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أسطول جوي لنقل السفارة االمريكية من اخلرضاء
فتــــح المنطقــة »يزعج« إدارة أوبامـــا.. وســيـــاسيـــون: ستنتقـــم!

     المستقبل العراقي / خاص

رّجح�ت مصادر مقربة من الحكومة، أمس الثالثاء، أن 
تنقل السفارة األميركية في بغداد عامليها ودبلوماسييها 
للعم�ل في إربي�ل بعد قرار رئي�س مجلس ال�وزراء حيدر 
المواطني�ن  أم�ام  الخض�راء  المنطق�ة  بفت�ح  العب�ادي 
العراقيين. وتوقعت المصادر أن يصل اس�طول نقل جوي 
مصغر الى الس�فارة االميركية، التي ُتعد الس�فارة األكبر 
ف�ي العالم. وقال�ت المص�ادر ل�«المس�تقبل العراقي« أن 
»االسطول سيعمل على نقل موجودات السفارة االميركية 

الى اربيل تمهيداً النتقال كلي اقليم كردستان«.
وأك�دت المص�ادر أن ق�رار العبادي ش�ّكل صدمة لدى 

البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء.
وأوضحت أن القرار سيعزل بموجبه المجمع الرئاسي 
والبرلمان�ي واالم�م المتح�دة وقصر رئي�س الجمهورية 
وملحق�ات قص�ر رئيس ال�وزراء ومق�ر رئي�س التحالف 

الوطني. وأشارت إلى أن سيتم فتح باقي المنطقة الخضراء 
مما سيتسبب بمخاطر جمة على باقي السفارات والمقار 
االجنبية في المنطقة االمر الذي دعى االميركان الى اتخاذ 

قرار مغادرة بغداد واالكتفاء بالتواجد في اربيل.
وأردفت المصادر بالقول أن »اإلدارة األميركية غاضبة 
من هذا القرار«، فيما عّده بعض الساس�ة »خطوة انتحار 

حكومية«.
وقال�ت المصادر أن اإلدارة األميركية قد توعز الذرعها 
باش�عال حرب المدن في بغداد وغيرها وليس مستبعدا ان 

تنتقم من الحكومة العراقية.
وكان رئي�س الوزراء حيدر العب�ادي أصدر أمرا بإعادة 
فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد أمام جميع المواطنين، 
وأمر بفتح الشوارع الرئيسية والمنافذ التي أغلقها نافذون 

وشخصيات سياسية.
وأعل�ن العب�ادي أن قرار إع�ادة فتح الش�وارع الكبرى 

والمنافذ يسري أيضاً على محافظات عراقية أخرى.
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     بغداد / المستقبل العراقي 

مهاج�رون،  يس�ميهم  البع�ض 
والبعض اآخر يقول انهم الجئون، وهم 
امه�ات وآب�اء وابن�اء وبن�ات واخوات 
واخوة، االمهات الموجودات في أوربا، 
الى االن يتحدثن بحادثة الطفل الكردي 
إي�الن ال�ذي اوصلت�ه ام�واج البحر الى 
الش�اطئ ميتاً، ليب�دأ الغضب العارم في 

المجتم�ع الدول�ي عل�ى ص�ورة الطفل 
الغريق.قبل بضعة اش�هر، كانت النساء 
في الش�مال العراقي الجئات من العنف 
الموج�ود بمدنهن الش�مالية الخاضعة 
اليوم لسيطرة عناصر تنظيم »داعش«، 
االم�ر ال�ذي دفعه�ن الى ص�رف مبالغ 
مالية كبيرة للخروج من مدنهن آمنات. 
دعاء ونسرين، امرأتان تبلغان من العمر 
٣٥ عام�اً، اضطررن للخروج من االنبار 

قبل اربعة اش�هر بس�يارات عس�كرية، 
بع�د ان قضي�ن س�اعات وهن يمش�ين 
على اقدامهن ليتمكن�ا من الوصول الى 
تل�ك الس�يارات العس�كرية، ومنها الى 
بغداد ومن ثم الى اربي�������ل، بعد ان 
وافقت س�لطات االخيرة على استقبال 
الخاضع�ة  المناط�ق  م�ن  النازحي�ن 

لمسلحي »داعش«.
                   التفاصيل ص3

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة اللبناني�ة مقتل أربعة 
أشخاص ووصول عدد حاالت االختناق الى 750 
ج�ّراء العاصفة الرملية التي تض�رب المنطقة. 
والقى رجل وسيدتان حتفهم في منطقة البقاع 
في ش�رق الب�الد، بينم�ا توفيت الجئة س�وريا 
ف�ي عكار ف�ي الش�مال. ونقل�ت وزارة الصحة 
على موقعه�ا االلكتروني »ارتف�اع عدد حاالت 
االختناق وضيق التنفس جراء العاصفة الرملية 
ال�ى 750« كما اش�ارت ال�ى وف�اة امرأتين في 
منطقة البقاع )ش�رق(«. وكانت وزارة الصحة 

اعلنت في وقت س�ابق، ونظراً لألحوال الجوية 
الت�ي يش�هدها لبن�ان، »حال�ة االس�تنفار من 
خالل ش�بكة الرعاية الصحي�ة االولية والترصد 
الوبائ�ي والمستش�فيات الحكومي�ة والخاصة 
المتعاقدة م�ع الوزارة وكذل�ك الصليب االحمر 
اللبنان�ي لمتابع�ة الوضع«. واص�درت الوزارة 
بع�ض التوصيات للمواطني�ن وخصوصا الذين 
يعان�ون أمراض الربو والحساس�ية واالمراض 
الرئوي�ة المزمنة وامراض القل�ب، وكذلك كبار 
الس�ن واالطف�ال والحوام�ل، لتف�ادي الضرر. 
وابرزه�ا »مالزم�ة منازله�م، تجن�ب التعرض 
للغب�ار، اس�تخدام الكمام�ات الواقي�ة«. وف�ي 

حديث لوكال�ة الصحافة الفرنس�ية قال االمين 
العام للمجل�س الوطني  لالبحاث العلمية معين 
حم�زة ان »الصور الفضائي�ة اظهرت حتى اآلن 
أن العاصفة الرملية انطلقت من العراق«، مشيرا 
الى »انها تضرب في لبنان مرتين او ثالث مرات 
س�نويا، ولكن عادة في فصل الربيع اي شهري 
اذار ونيس�ان، وهي ما يعرف برياح الخماسين، 
والمستغرب اليوم هو كثافتها«. ووفق مصلحة 
الرملي�ة  العاصف�ة  الجوي�ة، س�تبدأ  االرص�اد 
بالتراج�ع بدءا من مس�اء االربعاء. ولحق ضرر 
خصوصا بالالجئين الس�وريين ف�ي المخيمات 

العشوائية المنتشرة في مناطق االطراف.

»العاصفة الرملية« ختلف قتىل يف لبنان نسـاء هاربـات من االنبـار يرويـن خمـاطـر 
رحلـة »قـوارب املـوت«

الالجئون السوريون ضحايا »الطبيعة« بعد أن قتل أزواجهن على يد »داعش«
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حمافظ البرصة يفتتح اكرب قبة فلكية يف الرشق األوسط
      بغداد / المستقبل العراقي

ماج�د  البص�رة  محاف�ظ  افتت�ح 
النصراوي مشروع القبة الفلكية في 
أكاديمي�ة الخليج العربي للدراس�ات 
البحرية وس�ط المدينة، وعده األكبر 
من نوعه في الش�رق األوسط، وفيما 
أن  إل�ى  األكاديمي�ة  إدارة  أش�ارت 
المشروع يضم مختبرات علمية وفنية 
تعط�ي مفاهي�م ومب�ادئ أساس�ية 
للدارس�ين في القطاع البحري، لفتت 
لمواكب�ة  أس�س  المش�روع  أن  ال�ى 

التطور الحاصل في العلوم البحرية.
إن  البص�رة ف�ي  وق�ال محاف�ظ 
افتتحت مش�روع  المحافظ�ة  »إدارة 
القب�ة الفلكي�ة في أكاديمي�ة الخليج 
العرب�ي للدراس�ات البحري�ة وس�ط 
مدينة البصرة«، عاداً إياه »األكبر من 

نوعه في الشرق األوسط«.
وأضاف النصراوي أن »المش�روع 
من ش�أنه تطوي�ر إمكاني�ات الطلبة 
الدارسين في القطاع البحري«، معرباً 

عن أمله بأن »ال يقتصر المشروع على 
الدراسات فحس�ب بل من اجل اطالع 
الباحثين والمهتمين بهذا الشأن على 

معلومات تتعلق بعلوم الفلك«.

وق�ال النص�راوي إن »المش�روع 
يأتي ضمن مشاريع الحكومة المحلية 

لعام 2013«.
م�ن جانب�ه، قال رئي�س أكاديمية 

الخلي�ج العرب�ي للدراس�ات البحرية 
»المش�روع  إن  الل�واء كري�م س�الم 
س�يقدم فائدة كبيرة لطلبة الدراسات 
الدراس�ات  البحري�ة عل�ى مس�توى 
األولي�ة والبكالوريوس والش�هادات 
العلي�ا لالط�الع عل�ى عل�وم الفل�ك 
البحري�ة«.  بالدراس�ات  المتعلق�ة 
الفلكي�ة  وأض�اف س�الم إن »القب�ة 
عب�ارة ع�ن مجم�ع يض�م مختبرات 
علمية وفنية تعطي مفاهيم ومبادئ 
أساس�ية لتحديد الموقع ف�ي البحار 
والمحيطات من خالل معرفة الشمس 
األربعة«، الفتا  والنجوم واالتجاهات 
إل�ى أنها »تضم مختبراً يحاكي حركة 
الس�فن ف�ي البح�ار لتوضي�ح أنواع 
العطل ال�ذي يحصل ف�ي محركاتها، 
باإلضاف�ة إلى مختبر مش�ابه للرادار 

المالحي«.

اخلطأ يف االصالحات األوىل!
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
كان األول�ى بالرئي�س العب�ادي ان يب�دأ 
باصالح نظام الخدمات المقدمة للمواطنين 
بدال من العم�ل باالصالحات غير الجوهرية 
حيث انتهينا الى اعالن فتح »شوارع« وازالة 
كتل كونكريتية في المنطقة الخضراء وكأن 
المش�كلة العراقية هي المنطق�ة الخضراء 
ولي�س اص�الح البنى االساس�ية ف�ي نظام 
الخدم�ات وم�ن ي�رى ف�رح البع�ض بازالة 
الخرس�انات الكونكريتي�ة ه�ذه يخيل اليه 
ان ج�دار برلين انهار او ان االرض خس�فت 

بسور الصين العظيم!.
سياتي الشتاء وس�نقع بنفس المشكلة 
اغل�ب  ف�ي  العراقي�ون  فيه�ا  وق�ع  الت�ي 
المحافظ�ات العراقي�ة باس�تثناء محافظة 
ميسان لوجود نظام نوعي للصرف الصحي 
ف�ي اغل�ب مناط�ق المحافظ�ة.. كي�ف اذا 
خرجت التظاهرات المنددة بنظام الخدمات 
الحالي اش�د واقوى من التظاهرات الحالية، 
ماذا سنفعل امام سيول الناس التي ستخرج 
ال�ى الش�وارع الغارقة بالم�اء والوحل على 
خلفية الس�يول التي س�تنهمر عل�ى االبنية 

والمنازل وتغرق االخضر واليابس؟!.
من يفكر بعمل ش�يء له عالقة باالنجاز 
عل�ى  الحقيقي�ة  االصالح�ات  وتقدي�م 
الترقيعي�ة عليه ان يقرر اي رؤية س�يعتمد 
وم�ن اي المش�كالت العميق�ة الت�ي ين�وء 

بحمله�ا العراقيون سيش�رع وقلناها 
للرئيس ومازلنا نق�ول ان التظاهرات 
التي خرجت في المحافظات العراقية 
وكان اش�دها في الديواني�ة لم تخرج 
الس�قاط النظام بس�بب ايمان الناس 
ان الحكوم�ة والدول�ة والنظام يمكن 

العم�ل على الصالح واالص�الح في قواعده 
واتجاهاته انما المش�كلة في الخدمات وفي 
فس�اد البع�ض بمجال�س المحافظات وفي 
هذا الترهل المخيف الذي بدا ينمو ويتضخم 
عل�ى هامش الدولة حيث نش�ات دول داخل 
الدولة العراقية عنوانها الفساد وهدر المال 

العام والتسيب وعدم االهتمام بالناس.
ال�وزراء ان يعم�ل ش�يئا  عل�ى رئي�س 
عل�ى االرض ملموس�ا وان يالم�س االزمة 
الحقيقية الت�ي يتحرك الناس كل جمعة من 
اج�ل حلها ويطال�ب الحكوم�ة بحل جذري 
لها وان اليغرق بالمطالب الكثيرة والطويلة 
العريض�ة الت�ي تقدم الي�ه كل اس�بوع.. انا 
م�ن الذي�ن يعتق�دون ان هنال�ك »مخططا« 
يس�تهدف اغراق الرئيس العبادي بمجموعة 

كبي�رة من المطالب تعج�زه في النهاية عن 
عمل اي شيء يتصل بالمواطن والعمل على 
رفع الحي�ف عنه وعن اس�رته وحياته وان 
ال يضط�ر الى ترك وطنه واللج�وء الى دول 
اورب�ا وربم�ا يم�وت غرقا ف�ي الطريق وال 

يصل!.
بالمناس�بة وعلى » ط�اري« المهاجرين 
والالجئين العراقيين الذين تدفقوا الى اوربا 
ع�ن طريق تركي�ا اظن ان الرئي�س العبادي 
يعل�م ان اكث�ر من 500 ال�ف عراقي خرجوا 
من العراق وتوجهوا الى بلدان اوربا والمانيا 
خ�الل الفت�رة القريب�ة الماضي�ة جلهم من 
الذي�ن كانوا يخرج�ون ف�ي التظاهرات في 
بغ�داد وغيرها من الم�دن العراقي�ة وحين 
يأس�وا من امكانية اص�الح االرضيات التي 
تم�س صمي�م حياته�م خرج�وا مهاجرين 

الى البحار والمحيط�ات ومات الكثير منهم 
غرقا!.

نحن في مش�كلة حقيقية دولة الرئيس 
والواجب والمروءة تقتضي ايجاد حل مرٍض 
لمش�كالتنا العراقية لكن عب�ر التركيز على 
المطال�ب وليس العم�ل بالطريق�ة الحالية 

لتنفيذ المطالب.
يج�ب ان نركز على الخدم�ات وامكانية 
النفق�ات  وحص�ر  للمواط�ن  تقديمه�ا 
وتحديدها عل�ى خلفية مل�ف الخدمات لئال 
نغرق في الش�تاء واليعود االم�ر هينا هذه 

المرة اذا غرقنا في اوحال المشكلة!.
الرئي�س العبادي عليه ان يركز على ملف 
او ملفين من المطالب المهمة في الشعارات 
المرفوعة للمواطنين في كافة المحافظات 
العراقي�ة وان يؤج�ل العمل ببقي�ة الملفات 

واكرر لي�س هنالك اهم من مل�ف الخدمات 
واصالح البنى التحتية لها واهمها الكهرباء 
والص�رف الصح�ي واذا اتى الش�تاء ونحن 
في النق�اش العميق حول اي الس�بل كفيلة 
بحل المشكالت العميقة فسنغرق والنقاش 
سيغرق ثانية في الوحل وطوفان التظاهرات 

العارمة.
رئيس الدولة هو المعني االول باالصالح 
المجتمعي�ة واالقتصادية  المصالح  وتقدير 
والمالي�ة فيه�ا وربما ي�درك الرئيس اهمية 
االش�ياء التي يتظاهر الناس من اجلها اكثر 
من المواطن نفسه وفي الكثير من االحيان 
الي�درك المواط�ن المصال�ح الت�ي تقع في 
صميم تفاصيل حياته ويدركها الرئيس النه 
في الصميم ويعرف ويقدر المسائل اكثر من 
تقدير المواطن لها لذلك على رئيس الوزراء 

ان يقدر اهمية الملفات التي يجب ان يشتغل 
عليه�ا وتقع ف�ي صميم اولوي�ات المواطن 
العراق�ي قب�ل ان يتظاهر الن�اس من اجلها 
اما تركها كما حصل في الس�نوات الماضية 
واطالق الوعود بحله�ا وانتظار التظاهرات 
للبدا بحزمة االصالحات المنشودة فهو خطأ 
قات�ل يعتبر االص�رار على ترك�ه او اهماله 

رسالة واضحة بالفشل وسوء االدارة.
يج�ب ان نلبي حاج�ة المواطن في ملف 
الخدمات وننتهي من ه�ذا الملف لئال نكون 
ف�ي وضع حرج خ�الل الفت�رة القادمة الن 
الن�اس تنتظ�ر م�ن الرئي�س انج�ازا نوعيا 
ان  الش�ارع  ف�ي  نس�مع  ونح�ن  حقيقي�ا 
الحكوم�ة لم تفع�ل لنا ماكن�ا نامله او على 
االق�ل ل�م تك�ن االش�ياء الت�ي ت�م تنفيذها 
بمستوى التوصيات التي اطلقتها المرجعية 

الدينية ف�ي بداية التظاه�رات العارمة التي 
عم�ت الب�الد مايعن�ي ان االصالح�ات التي 
جرى تنفيذها غير مهمة والتقع في المرتبة 

االولى من اولويات المواطن العراقي.
ف�ي االولوي�ة تعتب�ر الخدم�ات الواجب 
توفيره�ا للمواطن اه�م بكثير من تخفيض 
ون�واب  وال�وزراء  الن�واب  ع�دد حماي�ات 
رئي�س الجمهورية ومجمل اع�داد حمايات 
ف�ي  والمدنيي�ن  العس�كريين  المس�ؤولين 

الدولة!.
واذا كان هنال�ك اص�الح حقيق�ي ف�ي 
ال�وزارات العراقي�ة مث�ال )ونح�ن نتح�دث 
ع�ن االولويات في االص�الح( فيجب اصالح 
نظام الوكالء والمدراء العامين قبل مساءلة 
الوزير ان كان فاسدا او عليه شبهات فساد..

ان هنالك جملة يرددها العراقيون اليوم هي 
اذا اردت ان تقع يدك على الفس�اد وتسيطر 
على نظام الص�رف وتعتمد نظاما مهما في 
بناء عق�ود الدول�ة ومش�ترياتها فعليك ان 
تهتم بالنظام والبنية الدستورية والقانونية 
الت�ي تاتي بال�وكالء والم�دراء العامين في 

الدولة.
كمواط�ن انا مع وكيل واح�د لكل وزارة 
وتقلي�ل عدد الم�دراء العامي�ن منعا للترهل 
وكبحا لجماح الفساد في مؤسسات الدولة 

العراقية.
هذه الحالة بدها البارحة وزير الصناعة 
الدراج�ي م�ن خ�الل حزم�ة م�ن  محم�د 
االصالح�ات ت�م اعتمادها الس�تعادة 
الصناع�ة العراقي�ة ومن بي�ن ماقاله 
الوزي�ر ان�ه اتخ�ذ اج�راءات س�ريعة 
ومدروس�ة للتقلي�ل من ع�دد المدراء 
العامين للتقليل من الهدر العام ومنعا 

للفساد المستشري.
والفس�اد  والموبق�ات  كل«الب�الوي 
القائ�م« اساس�ها بع�ض وكالء  والخم�ط 
ال�وزارات والم�دراء العامي�ن« والمش�كلة 
ان ه�ؤالء ال اح�د يتحرك عليه�م النهم اتوا 
الوزارات العراقية بالمحاصصة فاذا اش�رت 
عل�ى احده�م كان�ك ارتكب�ت خط�أ قات�ال 
وجريم�ة ال تغتف�ر ك�ون الوكي�ل او المدير 
العام من الحزب الفالني والتنظيم العالني.. 

وشيخلصنه؟!!.
التركي�ز يج�ب ان ينصب عل�ى الملفات 
المهم�ة في الدولة وفي اهتمامات المواطن 
العراقي وليس في الم����لفات الهامش�ية 
الت�ي تتحول وق�د تحولت ال�ى »نكتة« على 
لس�ان الش�ارع العراق�ي بع�د ش�هرين من 

التظاهرات العارمة.

ة تقتضي ايجاد حل مرٍض لمشكالتنا نحن في مشكلة حقيقية والواجب والمروء

www.almustakbalpaper.net

سياسية2   العدد )1046( االربعاء 9 ايلول 2015

جملس الوزراء يقرر ختفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثالث والوزراء

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت حركة التغيير الكردية، أمس الثالثاء، أن رئاس�ة 
إقليم كردستان تدير خمسة »ملفات مهمة ال تخضع ألية 
رقابة برلمانية«، داعيا الى إعادة تلك الملفات إلى حكومة 

اإلقليم والجهات التنفيذية.
وقال مس�ؤول العالقات السياس�ية في الحركة محمد 
حاج�ي، إن »هن�اك خمس�ة ملف�ات مهم�ة ج�دا تخضع 
لسلطات رئاسة إقليم كردستان دون أية رقابة برلمانية«، 
موضحا أن »تلك الملفات تتضمن اإلقتصاد والمال واألمن 

الداخلي والبيشمركة والعالقات الخارجية والقضاء«.
ودع�ا حاجي، الى »إع�ادة هذه الملف�ات إلى حكومة 
إقليم كردس�تان والجهات التنفيذي�ة، وأن تخضع لرقابة 

برلمانية اسوة بالعراق الذي يعتمد نظاما برلمانيا«.
وتاب�ع حاجي، أنه »يج�ب أن تخضع صالحيات رئيس 
إقليم كردستان إلى رقابة برلمانية والمساءلة بشأن كيفية 
إدارتها«، مش�يرا إلى أن�ه »عندما نتح�دث عن صالحيات 
رئيس إقليم كردستان نحن ال نتحدث عن شخص مسعود 
البارزاني وإنما نتحدث عن الصالحيات القانونية لمنصب 
رئيس اإلقليم«.وكان من المقرر أن تعقد األحزاب الكردية 
الرئيسية الخمسة أمس األحد اجتماعاً لبحث أزمة رئاسة 
اإلقلي�م، إال أن اإلجتماع�ات تأجلت لمدة أس�بوع في ظل 
الج�دل المتواصل بعد انتهاء والية رئيس اإلقليم مس�عود 
البارزاني )20 آب 2015(، وفشل االحزاب والقوى الكردية 

الرئيسة في التوصل الى اتفاق حتى اآلن.

