسي لألس�د، »إْن صحَّ

سيشّكل تهديداً خطيراً«.
تنظي�م  قت�ال  الجانب�ان  وناق�ش 
»داعش« والتهديد ال�ذي يمّثله في كل 
من س�وريا والع�راق، وأهمي�ة تنفيذ 
إصالح�ات سياس�ية ف�ي الع�راق من 
ش�أنها أن تس�هم ف�ي تعزي�ز الوحدة 
الوطني�ة في الب�الد، بحس�ب الجبير. 
كما ش�دَّدا على أهمي�ة انتخاب رئيس 

في لبنان.
وت�ّم بح�ث التع�اون بي�ن أميركا 
والسعودية في مجالَي الطاقة وحماية 
البيئ�ة، وفق�اً للجبي�ر الذي أش�ار إلى 
أنَّ الشراكة االس�تراتيجية بين أميركا 

والسعودية تغّطي كل الجوانب.
العربي�ة  »الق�وة  ش�أن  وف�ي 
المش�تركة«، ق�ال الوزير الس�عودي: 
المش�تركة  العربي�ة  الق�وة  »ندع�م 
ونتش�اور مع مص�ر وال�دول العربية 

بشأنها«.
الجبي�ر  ج�ّدد  اإلره�اب،  وح�ول 
موق�ف ب�الده بالق�ول إنَّ الس�عودية 
من أوائل الدول الت�ي حاربت اإلرهاب 

وتمويل اإلرهابيين، مؤكداً أنَّ القوانين 
الس�عودية تج�ّرم تموي�ل التنظيمات 
اإلرهابية، وأّن الهدف هو وقف تمويل 
اإلرهابيي�ن، بغ�ّض النظر ع�ن الجهة 
الُمَمولة.والتصريح�ات الت�ي س�بقت 
القمة المؤجلة ب�دت حذرة، خصوصاً 
لناحية اإليحاء أنَّ العالقات بين البلدين 
ال ت�زال عل�ى خي�ر م�ا يرام.واحتفى 
أوبام�ا بضيف�ه بطريقة غي�ر معتادة 
إذ خرج للترحي�ب به على أبواب البيت 

األبيض، مشيداً ب� »الصداقة القديمة« 
بين البلدين، فيما يرى محللون أنَّ هذه 
الزي�ارة الت�ي كانت مق�ررة أصالً في 
أيار الماضي قبل اعت�ذار الملك وإيفاد 
ولَي�ي العه�د محمد بن ناي�ف ومحمد 
بن س�لمان ب�دالً من�ه، ُتعتبر وس�يلة 
إلعادة وضع العالقات على أسس أكثر 
استقراراً، خصوصاً أن الخالفات بشأن 
ملفي اليمن وس�وريا بدأت تطفو إلى 
الس�طح، فضالً عن عالقات البلدين ما 

بعد توقيع االتف�اق النووي مع إيران، 
الذي رحبت فيه السعودية بحذر بالغ.

وتمي�زت القمة المؤجل�ة بكلمات 
دافئة م�ن قبي�ل »التأكيد م�ّرة أخرى 
ليس فق�ط على صداقتنا الش�خصية، 
إنَّم�ا عل�ى الصداقة القوي�ة والملزمة 
ص�رح  م�ا  بحس�ب  ش�عبينا«،  بي�ن 
الرئيس األميركي الذي اس�تقبل الملك 
الس�عودي في المكت�ب البيضاوي في 
البي�ت األبي�ض، فيما قال س�لمان إنَّ 

زيارت�ه »ترمز إل�ى العالق�ة العميقة 
والقوية مع الواليات المتحدة«.

للصحافيي�ن  تصريح�ات  وف�ي 
المل�ك  م�ع  اجتماع�ه  ب�دء  قبي�ل 
�ع أوبام�ا أن »يك�ون  الس�عودي، توقَّ
ح�واراً موضوعياً حول ع�دد كبير من 
القضاي�ا، فنحن نتش�اطر قلق�اً حول 
اليمن، واستعادة حكومة فاعلة تتسم 
بشمول المش�اركة فيها، وقادرة على 

تخفيف الوضع اإلنساني هناك«.
وأضاف أوباما: »نحن نش�ترك في 
قلقنا من األزمة في سوريا، وسنحظى 
بفرص�ة لبح�ث كيفي�ة التوص�ل إلى 
عملية تحول سياس�ي داخل س�وريا، 
يمكن أن تنهي الصراع المريع هناك«.

�د أنَّ التعاون  الرئي�س األميركي أكَّ
بي�ن البلدي�ن »وثي�ق ج�داً ف�ي مجال 
مكافح�ة النش�اطات اإلرهابي�ة ف�ي 
المنطق�ة وح�ول العالم بم�ا في ذلك 
معركتنا ضّد داع�ش«، معرباً عن أمله 
ف�ي تعميق التع�اون بي�ن البلدين في 
»مج�االت التعليم، والطاق�ة النظيفة، 

والعل�وم، والتغييرات المناخية، لكون 
المل�ك مهتم�اً، بوض�وح، ب�أن يوف�ر 
الرخاء لشعبه، وعلى وجه الخصوص 
الش�باب«.وإلى جان�ب الملك س�لمان 
وأوبام�ا حض�ر كل من نائ�ب الرئيس 
األميركي جو بايدن، ومستشارة األمن 
القومي س�وزان رايس، ووزير الدفاع 
آشتون كارتر، ووزير الخارجية جون 
كي�ري، بينما راف�ق الملك الس�عودي 
كل من وزير الخارجي�ة عادل الجبير، 
ووزي�ر الدف�اع محم�د ب�ن س�لمان، 
والس�فير السعودي الجديد عبدالله بن 

فيصل بن تركي.
أنَّ  س�لمان  أوض�ح  جهت�ه،  م�ن 
العالق�ات بي�ن البلدين »ليس�ت نافعة 
لبلدين�ا فحس�ب، ب�ل للعال�م أجمع«، 
داعياً الرئيس األميركي لزيادة التعاون 
مع بالده »ليس في الحقل االقتصادي 
فحس�ب، ب�ل السياس�ي والعس�كري 

والدفاعي كذلك«.
الملك الس�عودي قال إنَّه يوّد العمل 
م�ع أوبام�ا »من أج�ل س�الم العالم.. 
عل�ى منطقتن�ا أن تحّق�ق االس�تقرار 
ال�ذي هو أس�اس الرخاء لش�عوبها«، 
داعي�اً الرئي�س األميركي إل�ى زيارته 
ف�ي العاصمة الس�عودية، كم�ا أعرب 
ع�ن أمله ف�ي تواص�ل الزي�ارات بين 

مسؤولي البلدين.
وكان�ت منظم�ة »مراس�لون ب�ال 
حدود« قد طالبت الرئيس األميركي بأن 
يذّك�ر الملك الس�عودي بواجباته على 
صعي�د احترام حري�ة اإلعالم وحقوق 
اإلنس�ان.وفي رسالة مفتوحة نشرت 
عش�ية االجتماع بي�ن الجانبي�ن، دعا 
األمين العام ل� »مراس�لون بال حدود« 
كريس�توف دولوار أوباما إلى »إعطاء 
أهمية مركزية في مشاوراته للحصيلة 
الحزينة عل�ى صعيد حقوق اإلنس�ان 
ف�ي المملك�ة الس�عودية، وخصوصاً 
لجهة حري�ة اإلعالم«.جدير بالذكر أنَّ 
السعودية تحتل المرتبة 164 بين 180 
دول�ة ف�ي التصني�ف العالم�ي لحرية 
الصحاف�ة ال�ذي نش�رته المنظمة في 
2015.وقالت المنظمة إنَّ »الس�لطات 
الس�عودية مس�ؤولة حالياً عن سجن 
ثماني�ة صحافيي�ن أحده�م صحافي 
محترف، إضافة إلى س�بعة مواطنين 
صحافيين«. وذّكر دولوار بأنَّ »الحالة 
األكثر تعبيراً هي من دون ش�ك« حالة 
رائف بدوي، المدون السعودي الشاب 
المعتق�ل من�ذ الع�ام 2012 إلطالق�ه 
منت�دى إلكتروني�اً، وال�ذي حكم عليه 

بالسجن عشر سنوات وبألف جلدة.
وقال مخاطباً أوباما »نطلب منكم 
أن تثيروا هذه القضايا األساسية أمام 

الملك«.

أوباما وسلامن: قمة الكالم »العمومي«
   بغداد / المستقبل العراقي

الذئاب املنفردة تطيح 
برشطي رشق السعودية
     بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن متح�دث باس�م وزارة 
الداخلي�ة الس�عودية أن ش�رطيا 
قتل ف�ي تبادل إلط�الق النار مع 
مس�لح ح�اول التس�لل إل�ى أحد 

المواقع األمنية في شرق البالد.
األنب�اء  وكال�ة  ونقل�ت 
المتح�دث قوله:  الس�عودية عن 
إن المس�لح ح�اول التس�لل إل�ى 
أح�د المواقع األمنية حين رصده 

رجال الشرطة.
وأض�اف المتح�دث أن�ه عند 
مباش�رة رجال األمن في القبض 
عليه بادر المسلح إلى إطالق النار 
ومحاول�ة اله�رب، لك�ن عناصر 
الشرطة ردت على مصدر النيران 
وأردت�ه قتي�ال، مش�يرا أيضا إلى 
أن�ه “نتج عن تب�ادل إطالق النار 
مقتل الرقيب علي حبيب الحبيب 

وإصابة اثنين من رجال األمن”.
وفتح�ت الس�لطات تحقيق�ا 
لمعرف�ة دواف�ع المس�لح ال�ذي 
اتض�ح أن�ه يدعى ن�واف مناحي 
شبيب العتيبي، وكان في حوزته 

سالح رشاش.
الت�ي  الهجم�ات  وتزاي�دت 
األم�ن  ق�وات  له�ا  تتع�رض 
الس�عودية في األش�هر األخيرة 

ونسبت غالبيتها إلى داعش.
س�عودي  ش�رطي  وأصي�ب 
بج�روح ف�ي 23 آب عندما أطلق 
مسلحون يس�تقلون سيارة النار 

على دورية في مدينة جد.
لك�ن االعت�داء األكث�ر دموية 
كان ف�ي الس�ادس م�ن آب حين 
فجر انتحاري نفسه داخل مسجد 
تاب�ع لق�وات الطوارئ ف�ي أبها 
جن�وب البالد، م�ا أدى إلى مقتل 

15 شخصا.

املرشح ترامب: السعودية بقرة متى جف حليبها سنذبحها
     بغداد / المستقبل العراقي

وص�ف المرش�ح للرئاس�ة االمريكي�ة 
المليادير دونالد ترامب، الس�عودية بالبقرة 
الحل�وب، التي تدر ذهبا ودوالرات بحس�ب 
الطلب االمريكي، مطالباً النظام الس�عودي 
بدف�ع ثالثة أرباع ثروت�ه كبدل عن الحماية 
الت�ي تقدمها القوات االمريكية آلل س�عود 

داخلياً وخارجياً.
واعتب�ر ترامب، الذي يعتبر أول مرش�ح 
ف�ي تاري�خ االنتخاب�ات األمريكي�ة ينتق�د 
الس�عودية عالني�ة ويقل�ل من ش�أنها في 
األجندة الخارجية األمريكية، أن آل س�عود 
يش�كلون البق�رة الحل�وب لب�الده، ومت�ى 

م�ا جف ضرع ه�ذه البقرة ول�م يعد يعطي 
ال�دوالرات والذهب عند ذلك نأمر بذبحها او 
نطلب من غيرنا بذبحها او نساعد مجموعة 
اخ�رى على ذبحه�ا وهذه حقيق�ة يعرفها 
اصدق�اء امريكا واعدائها وعلى راس�هم ال 

سعود.
وخاط�ب المرش�ح االمريك�ي النظ�ام 
السعودي قائالً: “ ال تعتقدوا ان مجموعات 
الوهابي�ة التي خلقتموها ف�ي بلدان العالم 
وطلبت�م منه�ا نش�ر الظ�الم والوحش�ية 
وذبح االنس�ان وتدمير الحياة س�تقف الى 
جانبكم وتحميكم فه�ؤالء ال مكان لها في 
كل مكان من االرض اال في حضنكم وتحت 
ظ�ل حكمك�م لهذا س�ياتون اليك�م من كل 

مكان وس�ينقلبون عليكم ويومها يقومون 
بأكلكم “.وكان ترامب قد قال قبل فترة في 
حديث تلفزيوني مع قناة إن بي سي”سواء 
أحببن�ا ذل�ك أم لم نحبب�ه، لدينا أش�خاص 
دعموا الس�عودية، أنا ال أمان�ع بذلك ولكننا 
تكبدنا الكثير من المصاريف دون أن نحصل 
على ش�يء بالمقابل،عليهم أن يدفعوا لنا”، 
مضيفاً السعودية ستكون في ورطة كبيرة 
قريبا بسبب داعش، وستحتاج لمساعدتنا، 

لوالنا لما وجدت وما كان لها أن تبقى.
ودع�ا المليادي�ر دونالد ترام�ب، العائلة 
الس�عودية ال�ى تقدي�م ثالث�ة ارب�اع ثروة 
الس�عودية ال�ى امري�كا ب�دال م�ن نصفها 
التي كان�ت تدفعها مقاب�ل حماية حكمهم 

واستمراره في الجزيرة العربية، واضاف ما 
يقدمه ال سعود الى امريكا من مال حتى لو 
كان نصف ثروة البالد ال قيمة له وال اهمية 
بالنس�بة لما تقدمه امري�كا لهم من حماية 

ورعاية.
يذك�ر أن المرش�ح الجمه�وري دونال�د 
ف�ي  وفي�رة  بحظ�وظ  يتمت�ع  ترام�ب، 
االنتخاب�ات الرئاس�ية االمريكي�ة القادمة، 
حيث حصل في استطالعات الرأي األخيرة، 
على ٢٨% في آخر اس�تطالع تم نشره يوم 
الخمي�س ب ١٦ نقط�ة فارق عن منافس�ه 
المباشر في الحزب الجمهوري، ممايقلص 
الف�رق بينه وبي�ن المرش�حة الديمقراطية 

هيالري كلينتون.

النظام البحريني يطلق 
»الشوزن« عىل املتظاهرين

االستخبارات األملانية حتذر من ظهور 
إرهاب »يميني« متطرف

     بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئي�س جه�از االس�تخبارات 
يتخ�وف  إن�ه  األلماني�ة،  الداخلي�ة 
م�ن ظه�ور إره�اب يمين�ي متط�رف 
ف�ي ألماني�ا، حي�ث ب�دأت مجموعات 
راديكالي�ة صغيرة، حمل�ة ضد التدفق 
الكثي�ف للمهاجرين.وف�ي مقابلة مع 
صحيفة “در تاغسشبيغل“، قال رئيس 
مكتب حماية الدس�تور لالس�تخبارات 
إن  ماس�ين،  ج�ورج  هان�ز  الداخلي�ة 
التي  الحم�الت المعادية للمهاجري�ن، 
بدأته�ا أح�زاب صغي�رة م�ن النازيين 
الجدد، مثل الحزب القومي الديمقراطي 
وحزب الطريق الثالث، قد تحمل اليمين 
المتطرف في ألمانيا على زيادة تطرفه.

وأضاف رئيس مكتب حماية الدس�تور 
لالس�تخبارات الداخلي�ة “ف�ي أج�واء 
محموم�ة كهذه، ال يمكننا أن نس�تبعد 
اليمي�ن  م�ن  مجموع�ات  تش�كل  أن 
المتط�رف مس�تعدة للقي�ام بأعم�ال 
اليمين  أن  إرهابية”.وأوضح ماس�ين، 

المتطرف يتراجع عموما، لكن نس�بة 
الناش�طين العنيفين تزداد، وبلغت في 
الفترة األخيرة نحو %50.وقال رئيس 
االس�تخبارات الداخلي�ة األلمانية “في 
النصف األول من 2015، ازدادت أعمال 
العنف المتصلة باليمين المتطرف، مع 
ارتفاع عدد طالب�ي اللجوء، وليس من 
المتوقع حصول تغيير في هذا االتجاه 
ف�ي النص�ف الثان�ي م�ن 2015.وفي 
يونيو، ذك�رت االس�تخبارات الداخلية 
األلمانية، أن االعتداءات المنسوبة إلى 
اليمي�ن المتطرف، ارتفع�ت في 2014 
بنحو %24 إلى أعلى مس�توى تسجله 
من�ذ2008، مع ازدياد كبير لالعتداءات 
على مراك�ز الالجئين.وتواج�ه ألمانيا 
منذ أشهر، تدفقا كثيفا لطالبي اللجوء، 
وتتوقع اس�تقبال 800 ألف في 2015، 
وف�ي المقاب�ل، ازدادت أعم�ال العنف 
ض�د الالجئي�ن، الت�ي غالبا ما تنس�ب 
إل�ى اليمين المتط�رف، وخصوصا في 
الش�رق الذي تنتشر فيه أحزاب يمينية 

متطرفة.

     بغداد / المستقبل العراقي

وثق حقوقي�ون إصاباٍت بليغة بالرصاص اإلنش�طاري 
“الشوزن” المحرم دولياً في صفوف المتظاهرين السلميين 
بمنطقة أبوصيبع مساء الجمعة.وقالت مصادر حقوقية أن 
أحد هذه اإلصابات خطيرة جداً حيث استقر رصاص الشوزن 
قرب الجهاز التنفسي مؤثراً بذلك على تنفس المصاب.وكان 
منتس�بو األجهزة األمني�ة قد قمعوا عدة تظاهرات س�لمية 
خرجت للمطالبة باإلفراج ع�ن الطلبة المعتقلين تزامناً مع 
بداية العام الدراسي الجديد وأكدت التظاهرات على استمرار 
الحراك الس�لمي أمام عنف الس�لطة حت�ى تحقيق المطالب 

المشروعة في التحول نحو الديمقراطية.

رئيس وزراء أسرتاليا: »داعش« أسوء من النازيني

برنامج الغذاء العاملي يوقف مساعداته عن 230 ألف الجئ سوري

     بغداد / المستقبل العراقي

اعتب�ر رئيس ال�وزراء األس�ترالي 
توني أبوت إن “داعش” االرهابي أسوأ 
م�ن النازيين خ�الل الح�رب العالمية 

الثانية.
وق�ال رئيس ال�وزراء األس�ترالي 

تون�ي أب�وت إلذاع�ة “رادي�و تو جي 
بي” في س�يدني “إن النازيين اقترفوا 
ش�رورا فظيعة لكن كان لديهم شعور 
الن�اس  لك�ن ه�ؤالء  بالخ�زي،  كاف 
)داعش( يتباهون بشرورهم، هذا هو 

األمر غير العادي”.
“إنهم يتصرفون بطريقة  وأضاف 

تصرف البرابرة في القرون الوسطى، 
للعال�م  ممارس�تهم  يذيع�ون  وه�م 
بوقاحة يصع�ب اس�تيعابها ويضيف 

ذلك بعدا جديدا إلى شرهم”.
واكد أبوت إن هناك حاجة إلى فعل 
كل ما هو في اإلمكان لهزيمة “الش�ر 

الذي ال يوصف لداعش”.

وج�اءت تصريح�ات أب�وت فيم�ا 
ت�درس حكومت�ه طلبا م�ن الواليات 
المتحدة بتوس�يع مش�اركة أستراليا 
ف�ي القت�ال باالنضمام إل�ى تحالفها، 
وقال إن “القرار سيتم اتخاذه األسبوع 
المقبل عندما يعود وزير الدفاع كيفن 

أندروز من الخارج”.

     بغداد / المستقبل العراقي

العالمي  الغ�ذاء  برنام�ج  أعلن 
عن وقف مس�اعداته عن 229 ألف 
الج�ئ س�وري ف�ي األردن مم�ن 

يقيمون خارج المخيمات.
اإلقليم�ي  المستش�ار  وق�ال 
ومنس�ق الط�وارئ ف�ي برنام�ج 
العالم�ي، جوناثان كامبل،  الغذاء 
عب�ر اتصال هاتفي م�ن العاصمة 
وق�ف  “ت�م  لن�دن،  البريطاني�ة 
المساعدات عن 229 ممن يعيشون 
واس�تمرارها  المخيمات،  خ�ارج 

ل�� 211 ألًف�ا آخري�ن، بواق�ع 10 
دينار أردن�ي )14 دوالًرا أميركًيا( 
ل�كل الجئ يومًي�ا، في حي�ن يتم 
إعط�اء المقيمين داخل المخيمات 
مبلغ 20 دين�ار أردني )28 دوالًرا 

أميركياً(.
وأوض�ح كامب�ل “أن الالجئين 
الس�وريين ف�ي األردن يحتاجون 
لألش�هر  دوالر  ملي�ون   39 إل�ى 

األربعة المقبلة“.
الماضي  وأعلن مطلع حزيران 
أن الالجئي�ن ف�ي األردن، ولبنان، 
وتركي�ا، والع�راق، ومص�ر، وفي 

الداخل الس�وري بحاجة ل� “35” 
مليون دوالر أميركي أسبوعًيا.

يش�ار إل�ى أن أع�داد الالجئين 
تش�ملهم  الذي�ن  الس�وريين، 
األغذي�ة  برنام�ج  مس�اعدات 
العالمي ف�ي األردن، قد بلغ خالل 
ألًف�ا   521 نح�و  الماض�ي،  أي�ار 
يعيش�ون  س�ورًيا،  الجًئ�ا  و739 
ف�ي المخيم�ات الخاص�ة وداخل 

المجتمع األردني.
رس�مية،  إحصائي�ات  ووف�ق 
يوج�د ف�ي األردن مليوًن�ا و400 
ألًف�ا،   750 أل�ف س�وري، منه�م 

دخلوا البالد قبل ب�دء الصراع في 
س�وريا، بحكم الق�رب الجغرافي 
والديموغرافي، فيما سجل البقية 

كالجئين.
وتزي�د الح�دود األردني�ة م�ع 
الش�مالية س�وريا ع�ن  جارته�ا 
375 كيلومتراً، يتخللها العش�رات 
م�ن المناف�ذ غير الش�رعية، التي 
كان�ت وال ت�زال معاب�ًرا لالجئين 
يقص�دون  الذي�ن  الس�وريين، 
المس�تعرة  الحرب  أراضيه نتيجة 
التي تش�هدها س�وريا قبل نحو 4 

سنوات.
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     بغداد / المستقبل العراقي

تظاهر جمع من الناش�طين ف�ي العاصمة األمريكية 
واش�نطن احتجاجا على زيارة الملك الس�عودي سلمان 
بن عبدالعزيز إل�ى الواليات المتح�دة األمريكية.وطالب 
المحتجون الرئي�س األمريكي ب�اراك أوباما ب”الضغط 
على ملك الس�عودية لوقف انتهاك حقوق اإلنسان هناك، 

ورفع القي�ود المفروضة على عم�ل منظمات المجتمع 
المدني”.وتقّدمت المحتجين الناشطة األمريكية الشهيرة 
مديا بنجمان التي نّددت بالزيارة، وطالبت الرئيس أوباما 
“بإعطاء أولوية لقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان التي 
ت�رّوج لها أمري�كا”، داعية إياه إلى “الضغ�ط على الملك 
الس�عودي إلطالق س�راح الناشطين وتحس�ين أوضاع 

العمال المهاجرين وإعطاء حقوق أكبر للمرأة”.

احتجاجات يف واشنطن عىل زيارة ملك السعودية
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اعالنات5   العدد )1043(  االحد  6 ايلول 2015
رشكة توزيع املنتجات النفطية /رشكة عامة /هيئة توزيع اجلنوب )فرع ميسان(

مناقصة رقم )3( لسنة 2015

) اعادة انشاء ساحة غاز ونفط الفرج احلكومية(
تعلن رشكة توزيع املنتجات النفطية )رشكة عامة( هيئة توزيع الجنوب / فرع ميسان عن مناقصة )  اعادة انشاء  ساحة غاز ونفط الفرج 
الحكومي�ة ( وبمبلغ تخميني ق�دره )1,228,068,000( مليار ومائتان وثمانية وعرشون مليون وثمانية وس�تون الف دينار ضمن املوازنة 
الراس�مالية لعام 2015 حس�ب الرشوط العامة واملواصفات التي يمكن الحصول عليها من الشعبة القانونية /فرع ميسان لقاء مبلغ قدره 

)500,000( خمسمائة الف دينار غري قابل للرد. 
فعىل الرشكات املتخصصة واملقاولني واملصنفني من ذوي الخربة واالختصاص من الدرجة )5( الخامس�ة )انش�ائية � كحد ادنى( والراغبني 
باالش�راك باملناقصة واملجددة هوياتهم وممن س�بق لهم القيام باالعمال املماثلة مراجعة مقر الفرع /الشعبة القانونية /استالم العطاءات 
وان يك�ون رأس م�ال الرشك�ة ان ال يقل عن )2( مليار دينار وتعترب ال�رشوط العامة للمقاوالت لالعمال الهندس�ية وتعليمات تنفيذ العقود 

الحكومية رقم )2( لسنة 2014 جزء ال يتجزء من العقد وسيتم اعتماد النسب الرجيحية املرفقة طيا وثائق املناقصة.
املستمسكات املطلوبة :

1 � تقديم العطاء بظرف موقع ومختوم ومغلق مثبت عليه اسم املناقصة ورقمها واسم  مقدم العطاء  وعنوانه ويف )3( ثالثة ظروف )ظرف 
يحتوي عىل املستمسكات االصولية ،ظرف يحتوي عىل العرض الفني ومنهاج تقديم االعمال ،ظرف يحتوي عىل العرض التجاري للرشكة(.

2 � ارفاق وصل رشاء تفاصيل املناقصة )النسخة االصلية( 
3 � تقديم خطاب ضمان او صك مصدق يمثل التامينات االولية بمبلغ مقطوع )1%( من الكلفة التخمينية يقدم  المر رشكة توزيع املنتجات 
النفطي�ة )رشك�ة عامة( فرع ميس�ان صادر م�ن مرصف عراقي معتم�د. خطابات الضمان يج�ب ان تكون من مص�ارف معتمدة وال يقل 
رأس�مالها عن )250( مليار دينار وكذلك غري محضور التعامل معها( ويوضع يف ظرف منفصل ومغلق وموقع ومختوم ومس�جال عليه اسم 
املناقصة ورقمها رشط ان تكون الصكوك وخطابات الضمان باس�م مقدمي العطاءات حرصا وان تكون نافذة ملدة )3( ثالثة اش�هر بعكسه 

يهمل العطاء
4 � ذكر العنوان الكامل ملوقع الرشكة او املقاول )املوقع ،رقم املحلة  والزقاق ، رقم الدار او الش�قة ، رقم الهاتف ،الربيد االلكروني ، النقاط 

الدالة لسكن املدير املفوض( 
5 � كتاب الهيئة العامة للرضائب  )عدم املمانعة( لعام 2015 معنون اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية /رشكة عامة

6 � اجازة تاس�يس الرشكة صادرة من دائرة تس�جيل الرشكات يف وزارة التجارة وش�هادة تاسيس الرشكة مصدقة قانونا وشهادة ممارسة 
املهنة هوية غرفة التجارة النافذة

7 � الحسابات الختامية  للرشكة مصدقة من قبل محاسب قانوني والخر سنتني
8 � قائمة باالعمال املماثلة الخر سنتني ويكون مبلغها بنسبة )60 � 80 ( عن الكلفة التخمينية للمرشوع  واملتعلقة بطبيعة املناقصة معززة 

بتاييد من  جهات التعاقد املعنية وتعترب معيارا للتاهيل
9 � يتوجب ان يقدم ممثل الرشكة وكالة رسمية مصدقة من قبل كاتب العدل

10 � تقديم قائمة باسماء الكوادر البرشية لدى الرشكة ومؤهالتهم الفنية وكذلك االليات  واملعدات واالجهزة املتوفرة لديهم
وسوف يهمل ويستبعد اي عطاء غري مستويف للمستمسكات  اعاله ورشوط املناقصة فنيا والدائرة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات وسيتم 

انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات املشاركني يف التقديم عىل املناقصة بتاريخ 2015/9/1
علما ان اخر موعد لتقديم العطاء س�كون الس�اعة الثانية عرش من ظهر يوم )الخميس( املصادف 2015/9/17 يف )فرع ميس�ان( ويتحمل 

من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن.
عنوان الربيد االلكروني لرشكة توزيع املنتجات النفطية 

e-mail:opdc-dura2010@yahoo.com
عنوان الربيد االلكروني لرشكة توزيع املنتجات النفطية / هيأة توزيع الجنوب

Opde.gov.fq
 مالحظة  /يتم فتح العطاءات يف  مقر فرع ميسان  بعد انتهاء الوقت املحدد لغلق املناقصة او يف بداية الدوام الرسمي لليوم التايل

اذا صادف موعد الغلق عطلة رسمية يتم تقديم العطاءات  يف اليوم التايل لغاية الساعة الثانية عرش ظهرا

وزارة البلديات واالشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات كربالء املقدسة
لجنة البيع وااليجار

العدد: ب/84
التاريخ: 31 / 8 / 2015 

اعالن
تعلن   مديرية بلديات كربالء املقدس�ة  /لجنة البيع وااليجار 
ع�ن تاجري  العق�ارات    املدرجة    والعائ�دة اىل مديرية بلدية 
الحس�ينية يف املزاي�دة العلني�ة      فع�ىل الراغبني باالش�راك 
باملزايدة  الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف    الساعة العارشة 
صباحا بعد مرور )30( ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش 
مستصحبني معهم وصل التامينات القانونية البالغة 30% من 
القيمة التقديرية ونس�خة من هوية االحوال املدنية ويتحمل 
من ترس�و علي�ه املزايدة اج�ور النرش  واالع�الن واملصاريف 

االخرى.

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي
مدير بلديات كربالء املقدسة

جامعة البرصة
كلية الربية للعلوم الرصفة

اعالن مزايدة للتعاقد مع مصور فوتوغرايف جوال داخل كلية الربية 
للعلوم الرصفة للمرة االوىل

اس�تنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 تعلن 
جامعة البرصة / كلي�ة الربية للعلوم الرصفة عن اجراء مزايدة علنية 
للتعاقد مع مصور فوتوغرايف جوال داخل الكلية فعىل الراغبني باالشراك 
يف املزايدة تقديم مستمسكاتهم اىل لجنة البيع وااليجار املشكلة يف كليتنا 
مع دفع تامينات بمبلغ )1,000,000( مليون دينار عراقي والتي تمثل 
نس�بة 20% من القيمة املق�درة لاليجار مع دفع مبل�غ قدره 50,000 
خمس�ون الف دينار الس�تالمك رشوط املزايدة علم�ا ان املزايدة تجري 
يف الي�وم الثالثني من اليوم التايل لنرش هذا االعالن يف جريدة )املس�تقبل 
العراقي ( الرسمية يف داخل كلية الربية للعلوم الرصفة بحدود الساعة 

العارشة صباحا.
املستمسكات املطلوبة :

� هوية االحوال املدنية � ش�هادة الجنس�ية العراقية � بطاقة الس�كن  
اصدار حديث 

 � تامينات اولية بمبلغ 20% من القيمة املقدرة لاليجار
� كتاب براءة ذمة مصدق من الهيئة العامة للرضائب للعام 2015 

� جلب تاييد يثبت عمل املشرك باملزايدة داخل الجامعة من الجهة التي 
كان يعمل فيها سابقا

� ان يكون املش�رك عضوا " يف نقابة املصورين العراقيني وجلب هوية 
االنتساب للنقابة اصدار حديث. 