      بغداد / المستقبل العراقي

قرر مجلس ال�وزراء، أمس الثالثاء، 
تخفيض الروات�ب والرواتب التقاعدية 
الثالث وال�وزراء والوكالء  للرئاس�ات 
ومن بدرجتهم والمستشارين والمدراء 
العامي�ن، فيم�ا اك�د تطبي�ق القوانين 
العام�ة عليهم كموظف�ي الدولة »دون 

اس�تثناء«. وقال مكتب رئاسة الوزراء 
ف�ي بيان تلق�ت »المس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »مجلس ال�وزراء قرر 
في جلس�ته االعتيادية المنعقدة اليوم 
تخفي�ض  العب�ادي،  حي�در  برئاس�ة 
الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات 
وم�ن  وال�وكالء  وال�وزراء  الث�الث 
والم�دراء  والمستش�ارين  بدرجته�م 

العامي�ن«. واض�اف أن�ه »بموجب هذا 
الق�رار تلغى جميع الق�رارات الخاصة 
للرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات 
الث�الث وال�وزراء وال�وكالء والمدراء 
العامي�ن«، مش�ددا على ض�رورة »ان 
تطبق عليهم القوانين العامة لموظفي 
الدول�ة دون اس�تثناء«. وأعل�ن مكتب 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس 

)20 اب 2015( عن تش�كيل لجنة عليا 
إللغ�اء الفوارق ف�ي الرواتب من خالل 
الروات�ب والمخصصات،  اصالح نظام 
فيما قرر تخفيض الحد االعلى للرواتب 
التقاعدية للمسؤولين. يذكر أن مجلس 
ال�وزراء وافق في )21 تم�وز 2015(، 
عل�ى تخفي�ض مخصص�ات المناصب 
العليا والرئاسات الثالث، وقرر أن يكون 

مقدار ما يتقاضاه رئيس�ا الجمهورية 
والبرلم�ان بمقدار رات�ب ومخصصات 
رئي�س ال�وزراء، فيم�ا أش�ار المكتب 
اإلعالمي لألخير، إلى أن القرار ليس له 
عالقة برواتب الرئاسات الثالث وذوي 
الدرجات الخاصة وإنما بمخصصاتهم، 
عازيا س�بب ذل�ك إلى حاج�ة تخفيض 

الرواتب لتشريع قانون في البرلمان.

استئناف الرصافة تشخص وجود »مشاكل« 
ترشيعية يف قضايا غسيل األموال

املصاحلة الوطنية تشبه اصالحات العبادي
 بـ »معاجلة انسان ميت«

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت بعثة الح�ج العراقية، أمس الثالث�اء، عن وفاة 
حاج�ة عراقية في الطائ�رة أثناء توجهها الى الس�عودية 

ألداء مناسك الحج، مبينة أنها دفنت بمقبرة البقيع. 
وق�ال المتح�دث الرس�مي باس�م البعث�ة حس�ن فهد 
الكنان�ي ف�ي بي�ان تلق�ت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »البعثة س�جلت أول حالة وفاة بالنس�بة للحجاج 
العراقيي�ن في موس�م الحج الحالي«، موضح�ا أن »وفاة 
الحاجة )تركية حس�ين مطلك( البالغة من العمر 66 عاما 
م�ن محافظة االنبار، توفيت، مس�اء األمس، في الطائرة، 
بس�بب ارتفاع ضغطه�ا قب�ل وصولها الى مط�ار األمير 
محمد ب�ن عبد العزيز بالمدينة المنورة أثناء تفويجها من 

مطار أربيل«.
وأض�اف الكنان�ي، أن »ابن الحاجة ال�ذي يرفقها ألداء 
مناسك الحج قرر دفنها في مقبرة البقيع بجوار المسجد 
النب�وي الش�ريف«، مبين�ا أن »عملي�ة الدف�ن تمت صباح 

)أمس( الثالثاء«.
وكان�ت الهيئة العليا للح�ج والعمرة أعلنت عن تفويج 
13 أل�ف و327 حاج�ا من أص�ل 26 أل�ف و922 حاجاً من 

األعداد المقررة للعراق.

بعثة احلج تعلن وفاة »حاجة عراقية« 
ودفنها بمقربة البقيع

التغيري: رئاسة االقليم تدير مخسة ملفات 
ال ختضع لرقابة برملانية

      بغداد / المستقبل العراقي

القضائي�ة،  الس�لطة  أق�رت 
أمس الثالثاء، بوجود »مشاكل« 
تش�ريعية ف�ي مس�ألة غس�يل 
األم�وال، ودع�ت البرلم�ان إلى 
تحويل هذه الجريمة إلى جناية، 
فيم�ا لفتت الى وجود 48 دعوى  
المص�ارف  تخ�ص  قضائي�ة 
األهلي�ة. وق�ال قاض�ي غس�يل 
األم�وال ف�ي محكمة اس�تئناف 
إي�اد محس�ن ضم�د  الرصاف�ة 
خ�الل مؤتم�ر صحف�ي عق�ده 

بمقر السلطة، أن »هناك مشاكل 
تش�ريعية ألن موضوع غس�يل 
األموال يدخل ف�ي مجال الجنح 
بموجب القانون العراقي«، مبيناً 
أن »هناك تحركاً على المس�توى 
التشريعي لتشريع قانون يحول 
جريمة غس�ل األموال إلى جناية 
ونح�ن بانتظار مجل�س النواب 
إلقراره«. واكد ضم�د، »اعتقال 
ثالثة م�ن كبار مجرمي غس�يل 
األموال وحالي�ًا يجري التحقيق 
معهم«، مشيراً إلى أن »هناك 48 
دع�وى بعضها تخص المصارف 

األهلية، والقضاء غير مس�ؤول 
عن اس�ترداد األموال، وإنما من 
النزاهة وهي  مس�ؤولية هيئ�ة 
تب�ذل جه�وداً كبي�رة ف�ي ه�ذا 
اإلط�ار«. من جانب�ه قال رئيس 
الرصاف�ة  محكم�ة  اس�تئناف 
القاضي جاسم محمد عبود، في 
المؤتمر، إن »القضاء يتعامل مع 
القضايا وفق األدلة وال ينظر الى 
المته�م وخلفياته وتتخذ  هوية 
الق�رارات في ضوء ه�ذه األدلة 
وإدان�ة المتهمي�ن تك�ون وف�ق 

العقوبة المحددة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

المصالحة  وصف مستشار لجنة 
أم�س  الخال�دي،  محم�د  الوطني�ة 
الثالث�اء، االصالح�ات التي ق�ام بها 
العب�ادي  حي�در  الحكوم�ة  رئي�س 
ب�«انها احياء انس�ان ميت«، معتبرا 
ان االصالح�ات الحقيقية تتمثل بحل 
الحكوم�ة ومجل�س الن�واب واجراء 
انتخاب�ات مبك�رة. وق�ال الخال�دي 
في حديث لبرنام�ج »من 10 لل�11« 
ال�ذي تبث�ه »الفضائية الس�ومرية«، 
إن »االصالح�ات االخي�رة الت�ي قام 

به�ا رئيس الوزراء حي�در العبادي ال 
يمك�ن ان تق�دم للجماهير ما طالبت 
ب�ه من اصالح�ات حقيقية«، واصفا 
بانه�ا  ال�وزراء  رئي�س  اصالح�ات 
»كمعالج�ة انس�ان مي�ت، ال يمك�ن 
اعادة الحياة ل�ه«. واضاف الخالدي، 
أن »االص�الح الحقيقي ال�ذي ينبغي 
عل�ى العب�ادي ان يقوم ب�ه هو الغاء 
الحكوم�ة وح�ل البرلمان وتش�كيل 
حكوم�ة ط�وارئ، وم�ن ث�م تحرير 
انتخاب�ات  اج�راء  وبعده�ا  الم�دن، 
ه�ذه  »جمي�ع  ان  مبين�ا  مبك�رة«، 
الخطوات دس�تورية«. يش�ار إلى أن 

رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي اعلن 
مؤخراً عن اطالق ما سماها ب�«حزمة 
اإلصالحات« كان ابرزها اعفاء نواب 
الجمهوري�ة وال�وزراء من  رئيس�ي 
مناصبه�م والغاء عدد م�ن الوزارات 
ودم�ج اخريات م�ع بعضه�ا، وذلك 
بع�د تظاهرات واحتجاجات ش�عبية 
شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات 
الماضي�ة.   االس�ابيع  أخ�رى خ�الل 
متظاهروا التعليم المهني يقتحمون 
مبن�ى وزارة المالية للمطالبة باعادة 
تش�كيل مديرية التعليم المهني التي 

الغيت من قبل وزارة المالية.
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      بغداد / المستقبل العراقي

 أك�د البن�ك المركزي العراق�ي، الثالثاء، أن الق�روض التي أطلقت لتمويل المش�اريع تتوقف عل�ى قانوني حماية 
المنتج والمس�تهلك، مش�يرا إلى أنه ال يمكن أن تبقى الوزارات محتكرة لكافة النش�اطات االقتصادية.وقال محافظ 
البنك علي العالق في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »البرنامج التمويلي الذي أطلقه البنك المركزي 
للنه�وض بالقطاعي�ن الصناعي والزراعي وكذلك برنامج تحفيز المش�اريع الصغيرة والمتوس�طة وبمبالغ إجمالية 
قدره�ا 6 تريليون�ات دينار يتوق�ف نجاحها على قوانين حماية المنتج والمس�تهلك والتعرف�ة الجمركية، إضافة إلى 
الح�د من إغراق الس�وق المحلية بالمس�توردات«.وأضاف الع�الق، أن »من األمور األخرى هي الس�يطرة على المنافذ 
الحدودي�ة البري�ة والبحرية والتي تمارس فيها كل أن�واع التالعب والتحايل والتزوير بما ال يفوت فقط نس�بة كبيرة 
م�ن المتحصالت المالية للخزينة العامة بل يؤدي إلى إلحاق الض�رر باالقتصاد الوطني من خالل إدخال بضائع رديئة 
وفاقدة للصالحية«.وأوضح العالق، أن »البنك يدرك تماما بأن برنامجه في توفير وتسهيل التمويل لمبادرات المشاريع 
الصناعي�ة والزراعي�ة هو عامل م�ن عوامل النهضة بالقطاعي�ن إال أن هناك عوامل أخرى ال تق�ل أهمية عن ذلك مما 

يتطلب بذل الجهود الحثيثة لتطبيق القوانين والتعليمات ذات العالقة«.

املركزي يطلق قروض لدعم االقتصاد املحيل

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

فش�لت مح�اوالت عقد جلس�ة 
البرلم�ان العراق�ي، أم�س الثالثاء، 
بسبب الخالفات على مشروع قانون 
ومقاطع�ة  الوطن�ي«،  »الح�رس 
نواب التحال�ف الوطني ، وجمعهم 
تواقيع إلقالة رئيس البرلمان سليم 
الجبوري على ضوء زيارته االخيرة 
لقط�ر بالتزامن م�ع انعقاد مؤتمر 
ضم فصائ�ل ومجموعات معارضة 

للعملية السياسية في الدوحة. 
وأّجل�ت هيئ�ة رئاس�ة مجل�س 
الن�واب الجلس�ة بس�بب مقاطع�ة 
نواب التحالف الوطني لها بالترافق 
مع جم�ع توقيعات للن�واب لطرح 
إقالة الجبوري من رئاسة المجلس 
خاصة وأن ق�وى التحالف الوطني 
ض�ده،  قاس�ية  هجوم�ات  ش�نت 
بالرغم من نفيه وجود أي عالقة بين 
الزيارة وانعق�اد مؤتمر المعارضة 
وتأكي�ده انه�ا هدفت الى ترس�يخ 

انفتاح العراق على دول العالم.
كما سببت خالفات الكتل النيابية 
حول قانون الح�رس الوطني الذي 
كان مق�ررا طرح�ه للتصوي�ت في 
جلس�ة البرلمان، امتن�اع نواب عن 

حضور الجلسة.
األح�د  أعل�ن  الجب�وري  وكان 
الن�واب  مجل�س  إن  الماض�ي 
س�يصوت الثالث�اء عل�ى مش�روع 
قانون الح�رس الوطني لكن النائب 
األول ل�ه همام حم�ودي، اكد رفع 
قان�ون الحرس الوطن�ي من جدول 
اعمال جلس�ة البرلمان لحين إجراء 
التعديالت علي�ه، حيث كان مجلس 
ال�وزراء العراق�ي أق�ر في ش�باط 
الماضي مش�روع القان�ون وأحاله 

إلى البرلمان للتصويت عليه. 
خ�الل  الخالف�ات  وتصاع�دت 
تش�كيل  ح�ول  االخي�رة  األي�ام 
الحرس الوطني اس�تباقا لتصويت 
البرلم�ان على قانونه وس�ط تأييد 
س�ني وأميركي ومعارضة ش�يعية 

وتحفظ كردي.
وح�ذرت منظم�ة ب�در بزعامة 
العام�ري قائ�د تش�كيالت  ه�ادي 
الحشد الش�عبي للمتطوعين للقتال 

ض�د تنظي�م »داعش« من تش�ريع 
قانون الحرس معتب�رة انه مقدمة 

لتقسيم العراق.
أم�ا كتائب ح�زب الل�ه، فأكدت 
رفضها التام لتشريع قانون الحرس 
الوطني مهددة كل من يصوت عليه 
بتقديم�ه »لعدال�ة الش�عب.« عل�ى 
حد قولها. وجاء ه�ذا الهجوم على 
قان�ون الح�رس الوطن�ي مترافقا 

م�ع اعتبار رئي�س مجل�س النواب 
سليم الجبوري  ان الحرس الوطني 
ف�ي  للش�روع  األس�اس«  »اللبن�ة 
عملية تحرير األراضي العراقية من 

سيطرة تنظيم »داعش«. 
اما نائبه آرام ش�يخ محمد فقال 
ان لالك�راد مالحظ�ات ع�دة حول 
قانون الحرس اهمها هو »أال يشمل 
ه�ذا القان�ون اقليم كردس�تان ألن 

لدينا قوات بيشمركة«.
اما الس�فير األميركي في بغداد 
أن  اعتب�ر  فق�د  س�تيوارت جون�ز 
تش�ريع قان�ون الح�رس الوطن�ي 

سيعمل على تعميق وحدة العراق.
وق�ال أيضاً أن الواليات المتحدة 
ودول التحال�ف ملتزمة بمس�اعدة 
حكومة وشعب العراق، في تحسين 

هيكلية األمن الوطني العراقي . 

إل�ى ذل�ك، رّد رئي�س البرلم�ان 
منفع�ل  بش�كل  الجب�وري  س�ليم 

ب�«التشكيك« بزيارته إلى قطر.
ونفى الجبوري، أم�س الثالثاء، 
لقاءه اي شخصية معارضة للعملية 

السياسية خالل زيارته لقطر.
وق�ال، خ�الل مؤتم�ر صحف�ي 
عق�ده بمبن�ى البرلم�ان، أن�ه »لم 
يلتق خ�الل زيارت�ه الى قط�ر باي 

شخصية سياسية معارضة او غير 
معارضة«، مؤك�داً ان »تلك الزيارة 

ليس لها عالقة بمؤتمر الدوحة«.
وأض�اف الجبوري، »كنت اتمنى 
ان تك�ون الحكوم�ة العراقية اكثر 
ج�رأة ف�ي الدف�اع ع�ن المصالحة 
الوطني�ة«، مبدي�اً دعم�ه »لعملي�ة 
المصالحة الوطني�ة العراقية والبد 

من الدفاع عن ذلك المشروع«.

وأك�د الجب�وري، ان�ه »س�يعقد 
ف�ي نهاية الش�هر الحال�ي مؤتمراً 
في الجمعي�ة العامة لالمم المتحدة 
وسيشارك فيه رئيس الوزراء حيدر 
العب�ادي لبح�ث مل�ف المصالح�ة 
الوطنية »، موضحاً ان »على العراق 
تقدي�م ذل�ك المل�ف حت�ى يس�مع 
االخرين  ايماننا بالدس�تور ووحدة 
العراق«. وتسائل الجبوري »اذا غبنا 
عن تقديم ملف المصالحة الوطنية 
ف�ي مؤتم�ر االم�م المتح�دة ه�ل 
س�يصدق العالم الحكومة العراقية 
او المعارضين للعملية السياسية«.

وبشأن جمع تواقيع القالته،أكد 
رئيث�س مجل�س الن�واب أن »هناك 
بضع�ة تواقي�ع يقوم به�ا البعض 
القالتي لم ترتق الى الحد القانوني«، 
مش�ددا أنه »لن اتعام�ل معها اال لو 

قدمت بالشكل الدستوري«.
وقال الجبوري انه »ال نرضى ان 
يزاي�د علينا احد  حول وحدة العراق 
رافض�ا  س�يادته«،  ع�ن  والدف�اع 
المس�اس بالمؤسس�ة التش�ريعية 

والطعن بها.
»هن�اك  أن  الجب�وري  وأض�اف 
جهوداً كبيرة تبذل من اجل الحفاظ 
عل�ى وحدة وأم�ن البالد«، مش�دداً 
المؤسس�ة  ع�ن  س�ندافع  »انن�ا 
التش�ريعية للمض�ي باتج�اه اقرار 
القواني�ن وخاصة أن امام البرلمان 
حزمة من التشريعات التي البد من 

المضي الخراجها«.
وتابع الجبوري »اننا س�نتعاون 
التنفيذي�ة  الرئاس�تين  بقي�ة  م�ع 
الكت�ل  م�ع  وكذل�ك  والقضائي�ة 
السياس�ية من اجل اتمام سير عمل 
مجلس النواب وضمان الوصول الى 

البناء المؤسساتي الصحيح«. 
وكش�ف الجبوري انه »س�يعقد 
ف�ي  االره�اب  لمكافح�ة  مؤتم�ر 
العاصمة بغداد خالل االيام القادمة 
ح�ول  اوض�ح  وبش�كل  للوق�وف 
تداعي�ات االره�اب وأث�ره الكبي�ر 
في المنطقة  بش�كل ع�ام والعراق 
عل�ى وج�ه الخص�وص«، مبيناً أن 
»المؤتم�ر سيش�هد مش�اركة دول 
عربية عديدة ومن ضمنها دولة قطر 

التي سيمثلها وزير الخارجية«.

»احلرس الوطني« يوسع اخلالفات بني األحزاب.. ودعوات إلقالة رئيس الربملان
»عدالة الشعب«.. والسفير األميركي يخفف لهجته فصائل الحشد تهدد بـ
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البعض يسميهم مهاجرون، والبعض 
اآخ�ر يق�ول انهم الجئون، وه�م امهات 
وآب�اء وابن�اء وبن�ات واخ�وات واخوة، 
االمه�ات الموجودات في أوربا، الى االن 
يتحدث�ن بحادث�ة الطفل الك�ردي إيالن 
الذي اوصلته امواج البحر الى الش�اطئ 
ميت�اً، ليبدأ الغضب الع�ارم في المجتمع 

الدولي على صورة الطفل الغريق.
قبل بضعة اش�هر، كانت النس�اء في 
الش�مال العراق�ي الجئ�ات م�ن العن�ف 
الموج�ود بمدنه�ن الش�مالية الخاضعة 
اليوم لس�يطرة عناصر تنظيم »داعش«، 
االمر الذي دفعهن الى صرف مبالغ مالية 

كبيرة للخروج من مدنهن آمنات.
دع�اء ونس�رين، امرأت�ان تبلغان من 
للخ�روج  اضط�ررن  عام�اً،   ٣٥ العم�ر 
من االنب�ار قبل اربعة اش�هر بس�يارات 
عس�كرية، بعد ان قضين س�اعات وهن 
م�ن  ليتمكن�ا  اقدامه�ن  عل�ى  يمش�ين 
الوصول الى تلك الس�يارات العس�كرية، 
ومنها الى بغ�داد ومن ثم الى اربيل، بعد 
ان وافقت سلطات االخيرة على استقبال 
الخاضع�ة  المناط�ق  م�ن  النازحي�ن 

لمسلحي »داعش«.
اليوم، وبع�د موجة الهجرة العاصفة 
ق�ررت  والس�وري،  العراق�ي  بالبلدي�ن 
نسرين ودعاء الهجرة الى اوربا بمراكب 
الموت المائية، امالً ببلوغ الشاطئ، حيث 

بداية تحقيق الحلم واالستقرار باوربا. 
نس�رين ودع�اء، اضط�ررن الى ترك 
اوالدهما ف�ي اربيل عند اح�د اقاربهما، 
النهم�ا يخش�ين م�ن غرقهم�ا، ولحين 

حص�ول موافق�ة الس�لطات االوربي�ة، 
اليهم�ا  اوالدهم�ا  س�حب  يمكنهم�ا 

بسهولة.
بوص�ول نس�رين ال�ى الماني�ا بع�د 

معان�اة، ب�دأت غي�ر فريدة م�ن نوعها، 
تمكنت من الحصول على اول مقابلة في 
المحكم�ة للنظ�ر بوضعها الس�يما انها 
طالبة لجوء انس�اني بعد ان ُقتل زوجها 

عل�ى ي�د مس�لحي »داع�ش« واطفالها 
ينتظ�رون الدع�وة بفارغ الصبر، تش�ير 
نس�يرين ال�ى وج�ود نس�اء س�وريات 
وعراقي�ات بالدرجة االول�ى، وحتى من 

جنوب السودان.
تتحدث نس�رين عن صعوب�ة رحلتها 
المليئة بالصعوب�ات الخطرة التي تؤدي 
بنسبة كبيرة الى الموت، فتقول في هذا 
الش�أن »لي�س كل واحدة منهن س�تصل 
الى بر االمان، لكن هذا القرار يعد هروباً 

من الواقع الذي نمر به يومياً«.
تتح�دث الالجئ�ة نس�رين ايض�اً عن 
تع�اون الس�لطات االلمانية مع النس�اء 
بالدرج�ة االول�ى، النه�م يعتبروهن من 
القضاي�ا المهم�ة فض�اًل ع�ن المراعاة 

الكبيرة لدى االطفال. 
تتأسف نسرين وزميلتها من الصمت 
العربي الذي ح�ل بالدول الخليجية كلها، 
موجهة لومها الى دول تقول عن نفسها 
انه�ا تحارب االرهاب وتس�اعد االطفال 
وغيره�ا من الش�عارات الكاذب�ة، وفقاً 

لتعبير نسرين.
دع�اء الصديق�ة والزميلة لنس�رين، 
العرب�ي والس�يما  تق�ول ان المجتم�ع 
العراقي والس�وري متفكك بش�كل كبير 
وه�ذا ما برز واضحاً حينم�ا تجد الناس 
هنا كيف تنسى تعب الرحلة الخطرة في 

ثواِن بعد االستقرار بألمانيا.
وتضي�ف دع�اء وه�ي تب�دو عليه�ا 
عالمات التعب وقلة النوم، من يعتقد ان 
الوص�ول الى الش�اطئ ه�و النهاية فهر 
مخطئ، الن بداية المش�وار يبدأ من ذلك 
الشاطئ الذي شهد اكتظاظ الجثث عليه 

في االيام الماضية.

نساء هاربات من االنبار يروين خماطر رحلة »قوارب املوت«
بعد أن قتل أزواجهن على يد »داعش«

تظاهرات اجلمعة القادمة: مطالب املحافظات وبغداد واحدة
اجتماعات مكثفة بين المنظمين 
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تشهد بغداد بشكل مستمر اجتماعات 
لنشطاء مدنيين في الحراك االحتجاجي 
وش�خصيات ثقافية وإعالمية وممثلين 
التظاه�رات  وتنس�يقيات  لج�ان  ع�ن 
مكثف�ة لتنس�يق جهودهم في توس�يع 
وتنشيط حركتهم االحتجاجية وتوحيد 

مطاليبها.
وقال الناش�ط جاس�م الحلفي، احد 
منظم�ي االحتجاج�ات ف�ي العاصم�ة 
العراقية التي تشهدها اسبوعياً وتستعد 
لتجديده�ا الجمع�ة المقب�ل لألس�بوع 
الس�ابع عل�ى التوال�ي، ان »المجتمعين 
اه�داف  المس�ؤولية  ب�روح  يبحث�ون 
المش�روعة  والمطال�ب  التظاه�رات 
وتنسيق العمل وتنظيمه، من اجل تفعيل 

زخم الح�راك وتحديد الوجهة الواضحة 
الهادفة إلى إصالح النظام عبر تخليصه 
م�ن المحاصص�ة الطائفي�ة والفس�اد  
الفاس�د ووضعه�م  ومالحق�ة رؤوس 
صاغري�ن امام القضاء العادل كي يقول 
بحقهم كلمته ويس�ترجع منهم االموال 

العامة التي سرقوها.
وق�ال الحلف�ي على موقعه بش�بكة 
ان  »فيس�بوك«  االجتماع�ي  التواص�ل 
»المجتمعي�ن قد اتفقوا عل�ى ان يكون 
باب التنسيق مفتوحا، مع كل المجاميع 
الناشطة في التظاهرات التي تسعى الى 

توحيد الموقف والرؤى«.
م�ن جهتهم، قرر ناش�طو محافظة 
البصرة الجنوبية إعادة اعتصامهم الذي 
رفع�وه س�ابقا بع�د تلقيه�م تهديدات 
بالتصفية الجس�دية من قب�ل جماعات 

مسلحة، وصفوها بالمتنفذة. 
وق�ال الناش�طون أن قراره�م ه�ذا 
يأت�ي بع�د إدراكه�م أن�ه الوحي�د الذي 
يمكنه إرغام الس�طات على االس�تماع 
لمطالبهم. وترف�ض الحكومة العراقية 
نص�ب الخيام واالعتص�ام المفتوح في 
المحافظات الوسطى والجنوبية خشية 
نينوى  تك�رار اعتصام�ات محافظ�ات 
وكرك�وك وص�الح الدي�ن واألنبارالتي 
تحولت الحقا إلى مواجهات مسلحة عام 
2014. وخالل احتجاجات شهدتها بغداد 
الجمعة الماضي، فقد ش�دد المحتجون 
عل�ى العبادي بضرورة إع�الن توقيتات 
زمني�ة محددة لتنفي�ذ االصالحات التي 
يقوم بها منذ التسع من الشهر الماضي 
وطالب�وا بتحس�ين واق�ع الخدمات في 
عم�وم البالد. كما ش�هدت مدن عراقية 

في الوس�ط والجنوب تظاهرات مماثلة 
والديواني�ة  بعقوب�ة  م�دن  ش�هدتها 
والكوت والناصري�ة وكربالء والعمارة 
والحل�ة وم�دن بمحافظة ص�الح الدين 
الغربي�ة اضاف�ة ال�ى النج�ف والبصرة 

والسماوة .
ورف�ع المحتج�ون ش�عار »للصب�ر 
ح�دود« وفيم�ا أك�دوا أن تظاهراته�م 
س�تبقى »س�لمية ومفتوحة« تساءلوا 
عن معنى االصالح�ات وما تحقق منها 
رافعي�ن عل�م الع�راق وش�عارات تؤكد 
على وحدة البالد وضرورة إنشاء الدولة 

المدنية.
بع�ض  متظاه�رون  طل�ب  كم�ا 
المحلية  المحافظات بح�ل حكوماته�ا 
واختي�ار بديل�ة له�ا تس�تطيع خدم�ة 

المواطنين وتحقيق مطاليبهم.



انتقاما لمقتل 60 جنديا

عمليَّ�ة بري�ة عل�ى اليم�ن قوامها 
عشرة آالف جندي من دول »التحالف«، 
هي نتاج خمسة أشهر من الحرب التي 
كان يفت�رض أن تنته�ي »في غضون 
أي�ام«. وم�ع ب�دء تدف�ق آالف الجنود 
اليومي�ن الماضيين،  الخليجيين خالل 
دخل�ت  عديده�م،  ازدي�اد  والمرج�ح 
الحرب منعطفاً جدي�داً، خصوصاً بعد 
مقتل عش�رات الجنود الخليجيين في 
محافظة مأرب. وتسعى دول الخليج، 
م�ن خ�الل حش�د جنوده�ا ف�ي هذه 
المحافظ�ة، للتقدم ف�ي اتجاه صنعاء 
والمحافظ�ات الش�مالية، التي ال تزال 
تحت سيطرة الجيش اليمني و»أنصار 

الله«.
وغ�داة مقتل 60 جندياً خليجياً في 
اليمن، توّع�دت دول »التحالف« بالثأر 
لجنوده�ا. كان�ت النتيج�ة أْن ع�زَّزت 
قواتها البرّية المنتش�رة على األراضي 
اإلضافيي�ن  الجن�ود  ب�آالف  اليمني�ة 
إل�ى  الثقيل�ة،  باألس�لحة  المزودي�ن 
للرئيس  الموالي�ة  الميليش�يات  جانب 
اليمن�ي الفار عبد رب�ه منصور هادي، 
والت�ي بدوره�ا تلّق�ت تدريباته�ا في 

السعودية.
وأعلنت قطر، عبر قناة »الجزيرة«، 
دخ�ول ق�ّوة قطري�ة ثانية إل�ى اليمن 
»التحال�ف«،  ق�وات  إل�ى  لالنضم�ام 
اس�تعداداً لعملي�ة واس�عة تس�تهدف 
العاصم�ة  عل�ى  الس�يطرة  اس�تعادة 

صنعاء ومحافظات يمنية أخرى.
وف�ي أول انتش�ار ُمعل�ن لق�ّوات 
قطرّي�ة ف�ي اليم�ن، وصل�ت الدفع�ة 
الثانية من الجن�ود القطريين بعد يوم 
واحد على دخول ق�وة قطرية قوامها 
ألف جندي مع مئتي مدرعة عبر منفذ 

الوديعة الحدودي مع السعودية.
وكان�ت القوة األولى معّززة كذلك، 
وصواري�خ  ومتوس�ط  ثقي�ل  بعت�اد 

دفاعي�ة ومنظومة اتصاالت متطورة، 
مروحي�ة  ثالثي�ن  إل�ى  باإلضاف�ة 
المدرع�ات  م�ن  وع�دد  »أباتش�ي« 
وراجم�ات الصواريخ، بحس�ب القناة 

القطرية.
وبذلك يرتفع إلى عش�رة آالف عدد 

الق�وات البرية التي دخلت اليمن، وفق 
قناة »الجزيرة« التي قالت إنَّه سيكون 
لهذه الق�وة تأثير في مجرى العمليات 

العسكرية.
وبالتزامن، نش�رت الس�عودية في 
مأرب »قوات نخبة« بحس�ب صحيفة 

أنب�اء  ووكال�ة  االوس�ط«  »الش�رق 
اإلم�ارات. وذكرت مصادر عس�كرية 
أنَّ أل�ف جن�دي س�عودي وصل�وا إلى 
المحافظ�ة م�ع ع�دد م�ن الدباب�ات 

والمدرعات.
وفيم�ا لم يص�در تأكيد رس�مي أو 

نفي من الس�لطات في الدول المعنية، 
أّكدت الصحف أنَّ التعزيزات قد أرسلت 
أساساً الى محافظة مأرب، حيث تدور 

اشتباكات عنيفة ومحورّية.
وفي وق�ت وافقت دول »التحالف« 
عل�ى إرس�ال ألوي�ة عس�كرية بري�ة 

للمش�اركة ف�ي العمليات العس�كرية 
في المحافظات الش�مالية والجنوبية 
الغربي�ة، أش�ارت مص�ادر عس�كرية 
ع على حجم  يمني�ة إلى أنَّ االتف�اق ُوقِّ
الق�وات البري�ة الت�ي ستش�ارك ف�ي 
العملي�ات الميداني�ة ف�ي المحافظات 

التي م�ا زال�ت تحت س�يطرة الجيش 
اليمني و»أنصار الله«.

كم�ا تحدثت مصادر عن مش�اركة 
مص�ر واألردن والمغ�رب والس�ودان 
وقط�ر والكويت، التي سترس�ل ألوية 
قتالّي�ة بري�ة إل�ى محافظ�ات مأرب 
وع�دن والحدي�دة وتعز، وذل�ك خالل 

األيام القليلة المقبلة.
في غض�ون ذلك، كش�فت مصادر 
يمنّي�ة عن افتت�اح الس�عودية، للمرة 
األولى، قاع�دة الدواس�ر الجوية التي 
تمل�ك أح�دث األس�لحة ف�ي مجاالت 
والمهم�ات  والمراقب�ة  الدف�اع 
المصادر،  الهجومية. وكش�فت ه�ذه 
عن أنَّ نظام مراقبة دقيقاً سيكون من 
مهم�ات هذه القاعدة، حيث س�تغطي 
أجه�زة المراقب�ة والتصوير مس�احة 
تتعدى 100 كيلومت�ر مربع ترصد كل 

التحركات.
زي�ارة  تحم�ل  ل�م  ديبلوماس�ياً، 
المبعوث األممي إلى اليمن إس�ماعيل 
ول�د الش�يخ أحمد إلى الري�اض، حيث 
التق�ى ه�ادي، أّي جدي�د عل�ى صعيد 

الحل السياسي لألزمة في اليمن.
وج�دد ه�ادي، خ�الل لقائ�ه ول�د 
الش�يخ أحم�د، تأكيد ض�رورة تطبيق 
قرارات مجلس األمن الخاصة باليمن، 
خصوصاً القرار 2216، مش�يراً إلى أّن 
أّي حلول سياس�ية يجب أن تؤدي إلى 
»التطبي�ق الكام�ل لقرارات الش�رعية 
الدولية وانسحاب الميليشيات الحوثية 
من جميع المحافظات وتسليم السالح 

وعودة الشرعية«.
وواصل طي�ران »التحالف« غاراته 
مس�تهدفاً خيم�ة عزاء ف�ي محافظة 
الجوف شمال اليمن، ما أدى إلى مقتل 

30 شخصاً وجرح أكثر من 50.
ووفقاً لمصادر محلية، فإنَّ خيمة 
الع�زاء تعود إل�ى أحد أبن�اء قبيلة »آل 
حزم« في مديرية اليتمة الحدودية مع 

السعودية.

دول الـخـلـيـج تـغـزو الـيـمـن!
   بغداد / المستقبل العراقي

قطر تستخدم قواعد 
عسكرية يف تركيا!

     بغداد / المستقبل العراقي

نقلت وس�ائل إعالم تركية 
أن حكومت�ي أنق�رة والدوحة 
اتفقت�ا على مش�اركة األخيرة 
ف�ي ش�ن غ�ارات جوي�ة على 
مواقع تنظيم داعش في سوريا 
والع�راق، تنطلق م�ن القواعد 

التركية.
وذكرت صحيف�ة “حريت” 
التركي�ة نقال عن مص�ادر في 
الحكوم�ة التركي�ة “توصل�ت 
بش�أن  اتف�اق  إل�ى  الدولت�ان 
انضمام قط�ر للتحالف الدولي 
وكذل�ك  اإلره�اب،  لمكافح�ة 
على اس�تخدام القواعد الجوية 
العسكرية التركية في ديار بكر 
وباتمان ومالطي�ة في جنوب 
شرق البالد وقاعدة أنجرليك”.

رفض�ت  جهته�ا،  م�ن 
الحكوم�ة التركي�ة ذك�ر ع�دد 
الت�ي  القطري�ة  المقات�الت 
سوف تشارك في شن الغارات 

الجوية.
ووفق�ا ل�لصحيف�ة، تقوم 
للق�وات  تابع�ة  مقات�الت   6
األمريكية بش�ن غارات جوية 
من قاع�دة أنجرليك، باإلضافة 

إلى المقاتالت التركية.
وف�ي الوقت ذاته، أش�ارت 
الصحيف�ة التركية، أن الرئيس 
الفرنسي فرانس�وا هوالند قد 
أعلن، ف�ي مؤتمر صحفي، عن 
مش�اركة فرنس�ا في الغارات 
الجوية على مواقع التكفيريين 

في سوريا.
م�ن جهته�ا، ذك�رت قوات 
أن  له�ا  بي�ان  ف�ي  التحال�ف 
مقاتالتها نفذت ضربات جوية 
ف�ي الع�راق وس�وريا ي�وم 5 
س�بتمبر/أيلول، ض�د أه�داف 

ومواقع داعش.
وذك�ر البي�ان إن الهجمات 
في الع�راق توزعت في مناطق 
ش�ملت  الب�الد  م�ن  مختلف�ة 
ومركب�ات  تكتيكي�ة  وح�دات 
وأس�لحة. ودمرت الغارات 49 
موقع�ا قتالي�ا تابع�ا للتنظيم، 
باإلضاف�ة إل�ى أربع�ة أنف�اق 

وشحنة أسلحة.
ف�ي  الهجم�ات  وترك�زت 
س�وريا ق�رب الرق�ة وم�ارع، 
منطق�ة  اس�تهدفت  حي�ث 
تجميع لقوات التنظيم ووحدة 
تكتيكي�ة، ودم�رت 5 مالج�ئ 

يستخدمها مقاتلو التنظيم.

تظاهرات يف اإلمارات تطالب بسحب اجلنود اإلماراتيني من »جحيم اليمن«
   بغداد / المستقبل العراقي

المواطني�ن  م�ن  المئ�ات  خ�رج 
اإلماراتيي�ن ف�ي مس�يرة كبي�رة تندد 
بإرس�ال أبناءهم إلى ح�رب وصفوها 
ب�”عبثي�ة” لي�س لهم فيها ش�يء في 
اليمن داعين ش�يوخ االمارات إلرجاع 

ما تبقى من أبنائهم إلى ارض الوطن.
ولم تلق المسيرة أية صدى إعالمي 
نظرا للتكتم اإلعالمي الش�ديد من قبل 
السلطات هناك.ووصفت مصادر حالة 
الذهول التي أصابت كل بيت إماراتي بعد 
نب�أ مقتل الجن�ود االماراتيين الجمعة 
عليه�م  تتزاح�م  وأخ�ذت  الماضي�ة، 
التس�اؤالت الت�ي لم يجدوا له�ا إجابة 
حت�ى ولو كانت ملتوي�ة أو إجابة غير 
دقيقة وس�ط صمت مطبق من جميع 

مؤسسات الدولة وحكامها وشيوخها 
ومس�ئوليها ووزرائه�ا ومغرديها من 
ال�وزراء والمس�ؤولين الذي�ن اعتادوا 
عل�ى التغري�د والتعليق عل�ى األحداث 
الجاري�ة ف�ي دول المنطق�ة القريب�ة 
والبعي�دة وال س�يما من جان�ب أولئك 
الذي�ن أرس�لوا الش�باب اإلماراتي إلى 

“مقتلة اليمن” كما يقول غاضبون.
مع�ارض  إمارات�ي  موق�ع  وق�ال 
رئي�س  أي�ن  اإلماراتي�ون  “يتس�اءل 
والضب�اط  القي�ادات  وكب�ار  األركان 
والجوي�ة  البري�ة  الق�وات  وق�ادة 
والبحري�ة، لماذا اختف�ت تصريحاتهم 
ف�ي أكب�ر مأس�اة وطني�ة تح�ل على 
الش�عب اإلماراتي ف�ي تاري�خ الدولة 
دفع�ة واحدة، في حي�ن تمأل صفحات 
وه�واء  التواص�ل  ومواق�ع  الجرائ�د 

تصريحاته�م  الفضائي�ة  القن�وات 
وإش�اداتهم في أي مس�ألة وطنية أقل 
أهمي�ة بكثير جدا من ج�رح أي جندي 

من أبنائنا في اليمن”.
المع�ارض   71 موق�ع  ومض�ى 
الحكوم�ة  “أي�ن  تس�اؤالته  ف�ي 
والمستش�ارون، أي�ن وس�ائل اإلعالم 
و “جي�ش اإلعالميي�ن” داخ�ل الوطن 
ع�ن  س�يضيفون  م�اذا  وخارج�ه، 
“الواجب الوطني” والشهادة، والفخر، 
.... ماذا س�يقول المسئولون للشعب، 
هل س�يقبل الشعب اإلماراتي إلى األبد 
حديث الشهداء والش�هادة، واستقبال 

المعزين كبارا كانوا أم صغارا؟
للش�عب اإلمارات�ي مطالب محددة 
ال ب�د م�ن االس�تجابة لها كما يش�دد 
الناش�طون. فالحالة األمني�ة بالداخل 

مس�تتبة وال ع�دو خارج�ي أو تهدي�د 
مباش�ر ألم�ن البلد، وعلي�ه فال حاجة 
لإلماراتيي�ن بح�رب اليمن الت�ي بدأت 
تتح�ول روي�دا روي�دا إل�ى “فيتن�ام” 
اإلمارات. اإلماراتيون يطالبون بسحب 
قواتنا المس�لحة في اليمن على الفور 
من جميع الم�دن والقرى والمديريات 
ومن جمي�ع المه�ام والمس�ؤوليات.

الش�عب اإلمارات�ي المكل�وم بأبنائ�ه 
يحت�رم دماءه�م ويكتف�ي بالمطالبة 
بإنق�اذ بقية قواتنا م�ن جحيم اليمن. 
وال ب�د م�ن أن تج�د ه�ذه المطال�ب 
آذان�ا صاغية م�ن الح�كام والحكومة 
والمس�ؤولين، ألن�ه ال ثم�ن أعظم وال 
أهم من حي�اة أي ش�اب إماراتي. وإذا 
كان يكتفي اإلماراتيون اليوم بالدعوة 
لس�حب قواتنا من هناك، فإن اإلصرار 

على بقائهم س�يؤدي في مرات قادمة 
للمطالبة بمحاس�بة المس�ؤولين عن 
الح�رب ف�ي اليمن. الش�عب اإلماراتي 
يعيش مش�كلة وطنية كبيرة ال يمكن 
تجاهله�ا بهاش�تاق وال بتدوين�ة وال 
بتصري�ح وال بخط�اب.. ق�رار واح�د 
ينتظره اإلماراتيون ال غيره، وسواه بال 
قيمة.وفيما تتش�عب المعلومات حول 
هذا الحادث الصع�ب ويتم اإلفراج عن 
المعلومات المتعلقة به بصورة بطيئة 
للغاي�ة، فإنه بات من حك�م الضرورة 
قيام لجنة تحقي�ق إماراتية - خليجية 
ح�ول الح�دث المؤل�م وال�ذي يش�كل 
أكبر خس�ارة إماراتية ف�ي يوم واحد، 
في وقت س�جلت فيه الدولة انخفاضا 
كبي�را ف�ي وفي�ات األطف�ال مقارنة 
ب�دول أخ�رى نتيجة الرعاي�ة الصحية 

المتقدمة، لتس�جل أعلى نسبة ضحايا 
ف�ي أوس�اط الق�وات المس�لحة ف�ي 
يوم واحد أيض�ا مقارنة مع صراعات 
أخرى.لذلك يوجه اإلماراتيون مناشدة 
محددة ومباشرة للقائد األعلى للقوات 
المسلحة صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، ونائب القائد األعلى 
الش�يخ محمد ب�ن زايد ووزي�ر الدفاع 
الش�يخ محم�د ب�ن راش�د آل مكت�وم 
وإل�ى رئاس�ة األركان وكب�ار الق�ادة 
العس�كريين باإليعاز بعودة أبنائنا من 
اليم�ن ب�دون تأخي�ر وتعوي�ض ذوي 
الش�هداء وب�ث الطمأنين�ة ف�ي قلوب 
عموم اإلماراتيين بوقف إرسال أبنائهم 
إل�ى مناط�ق الص�راع والح�روب إلى 
جان�ب تقديم رواي�ة كاملة وصحيحة 

حول فاجعة اليوم للرأي العام.

وزير خارجية اسبانيا: حكومة األسد 
هي من متتلك الرشعية الدولية

     بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير الخارجية اإلسباني، خوسيه مانويل جارثيا مارجايو، 
أن “الوقت حان لبدء مفاوضات مع نظام الرئيس الس�وري بش�ار 
األس�د، لتجنب اس�تغالل )داعش( للح�رب الدائرة هن�اك لمواصلة 
تقدم�ه عل�ى األرض”.وبحس�ب وكال�ة األنب�اء اإلس�بانية، ق�ال 
“مارجاي�و” في مؤتمر صحف�ي من طهران، خالل زي�ارة يجريها 
إليران، إن “حكومة بش�ار األس�د، س�واء رضينا بها أم ال، هي من 
تمتلك الش�رعية الدولية، وهي من تملك مقعدا في األمم المتحدة”.

وأوض�ح أن “المفاوضات ستس�اهم ف�ي انتهاء النزاع الس�وري، 
ال�ذي اندل�ع قبل أكثر من أربعة أعوام، وأس�فر ع�ن مقتل أكثر من 
ربع مليون ش�خص، ون�زوح 11 مليون آخري�ن، وكذلك في إيقاف 
مآس�ي جدي�دة لالجئين”.ولفت »مارجايو« أن�ه يتذكر جملة قالها 
له أحد األش�خاص، خ�الل مؤتمر عق�د بميونخ ف�ي فبراير 2012 
إن بش�ار األس�د »أيامه معدودة«، مضيفا »لقد م�رت أربعة أعوام، 
وأيامه لم تعد معدودة. النزاع تسبب في فراغ تستغله داعش، وفي 
أزمة إنس�انية، لم يس�بق لها مثيل«.واعتبر أن »السالم يتوصل إليه 
دائما عبر التفاوض مع العدو. هناك فرق بين كوننا مختلفين وبين 
ضرورة أن نعترف بالواقع المفروض«.وأردف »إذا أردنا أال يستمر 
هذا الوضع فينبغي الجلوس للتفاوض، ووضع إطار يسمح بإصالح 
الدستور، والدعوة النتخابات نزيهة، تسمح بنظام ديمقراطي يتولى 
الحكم في البالد«.وردا على س�ؤال حول إذا كانت إس�بانيا مستعدة 
إلرس�ال بعثة عسكرية في س�وريا، مثلما أبدت بريطانيا وفرنسا، 
بهدف إيقاف »المد الجهادي«، قال »مارجايو« إن استراتيجية بالده 
لدعم عملية تدخل عس�كري خ�ارج الحدود الوطني�ة تتطلب ثالثة 
ش�روط هي الدعم الدولي، وتصريح الحكومة، وتصديق البرلمان.

وذّكر بأن إس�بانيا تشارك في العراق كعضو بالتحالف الدولي، ألنه 
كان هناك طلب من الحكومة الشرعية هناك للمساعدة، مضيفا أنه 
ال يوجد طلب مماثل من قبل سوريا.وفيما إذا كان الرئيس اإليراني، 
حسن روحاني، طلب منه التوسط لدى االتحاد األوروبي بخصوص 
الن�زاع الس�وري، أوض�ح الوزير اإلس�باني أن الس�لطات اإليرانية 
نقلت له ثقتها في »النوايا الحس�نة إلس�بانيا وقدرة الدبلوماس�ية 

اإلسبانية« على إيجاد حل لهذه األزمة.