� ال يسمح باشراك املوظفني او منتسبي الدولة باملزايدة
� استبعاد اي مزايد غري مستويف الرشوط  املطلوبة

االستاذ الدكتور
نوري حسني نور الهاشمي
عميد كلية الربية للعلوم الرصفة

املديري�ة العام�ة النتاج الطاق�ة الكهربائية /
الفرات االوسط

تنويه
نرش س�هوا يف صحيفة بغ�داد  االخبارية وكل 
االخب�ار واملس�تقبل العراق�ي يف 2015/9/3 
باملناقصة رق�م )HG_6_2015(  موعد الغلق 
2015/9/28 خط�ا والصحيح 2015/9/20 

لذا اقتىض التنويه
���������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنح كربالء
العدد:2559 /ج/2015

التاريخ   /2015/9 
اعالن

اىل/ املتهم  الهارب  / )خالد عبد الرزاق عبيد( 
بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامتك وتع�ذر تنفيذ 
ام�ر القبض الصادر بحقك وفقا الحكام املادة 
)331/عقوب�ات( يف القضي�ة املقام�ة ض�دك 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني 
محليتني  للحض�ور امام هذه املحكمة صباح 
يوم 2015/10/15 الس�اعة التاسعة صباحا 
وبخالفة س�يتم اجراء محاكمت�ك غيابيا وفق 

القانون.
القايض

�������������������������������
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة جنح كربالء

العدد: 2832/ج/2014
التاريخ   2015/8/31 

اعالن
اىل/ املته�م  اله�ارب  / )ميث�اق حس�ن كايف 

البيجي  ( 
بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامتك وتع�ذر تنفيذ 
ام�ر القبض الصادر بحقك وفقا الحكام املادة 
)289/292/ (ع  يف القضية املقامة ضدك من 
قبل املش�تكي )الح�ق العام(  ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني  للحضور 
امام هذه املحكمة صباح يوم 2015/10/12 
الساعة التاسعة صباحا وبخالفة سيتم اجراء 

محاكمتك غيابيا وفق القانون.
القايض جبار سلمان شاوي

����������������������������������
مجلس القضاء االعىل 

رئاس�ة محكمة اس�تئناف كربالء
االتحادية                                      

  محكمة جنح كربالء
العدد: 2448/ج/2015

التاريخ   2015/9/1 
اعالن

اىل/ املتهم  الهارب  / )صالح شويش اسحيب 
الخمساني  ( 

بالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامتك وتع�ذر تنفيذ 
ام�ر القبض الصادر بحقك وفقا الحكام املادة 
)446/عقوبات( يف القضية املقامة ضدك من 
قبل املش�تكي )ابراهي�م عبد الرس�ول احمد(  
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني 
محليتني  للحض�ور امام هذه املحكمة صباح 
يوم 2015/10/14 الس�اعة التاسعة صباحا 
وبخالفة س�يتم اجراء محاكمت�ك غيابيا وفق 

القانون.
القايض جبار سلمان شاوي

مجلس القضاء االعىل 
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
الهندي�ة                                       جناي�ات  محكم�ة 

العدد: 101/ج/2015
التاريخ   2015/9/1 
اعالن

اىل/ املته�م  الهارب  / )قاس�م حس�ن 
مالك( 

قررت ه�ذه املحكمة محاكمتك صباح 
ي�وم 2015/11/10 وفق احكام املادة 
)443/رابع�ا عقوب�ات( و ملجهولي�ة 
محل اقامتك    ق�ررت املحكمة تبليغك   
بصحيفتني محليتني  للحضور امامها 
يف الي�وم املش�ار الي�ه اع�اله وبخالفه 
س�يتم اج�راء محاكمت�ك  غيابيا وفق 

االصول.
القايض
رئيس محكمة جنايات الهندية

�������������������������
مجلس القضاء االعىل 

كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

الهندي�ة                                                                                       جناي�ات  محكم�ة 
العدد: 100/ج/2015
التاريخ   2015/9/1 
اعالن

اىل/ املته�م  اله�ارب  / )ذي�اب س�عد 
بخيت مارد  ( 

قررت ه�ذه املحكمة محاكمتك صباح 
ي�وم 2015/11/10 وفق احكام املادة 
)1/406/أ/  عقوب�ات( و ملجهولي�ة 
محل اقامتك    ق�ررت املحكمة تبليغك   
بصحيفتني محليتني  للحضور امامها 
يف الي�وم املش�ار الي�ه اع�اله وبخالفه 
س�يتم اج�راء محاكمت�ك  غيابيا وفق 

االصول.
القايض
رئيس محكمة جنايات الهندية

��������������������������
مجلس القضاء االعىل 

كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

الهندي�ة                                                                                       جناي�ات  محكم�ة 
العدد: 95/ج/2015

التاريخ   2015/8/27 
اعالن

اىل/ املتهم�ة  الهارب�ة  / )بت�ول عب�د 
الزهرة محمد رضا  ( 

قررت ه�ذه املحكمة محاكمتك صباح 
ي�وم 2015/11/5 وفق اح�كام املادة 
مح�ل  ملجهولي�ة  و  عقوب�ات(   315(
تبليغ�ك    املحكم�ة  ق�ررت  اقامت�ك    
بصحيفتني محليتني  للحضور امامها 
يف الي�وم املش�ار الي�ه اع�اله وبخالفه 
س�يتم اج�راء محاكمت�ك  غيابيا وفق 

االصول.
القايض رئيس محكمة جنايات الهندية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات كربالء
العدد: 566/ج/2015
التاريخ: 2015/8/23

اعالن
اىل / املحكومني الهاربني  :) اياد عبد االمري 
عبيد حس�ني اس�م والدت�ه/ عب�ده جهيد 
وفيصل عبد االمري عبيد حسني اسم والدته 
/عبده جهيد وفائز عبد االمري عبيد حسني 
اسم والدته / عبده جهيد وعماد عبد االمري 

حسني اسم والدته /عبده جهيد( 
حكم�ت عليك�م ه�ذه املحكم�ة  باالعدام 
ش�نقا حتى امل�وت وذلك  اس�تنادا   للمادة 
م�واد  وبدالل�ة  عقوب�ات      1/406/ز 
االش�راك 47و48و49 من�ه وام�ر مجلس 

الوزراء رقم 3/اوال /4 لسنة 2004.
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم تق�رر تبليغكم 
بصحيفتني محليتني لتس�ليم انفس�كم اىل 

هذه املحكمة او اىل اقرب مركز رشطة.
 القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

�������������������������������
 مجلس القضاء االعىل 

رئاس�ة محكمة استئناف كربالء االتحادية                                      
محكمة جنح كربالء

العدد: 2459/ج/2015
التاريخ   2015/8/25 
اعالن

)كاظ�م محم�د   / اله�ارب   املته�م   اىل/ 
غياض( 

بالنظر ملجهولية محل اقامتك وتعذر تنفيذ 
ام�ر القبض الص�ادر بحقك وفق�ا الحكام 
املادة )457/عقوب�ات( يف القضية املقامة 
ض�دك من   قبل املش�تكي )كرار عبد االمري 
ج�وده(   ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني  للحض�ور امام هذه 
املحكمة صباح يوم 1 /2015/10 الساعة 
التاس�عة صباح�ا وبخالف�ة س�يتم اجراء 

محاكمتك غيابيا وفق القانون.
القايض
فاضل جياد الكناني

��������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد: 455/ج/2015
التاريخ: 2015/7/21

اعالن
اىل / املحكوم�ني الهاربني  :) ابراهيم نارص 
رزاق شكيل اس�م والدته /وحيده محسن 
وعم�ار جبار رس�ن فرهود اس�م والدته /

)كريمه لفته(
املحكم�ة   ه�ذه  عليكم�ا  حكم�ت  اوال.   
للم�ادة  اس�تنادا    املؤب�د       بالس�جن 
1/440و2و3و4 عقوب�ات املعدل�ة بالقرار 

رقم 1630 لسنة 1980   
وملجهولية محل اقامتكم�ا تقرر تبليغكما 
بصحيفتني محليتني لتس�ليم انفسكما   اىل 

هذه املحكمة او اىل اقرب مركز رشطة.
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1063 / 2015 

اس�م املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

اس�م املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي عيل 
محس�ن جبير حلب�وص / مديرية رشطة 

محافظة البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 953 / 2015

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2013/11/8
تاريخ الحكم : 29/ 2015/7

املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
 2008

خالصة الحكم 
الداخ�يل  االم�ن  ق�وى  محكم�ة  حكم�ت 
الخامس�ة عىل املدان الغائب )الرشطي عيل 
محس�ن جبير حلبوص( باسم الشعب بما 

ييل :
1 � بالحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق 
املادة 5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 بداللة 
املادت�ني 61/اوال و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 
17 لس�نة 2008 لغيابه عن مقر عمله من 

تاريخ 2013/11/8 ولحد االن.
2 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية 
القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم 
الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69 / 

ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3 � الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء 
املحكوم أعاله اس�تنادا ألحكام املادة 69 / 

ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
4 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغ�ري املنقولة 
اس�تنادا ألحكام املادة 69 / رابعا من ق.ا.د 

رقم 17 لسنة 2008 .
5 � اخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42 

/ أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب 
جب�ار عاتي جرب مبلغ ق�دره عرشون الف 
دين�ار ت�رصف ل�ه بع�د اكتس�اب الحك�م 

الدرجة القطعية .
 حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 61/اوال م�ن ق.أ.د قاب�ال 

لالعراض وافهم علنا يف /   /2015م
�����������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة شط العرب
العدد: 222 / ب / 2015 
التاريخ: 16 / 8 / 2015 

اعالن
اىل/املدعى عليهم / رشيف وس�عدون اوالد 

مضحي عبد العزيز
اصدرت هذه املحكمة  قرار الحكم    املرقم 
222/ب/2015 يف   2015/8/9  واملتضمن 
ازالة ش�يوع العقار املرقم 71 مقاطعة 20 

جزيرة الصقر الرابعة   وملجهولية 
  محل اقامتكم حسب رشح القائم بالتبليغ 
بموج�ب كت�اب مرك�ز رشط�ة الفيح�اء 
واملجل�س  بالع�دد 4146 يف 2015/8/10 
البل�دي عليه قرر     تبليغكم      بصحيفتني    
محليت�ني يوميت�ني  بالقرار املذك�ور ولكم 
ح�ق االعراض عليه ضمن امل�دة القانونية 
وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية.
القايض
واثق عبود عبد الكاظم

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1068 / 2015 

اس�م املحكمة : محكمة ق�وى االمن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

اس�م املته�م ورتبته ووحدت�ه: الرشطي عيل 
سارح كاطع دبي / مديرية رشطة محافظة 

البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 958 / 2015

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2013/10/6
تاريخ الحكم : 29/ 2015/7

امل�ادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
 2008

خالصة الحكم 
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
ع�ىل امل�دان الغائ�ب )الرشط�ي عيل س�ارح 

كاطع دبي( باسم الشعب بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )ستة اشهر( وفق 
امل�ادة 5/ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 بداللة 
املادت�ني 61/اوال و 69 /اوال م�ن ق. أ.د رقم 
17 لس�نة 2008 لغياب�ه عن مق�ر عمله من 

تاريخ 2013/10/6 ولحد االن.
2 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة 
القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر 
يف حقه اس�تنادا الحكام املادة 69 / ثانيا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3 � ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختفاء 
املحك�وم أعاله اس�تنادا ألح�كام املادة 69 / 

ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
4 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغ�ري املنقول�ة 
اس�تنادا ألحكام امل�ادة 69 / رابعا من ق.ا.د 

رقم 17 لسنة 2008 .
5 � اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42 / 

أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحديد اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب 
جب�ار عاتي جرب مبل�غ قدره ع�رشون الف 
دينار ترصف له بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية .
 حكما غيابي�ا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
قاب�ال  ق.أ.د  م�ن  61/اوال  امل�ادة  الح�كام 

لالعراض وافهم علنا يف /   /2015م
�������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد: 1896 / اعراضية / 2013 
التاريخ: 3 / 9 / 2015 

اعالن
اىل/املدعى عليهما / 1 � باسم حسن جابر

2 � محمد عودة كاطع
صدرت هذه املحكمة  قرارها   املرقم 1896/

 2013/12/12 وامل�ؤرخ  اع�راض/2013  
وال�ذي يطلب في�ه بالتكاف�ل والتضامن بان 
يدفعوا اىل املدعي مدير عام مرصف الرافدين 
اضافة لوظيفته املبلغ املدعى وقدره )اربعة 
واربعون ملي�ون واربعمائة وس�ته وثالثون 
ال�ف ومائ�ة واربعة عرش دين�ار والذي يمثل 
مبلغ القرض مع الفوائد الفصلية والتاخريية 
لغاي�ة 2013/9/22 ولح�ني التادية الفعلية 
ولتع�ذر تبليغكم وملجهولية  مح�ل اقامتكم 
تق�رر تبليغك�م اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني ولكم ح�ق االعراض واالس�تئناف 
والتميي�ز خ�الل امل�دة القانوني�ة وبعكس�ه 
سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية وفق 

القانون.
القايض االول
ليث جرب حمزة

رقم اإلخطار   487 / 2014
إعالن

الداخ�يل  األم�ن  / محكم�ة ق�وى  م�ن 
الخامسة بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )ش.م ع�يل ناج�ي 
إىل مديري�ة  املنس�وب   ) عني�ة هاش�م  
رشطة محافظ�ة البرصة  ملا كنت متهما 
وف�ق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008  لغياب�ك عن مقر عملك من تاريخ 

2 /2013/11 ولحد االن   
وبم�ا إن محل اختفائ�ك مجهول اقتىض 
تبليغ�ك بهذا اإلعالن ع�ىل إن تحرض أمام 
محكمة ق�وى األم�ن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالب�رصة خالل م�دة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعلي�ق ه�ذا اإلع�الن 
يف مح�ل إقامت�ك وتجي�ب ع�ن التهم�ة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف 
تج�ري محاكمتك غيابي�ا وتحجز أموالك 
املنقول�ة والغ�ري املنقول�ة ويطل�ب م�ن 
املوظفني العمومي�ني إلقاء القبض عليك 
أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة وإلزام األهلي�ني الذين يعلمون 
بمحل اختفائك بإخبار الجهات املختصة 
اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثاني�ا وثالثا 
ورابع�ا م�ن قان�ون أص�ول املحاكم�ات 
الجزائي�ة لق�وى األمن الداخ�يل رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

��������������������������
فقدان

فق�دت  مني هوي�ة الطالب )ع�يل جبار 
كاظم( الصادرة من املعهد التقني الطبي 
� برصة قس�م )التمريض( عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار
����������������������������

رقم اإلخطار   33 / 2014
إعالن

الداخ�يل  األم�ن  / محكم�ة ق�وى  م�ن 
الخامسة بالبرصة

إىل / املتهم الغائب )ش.م مرتىض مناحي 
طالب  ( املنسوب إىل   رشطة   البرصة  ملا 
كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008  لغياب�ك عن مقر عملك 

من تاريخ 2010/10/7 ولحد االن   
 وبم�ا إن محل اختفائ�ك مجهول اقتىض 
تبليغ�ك بهذا اإلعالن ع�ىل إن تحرض أمام 
محكمة ق�وى األم�ن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالب�رصة خالل م�دة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعلي�ق ه�ذا اإلع�الن 
يف مح�ل إقامت�ك وتجي�ب ع�ن التهم�ة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف 
تج�ري محاكمتك غيابي�ا وتحجز أموالك 
املنقول�ة والغ�ري املنقول�ة ويطل�ب م�ن 
املوظفني العمومي�ني إلقاء القبض عليك 
أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة وإلزام األهلي�ني الذين يعلمون 
بمحل اختفائك بإخبار الجهات املختصة 
اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثاني�ا وثالثا 
ورابع�ا م�ن قان�ون أص�ول املحاكم�ات 
الجزائي�ة لق�وى األمن الداخ�يل رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   45 / 2014
إعالن

الداخ�يل  األم�ن  / محكم�ة ق�وى  م�ن 
الخامسة بالبرصة

إىل / املته�م الغائ�ب )ش.م عيل حس�ني 
خماط( املنسوب إىل   رشطة   البرصة  ملا 
كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008  لغياب�ك عن مقر عملك 

من تاريخ 2012/5/1 ولحد االن   
وبم�ا إن محل اختفائ�ك مجهول اقتىض 
تبليغ�ك بهذا اإلعالن ع�ىل إن تحرض أمام 
محكمة ق�وى األم�ن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالب�رصة خالل م�دة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعلي�ق ه�ذا اإلع�الن 
يف مح�ل إقامت�ك وتجي�ب ع�ن التهم�ة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف 
تج�ري محاكمتك غيابي�ا وتحجز أموالك 
املنقول�ة والغ�ري املنقول�ة ويطل�ب م�ن 
املوظفني العمومي�ني إلقاء القبض عليك 
أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة وإلزام األهلي�ني الذين يعلمون 
بمحل اختفائك بإخبار الجهات املختصة 
اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثاني�ا وثالثا 
ورابع�ا م�ن قان�ون أص�ول املحاكم�ات 
الجزائي�ة لق�وى األمن الداخ�يل رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

��������������������������������
رقم اإلخطار   453 / 2014

إعالن
الداخ�يل  األم�ن  / محكم�ة ق�وى  م�ن 

الخامسة بالبرصة
إىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي ف�راس 
كاظ�م حس�ون  ( املنس�وب إىل مديري�ة 
رشطة محافظ�ة البرصة  ملا كنت متهما 
وف�ق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008  لغياب�ك عن مقر عملك من تاريخ 

2013/1/18 ولحد االن   
وبم�ا إن محل اختفائ�ك مجهول اقتىض 
تبليغ�ك بهذا اإلعالن ع�ىل إن تحرض أمام 
محكمة ق�وى األم�ن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالب�رصة خالل م�دة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعلي�ق ه�ذا اإلع�الن 
يف مح�ل إقامت�ك وتجي�ب ع�ن التهم�ة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف 
تج�ري محاكمتك غيابي�ا وتحجز أموالك 
املنقول�ة والغ�ري املنقول�ة ويطل�ب م�ن 
املوظفني العمومي�ني إلقاء القبض عليك 
أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة وإلزام األهلي�ني الذين يعلمون 
بمحل اختفائك بإخبار الجهات املختصة 
اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثاني�ا وثالثا 
ورابع�ا م�ن قان�ون أص�ول املحاكم�ات 
الجزائي�ة لق�وى األمن الداخ�يل رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة
����������������������������������

فقدان
فقدت  من�ي هوية الطالب )ياس�ني ضياء 
غانم( الصادرة من املعهد التقني برصة عىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

تنويه
ورد س�هوا يف اع�الن رشك�ة توزي�ع 
املنتج�ات النفطي�ة/ هيئ�ة توزي�ع 
الجن�وب/ فرع ميس�ان املنش�ور يف 
صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي الع�دد 
ع�دم   2015  /9  /3 يف   )1043(
ورود اس�م املدي�ر الع�ام مدي�ر فرع 
ميسان وكذلك عدم ورود النقاط من 
تسلس�ل 6 لغاية تسلس�ل 10 وكذلك 
باالجاب�ة  الخ�اص  املؤتم�ر  انعق�اد 
االستفس�ارات املش�اركني يف التقديم 
م�ع املناقص�ة وكذل�ك اخ�ر موع�د 
لتقديم العطاءات وايضا عنوان الربيد 
االلكرون�ي لرشكة توزي�ع املنتجات 
الجن�وب  توزي�ع  هي�أة  النفطي�ة/ 
واملالحظ�ة ال�واردة يف االعالن يف مقر 

فرع ميسان
لذا اقتىض التنويه.

�����������������
رقم اإلخطار   602 / 2015

إعالن
م�ن / محكمة ق�وى األم�ن الداخيل 

الخامسة بالبرصة
إىل / املتهم الهارب )ر.ع محمد نارص 
عمارة    ( املنسوب إىل مديرية رشطة 
محافظة البرصة  ملا كنت متهما وفق 
امل�ادة/ 5 م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008  لغياب�ك ع�ن مق�ر عمل�ك من 

تاريخ 2014/10/5 ولحد االن   
مجه�ول  اختفائ�ك  مح�ل  إن  وبم�ا 
اقت�ىض تبليغ�ك بهذا اإلع�الن عىل إن 
تح�رض أم�ام محكم�ة ق�وى األمن 
الداخيل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة 
خالل م�دة ثالث�ون يوما م�ن تاريخ 
تعلي�ق هذا اإلع�الن يف مح�ل إقامتك 
وتجي�ب ع�ن التهم�ة املوجهة ضدك 
وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز أموال�ك 
املنقول�ة والغري املنقول�ة ويطلب من 
املوظف�ني العمومي�ني إلق�اء القبض 
عليك أينما وجدت وتسليمك اىل اقرب 
سلطة حكومية وإلزام األهليني الذين 
بإخب�ار  اختفائ�ك  بمح�ل  يعلم�ون 
الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من قانون 
أص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

���������������������������
فقدان

فق�دت من�ي  الهوي�ة الص�ادرة من 
الرشك�ة  واملع�ادن  الصناع�ة  وزارة 
العام�ة للصناع�ات البروكيمياوي�ة 
باسم )حس�ني جبار حسن( عىل من 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

ع/ املدير العام
قاسم مطرش الدراجي

مدير  فرع ميسان

مدة االيجارالمساحةرقم العقار التفاصيلت
القيمة 

التقديرية رقما

1

     عرصة صناعية 
مشيد

عليها ابنية 
مخصصة لبيع 

االدوات االحتياطية 
/عطيشي

57 جزء من 
800/26م51جعيفنية

100م2
ثالث 

سنوات

 )875000(
ثمانمائة 
وخمسة 

وسبعون الف 
دينار سنويا



 

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، أمس السبت، عن “إتالفها كميات 
كبيرة من األلبان لمخالفتها المعايير الصحية”.وقال مدير ش�عبة 
الرقابة الصحية بالدائرة حس�ام جم�ال جليل إن “دائرته بالتعاون 
م�ع فريق م�ن جهاز األم�ن الوطن�ي ومديرية األم�ن االقتصادي 
والش�عبة االقتصادي�ة ومكتب العدل لألمن الوطن�ي قامت بحملة 
صحية تفتيش�ية على معامل إنتاج األلب�ان وقامت بإتالف كميات 
كبي�رة من لبن ش�نيه )الري�ان( لمخالفته�ا الش�روط الصحية”.

موضح�ا أن “اإلت�الف جاء على ض�وء الش�كوى المقدمة من قبل 
مواطنين حيث لوحظ وجود إنتاج لبن ش�نيه )الريان( س�عة 500 
مل وس�عة 1 لتر )25 كارتون يحتوي عل12ى قنينة(  وسعة 500 
مل 24 كارتونه تحتوي على 24 قنينة  مخالفة للش�روط الصحية 
وتم إتالف المنتج النهائي ع�ن طريق فتحها ورميها قي المجاري 
العامة وبمحضر رسمي وبحضور صاحب العالقة”.الجدير بالذكر 
أن ش�عبة الرقاب�ة الصحية قام�ت بحمالت تفتيش�ية عديدة على 
المحالت والمعامل المنتش�رة ف�ي بغداد وضواحيه�ا لرصد مواد 

غذائية مخالفة للشروط الصحية خدمة للصالح العام.

صحة الكرخ: إتالف كميات كبرية
من األلبان ملخالفتها املعايري الصحية

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اصدرت وزارة النق�ل بياناً وضحت 
فيه من جديد موض�وع تعليق الطيران 

العراقي فوق االجواء االوربية.
وقالت الوزارة ف�ي بيانها “تناولت 
التواص�ل االجتماع�ي  بع�ض مواق�ع 
الفضائيات ومنها قناة المسلة موضوع 
تعلي�ق الطيران العراقي ف�وق االجواء 
االوربي�ة”، موضحة أن�ه “نود ان نبين 
ف�ي هذا الص�دد ان ه�ذا الموضوع هو 
لي�س ولي�د اللحظ�ة او ه�ذه الفت�رة 
الزمني�ة انما يعود الى عام 2010 حيث 
 iata( ان منظمة النقل الج�وي الدولية
( كانت علقت عضوية شركة الخطوط 

الجوية العراقية في حينها” .
وراء  الس�بب  “كان  ان�ه  واض�اف 
ذلك االج�راء هو ع�دم التطبيق الجدي 
لمتطلبات iosa ) نظام تدقيق الس�المة 
للطي�ران وال�ذي يمث�ل فق�رات مهمة 
تخص سالمة التشغيل لذا فأن ما حدث 
ويحدث حالياً كانت له جذور قديمة ولم 
يكن وليد اللحظ�ة بالمطلق اضافة الى 
ما جاء اعاله ف�أن االدارة التي تعاقبت 
على ش�ركة الخطوط الجوية العراقية 
لم تأخذ ذلك الموضوع على محمل الجد 
واكتف�ت بحل�ول ترقيعي�ة مؤقتة مما 
ادى ال�ى تفاقم تل�ك االزمة وصوال الى 
رفض وثائقنا من قبل منظمة الطيران 
االوربي والتي تعتبر من اشد السلطات 

للطي�ران ف�ي العالم نس�بة ال�ى كثافة 
الطيران فوق اجواءها.”

وبين انه “تم اشعار شركتنا في 16 
تموز 2015 بقرار رفض الوثائق وليس 
منع الطي�ران في االج�واء االوربية بل 
ابلغون�ا باع�ادة ملئ كاف�ة الوثائق من 
جدي�د ليت�م تدقيقه�ا وف�ق متطلب�ات 
منظم�ة easaوللعل�م فأن كلم�ة وثائق 
ال تعن�ي مجموع�ة كبيرة م�ن االوراق 

او ما ش�ابه انم�ا هو موق�ع الكتروني 
يتم التعامل معه مباش�رة عبر الش�بكة 
العنكبوتية” .واش�ار الى ان “السلطات 
البريطاني�ة للطي�ران كانت قد فس�رت 
ه�ذا الرف�ض عل�ى ان�ه من�ع للهب�وط 
لطائراتنا على اس�اس ان ش�ركتنا دون 
مس�توى الس�المة في اورب�ا، بعد غلق 
الخاص بش�ركتنا  االلكتروني  الموق�ع 
وبع�د اتصاالت حثيث�ة ودعم المتناهي 
م�ن قب�ل  وزي�ر النق�ل اعيد فت�ح ذلك 

الموقع مرة ثانية يوم الس�بت الموافق 
15/8/2015 وبن�اءاً عل�ى ماج�اء في 
ن�ص ق�رار المنظمة ذاتها بأع�ادة ملئ 
الوثائ�ق” .وتاب�ع انه “بدع�م من وزير 
النق�ل  ومدير عام الش�ركة ت�م االتفاق 
م�ع احدى الش�ركات العالمي�ة )خبراء 
م�ن اس�بانيا ( ذات االختصاص في هذا 
المج�ال وب�دأ العمل مباش�رة على ذلك 
واستقدموا الى العراق والعمل جار ليالً 
ونه�اراً الكمال كاف�ة ما تبق�ى العادة 

 easa القب�ول والتف�اوض مع منظم�ة
من جديد” مبيناً ان “االتصال بالمنظمة 
االوربي�ة قائ�م وعل�ى م�دار الس�اعة 
وقد ت�م ارس�ال وثائق وملف�ات كثيرة 
خالل اليومين الماضيي�ن على صندوق 
الخط�وط  بش�ركة  خ�اص  الكترون�ي 
للمنظم�ة  ليتس�نى  العراقي�ة  الجوي�ة 
ان  ال�ى  .”واش�ار  تفصيلي�اً  دراس�تها 
“التوقعات تش�ير الى سير العمل بشكل 
متناس�ق وجيد وخالل فترة قريبة جداً 

س�يتم اعادة الخطوط الجوية العراقية 
لتحلق من جديد ف�وق االجواء االوربية 
وذلك م�ن خالل متابع�ة واهتمام وزير 
النق�ل و المدي�ر الع�ام” .وخت�م البيان 
“ايفاء م�ن الخطوط الجوي�ة العراقية 
تج�اه مس�افريها وحس�ب توجيه�ات 
وزير النقل تم التوقيع على عقد ش�ركة 
يونانية على نقل مس�افرينا الكرام من 
العراق الى اوربا وبالعكس لحين تجاوز 

هذه االزمة”.

   واسط/ المستقبل العراقي

كش�ف محافظ واس�ط مال�ك خلف 
الوادي ع�ن “اس�تحصال موافقة وزير 
النف�ط عادل عبد المهدي على تأس�يس 
ش�ركة نف�ط واس�ط وإنش�اء مصفى 
المقب�ل   2016 الع�ام  مطل�ع  نفط�ي 

بعد بل�وغ مس�تويات اإلنت�اج النفطي 
م�ن حقل�ي ب�درة واألح�دب إل�ى أكثر 
م�ن 400 أل�ف برميل يومي�ا، مؤكدا إن 
الوزارة ستباش�ر خ�الل األي�ام القليلة 
المقبل�ة باإلج�راءات اإلداري�ة والفنية 
الخاصة بذلك”.وق�ال الوادي انه “وبعد 
اللق�اء بوزير النفط ع�ادل عبد المهدي 

ف�ي ، أك�دت ال�وزارة عزمه�ا على دعم 
المحافظ�ة م�ن خ�الل تطوي�ر ورف�ع 
مس�توى اإلنت�اج النفط�ي م�ن حقلي 
ب�درة واألحدب لتتمك�ن المحافظة من 
اس�تكمال اإلج�راءات المطلوبة إلعالن 
شركة نفط واسط.”وأشار البيان إلى إن 
“الحكومة المحلية استحصلت موافقة 

ال�وزارة أيضا على دعمها ب�� ) 3000( 
طن من اإلسفلت الكساء شوارع مدينة 
الك�وت المتضررة بس�بب ع�دم وجود 
التخصيصات المالية الكافية الكس�ائها 
طيل�ة الس�نوات الماضي�ة، إضافة إلى 
الموافق�ة على تخصي�ص ) 360 ( ألف 
لت�ر من الوق�ود لدعم اآللي�ات الخاصة 

بالجه�د الخدم�ي تس�ددها المحافظ�ة 
الحقا”.يذكر إن محافظة واس�ط تنتج 
يومي�ا ما يزيد عن 400 ألف برميل نفط 
يوميا م�ن حقلي األحدب وب�درة، فيما 
تطمح إلى إنش�اء ش�ركة نفط واس�ط 
وبن�اء مصف�ى ومعهد نفط�ي من اجل 

تطوير الصناعات النفطية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اك�د العديد من الطلبة المتقدمين للدراس�ات الع�ام الحالي الى 
االس�تعداد للتظاهر يوم االثنين المقبل ام�ام وزارة التعليم العالي 
مطالبي�ن الوزير بتوس�عة اجبارية لقبول الطلبة في الماجس�تير 
والدكت�وراه ولجمي�ع الجامع�ات “.وقال عدنان عبد الحس�ن احد 
المتقدمين لدراس�ة الماجس�تير في كلية االعالم جامعة بغداد ان 
“جميع التحضيرات واالس�تعدادات تم االنتهاء منها للتظاهر امام 
الوزارة ورفع مناشدة الى وزير التعليم العالي بإصدار قرار توسعة 
اجبارية ولجميع الجامعات”، مش�يرا الى ان “تحركات الطلبة في 
إكمال دراس�اتهم تعد حالة صحية ومن شانه خلق جيل قادر على 
تحمل مسؤولياته العلمية واالكاديمية وقيادة البلد بالعكس تماما 
من دول العالم التي تفتح مقاعد الدراسات العليا امام ابنائها الذين 
يش�ح فيهم التقديم “.من جانبه قال الطالب اياد محمود “ نطالب 
بالتوس�عه للماجس�تير والدكت�وراه ولقنات�ي الخاص�ة والعام�ة 
واتاحت الفرصة الكبر عدد ممكن من الطالب للدراس�ة “، الفتا ان 
“التوسعة  تكون لها فائدة في إيقاف عملية التهجير بين الطاقات 
والش�باب والبحث عن الدراس�ة في الخارج او ترك بدلهم ، ويوفر 
فرصة للدراس�ة من جهة اخرى العداد اكبر بدل من التضييق على 
الطلبة في فرصة القبول”.فيما تبين الطالبة مروة حسين الى “ ان 
الوزارة تشير الى الجامعات لها الحق في اصدار قرار التوسعة لكن 
بعد مراجعاتنا المستمرة لكلياتنا والجامعات وضعوا الكرة بملعب 
الوزي�ر”، داعيا “ الس�يد الشهرس�تاني الى حل هذه اإلش�كاليات 

وإصدار قرار التوسعة .

طلبة متقدمني للدراسات العليا 
يستعدون للتظاهر للمطالبة بالتوسعة وزارة النقل: اخلطوط اجلوية ستحلق قريبًا فوق أوربا

عبد املهدي يوافق عىل تأسيس رشكة نفط واسط

البنك املركزي: عمليات بيع السبائك الذهبية ستدعم السيولة املالية
   بغداد/ المستقبل العراقي

اكد البنك المرك�زي العراقي، امس 
الس�بت، ان “اس�تمرار عملي�ات بي�ع 
الس�بائك الذهبية للمواطنين س�تدعم 

السيولة المالية”.
المرك�زي  البن�ك  محاف�ظ  وق�ال 
العراق�ي عل�ي الع�الق ف�ي تصري�ح 
المرك�زي وم�ن  “البن�ك  ان  صحف�ي 
اجل دعم الس�يولة المالي�ة في الدولة 
عل�ى  المواط�ن  وتش�جيع  العراقي�ة 
االدخ�ار االختي�اري بتنويع وس�ائله 
وط�رح خي�ارات مختلف�ة ل�ه باش�ر 
البنك المركزي بطرح س�بائك مختلفة 

االوزان القتنائها من قبل المواطن”.
وأض�اف الع�الق ان “عملي�ة البيع 
للمواطنين تتم عبر المصارف العراقية 
الخاصة بع�د تجهيزها م�ن قبل البنك 
المركزي وفق سياقات واليات بسيطة 
تمكن أي مواطن من شراء تلك السبيكة 

بسهولة”.
وأك�د الع�الق ان “البن�ك المركزي 
راع في بيعه للس�بائك ال�ى المصارف 
الظ�روف المعيش�ية للمواطنين حيث 
ان�ه لم يض�ع غير هامش بس�يط على 
سعر الس�بيكة ال يتعدى ال� 1 % وهو 
يمثل كلف ادارية تماش�ياً مع سياس�ة 
البن�ك”.وكان البنك المركزي اكد خالل 

بيان صدر قبل نحو شهرين اكد فيه ان 
البنك اتفق مع احدى كبريات ش�ركات 
س�ك الس�بائك العالمية لس�ك س�بائك 
ذهبية من االوزان )5، 10، 15، 20 ،25 
و50 (غم، عيار 24غم ، وطرحها للبيع 
من خالل المصارف ومن خالل مركزه 
في بغداد بالنس�بة للموظفين وقد دعا 
البن�ك المص�ارف لتقدي�م طلباتها الى 
المديري�ة العام�ة لإلص�دار والخزائن 
لش�راء الكميات التي ترغب بش�رائها 
لحسابها او لحساب الجمهور، وقد تم 
تحديد س�عر البيع على اس�اس الكلفة 
واصل مطار بغداد الدولي مضافا اليها 

تحميالت ادارية بنسبة 1 بالمئة.

اصدار طوابع بريدية توثق جرائم 
»داعش«

حمافظة بغداد تنجز 65 الف ملف 
تعوييض  خالل عامني 

   بغداد/المستقبل العراقي

أص�درت وزارة االتصاالت طوابع بريدي�ة توثق فيها جرائم 
تنظي�م “داع�ش” اإلجرام�ي، فيم�ا برمجت خطوط�ا هاتفية 

لحاالت الخطف واإلرهاب”. 
وقال مصدر مس�ؤول في مديرية البري�د والتوفير بالوزارة 
، إن “المديري�ة أصدرت ع�ددا من الطواب�ع البريدية التي توثق 
جرائ�م عصابات داع�ش اإلرهابية ضد أبن�اء العراق وصروحه 
العلمي�ة والثقافي�ة واألثرية والفنية وطواب�ع خاصة بجريمة 

سبايكر التي قامت بها عصابات داعش مؤخرا”.
وأضاف المصدر إن “إصدار الطوابع البريدية الخاصة بالعام 
الحالي مس�تمرة”، مؤك�دا “وضع خطة ترص�د أي حادثة لهم 

لتجسيدها بطابع بريدي تعريفي لها.

   بغداد/المستقبل العراقي

وزع محافظ بغداد علي التميمي “الدفعة السابعة من 

التعويضات على ) 250 ( مستفيد من المتضررين جراء 

الفيضانات في قضاء أبو غريب “.

وقاَل التميمي خالل حفل توزيع الدفعة السابعة على 

المتضررين من جراء الفيضانات وفي بيان اورده مكتبه 

االعالم�ي الي�وم “ أنَّ المحافظة قطعت ش�وطاً طويالً 

في إنج�از الملف�ات التعويضية للمتضرري�ن من جراء 

العملي�ات اإلرهابي�ة واألخطاء العس�كرية وسياس�ات 

النظام البائد وكذلك للمتضررين من جراء الفيضانات إذ 

إستطاعت المحافظة إنجاز أكثر من ) 65,000( معاملة 

تعويضية خالل عامين ، فضالً عن انجاز) 4000( معاملة 

جديدة متوقفة إحترازياً لع�دم إطالق التخصيصات من 

قب�ل وزارة المالية ، ف�ي الوقت الذي أنج�زت الحكومة 

المحلي�ة الس�ابقة ) 10000( معامل�ة تعويضية خالل 

أربعة سنوات “.

وبي���َن أن “ه�ذه الدفع�ة ش�ملت تعوي�ض قراب�ة 

250 مس�تفيد وإنَّ المبل�غ الكل�ي للدفع�ة بل�غ ملي�ار 

دين�ار وستس�تمر المحافظة بتوزي�ع التعويضات على 

جمي�ع المتضررين م�ن المكفولين قانوني�اً حال توفر 

التخصيص�ات المالي�ة ، وإنَّ عم�ل اللج�ان التعويضية 

الفرعية التابعة للمحافظة مستمر على قدٍم وساق حتى 

بعد الدوام الرس�م��ي “.مش�ي��راً إل�ى “ أنَّ المحافظة 

مس�تمرة ف�ي تدقي�ق جمي�ع المعام�الت التعويضي�ة 

للمس�تحقين بع�د إْن إس�تطاعت إنج�از س�بع دفعات 

متتالية وس�يتم اإلنته�اء من إت��مامه���ا في غضون 

الفترة القليلة القادمة .

www.almustakbalpaper.net
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الزراعة: عوامل تنامي ظاهرة التصحر 
ما زالت موجودة

   بغداد/المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الزراع�ة، أم�س 
الس�بت، إن “العوام�ل التي تنمي 
ظاهرة التصحر ال تزال موجودة، 
وخ�الل  “ال�وزارة  إن  مبين�ا 
مشاريعها تواجه هذه الظاهرة”.

غ�ازي  ال�وزارة  وكي�ل  وق�ال 
العبودي ف�ي تصريح صحفي ان 
“ظاه�رة التصحر م�ن الظواهر 
الت�ي تفت�ك باألراض�ي الزراعية 
وهنالك عوامل مختلفة تساعدها 
عل�ى النمو منه�ا ارتفاع درجات 
الح�رارة وقل�ة األمط�ار وتراكم 
األم�الح”، مش�يراً إل�ى إن “هذه 
العوام�ل موج�ودة ف�ي الع�راق 

وبشكل كبير”.
إن “تنامي  العب�ودي  وأضاف 
ظاه�رة التصحر تتس�بب بنقص 
في خصوب�ة األرض وتدهور في 
اإلنتاجي�ة للمحاصي�ل الزراعي�ة 
تقلي�ل  إل�ى  وت�ؤدي  المختلف�ة 
اإلنت�اج”، الفتا إل�ى أن “الوزارة 
تراقب هذه الظاهرة بشكل جدي 

وتض�ع أمامها الخط�ط من اجل 
اج�ل  “م�ن  مواجهتها”.وتاب�ع 
القض�اء عل�ى ظاه�رة التصح�ر 
اتفقت ال�وزارة مع وزارة العلوم 
والتكنولوجيا عل�ى اعتماد طرق 
علمية في مكافح�ة التصحر من 
خالل تنفيذ مش�روع اس�تثماري 
تش�ترك فيه قطاع�ات حكومية 
وخاص�ة تتمثل بالحص�ول على 
للمناط�ق  االنوائي�ة  البيان�ات 
وبن�اء  تصح�ر  فيه�ا  المتوق�ع 

خارطة للرياح في العراق”.
“المش�روع  أن  إل�ى  وأش�ار 
س�يقوم بتوفي�ر نظ�ام تراكمي 
للمعلوم�ات ولم�دة س�نة كاملة 
عن سرعة واتجاه الرياح السائدة 
ف�ي المنطق�ة ودرج�ة الح�رارة 
ومع�دالت  الج�وي  والضغ�ط 
والهط�ول  الشمس�ي  اإلش�عاع 
النس�بية  والرطوب�ة  المط�ري 
ه�ذه  م�ن  االس�تفادة  وس�تتم 
المعلوم�ات ف�ي وض�ع خط�ط 
للتوسع في تنمية الغطاء النباتي 

ومكافحة التصحر.

وزير االسكان: سنبيع أراٍض  للمواطنني بأسعار زهيدة
   بغداد/المستقبل العراقي

واإلس�كان  االعم�ار  وزي�ر  أعل�ن 
والبلديات العامة طارق الخيكاني, أمس 
السبت, عن “قرب بيع األراضي المملوكة 
للوزارة إلى المواطنين بأس�عار مناسبة 

جداً بعد إنشاء البنى التحتية فيها.
وقال الخيكاني خالل لقائه بمحافظ 
كرب�الء عقي�ل الطريح�ي, إن” ال�وزارة 
كاف�ة  دؤوب النج�از  تس�عى وبش�كل 
بالرغ�م  المحافظ�ة  ف�ي  مش�اريعها 
م�ن قل�ة التخصيص�ات المرص�ودة لها 

ضم�ن الموازنة العام�ة للدولة والوضع 
االقتص�ادي الراهن للبلد، نظ�راً لمكانة 
وأهمي�ة المحافظ�ة عل�ى المس�تويين 
اإلنس�اني والديني واس�تقبالها لماليين 

الزائرين سنوياً”.
وأضاف إن” الوزارة س�تبدأ بمشروع 
قريب يتضمن اس�تثمار األراضي التابعة 
األس�اس  التصمي�م  خ�ارج  لل�وزارة 
للمحافظات، وإنش�اء بن�ى تحتية كاملة 
وفرزه�ا وبيعه�ا للمواطني�ن بأس�عار 
مناس�بة ج�داً، إضافة إلى إط�الق حملة 
المش�اريع  لمتابع�ة  ش�املة  خدمي�ة 

ورف�ع مس�توى الخدم�ات ف�ي بغ�داد 
والمحافظات”.

وأوض�ح أنه” س�يتم ترش�يق دوائر 
م�ن  ع�دد  دم�ج  طري�ق  ع�ن  ال�وزارة 
المديريات وإلغاء البع�ض اآلخر، وبذلك 
س�يتم تقلي�ص عدده�ا م�ن 19 الى 10 
مديري�ات لتنتق�ل صالحياته�ا تدريجياً 
إل�ى الحكومات المحلية في المحافظات 
كونه�ا األق�رب إلى المواطني�ن وتلمس 
إن  مبين�اً  ومعاناته�م”،  احتياجاته�م 
“الوزارة في طليعة الوزارات التي قطعت 

شوطاً كبيراً في هذا الجانب.

   بغداد/المستقبل العراقي

زار عضو لجنة الطاقة النيابية النائب 
علي الفياض محطة كهرباء جنوب بغداد 
الغازي�ة الثانية لالطالع عل�ى الصيانات 
الجارية ف�ي المحطة، و تفقد الن���ائب 
 )IGC( عم�ل الش�����ركات االجنبي��ة
 )Bilfinger Rotring(و االيراني����ة 

االلمانية التي تعمل داخلها.
واجتم�ع النائ�ب مع مدي�ر المحطة 
المهن�دس حازم رس�ام غضب�ان وعدد 
م�ن رؤس�اء االقس�ام حي�ث اك�د خالل 
االجتماع على تذليل العقبات التي تواجه 
س�ير اعمال الصيانات في هذه المحطة 
وبعد االنتهاء من االجتماع تجول النائب 
ميداني�ا ف�ي المحطة حيث اس�تمع الى 
ش�رح تفصيلي عن الصيانات وعن سير 

االعمال من قبل مدير المحطة.

واك�د النائ�ب ان ه�ذه المحط�ة من 
واالس�تراتيجية  المهم�ة  المحط�ات 
لموقعه�ا المه�م ويج�ب علين�ا توفي�ر 
واالحتياج�ات  المالي�ة  التخصيص�ات 

الضرورية لهذه المحطة.

وعقد النائ�ب ومدير المحطة مؤتمر 
صحفي حضرته عدة قنوات فضائية.

يذك�ر ان المح����ط�ة متكون�ة من 
)16( وحدة توليدية وبط�اقة اجم��الية 

تبلغ )362( ميكا واط.

النائب عيل الفياض يطلع عىل صيانات حمطة جنوب بغداد الغازية
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ي�ر محافظة الب�رة / مديرية العق�ود الحكومية أن تعلن عن 
اعالن الوجبة )19( لس�نة 2015  مناقصة رقم )29/11/11/3/

بلديات ( لعام 2015 والخاصة بقطاع )بلديات( ضمن تخصيصات  
)برنامج تنمية األقاليم ( )اعادة دراس�ة وتعديل التصاميم املعدة 
وتنفيذ ش�بكات ومحط�ات مجاري مي�اه االمط�ار والثقيلة مع 
الخطوط الناقلة مع انشاء مرشوع معالجة للمجاري الثقيلة وفق 
املعايري العاملية املعتدة يف قطاع املجاري مع تبليط واكساء واعمال 
القالب الجانبي واالرصفة للش�وارع الداخلة يف التصميم االسايس 

يف عز الدين سليم    (
وبكلف�ة تخميني�ة )48،400،000،000(ثماني�ة واربع�ون مليار 
واربعمائ�ة مليون  دينار عراقي  فقط ال غري وبمدة تنفيذ )1000 
ي�وم ( الدرج�ة والصنف املطلوبة ه�ي )الدرج�ة املمتازة,الصنف 
انش�ائية ()وبعرض فني( و رقم التبوي�ب )2،5،5،4،16،43،3( ، 
فع�ى الراغبني من ال�رشكات األجنبية واملحلية  م�ن ذوي الخربة 
العق�ود  )مديري�ة  الب�رة   واالختص�اص مراجع�ة محافظ�ة 
الحكومية/ قسم التعاقدات( الكائن يف بناية ديوان املحافظة لرشاء 
مستندات املناقصة )التندر( بسعر غري قابل للرد  قدره )300 إلف 
دين�ار عراقي (اعتبارا من يوم االحد املص�ادف 9/6 /2015 علما 
انه س�يعقد مؤتمر خاص باإلجابة عى استفسارات املشاركني يف 
املناقصة بمقر ديوان محافظة البرة- مديرية العقود الحكومية 
الس�اعة الحادي�ة عرش صباحا  حس�ب التوقي�ت املحيل ملحافظة 
الب�رة من يوم )االربعاء( املص�ادف 30 /2015/9  علما إن آخر 
موعد إلي�داع العطاءات الس�اعة الثانية ظهراً من ي�وم )الثالثاء( 
املصادف 10/6 /2015 بتوقيت محافظة البرة املحيل وبحضور 
ممثيل الرشكات املتقدمة خالل فرتة الفتح عى أن يتضمن العطاء 

املقدم ثالثة ظروف داخل ظرف واحد  تحتوى عى ما ييل:
ظرف يتضمن العرض التجاري أصيل +2نسخ ملونة   - 1

ظرف يتضمن العرض الفني أصيل +2نسخ ملونة  - 2
ظرف يتضمن كافة املستمسكات املطلوبة  - 3

رشوط التقديم:
1 - يلت�زم مق�دم العطاءبتقدي�م تأمين�ات أوليةبمبل�غ مقطوع 

بنسبة1% من الكلفة التخمينية قدره 
)484،000،000( اربعمائة واربع�ة وثمانون مليون دينار عراقي 

وفق التايل 
موجه إىل الط�رف األول /محافظ�ة البرة/مديرية العقود  أ- 

الحكومية 
يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية  ب- 
ان ال يكون خطاب الضمان مرشوطا  ت- 

ان يدفع حني الطلب  ث- 
ان يك�ون ع�ى ش�كل خط�اب ضم�ان أو س�فتجة أو ص�ك  ج- 

مصدق 
ان يك�ون نافذا إىل م�ا بعد انتهاء مدة نفاذي�ة العطاء املحدد  ح- 
يف وثائ�ق املناقص�ة و التي يتم تمديدها بم�دة ال تقل عن 28 يوما 

صادر من مرف معتمد من عموم محافظات العراق 
خ-  ال تقبل إي أوراق تجارية عند تقديم العطاءات 

ال يقبل إي عذر بشان تأخري دفع التأمينات أعاله د- 
يج�ب أن يكون املتقدم ل�رشاءأوراق املناقص�ة وكذلك مقدم   - 2
العط�اء إما املدير املفوض للرشكة أو حاصل عى توكيل أو تخويل 

رسمي من الرشكة .

Basra Governorate / Directorate of government contracts 
is Pleased to announce  the group (19) of 2015 of 
tender  (3/11/11/29/municipalities ) for 2015 of the 
municipalities  sector of(regions development program for 
2011) project(restudying & amendment of the designs  , 
implementing sewages rainwater  and heavy rains networks 
and stations  with the transmitting lines ,construction project 
of processing of heavy sewage according to the international 
criteria in the sewage sector with paving ,covering ,works of 
side walk and pavements to the streets in the main  design in 
IzzAldeenSaleem)     
in an estimated cost (48,400,000,000)and completion time is 
(1000 days ) the required degree and classification is (thedegree/
excellent, class/construction)(Tech.offer) and classification 
(2,5,5,4,16,43,3) Thus, the  interested specialized   foreign 
and local  companies who should attend  the Governorate 
of Basra (Directorate of government contracts /Contracts 
Department) located in the governorate office  to  purchase 
of tender documents  at a non-refundable price (300, 000)ID 
(three hundred  thousand IQ)starting from Sunday 6/9/2015, 
noting that a special conference will be held to respond 
bidders' questions at the governorate office- directorate of 
government contracts 
at11:00 am    Basra local time of Wednesday30/9/2015.The 
bids submitting  closing date will be on Tuesday 6 /10/ 2015  
at 2:00 pm Basra local time, the bids must be submitted by 
authorized person. The bid  must be in must be submitted as 
one envelop contain three envelops, each one of these three 
should contain the Documents as the following:-
1 - envelope includes commercial offer  original+ 2 colored 
copies 
2 – Envelope includes the technical offer original+ 2 colored 
copies
3 – Envelope includes all the required documents
Submitting conditions:
1- a bidder is committed to submit  a bid bond of 1% which 
is equal to the estimated cost of (484,000,000) , as follows
a-   addressed to Basra Governorate /Contracts  Directorate
b- the name and  number of  the specified  tender should be 
mentioned .
c- The letter of Credit should be unconditioned
d-It should be paid when requested
e-The bid bond should be submitted as  a letter of credit , 
bank check  or certified check issued from a certified bank.
f-The expiry date of the this bond should be  after the validity 
of the specified tender bid that issubject to be  extended 
for no less than 28 days, this bond should be  issued from a 
certified bank for all Iraq provinces .
g- Any bank statement would  not be accepted when 
submitting the bids
h- any apology for delaying  the pay of  the above  insurances 
would not be accepted
2- The bidder must be either the authorized manager 
of the company or   someone  having authorization of the 
company.
3- presenting  the financial capability  of the company (local or 
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تقدي�م الكفاءة املالية من خالل تقديم الحس�ابات الختامية   - 3
للرشك�ة للس�نوات الخمس األخرية )مربحة(  مص�ادق عليها من 
قبل محاس�ب قانوني ومؤيدة م�ن الس�فارة العراقية)للرشكات 

األجنبية( وللسنتني االخريتني مربحة )للرشكات املحلية(.
يلتزم املشرتك بتقديم مايثبت الكفاءة املالية له وكما ييل:  - 4

رأس مال الرشكة التأسييس  أ- 
قيمة املوجودات الثابتة ب- 

ج-   مصادر تمويل الرشكة   
تقديم )ش�هادة التأس�يس، عقد التأس�يس، النظام الداخيل   - 5
للرشكة( وحس�ب طبيعة العمل املعلن عنه مصدقة وفق القانون 

عند تقديم العطاء )نسخة ملونة عدد 2( .
تقديم األعمال ) املماثلة لكافة االعمال املذكورة ضمن املرشوع   - 6
( م�ن خالل تقديم قائمة مفصلة باألعمال التي قام بتنفيذها مع 
بي�ان الجهة التي قام بالعمل لحس�ابها ويعتمد يف ذلك عىل الكتب 
الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية التي تؤيد القيام باألعمال 
املحالة أو املنجزة عىل حس�ب حالته وتك�ون بما ال يقل عن ثالثة 
اعم�ال ك�حد ادنى خ�الل الخمس س�نوات االخ�رية مصدقة من 
الس�فارة العراقية يف بلد التنفيذ وبكلفة ال تقل عن 80% من كلفة 

املناقصة اعاله . 
حجم االلتزام املايل :   - 7

من خالل تقديم قائمة مفصلة باألعمال التي يقوم بتنفيذها  أ- 
حاليا والتي لم تنجز بعد عند تقديم

ب-  العطاء والجهة التي يقوم بالعمل لحسابها,وتقديم االيرادات 
املالية املتحققة منها .

ب-تقدي�م االيرادات املالية املتحققة من املش�اريع املنجزة  ال تقل 
عن  نسبة 80% من 

الكلفة التخمينية لهذا املرشوع أي ال تقلعن
)38،720،000،000( دينار عراقي.

تقدي�م ما يؤيد الكف�اءة بالتنفيذ مع بي�ان مؤهالت الجهاز   - 8
الفني واملعدات واآلليات التخصصية

تقديم جدول تقدم عمل أويل للمرشوع عىل أن يتم تقديم جدول   - 9
عمل تفصييل بعد املبارشة باملرشوع لغرض املصادقة عليه.

يف حالة اش�رتاك أكثر من مق�اول  يف تقديم عطاء واحد   - 10
لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه 
عىل أن يقدم عقد مش�اركة مصادق علي�ه أصوليا مع العطاء مع 

تقديم كافة املستمسكات املطلوبة للرشكتني
تقديم حركة مرصفي�ة من قبل الرشكة املنفذة ) حركة   - 11

أموال الرشكة يف املصارف لستة أشهر األخرية ( 
األوراق  يحت�وي ع�ىل جمي�ع   )  CD  ( تقدي�م ق�رص   - 12

واملستمسكات املقدمة من قبل الرشكة
تقدي�م كاف�ة املستمس�كات باللغ�ة العربي�ة و اللغ�ة   - 13

االنكليزية .
تقدي�م جمي�ع الوثائ�ق الخاص�ة بالرشك�ة وبمديرها   - 14
املف�وض ووكالءه أو مخولي�ه مرتجمة إىل العربي�ة ومصدقة من 

قبل مرتجم قانوني معتمد وكذلك من السفارة العراقية
تلتزم الرشكة أو املقاول بتقديم رشكات تصاميم يف كافة   - 15
مجاالت العمل يف الش�وارع من بنى تحتية وطرق ومناظر طبيعية 
...(يف حال�ة كون الرشكة منفذة فقط ويقدم أيضا عقد رشاكة او 
اتفاق مشاركة بني الرشكة أو املقاول والرشكات املصممة مع كافة 
أوراق التأس�يس والحسابات الختامية للس�نوات الخمس األخرية 
)مربحة( للرشكة املصممة مصدقة أصوليا من الس�فارة العراقية 
اذا كان املصم�م اجنب�ي , وحس�ابات ختامية للس�نتني االخريتني 

)مربحة ( اذا كان املصمم محيل 

foreign)   through the presentation of the financial statement  
of the company for the last five years (profitable)  certified by 
a credited auditors   and certified by  the Iraqi embassy.
4- The bidder is committed to present what proves the 
financial capability  as follows :
a. The capital money of the company
b. b-The value of assets
c. c-The company's funding resources
5- presenting  (certificate of registration , registration  
contract, the constitution  of the company) according to the 
nature of the announced work certified according to law 
when submitting the tender (2 colored copies )
6- provide the similar implemented works through providing 
a detailed list of the works which he implemented with 
referring to the party for which he worked, depending on the 
official letters issued by government authorities thatcertify 
the implemented or awarded works in the same number of 
the housing units during the last five years certified by the 
Iraqi embassy in the implementing country,  with cost which 
is no less than 80%of cost of tender above  .
7- The total amount of the financial commitment through 
providing a detailed list of the currentprojects that are not 
completed yet and the clients and the Authorities that own 
the projects when submitting the bid,on the conditionthat the 
financial incomes of these projects should be no less than80% of 
estimated cost of the  current projects (38,720,000,000IQD).
8- presenting what provide implementation efficiency 
,the technical qualifications , equipment, and the specialized 
machines
9- Presenting a preliminary time schedule of work progress 
on the condition that a detailed work schedule should be 
presented after starting the project for assurance.
10- In case of  sharing of more than one bidder in presenting 
a tender to perform the contract, both parties would be 
responsible for the project on the condition of presenting 
the joint venture contract would be issued with the bid and 
presenting all the required documents for both companies .
11- present a cash flaw of the implementing  company  of the  
company (the cash flaw should be for  the last six months)
12- submit  a CD containing all the documents presented by 
the company
13- All the documents of the company should be submitted 
in Arabic and English languages.
14- All the documents of that are related to theCompany, the 
Manager of the Company, authorizedmanger, his agents or 
authorized people should be translated into Arabic language 
and certified by accredited translator andcertified by  the Iraqi 
embassy.
15- The company should submit a specialized designers in 
all field of works (infrastructure, traffic or roads, landscape, 
hardscape …etc.)  , a joint venture contract between the 
company or the contractor and the designing companies with 
all the registration documents and the financial statement 
for the last five years (profitable) for the company      certified 
from the Iraq embassy) in case of foreign  designer and 
estimated calculations for the last two years (gain) in case of 
local designer  
16- The bidder has to submit all the preliminary designs 
anddetailed pricedBOQs (in numbers and written) for each 
item in addition to the total amount of the tender.
17- The bidder is not allowed to delete or amend any item of 
the tender.
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16 - تقدي�م كاف�ة املخطط�ات وج�داول الكمي�ات األولي�ة مفصلة   
ومسعرة رقماً وكتابة ولكل فقرة عىل حدة باإلضافة إىل املبلغ اإلجمايل 

للمناقصة. 
17 - ال يجوز ملقدم العطاء شطب أي بند من بنود مستندات املناقصة 

أوأجراءأي تعديل فيها مهما كان نوعه.
18 - تلتزم الرشكة بتقديم هيكل فريق املرشوع وأسماء مدير املرشوع, 
مدير التصاميم, مدير املش�ريات. برنامج ضمان الجودة, مع وصف 

خرباتهم وكفاءاتهم باإلضافةإىل االختصاصات األخرى.
19 - تلت�زم الرشكة بالعمل ملدة 24 س�اعة يف اليوم عىل ثالث وجبات 

عمل 
مالحظة /عىل مقدمي العطاءات مراعاة ما ييل:-

يت�م توقي�ع العقد خ�الل )14 يوم( بع�د تبليغ املق�اول بكتاب   Ø
اإلحالة.

كل رشط أو تحفظ يخالف ما ورد بمس�تندات املناقصة ال يعتد   Ø
به.

االلتزام بتقديم رقم الحس�اب الجاري بعد اإلحالة ليتم تضمينه   Ø
يف متن العقد )مصارف عراقية معتمدة(.

تخضع إج�راءات املناقصة والتعاقد إىل تعليم�ات تنفيذ العقود   Ø
الحكومي�ة رق�م )2( لس�نة 2014والضواب�ط الص�ادرة م�ن وزارة 
التخطيط ورشوط املقاولة إلعمال الهندس�ة املدنية وكافة التعليمات 

والقوانني العراقية النافذة.
إل�زام كاف�ة ال�رشكات املتقدمة عن�د تقديم العط�اء االحتفاظ    Ø

بنسخأخرى وذلك لألغراض التدقيقية.
تلتزم الرشك�ة بتحمل كلفة الفحوصات املختربية التي تتطلبها   Ø
املقاولة)الناجح�ة والفاش�لة بالفح�ص املختربي ( ويلت�زم املقاول 
بتقديم شهادة فحص عاملية ويتحمل تكاليف نقل املواد وإيصالها إىل 

املوقع املخصص للعمل.
للدائ�رة الح�ق يف إلغاء املناقصة يف أي مرحلة م�ن مراحلها قبل   Ø
اإلحالة وعدم إجراء املفاضلة وحس�ب مقتضيات املصلحة العامة وال 

يحق للمشركني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.
ع�ىل مقدم العط�اء بي�ان املوق�ع االلكروني يف وثائ�ق العطاء   Ø
الربيد االلكروني رقم واس�م  عنوان الش�خص املسؤول عىل متابعة 

االستفسارات التي تخص العطاء.
تلتزم الرشكات املقاولة برضورة مراجعة كل من وزارة التخطيط   Ø
ووزارة التج�ارة /دائرة مس�جل الرشكات لغ�رض تكييف أوضاعهم 
املالي�ة والقانونية وفق ما جاء بتعليم�ات تصنيف املقاولني رقم )3( 
لسنة 2009.بالنس�بة للرشكات املحلية والضوابط الخاصة بالنسبة 

للرشكات األجنبية
يف حال�ة حص�ول نزاع ب�ني الطرفني تك�ون القوان�ني واملحاكم   Ø

العراقية هي الجهة املخولة لحل النزاع.
أن يكون العرض نافذ حس�ب م�ا ورد فيح) 1( من الفقرة ) 3(   Ø

رشوط التقديم 
يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واإلعالن   Ø

إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يف   Ø
يوم الدوام الرسمي لليوم الذي ييل يوم العطلة

يف حال�ة طلب تمديد فرة اإلعالن من قب�ل احد الرشكات يكون   Ø
تقديم طلب التمديد قبل سبعة أيام من تاريخ غلق املناقصة 

تدفع مستحقات الطرف الثاني  بالدينار العراقي   Ø
يف حال اختالف املعنى بني اللغة العربية واللغة االنكليزية تعتمد   Ø

اللغة العربية
يتحمل من ترسو عليه املناقصة تجديد خطاب الضمان .  Ø

18- The company has to submit the project staff structure, 
showing thenames of the project manager, designs manager, 
the procurement manager, quality assurance program and 
describing their experiences and efficiencies in addition to 
the other specializations.
19- The company has to work for 24 hours per a day divided 
on three shifts
Note/ the bidders  should take the following in to 
consideration:
Ø The contract is to be signed in (14 days' time) after 
notifying the contractor of the awarding letter.
Ø Any condition or reservation that contradicts with the 
tender items is not applicable.
Ø The bidder should submit the current account number 
of the company immediately after the awarding in order that 
will be included in the contract (accredited Iraqi banks).
Ø The tender and contracting procedures are subjected 
to the instructions of government contracts (2) 2014  , the 
instructions issued by the Ministry of Planning , all  contracting 
conditions of civil engineering works  and all  the Iraq valid 
instructions and  laws .
Ø All the bidders, when submitting bids, should keep 
another copies for auditory purposes.
Ø The company is committed to pay the cost of the 
laboratory tests that are required(succeeded & failed  in the 
laboratory test )    . Also, the contractor is committed to present 
a global test certificate and paying the costs of transferring 
and delivering the materials to the work specified location.
Ø The governorate of Basra has the right to cancel the 
tender at any stage before the awarding, without making 
superlative accordingto the public interestrequirements. The 
bidder has no right to ask for any compensation.
Ø The bidder has to submit all his contacts details (company 
website contact person Email, phone number) in the bidding 
documents.
Ø The contracted companies are committed to attend to 
the Ministry of Planning and the Ministry of Trade/ the office 
of companies' registration for illustrating their financial and 
legal situations according to the instructions of contractor's 
classification number (3) for 2009 for the local companies and 
special instructions for foreign companies.
Ø In case of any dispute between the two parties, Iraqi laws 
and courts are the authorized party to solve the dispute.
Ø The bid should be valid as stated in –f- (1) of item  (3)
Ø the bidder for which the tender is awarded should  pay 
the  cost  of publishing and advertising
Ø If the bid closing  date is in an official holiday, the next 
working day   will be  the closing date to receive  the bids
Ø In case of request for extending the announcement time 
via one of the companies, the request should be submitted 
before seven days of the tender closing date.
Ø Second party payments will be paid in Iraqi Dinar (IQD).
Ø In case of the difference in meaning between Arabic and 
English, the meaning of Arabic language will beconsidered.
the bidder for which the tender is awarded should renew the 
letter of credit
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تعرض عدد من نجوم الغناء لمواقف محرجة 
ف�ي حفالتهم وصل�ت إلى ح�د التحرش أو 
الحفالت  التشاجر مع منظمي 
ر  لجمه�و ا و أ

نفس�ه!ترصد أب�رز تل�ك المواق�ف المثيرة 
وتفاصيل ما حدث فيها.