األمری طالل خمالفًا آل سعود: أزمة سوريا 
ليست األسد

     بغداد / المستقبل العراقي

عاد األمیر طالل بن عبدالعزیز ال سعود، 
األخ غیر الش�قیق للعاهل السعودي ووالد 
األمی�ر الولید، احد أبرز رج�ال األعمال في 
المملك�ة، إلى التغريد مج�ددا بعد تعليقاته 
األخي�رة قبل أش�هر، التي ع�ارض فيها ما 
اعتبرها مخالفات لنظ�ام البيعة بالمملكة 
بع�د وف�اة العاهل الراح�ل المل�ك عبدالله، 
فعرض رؤيته لحل سياس�ي في س�وريا ال 
ينص بالضرورة على رحيل الرئيس بش�ار 
األسد، بخالف الموقف السعودي الرسمي.

وق�ال األمي�ر ط�الل، المع�روف بمواقفه 
السياس�ية المثي�رة للج�دل، ف�ي تغريدات 
حملت عنوان “رؤيتي إليقاف نزيف الدماء 
في سوريا” إن هناك “تحركاً دولي وإقليمي 
حتى ولو كان بنس�بة بس�يطة تجاه إيجاد 
بعض الحلول الس�لمية لمأس�اة الش�قيقة 
س�وريا.”وتابع األمي�ر الس�عودي بعرض 
رؤيت�ه للح�ل بالق�ول: “ن�رى أن األولوية 
تتمثل في ضرورة إيقاف س�يل الدماء بين 
اإلخوة واألش�قاء هناك بأي وسيلة فاعلة 
وبعد ذلك ُينظر في تشكيل حكومة محايدة 
مؤقت�ة والب�د أن يكون ذلك تحت إش�راف 

دولي وعربي تتولى إج�راء انتخابات حرة 
ونزيهة وما تف�رزه هذه االنتخابات يتولى 
تش�كيل الحكومة.”وحول مصير الرئاسة 
في س�وريا قال: “يتم اختيار الرئيس دون 
ش�روط ُمسبقة لصالح هذا أو ذاك فالدماء 
س�الت كما لم يحدث من قب�ل في القرنين 
العش�رين والح�ادي والعش�رين ويصعب 
ف�ي ه�ذا الوض�ع الش�ائك التفرق�ة بي�ن 
المخط�ئ والمصيب.. ونظراً له�ذا النزيف 
غي�ر المعقول في دماء اإلخوة الس�وريين 
فيم�ا بين بعضهم البع�ض وهو األمر الذي 
ال يرضي الله س�بحانه وتعالى وال يقره أي 
إنس�ان لديه رادع من ضمي�ر أو خوف من 
إله.”ودع�ا األمي�ر ط�الل دول الخليج إلى 
“النظ�ر بجدية” في هذا الخي�ار “نظراً لما 
تمر ب�ه بعض دول الخليج من أزمة مالية” 
تمن�ى “أال تك�ون طاحنة” عل�ى حد قوله.

یذکر أن الموقف السعودي الرسمي یرفض 
بشكل قاطع بقاء األسد في السلطة ويشدد 
على ض�رورة رحيله، غي�ر أن طرح األمير 
ط�الل ينص على وج�وب اختي�ار الرئيس 
“دون ش�روط مس�بقة” م�ا يفت�ح الباب 
أمام إمكانية بقاء األسد بالسلطة، وهو ما 

ترفضه المعارضة السورية أيضا.

رشكة نفط روسية: حقبة »أوبك« الذهبية 
انتهت

     بغداد / المستقبل العراقي

قال إيغور سيتش�ين رئيس شركة الطاقة 
الروس�ية “روس نف�ط” إن الحقب�ة الذهبية 
لمنظم�ة “أوبك” الذي تحافظ فيه على توازن 
أس�عار النفط قد انتهى عندما قررت المنظمة 
عدم حفض إنتاج الخام.وقال سيتش�ين خالل 
ملتق�ى للمتعاملين في الس�لع األولية تنظمه 
صحيف�ة “فايننش�ال تايمز” في س�نغافورة 
“لو أنه جرى االلت�زام بحصص اإلنتاج لكانت 
أس�واق النفط العالمية قد اس�تعادت توازنها 
اآلن”.وكانت الس�عودية ودول خليجية أخرى 
وراء التحول ف�ي اس�تراتيجية منظمة الدول 
المص�درة للنفط “أوبك” العام الماضي عندما 
ق�ررت المنظمة خالل اجتماعه�ا اإلبقاء على 
س�قف إنتاجه�ا النفط�ي دون أي تغيير يذكر 
عند مس�توى 30 مليون برمي�ل يوميا، بهدف 
الدفاع حصتها السوقية بدال من دعم األسعار 
عبر خفض إنتاج الخام.وتعاني أسواق النفط 
العالمي�ة من زيادة ف�ي المع�روض وتراجع 
الطلب على النفط والتي أدت إلى هبوط س�عر 
برميل النفط إلى أكثر من النصف منذ منتصف 
2014، إذ بلغ�ت ف�ي ال��7 من أيل�ول 49.07 
دوالر للبرمي�ل مقابل 115 دوالرا للبرميل في 

ال�19 م�ن تموز.ويرى سيتش�ين أن أس�واق 
النف�ط العالمي�ة تحت�اج إلى متوس�ط س�عر 
يبلغ 70 دوالرا للبرميل كي تس�تعيد توازنها.

ش�فقنا٬وفيما يتعلق بإنتاج روس�يا النفطي، 
أعرب سيتش�ين عن اعتقاده ب�أن حجم إنتاج 
الخ�ام في روس�يا من الممك�ن أن يصل 700 
ملي�ون طن ف�ي المس�تقبل القري�ب، مقابل 
مستوى 526.7 مليون طن في العام الماضي.

ويبق�ى نصي�ب أوروب�ا ف�ي حجم ص�ادرات 
روس�يا من النفط هو األكبر، إذ قال سيتشين 
إن أوروبا ما تزال المس�تهلك الرئيسي للنفط 
الروسي، منوها في الوقت نفسه إلى أن سوق 
آس�يا والمحي�ط الهادئ يعتبر واعدا لروس�يا 
بالرغم من أن صادرات روس�يا النفطية لهذه 
الس�وق في الوق�ت الحالي ال تتج�اوز 15 % 
من إجمالي حجم ص�ادرات الخام.كما تطرق 
سيتش�ين إل�ى مس�ألة عضوي�ة روس�يا في 
منظم�ة “أوب�ك” التي تش�ارك ف�ي المنظمة 
كعضو مراقب، إذ قال أن “أوبك” وجهت دعوة 
لروس�يا لالنضمام إلى المنظمة ولكن روسيا 
رفضت وس�تظل مراقبا في المجموعة فقط، 
مش�يرا إل�ى أن المحادث�ات التي تج�ري بين 
“أوب�ك” وروس�يا إيجابية وتؤدي إل�ى تبادل 

وجهات النظر.

روسيا تدرس تقديم مساعدات عسكرية إىل أفغانستان
     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مدير قس�م آس�يا الثاني لوزارة 
الخارجية الروس�ية زامي�ر كابولوف أن 
المؤسس�ات الروس�ية المعني�ة ت�درس 
مس�ألة تقديم مس�اعدات عس�كرية إلى 

أفغانستان.
وق�ال كابول�وف ف�ي حدي�ث لوكالة 
ع�ن  ي�دور  الحدي�ث  إن  “إنترفاك�س” 
تصدي�ر مروحيات وغيره�ا من المعدات 
العسكرية.وتابع: “نحن بحث مع الرئيس 
األفغان�ي تل�ك المس�ائل الت�ي يج�ب أن 

يدرس�ها خبراء معنيون للبلدين“، معربا 
عن أمله ف�ي أن مباحثات على مس�توى 
خبراء الجانبين ستجري قريبا وستكون 
كابول�وف  إيجابية.وأوض�ح  نتيجته�ا 
وهو المبعوث الخاص للرئيس الروس�ي 
ألفغانستان أن إحدى مهماته خالل لقائه 

م�ع الرئي�س األفغاني في كاب�ول تمثلت 
في مناقش�ة بع�ض تفاصي�ل االتفاقات 
التي تم التوصل إليها في القمة الروس�ية 
األفغاني�ة عل�ى هامش قمت�ي مجموعة 
“بريكس” ومنظمة شنغهاي للتعاون في 

أوفا الروسية في تموز.

www.almustakbalpaper.net

سياسية4   العدد )1046(  االربعاء 9 ايلول 2015



www.almustakbalpaper.net

اعالنات5   العدد )1046(  االربعاء  9 ايلول 2015

تدع�و وزارة الكهرباء/ املديرية العامة ملش�اريع نق�ل الطاقة الكهربائية ال�ركات  املصنعة حرصاً لقابلو القدرة للمش�اركة باملناقصة 
أعاله والخاصة )تجهيز قابلو قدرة  132 ك.ف)1 * 800 ملم2( أملنيوم مع امللحقات كم ( لتنفيذ املش�اريع { ))طوز/2-طوز القديمة(- 
)االربجية-التحرير(-)ص�در الغازي�ة )2(-صدر الثانوية(-)االعظمية )2( -صدر الغازية(- ) الش�علة - ش�مال غرب بغداد( (}   بموجب  
ال�روط واملواصف�ات الفني�ة وج�دول الكميات والتي يمك�ن الحصول عليها م�ن مقر املديرية الكائن يف بغداد – س�اح�ة املس�تنرصية 
خل���ف املديري��ة العام��ة لتوزي���ع كهرباء الرصافه علماً إن الكلفة التخمينية هي )000 145 57( دوالر أمريكي  س�بعة وخمس�ون 
مليون ومائة وخمس�ة وأربعون ألف دوالر  ،  علما أن التبويب الحس�ابي ضمن مروع معالجة االختناقات 14/2/10 ويرفق مع العطاء 

املستمسكات املطلوبة أدناه وبموجب الروط التالية :
1-  تقديم األسعار عىل أساس التجهيز )CIP( وبالدوالر األمريكي أو اليورو .

2- يتم الدفع عن طريق  فتح اعتماد مستندي غري قابل للنقض  ومن خالل املرصف العراقي للتجارة وحسب ما متوفر من التخصيصات 
لعام 2015  وكاالتي: 

- 35% من قيمة كل شحنة تدفع بعد عبور املواد الحدود العراقية مقابل تقديم الوثائق املطلوبة :
- 60 % من قيمة كل شحنة تدفع بعد وصول املواد إىل املخازن واملصادقة عىل استالمها .

- 5% من مبلغ العقد الكيل تدفع بعد تنفيذ الطرف الثاني لكافة التزاماته التعاقدية .
3- يقدم العطاء بجزئني – فني )نس�خة أصلية مع 2 نس�خ ( وتجاري )نس�خة أصلية مع 2 نسخ ( – وبملفني منفصلني ومختومني عند 
موعد غلق املناقصة إىل لجنه فتح العطاءات بواس�طة مخول عن الركة 0يجب إرفاق ش�هادة تأس�يس وتس���جيل  الركة )مصدقه( 
باللغتني العربية واالنكليزية , نبذه تعريفيه عن الركة , األعمال املماثلة للركة مؤيدة من الجهات املستفيدة , وصل الراء والحسابات 
الختامي�ة للركة للس�نوات الثالث األخ�رية , التي يجب أن  تقدم وترفق مع العرض التجاري مع تقديم ش�هادة املطابقة لنظام الجودة ) 

االيزو( ، تعهد بعدم تشغيل أي من منتسبي الطرف األول يف تنفيذ أعمال املناقصة أعاله .
4-  خطاب ضمان التأمينات األولية فعال بمبلغ يعادل 1% بالعملة الصعبة )الدوالر( أو اليورو من قيمة العطاء الكيل ويرفق مع  العرض 
التجاري وحسب  رشوط  الكفاالت املرصفية الصادرة  من وزارة التخطيط ويكون نافذ  ملدة )4( أشهر من تاريخ الغلق للمناقصة من أي 
م�رصف معتم�د ومن خالل املرصف العراقي للتجارة وبخالفه يهمل العطاء0 ويتعهد مقدم العطاء بتمديد فرتة خطاب الضمان البالغ %1 

ولغاية توقيع العقد للركة املحال عليها أعمال املناقصة .
5-  )ا(  خط�اب ضم�ان حس�ن األداء فعال بنس�بة 5% من القيمة الكلية للعقد  وحس�ب رشوط الكفاالت املرصفي�ة  الصادرة  من وزارة 
التخطي�ط م�ن اي مرصف معتم�د ومن خالل املرصف العراقي للتجارة ويقدم بعد اإلحالة  مبارشة وقب�ل توقيع  العقد  ويتم اإلطالق بعد 

انتهاء فرتة الضمان وتصفية الحسابات النهائية .
)ب (- فرتة الضمان تثبت بوضوح وتكون مغطاة كليا بخطاب ضمان حسن األداء .

6 - مدة العقد )540( يوم  تبدأ من تأريخ توقيع العقد .
7- الغرامات التأخريية :

أ- تطبق املعادلة اآلتية عند احتساب هذه الغرامات:
))مبل�غ العق�د ) مبل�غ العقد االص�يل ± أي تغيري يف املبلغ(/مدة العقد الكيل ) مدة العقد االصيل  ± أي تغي�ري يف املدة (  × ) 10 %( = غرامة 

اليوم الواحد (( 
ب- العقد خاضع لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ) 2 ( لسنة 2014 للفقرة رقم 4/9/ب  من تعليمات تنفيذ العقود املركزية  رقم 

)2( لسنة 2014 و ضمن الخطة االستثمارية وفق التبويب الجديد 14/2/10 وهي خاضعة للقانون العراقي والتريعات النافذة .
8- التحمي�الت االداري�ة :-يتحمل املقاول تحميالت إدارية ال تتجاوز )20%( من الكلفة الفعلية لتنفيذ العمل عند قيام رب العمل بتنفيذ اي 

من التزامات املقاول بعد تلكؤه يف انجاز ما مطلوب بموجب هذه املناقصة .
9- تفح�ص امل�واد م�ن قبل رشكة فاحصة  معروفة دوليا  وتكون عضو يف االتحاد الفدرايل ال�دويل للتفتيش  ومقبولة من رب  العمل وعىل  

نفقة املقاول وتقديم شهادات الفحص ونتائجه )رشكة SGS الفاحصة غري مقبولة ( .
10- املديرية غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

11 - نفاذي�ة الع�رض )120( يوم م�ن تاريخ غلق املناقصة  وتتعهد الركة املحال عليها أعمال املناقص�ة  بتمديد نفاذيته ولغاية  توقيع  
العقد معها   .

12-  يجب تثبيت منشأ املواد بصورة واضحة وحسب املناشئ املحددة يف وثائق املناقصة  .
13- ال يعترب الظرف الراهن يف العراق من الظروف القاهرة .
14- العقد الذي سيوقع يكون باللغتني العربية واالنكليزية .

15- يف حال�ة وج�ود خ�الف عند تنفيذ العقد يصار إىل حله بالط�رق الودية وعند عدم االتفاق يحال املوض�وع اىل املحاكم العراقية  وتكون 
القوانني واألعراف العراقية هي الحاكمة  .

16- أي عرض مخالف للروط أو املواصفات يهمل حتى لو كان أوطأ األسعار .
17- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نر اإلعالن .

18- سعر رشاء املناقصة )000  000 2( مليونني دينار عراقي فقط غري قابل للرد إال يف حالة إلغائها )الدفع نقداً يف مقر املديرية( .
19- آخر موعد لتقديم العروض الساعة الثانية عر )12( ظهرا" من ) يوم الغلق ( األربعاء  2015/10/21 .

20- يكون تاريخ فتح العطاءات الفنية والتجارية بنفس يوم الغلق الساعة الثانية عر )12( ظهرا من األربعاء 2015/10/21 .
21- يف حاله كون يوم الغلق عطله رسميه تغلق وتفتح يف الساعة ) 12 ظهرا( لليوم الذي يليه مبارشة  .

22- تثبيت ايميالت الركة بصورة واضحة وصحيحة  وعنوان مخول الركة لغرض املراسلة .
23- تقديم العروض باللغة االنكليزية أو العربية إن أمكن .

24- يتوجب عىل املناقص إرسال مخول لحضور فتح العرضني) الفني والتجاري( للمناقصة  .
25-  يسلم العطاء بواسطة )DHL( إىل مقر املديرية عىل العنوان التايل :

بغداد / الوزيرية / قرب دائرة الرعاية االجتماعية  م303 ز12 عقار3/484
26- ملزيد من املعلومات يمكن االتصال عىل العناوين الربيدية التالية:

E-mail :71_DG@moelc.gov.iq
71_commercial.dept.mgr@moelc.gov.iq

The Ministry of Electricity /  General Directorate of Electrical Transmission Projects )ETP( would like to invite the manufacture  
companies exclusively  for underground cables to participate in the a/m tender which include ))Supply of )132 kV( )1*800 mm2 (
Underground Cables & Accessories for Joining Projects )Substations(:-
)Al Arbajyia132kv S/S – AL Tahrer S/S(-)AL Touse\2 132kv S/S – Old Touse S/S(-)Al Sader Gas Station )2( 132kV S/S – AL Sader 
S/S(-)Aadhmiya )2( 132kV S/S – Al Sader Gaz Station )2( 132kV S/S(-
)AL shu'la 132kV S/S – Baghdad North West 132kV S/S(( , Estimate Cost is )57 145 000( USD fifty seven millions one hundred forty 
five thousands USD  according to below conditions:
1- prices to be on CIP delivery to warehouse basis of Incoterms )2010( in USD or EURO.
2- payment conditions to be by irrevocable L/C issuing through Trade Bank of Iraq ) TBI( according to the  availability from the budget 
in  2015  as follow  :-
    35% )thirty  five percent( of each shipment to be paid upon crossing of goods at Iraqi borders and payable at sight against presentation 
of  the shipping documents:
- 60 %) sixty percent P(  of each shipment to be paid after arrival of goods to warehouse and to be approved when been received 
.46tyght66665
- ) 5 %( ) five percent ( of total contract price will be paid after execution of all obligations of second party.
3- the  commercial ) 1 original and 2 copy (  and technical  )1 original and 2 copy (   offers to be submitted in two separate sealed and 
stamped envelopes at the below closing  date to the ETP seminar )offers opening committee( which will meet in presence of company's 
authorized person , As well as , submitting the approved legalized certificate of registration and foundation of the company in English 
and Arabic language, company profile, reference list  ,purchase receipt ,  approved Audits for last three years, your company Capital and 
financial efficiency  to be attached with commercial offer in the name of participant company, )ISO( certificate , a commitment should be 
submitted from the contractor  that it will not employ any staff from MOE in this project under above mentioned tender .
4-    Operative bid bond amounting )1%( in USD or Euro from the total amount of the offer valid for four )4( months enclosed with the 
commercial offer from any reliable bank through TBI to be submitted with commercial offer according to conditions of Bank Guarantee 
which is issued  by MOP;   otherwise , the offer will be neglected and the contractor should adhere  to extend the validity period of bid  
bond amounting 1% until signing the contract .
5- A- operative performance bond amounting to 5% of the total contract  price from any reliable  bank Through TBI to be submitted after 
awarding before contract signing and will be released at the  End of warranty period and settlement of final audits according to conditions 
of      Bank Guarantee which   is issued by MOP.
B- Warranty and maintenance period should be clearly mentioned in the offer to be completely Covered by the performance bond  .
6- Contract Period ) 540 days ( only from the commencement day )signing the contract ( .
7- A-  The below equation should be applied when calculating this penalty ;
[contract amount )the original contract amount ±any change in amount ( /  total contract period )original contract period ± any change 
in period ( ×)10(%]  penalty for each day. and  the instructions of governmental contract`s implementation ) No. 2 for year 2014(  which 
is applied on this tender . 
B-the contract  subjected  to article N0.9 /4/B from  instruction of Governmental Contract execution No. )2( for year 2014 and  subject 
to Iraqi Laws and applied legislations.
8- the liquidated damages will be deducted according to contract execution percentages which are specified in contract execution 
curriculum and that the executed  work for the supplied goods or the ordered service should be identical and prepared for use according 
to contract conditions  .
9-  the tender is included in the investment regulation  subjected to Iraqi laws and applied legislations .
10- Administration  charges: contractor shall afford Administration  charges not exceed than)20%( from total cost of  work execution, 
when employer execute any of contractor obligations after being delayed in performing what is  required according to this tender.
11- Inspection to be performed by recognized international inspection company and should be a member in  ) IFIA( as well as ,  accepted 
by ETP the  bidders  bear all expense , and an inspection certificate to be submitted ) SGS COMPANY is not accepted ( .
12- Employer is not bond to accept lowest offer.
13- Offer validity )120( days from the closing date of the tender and contractor committed  to extend it until  signing the contract.
14- Origins of goods  is to be clearly indicated .
15 - The Iraqi security situation is not to be considered as force majeure .
16 - The contract to be signed should be written in English and Arabic language.
17-  Any dispute or difference arising out of the execution of the contract shall be settled amicablyin the event of non- agreement, the 
subject shall be referred to the Iraqi courts and the Iraqi law and regulations shall be applied. 
18- Any offers differs from the tender conditions or specifications will be neglected even if it's price was the lowest .
19- The contractor must bear the announcement cost .
20- Tender documents price is )2 000  000 ( ID only  TWO   Million Iraqi dinars should be paid cash in ETP Directorate  and could not 
be returned .) except in case of tender cancellation( .
21- Offers should be submitted before or at 12:00  NOON ON Wednesday 21/10/2015 .
22- The date of opening technical and commercial offers at the same closing date at 12:00 NOON  on Wednesday  21/10/2015.
23 - In case of that the closing date being a holiday, tender will be closed &opened on the day after the closing date directly at 12:00  
noon.
24- Companies & representatives` E-mails should be fixed as corrected &clear for correspondences.
25- To submit the offers in English or Arabic )if possible(.
26- Tenders` representatives should  attend opening offer ) technical & commercial ( at ETP  office .
27- Offers should be submitted by )DHL(  to the following address:
General Directorate of Electrical Transmission Projects)ETP( 
Iraq – Baghdad- AL- Mustansriah SQ
28- For further information could be contact with below emails:-
E- mail: 71_ dg@moelc.gov.iq
Cc: 71_ commercial. Dept.mgr@moelc.gov.iq
71_ comms.dept.staff@moelc.gov.iq

وزارة الكهرباء
املديرية العامة ملشاريع
عالن  املناقصة  االستريادية املرقمة قابلوات 165/نت/ 2015نقل الطاقة الكهربائية

ANNOUNCEMENT OF THE IMPORT TE -
DER P.C 165/NT/2015

ع/ املدير العام
مجلس القضاء االعىل

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 25/انابة/2015   

التاريخ: 3 / 9 / 2015 
اعالن 

تبي�ع محكم�ة بداءة اب�ي الخصي�ب  العقار 
املرقم )35/43/مقاطعة /3( املطيحة وذلك 
يف تمام الس�اعة  الثانية عر من ظهر اليوم 
الثالث�ني م�ن اليوم الت�ايل لنر ه�ذا االعالن    
فم�ن له الرغب�ة  بالراء الحض�ور يف ديوان 
هذه املحكمة مس�تصحبا مع�ه    التامينات 
القانوني�ة بنس�بة 10% م�ن القيم�ة املقدرة    
وبص�ك مصدق  ان لم يك�ن رشيكا وان اجور 
املن�ادي ع�ىل املش�رتي وكما مبين�ة اوصافه 

ادناه.
االوصاف :

العق�ار املرقم اع�اله مس�احته 2 اولك و 50 
م مل�ك رصف جنس�ه عرص�ه وان العق�ار 
يقع عىل ش�ارع فرعي ترابي وان يقع ضمن 
منطقة سكنية وان العقار مشيد عليه هيكل 
دار تتك�ون م�ن طابقني غري مكتمل�ة البناء 
وان الدار غري ملبوخة وغري مزوده باملاء قدر 
س�عر املرت الواح�د من االرض مبل�غ مقداره 
سبعمائة وخمس�ون الف دينار فتكون قيمة 
االرض من مبل�غ 187500000 مليون دينار 
وقيمة املشيدات  مبلغ مقداره مائة واربعون 
مليون دينار تتكون القيمة العمومية للعقار 
ارضا ومش�يدات مبلغ مقداره 327500000 

مليون دينار.
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 مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 923 / 2014 

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

اسم املتهم ورتبته ووحدته: الرطي يوسف 
جابر عيىس حسن / مديرية رشطة محافظة 

البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 660 / 2014

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2012/11/4
تاريخ الحكم : 3/ 2014/6

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

خالصة الحكم 
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
عىل امل�دان الغائ�ب )الرطي يوس�ف جابر 

عيىس حسن( 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 2012/11/4 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.
6 � الزام املواطن�ني االخبار عن محل اختفاء 
املحك�وم أعاله اس�تنادا ألحكام امل�ادة 69 / 

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

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

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

القطعية .
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء الحكام 
امل�ادة 61 اوال ق.ا.د قاب�ال لالع�رتاض وافهم 

علنا يف 2012/2/6م

رقم اإلخطار   4790 / 2014
إعالن

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

إىل / املته�م اله�ارب )ش.م حميد صبيح 
إىل قي�ادة رشط�ة  املنس�وب   ) حس�ني  
محافظ�ة الب�رصة  ملا كن�ت متهما وفق 
لس�نة   14 رق�م  ق.ع.د  م�ن   5 امل�ادة/ 
2008  لغيابك ع�ن مقر عملك من تاريخ 

2011/5/5 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 خ�الل 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   557 / 2015

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

الخامسة بالبرصة
إىل / املته�م اله�ارب )الرط�ي س�الم 
عبد الحس�ني عيل  ( املنس�وب إىل مديرية 
رشطة محافظ�ة البرصة  ملا كنت متهما 
وف�ق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008  لغيابك ع�ن مقر عملك من تاريخ 

2014/7/21 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 خ�الل 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
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فقدان

فقدت مني  هوية الطالب باس�م )حمود 
غلي�س حش�يف(  الص�ادرة  م�ن الكلية 
الرتبوي�ة املفتوح�ة مرك�ز واس�ط رقم 
الهوي�ة 5118 الرج�اء م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 466 / 2014 

اس�م املحكم�ة : محكمة ق�وى االمن 
الداخيل الخامسة بالبرصة

اس�م املتهم ورتبته ووحدته: الرطي 
/عدي عجيل مسافر صيوان / مديرية 

رشطة محافظة البرصة .
رقم الدعوى وتاريخه�ا : 335 / 2014

 : الجريم�ة  ارت�كاب  تاري�خ 
2012/10/9

تاريخ الحكم : 26/ 2014/3
امل�ادة القانوني�ة : 5 / ق.ع.د رقم 14 

لسنة 2008 
خالصة الحكم 

حكم�ت محكمة ق�وى االم�ن الداخيل 
الخامس�ة عىل املدان الغائب )الرطي 
ع�دي عجيل مس�افر صيوان (باس�م 

الشعب بما ييل :
)س�تة  مل�دة  البس�يط  بالحب�س   �  1
اش�هر( وفق امل�ادة 5/ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008 بدالل�ة املادت�ني 61/اوال 
و 69 /اوال م�ن ق. أ.د رق�م 17 لس�نة 
2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 

2012/10/9 ولحد االن.
العمومي�ني  املوظف�ني  اعط�اء   �  2
صالحي�ة القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د 
لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا 
الحكام املادة 69 / ثانيا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
3 � ال�زام املواطنني االخب�ار عن محل 
اختفاء املحكوم أعاله استنادا ألحكام 
امل�ادة 69 / ثالث�ا م�ن ق.أ.د رق�م 17 

لسنة 2008.
4 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة 
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 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي 
املنت�دب جب�ار عاتي ج�رب مبلغ قدره 
ع�رون ال�ف دين�ار ترصف ل�ه بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء 
قاب�ال  ق.ا.د  اوال   61 امل�ادة  الح�كام 
لالعرتاض وافهم علنا يف 2012/2/6م
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اىل الريكني كل من 

باسم مهدي صالح
نور الدين قيس

اقتىض حضوركما اىل صندوق االسكان 
العراق�ي الكائن ق�رب مجمع النهضة 
وذلك لتثبي�ت  قراركم�ا باملوافقة عىل 
قي�ام الري�ك الس�يد )ح�ال حس�ني 
محمد( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف 
القطع�ة املرقم�ة 15404/1 مقاطعة 
س�بع الب�ور  لغ�رض تس�ليفه قرض 

االسكان
وخالل مدة اقصاها خمس�ة عر يوم 
داخل اعلراق وش�هر خارج العراق من 
تاري�خ نر االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

فقدان
خ���رج مهن����د 
س�لمان عيل ف��ي 
م�ن   2015/3/10
املس�كن الكائ�ن يف 
بغداد حي القادسية 
محل�ة 604 زق�اق 

13 دار 9 ول�م يع�د 
لحد االن يرجى مم�ن لديه اية معلومات 
االتص�ال بهاتف والده الدكتور س�لمان 

عيل محي الرع )07816601945( 
��������������������������

 مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 8102 / 2015 

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

اس�م املته�م ورتبته ووحدت�ه: الرطي   
ثائ�ر ع�يل داخ�ل داود / مديرية رشطة 

محافظة البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 989 / 2015

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2013/12/30
تاريخ الحكم : 4/ 2015/8

امل�ادة القانوني�ة : 5 / ق.ع.د رق�م 14 
لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 
الخامس�ة عىل املدان الغائ�ب )الرطي 
ثائر عيل داخل داود( باس�م الش�عب بما 

ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )ستة اشهر( 
وف�ق امل�ادة 5/ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 
2008 بداللة املادتني 61/اوال و 69 /اوال 
م�ن ق. أ.د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه 
عن مقر عمله من تاريخ 2013/12/30 

ولحد االن.
2 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية 
القب�ض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69 

/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3 � ال�زام املواطن�ني االخب�ار ع�ن محل 
اختف�اء املحكوم أعاله اس�تنادا ألحكام 
املادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

.2008
4 � حج�ز امواله املنقول�ة وغري املنقولة 
اس�تنادا ألح�كام امل�ادة 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 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي 
املنت�دب جب�ار عاتي ج�رب مبل�غ قدره 
ع�رون ال�ف دين�ار ت�رصف ل�ه بع�د 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء الحكام 
لالع�رتاض  قاب�ال  ق.ا.د  اوال   61 امل�ادة 

وافهم علنا يف 2012/2/6م
������������������������

فقدان شخص
فق�د املدعو منذر عبد االل�ه احمد حميد 
الضام�ن بتاري�خ 14 / 7 / 2007 بع�د 
خروج�ه م�ن داره الواقع�ة يف منطق�ة 
الغزالية متوجه�ا اىل العمل ولم يعد لحد 

االن .

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 10 / 2013 

اس�م املحكم�ة : محكم�ة قوى االم�ن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

اس�م املتهم ورتبته ووحدت�ه: الرطي  / عيل 
ابراهي�م س�لحف/ مديري�ة رشط�ة محافظة 

البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 46 / 2013

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2008/4/12
تاريخ الحكم : 6/ 2012/2

امل�ادة القانوني�ة : 5 / ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 
 2008

خالصة الحكم 
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 
ع�ىل امل�دان الغائ�ب )الرط�ي ع�يل ابراهيم 

سلحف باسم الشعب بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر( وفق 
امل�ادة 5/ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 بداللة 
املادت�ني 61/اوال و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 
لس�نة 2008 لغيابه عن مق�ر عمله من تاريخ 

2008/4/12 ولحد االن.
العمومي�ني صالحي�ة  املوظف�ني  اعط�اء   �  2
القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الصادر 
يف حق�ه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 / ثانيا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3 � ال�زام املواطن�ني االخبار ع�ن محل اختفاء 
املحكوم أعاله استنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
4 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا 
ألح�كام امل�ادة 69 / رابع�ا م�ن ق.ا.د رقم 17 

لسنة 2008 .
5 � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42 / 

أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب 
عبد الرحمن عبد عيل  مبلغ قدره خمسون الف 
دينار ترصف ل�ه بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء الحكام املادة 
61 اوال ق.ا.د قاب�ال لالع�رتاض وافه�م علنا يف 

2012/2/6م
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رقم اإلخطار   8 / 2014
إعالن

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

إىل / املتهم الغائب )الرطي احمد حبيب فرج  
( املنس�وب إىل   رشطة   البرصة  ملا كنت متهما 
وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008  
لغيابك عن مقر عمل�ك من تاريخ 2012/2/6 

ولحد االن   
وبم�ا إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهذا اإلعالن ع�ىل إن تحرض أمام محكمة قوى 
األم�ن الداخ�يل للمنطق�ة الخامس�ة بالبرصة 
خالل مدة ثالث�ون يوما من تاري�خ تعليق هذا 
اإلع�الن يف مح�ل إقامت�ك وتجيب ع�ن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغري 
املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء 
القب�ض عليك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
س�لطة حكومية وإلزام األهليني الذين يعلمون 
بمح�ل اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختص�ة 
اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا 
م�ن قانون أص�ول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   509 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املتهم اله�ارب )الرطي رمضان وادي 
لعيبي  ( املنس�وب إىل قيادة رشطة محافظة 
الب�رصة  ملا كن�ت متهما وفق امل�ادة/ 5 من 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر 

عملك من تاريخ 2009/11/3 ولحد االن   
 

   وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا اإلعالن ع�ىل إن تح�رض أمام 
للمنطق�ة  الداخ�يل  األم�ن  ق�وى  محكم�ة 
الخامس�ة بالبرصة خالل م�دة ثالثون يوما 
م�ن تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك 
وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز أموال�ك املنقول�ة والغ�ري املنقول�ة 
ويطل�ب م�ن املوظف�ني العمومي�ني إلق�اء 
القب�ض علي�ك أينم�ا وج�دت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام األهليني الذين 
يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك بإخب�ار الجهات 
املختص�ة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا 
وثالثا ورابع�ا من قانون أص�ول املحاكمات 
الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

.2008
رئيس املحكمة
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مقتبس الحكم الغيابي

رقم املقتبس / 630 / 2013 
اس�م املحكمة : محكمة ق�وى االمن الداخيل 

الخامسة بالبرصة
اسم املتهم ورتبته ووحدته: الرطي  / عبد 
الق�ادر رحيم عودة س�الم / مديرية رشطة 

محافظة البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 1206 / 2012
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2010/12/2

تاريخ الحكم : 11/ 2012/6
امل�ادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لس�نة 

 2008
خالصة الحكم 

حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
عىل املدان الغائب )الرطي عبد القادر رحيم 

عودة سالم( باسم الشعب بما ييل :
1 � بالحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق 
املادة 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  2010/12/2 ولحد االن.
2 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية 
القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحك�م 
الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام املادة 69 / 

ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
6 � ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختفاء 
املحكوم أعاله اس�تنادا ألح�كام املادة 69 / 

ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
7 � 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 .
8 � اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42 / 

أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحديد اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب 
عبد الرحمن عبد عيل  مبلغ قدره خمس�ون 
ال�ف دينار ترصف ل�ه بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء الحكام 
امل�ادة 61 اوال ق.ا.د قاب�ال لالعرتاض وافهم 

علنا يف 2012/6/11م 

وزارة الداخلية 
مديري�ة رشط�ة محافظ�ة ص�الح 

الدين
قسم رشطة الدجيل

العدد /2399
التاريخ/ 2015/9/2

اىل / مركز النر يف بغداد 
فقدان

تنفيذا لقرار الس�يد ق�ايض تحقيق 
 2015/9/2 يف  امل�ؤرخ  الدجي�ل 
واملتضم�ن تعميم اوص�اف املفقود 
عب�د  ع�يل  الكري�م  عب�د  طال�ب 
ش�غله   1970 تول�د  الحش�ماوي 
االس�حاقي  ري  دائ�رة  يف  موظ�ف 
البوحش�مة  الدجي�ل قرية  يس�كن 
ال�ذي انفقد بتاري�خ 2015/11/2 
م�ن قب�ل مجامي�ع مس�لحة ع�ىل 
اىل  التاب�ع  االول  القاع�دة  طري�ق 
قضاء الدجي�ل راجني نر الفقدان 
ش�اكرين  محليت�ني  جريدت�ني  يف 
تعاونكم معنا خدمة للصالح  العام 

العقيد
احسان محمد حمدي

ضابط املركز
�����������������

وزارة العدل
دائرة رعاية القارصين 

العدد ي/20
التاريخ 2015/6/9

تعل�ن مديرية رعاي�ة القارصين  يف 
البرصة عن ايجار البستان تسلسل 
والرومي�ه  نج�دي  بل�د   51 105م 
والعائ�د للغائب )عبد الل�ه ابراهيم 
الفده ( مس�احته  ا دونم و17 اولك 
و50 م 2 فع�ىل الراغب�ني بااليج�ار 
مراجعة هذه املديرية بعد مرور 10 
اي�ام اعتبارا من الي�وم التايل للنر 
التامين�ات  معه�م  مس�تصحبني 
البالغة 20% من بدل االيجار السنوي 
وسوف تجري املزايدة يف ديوان هذه 
املديري�ة يف تم�ام الس�اعة الثاني�ة 
عر ظه�را يف املوعد املح�دد اعاله 
ويتحمل الرس�وم واجور النر من 

ترسو عليه املزايدة
ابتهال حطاب حبش

القارصي�ن يف  ع�� مدي�رة رعاي�ة 
البرصة

املواصفات 
بس�تان يس�قى س�يحا بمي�اه املد 
ويحتوي عىل عدد م�ن النخيل )50 
نخلة( مثمرة حالة البس�تان وسط  
البدل ايجار البستان 350 الف دينار 

لعموم البستان 

ئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االتحادية

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الضلوعية

املوضوع / اعالن
قدم�ت املدع�وة رويدة فاض�ل خليل 
طلبا اىل هذه املحكمة تنصيبها قيمة 
عليك لفقدانك واستنادا الحكام املادة 
87 م�ن قان�ون رعاي�ة القارصي�ن 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني ويف حالة عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
س�وف تنصب زوجت�ك قيم�ة عليك 

حسب االصول .
القايض

عبد الله حسن خلف الحبيب
����������� ������������

اعالن دعوة دائنني
ان�ي املصفي�ة صب�ا ع�ادل ص�ادق 
للتج�ارة  والس�الم  املحب�ة  لرك�ة 
ادعو  املح�دودة  العام�ة  واملق�اوالت 
كل من ل�ه حق او دي�ن عىل الركة 
مراجعت�ي عىل العنوان التايل – بغداد 
ش�ارع فلس�طني م 510 ز 52 د 15 

مع التقدير .
املصفية

صبا عادل صادق
محكمة بداءة  الزبري العدد 

374/ب/2015
التاريخ 2015/9/6

اعالن
اىل املدعى عليهم 

1 �  محمد عبد العزيز الخضريي
2 � كمال جاسم محمد

3 � محمد جاسم محمد
4 � ليىل جاسم محمد

5 � سلوى جاسم محمد
6 � سندس جاسم محمد
7 � كميلة جاسم محمد
8 � اديبة جاسم محمد
9 � وفاء جاسم محمد

اقامت املدعي�ة  )كاملة غايل فريوز( 
/374 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 

املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  ب/2015  
ازال�ة ش�يوع  والت�ي تطل�ب فيه�ا 
العقار تسلس�ل 841 الرش�يدية بيعا 
وتحميلكم الرسوم واملصاريف وعند 
محاولة تبليغهم وردت اليكم االوراق 
رشح  حس�ب  املتمضمن�ة  الس�فىل 
القائم بالتبلي�غ وتاييد مختار محلة 
الرشيدية وقائم مقامية قضاء الزبري 
انكم مرتحلني اىل جهة مجهولة عليه 
تق�رر تبليغكم   ع�ن طريق النر يف  
صحيفت�ني محليتني  بموعد املرافعة 
الس�اعة  ي�وم 2015/9/16  وع�ني 
التاسعة صباحا وعند عدم حضوركم 
س�يتم اجراء املرافعة بحقكم غيابيا 

وعلنا وفق القانون.
القايض 
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 حث شركات السفر والسياحة على دعمها

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

كش�فت وزارة النق�ل “عن حصول 
ش�ركة الخط�وط الجوي�ة على قرض 
أميرك�ي ق�دره ملي�ارا دوالر لتموي�ل 
ش�راء طائ�رات حديث�ة تع�زز قدرتها  
على نقل المس�افرين، وفي حين أكدت 
مضيها بتوس�يع مطار بغ�داد الدولي 
ال�ذي اس�تقبل ملي�ون مس�افر خالل 
النص�ف األول من ع�ام 2015 الحالي، 
حثت ش�ركات السفر والس�ياحة على 
تعزي�ز تعاونه�ا م�ع الش�ركة داخ�ل 

العراق وخارجه”.
جاء ذلك خالل لقاء وزير النقل، باقر 
الزبيدي “وفد رابطة ش�ركات الس�فر 
والس�ياحة في العراق، برئاس�ة نائب 
رئيس�ها عبد األمير القصاب، وحضور 
الوكي�ل الفن�ي لل�وزارة، ومجموع�ة 
م�ن المختصي�ن في ش�ركة الخطوط 
الجوية العراقية، بمجاالت الحس�ابات 
والس�يطرة وتحدي�د  اآلل�ي  والحج�ز 
األس�عار والمنظمات الدولية، بحسب 
بيان للمركز الخبري والصحفي لوزارة 

النقل”.
وقال الزبيدي، إن “الخطوط الجوية 
العراقية تشهد مرحلة انتقالية نحو غد 
واعد بعد أن دخل أس�طولها العديد من 
الطائرات الحديثة التي تعد األحدث في 
العالم، بعد سبات ألكثر من 25 سنة”، 
ع�اداً أن “المطلوب في ه�ذه المرحلة 
التع�اون المثمر بين ش�ركات الس�فر 

الداخلية  الجوي�ة ومكاتبها  والخطوط 
والخارجية”.

وأضاف الوزير، أن “استعمال النظام 
اآلل�ي الجديد ف�ي مجال قط�ع التذاكر 
س�يفتح آفاق�اً جديدة في عمل ش�ركة 
الخطوط الجوية لتطوير أدائها”، مبيناً 
أن “الش�ركة اقترض�ت ملي�اري دوالر 

من أحد البنوك األميركية لتمويل شراء 
طائ�رات حديثة من ن�وع 777 والدريم 
الينر التي س�تضيف إمكانيات متطورة 
وداعم�ة لعملها فضالً ع�ن العمل على 
انجاز القاعات األربع لمطار بغداد التي 
س�تزيد من استيعاب المسافرين، حيث 
وص�ل عددهم خالل النص�ف األول من 
عام 2015 الحالي إلى مليون شخص”.

الزبي�دي، ش�ركات الس�فر  وح�ث 
والسياحة على “زيادة الهمة والتعاون 
مع شركة الخطوط الجوية العراقية”، 
موجهاً المدير العام للشرطة “السماح 
للمس�افرين  واح�دة  مرحل�ة  بقط�ع 
إل�ى تركي�ا بعد إظه�ار س�مة الدخول 

االلكترونية”.
ونقل البيان، عن نائب رئيس رابطة 

ش�ركات الس�فر والس�ياحة، “ترحيبه 
بجهود الوزير في دعم القطاع الخاص 

وقدم درع الرابطة له تثميناً لذلك”.
وكان وزي�ر النقل، أكد في نهاية آب 
الماض�ي أن “ال�وزارة س�تقبل القرض 
المق�دم من أح�د المص�ارف األميركية 
لتموي�ل صفقة طائ�رات بوينغ إذا كان 
من دون شروط و”لم يشكل عبئاً” على 

العراق”.
ف�ي  األميركي�ة  الس�فارة  وكان�ت 
العراق أعلنت عن حص�ول وزارة النقل 
العراقي�ة عل�ى ق�رض “مؤك�د” م�ن 
مص�رف أميركي لتمويل صفقة ش�راء 
طائ�رات بوينغ، مؤك�دة أن الكرة باتت 
في ملعب الوزارة الس�تكمال إجراءات 

القرض.

   بغداد/المستقبل العراقي

 أك�د مدير عام دائ�رة صحة بغداد / 
الكرخ الدكتور جاسب لطيف الحجامي 
على “ضرورة االهتمام بجرحى القوات 
األمنية والحش�د الشعبي وتقديم أفضل 

الخدم�ات الطبي�ة والصحي�ة لهم ومن 
خالل  االطالع على كافة احتياجاتهم”.
وق�ال الحجام�ي انه “وعل�ى ضوء ذلك 
قام قس�م العمليات الطبي�ة والخدمات 
المتخصص�ة / غرفة العمليات بمتابعة 
والحش�د  العس�كريين  الجرح�ى  نق�ل 

التابع�ة  مستش�فيات  م�ن  الش�عبي 
لصح�ة بغداد الك�رخ الى مستش�فيات 
المحافظات وحسب مناطق سكناهم”.