 التحرش بمروى
م�ن أب�رز الفنان�ات الالت�ي تعرض�ن ف�ى 
حفالته�ن الغنائي�ة للتحرش، ه�ي الفنانة 
االس�تعراضية م�روى، وذل�ك ف�ى الحفلة 
الت�ي نظم�ت ع�ام 2007 بش�اطئ النخيل 
باإلس�كندرية، بمناس�بة اإلحتف�ال بعي�د 

الفطر المبارك.
 إنزل يا تامر

فى الع�ام ذات�ه 2007، تع�رض المطرب 
تامر حس�ني لموقف ف�ى غاية الصعوبة 
حينم�ا هتف جمه�ور المط�رب محمد 
منير ل�ه "إنزل ي�ا تامر" وذل�ك حينما 
ظه�ر كضي�ف على حفل�ة مني�ر بدار 
األوبرا المصرية، بعد أشهر من قضيته 
الش�هيرة التى اتهم فيه�ا بالتهرب من 

تأدية الخدمة العسكرية.
كان منير ق�د أعلن خالل الحفلة، التي 
حضره�ا 20 ألف متف�رج عن حضور 
تام�ر حس�ني لكي يغنى مع�ه، وفور 

صع�ود تام�ر هت�ف الجمه�ور الحاضر له 
بالن�زول، ث�م هتف�وا لمني�ر " يامنير غني 
الس�الح صاح�ي" تعبيراً ع�ن رفضهم لما 
فعلوا تامر، فش�عر تامر بالحرج ونزل من 

المسرح. 
شيرين: العبوا مع حد غيري

"العبوا مع حد غيري" هكذا وجهت المطربة 
شيرين عبد الوهاب كالمها للجمهور، الذى 
كان حاض�را لحفله�ا الغنائ�ي، ال�ذي اقيم 
بمدينة تطوان فى خت�ام مهرجان أصوات 
نس�ائية ع�ام 2014.ش�يرين م�ع اقتراب 
الحفل من نهايته، تغنيت بأغنية أنا مصري، 
ف�رد عليها واحد م�ن الجمه�ور متهكما : 
"أنا مش مصري"، فوقفت ش�يرين الغناء، 
وقالت له "ملكش شرف أن تكون مصري" 
، ثم اتبعتها بإش�ادة بالرئيس المصري عبد 
الفتاح السيس�ي، وهو أمر أغضب عدد من 
الحاضري�ن الحف�ل غير الموالي�ن للرئيس 
المص�ري، فتعالت أصواته�م اعتراضا على 
التحية فما كان من ش�يرين سوى أن ترد " 

العبوا مع حد غيري".

�

تس�تأنف الممثل�ة داليا مصطفى 
تصوير مش�اهدها من مسلسلها 
الجدي�د "الكبري�ت األحم�ر" بعد 
أس�بوعين، بعدم�ا كان�ت أس�رة 
المسلسل قد توقفت عن التصوير 
المش�اكل  بع�ض  بس�بب  وذل�ك 

اإلنتاجية.
مسلس�ل "الكبري�ت األحمر" من 
بطول�ة دالي�ا مصطف�ى، ريه�ام 
حج�اج، أحمد ص�الح الس�عدني 
وهاني ع�ادل، من تألي�ف عصام 
خي�ري  إخ�راج  وم�ن  الش�ماع 

بشارة.

حسم أربعة نجوم أمرهم باكراً، في ما يتعلق بسباق رمضان الدرامي المقبل، 
وقرروا التعاقد على مسلسالتهم بعد أن استقروا عليها ونالت إعجابهم. وفي 
مقدم هؤالء، الزعيم عادل إمام الذي اتفق مع يوسف معاطي على كتابة عمل 
درامي جديد لرمضان المقبل ينتجه تامر مرس�ي، لكن المخرج س�يكون هذه 
المرة رامي إمام الذي يعود إلى التعاون مع والده مجدداً، بعدما عمل عادل مع 

مخرج آخر في مسلسله األخير »أستاذ ورئيس قسم«. 
أم�ا محمد رمضان ال�ذي غاب أيضاً ع�ن دراما رمضان الماض�ي، فقد تعاقد 
بالفعل مع قناة »إم بي سي« لتقديم مسلسل لرمضان المقبل، لكنه لم يستقر 
على عمل محدد. وكان محمد رمضان قد واجه مش�كلة في رمضان الماضي 
بعد أن تعاقد على عملين لمنتجين مختلفين، مما أدى إلى تقديم شكوى ضده 
ف�ي نقابة الممثلين، وتهديده بإيقافه عن التمثيل ليتراجع رمضان بعدها عن 

تقديم العملين.

رسقة »هاكاوا« ألسامء ملنور
بعد عودتها من إجازتها التي أمضتها في بعض المدن االيطالية والدارالبيضاء برفقة ابنها آدم، 
فوجئت الفنانة أس�ماء لمنور بمطربة كازاخس�تانية تقلّد »هاكاوا« م�ن حيث اللحن واإليقاع 
الموسيقي، وقد حصدت األغنية نسبة مشاهدة عالية على موقع »يوتيوب« فاقت ال� 69 مليون 
مش�اهدة، فتس�اءلت أسماء كيف تم اس�تيعاب األغنية باللغة الروس�ية، في وقت أكد شقيقها 

ياسين ومدير أعمالها أنه سيلجأ إلى القضاء السترجاع حقه... 

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

حقي الشبيل يف نصيب خالد
  باالم�س  انتصب نص�ب مقابل ملعب الكش�افة 
الح�د رواد ك�رة الق�دم وهو الالعب )الكش�اش( 
جمي�ل عباس الملقب ب� )جمولي( ووقتها  تمنت 
الجماهير الكروي�ة تلك االلتفاتة  الحكومية تجاه 
العب قدير قدم كل ما يملك من اجل رفعة س�معة 
بلده في المحافل الدولية الكروية .. حتى اس�تحق 
مث�ل ذل�ك التكريم .. وال�ذي كان ف�ي ذات الوقت 
تكري�م لكافة العبي ك�رة القدم في الع�راق .. بل 

تكريم لكافة الرياضيين المبدعين..
والي�وم تقوم وزارة الثقافة بتبني نصب لرمز من 
رموز المس�رح العراقي والذي كان له الفضل في 
تاس�يس اول فرق�ة تمثيلية محترفة ف�ي العراق 
عام 1927 وهي )الفرق�ة التمثيلية الوطنية( بعد 
عودته من بعثته الفنية الى خارج العراق وليكون 
وبح�ق وعن ج�دارة ف�ي التالي من االي�ام عميدا 
للمس�رح العراقي ... انه الفنان المس�رحي الرائد 

حقي الش�بلي .. والذي اس�تحق مثل هكذا تكريم 
)ول�و جاء متأخ�را( وليتص�در نصب�ه البرونزي 
والذي يبلغ ارتفاعه ثالثة امتار امام  واجهة مبنى 
المس�رح الوطني تكريما لذلك )الفنان العميد( الذ 
وضع بصماته الواضحة بالمش�هد الفني العراقي 
.. والذي الهم الفنان النحات خليل خميس فرحان 
ذلك النص�ب البرون�زي بعد عمل اس�تغرق قرابة 

الستين يوما وبشكل متواصل..

علم�ا بأن النح�ات خليل ال�ذي رد الجميل باس�م 
الفناني�ن كاف�ة م�ن خ�الل نصب�ه الفن�ي له�ذه 
القام�ة المس�رحية الكبيرة وبمواصف�ات عالية 
تلي�ق بتاريخ صاحبها الش�بلي الراح�ل .. هو احد 
خريج�ي اكاديمية الفنون الجميلة وتتلمذ على يد 
نحاتين كبار امثال اس�ماعيل فتاح الترك ومحمد 
غن�ي حكم�ت .. وقد انج�ز نصبه ه�ذا من خالل 
)مصه�ره البرونزي( ال�ذي انجز في�ه الكثير من 

النصب لشخصيات عمالقة في مختلف المجاالت 
واالعم�ال الجمالي�ة .. ال�ى جانب اقامت�ه للعديد 
من المعارض الش�خصية التي جس�د فيها اعماله 
النحتية.. فتحية لصاحب القرار في وزارة الثقافة 
ب�ان يزين مدخل مبن�ى المس�رح الوطني بنصب 
ت�ذكاري للفنان العراقي الراحل حقي الش�بلي ... 
وتحية للفنان النح�ات خليل خميس فرحان الذي 

ابدع بأنامله وازميله بانجاز هذا النصب الخالد.
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ال تقل�ق م�ن تعّرضه�ا لتهديدات م�ن الجماعات 
اإلرهابي�ة بس�بب قراره�ا المش�اركة ف�ي فيلم 
»زهرة حلب«، الذي يكشف كواليس تجنيد الشباب 
في الجماعات التكفيرية. هند صبري تحدثت عن 
هذا الفيلم، ومش�روعاتها الفنية الجديدة، ورأيها 
ف�ي منى زكي ومنة ش�لبي ونيلل�ي كريم، ونوع 
عالقتها بالفنانات التونس�يات، وحملة التش�ويه 
الت�ي تعّرضت له�ا أخيراً بس�بب مش�اركتها في 
الحملة الدعائية إلح�دى الجمعيات الخيرية، كما 
ت�رد عل�ى االنتق�ادات الت�ي وجهت إليها بس�بب 
الوش�م عل�ى قدمها، وتكش�ف عن أوجه الش�به 
بينه�ا وبين ابنتيه�ا عاليا وليلى، ولم�اذا ترفض 

نشر صورهما.
- م�ا الذي جذبك للمش�اركة في الفيلم التونس�ي 

»زهرة حلب«؟
ع�رض عل�يَّ الفيلم من�ذ أكثر من ثالث س�نوات، 
ورش�حني ل�ه مخرج�ه رض�ا الباه�ي، وأكثر ما 
حمس�ني للعمل ه�و مناقش�ته إحدى المش�اكل 
االجتماعي�ة الهامة التي تواجه الكثير من األس�ر 
التونس�ية حالي�اً، وه�ي انضم�ام مجموعة من 
الشباب التونس�ي إلى الجماعات التكفيرية، مثل 
»داع�ش« و »جبه�ة النص�رة«. ورغ�م أن تونس 
بعي�دة جغرافياً م�ن األحداث، إال أن ه�ذا ال يمنع 
الشباب التونس�ي من السفر إلى سورية والعراق 
وغيرهم�ا من ال�دول العربية لالنضم�ام إلى تلك 
الجماع�ات. والفيل�م يط�رح قضي�ة اجتماعي�ة 
هامة، ويلق�ي الضوء على أس�باب اختيار هؤالء 
الش�باب لالنضم�ام إلى جماعات ت�ؤدي بهم إلى 
الهالك والقتل، والفيلم لم يقدم حكماً على هؤالء 
الش�باب بقدر ما يحاول ع�رض القضية والنتائج 

المترتبة عليها.
- أل�م تقلق�ي م�ن تعّرض�ك لتهدي�دات م�ن تلك 

الجماعات بسبب هذا الفيلم؟
ال أقل�ق م�ن ذلك عل�ى اإلط�الق، فليهددوني كما 
يش�اؤون، ولو كنت أنش�غل بمثل تل�ك األمور لما 
أقدم�ت على تل�ك الخط�وة أو غيره�ا، ألن القلق 
أو الخ�وف يدمر اإلنس�ان ويصيبه بالفش�ل، وما 
يش�غلني هو تقديم أعم�ال فنية تالم�س معاناة 
الجمه�ور، فنح�ن نعيش ف�ي عالم عرب�ي متغير 
بصف�ة يومية، وبم�ا أنني أنتمي إل�ى هذا الوطن 
ومهمومة بقضاياه، فال بد من أن أطرح مشكالته، 
وليس�ت وظيف�ة الفنان أو المب�دع أن يجد حلوالً 
ل�كل القضايا التي تتم مناقش�تها، لك�ن عليه أن 
يلقي الضوء عليها ويشارك المجتمع في مشاكله، 
والكثي�ر م�ن األس�ر اآلن أصبح�ت خائف�ة على 
أوالدها، فلربما ُيس�تقطبون من تل�ك الجماعات 
باس�م الدي�ن، لتنفيذ مخططات وأغ�راض أخرى 

تخدم ال عالق�ة لها  وإنم�ا  بالدي�ن، 
ل�ح  مصا

أشخاص هم المستفيدون منها.
- هل هناك مش�اريع س�ينمائية أخرى تحّضرين 

لها؟
هناك مشروع س�ينمائي في مصر من المفترض 
أن أب�دأ تصويره بمجرد انتهائ�ي من فيلم »زهرة 
حلب«، وهو من نوعية األفالم التجارية الخفيفة 
التي تعتمد على الكوميديا والس�خرية من الواقع 
ال�ذي نعيش�ه. والفيل�م معروض عل�يَّ منذ فترة 
وأعجبن�ي كثي�راً، لكنن�ي كنت مش�غولة بأعمال 
فنية أخرى، لذا فضل�ت أن أبدأ فيه قبل نهاية هذا 

العام.
- تردد أنك تعاقدت على مسلسلك لرمضان 2016، 

فما تفاصيله؟
حتى اآلن لم أبرم أي تعاقد على مسلسلي الجديد، 
، لكنني  وهناك عدد من المشاريع المعروضة عليَّ
لم أجد السيناريو المميز الذي أعود به إلى الدراما 
بعد غياب�ي عنها في رمض�ان الماضي، وبمجرد 
أن أحدد المسلس�ل الذي سأش�ارك به في السباق 

الرمضاني فسأعلن عن تفاصيله.
-  وم�ا الس�بب وراء غياب�ك ع�ن درام�ا رمضان 

الماضي؟
بطبيعت�ي لم أش�ارك في درام�ا رمضان 
ف�ي عامي�ن متتاليي�ن، فابتع�دت ع�ن 
الدراما لمدة عامين بعد مسلس�لي األول 

»بعد الفراق«، ثم قدمت مسلس�ل »عايزة أتجوز« 
واختفيت لم�دة عام، وقدمت من ث�م »فيرتيغو« 
وعدت العام قبل الماضي بمسلسل »إمبراطورية 
مي�ن«، وال بد من أن آخذ قس�طاً م�ن الراحة بين 
كل مسلس�ل وآخر، ألن تصوي�ر األعمال الدرامية 
يصيبني بإرهاق ش�ديد لطول المدة التي قد تصل 
أحياناً إلى س�تة أش�هر كاملة، والعمل المتواصل 
لفترات طويلة يأخذني بعض الش�يء من أسرتي 

وأطفالي.
- وما رأيك في أداء هيفاء وهبي وغادة عبدالرازق 

وأحمد السقا؟
لم أستطع متابعة مسلسل »ذهاب وعودة« ألحمد 
الس�قا بالكام�ل، لك�ن من خ�الل الحلق�ات التي 
تابعتها، وجدت السقا كعادته ممثالً مميزاً، يمتلك 
أدواته المهنية ويسيطر على الشخصية، وأعجبت 
بأداء إنج�ي المقدم معه، وأرى أنه�ا فنانة تمتلك 
موهب�ة تمثيلية كبي�رة. أما غ�ادة عبدالرازق في 
مسلسل »الكابوس« فقّدمت دوراً مختلفاً وجديداً 
عليه�ا، وهذا ما أعش�قه فيها، ألنه�ا تبحث دائماً 
عن التنوع والتغيير وتفاجئ جمهورها بتقمصها 
الش�خصيات. وتط�ورت هيف�اء وهب�ي بش�كل 
ملح�وظ وواضح ف�ي طريقة تمثيله�ا من خالل 
مسلس�ل »مريم«، فعل�ى الرغم من أنها جس�دت 
شخصيتي توأم، لكنها استطاعت إقناع المشاهد 

بأنهما شخصيتان منفصلتان، فهذا الموسم كان 
مليئ�اً باألعم�ال الجيدة ويمت�از بالتكامل، لكنني 
اش�تقت إلى يس�را ويحيى الفخراني، وأتمنى أن 

يتواجدا في رمضان المقبل.
- أخ�ذت على عاتق�ك الدفاع عن جمي�ع الفنانين 
المش�اركين ف�ي الحم�الت اإلعالني�ة للتبرعات 

للجمعيات الخيرية، فما هي دوافعك؟
تعم�دت أن أخ�رج للدف�اع ع�ن جمي�ع الفنانين 
في تل�ك المرة، ب�ل وأصررت عل�ى أن يكون الرد 
بق�وة وحزم، ألن من يروج لهذه الش�ائعات يظن 
أنن�ا ل�ن نهت�م بالمس�ألة، ول�ن يحاول أح�د منا 
نف�ي الش�ائعات وتوضيح األم�ر، مم�ا يجعلهم 
يتم�ادون في نش�رها، فهناك أش�ياء ال تس�تحق 
ال�رد عليها وتجاهله�ا أفضل م�ن التركيز عليها، 
لكن األش�ياء الخاصة بأعمال الخير، من الظلم أن 
يتم التش�كيك فيها، وأعتقد أن ما حدث هو حملة 
تشويه للفنانين مقصودة ومتعمدة، ولذلك رددت 
بالنيابة عن زمالئي المعنيين بالمسألة، حتى من 
دون أن أخبره�م، ألنني متأكدة من أنهم تعرضوا 

للظلم مثلي.
- من أقرب أصدقائك في الوسط الفني؟

لدي صداق�ات عديدة داخل الوس�ط الفني، وهذا 
الشيء أعتز به كثيراً، وأحاول دائماً الحفاظ عليه 
وتنميته، ومن أبرزهم يس�را ومنة ش�لبي وأحمد 
الس�قا وكن�دة علوش ومن�ى زك�ي ونيللي كريم 
وحنان ترك وبسمة وبشرى والفنان الشاب عمر 
الس�عيد، وهؤالء عالقتي بهم قوي�ة جداً ودائمو 
التواص�ل م�ع بعضن�ا بعض�اً، وهن�اك صداقات 
أخرى ربما لم ترتق إلى المس�توى نفس�ه لكنها 
جي�دة ج�داً، وأفتخر بأن ليس�ت لي ع�داوات مع 
أحد، حتى من ليس�وا أصدقائ�ي فهم زمالئي في 
المهنة وأكنُّ له�م كل االحترام والتقدير، وأتمنى 

لهم النجاح والتفوق في عملهم.
- وما ن�وع عالقتك بالفنانات التونس�يات أمثال 
درة وفري�ال يوس�ف وفاطم�ة الناص�ر وس�ناء 

يوسف؟
ل�م تتح لي فرصة أن تجمعني عالقة صداقة على 
المس�توى الش�خصي بدّرة، لكنن�ي أحرص على 
االتص�ال به�ا واالطمئنان إليها في المناس�بات، 
واألمر نفس�ه م�ع باق�ي الفنانات التونس�يات، 
لكنني أش�عر ب�أن البع�ض يح�اول أن يفتعل أو 
ج لوجود مش�اكل بيننا، وه�و أمر عار تماماً  يروِّ
من الصحة، وسعيدة بنجاحهن جميعاً في مصر، 
- هل تش�عرين بأن�ِك وصلت إل�ى النجومية التي 

تحلمين بها؟
وصلت إل�ى أكثر مما كنت أحلم ب�ه، لكن ال تزال 
لديَّ أحالم ترتب�ط بتقديمي ش�خصيات وأدواراً 
مختلف�ة عم�ا قدمتها م�ن قبل، وأتمن�ى أن أظل 
دائماً نجمة، ش�رط أن تبقى قدماي على األرض، 
بمعن�ى أال أص�اب بمس�اوئ النجومي�ة ومنه�ا 

الغرور والكبرياء.
- ومن هم مطربوك المفضلون؟

أعش�ق ص�وت ش�يرين عبدالوه�اب وأعتبره�ا 
المطرب�ة األولى بالنس�بة إلّي، وم�ن المطربين 
أح�ب س�ماع حس�ين الجس�مي وهو م�ن أقرب 

األصوات الى قلبي.

هند صربي: ليهددوين كام يشاؤون وسأجلأ إىل القضاء

حترش وخناقات ومواقف حمرجة للنجوم!



 بع�د س�نوات طويلة من العم�ل الفني، حصد 
أخي�راً البطول�ة المطلقة من خالل مسلس�له 
الرمضان�ي »بع�د البداية«، ولهذا كان يش�عر 

بالرعب من التجربة!
الفن�ان طارق لطفي يكش�ف لنا كيف اس�تعد 
له�ذا المسلس�ل، وحقيقة وجود إس�قاطات 
سياس�ية في�ه، ويرّد عل�ى اتهام�ه بالمبالغة 
في مشاهد األكش�ن، كما يكشف سّر إنقاص 
وزنه، وكلمات النجم الكبير له، والنجوم الذين 
تميزوا هذا العام، وهواياته بعيداً عن التمثيل!

- لماذا اخترتم اس�م »بعد البداية« لمسلس�لك 
األخير؟

أحداث المسلس�ل هي سبب تسميته بذلك، ألن 
البطل »عمر نصر« يقرأ خبر وفاته منذ الحلقة 
األول�ى، فتاريخه ينتهي فج�أة ليبدأ من جديد 
ونكتشف األحداث التي يتعرض لها في ما بعد، 
فه�ي دنيا جديدة عليه تماماً ال يعرف عنها أي 

شيء، لذلك سّمي المسلسل »بعد البداية«.
- هل توجد بعض اإلس�قاطات السياسية في 

المسلسل؟
أب�داً ف�ي  ال توج�د أي إس�قاطات سياس�ية 
المسلس�ل، لكن في ما يخص قضي�ة التخابر 
التي اتهموا البطل بها، فقد فرضتها األحداث، 
لكنها ال تحمل أي دالالت سياسية، وهي أسوأ 
قضي�ة يمكن اتهام إنس�ان به�ا، لكن ال توجد 

إسقاطات سياسية أبداً.
- ما الذي جذبك لتقديم هذا العمل؟

المؤلف عمرو سمير عاطف كتب قصة مميزة، 
وعندم�ا أعطان�ي الحلق�ات األرب�ع األول�ى، 
فوجئ�ت بتلك القص�ة التي تحم�ل مزيجاً من 
األكشن والتشويق، وهو نوع لم أقدمه سابقاً، 
وبالتال�ي الجمه�ور ل�م يتوقعه من�ي، فكان 
ال�دور بمثاب�ة مفاج�أة فنية، لكن المسلس�ل 

حظي بإعجاب الناس.
- »بع�د البداية« هو أول بطولة مطلقة لك بعد 
س�نوات طويلة من مش�وارك الفني، هل ترى 

أنها خطوة قد تأخرت؟
كل ش�يء يأتي ف�ي وقت�ه المناس�ب، وكنت 
مرعوب�اً م�ن هذه التجرب�ة بالفع�ل، ولم أذق 
طع�م النوم ليالي طويل�ة قبل رمضان، وكنت 
أهت�م بكل تفاصيل العمل، ودعمتني الش�ركة 
المنتجة بش�كل كبير، والمخرج الش�اب أحمد 
خالد مميز وأسلوبه بس�يط للغاية، باإلضافة 
إل�ى أن الفنانين زمالئي ش�جعوني أيضاً، وال 
يمك�ن أن أنس�ى قبل ع�رض الحلق�ة األولى 
م�ن المسلس�ل، كيف كنت أجل�س في غرفتي 
بمف�ردي وال أتح�دث ال�ى أي ش�خص م�ن 
الخ�وف، وأدعو الل�ه أن تنج�ح التجربة، وقد 

استجاب دعائي.

- لهذه الدرجة كان األمر صعباً بالنسبة إليك؟
أنا شخص قلق جداً منذ سنوات طويلة، وكنت 
أش�ّكل انطباع�اً ع�ن أي عمل فن�ي أقدمه من 
خالل أهلي من دون أن أش�اهده بنفس�ي. أما 
هذا العام فالمس�ؤولية والخ�وف أكبر بكثير، 
وجلس�ت أترق�ب انطباع�ات الجمه�ور، لكن 

حصل كل خير ونجح العمل.
- ما سر اللوك الذي ظهرت به في المسلسل؟

ال أفكر بمفردي، بل كفريق عمل من المنتجين 
محم�د عبدالعزيز وريم�ون مق�ار والماكيير 
الخ�اص ب�ي والمخ�رج أيض�اً، كله�م اتفقوا 
معي على الظهور بلوك مختلف في المسلس�ل 
ليك�ون مفاج�أة للجمهور، وأش�كر الش�ركة 
المنتج�ة كثيراً على ثقتها ب�ي، فهم دعموني 
بش�كل كبي�ر، ول�م يعاملوني كش�ركة إنتاج 
وفن�ان إذا ق�دم عمالً ول�م ينج�ح فيتركونه، 
ب�ل دعموني بكل قوته�م وإمكاناتهم، وكانوا 
يش�جعونني دائماً كأنه�م إخوتي، وقدموا لي 

كل التس�هيالت حت�ى ي�رى المسلس�ل النور، 
وأرى أن الص�ورة التي وصلن�ا إليها في »بعد 

البداية« كرم من الله، ولم نتوقع ذلك أبداً.
- كيف تجد أصداء العمل حتى اآلن؟

هي ش�يء مرع�ب للغاي�ة، وأقوله�ا بصدق، 
لم أتوق�ع أب�داً كل التعليقات عل�ى دوري في 

المسلس�ل، كم�ا هنأن�ي نج�وم كبار لن 
أنسى أي ش�خص منهم، وأشكرهم 

كثيراً على مشاعرهم.
أن  رّدد  البع�ض  لك�ن   -

هناك مبالغ�ة في بعض 
مشاهد العمل، خاصًة 

ما  األكشن،  مواقف 
ردك؟

أي  أرى  ال 
مبالغ�ة أب�داً 

في الصورة 
و  أ

المش�اهد، ألن المخرج أحمد خالد بسيط جداً 
ف�ي تقديمه ألي مش�اهد درامي�ة، وال أعرف 
كيف يملك هذه الخبرة الكبيرة رغم صغر سّنه 
ويكفي أن أقول إنني أتمنى أن أرى ابني مثله، 

إنه شخص رائع في عمله.
- ظه�رت في أحد مش�اهد »بع�د البداية« مع 
المطرب خالد سليم وأنتما معلّقان في الهواء، 
ث�م ُتس�قطه أن�ت رغم أن�ه األقوى بدني�اً، ما 

تعليقك؟
المش�هد كان ممي�زاً، لك�ن خال�د »الضاب�ط 
ش�كري« كان يحاول إيقاعي وكان معلقاً بيد 
واحدة. أما أنا فكنت أس�تخدم ي�ديَّ االثنتين، 
لذلك أفلّت يده وهو يحاول ضربي، ألن توازنه 
اخت�ّل وقتها، وهذا المش�هد ج�ذب الجمهور 

بالفعل.
- كيف استعددت للدور؟

كن�ت أم�ارس الرياض�ة لم�دة أربع�ة أش�هر 
تقريب�اً، وأنقص�ت وزني ما يقرب من تس�عة 
كيلوغرام�ات، وكن�ت أم�ارس رياضة الجري 

ساعة يومياً حتى أكون مناسباً للدور.
- ما الذي أضافه إليك »بعد البداية«؟

كسبت أصدقاء كثيرين في هذا العمل، ألن جو 
المحب�ة والود كان يس�ود بينن�ا بفضل أحمد 
خال�د كثيراً، فكنا جميعاً نتن�اول الطعام معاً، 
وتدور بيننا مواق�ف كوميدية، ولم يكن هناك 

أي توتر أو شيء سلبي.
- علم�ت أن الفنان الكبير محم�ود عبدالعزيز 
ش�اهد بع�ض الحلقات قبل عرض المسلس�ل 
بحكم مش�اركة ابنه محمد ف�ي اإلنتاج، كيف 

كان رد فعله؟
ق�ال لي : »رائ�ع ج�داً«، فقلت ل�ه: »بعد إذنك 
س�أخبر الجميع بتلك الكلمات«، ألنها ش�هادة 
كبيرة من فنان قدير له قيمته الفنية في الوطن 
العرب�ي، وأش�عر بأنني أعيش حالي�اً لحظات 

سعادة كبيرة أكثر من أي وقت مضى.

نفى يسري الجندي، مؤلف مسلسل »شجرة الدر«، ما تردد 
ع�ن وجود صراع بي�ن النجمتين غادة عبدالرازق وس�الف 
فواخرجي للفوز ببطولة العمل. وأضاف: »لم يتم ترش�يح 
أي فنانة حتى اآلن. وما يقال عن صراع بين غادة وس�الف 
عل�ى الش�خصية أم�ر غي�ر منطق�ي، ألن ف�ي النهاي�ة أنا 
والمخرج والمنتج سنرشح فنانة واحدة ولم نستقر عليها 

بعد«. وق�د انتهى يس�ري الجندي من كتابة المسلس�ل 
الذي ت�دور أحداثه حول فترة حكم ش�جرة الدر لمصر، 
ومن المفترض أن يتم االستقرار على فريق العمل خالل 
أيام، تمهيداً لبدء تصويره نهاية العام الحالي، حتى يكون 

جاه�زاً للعرض في رمضان المقبل، ليعيد هذا المسلس�ل 
الدراما التاريخية الغائبة منذ سنوات.

�

القاه�رة � بع�د تعافي الفنان عزت أبو ع�وف من أزمته الصحية 
األخيرة وجهت له الفنانة المصرية ش�ريهان رسالة خاصة عبر 
صفحته�ا عل�ى »انس�تجرام«.وكتبت ش�ريهان: »حمداًلله على 
س�المة أخ�ي وحبيب�ي وصديق�ي.. حمداًلله على س�المة أغلى 
الناس في عمري، يعجز قلمي وتعجز نفس�ي عن شرح ما له هو 
وزوجته فاطيمة حبيبتي وصديقة عمري الجميلة؛ والبنه كمال 
وابنته مريم أبو عوف بنتي وش�قيقاته األرب�ع منى؛ مها؛ منال؛ 
مرفت أخواتي .. اللهم لك كل الحمد ولك كل الش�كر على س�المة 
الغال�ي عزت أبوعوف حقاً غالي على جميع أفراد أس�رتي وليس 
فقط في قلبي«.كما نشرت شريهان صورة جمعتها بالممثل أبو 
عوف وزوجته الراحلة الس�يدة فاطيمة، لتؤكد المحبة والتقدير 

التي تجمعها بأسرته.