 وأفاد مدير قس�م العمليات بالدائرة 
الدكتور هاشم جبار محمد إن “جاء ذلك 
ضمن توجيهات مدير عام الدائرة حيث  

يقوم القسم بتس�هيل عملية نقل كافة 
الجرحى العس�كريين والحشد الشعبي 
الراقدي�ن في مستش�فيات الكرخ والى 
مستش�فيات المحافظ�ات م�ع متابعة 
حالته�م الصحي�ة واالط�الع على كافة 
احتياجاته�م إثن�اء ذلك موضح�ا : يتم 

ذلك وباتصال هاتفي الى غرفة عمليات 
الدائرة “.وأش�ار إلى أن “ القس�م يقوم 
بمتابع�ة المعامالت اإلدارية للموظفين 
والسيما الموظفين الملتحقين بالحشد 
الش�عبي وتس�هيل  إجراءاته�ا تثمين�ا 

لجهودهم في الدفاع عن الوطن.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغداد عن “إعادة افتتاح الش�ارع المحاذي لوزارة 
الش�باب والرياضة قرب تقاطع دمشق أمام حركة السير والمرور 
بالتنس�يق مع قي�ادة عمليات بغ�داد بعد عدة أع�وام من اإلغالق”  
وذك�رت مديرية العالق�ات واإلعالم ل�”المس�تقبل العراقي” إن “ 
م�الكات دائرة بلدية مركز الكرخ افتتحت بحضور مدير عام دائرة 
الوحدات اإلنتاجية  ومعاون قائد عمليات بغداد الش�ارع المحاذي 
ل�وزارة الش�باب والرياضة قرب متن�زه الزوراء وتقاطع دمش�ق 
بمنطقة العالوي وس�ط العاصمة بغداد “.وأوضحت أن “ مالكات 
دائ�رة بلدي�ة مرك�ز الكرخ نف�ذت حملة خدمي�ة لتأهيل الش�ارع 
شملت رفع الحواجز الكونكريتية المستعملة في اغالقه ثم القيام 
بتنظيف�ه وغس�له ورف�ع كميات كبي�رة من النفاي�ات واألنقاض 
وتنظيف مشبكات تصريف مياه المجاري واألمطار “. وأضافت إن 
“ مالكات أمانة بغداد تعمل بجهد تنسيقي مع قيادة عمليات بغداد 
لرفع الحواجز والكتل الكونكريتية واعادة فتح الش�وارع المغلقة 
ف�ي العاصمة بغداد في ضوء توجيهات رئيس الوزراء ضمن ورقة 
االص�الح الحكوم�ي “.وبين�ت إن “رف�ع الكت�ل الكونكريتية يعد 
مؤشراً واضحاً على االستقرار األمني الكبير الذي تشهده العاصمة 
بغ�داد “، منوهة الى ان “ عملية رفعها س�يعيد لمدينة بغداد ألقها 
وجماله�ا والمس�اهمة ف�ي تخفيف الزخ�م المروري ال�ى جانب 
تس�هيل عملي�ة تقدي�م الخدمات ألهال�ي مدينة بغ�داد “ .وتابعت 
إن “أمان�ة بغ�داد تأمل ب�ان تكون ه�ذه الخطوة حاف�زاً للوزارات  
والمؤسس�ات الحكومية للقيام بإجراءات رفع الكتل الكونكريتية 

المحيطة بمقارها أو إعادة تنظيمها و فتح الشوارع المغلقة.

أمانة العاصمة تفتتح شارعًا حيويًا 
بالتعاون مع عمليات بغداد وزير النقل: اخلطوط اجلوية اقرتضت ملياري دوالر لرشاء طائرات

صحة الكرخ تتابع نقل جرحى احلشد الشعبي من مستشفيات الكرخ اىل مستشفيات املحافظات

حمافظ بغداد جيدد دعوته لتفعيل العمل االستثامري وطريقة الدفع باآلجل
   بغداد/المستقبل العراقي

جدد محافظ بغ�داد علي التميمي 
“دعوت�ه لتفعيل العمل االس�تثماري 
وطريق�ة الدف�ع باألج�ل بع�د وضع 
تقيي�م منطق�ي للتقدي�رات المالي�ة 
لتحقي�ق نقل�ة نوعي�ة ف�ي العملي�ة 
التنموي�ة والخدمي�ة ف�ي العاصم�ة 
ف�ي الوقت الذي أث�رت األزمة المالية 
م�ن  الكثي�ر  توق�ف  عل�ى  الخانق�ة 
المهم�ة واإلس�تراتيجية  المش�اريع 
التي أعلنتها محافظة بغداد في وقت 

سابق”.  
الرس�مي باس�م  المتحدث  وق�ال 

محافظ�ة بغ�داد صب�اح زنكن�ة في 
اإلعالم�ي  المكت�ب  أورده  بي�ان 
“ ورد ف�ي بع�ض  بغ�داد  لمحاف�ظ 
وس�ائل اإلعالم معلومة غي�ر دقيقة 
بغ�داد رف�ض  أن محاف�ظ  مفاده�ا 
تحويل مش�اريع العاصمة عن طريق 
الدفع باألجل في الوق�ت الذي أعلنت 
في�ه الحكومة المركزي�ة تخصيصها 
لمبالغ ال تتناسب مع الحاجة الفعلية 
للمش�اريع الت�ي تحتاجه�ا العاصمة 
، فض�ال عن المش�اريع الت�ي أعلنتها 
احترازي�ا  والمتوقف�ة  المحافظ�ة 
بس�بب انعدام التخصيص�ات ، مؤكدا 
ان االعت�راض ج�اء عل�ى خلفية قلة 

كان  المحاف�ظ  أن  إال  التخصيص�ات 
المهتمي�ن والمرحبين بموضوع  من 
تفعي�ل العمل بهذه الطريقة مع بداية 

إعالن حالة التقشف “.
وأضاف زنكنة إن “محافظة بغداد 
لديها الكثير من المش�اريع المتوقفة 
وتحت�اج إلى أكثر من تريليون دينار ، 
مؤك�دا إن” 12 مليون دوالر ال تكفي 
ع�ن  المحافظ�ة  مش�اريع  لتغطي�ة 
طري�ق الدفع باآلجل وه�ي بالنتيجة 
ستحس�ب على الحكوم�ات العراقية 
منج�زا في الوقت ال�ذي لم تحقق مع 
انخفاض مستوى التخصيص المالي 

اي منجز يذكر على ارض الواقع .

جامعة واسط تبحث مع جامعة اإلسكندرية 
آفاق التعاون األكاديمي والثقايف

     بغداد/المستقبل العراقي

بحثت كلية التربية في جامعة واسط مع كلية اآلداب بجامعة 
اإلسكندرية آفاق التعاون العلمي والثقافي وتبادل الخبرات”. 

وق�ال عميد الكلية الدكتور علي حس�ن الدلفي، إن “التعاون 
يش�مل تب�ادل الخب�رات العلمي�ة والمش�اركة ف�ي المؤتمرات 
األكاديمية والندوات والحلقات الدراسية والتعاون في المجاالت 
البحثي�ة المش�تركة والعم�ل عل�ى تب�ادل الدع�وات للباحثين 
وأعض�اء الهيئة التدريس�ية من خالل المحاض�رات والزيارات، 
والتع�اون في مجال المكتبات من خالل رف�د مكتبات الكليتين 

بالكتب والمصادر ومؤلفات التدريسيين” .
وأض�اف الدلفي إن “هذا التعاون يس�هم ف�ي تقدم وتطوير 
العملي�ة التعليمية والثقافية بي�ن الكليتين في مختلف مجاالت 

العلم والمعرفة وفتح آفاق للتعاون مع جامعات البلدين.

www.almustakbalpaper.net
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التخطيط: نسبة األمية بني النازحني 
وصلت اىل 14.3 باملئة

   بغداد/المستقبل العراقي

أعل�ن الجه�از المرك�زي لإلحصاء 
ف�ي وزارة التخطيط، أمس الثالثاء، إن 
“نس�بة األمية بين النازحين العراقيين 
وصل إل�ى 14.3 في المائ�ة خالل عام 
2014.وقال�ت الوزارة ف�ي بيان تلقته 
“المس�تقبل العراق�ي” إن “أحد أخطر 
اآلثار التي خلفها اإلرهاب على األس�ر 
النازح�ة ت�رك التعلي�م وازدياد نس�ب 
الذي�ن ال يرغب�ون بإكم�ال التعلي�م أو 

االلتحاق بالمدارس “.
وبينت إن “نتائج المس�ح الوطني 
نف�ذُه  ال�ذي   2014 لس�نة  للنازحي�ن 
الجه�از المركزي لإلحصاء ف�ي بداية 
ه�ذا ع�ام 2015 للموج�ة األول�ى من 
النزوح بسبب إرهاب داعش بعد أحداث 
حزيران 2014، اظهر ان ما يقارب من 
%22.4 م�ن النازحين الش�باب تركوا 
التعلي�م بس�بب الن�زوح وهو م�ا ينذر 
بإحتمال ارتفاع نس�ب األمي�ة، والتي 
ه�ي أصال ذات مع�دالت مرتفعة بلغت 
%18 وذل�ك حس�ب مؤش�رات مس�ح 
خارط�ة الفقر ووفي�ات األمهات لعام 

.”2013
وأضاف�ت ال�وزارة “أنه�ا تكش�ف 
ه�ذه األرق�ام لتلف�ت نظ�ر المهتمين 
بواق�ع التعلي�م ف�ي الع�راق والى بذل 
المزي�د من الجهود لمعالجة األس�باب 
التي ش�خصها المس�ح لعدم االلتحاق 

بالتعليم”.
أس�باب  “اب�رز  أن  إل�ى  وأش�ارت 
ارتفاع معدل األمية يرجع إلى الس�بب 
الم�ادي وهو الداف�ع الق�وي والمؤثر 
لحرمان النازحي�ن من فرص االلتحاق 
حرم�ان  ال�ى  أدى  وال�ذي  بالتعلي�م 
)21904( من النازحين لتركهم التعليم 

النازحي�ن  م�ن   )50748( أص�ل  م�ن 
التاركين للتعليم بسبب النزوح، والذي 
يشكل ما نسبته )%43.2( من أجمالي 

النازحين التاركين للتعليم”.
 )12996(“ إن  ال�وزارة  وكش�فت 
نازح�ا بعم�ر 6 س�نوات فأكث�ر م�ن 
الن�زوح  بس�بب  للتعلي�م  التاركي�ن 
يعانون من عدم وجود مدرس�ة قريبة 
وهو الس�بب الثاني من حيث األولوية 
ويش�كل نس�بة )%25.5( من أجمالي 

النازحين التاركين للتعليم”.
وتابعت إن “)5118( من النازحين 
ترك�وا التعلي�م بس�بب ع�دم قبوله�م 
ف�ي الم�دارس ويعود س�بب ذل�ك الى 
االكتظ�اظ المدرس�ي الذي جع�ل تلك 
الم�دارس تعمل بنظام ال�دوام الثنائي 
أو الثالث�ي بحيث يكون م�ن الصعوبة 
أمكاني�ة تلبي�ة احتياج�ات النازحي�ن 
للتس�جيل في تلك المدارس. وبالعموم 
ف�أن هن�اك حاج�ة أساس�ية لضم�ان 
ح�ق النازحين ف�ي االلتح�اق بالتعليم 
فالمعاناة تكمن بالدرجة األس�اس في 
محدودية المساحات التعليمية المتاحة 
التس�هيالت  محدودي�ة  إل�ى  إضاف�ة 

المقدمة لهم لمواصلة التعليم.
وأش�ارت إل�ى أن “نتائج المس�ح 
الوطن�ي للنازحي�ن ف�ي الع�راق لعام 
بي�ن  األمي�ة  نس�بة  أن  بين�ت   ،2014
النازحين تصل إلى )%14.2( وفي حالة 
احتس�اب الذي�ن يق�رؤون فقط ضمن 
نسبة األمية فأنها تصل إلى )16.4%( 
والتف�اوت بين الجنس�ين يتج�ه نحو 
ارتفاع نسبة أمية اإلناث )%20( بأكثر 
من ضعف نس�بة أمية الذكور )8.3%( 
…. فالفج�وة واس�عة تؤك�د الحرمان 
التعليم�ي ال�ذي تعان�ي من�ه اإلن�اث 

بصوره عامة على المستوى العام.

الرتبية تقر نظام التعدد التعليمي ألول مرة يف العراق

العراق يبدأ اخلميس الرتويج إلصدار دويل لسندات بستة مليارات دوالر

   بغداد/المستقبل العراقي

أعل�ن وزير التربية محمد إقبال أن “الوزارة قطعت ش�وطا 
مهم�ا من اجل إقرار وتطبيق النظم التربوية المتقدمة ، مؤكدا 
إن “هيئ�ة الرأي في ال�وزارة أقرت نظام تع�دد التعليم العلمي 
وألول مرة في العراق الذي يش�مل تقس�م الم�واد العلمية إلى 

تطبيقية وإحيائية بالنسبة للخامس والسادس العلمي”.
و أض�اف وزير التربية في بيان صحفي إن “خريجي العلوم 
اإلحيائي�ة س�يتوجهون إلى كلي�ات المجموع�ة الطبية وكلية 
علوم الحياة والطب البيطري وتقنيات اإلحيائية ، فيما يتوجه 
خريجو العلوم التطبيقية إلى كليات الهندسة والعلوم والزراعة 
واالقتص�اد والتربي�ة والكليات التقني�ة “، معربا ع�ن ” ثقته 
وتفاؤله بأن هذا النظام س�يحرر العملي�ة التربوية في العراق 
م�ن النمطية والرتابة ويقلل من معدالت الرس�وب والتس�رب 

واالختناقات ويحسن المعدل “.
ولفت إقبال إل�ى أن “العام المقبل سيش�هد تطبيقه للفرع 

األدب�ي كذل�ك عبر تقس�يمه الى قس�مين وب�ذات اآللية ولكن 
للكليات اإلنسانية”.

وتاب�ع إن “اختص�ار الم�واد وحصره�ا علميا س�يقلل من 
النفقات المالية التي تكلف الوزارة كل عام نتيجة طباعة مئات 

الصفحات الخاصة بالكتب المنهجية .

   بغداد/المستقبل العراقي

قالت مصادر مصرفية إن “الحكومة 
العراقي�ة س�تبدأ حمل�ة تروي�ج يوم غد 
الخميس ألول إصدار دولي للس�ندات في 
تسع سنوات حيث تس�عى لتمويل عجز 
في الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط 

وحربها ضد مسلحي تنظيم داعش”.
وقالت مطلعة على دراية بالموضوع 
تجم�ع  أن  تري�د  “بغ�داد  إن  لرويت�رز 
م�ا يصل إل�ى س�تة ملي�ارات دوالر في 
سلس�ة إص�دارات لس�ندات دوالري�ه إال 
أن اإلص�دار األول م�ن المتوقع أن يكون 
أصغر بكثير”.وق�ال مرتبو إصدارات إن 
“مصارف س�يتي جروب ودويتش�ه بنك 

وجيه.ب�ي مورج�ان يرتب�ون اإلص�دار 
وسيبدأون اجتماعات مع مستثمرين في 

المملكة المتحدة والواليات المتحدة”.
وعلى الرغم من المخاطر السياس�ية 
ف�ي الع�راق فم�ن المتوق�ع أن يس�هم 
وض�ع بغداد كثاني أكبر منتج للنفط في 
منظمة البلدان المصدرة للبترول )اوبك( 
في طمأنة المش�ترين على مستحقاتهم 
كما أن حق�ول النفط الكبيرة في جنوب 
البالد لم تتعرض للقتال بش�كل مباش�ر 
باإلضاف�ة إل�ى أن الع�راق يتبن�ى خطة 
طموحة ستس�تمر لعدة س�نوات لزيادة 

إنتاجه من النفط.
وم�ن المتوق�ع أن تدفع بغ�داد ثمنا 
عاليا القتراضها حيث يبلغ العائد 10.37 

بالمئة على الس�ندات الدوالرية العراقية 
المستحقة في 2028 .

وقبيل عملية البيع هذا الش�هر حصل 
العراق على أول تصنيف ائتماني سيادي 
ل�ه حيث أعطته مؤسس�تا س�تاندرد آند 
بورز وفيتش التصنيف B- وهو تصنيف 

أقل بست درجات من درجة االستثمار.
وكان وزير المالية هوش�يار زيباري 
قال ف�ي حزيران الماض�ي إن العراق بدأ 
بالتروي�ج ف�ي الخ�ارج لس�ندات تص�ل 

قيمتها الى ستة مليارات دوالر.
وتش�تد حاجة الحكومة للس�يولة إذ 
تتوقع عجزا قدره حوالي 25 مليار دوالر 
هذا الع�ام في ميزانية حجمها نحو 100 

مليار دوالر.

رشكة نفط ميسان تنتج 360 ألف 
برميل نفط يوميًا

   ميسان /المستقبل العراقي

أكدت ش�ركة نفط ميس�ان ،أمس الثالثاء، عن “وصول عدد 
اآلب�ار المحفورة ضمن جوالت التراخي�ص التي نظمتها وزارة 
النف�ط إل�ى 187 بئرا، فيم�ا لفتت إلى أن “مع�دالت اإلنتاج في 
المحافظة هي األعلى بالنس�بة للش�ركة منذ تأسيس�ها، حيث 

تجاوزت ال�360 ألف برميل يومياً.
وبين مدير عام ش�ركة نفط ميس�ان عدنان نوش�ي ساجت 
إن ‘عدد اآلبار المحفورة ضمن جوالت التراخيص التي نظمتها 
وزارة النفط ع�ام إلى 187 بئرا، توزعت عل�ى حقلي البزركان 
والحلفاية’، مش�يرا أن ‘زيادة عدد اآلب�ار والجهد الوطني، رفع 
معدالت اإلنتاج إلى أكثر من 360 ألف برميل يوميا وهو اإلنتاج 

األعلى بالنسبة لشركة نفط ميسان منذ تأسيسها”.
وأضاف س�اجت، أن “عمليات التطوير مستمرة وصوال إلى 
أنت�اج 900 أل�ف برميل يوميا مطل�ع ع�ام 2017’، موضحا أن 
‘كوادر نفط ميس�ان تقوم ب�دور اإلش�راف والمتابعة اليومية 
لعمل الش�ركات األجنبية وقد اكتس�بت خب�رات أضافية نتيجة 

مشاركتهم العمل مع الشركات األجنبية.

   المستقبل العراقي / منى خضير عياس

أك�د مصدر إعالمي في اله��يأة العام����ة للمياه الجوفي���ة 
إن “الهيأة تست��مر في جه���ودها للقضاء على ظاهرة شح��ة 
المياه بحفر ع���دد من اآلبار في محافظة ديالى من خالل الجهود 
المبذول�ة من قبل العاملين في فرع ديالى التابع للهيأة وذلك لس�د 
حاجة المواطنين المتزايدة للمياه واس�تخدامه في مجاالت الحياة 
المختلفة”.وق�ال المص�در ل�”المس�تقبل العراق�ي” إن  “الهي�أة 
مس�تمرة بتأهي�ل   )7( آبار ف�ي ناحية مندلي ت�م نصبها بطواقم 
ضخ غاطس�ة لغرض س�قي البس�اتين في الناحية وتم تس�ليمها 
إل�ى دائرة الم�وارد المائي�ة وتش�غيلها في ش�هر تموز”.وأضاف 
“كم�ا تم حفر وفحص بئري�ن في الناحية المذكورة واالس�تفادة 
من مياه ه�ذه اآلبار ألغراض الش�رب من قب�ل المواطنين وكذلك 
س�ق���ي المزروع����ات وإرواء الحيوانات وقد ت�م حفر بئرين 
في مقر لواء/24 للحش�د الشعبي خالل ش�هر آب “.وأشار إلى أن 
“من النش�اطات األخرى لفرع ديالى حفر وفحص بئر في معسكر 

الشهيد خميس وتأهيل بئر في قرية الماجدية في ناحية السالم .

تأهيل 7 آبار يف دياىل ملعاجلة
شحة املياه



فوؤاد ح�سون

كان مؤتمر الدوحة احد املؤرشات الواضحة عىل وجود 
أجندات خارجي�ة لتأجيج العن�ف الطائفي ومحاولة 
تقس�يم العراق من خ�الل إطالق تس�ميات وعناوين 
طائفية ودعوة أش�خاص عرفوا بمطالبتهم باحتواء 
داعش وإيمانهم بمرشوع تقس�يم العراق عىل أساس 
مذهبي لنكون أمام مش�اريع رصيح�ة إلثارة الفتنة 
الطائفية بني مكونات الشعب العراقي لتكون ممهدة 

لهذا التقسيم عىل أساس مذهبي وقومي.
املؤتم�ر ل�م يك�ن األول يف ه�ذا اإلط�ار ب�ل س�بقته 
مؤتم�رات طائفية يف عواصم إقليمي�ة عديدة يعتاش 
فيها بعض املطلوبني للقضاء العراقي بتهمة اإلرهاب 
بعد ان تسببوا بجرائم قتل وتهجري وهربوا من العراق 

صوب املوائد والفن�ادق الفخمة يف دول أصبحت تعلن 
عن تدخالتها السافرة بالش�أن العراقي وتدعم أولئك 
األش�خاص الذي�ن اكتش�ف الش�عب العراق�ي بأنهم 
يبحث�ون عن مصالحهم عىل حس�اب مصالح العراق 

العليا.
ولهذا فإنهم ال يمثلون سّنة العراق بل يمثلون أنفسهم 
وال يهمهم سوى تحقيق مكاسب شخصية وما حدث 
يف األنبار واملوصل من قيادتهم لالعتصامات دليل عىل 
ذل�ك حيث قبضوا ثمن الدور ال�ذي قاموا به ثم هربوا 
وتركوا مدنهم لقمة سائغة لتنظيم داعش  اإلرهابي. 
وال ب�د من اإلش�ارة هن�ا اىل ان قوة الش�عب العراقي 
اليوم تكم�ن يف وحدة مكونات�ه يف الحرب عىل داعش 
حيث تط�وع أبناء املناطق الجنوبي�ة والغربية ضمن 
صفوف الحشد الش�عبي ليكونوا ظهريا قويا للجيش 

العراقي لتحرير املدن م�ن قبضة داعش ولقد حققوا 
االنتصارات الباهرة واقرتبوا من حسم املعركة, وتأتي 
محاوالت أعداء الع�راق لتتزامن مع هذه االنتصارات 
كما تأتي مخططات التقسيم إلضعاف العراق من قبل 
بعض الدول اإلقليمية خشية منها من نهوض العراق 
واس�تعادة عافيت�ه ليكون ق�وة اقتصادية منافس�ة 
له�ا بعد ان تحول اىل ثاني اكرب مصدر للنفط حس�ب 
منظمة األوبك وهذا يهدد موق�ع تلك الدول اقتصاديا 
كما يعزز مكانة العراق السياسية واالقتصادية ويقلل 
م�ن مكانة وأهمية تلك الدول ليكون العراق يف موقعه 

الطبيعي الذي أصبح خطرا يهدد تلك الدول.
وله�ذا انطلقت اجندات الرش صوب العراق منذ 2003 
ع�رب دول عربية واقليمية من خ�الل دعمها لالرهاب 
مادي�ا وفكري�ا واعالميا والي�وم تحاول إث�ارة الفتنة 

الطائفية ع�رب عقد املؤتم�رات الطائفي�ة يف محاولة 
لتحري�ض املكون�ات ض�د بعضه�ا البع�ض باتجاه 
التصعي�د وإث�ارة النع�رات الطائفية بني أبن�اء البلد  

الواحد.
ويمكننا القول بأن الشعب العراقي بات واعيا لألجندات 
الخارجية التي ينفذها البعض وان الحكومة العراقية 
هي األكثر حرصا عىل وح�دة العراق وهي تقف بقوة 
يف وج�ه اي�ة مش�اريع وأجن�دات خارجي�ة تهدف اىل 
تقس�يم الع�راق. اال إنها - اي الحكوم�ة - بحاجة اىل 
مواقف أكثر حزما مع تلك الدول التي تخالف األعراف 
والقوانني الدولية وتمارس تدخالت س�افرة يف شؤون 
الدول األخرى كما أصبح من الرضوري محاس�بة اي 
شخص مش�ارك يف العملية السياسية يقوم بحضور 

تلك املؤتمرات الطائفية.