القاه�رة �  أعربت الفنانة الس�ورية أصالة نصري ع�ن غضبها لغرق الطفل 
السوري “إيالن الكردى”، الذى وجد غارًقا، على سواحل الشوطئ التركية.

وقال�ت أصالة عل�ى حس�ابها بموق�ع التواص�ل االجتماعي “انس�تجرام”، 
الخمي�س:” ياالله ياالله ياالله لو ه�اد تمن الحريه فلتحيا العبودية، وبيكفينا 
ُذل وقه�ر وغصه”.وأضاف�ت أصالة:” ياح�رام على إنس�انيتنا اللي انتحرت 
بالمجموعات وصار الس�وري إذا ش�ب منبوذ وماحدا من أهله بيفتحله بيته 
وأمه عقابها متله ألنها جابته وأبوه مصيره الحس�رة وأكبر أمنياته يالقوله 
مكان لما يموت وأطفالنا بكل مطرح ّعم بيموتوا وكل واحد بطريقته وبواب 
بوشهم بتتسكر وبنتعاطف وبنرجع ننسى”.وتابعت:” بدنا الشعب السوري 
يتوحد ويقول ياالله وبس الله اللي بيقدر يحلها ألنه اللي خلقهم الله ليحسوا 
ببعض وليواس�وا بعض بطلوا بدهم هالش�عور ، يمكن ألنه الشعور بّده فعل 

والفعل بّده إنسان واإلنسان متل هالولد مابنعرف كيف مات”.

 عبر موقع انستغرام تم الكشف 
عن إصابة النجمة اللبنانية قمر 
بغيبوبة أدخلتها غرفة العناية 
المركزة في أحد مستش�فيات 
بي�روت نتيجة أزم�ة مفاجئة. 
الرس�مية  الصفحة  وأوضحت 
للفنانة أّن س�بب عدم نش�رها 
ص�وراً جديدة من�ذ يومين هو 
المستش�فى  ف�ي  تواجده�ا 
ما أث�ار قلق الجمه�ور وأبدى 
كثي�رون قلقهم عل�ى ابن قمر 

الوحيد.

سمية اخلشاب تواجه اخلطر
 

رفضت الفنانة سمية الخشاب االستعانة بدوبليرة في أحد المشاهد الخطرة، ضمن فيلمها الجديد 
»الليلة الكبيرة«، وأصرت على أدائه بنفس�ها، وتقول: »المش�هد يجمعن�ي بالفنان محمد لطفي، 
وه�و عبارة عن عرض في س�يرك لرمي الخناجر والس�كاكين، وكان بالفعل في غاية الخطورة، 
لكنن�ا نفذناه بدق�ة عالية، بعد أن تلقينا تدريبات كثيرة عليه، حيث أجس�د ف�ي الفيلم دور العبة 

أكروبات في السيرك«.

حقي الشبيل يف نصيب خالد
  باالم�س  انتصب نص�ب مقابل ملعب الكش�افة 
الح�د رواد ك�رة الق�دم وهو الالعب )الكش�اش( 
جمي�ل عباس الملقب ب� )جمولي( ووقتها  تمنت 
الجماهير الكروي�ة تلك االلتفاتة  الحكومية تجاه 
العب قدير قدم كل ما يملك من اجل رفعة س�معة 
بلده في المحافل الدولية الكروية .. حتى اس�تحق 
مث�ل ذل�ك التكريم .. وال�ذي كان ف�ي ذات الوقت 
تكري�م لكافة العبي ك�رة القدم في الع�راق .. بل 

تكريم لكافة الرياضيين المبدعين..
والي�وم تقوم وزارة الثقافة بتبني نصب لرمز من 
رموز المس�رح العراقي والذي كان له الفضل في 
تاس�يس اول فرق�ة تمثيلية محترفة ف�ي العراق 
عام 1927 وهي )الفرق�ة التمثيلية الوطنية( بعد 
عودته من بعثته الفنية الى خارج العراق وليكون 
وبح�ق وعن ج�دارة ف�ي التالي من االي�ام عميدا 
للمس�رح العراقي ... انه الفنان المس�رحي الرائد 

حقي الش�بلي .. والذي اس�تحق مثل هكذا تكريم 
)ول�و جاء متأخ�را( وليتص�در نصب�ه البرونزي 
والذي يبلغ ارتفاعه ثالثة امتار امام  واجهة مبنى 
المس�رح الوطني تكريما لذلك )الفنان العميد( الذ 
وضع بصماته الواضحة بالمش�هد الفني العراقي 
.. والذي الهم الفنان النحات خليل خميس فرحان 
ذلك النص�ب البرون�زي بعد عمل اس�تغرق قرابة 

الستين يوما وبشكل متواصل..

علم�ا بأن النح�ات خليل ال�ذي رد الجميل باس�م 
الفناني�ن كاف�ة م�ن خ�الل نصب�ه الفن�ي له�ذه 
القام�ة المس�رحية الكبيرة وبمواصف�ات عالية 
تلي�ق بتاريخ صاحبها الش�بلي الراح�ل .. هو احد 
خريج�ي اكاديمية الفنون الجميلة وتتلمذ على يد 
نحاتين كبار امثال اس�ماعيل فتاح الترك ومحمد 
غن�ي حكم�ت .. وقد انج�ز نصبه ه�ذا من خالل 
)مصه�ره البرونزي( ال�ذي انجز في�ه الكثير من 

النصب لشخصيات عمالقة في مختلف المجاالت 
واالعم�ال الجمالي�ة .. ال�ى جانب اقامت�ه للعديد 
من المعارض الش�خصية التي جس�د فيها اعماله 
النحتية.. فتحية لصاحب القرار في وزارة الثقافة 
ب�ان يزين مدخل مبن�ى المس�رح الوطني بنصب 
ت�ذكاري للفنان العراقي الراحل حقي الش�بلي ... 
وتحية للفنان النح�ات خليل خميس فرحان الذي 

ابدع بأنامله وازميله بانجاز هذا النصب الخالد.

طارق لطفي: أخذت حقي أخريًا

مايا دياب تكشف:
 30 دوالر سعر فستاين

سعد رمضان يغني وردة اجلزائرية

عالم الفن

رصاع غادة عبدالرازق وسوالف فواخرجي عىل »شجرة الدر«

كش�فت النجمة مايا دياب عن تحضريها لبرنامج جدي�د من طراز "هيك منغني"، 
إضافة إلى كواليس ألبومها األخير وثمن بعض مالبسها وطولها وارتفاع كعب 

الحذاء الذي ترتديه.
عند بداية اللقاء تهّيب المقدم من طول مايا كاش�فاً أنه 175 س�نتيمتراً، وأن 
 My ارتف�اع كعب حذائها 12 س�نتيمتراً.ولفتت إلى أنها صورت غالف ألبوم
Maya من دون تسريح شعرها مباشرًة، بل سرحته في الليلة التي سبقت 
التصوي�ر ال�ذي تم عند اس�تيقاظها، م�ن أجل صدم الجمه�ور بمكياج 
واهتمام بالش�عر بش�كل أقل م�ن المعتاد.وض�ّم األلب�وم الغنائي 9 
أغني�ات منوعة بين اللون الرومنس�ي والعصري الس�ريع، مؤكدة 
في هذا اإلط�ار أنها كل أغنية هي بمثابة Single بس�بب اإلهتمام 
الكبير بكل أغنية على حداً.وكش�فت أن أغنية "غمرني وشّد"، كتب 
المقط�ع األول منها الش�اعر الراحل الياس ناصر فب�ل وفاته، فأكملها 
ش�اب جامعي رافضاً وضع اسمه عليها، علماً أنها دمجت "غمرني وشّد" 
و"كلم�ة" ف�ي فيديو كليب واحد بس�بب تقاربهما الموس�يقي.وأضافت 
ماي�ا أنها تنوي تصوير أكبر ع�دد من أغاني األلبوم، موضحًة أنها تقوم 
باس�تفتاء الختي�ار إحدى األغني�ات المصرية الثالث ف�ي مجموعتها، 
"ي�ا بياعين العس�ل" و" س�بع ارواح" و"ك�ده برضه".وم�ن الناحية 
الش�خصية، أكّدت دياب أنها ال تتدخل في أمور األخرين "ألن ما حدا اله 

معي"، على حد قولها.

 لدى اعتالئه منصة كويكول في مهرجان الجميلة 
في طبعته الحادية عشرة، ش�رق الجزائر، كّرم 
الفن�ان اللبنان�ي س�عد رمضان أمي�رة الطرب 
العرب�ي وردة الجزائري�ة، م�ن خ�الل تأديت�ه 

مجموع�ة من أجمل أغانيه�ا: »في يوم وليلة«، 
»بتوّن�س بيك«، »لوال المالمة«... مقدماً بعدها 
وصلة غنائية لبنانية تراثية على وقع الدبكة، 

ليتفاعل معه الجمهور رقصاً وتصفيقاً.
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العق�ود  مديري�ة   / الب�رة  محافظ�ة  ي�ر 
الحكومي�ة إع�ان الوجب�ة الثامنة   ع�ر لعام 
2015  والخاصة ب� قطاع)بلديات- بلدية- زراعة(

ضم�ن تخصيص�ات  )برنام�ج تنمي�ة األقاليم( 
فع�ى الراغبني من ال�ركات األجنبي�ة واملحلية 
واملقاولني من ذوي الخربة واالختصاص مراجعة 
محافظة الب�رة )مديرية العق�ود الحكومية/ 
قسم التعاقدات( الكائن يف بناية ديوان املحافظة 
ل�راء مس�تندات املناقصة )التندر( بس�عر غري 
قابل للرد ومبني إزاء كل مناقصة اعتبارا من يوم 
االح�د املصادف 2015/9/6 علم�ا إن آخر موعد 
إليداع العطاءات الس�اعة الثاني�ة  ظهراً من يوم 
االحد املص�ادف 2015/9/20علم�ا انه قبل ذلك 
س�يعقد مؤتمر خاص باإلجابة عى استفسارات 
املش�اركني يف املناقص�ات بمقر دي�وان محافظة 
البرة يف تمام الساعة الحادية عر صباحاً من 

يوم االثنني املصادف 2015/9/14
 وبحض�ور ممثيل ال�ركات املتقدمة خال فرتة 
الفتح عى أن يتضمن العطاء املقدم ثاثة ظروف 

داخل ظرف واحد  تحتوى عى ما ييل
 1- ظرف يتضمن العرض التجاري . 

 2-  ظرف يتضمن العرض الفني . 
 3- ظرف يتضمن كافة املستمسكات املطلوبة :

رشوط التقديم :
 أ- يلت�زم مقدم العط�اء بتقديم تأمين�ات أولية 
بمبلغ مقطوع بنس�بة 1% من الكلفة التخمينية 
للمش�اريع ع�ى ش�كل خط�اب ضم�ان أو صك 
مصدق أو س�فتجة ناف�ذ إىل ما بع�د انتهاء مدة 
نفاذية العط�اء املحدد يف وثائ�ق املناقصة والتي 
ت�م تمديده�ا بمدة ال تق�ل عن 28 يوم�ا  صادر 
من م�رف معتمد من عموم محافظات العراق 
وال تقب�ل أي أوراق تجارية عند تقديم العطاءات 
كما ال يقبل أي عذر بش�أن تأخري دفع التأمينات 
اع�اه عى ان يك�ون خطاب الضم�ان موجه اىل 
الطرف االول )محافظة البرة- مديرية العقود 
الحكومية(ويذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية 
وأن ال يكون خطاب الضمان مروطاً وان يدفع 

The province of Basra / Directorate of government 
contracts is pleased to  announce  the eighteenth  
group for 2015 of the sector  )municipalities- 
municipality- agriculture(  within the allocations 
of )regions development program(. Thus, the 
interested specialized foreign and local companies 
and contractors should attend Basra Governorate 
Directorate of government contracts /Contracts 
Department( located in the governorate office  to  
purchase tender documents  in a non-refundable 
price that is explained in front of the tender 
starting from Sunday   on 6/9/2015  noting that 
the last date for submitting proposals is Sunday  
on  20/9/2015 at 2:00 pm knowing that a special 
conference will be held to reply bidders' questions 
about the tenders at the Basra Governorate office  
on  eleven o'clock on Monday  14/9/2015
 in the presence of representatives of presented 
companies during the Opening period   that includes 
the three envelopes of the tender submitted in one 
envelope
contains the following
1 –An envelope includes commercial offer.
2 – An envelope includes the technical offer.
3 – An envelope includes  all the  required documents  
:
Submitting  conditions :
A - The bidder is committed to submit a bid bond 
of 1% which is equal to the estimated cost for 
the projects as a letter of credit, bank check or 
certified check and the expiry date of this bond 
should be after the validity of the specified bid in 
the tender documents that will be extended for no 
less than 28 days issued from a certified bank for 
all Iraqi provinces. Any bank statement would not 
be accepted when  submitting the bid .Also, any 
apology for delaying the payments of the bond will 
not be accepted. 
The letter of credit should be addressed to Basra 
Governorate- directorate of government contracts 
and the bidder should  mention the name and the 
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حني الطلب
ب- يجب أن يكون املتق�دم لرشاء تندر املناقصة 
وكذلك مقدم العطاء إما املدير املفوض للرشكة أو 
حاصل عىل توكيل أو تخويل رس�مي من الرشكة 

بالنسبة للرشكات األجنبية والعربية .
ج- يلتزم مق�دم العطاء بتقديم الكف�اءة املالية 
للرشك�ة من خ�ال تقديم الحس�ابات الختامية 
للرشكة  للس�نتني االخريتني )مربحة( كحد ادنى 
مصادق عليها من قبل املحاسب القانوني للرشكة 

ومؤيد من قبل املرصف . 
د- يلت�زم مقدم العطاء بتقدي�م األعمال املماثلة 
م�ن خال تقدي�م قائمة مفصل�ة باألعمال التي 
ق�ام بتنفيذها مع بيان الجهة الت�ي قام بالعمل 
لحس�ابها ويعتم�د يف ذل�ك عىل الكتب الرس�مية 
الصادرة عن الجهات الحكومية التي تؤيد القيام 

باألعمال املحالة أو املنجزة عىل حسب حالته.
ه- كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة للرضائب 
/ قس�م الرشكات نس�خة ملونة نافذة للرشكات 

املحلية.
و- حج�م االلتزام امل�ايل من خ�ال تقديم قائمة 
مفصلة باألعمال التي يقوم بتنفيذها حاليا والتي 
لم تنجز بعد عند تقديم العطاء والجهة التي يقوم 

بالعمل لحسابها .
ز- تقديم ما يؤيد الكفاءة بالتنفيذ مع بيان مؤهات 

الجهاز الفني واملعدات واآلليات التخصصية
ح- تلتزم الرشكة بتقدي�م جدول تقدم عمل أويل 
للمرشوع عىل ان يتم تقديم جدول عمل تفصييل 

بعد توقيع العقد لغرض املصادقة عليه.
ط- يف حالة اش�راك اكثر م�ن مناقص يف تقديم 
عط�اء واح�د لتنفيذ العق�د تكون مس�ؤوليتهم 
تضامني�ة تكافلية يف ذلك لتنفي�ذه عىل ان يقدم 
عقد املشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء مع 

تقديم كافة املستمسكات املطلوبة للرشكتني
ي- تقديم حركة مرصفية من قبل الرشكة املنفذة 
) حركة أموال الرشكة يف املصارف لس�تة اش�هر 

االخرية( 
ك- تلتزم الرشكة بتقدي�م قرص ) CD ( يحتوي 
عىل جميع األوراق واملستمسكات املقدمة من قبل 

الرشكة
ل- عىل الرشكة تقديم كافة املستمسكات باللغة 

العربية و اللغة االنكليزية .

number of the specified tender in this letter of 
credit. Also, it should be unconditioned and paid 
when requested.
B - The bidder should be either the company 
authorized manager or a person  having an official 
authorization letter of the company in regard with 
foreign companies.
C – The bidder is committed to submit  financial 
capability via presenting the bank statement of 
the company for the last two years )profitable( 
at minimum assured by a legal accountant and a 
certified by the bank.
D – The bidder is committed to provide similar 
works through providing a detailed list of the 
works which he implemented with  referring to 
the party for which he worked ,and is based on the 
official letters issued by government al authorities 
that certify the awarded or implemented works 
according to the work type .  
E - clearance  letter from the GCT / companies 
department colored  copy valid for local 
companies. 
F – The amount of the financial commitment via 
providing a detailed list of the works that he is 
implementing and which are not completed yet  
at the tender offer  and the party for which he 
works. 
G – presenting what provide the implementation 
efficiency and explaining the technical 
qualifications, equipment and specialized 
machines.
H- The company is committed to present a 
preliminary time schedule   of work progress on the 
condition that a detailed work schedule be presented 
after signing the contract to be approved.
I- In case of  sharing of more than one bidder in 
presenting one bid to implement the contract 
)project(, both parties should be responsible to 
implement it on the condition that the join venture 
contract be presented assured with the bid. Also, all 
the required documents of both companies should 
be presented.
J – presenting a cash flow by executing company 
)the company cash flow  for the last six months(
K - the company should present a )CD( containing 
all documents presented by the company
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م- تلتزم الرشكة بتقديم جميع الوثائق الخاصة 
بالرشكة وبمديرها املفوض ووكالءه أو مخوليه 
مرتجم�ة إىل العربي�ة ومصدقة م�ن قبل مرتجم 

قانوني معتمد
مالحظ�ة /ع�ى مقدم�ي العط�اءات مراعاة ما 

ييل:؛
*أن يكون العرض نافذ حس�ب ما ورد يف) أ( من 

الفقرة ) 3( 
*أن تقوم الرشكة بتثبيت عنوان مكتبها مع أرقام 

الهواتف والربيد االلكرتوني عى الظرف
*يتحمل من ترس�و علية املناقص�ة أجور النرش 

واإلعالن 
*إذا ص�ادف يوم غل�ق املناقصة عطلة رس�مية 
يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل 

يوم العطلة
* يخضع هذا اإلع�الن إىل تعليمات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم )2( لس��2014�نة وكافة القوانني 

والتعليمات والضوابط النافذة 
* ال يجوز ذكر اي رشط أو تحفظ يخالف ما ذكر 

أعاله 
* تلتزم الرشكة بالعمل مدة 16 / س�اعة . 

* يف حالة طلب تمدي�د فرتة اإلعالن من قبل احد 
ال�رشكات يكون تقديم طلب التمديد قبل س�بعة 

أيام من تاريخ غلق املناقصة 
* تلتزم الرشكة باملدة املحددة يف اإلعالن إال يف حالة 

تقديمها مدة اقل من املدة املحددة يف اإلعالن . 
* أن الدرج�ة والصنف تخص ال�رشكات املحلية 

فقط .
*يف ح�ال اختالف املعنى بني اللغة العربية واللغة 

االنكليزية تعتمد اللغة العربية
* للدائ�رة الح�ق يف إلغاء املناقص�ة يف أي مرحلة 
من مراحله�ا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة 
وحس�ب مقتضي�ات املصلح�ة العام�ة وال يحق 
للمش�رتكني يف املناقص�ة املطالبة ب�أي تعويض 

جراء ذلك.
*يتحمل من ترسو عليه احدى املناقصات تجديد 

خطاب الضمان .

L- the company should provide all the documents 
in Arabic and English language.
M - the company is committed to provide all the 
documents of the company and its authorized  
manager, his agents and authorized people 
translated into Arabic and certified by a certified 
translator.
Note / bidders should consider the following:;
* The bid should be valid as stated in )a( of item 
)3(
* The company should write its office address 
with phone numbers and e-mail address on the 
envelope
* the bidder to whom the tender is awarded  should  
bear the cost of publishing and advertising
* If it the closing happened an official holiday, the 
closing date of the official working day will follow 
the day of holiday  
* This announcement is subjected to the instructions 
of contracts implementation No. )2( for 2014 and 
all the valid laws and instructions  
* Any condition or reservation that contradicts with 
the conditions mentioned above is not allowed
* The company is committed to work for 16 / 
hours.
* In case of making a request to extend the closing 
date via one of the companies, the extension request 
should be presented before seven days of the bid 
closing date
* Company is committed to the time limit in the 
announcement , except in the case provided for less 
than the period specified in the announcement.
* The degree and class belonging to local companies 
only.
*In case of the difference in meaning between 
Arabic and English, Arabic language is depended.
* the office  has the right to cancel the tender at any 
time  before awarding , and not to make the superlative 
according to the public interest. The bidders have 
no right  to ask for any compensation. 
*the bidder for whom one of the tenders is awarded 
should renew the letter of credit.
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قائمة بإعالن الوجبة الثامنة   عشر لعام 2015 والخاصة بـقطاع )بلديات- بلدية- زراعة( ضمن تخصيصات برنامج تنمية األقاليم

  A list of the announcement of the eighteenth group for 2015  of  the sectors )municipalities- municipality- agriculture( within the allocations of  

regions development program

ت 

رقم المناقصة 

Tender number

اسم المشروع 

Project name

الموقع 

Location

الدرجة 

Grade

الصنف 

Class

مدة االنجاز

Complei
 tion time

كلفة المشروع 

) بالدينار( 

Project cost

)IQD(

كلفة التأمينات االولية

Cost of initial insuri
ances

.Classificatio Noرقم التبويب

سعر التندر ) 
باالف ( دينار 

 Tender price
))IQD

المالحظات  

Notes مادة

material

نوع

type

ت نوع

 Type
.No

تسلسل

Sequence

1

/87/4
بلديات/2015 

munici�/4/877
palities /2015

برنامج تنمية 
االقاليم لسنة 2013 

 Regions
 development
 program for

2013

اعمال الدفن 
بالترابية وتنفيذ 
افرازات القطع 
السكنية لبلديات 
االقضية والنواحي

 Works of
 burying with

 soil and
implement�
 ing areas

 of housing
 regions for
 townships
municipali�

 ties

الرابعة

Fourth

انشائية

Con�
struc�
tion

240 يوم

 240
days

4,739,900,00047,399,000918713087150

بدون عرض فني

 No technical
specification

2

13/9/بلدية/2015 

munici�/9/13
pality/ 2015

برنامج تنمية 
االقاليم لسنة 2013 

 Regions
 development
 program for

2013

دفن بالتراب 
والسبيس للشوارع 
الفرعية الفرازي 

)2356 �2358(

 Burying with
 soil and soft
soil the sub�
 streets for
the two re�

gions )2356�
 )23587

المركز

Cen�
ter

الثانية

Second

انشائية

Con�
struc�
tion

365 يوم

 365
days

10,1687,000,000101,6870,00091871321200

بدون عرض فني

 No technical
specification

3

/1/4/1
زراعة/2015

agricul�/1/4/1
ture/ 2015

برنامج تنمية 
االقاليم لسنة 2012

 Regions
 development
 program for

2012

األعمال الغير منجزة 
لمشروع دعم 

مستلزمات النحل 

Non�complet�
 ed works for
 the project of

 supporting
bees acces�

 sories

عام

Gen�
eral

العاشرة

Tenth

كهرباء

Elec�
tricity

21 يوم

days 21
167,000,0001,670,00061822275

عرض فني 

Tech. specifi�
cation

4

1/ بلديات/ أ 2015 

imunicipal /1 
ties

 A 2015/ 

برنامج تنمية 
االقاليم لسنة 2015

Regions develi
opment proi

gram for 2015

اعمال تأهيل وتبليط 
شوارع الدير /أ- 
الجزء الشمالي 

 The Works of 
 rehabilitation
and paving Ali

 Deir streets /Ai
  northern part

الدير 

 AliDeir

الثالثة 

 Third

انشائية 

Coni
struci
 tion

300 يوم 

 300
 days

8,633,600,000

. Classification No    رقم التبويب

كلفة التأمينات االولية 

Cost of 

initial insurances 

نوع 
االستثمار

Investi
 ment
 type

الباب

Sort

القسم

 Section

الفصل

Part

المادة

Mai
tei
rial

النوع
تسلسل

Sequence

بدون عرض فني 

No Tech. specifii
cation

86,336,000343163915



فوؤاد ح�سون

ل�م يك�ن غريبا علين�ا كمتابعني أن ينعق�د مؤتمر الدوحة 
من أجل رعاية )املعارضة الس�نية العراقية( وهذا العنوان 
يراد منه أش�ياء عديدة أبرزها محاولة شق الصف الوطني 
العراقي عرب إحياء ملف الطائفية الذي قربه أبناء الش�عب 
العراق�ي بموقفهم املوحد إزاء تنظي�م »داعش« ووقوفهم 

صفا واحدا يف معركتهم ضد اإلرهاب املدعوم خارجيا.
وأيضا هذا العنوان يراد منه مللمة املطلوبني للعدالة العراقية 
من الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي ووضعهم يف 
إطار )املعارضة الس�نية( وكأن الذي يحكم العراق الشيعة 
فقط أو هكذا يريد البعض اإليحاء للعالم من خالل تسمية 

املؤتمر دون أن يكلف نفس�ه النظر للخارطة السياسية يف 
العراق ليعرف جيدا أن هنالك رشاكة حقيقية يف إدارة البلد 
مم�ا ينفي كل اإلدع�اءات التي يحاول�ون الرتويج لها عرب 
عناوي�ن طائفية لم تع�د ذات قيمة لدى الش�ارع العراقي 
املوح�د الي�وم، ناهيك عن ان من ش�ارك يف ه�ذا املؤتمر ال 
يحمل تفويضا من س�نة العراق لكي يمثلهم  يف ظل وجود 

نواب منتخبني من قبل الشعب العراقي بصدق وأمانة.
وأيضا ان انعقاد هذا املؤتمر املش�بوه يف هذا التوقيت يؤكد 
بما ال يقبل الش�ك بأنه يمثل محاولة قطرية من أجل إبعاد 
س�نة الع�راق عن واجبه�م الحقيق�ي املتمث�ل يف التصدي 
لتنظيم »داعش« وس�ط انخراط أبناء الرمادي واملوصل يف 
حش�د ش�عبي وطني غايته تحرير املدن م�ن قبضة هؤالء 

الوحوش املدعومني من هذه الدولة وغريها.
ولع�ل الدوحة تدرك جي�دا أن وحدة الش�عب العراقي بكل 
مكونات�ه وتحرير العديد م�ن املدن وإبداء عش�ائر األنبار 
واملوص�ل ومن قبل عش�ائر صالح الدي�ن مواقف واضحة 
ورصيحة م�ن التنظيم�ات اإلرهابية وتطوعه�ا إىل جانب 
القوات املسلحة وطي صفحة الطائفية ومغادرتها تماما، 
كل ه�ذا جع�ل الدوحة تبح�ث يف رماد الطائفي�ة إلحيائها 
م�ن جديد عرب هذا املؤتم�ر الذي لن تكون ل�ه أية تأثريات 
عىل العراق بحكم الرفض الش�عبي والس�يايس له من قبل 
الس�نة يف العراق قبل غريهم ووقوف جميع العراقيني ضد 
مخطط�ات التقس�يم.وأيضا يتزامن عقد ه�ذا املؤتمر مع 
حملة اإلصالحات التي أطلقتها الحكومة العراقية والربملان 

م�ن أجل بناء دولة املؤسس�ات والقضاء ع�ىل املحاصصة 
الطائفية ومن هنا تتأك�د لنا النوايا الحقيقية لهذا املؤتمر 
الذي لم ولن يحصد من يشارك فيه سوى الخيبة والخرسان 
ش�أنه يف ذلك شأن الكثري من املؤتمرات التي عقدت يف دول 
أخرى وانتهت بالفش�ل الذريع ألن من شارك فيها لم يضع 
س�وى مصالحه الخاصة وتجارته ب�أرواح الناس األبرياء 

من أبناء وطنه ومحافظته واملكون الذي ينتمي إليه.
وعلينا أن نش�ري هنا اىل ان مؤتم�رات كهذه هي محاوالت 
لم تنقطع منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا وال نتوقع لها 
أن تتوق�ف طاملا ان هنالك من باع نفس�ه م�ن أجل حفنة 
من الدوالرات ومن اتخذ من عواصم الدول املجاورة للعراق 

منابر للتصعيد والفتنة.

مرت علينا هذا العام 2015 الذكرى السبعون عىل تأسيس 
األم�م املتح�دة يف 1945/6/26، اذ وقعت آن�ذاك 50 دولة 
مس�تقلة، ومنها العراق يف س�ان فرانسس�كو عىل وثيقة 
تأسيس املنظمة. وترأس وفد العراق آنذاك املرحوم الدكتور 
فاض�ل الجمايل الذي وّق�ع عىل الوثيق�ة، واعتمدت وثيقة 
التأس�يس يف 1945/10/24. وقد أُسس�ت ه�ذه املنظمة 
الدولي�ة التي ُس�ميت باألمم املتحدة، ع�ىل أنقاض حربني 
عامليت�ني، ملنع حدوث ح�رب ثالثة ولحفظ الس�لم واالمن 

الدوليني.
العضوية يف مجلس األمن

ن�صَّ ميثاُق تأس�يس املنظمة الذي ُس�مّي َبميث�اق األمم 
املتح�دة ع�ىل من�ح ال�دول الك�ربى )الوالي�ات املتح�دة، 
وبريطانيا، روسيا، والصني، وفرنسا( مقاعد دائمة يف اهم 
جهاز م�ن أجهزة املنظمة اال وهو مجلس االمن وس�ميت 

بعد ذلك بالدول الدائمة العضوية يف مجلس االمن. 
وتضم�ن ميث�اق األم�م املتح�دة ايض�اً تمتع ه�ذه الدول 
الخمس بمزايا خاصة منها حق النقض او الفيتو. واجتمع 
مجل�س االمن ال�دويل ألول م�رة يف 1/17/ 1946 يف مبنى 
ويس�ت منسرت يف لندن، هذا ويستمد مجلس االمن أهميته 
وس�لطته عىل املنظمة الدولية من قراراته وتوصياته التي 
تعت�رب ملزمة للدول األعض�اء يف األمم املتح�دة، ومن اهم 
الق�رارات تلك الت�ي تصدر بموجب الفصل الس�ابع مليثاق 
األمم املتحدة كونه يخول مجلس االمن التوصية باستخدام 
الق�وة يف تنفي�ذ قرارات�ه يف حال ع�دم التوص�ل اىل حلول 
سياس�ية. باإلضافة اىل الدول الخمس الدائمة العضوية يف 
مجلس االمن، يتم انتخاب 6 دول بصورة دورية إلشغال 6 
مقاعد غري دائمة تس�مى بال�دول غري الدائمة العضوية يف 
مجلس االمن وهي تتمتع بحق التصويت ورئاسة املجلس 
لكنها ال تمتلك حق النقض، وتتناوب الدول يف اشغال هذه 
املقاعد ملدة س�نتني، ليصبح قوام مجلس االمن 11 عضواً 

خمسة منهم دائمون و6 غري دائمني. 

وبزيادة ع�دد الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة ازداد 
الضغط عىل مجلس االمن لتوسيع عضويته. وفعالً يف عام 
1965 تم�ت زيادة عدد املقاعد غري الدائمة العضوية من 6 

اىل 10 لتصبح عضوية مجلس االمن 15 عضواً.

محاوالت توسيع العضوية يف مجلس األمن
لم يطرأ تغيري يذكر عىل عضوية مجلس االمن من الناحية 
العددي�ة منذ عام 1965 بالرغم م�ن الزيادة الكبرية للدول 
الت�ي انضمت اىل األم�م املتحدة عرب الس�نني وتغري ميزان 
القوى لصالح بعض الدول سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، 
وب�دأت اليابان وأملانيا، اللتان تش�كل مس�اهمتهما جزءاً 
كب�رياً يف س�ري اعمال منظم�ة األم�م املتح�دة، يف التحرك 
للحص�ول عىل مقاعد يف مجلس االم�ن، وبدأت دول أخرى 
مث�ل الربازيل والهن�د وجن�وب افريقي�ا ونيجرييا ومرص 
هي األخرى تتعاىل اصواتها لثقلها الس�يايس واالقتصادي 
وحجمه�ا االجتماعي وتأثريه�ا يف قارتها االمر الذي يحتم 

عىل دول املنظمة االستماع لها. 
وفعالً يف عام 1993 أنشأت األمم املتحدة ما يسمى بالفريق 
العامل املفتوح العضوية ملناقش�ة اع�ادة هيكلة وإصالح 
مجلس االمن وتحسني أساليب عمله، وفق خمسة محاور 
ه�ي فئ�ة العضوي�ة، والتمثي�ل اإلقليمي وحجم توس�عة 
املجلس، وتحس�ني أس�اليب عمل املجلس بما فيها مسألة 
الش�فافية وخاصة بما يتعلق بانتخاب األمني العام، وحق 
النقض )الفيتو(، باإلضافة اىل عالقة املجلس بأجهزة األمم 
املتحدة األخرى كالجمعي�ة العامة.  وعىل الرغم من مرور 
22 عام عىل انش�اء هذا الفريق العامل اال ان أي اتفاق بني 
الدول اليزال بعيداً، وان الخالفات بينها عىل آليات اإلصالح 
عميق�ة ولم تتفق هذه ال�دول عىل املبادئ الرئيس�ة التي 

سيجري اصالح مجلس االمن استناداً اليها.

املقرتحات املطروحة يف املفاوضات
ان اغلب املقرتحات التي قدمتها الدول واملجاميع السياسية 
والجغرافية االقليمية تأخذ بنظر االعتبار التوس�ع الفعيل 

الحاص�ل يف عدد أعضاء املنظم�ة والغبن الذي أصاب هذه 
املجامي�ع او ال�دول، فاملق�رتح الذي قدمت�ه كل من املانيا 
والهن�د والربازيل والياب�ان املعروفة بدول )G4( ينص عىل 
ان يوس�ع  مجلس االمن الحايل بإضافة 10 مقاعد جديدة 
6 منه�ا دائم�ة العضوي�ة و4 منه�ا غري دائم�ة العضوية 
ليصبح عدد أعضاء مجلس االمن من )15( حالياً اىل )25( 

مستقبالً ونلخص املقرتح كاآلتي:
الج�زء األول: الدول الدائم�ة العضوية االن )5( هي أمريكا 
وروسيا وبريطانيا وفرنس�ا والصني،  يضاف اليها 6 دول 
جديدة دائمة العضوية )2( من قارة آس�يا و)2( من قارة 
افريقي�ا و)1( م�ن اوروب�ا الغربي�ة، و)1( لق�ارة أمريكا 
الالتيني�ة ليصبح ع�دد الدول الدائم�ة العضوية هو )11( 

بدالً من )5( كما هو الحال اآلن.
الج�زء الثان�ي: إضاف�ة )4( مقاع�د جدي�دة غ�ري دائمة 
العضوية تش�غل من قبل الدول بش�كل دوري ملدة سنتني، 
مقعد إضايف آلس�يا وآخر ألفريقيا وواحد الوروبا الرشقية 
واألخ�ري من حصة أم�ريكا الالتينية. وبالتايل يتم توس�يع 
مجل�س االم�ن اىل )25( دول�ة مس�تقبالً حس�ب مقرتح 

.G4 مجموعة
والواق�ع ان هذا املقرتح يقدم بع�ض التنازالت منها وضع 
قي�د زمن�ي عىل اس�تخدام ح�ق الفيت�و، اذ يتوج�ب عدم 
اس�تخدام ال�دول الجديدة ال��)6( الدائم�ة العضوية حق 
النق�ض ملدة 15 عاماً. وقد اعتمدت هذه الدول األربع مبدأ 
الت�وازن للحصول ع�ىل مقاعد دائمة اخ�ذًة بنظر االعتبار 
مصالحه�ا الوطنية، فمقاعد آس�يا املقرتح�ة ترغب الهند 
والياب�ان يف الحصول عليها، ومقاعد افريقيا قد تس�تحوذ 
عليها اما جنوب افريقيا او نيجرييا او مرص، اما يف أمريكا 
الالتيني�ة ف�ان الربازيل هي صاحبة الح�ظ االوفر، يف حني 
تأخذ املانيا حصة أوروبا. وكما هو موضح يف املقرتح فان 
هن�اك زي�ادة 4 مقاعد غري دائمة العضوية تش�غله الدول 

دورياً ملدة سنتني.
وقدم�ت مجموع�ة )متحدون م�ن اجل التواف�ق( املكونة 
م�ن )27( دولة يف االمم املتحدة أبرزها س�ويرسا وإيطاليا 

وكن�دا وباكس�تان واملكس�يك وكوري�ا الجنوبي�ة وتركيا 
مقرتح�ًا بتوس�يع مجلس االم�ن اىل )25( دول�ة مع بقاء 
الدول الخمسة الدائمة العضوية نفسها وبجميع حقوقها 
واضاف�ة )10( دول جدي�دة غ�ري دائمة العضوية تش�غل 
املقع�د دوري�اً مل�دة عام�ني موزعة ع�ىل القارات حس�ب 
حجمه�ا وتأت�ي الع�رشة مقاع�د املضافة من آس�يا )3( 
وافريقي�ا )3( وامريكا الالتيني�ة )2( واوروبا الغربية )1( 
واوروب�ا الرشقية )1(، كما يدعو املقرتح اىل الحد والتقييد 
يف اس�تخدام حق النقض من قبل ال�دول الدائمة العضوية 
وخاص�ة يف املواضيع التي تتعلق بالجرائم ضد اإلنس�انية 

التي تهدد السكان.
املوقف العراقي والعربي

لعل�ه م�ن املناس�ب ان نتط�رق اآلن اىل موق�ف الع�راق 
واملجموع�ة العربي�ة م�ن مس�ألة اصالح مجل�س االمن، 
فقد ش�ارك الع�راق ومنذ 22 س�نة يف النقاش�ات املطولة 
إلص�الح مجلس االمن ع�رب الخرباء والقانوني�ني يف وزارة 
الخارجية وانضم اىل االجماع العربي يف هذه املس�ألة، رغم 
ان املجموع�ة العربية هي نفس�ها منقس�مة حول أفضل 
الحلول، ويأت�ي زخم وقوة املوقف العرب�ي من عدد الدول 
العربية األعضاء يف األمم املتحدة )22( دولة والتي تمثل 12 
باملئ�ة من مجموع عدد الدول األعض�اء الحاليني، وبالتايل 
تطالب املجموعة العربية بأن يكون لها مقعد دائم يف حال 
توس�يع عدد مقاعد ال�دول الدائمة العضوي�ة مع إضافة 
عضو آخر دوري يش�غل املقعد كل عامني وحسب التوزيع 
الجغ�رايف القاري وبالتناوب بني ال�دول العربية يف افريقيا 

وآسيا. 
وركزت املجموعة العربية عىل ان استخدام الدول الخمسة 
الدائم�ة العضوي�ة اىل حق النقض )الفيتو( كان تعس�فياً 
وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلس�طينية وحق الش�عب 
الفلس�طيني يف تقري�ر مص�ريه. وتدع�م كل من فرنس�ا 
وبريطانيا تضييق نطاق استخدام حق النقض يف املجلس. 
ومن الجدي�ر بالذكر ان هاتني الدولتني لم تس�تخدما حق 
النق�ض منذ عام 1989. وال بد من اإلش�ارة اىل ان مواقف 

ال�دول العربية هي األخ�رى لم تكن موح�دة، فمثالً حول 
ش�مول اح�دى الدول العربي�ة بمقعد دائم يف حال توس�ع 
عدد الدول الدائمة العضوية، لم يتفق العرب حتى االن عىل 

تسمية تلك الدولة العربية. 
وهناك عدة دول تتصدى للصدارة لش�غل املقعد الدائم مثل 
الجزائر ومرص والسعودية والعراق، ويف حالة تسمية دول 
عربي�ة هل س�تكون تلك الدول�ة العربية ممثل�ة للقضايا 

العربية كاملة دون تحيز لسياستها الوطنية؟ 
وهل ستس�مح دول مثل أمريكا وفرنس�ا وبريطانيا بضم 
بل�د عربي يتمت�ع بعضوية دائم�ة يف املجل�س مع جميع 
الصالحي�ات بضمنها ح�ق النقض اخذين بنظ�ر االعتبار 
التأث�ري املبارش عىل مصالح تلك الدول مع إرسائيل؟، حتماً 

ستكون اإلجابة ب� )كال(.
واخرياً، تتباين آراء الدول الدائمة العضوية بش�أن توسيع 
مجل�س االم�ن، ويف اس�تخدام حق النق�ض وتطوير عمل 
املجلس بش�فافية أك�رب واحاطة الدول األعض�اء يف األمم 
املتح�دة بمجري�ات النقاش�ات، وال يوج�د له�ذه ال�دول 
موق�ف ثابت وواض�ح من كل ما رسدناه س�ابقا، وتبقى 
ه�ذه الدول الدائم�ة العضوية تتناغم س�طحياً مع الدول 
األعضاء يف االمم املتح�دة وربما تتقارب بعض اآلراء حول 
االصالحات يف أس�اليب العمل والش�فافية وربما يف أصعب 

الحاالت توافق عىل الحد من استخدام حق النقض. 
ام�ا من ناحي�ة توس�يع املجل�س واضافة مقاع�د دائمة 
العضوية فال اعتقد ان تلك الدول سوف ترتقي اىل املسؤولية 
الكامل�ة وتتخذ قراراً جدياً بهذا الخصوص كونها س�عيدة 
جداً باملكاس�ب التي منحها إياها ميثاق األمم املتحدة منذ 
تأس�يس مجلس االمن عام 1945 وهي ليس�ت مس�تعدة 
للتن�ازل عن حق مكتس�ب لها او منح هك�ذا حق اىل دول 
اخرى. ولتقديم حسن النية للدول األعضاء يف االمم املتحدة 
ربما تكتفي هذه الدول )الدائمة العضوية( باملوافقة عىل 
توس�يع عدد أعضاء املجلس غري الدائمني من )10( حالياً 
اىل )14( ليصب�ح عدد أعضاء املجل�س بكامل حلته )19( 

عضواً بدالً من )15( يف وقتنا الحايل.

نعيش اليوم ع�رص البلبلة, و إختالط األوراق, 
وه�ذا أصاب كثري من ال�دول, وقد أراد الباري, 
أن نك�ون يف ه�ذا الع�رص, قدوة املس�لمني, و 
ال نك�ون غافلني ع�ن دبيبها, فينت�رش األمر, 
ويعج�ز املخلصني أن عن ابعاد رشها, بس�بب 
س�وء نواي�ا األح�زاب السياس�ية والعصابات 
التكفريي�ة, القائمة عىل نزاعات دائمة, ويكيد 
بعضها لبعض, عىل س�بيل التس�لط بالحكم, 

وإستالم املناصب.
أنش�أت األحزاب إعالم وصحاف�ة خاصة بها, 
للتش�هري بمن يخالفه�م, يقلب�ون الحقائق, 
وينرشون الكذب, وتقذف ألس�نتهم وأقالمهم 
الس�م بالحدي�ث, فيحرف�ون حقائ�ق أعمال 
غريه�م, إبتغ�اء مرض�اة أصح�اب األم�ر يف 
األحزاب, لتجذب الناس إليها, فيتلوثون معهم 
بالخب�ث, والحق�د الدف�ني املربم�ج, بدواف�ع 

اإلستعمار والصهيونية.
فرضت علين�ا املرحلة الراهنة ن�وع جديد من 
اإلعالم لقن�وات مأجورة, ترت�دي ثوبا جديدا, 
يروق لناظريها من بعيد, ويتظاهرون بالرباءة 
والخش�وع, وطلب الخري للناس, والنفع للبلد, 
وخالله�ا يدس�وا الس�م روي�دا, وس�اعة بعد 
س�اعة, حت�ى يستس�اغ امل�ذاق, ويتخيل لهم 
الن�اس يطلبونه, ويجن�دون لهذا الخبث جمع 
من اإلعالمني والصحفيني والكتاب املأجورين, 
اللذين ضلوا عن حقيقة أنفس�هم, وأفسدتهم 

املدارس األجنبية.
ب�الء الفتن.. ل�م نج�د اليوم من يكش�ف عن 
نواياه الخبيثة وأس�اليبه, وعن دبيبه يف الرأي 
الع�ام, الذي يمثله رواد م�ن الكتاب والعلماء, 
خل�ت قلوبه�م م�ن التق�وى والح�ق, خالفوا 
ونكروا الحقيقة, أس�ودة قلوبهم, و إس�تلموا 
مناص�ب يف الدول�ة, ألنهم من أتب�اع األحزاب 
السياسية, التي تقود البلد, وهنا تكون الكارثة, 
والدمار, وتجعل البلد عىل الهاوية  لسياس�تها 

الخاطئة.
يتعرض  الش�عب العراقي, بداي�ة لخلق الفتن 
والبلبلة, تنترش بني املتظاهرين, ليختلط األمر 
بالخداع, أثناء املجالس�ة وإس�تدراج الحديث 
والنقاش, ليبثوا س�م الخب�ث, الذي يحملونه, 
وينت�رش لضع�ف اإلدراك, وإخف�اء الحقيقة, 
ويستهدفون باإلساءة أصحاب الرأي  الصادق, 
أبناء املرجعية الدينية الرشيدة, اللذين يحملون 
هموم العراقيني, ويدافعون إلنقاذ العراق بكل 
املحاف�ل, ومطالبتهم بوحدة الص�ف العراقي 
وأطياف�ه, الدفاع عنه�م, لتصحي�ح األخطاء 
التي ترتكب بحقهم, و تقييم املجتمع للطريق 
الصحيح, وإنقاذه ما يمكن إنقاذه من سموم 

الخبث املأجور, يستكربون ويعوضون عنك .
الع�راق الي�وم أح�وج م�ا يك�ون إىل اإلع�الم 
واإلذاع�ات,  الح�رة  الصحاف�ة  و  الحقيق�ي, 
والقن�وات الصادق�ة, الت�ي تدافع ع�ن الحق 
البل�د,  له�ذا  الصادق�ة, يخلص�ون  والكلم�ة 
ويرس�مون الطري�ق الس�ليم, البعي�د عن كل 
امللوثات للجيل الجديد, لكشف الفاسد واليسء, 
واإلستعداد ملا وعدنا به الباري, لضهور املصلح 
يف األرض, ليعيد ما ينقصها من أمور اإلصالح , 
ومشاعر تهوى قلوب املوفقني إليها, وسعادة 
ملن نالها, فيتنافس املتنافسني, فهذا ما يحثنا 

عليه االسالم . 

إحذروا دبيب البلبلة

www.almustakbalpaper.net
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مؤمترات الفتنة

إصالح جملس األمن

علي نافع حمودي

عبدالحمزة السلمان

د. محمد علي الحكيم



فقدان
فقدت  مني هوية الطالب)محمد 
م�ن  الص�ادرة  نعي�م(  س�الم 
معه�د التدريب النفطي � برصة 
اختص�اص النفط ف�رع االنتاج 
والقياس�ات الحقلي�ة ع�ى من 
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فقدت هوي�ة وزارة التخطيط / 
الجهاز املركزي لالحصاء  بأسم 
/ زياد طارق حسني برقم 3644 
وتاري�خ 30 / 9 / 2012 فم�ن 
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها إىل جهة 

االصدار .

فقدان
 فقدت سنوية السيارة 
د(   81599( املرقم�ة 
بغ�داد / خص�ويص / 
صالون / دودج جارجر 
الرق�م  ذي  ابي�ض   /
 )IQVR00272170(
التابعة لوزارة الكهرباء 
الرجاء من يعثر عليها 
جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

رقم اإلخطار   429 / 2012
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )ش.م هيثم كثري زهراوي    
محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة  إىل  املنس�وب   )
الب�رصة  مل�ا كن�ت متهما وف�ق امل�ادة/ 5 من 
ق.ع.د ع�ن تهم�ة غياب�ك عن مق�ر عملك من 
تاري�خ    2011/11/9 ولحد االن وبما إن محل 
اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغ�ك بهذا اإلعالن 
عى إن تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل 
للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا اإلع�الن يف محل 
إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا 
وتحجز أموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
م�ن املوظفني العمومي�ني إلق�اء القبض عليك 
أينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإل�زام األهليني الذين يعلم�ون بمحل اختفائك 
بإخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا م�ن قانون أصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى األم�ن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   137 / 2015
إعالن

الخامس�ة  الداخ�يل  األم�ن  م�ن / محكم�ة ق�وى 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )الرشطي حمود رواد حس�ن( 
املنس�وب إىل قيادة  رشطة محافظة البرصة  ملا كنت 
متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  
لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2011/9/15 ولحد 
االن وامل�ادة 35/ م�ن ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 
الختالس�ك ال�درع الواقي ومخازن بندقي�ة عدد )4( 
وعتاد بندقية كالش�نكوف عدد )150( اطالقة. وبما 
إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا اإلعالن 
ع�ى إن تحرض أم�ام محكمة ق�وى األم�ن الداخيل 
للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما 
م�ن تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك وتجيب 
عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف 
تج�ري محاكمت�ك غيابيا وتحج�ز أموال�ك املنقولة 
والغ�ري املنقول�ة ويطلب م�ن املوظف�ني العموميني 
إلق�اء القبض عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
سلطة حكومية وإلزام األهليني الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك بإخبار الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 
69 / أوال وثاني�ا وثالث�ا ورابع�ا م�ن قان�ون أصول 
املحاكم�ات الجزائية لق�وى األمن الداخ�يل رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رئاسة محكمة استئناف 
واسط االتحادية 

االح�وال  محكم�ة 
الش�خصية يف الزبيدية 

العدد/2580 
بن�اء عى الطل�ب املقدم 
اىل هذه املحكمة بتاريخ 
قب�ل  م�ن   2015/9/3
كاظ�م  )ج�واد  املدع�و 
ادع�ى  وال�ذي  حس�ن( 
املدع�و  ول�ده  بفق�دان 
سبايكر  بقاعدة  )ثامر( 
 2014/6/12 بتاري�خ 
قيم�ا  تنصيب�ه  وطل�ب 
علي�ه .. وعلي�ه مراجعة 
املحكم�ة خالل خمس�ة 
ع�رش يوم�ا م�ن الي�وم 
الت�ايل لالع�الن ويف حالة 
اليها  املش�ار  املدة  مرور 
س�وف تنظ�ر املحكم�ة 

بالطلب وف�ق القان�ون 
القايض 

منذر هادي دهام  

مجل�س القض�اء االع�ى 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف 

النجف االتحادية 
محكمة االحوال الش�خصية 

يف املناذرة 
العدد/815/ش/2015 

)ع�يل  علي�ه/  املدع�ى  اىل 
الحس�ني(  عب�د  حم�ودي 

مجه�ول مح�ل االقام�ة 
اعالن 

اقام�ت املدعية زوجتك )مها 
كاظ�م عبيد( علي�ك الدعوى 
815/ش/2015  املرقم�ة 
وموضوعه�ا تفري�ق لع�دم 
االنف�اق وبالنظ�ر ملجهولية 
مح�ل اقامت�ك علي�ه قررت 
اعالن�ا  تبليغ�ك  املحكم�ة 
بصحيفتني محليتني يوميتني 
 2015/9/15 ي�وم  وع�ني 
التاس�عة صباح�ا  الس�اعة 
موع�دا للمرافع�ة وعند عدم 
تج�ري  س�وف  حض�ورك 
املرافع�ة بحق�ك غيابيا وفق 

االصول 
القايض 

عبد الحسني الغزايل  

دائرة الكاتب العدل يف الخالص 
العدد/570

التاريخ/2015/9/3
اعالن تسجيل 

بن�اء ع�ى الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة من 
قب�ل الس�يد حمي�د ه�ادي حميد وامل�ؤرخ يف 
2015/6/14 املتضمن طلب تس�جيل املكائن 
القطع�ة  يف  حالي�ا  واملنس�وبة  ل�ه  العائ�دة 
35/1م24/املهردار واملدرجة اوصافها  ادناه 
فعى من له عالقة بها وادواتها املوس�ومة ان 
يراج�ع الط�رق القانونية الثبات ذل�ك وابراز 
استش�هاد لهذه الدائرة بغية ايقاف التسجيل 
خالل مدة خمس�ة عرش يوما م�ن اليوم التايل 
لتاري�خ النرش ويعترب التس�جيل متاخر لحني 
حسم الدعوى واالعرتاض ملدة سبعة ايام لدى 
املحكمة املختصة وبعكس�ه س�يتم تس�جيل 
وادواتها بأس�م طالب التسجيل وفقا لقانون 
الكتاب العدول رقم )32( لسنة 1998 وتعطى 

له شهادة التسجيل 
الكاتب العدل 

احم�د عب�د اله�ادي  
االوصاف

1-كابس�ة بل�وك صنع محيل ب�دون رقم نوع 
تركي 

2-خباطة مركزية صنع محيل بدون رقم نوع 
بنهري حجم 40مع كراف وكومربيرس 300لرت

 kva 2503-مولد

رقم اإلخطار   457 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م الهارب )الرشطي حازم محمد عبد 
جاب�ر( املنس�وب إىل مديرية  رشط�ة محافظة 
الب�رصة  مل�ا كنت متهم�ا وفق امل�ادة/ 37 من 
ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008  لتسببك يف حصول 
االرضار يف العجل�ة الحكومي�ة املرقم�ة )421( 
نوع الندكروز موني�كا. وبما إن محل اختفائك 
مجه�ول اقت�ىض تبليغ�ك بهذا اإلع�الن عى إن 
تح�رض أم�ام محكم�ة ق�وى األم�ن الداخ�يل 
للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا اإلع�الن يف محل 
إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا 
وتحجز أموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
م�ن املوظفني العمومي�ني إلق�اء القبض عليك 
أينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإل�زام األهليني الذين يعلم�ون بمحل اختفائك 
بإخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا م�ن قانون أصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى األم�ن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى

العدد 1651/ش/2015
التاريخ 2015/8/23

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

  اعالن
اىل املدعى عليه / صباح جبار خلف

 2015/6/30 يف  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
قرارها بالعدد اعاله والقايض بتأييد حضانة 
املدعي�ة رب�اب ثام�ر جوي�د ع�ى اطفاله�ا 
القارصي�ن كل من عبدالرحم�ن وحال وريم 
ابناء صباح جبار خلف ونظرا ملجهولية محل 
اقامتك حسب كتاب مركز رشطة االصمعي 
بالعدد 6643يف 2015/8/5 واملجلس البلدي 
ملنطقة االصمعي ) حي االمام الحس�ن عليه 
السالم ( يف 2015/8/4 عليه قررت املحكمة 
تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف  الحك�م  بق�رار 
واعرتاضك عليه خالل املدة القانونية فسوف 
يكتسب القرار الدرجة القطعية بحقك غيابا 

وعلنا
 القايض

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1097 / 2015 

اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

اسم املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي حسني قاسم منصور 
غميس / مديرية رشطة محافظة البرصة .

رق�م الدع�وى وتاريخه�ا : 984 / 2015
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2012/3/31

تاريخ الحكم : 4/ 2015/8
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكم�ت محكمة قوى االم�ن الداخيل الخامس�ة عى املدان 
الغائ�ب )الرشطي حس�ني قاس�م منصور غميس( باس�م 

الشعب بما ييل :
1 � بالحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق املادة 5/ق.ع.د 
رقم 14 لسنة 2008 بداللة املادتني 61/اوال و 69 /اوال من 
ق. أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 

2012/3/31 ولحد االن.
2 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه اينما 
وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69 

/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3 � ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم أعاله 
اس�تنادا ألحكام امل�ادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

.2008
4 � حج�ز اموال�ه املنقولة وغ�ري املنقولة اس�تنادا ألحكام 

املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
5 � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للم�ادة 42 / أوال ق.ع.د 

رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب جبار عاتي 
جرب مبلغ قدره عرشون الف دينار ترصف له بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية .
 حكم�ا غيابيا صادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام املادة 
   / يف  علن�ا  وافه�م  لالع�رتاض  قاب�ال  ق.أ.د  61/اوال م�ن 

/2015م

دائرة التسجيل العقاري يف غماس 
طلب تسجيل عقار مجددا 

بناءا ع�ى الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاري�خ )2014/9/28( لتس�جيل تم�ام 
العقار تسلس�ل )1584( محل�ة )الغرب( 
بأس�م )عري�ف عب�د عب�د الل�ه( مج�ددا 
باعتب�ار حائ�زا له�ا بصف�ة املال�ك للمدة 
القانونية ولغ�رض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهي�دا للتس�جيل وف�ق اح�كام قان�ون 
لس�نة   )43( رق�م  العق�اري  التس�جيل 
)1971( قررن�ا اعالن هذا الطلب فعى كل 
من يدعي بوجود عالق�ة او حقوق معينة 
عى ه�ذا العقار تقديم مالدي�ه من بينات 
اىل ه�ذه الدائ�رة خ�الل م�دة )30( يوم�ا 
اعتبارا م�ن اليوم التايل لن�رش هذا االعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة 
الع�ارشة صباحا م�ن اليوم الت�ايل النتهاء 
م�دة ه�ذا االع�الن وذل�ك الثب�ات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض 
مطرش نعيم 

مالحظ التسجيل العقاري يف غماس

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1107 / 2015 

اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

اس�م املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي عم�ار خنجر جالب 
لفته / مديرية رشطة محافظة البرصة .

رق�م الدع�وى وتاريخه�ا : 994 / 2015
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2012/11/5

تاريخ الحكم : 4/ 2015/8
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكم�ت محكمة قوى االم�ن الداخيل الخامس�ة عى املدان 
الغائب )الرشطي عمار خنجر جالب لفته( باس�م الش�عب 

بما ييل :
1 � بالحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق املادة 5/ق.ع.د 
رقم 14 لسنة 2008 بداللة املادتني 61/اوال و 69 /اوال من 
ق. أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 

2012/11/5 ولحد االن.
2 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه اينما 
وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69 

/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3 � ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم أعاله 
اس�تنادا ألحكام امل�ادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

.2008
4 � حج�ز اموال�ه املنقولة وغ�ري املنقولة اس�تنادا ألحكام 

املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
5 � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للم�ادة 42 / أوال ق.ع.د 

رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب جبار عاتي 
جرب مبلغ قدره عرشون الف دينار ترصف له بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية .
 حكم�ا غيابيا صادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام املادة 
   / يف  علن�ا  وافه�م  لالع�رتاض  قاب�ال  ق.أ.د  61/اوال م�ن 

/2015م

مجلس القضاء االعى
محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية
العدد 958 / ب / 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه / قابل مطرود فرحان 

اصدرت هذه املحكم�ة يف الدعوى البدائية 
 2015  /  8  / بتاري�خ 3  اع�اله  املرقم�ة 
حكما غيابيا يق�ي بالزامك بتادية مبلغ 
ثالثة ماليني وتسعمائة وخمسة واربعون 
الف دينار اىل املدعي موفق عبد خضري مع 
اتع�اب محاماة وكيل املدعي مبلغ ثلثمائة 
وخمس�ة وتس�عون ال�ف دين�ار وبالنظر 
ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي وانتقالك اىل 
جه�ة مجهولة عليه ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
ولك حق االع�رتاض خالل امل�دة القانونية 
وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية وفق االصول .
القايض

محمد عبد الله سهيل العبيدي

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1058 / 2015 

اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

اس�م املتهم ورتبت�ه ووحدته: الرشطي حس�ام عودة جابر 
حاتم / مديرية رشطة محافظة البرصة .

رق�م الدع�وى وتاريخه�ا : 279 / 2012
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2009/12/23

تاريخ الحكم : 29/ 2015/7
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكم�ت محكمة قوى االم�ن الداخيل الخامس�ة عى املدان 
الغائب )الرشطي حس�ام عودة جابر حاتم( باس�م الشعب 

بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )سنة واحدة( وفق الشق االخري 
من امل�ادة  5/ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 بداللة املادتني 
61/اوال و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه 

عن مقر عمله من تاريخ 2009/12/23 ولحد االن.
2 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه اينما 
وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69 

/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3 � ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم أعاله 
اس�تنادا ألحكام امل�ادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

.2008
4 � حج�ز اموال�ه املنقولة وغ�ري املنقولة اس�تنادا ألحكام 

املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
5 � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للم�ادة 42 / أوال ق.ع.د 

رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب جبار عاتي 
جرب مبلغ قدره عرشون الف دينار ترصف له بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية .
 حكم�ا غيابيا صادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام املادة 
   / يف  علن�ا  وافه�م  لالع�رتاض  قاب�ال  ق.أ.د  61/اوال م�ن 

/2015م

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1057 / 2015 

اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

اس�م املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي حيدر سعدون جبار 
كاظم / مديرية رشطة محافظة البرصة .