ينبغي التنويه ب�دءا اىل ان هذه العنونة )تأويل 
املش�كلة العراقي�ة( كانت واحدة م�ن مباحث 
كتابي الص�ادر حديثا )مقهى س�قراط( وهو 
بحث يف النقد السوس�يوثقايف للتجربة العراقية 
باعتبار ان هذه التجربة مميزة من عدة وجوه 

بل ترقى اىل مستوى اإلشكال او املشكلة!. 
م�ا نالحظ�ه ان البع�ض م�ن املتابع�ني اعتاد 
القف�ز ع�ىل الواق�ع واستس�اغ ثقافة الس�رت 
والحج�ب والتربير الس�ائد ازاء كل معضلة اىل 
درجة االعتقاد ان وصف الراهن باالش�كالوية 
يب�دو نوعا من انواع جلد ال�ذات او ربما تهويل 
الظواه�ر بقص�د مع�ني، اظ�ن ان ه�ذا النوع 
من االس�تعالء ع�ىل الوصف الواقعي لالش�ياء 
ه�و ج�زء من املش�كلة ايض�ا!. يح�دث هذا يف 
الثقاف�ات البالغية التي توفر ع�دة ال بأس بها 
م�ن التربي�رات املضلل�ة بحيث تصب�ح املقولة 
هي الواق�ع والبالغة هي الح�ل!. هنا ندخل يف 
دوامة جدل ال ينتهي وسببه االساس هو إرجاء 
الواقع او تأجيله او ربما تمويهه وخلطه بسيل 
م�ن الكلم�ات واالحاجي وال اق�ول الحجج ألن 
الحج�ة تنهض دلي�ال كما نعتق�د بينما عداها 
يظ�ل محض )احجي�ة( وألغاز تس�تمر وتدوم 
بفضل التضارب حول تفس�ريها، اذن املشكلة 
يف وص�ف املش�كلة ب�دءا! يف التص�ارح حولها، 
يف ثقافة املكاش�فة، نحن نخف�ق دائما يف عزل 
ذواتن�ا عن املوضوع ف�ال ننظ�ر للظاهرة كما 
هي بل نمررها عرب منظومة مصالحنا فنخرس 
الوص�ف الدقيق لها بل نخ�ذل الواقع/ واقعها 

املراد وصفه اوال ثم اقرتاح حلولها ثانيا.
ال يخفى ان عددا من الدارسني تصدى لإلشكال 
العراقي/ إشكال املنظومة االجتماعية بوصفها 
الحاض�ن االس�اس لكل م�ا يتبعها م�ن نظام 
سيايس او سياسيني هم بالرضورة افراز هذه 
املنظوم�ة ولعل الراحل عيل الوردي هو اول من 
اثار السؤال االجتماعي بالحدة املعروفة والجدة 
ايض�ا حي�ث ق�دم انتباه�ات مبك�رة لفهرس 
التصدع الذي ما زلنا نعاني آثاره، لكن املالحظ 
وبعد سلس�لة احداث وتجارب ان الراسب كان 
اعمق حتى م�ن تنبيهات الوردي رغم اهميتها 
الك�ربى، وم�ع االيام توال�ت التأوي�الت بصدد 
املشكلة العراقية فمنهم من ارجعها اىل ظروف 
تاريخي�ة او ج�دل فقهي ماضوي ظل س�اريا 
حتى هذه اللحظ�ة ومنهم من وصفها بالخلل 
البنيوي الذي تتداخل اسبابه بنتائجه ولعل هذا 
املغزى هو ما رأيناه يف )مقهى سقراط( املشار 

له آنفا.
 م�ا يهمن�ا هنا ه�و التأكي�د عىل اهمي�ة دقة 
التأوي�ل بغية االهتداء لخطاطة حلول ويف حال 
العك�س - اي اضطراب التأويالت وتش�وهها - 
فاننا نشوه الطريق اىل الحل ايضا!. يف املهاترات 
الصحفية يغيب الحل كما يغيب ايضا يف الجدل 
السيايس ألن ارتباط السياسة باملصلحة اآلنية 
ال يتيح له�ا فرصة اس�رتخاء كاٍف او حياد او 
حتى ضمري وطني جمعي ال يهدر العام لصالح 
الخ�اص، بالطب�ع ان مث�ل ه�ذه التعقي�دات 
املرافقة لبحث املش�كالت تأكل من جرف الثقة 
الت�ي نتوخاه�ا بمعن�ى ان اصح�اب الغ�رض 
واملصلح�ة يف مث�ل ه�ذا التج�اذب ال يقدمون 
لن�ا ش�يئا ذا بال ب�ل هم يوهم�ون جمهورهم 
بتأويالت ال تخرج عن االجندة السياس�ية لهذا 
الط�رف او ذاك، ما يعن�ي ان املعرفة الخالصة 
والفضاء الثقايف الالمس�يس هو املؤهل الوحيد 
لتفس�ري وتأويل الظاهرة العراقية لكن ش�يئا 
من التعقيد يظ�ل قائما عندما يقال ان املعرفة 
ذاتها ليس�ت بريئة! وهنا ينبغ�ي االيضاح بأن 
امل�راد وص�ف اجرائي ولي�س تأويال فلس�فيا، 
اذ انن�ا بص�دد ازم�ات يومية تحت�اج اىل اعادة 
مداول�ة فه�م ومفهم�ة الدول�ة اوال بوصفها 
مؤسسة الجميع خارج كل تصنيف ايديولوجي 
او نفع�ي. الي�وم يف الع�راق ت�رتادف التأويالت 
وتتعدد بتعدد املصال�ح واالغراض حد الوصول 
اىل متاهة شاس�عة م�ن الضجيج او كما يقول 
ادونيس )داء واحد وأدوية سيئة ال تحىص( بل 
كث�ر القول ح�د أن صار الكالم فائض�ا وفاقدا 
للصالحي�ة كم�ا يق�ال بينم�ا اح�داث الواق�ع 
تتس�ارع حد الهوس. السؤال اآلن اويل وبسيط 
ايض�ا: أي�ن املش�كلة، ومن يس�تطيع ان يقدم 
تأويال ناجعا بغية الوصول اىل مالمح حل؟ اظن 
انه س�ؤال وطني كبري بداللت�ه، كبري بحاجتنا 
الي�ه ولكن�ه بس�يط يف الوق�ت عين�ه!. نحتاج 
بدءا اىل اف�ق نوايا مخلصة، أف�ق هدوء يخفت 
فيه ضجيج املنتفعني ك�ي تتقدم البصرية عىل 
البرص القارص! البصرية هي التي تحدس بينما 
البرص وح�ده غالبا ما ينش�غل برؤية الطارئ 
والظ�ريف القري�ب الذي يموه االبع�د، هذه هي 
املس�ألة! وباختص�ار يمك�ن الق�ول: انه ليس 
م�ن العيب ان نقول ثمة مش�كلة بل كل العيب 
عندما نخفق مرارا يف وصفها وترسيم حدودها 
بش�كل واقعي ومعقول، االمر الذي سيتيح لها 
ان تتغ�ول وتأخ�ذ اكثر من حجمه�ا الطبيعي، 
كل ه�ذا طبع�ا بس�بب اخفاقن�ا يف الوص�ف 

والتشخيص.

تأويل املشكلة العراقية!
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يعم�د الكثريون إىل خل�ط أوراق ال�رصاع يف منطقة الرشق 
األوسط، بخاصة ما يتصل بمفهوم اإلسالم لإلرهاب، وتثري 
دوائر الغرب العديد من القضايا الشائكة بشأن هذا املفهوم، 
إذ ال ترى يف اإلس�الم إال التطرف واإلرهاب، وأن ذلك يتجسد 
يف تنظي�م »القاعدة«، الذي ظهر قبل عدة س�نوات وتنظيم 
»داعش«، الذي ظهر يف مدة قياس�ية يف السنتني األخريتني، 
وه�ذه الدوائر ت�درك أن »داعش« عبارة ع�ن »هجني« من 
املفاهيم اإلس�المية املحرفة التي ينفذها أشخاص ال عالقة 
لهم باإلسالم.اإلسالم بريء مما يرتكب باسمه، سواء تحت 
ش�عار دولة »داعش« أو راية تنظي�م »القاعدة«، فكالهما 
يلع�ب دوراً ال يقل عن الدور ال�ذي تلعبه الجماعات الدينية 

املتطرف�ة يف دول الغ�رب، التي تدعو إىل حرب ش�املة ضد 
اإلس�الم واملس�لمني.يف قضية »داعش« ال يبدو أمر ظهوره 
وانتش�اره بهذا الش�كل الكبري يف كثري من البل�دان العربية 
عفوي�اً أو غري مدروس، بل إن هيكل التنظيم يعتمد بدرجة 
رئيس�ية عىل املجندين فيه من دول الغرب أو من املس�لمني 
الذين عاشوا لفرتات طويلة يف هذه الدول وغسلت أدمغتهم 
لفرتة من الزمن.خالل األش�هر املاضية كشفت التحقيقات 
م�ع عدد م�ن املقب�وض عليهم وه�م يقاتل�ون يف صفوف 
»داع�ش« أنه�م ينتمون إىل جنس�يات غربية ع�دة، ما يدل 
عىل أن هيكل التنظيم يدل عىل أنه يتس�ع ليش�مل دوالً غري 
عربية كثرية، وهو ما يطرح أس�ئلة عن طبيعة الدور الذي 
يلعبه املقاتلون الغربيون يف صفوف هذا التنظيم وتأثري ذلك 
يف الس�لوك الذي يتبعه التنظيم يف ممارسة التعذيب والقتل 

املجاني ضد خصومه بهدف تقديم اإلسالم بأبشع صورة.
ال أح�د يش�ك يف أن لتنظيم »داع�ش« ارتباطات بش�كل أو 
بآخر بجهات استخباراتية غربية كثرية تريد إبقاء مفاتيح 
الحل�ول يف أيديها ال يف أيدي ال�دول العربية، خاصة أن عدداً 
من املس�لمني والعرب يش�كلون لديها هاجس�اً مس�تمراً، 
وترغ�ب يف أن يبقى العرب وأنظمتهم املختلفة مش�دودين 

إليها يف أوقات السلم والحرب معاً.
ويعترب تنظيم »داعش« واحداً من أشكال التدخل الغربي يف 
شؤون العرب واملسلمني، لدرجة دفعت الكثري من املراقبني 
إىل التس�اؤل ع�ن طبيع�ة القوة العس�كرية الت�ي يمتلكها 
التنظيم والقدرة التي يس�تطيع من خاللها االس�تيالء عىل 
م�دن بأكمله�ا مس�تخدماً كل املع�دات العس�كرية التي ال 

تمتلكها إال جيوش دول وجنود محرتفون.

وت�دل طريق�ة إس�قاط امل�دن وتدمريها يف كل م�ن العراق 
وس�وريا وليبيا، باإلضافة إىل الحضور، وإن كان أقل، يف كل 
من اليمن ومرص، عىل أن تنظي�م »داعش« يمتلك إمكانات 
عس�كرية ومالية كبرية تس�مح له بحرية الحركة بش�كل 
أك�رب ومهاجم�ة جي�وش نظامية وم�ن ثم االس�تيالء عىل 

مواقع عسكرية بطرق مختلفة.
وإذا كانت مثل هذه األس�ئلة وتوجيهه�ا إىل الدول الغربية 
مرشوعة؛ ف�إن ذلك ال يعفي من توجي�ه مثلها إىل األنظمة 
العربية التي تخاذل�ت يف مواجهة خطر »داعش« والحرص 
ع�ىل البقاء يف الس�لطة حتى لو كانت هذه الس�لطة باقية 
عىل مساحة كيلو مرت مربع واحد، فاألهم لدى بعض القادة 
العرب هو انتظار الخطر حتى يأتي إىل تحت كريس الحكم، 

أما ما عدا ذلك فإنه ال يهمها ال من قريب وال من بعيد.

ذكر الكاتب »إيرنس�ت هيمينجواي« ذات يوم أن الشجاعة 
كانت »نعمة تحت الضغط«. وقد قام املرشحان الرئاسيان: 
دونال�د ترام�ب وبرين�ي س�اندرز مؤخ�راً باختب�ار ه�ذا 
االف�رتاض. »ترام�ب« ارتكب خط�أ قاتالً، فخ�الل مناظرة 
الح�زب »الجمه�وري« ع�ىل قن�اة »فوكس ني�وز«، عندما 
س�ألته املذيعة »ميجني كييل« عن موقفه م�ن املرأة ) التي 
يصفها ب� »خنازير س�مينة« و»خرقاء« و»حيوانات«(، رد 
بتهدي�د املذيعة: »لقد كنت لطيف�اً جداً معك، بالرغم من أن 
بإمكان�ي أال أكون كذلك نظراً للطريق�ة التي عاملتني بها. 
لكنني لن أفعل ذلك«. معاداة النس�اء به�ذه الطريقة ألمر 
س�يئ بما فيه الكفاية، لكن هناك جريمة سياس�ية غادرة 
هن�ا: مهاجمة التعديل األول الذي يقيض بحماية الصحافة 

الحرة، وذلك من خالل تهديد صحفيني. إذا علم األمريكيون 
أن زعيم�اً يف بلد آخر يهدد املراس�لني، لغضب�وا. ورغم ذلك، 

فهذا يحدث يف أمريكا اآلن.
وفيم�ا بع�د، ذهبت »كييل« لقض�اء عطلته�ا املخطط لها. 
ورغ�م ذلك، أش�ار »ترامب« إىل أنه ربما يكون هو الس�بب. 
فم�ا نوع الفض�ل الذي يحص�ل عليه أي مرش�ح ملهاجمة 
وس�ائل االعالم؟ ويف األس�بوع املايض، س�مح »ترامب« ل� 
»ج�ورج راموس«، مذي�ع »يونيفيجني«، ب�أن يتم إخراجه 
م�ن مؤتمر صحف�ي ألنه طرح أس�ئلة بش�أن الهجرة من 
دون توجيه الدعوة إليه. وبعد ذلك تم الس�ماح ل�»راموس« 
بالدخول ثانية وطرح س�ؤاله بشأن الهجرة، حيث قال: إن 
»ترام�ب« ال يزال بإمكانه ترحيل املهاجرين بش�كل رحيم. 
ورد »ترام�ب«: »ل�دّي قلب أكرب من قلب�ك«. وانتهت إجابة 
»ترامب« غري املحددة عىل الس�ؤال بتوجيه إهانة شخصية 

للمراسل.
وامت�د ثأر »ترامب« من الصحافة إىل صحيفة »دي موينس 
ريجيس�رت« اليومية. فعندم�ا نرشت الصحيف�ة افتتاحية 
تدع�و »ترام�ب« إىل االنس�حاب من الحمل�ة، رفض إعطاء 
مراس�يل الجري�دة ترصيحاً لحضور حملت�ه يف والية أيوا يف 
ش�هر يوليو. كما وصف الصحيفة بأنها »فاش�لة« و»غري 
صادقة«. وهو أيضا يش�ري إىل أي صحفي يعتقد أنه عامله 

بقسوة باعتباره »فاشالً« أو غبياً.
إن محاول�ة »ترام�ب« الهج�وم ع�ىل الصحاف�ة إلس�كات 
أم�ر مخال�ف لقناع�ات  إلي�ه ه�و  املوجه�ة  االنتق�ادات 
األمريكيني. وقد اتبع هذا الهج�وم الصاروخي عىل التعديل 
األول بمهاجم�ة التعديل ال� 14، مؤكدا أنه يرغب يف حرمان 
أولئك الذين ولدوا يف الدولة من الجنس�ية. ويعترب »ترامب« 

اآلن هو العدو األكرب ملبادئ الدستور يف الوقت الحايل.

ينبغي توعي�ة الناس بحقيقة أن بع�ض الكلمات واملواقف 
واألفع�ال القديم�ة ربم�ا تس�بب األذى أو تك�ون مهين�ة 
لآلخري�ن. وعليه، لم يع�د صحيحاً من الناحية السياس�ية 
أن نص�ف األمريكي�ني األفارق�ة ب�»امللونني«. أو أن نس�أل 
أش�خاصاً عن ديانتهم أثناء مقابلة عمل. أو أن نحرم امرأة 
م�ن العم�ل ألنها مس�نة، أو أن نجع�ل م�ن الصعوبة عىل 
املعاقني جس�دياً الدخول إىل املباني. إذا لم يكن لديك الوقت 
للتصحيح الس�يايس، فل�ن يكون لديك وق�ت للحفاظ عىل 

حقوقنا بموجب الدستور.
من الس�هل تقبل صورة ترامب ألن املع�دالت املرتفعة التي 
يحص�ل عليها يف اس�تطالعات الرأي تش�ري إىل أنه يف الواقع 

يؤدي أداء حسناً.
 بيد أنه من املعروف تاريخياً أن اس�تطالعات الرأي مضللة 

وأن مؤيديه سيرتكونه يف نهاية املطاف.

»داعش« والغرب

»ترامب«..عدو الدستور!

صادق ناشر

كريم عبد الجبار

يف ال��31 من أغس�طس امل�ايض، أعلن�ت وزارة الدفاع 
اليابانية عن طلبها املتعلق بميزانية الدفاع للسنة املالية 
2016. وبع�د أن رفع�ت إىل وزارة املالية، من املنتظر أن 

يتم االنتهاء من امليزانية يف ديسمرب املقبل.
وفوراً بعد هذا اإلع�الن، راحت بعض التقارير اإلعالمية 
تش�دد ع�ىل أن ميزاني�ة الياب�ان للس�نة املالي�ة 2016 
ارتفعت إىل مس�توى قيايس لم تش�هد ل�ه اليابان مثياًل 

منذ الحرب العاملية الثانية.
والواقع أنه صحي�ح أن مقرتح ميزانية الدفاع اليابانية 
للس�نة املالية 2016 سيعرف ارتفاع اإلنفاق عىل الدفاع 
إىل أعىل مستوى له منذ نهاية الحرب العاملية الثانية، إذ 
يبلغ إجمايل الطلب املقدم 5.09 تريليون ين )أو ما يعادل 
42.8 مليار دوالر(. وصحيح أيضاً أن إنفاق اليابان عىل 
الدف�اع واص�ل االرتفاع منذ الس�نة املالي�ة 2013. لكن 
تفس�ري هذا النم�و عىل أنه مؤرش عىل "إعادة عس�كرة 

اليابان" هو قراءة مغرقة يف التبسيط، بل ومضللة.

فأوالً، طلب امليزانية لس�نة املالي�ة 2016 الذي وصفته 
بع�ض وس�ائل اإلع�الم الغربي�ة ب�"القيايس" يش�مل 
نفق�ات دعم الوج�ود العس�كري األمريك�ي يف اليابان، 
وم�ن ذلك دعم الحكومات املحلية التي تحتضن القواعد 
األمريكي�ة. وبعب�ارة أخرى، ف�إن اإلنف�اق ضمن هذه 
الفئة ال يس�هم يف تحس�ني قدرات قوات الدف�اع الذاتي 
اليابانية )الجيش الياباني( عرب االستثمار يف تسليحها، 
إلخ. وبالتايل، فعندما نسحب هذه النفقات من املعادلة، 
ف�إن اإلنفاق الفعيل الذي تقرتحه وزارة الدفاع اليابانية 

لنفس�ها يناهز 4.93 تريليون ي�ن )41.4 مليار دوالر( 
– مقارن�ة مع ما أنفقته طوكيو ع�ىل الدفاع يف 2002. 
باختص�ار، إن اليابان، ورغم ثالث س�نوات متتالية من 
النمو يف اإلنفاق عىل الدفاع، لن تستعيد سوى ما فقدته 
يف اإلنف�اق ع�ىل الدف�اع خ�الل العرشية ما ب�ني 2002 
و2012.وعالوة عىل ذلك، فرغم عودة اإلنفاق عىل الدفاع 
إىل املستوى الذي كان عليه قبل 10 سنوات، إال أن ذلك ال 
يعني أن القدرة الرشائية لليابان قد استعيدت أيضا. ذلك 
أن كلفة مشرتيات الدفاع ما زالت ترتفع يف وقت تواصل 

فيه اليابان س�عيها للحصول عىل أحدث معدات الدفاع، 
غري أنه بينم�ا تتطلع اليابان القتن�اء مزيد من املعدات 
واألس�لحة األمريكية، يواصل الني الضعيف كبح القدرة 
الرشائي�ة لليابان.وخالص�ة القول إن مق�رتح ميزانية 
الدفاع اليابانية للس�نة املالية 2016 ال يمثل مؤرشاً عىل 
عودة نزعة عسكرية لليابان، وإنما يعكس رغبة اليابان 
يف تحم�ل نصيب عادل يف دفاعها عىل نفس�ها. وبالتايل، 
يج�در بالواليات املتحدة، باعتباره�ا حليفة لليابان، أن 

تشجعها وتساندها يف ذلك.

ميزانية اليابان.. احلقيقة واخليال
يوكي تاتسومي



لم تمِض س�اعات طويلة، حتى "تبرد" أحادي�ث الفنانة المصرية 
ش�يرين عبد الوهاب وينس�اها الجمهور من تابع وقائع المؤتمر 
الصحافي الخاص ب�"ذا فويس" الموس�م الثالث"، حيث استفّزت 
زميله�ا عاص�ي الحالني في اللجن�ة، وعادت وقّبلت�ه على الفور، 

لُتصالحه بعد تصريٍح قاٍس، بعد أن خانتها عفويتها.
كاظم مثال المدّرب األفضل

وتحّدث�ت ش�يرين تحّدثت عن االلت�زام، وقال�ت إّن القيصر كاظم 
الس�اهر هو األكثر التزام�اً بي�ن المدّربين واألكث�ر متابعًة لعمله 
معهم، ُيمكننا أن ُنضيف إليه أّنه األكثر قرباً إليهم طوال الموسمين 
الماضيين، فهو يحرص على حضور تدريبات المواجهة والحلقات 
المباش�رة منذ الصباح الباكر، ويبقى مع المش�تركين حتى ينهوا 
تحضي�ر أغنياتهم وليس فقط لض�رورات التصوير، وهذا ما زاد 
من محّبة الجمهور لدي�ه والمواهب، التي بطبيعة الحال، تنقل 

الحديث من واحٍد إلى آخر ومن جيٍل إلى جيل في البرنامج.
حادثة خرجت إلى العلن

تصريح شيرين حيال زميلها عاصي بأّنه "ما إلو جالدة" وأّنه 
كان يأتي متأخراً إلى التمارين ويمضي وقته عند "الكوافير" 
أكث�ر م�ن التمارين كان مس�تفّزاً، وقد ذّكرنا بأح�داث كثيرة 
وقعت خالل الموس�مين الماضيين، كان أبرزها "ضرب مبّكل" 
م�ن ش�يرين كان يج�ب أن يبقى ف�ي أروق�ة MBC إاّل أّنه خرج 
إلى العلن وانتش�ر عب�ر مواقع األخبار، بع�د أن تأخرت عن موعد 

التصوير وهّددها مسؤول اإلنتاج للبرنامج آنذاك بالبدء من دونها، 
فض�اًل ع�ن تأخيرها مواعي�د تصوير مش�اهدها م�ع فريقها في 

التمارين واالختيارات.
دعوات وعزومات المدّربين

وال ش�ّك ف�ي أّن السوش�يال ميديا ش�اهدة على دع�وات عاصي، 
صابر الرباعي وكاظم الساهر لمواهب فرقهم إلى منازلهم وحتى 
مقاه�ي بيروت لتناول العش�اء أو الغ�داء أو حت�ى تمضية النهار 
معهم لكس�ر الجليد في ما بينهم، في وقٍت بقيت فيه فرق شيرين 
يتيمًة من ناحية النشاطات ما عدا نشاط واحد أرغمت على القيام 
ب�ه في العام الفائت وذلك لحاجة البرنام�ج إلى لقاء مع المواهب 

خارج االستوديو، وإلظهارها متابعًة لهم.
وأكث�ر من ذلك، وليس تهّجماً على ش�يرين بل تذكي�راً بما حصل، 
فق�د كان الثقل كلّه ملق�ى على فريق عمل البرنامج ومس�اعدها 
ف�ي التدريب الذي كان يختار األغنيات ويدّرب المش�تركين عليها، 
ولوال وجود مستشارها الفّني العام الفائت الذي كان ُيرافقها في 
كل أس�بوع لما كانت ملتزم�ًة بالغناء على المس�رح في الحلقات 

المباشرة وال حتى التقّيد باإلطار العام للبرنامج.
فهل كانت زلّة لسان شيرين التي اشتملت على موضوع األجر الذي 
تتقاضاه في البرنامج وهو "ليس كبيراً نس�بياً" مروراً باعتذارها 
عن تصوير الموسم الثالث وإقناع المدّربين المحّطة لها، سُتكلّفها 

محّبة الجمهور لها؟

�

 تتمتع الفنانة روال سعد 
بج�رأة كبيرة م�ن نواٍح 
عديدة فال مش�كلة لديها 
الل�وك كل فترة  بتغيي�ر 
حتى انها صبغت شعرها 

باللون األخضر.
ص�ورا  روال  ونش�رت 
جديدة به�ذا اللوك حيث 
م�ن  الكثي�ر  غازله�ا 
عل�ى  واثن�وا  محبيه�ا 
وانتقده�ا   ، جماله�ا 
البع�ض ودعوها العادة 

اللون القديم.