رق�م الدع�وى وتاريخه�ا : 255 / 2012
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2010/11/27

تاريخ الحكم : 29/ 2015/7
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكم�ت محكمة قوى االم�ن الداخيل الخامس�ة عى املدان 
الغائب )الرشطي حيدر سعدون جبار كاظم( باسم الشعب 

بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )سنة واحدة( وفق الشق االخري 
من امل�ادة  5/ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 بداللة املادتني 
61/اوال و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه 

عن مقر عمله من تاريخ 2010/11/27 ولحد االن.
2 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه اينما 
وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69 

/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3 � ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم أعاله 
اس�تنادا ألحكام امل�ادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

.2008
4 � حج�ز اموال�ه املنقولة وغ�ري املنقولة اس�تنادا ألحكام 

املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
5 � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للم�ادة 42 / أوال ق.ع.د 

رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب جبار عاتي 
جرب مبلغ قدره عرشون الف دينار ترصف له بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية .
 حكم�ا غيابيا صادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام املادة 
   / يف  علن�ا  وافه�م  لالع�رتاض  قاب�ال  ق.أ.د  61/اوال م�ن 

/2015م
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األمريك�ي  االقتص�اد  ل�و كان   
يتعافي في الواقع، ولم يُعد بحاجة 
إلى مثل أس�عار الفائدة المنخفضة 
هذه، الت�ي كان�ت الُمب�ّرر األصلي 
للسياس�ة، لماذا إذن احتمال نهاية 
أس�عار الفائدة القريب�ة من الصفر 

ُيرعب األسواق بهذا القدر السيئ؟
م�ن المؤك�د أن ال�دوالر ينبغي 
أن يكون ق�د ارتفع مقابل العمالت 
األخرى، خاصة في أسبوع أظهرت 
في�ه أرقام الناتج المحلي اإلجمالي 
له�ذا الرب�ع أن االقتص�اد الياباني 
انكم�ش مرة أخ�رى )خصوصا أن 
ذل�ك األداء الُمخيب لآلمال أدى على 
الف�ور إل�ى تكّهنات بأنه س�يكون 
هن�اك قريب�اً مزي�د م�ن برنام�ج 
التسهيل الكمي من األرض التي لم 

ُتشرق عليها الشمس بعد(.
األس�واق  بي�ن  االنفص�ال 

واالقتصاد الحقيقي، والفجوة بين 
األساس�يات والتقييم�ات ينم�وان 
يوم�اً بعد ي�وم، طالما السياس�ات 
ت�زال  ال  التقليدي�ة  غي�ر  النقدي�ة 
موجودة. هذه السياس�ات ال تعمل 
فقط على دعم مس�تويات الس�وق 
- ب�ل تعم�ل إل�ى ح�د كبي�ر عل�ى 
تحديده�ا. وهذا في حد ذاته أصبح 

مصدر التقلّب.
البحوث األساسية ال تُهم تقريباً 
بق�در تخمي�ن مواق�ف االحتياطي 
الفيدرالي. وألن األس�عار مدعومة 
بشكل اصطناعي من ِقبل الحكومة 
وإج�راءات البن�ك المرك�زي، ف�إن 
عل�ى  للعث�ور  ُتكاف�ح  الس�وق 

المستوى المناسب.
وف�ي حي�ن أن كل ش�يء ُيمكن 
أن يتغّي�ر غ�داً، إال أن أداء األس�هم 
الس�ندات.  أداء  دون  اآلن  حت�ى 

وهن�اك أس�باب وجيه�ة للش�عور 
بخيب�ة أمل حيال البورصة في هذه 
المس�تويات، مع الغياب )النهائي( 
الفيدرال�ي.  االحتياط�ي  لدع�م 
ولسبب واحد هو أن عمليات إعادة 
شراء األس�هم تتالشى، والشركات 
التي ش�اركت في هذه الممارس�ة 
لم تُع�د متفّوقة. ع�الوة على ذلك، 
س�ُيصبح م�ن الصع�ب أكث�ر ف�ي 
المس�تقبل تحوي�ل اإلي�رادات إلى 
صافي أرباح. لكن التفّوق النس�بي 
ألس�واق االئتم�ان قد يعن�ي تماماً 
أنها ستنخفض إلى مسافة أبعد من 
ذلك. وقد انخفضت أسعار السندات 
إلى أدنى مستوياتها لهذا العام، في 
حي�ن أن كال م�ن العوائد وهوامش 
الخزان�ة  س�ندات  عل�ى  الرب�ح 
األمريكي�ة ف�ي أعلى مس�توياتها 
لع�ام 2015، بحس�ب بيان�ات م�ن 

وحدة LCD في مجموعة ستاندرد 
آند بورز. واالنخفاض في األسبوع 
األخير من آب )أغسطس( الماضي 
كان األش�د ال�ذي يح�دث ف�ي يوم 
واحد منذ كانون األول )ديس�مبر( 
2014. وارتفع�ت هوام�ش الرب�ح 
عل�ى الس�ندات ذات العائد المرتفع 
في الواليات المتحدة بمقدار نصف 
نقط�ة مئوية تقريباً في األس�بوع 
حتى ي�وم األربع�اء، وبمقدار 265 

نقطة أساس قبل أكثر من عام.
وذكرت برقية س�ريعة من “بي 
إن بي باريبا” قب�ل بضعة أيام “أن 
الدمج بين الرف�ع المالي المرتفع، 
وأس�عار الفائدة المرتفعة، والنمو 
ألداء  داعم�اً  أم�راً  لي�س  البط�يء 
“بس�بب  وأضاف�ت:  األص�ول”. 
األس�هم  أس�عار  االنخف�اض ف�ي 
للُمقت�رض )كلم�ا انخفضت قيمة 

كان�ت  الش�ركات،  إح�دى  أص�ول 
مخاطر االئتم�ان أكبر(، فإن مزيدا 
من التصحيحات في هوامش الربح 

ال تزال محتملة”.
وبالنسبة للمس�تقبل، يبدو من 
المرج�ح أنه سيش�هد جميع أنواع 
الع�دوى الت�ي ال ُيمك�ن التنبؤ بها، 
ف�ي كل فئ�ات األص�ول والمناطق 
الجغرافية. ه�ذا يعني احتماال أكبر 
ألن يت�م نق�ل دوامة ُمنح�درة في 
األس�هم األمريكي�ة بس�رعة إل�ى 
سندات الشركات. وكان تقرير من 
كري�دي س�ويس قد ذكر األس�بوع 
الماضي أن “البيانات ُتشير إلى أننا 
س�نرى المثال األول م�ن التدّفقات 
الخارج�ة الش�هرية الُمتعاقبة من 
صناديق االس�تثمار المش�ترك لكل 
من األسهم والسندات � في حزيران 
)يولي�و( وآب )أغس�طس( � من�ذ 

الربع الرابع من عام 2008”.
بالمث�ل، التراج�ع في األس�واق 
الصيني�ة س�ُيلحق الض�رر بأرباح 
أولئك الذين يبيعون إلى الصين، من 
أس�تراليا والبرازيل إلى إندونيس�يا 
والش�ركات  إفريقي�ا،  وجن�وب 
مث�ل جن�رال موت�وزر وكاتربيالر 
ف�ي الوالي�ات المتحدة، وش�ركات 
صناعة السلع الفاخرة في أوروبا. 
والش�ركات األوروبية أكثر ُعرضة 
م�ن  الناش�ئة  لألس�واق  بكثي�ر 
نظيراته�ا األمريكي�ة، األم�ر الذي 
يدف�ع س�تيفن جين، م�ن صندوق 
إس إل جي�ه ماك�رو، الس�تنتاج أن 
المكاس�ب في اليورو سيتبّين أنها 

مؤقتة.
ف�ي الوق�ت نفس�ه، “أوكت�ري 
كابيتال مانيجمينت”، وهي شركة 
إلدارة االس�تثمار البدي�ل، جمع�ت 

للت�و أمواال لصن�دوق جديد للديون 
الُمتعّث�رة بقيم�ة عش�رة مليارات 
دوالر، بع�د االنتظ�ار على الهامش 
لع�دة أع�وام ف�ي الوق�ت ال�ذي لم 
تُك�ن توج�د في�ه أي مش�كلة لدى 
الش�ركات ش�به  الُمقترضي�ن من 
المتوقف�ة، الُمتعّث�رة الت�ي تتمتع 
بالرف�ع المال�ي األكب�ر م�ن حيث 
جم�ع رأس المال. ف�ي عام 2008، 
في أعقاب األزمة المالية العالمية، 
حّقق�ت ش�ركة أوكتري مكاس�ب 
كبيرة من خالل توظيف رأسمالها. 
وقد ال يع�ود العالم إلى عام 2008، 
لكن عندما ينحسر التشديد النقدي 
للبن�وك المركزية ف�ي نهاية األمر، 
فس�يكون هناك المزيد من الفرص 
للمستثمرين الُمتعّثرين الذين كانت 
مهاراته�م تبدو غي�ر ذات صلة منذ 

وقت ليس ببعيد.

سياسة أمريكا النقدية سبب تقلب األسواق
       هيني سيندر

بعد اأن تر�ّسخ اإجماع غري ُمريح خالل الأيام القليلة املا�سية على اأن الحتياطي الفيدرايل لن يتخّلى عن �سيا�ساته لأ�سعار الفائدة القريبة من ال�سفر يف اأيلول )�سبتمرب(، انخف�ض 
الدولر مقابل كل من الني واليورو )على الرغم من اأن عمالت الأ�سواق النا�سئة ا�ستمرت يف الرتاجع وفقًا لبيانات ُميفة من ال�سني(.

هناك بع�ض الدرو�ض التي ميكن ا�ستخال�سها ب�سكل ماأمون من ا�سطراب ال�سوق خالل الأ�سبوعني املا�سيني، اأحدها بالتاأكيد هو حقيقة اأن برنامج الت�سهيل الكمي يتعّلق بدعم اأ�سعار 
الأ�سول ولي�ض اأي �سيء يتعّلق بالقت�ساد احلقيقي. 

    جوناثان جوثري

رفض�ت  الماض�ي  األس�بوع 
“جوج�ل” فحوى اتهام�ات مكافحة 
االحت�كار المرفوعة ضده�ا من قبل 
م�ن  كثي�ر  األوروبي�ة.  المفوضي�ة 
األوروبيين، بغض النظر عن موضوع 
الدع�وى، س�يحثون المفوضية على 
المغرورة  التكنولوجيا  إعطاء شركة 
الضربة التي يعتقدون أنها تستحقها. 
المال�ي  المرك�ز  نظ�ر  وجه�ة  م�ن 
الرئيس�ي ف�ي أوروبا، الح�ي المالي 
في لندن، ش�ركات وادي الس�ليكون 
مثل جوجل وفيسبوك وأبل وأمازون 
تعد كبيرة فوق الحد، ومغرورة فوق 
الحد، وتنجو من العق�اب فوق الحد. 
وادي السليكون، موقع األعمال الذي 
لدي�ه بع�ض خصائ�ص المجموع�ة 
العقدية، ال يهتم كثيرا بآراء الس�كان 
المبللي�ن بالمط�ر في مدين�ة قديمة 
على حافة المحيط األطلس�ي. ونحن 
نتح�دث هن�ا فق�ط ع�ن نيوي�ورك، 
حي�ث المصرفيين في وول س�تريت 
يمثلون أمواال أمريكية قديمة مقارنة 
بالعمل�ة األحدث لرأس المال المغامر 
على الس�احل الغربي. لندن، التي هي 
عاصمة بالد ذات سجل مخيب لآلمال 
ف�ي تس�ويق االبت�كار الرقم�ي، في 
درج�ة أبع�د بكثير. عندم�ا تكون قد 
أنشأت شركة بقيمة سوقية تزيد على 
400 مليار دوالر، كما فعل الري بيج 
وس�يرجي برين، فال يه�م ما إذا كان 

البريطانيون الذين يرتدون البدالت ال 
يوافقون على إعادة الهيكلة الخاصة 

بعملك.
لك�ن ش�ركة كبي�رة مدرج�ة في 
لن�دن لن يس�مح له�ا عل�ى اإلطالق 
بدم�ج عم�ل ناضج مث�ل البحث على 
اإلنترنت مع اس�تثمار غير ربحي في 
مجال التكنولوجيا، كما تنوي جوجل 
أن تفع�ل ف�ي إط�ار اس�مها المبتذل 
الجدي�د، “ألفابي�ت”. يمك�ن أن ينتج 

ذلك ثورة بين المساهمين.
ألفابي�ت ال تمث�ل أكث�ر من مجرد 
“مكان نفعل فيه ما نشاء” بمليارات 
ال�دوالرات. فهن�اك جه�از كمبيوتر 
محم�ول ف�ي الزاوي�ة، حي�ث يقوم 
الساكن ببعض األعمال لدفع اإليجار. 
لكن بع�د ذلك هناك، كم�ا تعرف، كل 
هذه األشياء الرائعة المتناثرة في كل 
م�كان من أجل اللع�ب. ومع أن هناك 
خطرا في أن تبدو مثل العبقري الذي 
توقع أن الطل�ب العالمي على أجهزة 
خم�س  فق�ط  س�يكون  الكمبيوت�ر 
واتس�ون،  توم�اس  )ه�و  وح�دات 
رئي�س مجل�س إدارة ش�ركة آي بي 
إم، ف�ي ع�ام 1943(، ع�دد قليل من 
ه�ذه االس�تثمارات م�ن المرجح أن 
تؤت�ي أكله�ا. الس�بب األول ه�و أن 
كثي�را من االبتكارات م�ن المفترض 
أن تحق�ق الم�ال في العال�م المادي، 
حيث الثنائي الرقمي بيج وبرين هما 
من السياح. السبب الثاني، هو روعة 
ه�ذه المفاهي�م ذاتها. معدل الفش�ل 

لهذه كان مرتفعا تاريخيا. لننظر إلى 
سيجواي، التي أصبحت مجرد وسيلة 
نقل للمتفرجين والمصورين العرضة 
للحوادث. كذلك لننظر إلى الس�يارات 
س�ائق  دون  الس�يارات  البرمائي�ة. 
التابعة لش�ركة ألفابيت من المرجح 
أن تكون دون مش�ترين أيضا، بسبب 
الفك�رة الس�ائدة ف�ي األذه�ان أنها 
عرضة للتأثر بالقرصنة. الس�وق من 
أج�ل “بي�ج دوج”، البغ�ل الروبوتي 
العس�كري الصاخ�ب والبطيء، يبدو 
أنه�ا تقتص�ر عل�ى الجن�ود الذين ال 
يمانع�ون أن يع�رف أعداؤه�م أنه�م 

صاح�ب  كالي�ن،  س�ول  قادم�ون. 
المغام�ر  الم�ال  ورأس  المش�اريع 
ال�ذي يحظى  البريطاني  المتسلس�ل 
باالحترام، ي�رد على ذلك قائال: “هذه 
األعمال أصبحت قيمة للغاية بس�بب 
داف�ع ورؤي�ة المؤسس�ين. كم�ا أن 
االحتفاظ به�ا إليجاد قيم�ة هو أمر 

منطقي من الناحية االقتصادية”.
السير مارتن سوريل، مؤسس أكبر 
 ،WPP ،مجموعة اتصاالت في العالم
يحترم حرية السوق األمريكية، حيث 
يتمتع المؤسس�ون بحقوق تصويت 
االقتصادي�ة.  حصته�م  م�ن  أكب�ر 

ويقول: “هيكل�ة التصويت الموجهة 
مفيدة. إنها تمكن أصحاب المشاريع 
الش�ركات  إدارة  م�ن  الناجحي�ن 
عل�ى نح�و أكث�ر فعالي�ة”. ويضيف 
إح�داث االضط�راب “ه�و عم�ل  أن 
جوجل”. االضط�راب يزعج أصحاب 
المناص�ب، وهو أمر جي�د أيضا. لكن 
أصحاب المش�اريع والمشجعين في 
مجال التكنولوجيا الذين رش�فوا من 
مش�روبهم في كاليفورنيا بس�هولة 
كبي�رة، يطالب�ون بحق�وق خاص�ة 
بموجب ذلك الشعار. بروس كوجوت، 
األس�تاذ في كلي�ة كولومبيا لألعمال 

في نيويورك، يرى هذا على أنه عودة 
إل�ى نظري�ة “الرج�ل العظي�م” التي 
عبر عنها مفكر القرن التاس�ع عشر، 
توماس كاراليل. وهذه النظرية تشير 
إل�ى أن التق�دم البش�ري يعتمد على 

جهود عدد قليل من األفراد األذكياء.
مجموع�ة س�يارات األج�رة عبر 
اإلنترنت، أوبر، ترفع راية االضطراب 
بش�كل قوي من خ�الل معاركها مع 
هيئات التنظي�م المحلية. في الواقع، 
ه�ي جمعت بي�ن التحري�ر الحقيقي 
للزبائن مع تجنب عقبات قواعد النقل 
المحلي�ة، وبعضها موج�ود لحماية 
العام�ة. أم�ازون متج�ر تجزئة رائع 
عل�ى اإلنترنت. لك�ن اس�تراتيجيات 
وسياس�ات  المعق�دة  الضرائ�ب 
عل�ى  تش�كل  الصارم�ة  التوظي�ف 
األقل جزءا م�ن نجاحها. مجموعات 
التكنولوجي�ا الكبيرة عرضة للخالف 
مع الس�لطات الرس�مية ألن ثقافتها 
مصبوغ�ة بس�مة مؤسس�يها الذين 
بع�ض  ف�ي  واألقوي�اء  يه�دأون،  ال 
األحي�ان. يقول كالي�ن: “المحادثات 
بي�ن المؤسس�ات الناضج�ة وه�ذه 
مث�ل  تك�ون  أن  يمك�ن  الش�ركات 
محادث�ة بين طفل في الخامس�ة من 
العم�ر ورج�ل بال�غ ف�ي ال�� 50 من 
العمر”. عدم الفهم قد يكون متبادال. 
وجادل بعضهم، بعد كش�ف صحيفة 
“نيويورك تايمز” لممارس�ات مكان 
العم�ل ف�ي أم�ازون، أن�ه ال يه�م إذا 
كانت إحدى الشركات تعتبر سيئة أو 

متعجرف�ة، أو يبدو أنه�ا كذلك. إنهم 
مخطئون. إذا كانت الناس تراك ضمن 
ذلك اإلطار، فإن األشخاص األقوياء، 
خاصة السياس�يين، س�يكون لديهم 

حافز إليذائك. إنها أعمال سيئة.
وف�ي الوقت الذي تنمو فيه أحدث 
موجة م�ن مجموع�ات التكنولوجيا 
األمريكي�ة لتصب�ح أكبر باس�تمرار، 
تتعل�م نش�ر  أن  إل�ى  فه�ي تحت�اج 
الثقافة التكتيكي�ة اللينة التي تتقنها 
الشركات متعددة الجنسيات، المليئة 
بالموظفي�ن، التي مقرها الرئيس�ي 
في مدن قديمة مثل نيويورك ولندن. 

فهناك سبب لذلك.

رشكات وادي السليكون مغرورة ومتعجرفة 

رقم اإلخطار   89 / 2014
إعالن

م�ن / محكم�ة ق�وى األم�ن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م اله�ارب )ش.م م�ازن عبد الحس�ني 
كش�يش   ( املنس�وب إىل   رشط�ة   الب�رصة  مل�ا 
كن�ت متهما وفق املادة/ 37 م�ن ق.ع.د رقم 14 
لسنة 2008 لتسببك يف حصول االرضار يف العجلة 

الحكومية املرقمة 1470 نوع كيا بوكس   
 وبم�ا إن محل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك 
به�ذا اإلعالن ع�ى إن تحرض أم�ام محكمة قوى 
األمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل 
مدة ثالث�ون يوما من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف 
مح�ل إقامتك وتجيب عن التهم�ة املوجهة ضدك 
وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز أموال�ك املنقولة والغ�ري املنقولة 
ويطل�ب من املوظف�ني العموميني إلق�اء القبض 
علي�ك أينما وج�دت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة وإل�زام األهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختص�ة اس�تنادا  
للم�ادة 69 / أوال وثانيا وثالث�ا ورابعا من قانون 
أص�ول املحاكمات الجزائية لق�وى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة
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منتخبنا الوطني يصل بانكوك استعدادا للقاء املنتخب التايلندي
 

وصل منتخبن�ا الوطن�ي إىل بانكوك ،يف 
إطار اس�تعدادا املنتخ�ب للقاء املنتخب 
التايلن�دي مس�اء ي�وم الثالث�اء املقبل 
ع�ى ملع�ب راجامنكاال ضم�ن الجولة 
الثانية ملنتخبنا والرابعة من التصفيات 
املزدوج�ة املؤهلة ل�كاس العالم 2018 

وكاس اسيا 2019 يف االمارات .
ويخ�وض منتخبنا الوطن�ي أول وحدة 
تدريبية له بعد وصوله اىل بانكوك حيث 
يحرص الجهاز الفني عى توفري الراحة 
واالس�تقرار لالعبني خاص�ة بعد رحلة 
ش�اقة م�ن العاصمة االيراني�ة طهران 
حيث س�يبدأ الجه�از الفن�ي بتدريبات 
خفيف�ة لغ�رض ازال�ة الش�د العض�ي 
وبعدها س�وف يركز علوان خالل املران 
ع�ى إجراء بعض التدريب�ات التكتيكية 
عى وظائف الالعبني داخل امللعب خاصة 
املس�احات  املدافع�ني يف كيفي�ة غل�ق 
ورقاب�ة العب�ي الفريق املناف�س أو من 
خ�الل تعزيز أح�د العبي خط الوس�ط 
من خالل السيطرة عى مجريات اللعب 
وعمل ضغ�ط عى الالعب الذي يمس�ك 
الكرة من الفريق املنافس حتى ال تمنح 
له مس�احات يلع�ب من خالله�ا بدون 
ضغوط مما يهدد الدفاع وحارس املرمى 
كم�ا حص�ل يف مب�اراة تاي�وان، إضافة 
إىل تعزي�ز آراء العبي الوس�ط يف القيام 
بالدور الهجوم�ي من خالل االنطالقات 
س�واء م�ن عى األط�راف أو م�ن خالل 
اس�تغالل الك�رات الثابت�ة التي تس�نح 
لهمويدرك علوان ومس�اعديه أن العبي 
خط الوس�ط ه�م مفتاح اللع�ب الجيد 
خالل املب�اراة املقبلة أم�ام تايلند نظراً 
لحيوي�ة عنارص ه�ذا الخ�ط وتمتعهم 
بمهارات عالية تس�اهم يف إيجاد حلول 
رسيع�ة ومب�ارشة للضغ�ط الهجومي 
خاصة يونس محمود وجيس�تن مريام 
وع�الء عب�د الزه�رة وإرصاراً لذلك يويل 
عل�وان العبي هذا الخ�ط اهتماماً كبرياً 
س�واء خالل املرحل�ة الحالية خاصة ان 
يارس قاسم سيكون اساسيا يف املباراة.

يذك�ر ان املدي�ر الفن�ي يحي�ى عل�وان 

اس�تبعد ثالث�ة العب�ني ) ك�رار محم�د 
وحس�ني عبد الواحد وسعد ناطق ( من 
القائم�ة األولي�ة املكونة م�ن 25 العبا 

ملباراة تايالند التي ضمت : محمد كاصد 
ونور صربي وعي ياسني واحمد ابراهيم 
ورضغام اسماعيل وعي عدنان وسالم 

ش�اكر ومصطفى ناظم وسامح سعيد 
وريبني س�والقا وحس�ني ف�الح ويارس 
قاس�م واحم�د ياس�ني واس�امة ع�ي 

وعي قاس�م وس�عد عبداألم�ري وهمام 
ط�ارق وع�ي حصن�ي وايم�ن حس�ني 
ويونس محمود وجس�تن م�ريام وعالء 

عب�د الزه�رة ومروان حس�ني وبش�ار 
رس�ن ومهند عبد الرحيم ( التي س�يتم 
اختصاره�ا اىل القائمة النهائية املكونة 

م�ن 23 العبا قبل يوم واح�د من موعد 
املب�اراة يف املؤتم�ر الفني الذي س�يتوىل 

ادارته املرشف األردني أيمن هارون .

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

مريام : سجلت يف وقت مثايل وجاهز هلز شباك تايلند
 

اعرب العب املنتخب الوطني جس�تن 
مريام عن سعادته الغامرة بتسجيله 
اول ه�دف دويل مع اس�ود الرافدين ، 
مقدما شكره اىل قائد كتيبة املنتخب 
يون�س محمود ملنحه فرصة تس�ديد 

ركله الجزاء.

وقال مريام: ان ش�عوري بالس�عادة 
ال يوص�ف وانن�ي اس�جل اوىل اهدايف 

الدولية .
واضاف ان القائد يونس محمود كان 
ل�ه الفض�ل الكب�ري يف ك�ر الحاجز 
النف�ي ال�ذي الزمن�ي طيل�ة الفرتة 
املاضي�ة لعدم تس�جيي واالن ان عى 

اهبة االستعداد ملباراة تايلند املقبلة.

واش�ار اىل ان االنتص�ار العريض 
ال�ذي حقق�ه منتخبن�ا والنق�اط 
الثالث املهمة ستكون كفيلة برفع 

معنويات املنتخب والجماهري واملالك 
التدريبي وسنبذل قصارى جهدنا 

للع�ودة م�ن بانك�وك 
بالنق������اط 

الثالث.

نادي الكهرباء خيترب حمرتفني من ليبيا وتوغو

امحد اياد : طموحي حتقيق لقب الدوري مع اجلوية

 
أكد الجهاز الفني لفريق الكهرباء بكرة القدم خضوع محرتفني اثنني، أحدهما من ليبيا واآلخر 
من توغو، لالختبار يف الوحدات التدريبية للفريق قبل اتخاذ القرار النهائي بضمهما من عدمه.

وأوض�ح م�درب الفريق عي هادي: أن “مهاج�م نادي أهي بنغازي الليب�ي فرج عبد الحفيظ 
والالع�ب التوغ�ويل بكاري الذي مثل فريق الكرخ يف منافس�ات املوس�م املايض، س�يخضعان 
لالختب�ارات م�ن خالل زجهما يف الوح�دات التدريبية للفريق قبل حس�م مصريهما من خالل 
التوقيع معهما بش�كل رس�مي لتمثيل الفريق يف منافسات الدوري املمتاز أو غض النظر عن 
التعاق�د معهما”.وب�ني ه�ادي أن “ادارة النادي وباالتف�اق مع الجهاز الفن�ي للفريق قررت 
تجدي�د عقد الالع�ب الكامريوني أمادو الذي قدم مس�تويات جيدة مع الفريق يف منافس�ات 

املوس�م املايض، بينما تم االعتماد عى عدد كبري من الالعبني الش�باب الذين نتوس�م فيهم كل 
الخ�ري من أج�ل الظهور بصورة طيبة وتقديم مباريات كبرية تس�هم يف مس�اعدة الفريق عى 

تحقيق نتائج ايجابية يف املنافس�ات املحلية املقبلة”.يذكر أن فريق الكهرباء أعلن يف وقت سابق 
غلقه مللف التعاقدات مع الالعبني املحليني.

 
 أكد العب فريق القوة الجوية احمد اياد، بأنه قد 
تع�اىف تماما من االصابة الت�ي لحقت به مؤخرا 
م�ع املنتخب الوطني خالل معس�كر قطر والتي 

ابعدته عن الوطني وفريقه لعرشة ايام .
وقال اياد تعافيت من االصابة بشكل كامل ، وانا 

االن اخوض الوح�دات التدريبية مع فريقي 
بش�كل طبيعي، وسأسعى لتسجيل حضور 
قوي مع الجوية”.وأش�ار إىل أن ” نعمل مع 
قي�ادة الفري�ق اىل تحقيق الف�وز بلقب درع 
النخبة للموس�م القادم”.يذك�ر إىل أن الالعب 
احمد اي�اد قد عاد لفريق�ه االم القوة الجوية 

بعد لعبه ملوسمني مع نادي الرشطة.

ثأر املنتخب األملاني لكرة الق�دم لهزيمته ذهابا أمام نظريه 
البولن�دي وتغل�ب علي�ه 3 / 1 يف إطار منافس�ات املجموعة 
الرابعة من التصفي�ات املؤهلة لبطولة كأس األمم األوروبية 
القادم�ة )ي�ورو 2016(.وانت�زع املنتخ�ب األملان�ي صدارة 
املجموع�ة بعدما رفع رصي�ده إىل 16 نقطة بفارق نقطتني 
أمام املنتخب البولندي الذي مني بهزيمته األوىل يف التصفيات 
فيم�ا قف�ز املنتخ�ب األيرلن�دي إىل املركز الثال�ث برصيد 12 
نقطة بعد الفوز الكبري 4 / صفر عى منتخب جبل طارق يف 
مباراة أخرى بنفس املجموعة.ويف املباراة الثالثة باملجموعة، 
وجه املنتخ�ب الجورجي لطمة قوي�ة إىل طموحات املنتخب 
االس�كتلندي يف التصفي�ات بالتغلب علي�ه 1 / صفر.وعرقل 
املنتخب الجورجي انطالقة ضيفه االسكتلندي يف التصفيات 
حي�ث ن�ال الفري�ق االس�كتلندي الهزيم�ة الثاني�ة فقط له 
يف التصفي�ات وتجم�د رصي�ده عن�د 11 نقط�ة ليرتاجع إىل 
املرك�ز الراب�ع بع�د ف�وز أيرلندا.ورف�ع املنتخ�ب الجورجي 
رصي�ده إىل س�ت نقاط لكن�ه ظ�ل يف املرك�ز الخامس قبل 
األخ�ري باملجموعة حيث حقق الفري�ق الفوز الثاني فقط له 

يف املجموعة. وس�جل فالريي كازاش�فيي الهدف 
الوحي�د للمباراة يف الدقيق�ة 38 .يف فرانكفورت، 
كش�ف املنتخ�ب األملان�ي )املانش�افت( مبك�را 
عن إرصاره ع�ى تحقيق الفوز يف ه�ذه املباراة 
النتزاع الصدارة حيث تقدم أبطال العالم بهدفني 
مبكرين سجلهما توماس مولر وماريو جويتزه 
يف الدقيقت�ني 12 و19 ولك�ن املنتخ�ب البولندي 

رد يف الش�وط األول باله�دف الذي س�جله روبرت 
ليفاندوفس�كي مهاجم باي�رن ميونيخ األملاني يف 

الدقيق�ة 37.ويف الش�وط الثان�ي، س�جل جويتزه 
الهدف الثاني له والثالث للمانش�افت يف الدقيقة 82 

ليكافئ يواخي�م لوف املدير الفن�ي للمنتخب األملاني 
عى ثقت�ه بالالع�ب رغم ع�دم مش�اركته بانتظام يف 

مباري�ات فريق�ه باي�رن الذي س�جل العب�وه األهداف 
األربعة يف املباراة.واستغل املنتخب األيرلندي كبوة نظريه 
االس�كتلندي وانت�زع املركز الثال�ث يف املجموعة بفوزه 
الثمني عى جبل طارق بأربعة أهداف س�جلها سريوس 

كريستي يف الدقيقة 27 وروبي كني يف الدقيقتني 49 و51 
من ركلة جزاء وش�ني لونج يف الدقيقة 79.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

كول ال يرغب يف فسخ عقده مع روما

مدرب هولندا حيمل مارتينز مسؤولية اهلزيمة أمام ايسلندا

رفض الظهري األير اإلنجليزي آشي كول فسخ عقده 
مع نادي�ه روما املنافس بالدوري اإليط�ايل لكرة القدم 
رغم استبعاده من تشكيلة الفريق، مؤكًدا انه اليرغب يف 
اللع�ب مع ناٍد أقل خالل الفرتة املقبلة.يعد كول من 

أس�وأ الصفقات الذي أبرمها روما خالل س�وق اإلنتقاالت 
الصيفي�ة لعام 2014، حيث فش�ل الظه�ري الدويل يف إثبات 
مس�تواه وإقناع املدير الفني الفرني للفريق بإمكانياته، 

ليخرج بعدها من حسابات املدرب غارسيا.
وأفادت تقارير صحيفة )ديي ميل( اإلنجليزية أن مسؤولو 
روم�ا حاول�وا التواصل م�ع الالعب من أجل فس�خ عقده 

بال�رتايض إال أن�ه رفض ذل�ك، وأوضح لهم أن�ه اليرغب يف 
اإلنتق�ال إىل ناٍد أصغر يف الف�رتة املقبلة.ونرشت الصحيفة 
اإلنجليزي�ة نقاًل ع�ن مصدر مقرب من الالع�ب البالغ من 
العم�ر 35 عاًما انه يرفض الرحيل ع�ن روما لللعب ضمن 
دوري أقل يف املس�توى، وس�وف يس�تمر مع الفريق حتى 

يصله عرًضا مناسًبا.

أصبح موقف منتخب هولندا معقدا يف التصفيات 
املؤهلة ليورو 2016 بفرنسا بعد هزيمتها 0-1 
أمام أيس�لندا التي تص�درت املجموعة وهو ما 

قد يطيح بالطاحونة من البطولة األوروبية .

ويتأخ�ر املنتخب الهولندي بف�ارق ثمان نقاط عن 
ايس�لندا وبست نقاط عن التش�يك ، ولكنه يتفوق 
بف�ارق نقطة ع�ى منتخب تركيا ال�ذي تعادل مع 

التفيا 1-1.
وتع�رض برون�و مارتين�ز إن�دي الع�ب املنتخ�ب 
اللتحام�ه  األول  الش�وط  يف  للط�رد  الهولن�دي 

م�ع كولب�ني سيجثورس�ون، ث�م س�جل جيلف�ي 
سيجوردسون هدف الفوز اليسلندا من ركلة جزاء.

كما تع�رض القائد الجديد اري�ني روبن لإلصابة يف 
الفخ�ذ يف الش�وط األول ومن املتوق�ع أن يغيب عن 

رحلة تركيا .

أكد م�درب املنتخب االس�باني 
لكرة القدم، فيسنتي ديل 
بوس�كي أنه ل�م يفعل 
لرفع  خاص�ا"  "ش�يئا 
لحارس  املعنوية  الروح 
"ال روخا" ديفيد دي خيا 
بعد فشل انتقاله من مانشسرت 

يونايتد االنجليزي إىل ريال مدريد االس�باني.
وق�ال ديل بوس�كي يف مؤتمر صحفي عش�ية مواجهة 
س�لوفاكيا يف تصفيات كأس األمم األوروبية 2016: "لم 

نفعل ش�يئا خاصا فيما يتعلق بالحراس مقارنة بتجمعات 
س�ابقة، كل يشء سار بشكل طبيعي، وفعلنا ما نفعله يف 

كل تجمع".ولم يؤكد ديل بوسكي ما إذا كان سيدفع 
بإيك�ر كاس�ياس، الذي ترك عري�ن امللكي لريحل إىل 
بورتو، أساس�يا أمام س�لوفاكيا أو م�ا إذا كان دي 
خيا سيش�ارك أم�ام مقدونيا القادم�ة رغم أنه لم 
يلع�ب أي مب�اراة مع مانشس�رت يونايت�د يف بداية 

املوسم.
وق�ال: "س�نحل مش�كلة الغ�د أوال، ونخت�ار 

االفض�ل م�ن بني مجموع�ة تح�وي مهارات 
عالية، س�نختار االفضل لتفاصيل صغرية، 

وبعد غد سننظر ملباراة مقدونيا".

ُقبيل أيام قليلة ، أغلقت السوق األوروبية الصيفية أبوباها يف 
وجه األندية لتعلن انتهاء صيف مثري حمل األنباء السارة لفرق 
وجماهريها يف حمل أنباًء غري س�ارة لف�رق أخرى وجماهريها 
.وأنفقت أندية أوروبا ما تصل قيمته إىل 510 مليون يورو، وهو 
بطبيع�ة الحال أقل من املبالغ التي أنفقتها األندية يف الس�نوات 
األخرية.وخ�الف ما جرت عليه الع�ادة ، لم يتصدر ريال مدريد 
برئاسة فلورنتينو برييز قائمة األندية األكثر إنفاقاً يف املريكاتو 
، فهذا الس�وق ل�م يحمل لري�ال مدريد الكثري م�ن الصفقات 
العاملي�ة كما كان األمر يف الس�نوات األخرية .ففلورنتينو برييز 
ل�م ينفق س�وى 88.1 مليون يورو وضعته يف املرتبة التاس�عة 
ع�ى قائمة األندية األكثر إنفاقاً حي�ث كان النصيب األكرب منه 
للتوقيع مع كوفاس�يتش النج�م الكرواتي الدويل القادم من إنرت 

مي�الن اإليط�ايل .ريال مدري�د ترك 
املركز األخ�ري لنادي باي�رن ميونخ 

األملاني الذي أنف�ق 84.4 مليون منها 
م�ا أنفقه ع�ى وجه الخصوص للحص�ول عى خدمات 

الدويل التش�يي فيدال الذي وقع لصف�وف الفريق قادماً 
م�ن يوفينتوس اإليط�ايل .األخري ب�دوره كان أكثر األندية 

اإليطالي�ة إنفاق�اً يف هذا املريكات�و ورابع أكث�ر أندية أوروبا 
إنفاق�اً بمبلغ وقدره 127.9 مليون يورو يف الواقع اس�تثمرها 

م�ن بيع عدد من نجومه هذا الصيف أمثال تيفيز ، بريلو وفيدال 
.وألنَّ ُلغ�ة املال أو ن�ادي األموال هو ما ُيطلق ع�ى هذا النادي ، 
فإنَّ مانشس�رت س�يتي اإلنجلي�زي كان النادي األكث�ر إنفاقاً يف 
أوروبا هذا املوس�م حيث أنف�ق 220.6 مليون يورو منها 62.5 
ملي�ون يورو فق�ط للحصول عى توقيع رحيم س�تريلنج الذي 

وقع للفريق قادماً من ليفربول .

أعل�ن نادي بايرن ميوني�خ عن غياب جناحه الهولن�دي آريني روبن 
أربعة أسابيع إلصابته يف العضلة الضامة.

واضط�ر روبن للخ�روج خالل مباراة املنتخ�ب الهولندي الخميس 
أمام إيس�لندا يف الدقيقة 31 بعد ش�عوره بآالم يف الساق اليرى، 

وذلك ضمن التصفيات املؤهلة ليورو 2016.
وش�ّخص طبيب الفريق البافاري فولك�ر براون إصابة روبن 

بعد خضوعه للفحوصات املطلوبة.
وس�تحرم االصابة فري�ق بايرن من أحد نجوم�ه بينما ال 
يزال يغيب عن�ه الفرني فرانك ريبريي الذي لم يعد حتى 

اآلن للمالعب بعد إصابة طويلة يف الكاحل.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

اصابة روبن توجه صدمة لبايرن ميونيخ

السيتي يتصدر قائمة أكثر 10 أندية إنفاقًا يف املريكاتو

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

أملانيا تثأر من بولندا وتتصدر جمموعتها يف تصفيات يورو

ديل بوسكي: لـم أفعل شيئًا خاصًا لرفع معنويات دي خيا
امل�ستقبل العراقي/ وكاالت



امليزان

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م ان الذي�ن يتحدث�ون اإلنجليزية يف 
الص�ن أكث�ر م�ن س�كان الوالي�ات املتح�دة 

األمريكية 
ه�ل تعل�م ان حج�م عيني�ك اآلن ه�و نف�س 
حجمها عند والدتك ، فالعيون ال تنمو بعكس 

األنف واألذن
ه�ل تعلم ان الفيل هو الحيوان الوحيد الذي ال 

يستطيع القفز
هل تعلم ان أول دولة اعرتفت بالواليات املتحدة 
األمريكي�ة بعد اس�تقاللها من بع�د بريطانيا 

هي املغرب.
ه�ل تعل�م ان أول قنبل�ة ذري�ة أطلق�ت عىل 

هريوشيما يف عام 1945.
ه�ل تعل�م ان أول قنبلة أيدروجيني�ة فجرتها 

الصن الشعبية يف عام 1967.
هل تعلم ان أول من اكتشف هواء الزفري السام 

هو بنيامن فرانكلن.

أن�ت يف القم�ة ! أن�ت األّول! أنت الفائ�ز . أنت 
ُملَهٌم وُملِهٌم يف نفس الوقت ، هذا اليوم َيعتمد 
الناس عىل ُكّل كلمة من كلماتك ، سرتى العالم 
عند قدميك. اس�تغل هذه الفرص�ة يف اإلقدام 
عىل املش�اريع الت�ي كنت تخاف الفش�ل فيها 

سابقا

تمّتع بكون الجميع يصدقك اآلن. و لكن انتبه 
، فه�ذا األم�ر مؤقت ، و ق�د تواجه نف�وراً إذا 
استمريت يف تصديق نفسك. ابتعد عن املبالغة 
و كن واقعيا يف تقدير األمور كي ال تخرس ثقة 
م�ن ه�م حولك ، العالق�ة العاطفي�ة يف تطور 

االزدهار

ربما تش�عر الي�وم بثقل يف املعدة م�ع احتمال 
اإلصابة بالتشّنج ؛ خّفض استهالكك من النشا 
، عليك ببعض األجبان ومنتجات األلبان، ارشب 
رشاب الكمون , تناول بعضاً من نبات الشمرة 
والكزبرة. عالقات عاطفية متوترة مع الجنس 

اآلخر عليك ان تكون هادئا يف هذه املرحلة.

ال تغامر بتحّمل أّي مخاطر هذا اليوم حول رّد 
فعل حتم�ي تقريباً. يف عالقات�ك مع اآلخرين، 
ك�ن أكث�ر مرون�ة لك�ي تتف�ادى إش�تباكات 
عديمة الفائدة. اس�تثمارت مهمة يف االفق لذا 
ال تت�رسع يف اتخ�اذ قرار رسي�ع اآلن عالقات 

عاطفية ممتازة و سفر قريب بهدف العمل .

ش�كرا ع�ىل عقليتك الجدي�دة اإليجابي�ة جداً، 
س�تنجح يف تعزي�ز موقعك املح�رتف. ال تزّين 
املحب�وب ب�كّل الخصائ�ص الت�ي ه�و هي ال 
يملكه�ا يف الحقيق�ة؛ ح�اول أن تتخل�ص من 

الروتن و تبعده عن حياتك كزوج.
س�تجد أن تلك التأخ�ريات الصغ�رية يف عملك 

ستس�ّبب ل�ك اإلحب�اط بمس�تويات عدي�دة. 
طاقت�ك س�تكون عظيم�ة، لك�ن يح�ذر م�ن 
اإلف�راط يف التوّت�رات العصبي�ة القوي�ة التي 
ق�د تثري املش�اكل. لق�اء بصديق قديم س�وف 
يساعدك عىل اتخاذ خطوة مهمة نحو األمام. 

رضبة حّظ ستس�مح لك بإيجاد الس�كن الذي 
تحل�م به. ش�ارك زوجك أو صاحب�ك باألفكار 
ح�ول حس�اباتك املس�تحقة. عالقات�ك م�ع 
أصدقائك س�تكون أفض�ل بكثري م�ن عادية.

ام�ورك املالي�ة مس�تقرة م�ع احتم�ال كبري 
بالتحسن يف االيام القادمة

يف عملك، يمكنك أن تتق�ّدم بدون تردد. يحمل 
ل�ك الحقل امل�ايل صفقات مثم�رة ، برشط أّن 
تك�ون طموحاً باعتدال. اس�تثمارات مهمة و 
ف�رص عمل ممت�ازة و رشكاء متميزون لديك 
ح�ظ كب�ري يف حق�ل املال ح�اول اس�تغالله . 

عالقاتك العاطفية جيدة جدا هذه االيام.

نويص بالحذر إىل أولئك الذين سيستعملون أدوات 
معدنية باإلضافة إىل كّل عّمال املعادن؛ س�يكون 
هناك احتمال متزايد لحادث. حاول اتباع قوانن 
السالمة املهنية و ابتعد عن كل ما يجعلك متوترا 
او عصبي�ا خالل هذه الفرتة س�تتاح لك فرصة 

عمل كبرية حاول استغاللها اىل أقىص حد

إذا كن�ت تب�دو متعب�اً، ح�اول أن تعيش حي�اة أكثر 
انتظاماً. شّد يدك عىل محفظتك، و إال سترصف مالك 
عىل نزواتك. أم�ا النفقات األخرى، التي ال غنى عنها 
يف الحقيقة، س�تفرض نفس�ها . حاول االس�رتخاء 
يف الطبيع�ة بعيدا عن ضغط العم�ل او حاول تجديد 

عالقاتك العاطفية عرب التواصل مع االحباب .

تنتظ�رك مفاجآت عن�د كل منعط�ف ، و هي 
عش�وائية بالتأكيد . ال تنتظ�ر معجزة لتنقذك 
بل تحرك بأقىص رسعة ، عىل أي حال ستتلقى 

بعض املفاجآت اليوم ، و هي بمثابة رسالة 
تحذي�ر لك ، س�تحّس بالرضا عن أحاسيس�ك 

هذا اليوم ،

يف اللحظة التي تش�عر فيها ببعض امللل ، يأتي 
يشء ما ) أو ش�خص ما ( يف الحال ليقرع باب 
قلبك بقوة. تجاوب معه بكل ما تملك من إبداع 
، و قدم أفضل ما عندك . ستجده متجاوبا معك 
إىل أقىص حد ممكن. ال تبالغ يف مدح نفس�ك و 

اال انتهى بك االمر اىل التكذيب

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 قائ�ل العب�ارة: » البحر م�ن ورائكم 
والعدو أمامكم

2 أعطى رأيا خبريا o إعادة تدوير املواد 
الطبيعية

3 البل�د الوحيد يف العال�م الذي ال يضع 
اسمه عىل طوابع الربيد o حرف نفي.

4 نصف قارب o نصف أرسل
5 مرسحية سياسية قدمها دريد لحام

6 هوادة o نصف ناشط

7 مدين�ة أس�بانية يف أفريقيا محاطة 
o يق�رتب كث�ريا يف  ب�أراض مغربي�ة 

القيمة أو العدد
8 خل�ف )بالعامي�ة( o مناس�بة تعود 

بشكل مستمر o نصف راجع
9 رئيس أميكي سابق اشتهر بفضيحة 

لونسكي
10 مدينة ترفيهية امريكية كبرية منها 

نسخة يف فرنسا

1 ق�ارن يف الحجم ل�ريى مدى التطابق 
o سقوط

2 جع�ل اآلخ�ر رشي�كا o نظ�ام نق�ل 
الرسائل

3 مشاركة يف األفكار حول موضوع ما 
o ما بعده.

4 مجموع احتياجات املكتب من الورق 
واألقالم وغري ذلك

5 نص�ف مركز o وضع اليشء يف الركن 

وبمعنى اعتمد عليه
6 كريه الرائحة o متشابهات

7 طي�ب الطع�م وارائح�ة o عاصم�ة 
اروبية )معكوسة(

 o حمام بخار حديث o 8 نصف يرج�و
نصف تايل.

9 امل�رأة التي ال زوج لها أو الرجل الذي 
ال زوجة له o خالون من النجاسة

10 فاكهة كالخوخ o زناد )مبعثرة(.

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
نص�ف كيلو كناف�ة رشائح طوليه وليس�ت 

مفروكه
3 مالعق كبريه زبدة املراعي

ربع كوب زيت ذره
للحشوة:

علبة معجون تمر
كوب مكرسات مفرومه

للرشبات:
كوب ماء

كوب سكر
عصري ليمون

طريقة تحضري اصابع الكنافة املحشية
1. نضع الزبده عىل الزيت ونضعها عىل النار 

لتذوب الزبده مدة دقيقه ثم نرتكها جانبا.
2. ن�رش نص كميه من الزب�ده والزيت عىل 
الكناف�ه لتصب�ح طري�ه ونق�وم بتقليبه�ا 

بيدينا.
3. نأخ�ذ كميه صغ�رية من الكناف�ه تكفي 
لعمل اصب�ع واحد ونق�وم بفرده�ا وكانها 
ورق�ة ملفوف ونض�ع بها قليل من حش�وة 
معجون التم�ر املخلوط باملكرسات املفرومه 
ونق�وم بل�ف الكناف�ه بحرص م�ع الضغط 
عليه�ا حتى ال تفك ليتش�كل اصب�ع، وهكذا 

حتى انتهاء الكميه.
4. نض�ع ما تبقى م�ن الزيت والزبده ىف قدر 
ع�ىل الن�ار حتى يس�خن ونقيل به�ا اصابع 
الكنافه ع�ىل نار هادئه ث�م نخرجها بعد ان 

تصبح ذهبية اللون.
5. نكسب عليها الرشبات وهي ساخنه.

6. لتحض�ري الرشبات نضع املاء والس�كر يف 
ق�در عىل نار متوس�طة حتى يذوب الس�كر 
ملدة 5 دقائق ثم عىل نار هادئة ملدة 10 دقائق 
ونضيف عصري الليم�ون ملدة دقيقة ونطفئ 

النار.

اصابع الكنافة املحشية

معلومات  عامة

فوائد جوز الطيب
1-تنشىط الدماغ:

خ�الل العص�ور القديمة إس�ُتخدمت ثمار جوزة 
الطيب كمنشط للدماغ، وذلك لُقدرتها عىل تحفيز 
الدماغ، القض�اء عىل اإلرهاق واإلجه�اد. كما أن 
لثمرة جوزة الطيب دور فعال يف تحسن الرتكيز. 
فإذا كنت ُتعانن من القلق أو االكتئاب، قد يكون 

الحل يف ثمرة واحدة من جوزة الطيب.
2-تخفيف االالم:

ُتع�د جوزة الطيب ه�ي العنرص الرئييس يف الطب 
الصيني القديم حيث إستخدمها الصينيون لعالج 
آالم والته�اب املفاصل، آالم العض�الت والقروح، 

حي�ث يتم تدلي�ك املناطق املت�ررة بزيت جوزة 
الطيب.

3-عالج عرس الهضم:
ُتس�اعد ثمرة ج�وزة الطي�ب ع�يل التخلص من 
مش�اكل عرس الهضم ، اإلمس�اك ، إنتفاخ البطن 
وتخفف آالم املعدة وذلك عن طريق إزالة الغازات 

الزائدة من األمعاء.
4- معالجة رائحة الفم الكريهة:

لج�وزة الطيب دور فع�ال يف التخلص من رائحة 
الف�م الكريه�ة، وذل�ك ألن له�ا خ�واص مضادة 

للبكترييا.

خروف حيطم رقاًم قياسيًا
يبدو أن الخرفان عال شأنها مع اقرتاب 
عيد األضحى، حيث حطم خروف أسرتايل 
رقما قياس�يا جديدا بوزن الصوف الذي 
يحمل�ه، حي�ث كاد خ�روف يعي�ش يف 
منطقة اس�رتالية قرب العاصمة كانربا 
أن يموت بس�بب ثق�ل وزن صوفه قبل 
جزه الخمي�س ليتخلص من عبئ أثقل 
كاهله.وقالت الرابطة امللكية األسرتالية 
أربع�ن  قراب�ة  إن  بالحي�وان  للرف�ق 
كيلوغراما من الصوف جزت من خروف 
م�ن فصيل�ة املارين�و، وهو م�ا يجعله 

بش�كل غ�ري رس�مي الخ�روف األكث�ر 
صوفا يف العالم.وعثر عىل الخروف، الذي 
أطلق عليه اسم »كريس« عىل املشارف 
الش�مالية للعاصم�ة كان�ربا، األربع�اء 
املايض، وكان يسري بصعوبة وينئ تحت 
وطأة الصوف الذي يكس�وه منذ خمس 
سنوات  ويحطم وزن الصوف الذي جز 
من الخروف كريس )40.2 كيلوغراما(، 
الرق�م القي�ايس الح�ايل ال�ذي س�جله 
الخ�روف “بيغ بن” م�ن نيوزيلندا عام 

2014، وهو حوايل 29 كيلوغراما.

تدخل الس�يارة املتأرجحة »سوينكار«، 
ذات العجالت األربع واألذرع العنكبوتية، 
قريب�ا إىل خط التصنيع، بع�د أن انتهت 
م�ن  الفرنس�ية  »ميكان�روك«  رشك�ة 
إنتاجه�ا بالتعاون مع رشكة الهندس�ة 
ملا  رامبو«.ووفقا  املعماري�ة »باس�كال 
ذك�رت وكالة »روي�رتز« فإن الس�يارة 
التي تعمل بالكهرب�اء، تتحرك عجالتها 
كل عىل حدة، حتى تس�ري يف طرق وعرة 
دون ضجي�ج أو تلوث.ول�كل عجل�ة يف 
الس�يارة محركها الكهربائ�ي الخاص، 

كم�ا أن الحرك�ة املس�تقلة ل�كل ذراع 
تجعله يتحرك بشكل منفصل ويتأرجح 
يف الوسط مقعد قائد السيارة، حتي يظل 
يف وضع قائم رغ�م حركتها العنكبوتية 
يمينا ويسارا وارتفاعا وهبوطا.وتقول 
الرشك�ة املنتجة إن س�يارتها يمكن أن 
تسري بنسبة انحدارتصل إىل 70 %، ويصل 
طولها 13 مرتا وعرضها 1.3 مرت، وهي 
مصنوعة من قضبان األلومنيوم وزنتها 
150 كيلومرتا، وتسري برسعة ترتاوح ما 

بن 30 و40 مرتا يف الساعة.

سيارة »عنكبوتية« احلركة

فليو يقدم املعلومات للمسافر

من قصص العرب
من هنا وهناك

حسني الساعدي

• حكى األصمعّي قال:    كنت أقرأ »والسارق 
والس�ارقة فاقطع�وا أيديهم�ا ج�زاء بما 
كس�با، نكاالً من الله، والله غفور رحيم«، 
وبجنب�ي أعرابي،فق�ال يل:    كالم من هذا؟  

فقلت: كالم الله.
ق�ال: أعْد.   فأعدُت. فق�ال:    ليس هذا كالم 

الله.   
فانتبه�ت، فقرأت: »والله عزي�ز حكيم«.    
فق�ال: أصبت، هذا كالم الله.    فقلت: أتقرأ 
القرآن؟    قال: ال.    فقلت: من أين علمت؟   .

ق�ال: يا هذا، عّز فحك�م فقطع، ولو غفر 
ورحم لََما قطع!   

• زار بعضه�م نحويا مريض�ا فقال له ما 
الذي تشكوه

ق�ال حمى جاس�ية ناره�ا حامي�ه منها 
االعضاء واهية و العظام باليه

فقال له : ال شفاك الله بالعافيه و ياليتها 
كانت القاضية.

• دخل طفييل عىل ق�وم يأكلون, فقال ما 
تأكلون؟ فقالوا:

ا , فأدخل يده يف الجفنة و قال: الحياة  ُسمًّ
بعدكم حرام

فليو ُيساعد املستخدم عىل االتصال باإلنرتنت دون 
الحاجة مللء استمارة االشرتاك

يلّبي تطبيق “فليو” حاجة أي مس�تخدم مس�افر 
يحتاجه�ا  معلوم�ات  ع�ن  يبح�ث  املط�ارات  يف 
إلنه�اء إجراءات س�فره دون الحاج�ة إىل االتصال 

باإلنرتنت.
ومن ميزاته الرئيس�ية، أنه ُيس�اعد املستخدم عىل 
االتص�ال باإلنرتن�ت دون الحاج�ة مللء اس�تمارة 
االش�رتاك يف كل مرّة، فهو يق�وم بحفظ التفاصيل 
الخاصة باملستخدم ويربطه باإلنرتنت مع الخدمة 

املجانية الرسمية املوجودة يف املطار.
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البعري يستجري بجاموسة
ات امض���اء

نعيم عبد مهلهل

مس���احة لل���رأي

البع�وض أو )النام�وس( كم�ا يع�رّف يف بعض ال�دول العربية، م�ن أكثر 
الح�رشات املزعجة ع�ى وجه األرض فه�ي حرشات صغ�رة الحجم وعظيمة 
املفعول، يكفيك وجود مجموعة لحوحة من البعوضات الرشيرات لقضاء ليلية 
يغ�ادرك فيها النوم إىل غر رجع�ة، ليفصح صباحك عن مجموعة من الدمامل 
الحمر املؤملة التي تس�تبيح جس�دك من دون س�ابق إنذار، وقد ال يش�غلك عن 
آالمها س�وى س�ماع نرشة أخبار املوت عى ش�واطئ الهجرة. يف صيف أوروبا 
القصر، يجد البعوض ألف عذر وعذر للترسب إىل املنازل والقيام بمهمة إزعاج 
س�اكنيها، لكن البعوض هنا شأنه شأن املخلوقات املرتفة؛ كبر الحجم ممتلئ 
صح�ة وعافية وعظيم املفعول مثل مصاص دماء يف فيلم رعب. لذلك، س�ولت 
يل نفيس باقتناء جهاز ينتمي إىل فصيلة املصائد الكهربائية التي تجتذب أنواعا 
من الحرشات، إضافة إىل البعوض، يتم اس�تدراجها بوساطة ضوء أزرق تحيط 
به أس�ياخ حديدية ناقلة للكهرب�اء، وبمجرد أن تقع عليه�ا الحرشة املغدورة 
تقتلها صعقة التيار الكهربائي عى الفور، لكنه تيار انتقائي ال شأن له بحرق 
املوج�ودات املنزلية التي تحط عى س�طحه باملصادفة. وكان يكفيني س�ماع 
أصوات صعق البعوض يف الليل أثناء متابعة أخبار التلفزيون، وأنا أراقب بفرح 
وش�ماتة اختف�اء الدمامل الحمر، لكن ابنتي الصغرة ل�م تعجبها فكرة القتل 
والتعذي�ب بالنار فكان�ت البعوضة من وجهة نظرها حيوانا مس�كينا مكفوال 
له حق العيش ش�أنه ش�أن الكائنات الحية األخرى )بضمنها اإلنس�ان طبعاً( 
وإن استالب هذا الحق منها إنما يندرج ضمن إطار الخروقات السافرة لقانون 
الطبيعة، حيث ال يحق للبالغني إنهاء حياة حافلة لكائن ما بمجرد إرادة مقيتة 
أناني�ة ال تفكر إال بمصالحها الش�خصية ووجودها. وع�ى الرغم من محاولة 
إقناعه�ا بأن ه�ذه العملية احرتازية بحتة وال تقع ضمن ب�اب التعذيب بالنار 
ألن م�وت الحرشة به�ذه املصيدة يتم صعقاً وليس حرقاً، بحس�ب ترصيحات 
بع�ض املتخصصني يف اإلفتاء، إال أنها بقيت ع�ى إرصارها واحتفظت بنظرات 
الريب�ة التي تلقيه�ا عيّل كل صباح بعد انقضاء )حفل�ة( إعدام ليلية ملجموعة 
من البعوض الضالة. هذه املحاكمات األخالقية استمرت بإزعاجي حتى نهاية 
فصل الصيف، حيث تسنى يل رفع الجهاز )البعويض( مع بقايا جثث املخلوقات 
املزعج�ة وإخفائه يف مخزن رسي اس�تعداداً للصيف املقب�ل. ومع اقرتاب عيد 
األضحى املبارك، س�يتحتم عيّل املثول أم�ام قايض محكمة األخالق مرة أخرى، 
لإلجاب�ة عن تهمة انتزاع الحياة من ماليني الخراف اآلمنة وإنهاء دورة حياتها 
بدم بارد ملجرد ش�عائر دينية غر مربرة، فأعيد عى الصغرة مراراً تالوة قصة 
س�يدنا إبراهيم وكيف كافأه الله بكبش إلنقاذ حياة ولده اسماعيل “وفديناه 
بذبح عظيم”، جزاًء عى طاعته. تسمع ابنتي القصة وتحتفظ بنظرات الريبة 
وتقاط�ع -عى مضض- تناول الوجبات التي تدخ�ل لحوم الخراف يف تكوينها 
إىل ح�ني من الزمن تعبراً ع�ن احتجاجها الصامت. قبل أي�ام، أخربتني إحدى 
الصديق�ات من بغ�داد بأن خالفاً عش�ائرياً كان س�ببه تعدي أح�دى الخراف 
الوديع�ة عى مزرعة الجران دون اس�تئذان، فأكل الخروف ما أكل وأفس�د ما 
أفس�د من حقولها الغّناء بغر حق وحني قبض عليه بالجرم املشهود ومازالت 
يف فم�ه بقايا من عش�ب مأكول، حكم علي�ه باملوت رضب�اً وتقطيعاً من قبل 
أصحاب قلوب مكلومة هالها حجم الخراب والتلف يف مزروعاتهم. أما أصحاب 
الخروف م�ن املدافعني عن حق�وق الحيوان فقرروا االنتقام لفقيدهم بس�لب 
الحياة من س�بعة أش�خاص من الطرف املعتدي والعني بالع�ني والبادي أظلم، 

هكذا يفتدي البرش خرافهم، بعد انقضاء زمن األنبياء.

ب�ني ي�وم وليلة الرسي�ة التي أخ�دُم فيها عس�كريتي كجن�دي احتياط 
منتصف س�بعينات القرن املايض يف لواء مش�اة رباياه واملنترشة عى طول 
السلس�لة الصخرية العالية املمتلئة بأش�جار الجوز والبلوط واملسماة جبل 
هرزلة املطل يف قامته الشمالية عى حوض بنجوين وسفوحه الجنوبية عى 
املدينة الس�احرة التي اس�مها نال باريز التي يبدأ الوصول اليها من معسكر 
قليس�ان يف الس�ليمانية ثم عربت وش�اندري ثم نال باريز ث�م نبدأ الصعود 
ببغال س�ود ُجلبْت من مناطق ديار بكر جنوب تركيا وبأسماء نطلقها نحن 
عليها ، وبالرغم من اغلبها من الذكور إال انها جميعها تحمل اسماء انثوية . 
وجدت نفيس منقوال انا ورسيتي اىل منطقة صحراوية ال ينبت فيها اي زرع 
وليس تضاريسها سوى تالل رملية ومقالع للحىص والرمل وبيوت للعقارب 
تس�مى ) جالت ( وهي منطقة تق�ع عى الحدود العراقي�ة االيرانية واداريا 
ه�ي تابعة للعمارة يف محاذاة حدود محافظة واس�ط. تغر ش�كل الطبيعة 
لدين�ا فمن الفردوس االخرض اىل غبار صحراء ال ماء فيها وال ش�جر ولم نَر 
أي م�ن الب�رش غر س�ائق االرزاق والحانوت يطل علينا ، لكن الفرح س�كن 
عيونن�ا يوم حَط بدوي مع أباعره غر بعيد عنا ، ومع البدوي الذي ال أعرف 
م�ا الذي يج�ربه ليأتي بجمال�ه وحالله اىل هذا املكان توط�دت عالقة طيبة 
اثن�اء م�روري بمضاربه حي�ث يمتد س�لك املخابرة الذي اق�وم بربطه حني 
تقطع�ه اقدام أباع�ره واملمتد من مق�ر الرسية فوق ت�الل حمرين اىل مقر 
الفوج يف منطقة املقالع . ذات صيف كان اليباب قد س�كن املكان وافتقد اىل 
غدران املاء التي كانت تتجمع من السيول القادمة من جبل دهلران االيراني 
يف الجه�ة املقابلة ، وكن�ت قد اكملت خدمة االحتي�اط فمررت عى صديقي 
البدوي ألس�لم عليه فوجدته حزينا ألمرين أنه س�يفتقدني ويف نفس الوقت 
ه�و مضطر ليبيع اباعره اىل قصابي مدين�ة العمارة الذين وجدتهم واقفني 
بك�روش كبرة بال�دور عى باب خيمت�ه والكل يس�اومه ليحصل عى بعر 
بأبخ�س االثمان ، وقته�ا جادلتهم ومنعت اس�تغالل صديقي البدوي وقلت 
لهم سنأخذ الجمال ونبيعها يف الكوت بسعر أفضل وقد تلقينا عروضا جيدة 
.  داه�م الغضب صدورهم ورضوا عى مضض بالس�عر الذي طلبناه ألباعر 
الرج�ل الذي قرر ان ي�ودع حياته الطبيعية الصعبة ويش�رتي بيتا يف كربالء 
ليعيش قرب رضيح الحسني وأخيه العباس ) ع ( كما كان يتمنى. وتكريما 
ملوقفي ووفاء لصداقة أشهر كنت ارشب فيها حليب الجمل وانتعش بنشوة 
التخلص من لهيب ظهاري ) جالت ( الحارقة قال الرجل :عندي جمل صغر 
ولد قبل ثالث أسابيع خذه معك ربيه أنت وليبقى يذكرَك بنا والزاد والعرشة 

الذي قضيناها معا . قلت : انا اسكن املدينة وصعب أن تربي بعر يف املدن .
قال : خذه اىل حيث عملَك كما تقول معلما يف االهوار ، ال أريد لهذا البعر 
الصغ�ر أن ُيذبح ، أري�ده أن يبقى ويكرب معك، دعه يس�تجر بالجواميس 
ويعيش معها . ضحكت وقلت : هذه اول مرة اس�مع بها ان بعرا يس�تجر 
بجاموس�ة . وبالرغم من هذا قبلت عن طيبة قلب عطيته ، وحملته بسيارة 
بك آب اس�تأجرتها ولم اذهب اىل بيتنا مثل كل مرة ،بل ذهبت اىل القرية التي 
تقع فيها مدرس�تنا ، وبصعوبة حملنا البعر الصغر عى ش�ختوره وحني 

وصلت وجدت شغاتي عى الشاطئ مستغربا املشهد .
قائال :ما هذا يا استاذ ، البعران ال تعيش هنا .

قلت :ولكنه استجار بجواميسَك.
ضحك وقال : اهال به............!

نهى الصراف

زمن البعوض

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
                 تت��ض���ام������ن م��ع االب��ط��ال

صحفي ضحايا حروب االرهاب