تصوي�ر  زين�ة  الفنان�ة  تس�تكمل 
الجزء الثانى من مسلس�لها "زواج 
تصوي�ر  يت�م  حي�ث  باإلك�راه"، 
الخارجية ف�ى "جمعية  المش�اهد 
عرابى"، وتس�تمر عدة أيام قبل أن 

تنتقل إلى شوارع المهندسين. 
أحم�د  بطول�ة  باإلك�راه"  "زواج 
فهمى ومحسن محيى الدين وفرح 
يوس�ف وس�حر رام�ى ومحم�ود 
الجندى وعمرو رمزى، ومن تأليف 
أك�رم مصطف�ى، واخ�راج إيم�ان 

حداد.

انتشرت الكثير من األخبار في اآلونة األخيرة عن عودة النجمة السورية سوزان نجم الدين 
لزوجه�ا الس�ابق المقيم مع أوالدهما في الواليات المتح�دة األميركية، وخصوصاً في ظل 
نش�ر س�وزان للكثير من الص�ورة أخيراً على حس�اباتها على مواقع التواص�ل االجتماعي 
وتظهر فيها مع زوجها السابق ووالدتها وأوالدها األربعة وهو ما تسّبب بنشر الشائعات.

وأك�دت النجمة الس�ورية س�وزان نجم الدين ف�ي حديث خاص ل�"نواعم": "ما ينش�ر من 
شائعات، ليس صحيحاً فأنا في زيارة للواليات المتحدة من أجل التمتع بالوقت مع أطفالي 
بع�د موس�م درامي حافل، وغي�اٍب دام لفترة طويلة عنهم، وم�ن الطبيعي أن نلتقط بعض 
الص�ور معاً وخصوص�اً ان األوالد مقيمون مع والدهم والصور طبيعي�ة جّداً وال أرى فيها 

أّي دالئل على العودة".
وأضافت نجم الدين: "حالياً ال أفّكر بالزواج وليس ضمن حس�اباتي، ال من قريب وال بعيد، 
وأري�د أن أتفّرغ لمش�اريعي الفني�ة فقط، حيث إن هناك الكثير من األم�ور التي تحتاج إلى 

دراسة معّمقة ورّد في المستقبل القريب مّني".

أنجلينا جويل تنسحب من إحدى اجلمعيات اخلريية
أعلنت النجمة أنجلينا جولي قبل أيام انس�حابها النهائي من جمعية The Halo Trust الخيرية، 
حي�ث تخلّت عن منصبها فيها بعد س�نوات من العمل في ملف إزال�ة األلغام، وقد قّررت التخلي 

عن كّل ما يتعلّق بنشاطات الجمعية وعملها.
وكش�فت ال��Daily Mail أّن س�بب مغ�ادرة جولي لم يكن س�ّرياً، بل أتى على خلفية مش�كلة 
وخالف علني مع أحد أعضاء الجمعية الذي اتهمته بأّنه يس�تفيد من أرباح الجمعية التي كانت 

مفّضلة لدى الليدي ديانا وانتسبت إليها لسنوات.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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الفضائيني والبطالة املقنعة
 مثلم�ا نعل�م ان )البطالة( ان�واع ... ولكن ال�ذي يهمنا 
)البطال�ة المقنع�ة(  والتي باتت منتش�رة هن�ا وهناك 
... حت�ى ان العراق وبش�كل خ�اص قد ابتل�ى بمثل تلك 
البطالة ... والتي كانت تس�مى ف�ي االعراف المجتمعية 
ب�� )البطال�ة المقنعة(  والتي باتت تس�مى ه�ذه االيام 
ب�� )البطالة الفائضة( وبتعبي�ر اصح ب� )الفائضين( او 
) الفضائيي�ن( والحقيق�ة التي  اردت الوص�ول اليها ان 

الدول�ة قد س�اهمت بظه�ور مثل هكذا فس�اد ينخر في 
جس�د االقتص�اد الوطني ... والذي ي�ؤدي في المحصلة 
ال�ى التاثي�ر عل�ى )ميزانية الدول�ة( بش�كل او بأخر ... 
وله�ذا فكرت الدول�ة مؤخرا ان تجتث اولئ�ك الفائضين 
الفضائيين العادة التوازن  لالقتصاد الوطني .. واالغرب 
م�ن كل ذل�ك ان الدول�ة وق�د وج�دت ان تل�ك )البطالة 
المقنع�ة( ق�د استش�رت ف�ي كاف�ة مؤسس�ات الدولة 

الن   .. العس�كرية  واخطره�ا  والعس�كرية(  )المدني�ة 
المش�اركين في الدفاع عن الوط�ن اقل بكثير وكثير من 
اولئك )المقنعين بالبطالة( ومع ذلك فانهم محس�وبين 
عل�ى القوات الدفاعية .. وكأنهم كأولئك )التنابلة( الذين 

ذكرهم المثل الشعبي القائل : 
)تنبل ابو رطبه( 

فما حكاية هذا المثل ؟

حكاي�ة ه�ذا المثل ب�ان )التنابل�ة( كانوا يعيش�ون في 
بستان كبير في احدى ضواحي بغداد .. ينامون فيه طيلة 
يومهم .. فاذا جاعوا اكلوا مما يتساقط عليهم من رطب 
.. واذا احس�وا بالظما ش�ربوا من ماء الساقية .. وهكذا 
كان�وا يقضون ايامهم .. واالنكى من كل ذلك التحق بهم 
)تنب�ال( جديدا .. وحينما كانت )الرطبة( تس�قط قريبة 

من رأسه كان يستنجد بالتنابلة االخرين قائال لهم :

)رحم الله والديه اللي  يخلي الرطبة بحلكي( 
وعلى اثر ذلك سمي ذلك التنبل ب� )تنبل ابو رطبة( 

وذه�ب ذل�ك القول مث�ال يتداوله الناس بح�ق كل اولئك 
الكس�الى والذين ممن يكونون عبئ�أ ثقيال على غيرهم 
وال يملكون من الحياء قي�د انمله .. اولئك الذين ارتضوا 
لنفس�هم ان يكونوا فائضين وفضائيين ومن المقنعين 
 بالبطال�ة المقنع�ة .. ورحم الله امرءا )حل�ل خبزته( !!
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م�ن عائلة فنية مليئة باألص�وات المميزة، فهو 
صاح�ب 26 ألبوماً وأكثر م�ن مائة تتر لألعمال 
الدرامية، ومن إكتش�فه هو الموسيقار الراحل 
الكبي�ر بلي�غ حم�دي، هو فن�ان محف�ور على 
مالمح�ه عش�ق الوطن وح�ب الب�الد، أغنياته 
نابع�ة من نبض الش�وارع والميادي�ن، لم يترك 
ركن�اً ف�ي الف�ن إال وتأل�ق فيه حي�ث نجح في 
المس�رح والس�ينما والدراما بأعماله التمثيلية 
وإس�تطاع أن يصل للعالمية من خ�الل أغنياته 

المحلية وحفالته في أوروبا.
هو الفنان علي الحج�ار الذي يتحدث ل�"الفن" 
ع�ن ألبومه وأعماله الفني�ة الجديدة، وعن إبنه 
الفن�ان أحم�د الحجار، ويرد على أس�ئلة كثيرة 
في حوارنا معه من بينها أغنياته المثيرة للجدل 
ورؤيت�ه لط�رق اإلرتق�اء بالفن المص�ري بعد 

المهرجانات الشعبية واإلبتذال .
 أم�ا بعد ، فم�ا جديدك ف�ي الفن خ�الل الفترة 

الُمقبلة؟
أحض�ر حالياً لمش�اريع فنية كثيرة م�ن بينها 
ألبوم�ي الجدي�د ال�ذي أعك�ف عل�ى تس�جيله 
وأتواجد لس�اعات طويلة داخل الس�توديو من 
أج�ل إنج�ازه ف�ي أقرب وق�ت، هذا إل�ى جانب 
أن ل�دي مش�روعاً درامي�اً وع�ودة للتمثيل مع 
صديقي الُمخرج حسني صالح من خالل الجزء 
الثاني من مسلس�ل "حدائق الشيطان" الذي تم 
تقديمه منذ س�نوات والقى نجاحاً كبيراً، ولدي 
جدول حفالت خالل الفترة الُمقبلة من بينها ما 
هو ثابت مثل الغناء ب�"س�اقية الصاوي" وفي 

أماكن أخرى.
 هل أنت سعيد وراٍض عن مشوارك الفني؟

س�عيد بغنائ�ي ف�ي ع�دد م�ن الحف�الت الت�ي 
أقيمت لي في فرنس�ا والتي لم يحضرها سوى 
الجمهور الفرنسي وكانت كل الحفالت الثمانية 
كامل�ة العدد ، وكنت أجع�ل جمهور الحاضرين 
يغني معي في نهاي�ة كل حفلة أغنية "ياه ياه" 
لسهولة نطقها ولحنها ، وسعدت بما كتب عني 
وقتها في الصحافة الفرنسية وكذلك في إيطاليا 
وأمي�ركا ، وفخور بأني غنيت مع األوركس�ترا 
األلماني�ة )بادن بادن( ومغن�ي األوبرا العالمي 
)دومينغ�و( ال�ذى أطل�ق عل�ي لق�ب الحنجرة 
الذهبية ، وس�عيد بالس�نوات الثمان�ي األخيرة 
في س�اقية عبد المنعم الص�اوي والتي ما زلت 
أس�تمتع فيها بالغناء كل ش�هر في آخر أربعاء 
، والس�اقية يحضره�ا جمه�ور الش�باب أكثر 
م�ن الكب�ار ، وس�عيد 

ت�ي  بحفال
الدائم�ة 

ف�ي 

أوب�را القاه�رة واإلس�كندرية ودمنهور وقلعة 
صالح الدين ، وس�عيد ب�� 26 ألبوم غنائي منها 
14 ألب�وم من إنتاجي وع�دد آخر من األغاني لم 
تتضمنها هذه األلبومات ، وس�عيد بمش�اركتي 
بالتمثي�ل م�ع الفن�ان الكبير نور الش�ريف في 
فيلم "الفتى الش�رير" وغنائي لعدد من أعماله 
الدرامي�ة التلفزيونية، وس�عيد بأش�ياء أخرى 

كثيرة.
 خ�الل تاريخك الفن�ي كانت لك أغني�ات كثيرة 
أث�ارت الج�دل ومن بينه�ا األخيرة الت�ي كانت 
بعن�وان "إحنا ش�عب" والت�ي هاجمت جماعة 

اإلخوان فيها
هل ت�رى أن هؤالء اإلرهاب ينتمون إلى ش�عب 
مص�ر أم أنهم مصريون فق�ط في بطاقة الرقم 
القوم�ي ، ه�ل ينتمي إلى ش�عب مص�ر من ال 
يحترم علم مصر وال يهب واقفاً للنش�يد 
الوطن�ي أو كل من كّب�ر حينما قيل أن 
األسطول األميركي اقترب من البحر 
المتوسط ليقاتل مصر ، أو من قال 

س�ندمر هذه الحضارة الكاف�رة )حضارة مصر 
الت�ي لم يَر عمر ب�ن العاص بأنه�ا كافرة( هذه 
الحض�ارة التي صدرناها للعالم بما فيها أميركا 
التي يس�تقوون بها على شعب مصر هل تعتبر 

هؤالء من شعب مصر ؟
 وكي�ف ت�رى هذه األغني�ة بعد رحي�ل اإلخوان 

وإنتهاء حكمهم؟
كل ي�وم كنت أتأكد من أن أغنية "إحنا ش�عب" 
هي أغنية تس�جل حقبة هام�ة في تاريخ مصر 
، وق�د ح�دث واعتذر لي أكثر من ش�خص ممن 
كان�وا قد انتق�دوا األغنية وقت تم�ت إذاعتها ، 
ملحوظ�ة )نفذت ه�ذه األغنية ف�ي زمن حكم 
محمد مرسي ولم ينتقدها أحد وقتها ، ولم تبدأ 
االنتق�ادات إال بعد أن قبض عليه(، ولكي أغطي 
ل�ك كل الجوانب الخاصة باألغنية فمن كانوا قد 
انتق�دوا جملة )رغ�م أن الرب واح�د ..لينا رب 
وليكوا رب( واتهموني بالكفر وتعمدوا تجاهل 
الش�طر األول م�ن البي�ت وهو )رغ�م أن الرب 
واحد( ثم تشبثوا بالشطر الثاني لكي يكفروني 

، كنت ق�د فاجأتهم ب�أن الله س�بحانه وتعالى 
ذكر في قرآنه في س�ورة يوس�ف وهو يفس�ر 
لصاحب�ي الس�جن حل�م أحدهما )أم�ا أحدكما 
فيس�قى "ربه" خمراً ( بمعنى سيسقى سيده ، 
فحاش لله أن يكون المقصود بكلمة الرب هنا ) 
الله ( ، وفي موضع آخر من الس�ورة )وراودته 
الت�ي هو ف�ي بيتها عن نفس�ه وغلقت األبواب 
وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه "ربي" أحس�ن 
مثواى إنه ال يفل�ح الظالمون ( . كما أننا نقول 
رب�ة المن�زل ورب العم�ل وكلمة ال�رب أصالً ال 
تس�تخدم فقط للتعبير عن اإلله .وكونك تس�أل 
ع�ن أغنية مضى عليها عام�ان فهذا يثبت مدى 

أهميتها بالنسبة لي .
 ولم�اذا تط�ول الفت�رة بي�ن ط�رح كل ألب�وم 

واآلخر؟
أن�ا أنفق عل�ى أغنياتي م�ن عمل�ي بالغناء في 
مسلسل أو مسرحية أو حفلة بعدما أنفق طبعاً 
على مدارس أوالدي ولوازم حياتهم ، ولم يحدث 
أب�داً أني امتلكت رصيداً ف�ى البنك  ، ولذلك كنت 
أنت�ج ألبوماً كل عامين أو ثالث�ة ، أما اآلن وبما 
أن اإلنترن�ت قضى على صناعة الكاس�يت وال�

cd فس�وف أنتج أغنية كل ثالثة أو أربعة أشهر 
ث�م أجمع هذه األغنيات في ألبوم ألس�جل على 
نفسي أنه كان هناك ألبوم بالعنوان الفالني في 

العام العالني .
 وماذا عن نجلك الفنان احمد الحجار؟

أحم�د يش�ق طريق�ه بحكم�ة وروي�ة وه�و 
اليستعجل الشهرة أو النجومية وهمه الكبير أن 
يزداد علماً بالموس�يقى والغناء وأيضاً اإلخراج 
، فه�و مخ�رج موه�وب وخصوصاً ف�ي مجال 
األفالم الموس�يقية والغنائي�ة ، وأتوقع له في 

المستقبل أن يتخطى المحلية إن شاء الله . 
وفي النهاية ، كيف ُيمكن للفنان أن يرتقي بفنه 
وأغنياته بعيداً عن أجواء اإلبتذال التي عش�ناها 
األغني�ات  بس�بب  الماضي�ة  الس�نوات  خ�الل 
الش�عبية والمهرجان�ات والكلم�ات واأللح�ان 

الضعيفة؟
على المغني أن يعلم أنه مثل الطبيب ويؤمن بأن 
الغناء والموسيقى تشفي اإلنسان وتعالجه من 
األمراض وم�ن معاناة الحي�اة اليومية ، ولذلك 
فوظيف�ة المغن�ي أن يمت�ع الن�اس بمخاطب�ة 
وجدانهم ومش�اعرهم بعيداً ع�ن إثارة الغريزة 
ألن األغنية تؤثر ف�ي ذاكرة الصغير وتظل معه 
حت�ى يكب�ر  ، ولذلك فه�ي مس�ؤولية وأمانة ، 
األغنية العاطفية شيء أساسي في حياة الناس 
وكذلك أغني�ة األطفال واألغني�ة الدينية . وفي 
نفس الوقت ال يجب أن يهمل األغنية السياسية 
والوطنية وال ينسى أن هموم الوطن هي هموم 
الناس ، وال يج�ب أن يرتبط المغني بلون واحد 

من الغناء .

عيل احلجار : ليس لدي أرصدة يف البنوك وإبني يشق طريقه بنفسه

عفوية شريين خانتها وأنستها مشاكلها
 يف  ذا فويس 



فنانة جميلة، مثيرة للجدل، وايجابية. هي كما 
تقول "حالة اس�تثنائية" دخلت عالم الش�هرة 
والف�ن م�ن دون أن تبذل جه�داً كبي�راً لكنها 
أصبح�ت من اب�رز األس�ماء الموج�ودة على 

الساحة االعالمية والفنية.
م�ي حري�ري الجريئ�ة والطيب�ة، تجيب على 
الكثي�ر من األمور بتلقائي�ة وعفوية في لقاء 
خاص تحدثت به عن التمثيل والزواج والطالق 

وبعض من زميالتها الفنانات. 
هل أنت مع دخول الفنانات عالم التمثيل ؟

طبع�ا لم�ا ال وهذا الش�يء موج�ود منذ زمن 
وخصوصاً اذا كّن قادرات على اثبات أنفسهن 

والحكم للناس.
من هي الفنانة الممثلة التي لفتتك؟

من لبنان سيرين عبد النور، ومن مصر شيرين 
عبد الوهاب وكل فريق عمل "طريقي" رائعون 
من كل النواحي ، وباس�ل خي�اط صدمني في 
هذا المسلس�ل اش�عرني بأني عدت للستينات 
ال يمك�ن ان تعل�ق على ش�يء س�لبي في هذا 
المسلس�ل، حياة واقعي�ة وتمثيل رائ�ع لم أَر 

مثله من قبل.
م�ا رأيك بتجرب�ة هيفا وهبي ف�ي مصر؟ هل 
تابعت مسلسلها ومسلسالت فنانات أخريات 

مثل ميريام فارس السنة الماضية وسابين؟
أبداً لكن سمعت أن مسلسل مريم نجح وأشعر 
بأن التمثيل يليق بهيفا ، ولكني لم اش�اهد أي 

مسلسل.
كم انت قريبة من التمثيل؟ وهل هناك مشروع 

تمثيل؟
أخ�اف من التمثيل واش�عر بأنه خطوة جريئة 
رغ�م أن�ي مثل�ت ف�ي فيل�م س�ريع ال�درس 
الخامس مع انطوان كرباج ولكن شعرت بأنه 
صع�ب وهو يحت�اج الى وق�ت وأرى االرهاق 
ل�دى الفنان�ات والممثالت ، أنا ال اش�عر بأني 
اس�تطيع ان اكّرس وقتي للتمثيل وهو أصعب 
من الغناء. جاءني دور من المنتج مروان حداد 
ندمت علي�ه ولعبته بعدي فنانة تمّثل بطريقة 
جميل�ة ج�دا ولك�ن كان يليق بي ، ه�م أرادوا 

جواباً سريعاً وانا لست متسرعة.
أحم�د حلمي ق�ال ل�ي ذات مرة اني كس�ولة، 
أن�ا كنت أمر بفترة صعبة م�ن حياتي فالناس 
تعتقد ان الفنان سعيد دائما ولكنهم ال يعرفون 
معانات�ه ومس�ؤولياته االخ�رى وااله�م. أنا 

حياتي العائلية أوال والحقا الفن.
أخبرين�ا عن أص�داء اغنيت�ك االخي�رة وكيف 

تعيشين أجواء الصيف والحفالت؟
سعيدة جدا بأصداء االغنية السيما بعد اطالق 
الكلي�ب ونجح�ت. انتهيت من حف�الت عديدة 
منها في اهدن وكان وفي ش�تورة وحفل مع 

وائل كفوري.
هل لديك ألبوم؟

ال ، أحضر اغنية ثانية سأطلقها قريبا راقصة 
ومفروض قبل عيد االضحى.

تعتقدي�ن انه م�ن الصع�ب أن تص�در الفنانة 

ألبوماً في هذه األيام؟
طبع�ا ألن هناك مش�كلة في ش�ركة االنتاج ، 
ومن�ذ أربع س�نوات هناك انهيارات لش�ركات 
االنتاج وانهيارات عل�ى كل األصعدة. فأصبح 
الفنان يفّضل أن يصدر اغنية منفردة ويدعمها 
اكث�ر وال يس�تطيع أن يدعم البوم�اً بالكامل. 
طبع�ا هناك بع�ض الفنانين يص�درون ألبوما 

مثل راغب عالمة ووائل كفوري وغيرهما.
ل�دي اغنية عراقي�ة من ألحان ع�ادل العراقي 

واغنية لبنانية مع الفنان سليم عساف.
ه�ل أن�ت راضية عّم�ا قمت به حت�ى اآلن في 

عالم الفن؟
مثل ما أقول دائما أنا ال أضع الفن من أولوياتي 
واألشياء االساسية في حياتي،  ولم أكن أحلم 
من�ذ طفولتي به�ذا الموضوع ول�م يكن لدي 
الميول الفني�ة وال كل همي ان اكون بالمرتبة 
االولى ، أنا اعتبر نفس�ي حالة استثنائية الني 
استطعت أن أعلّم لدى الناس بوقت غيري تعب 

كل حياته ولم يستطع.
إل�ى أي مدى زواجك الس�ابق من الموس�يقار 
ملح�م ب�ركات خدمك وس�لط األض�واء عليك 

أكثر؟
ال اح�ب ان اتحدث عن ه�ذا الموضوع ودائما 

اسأل عنه. اكيد هو ارزة من ارزات لبنان.
كيف هي عالقتك به اليوم؟

هو فقط والد ابني.
 ماي�ا دياب جارت�ك، هل س�معت ألبومها 

األول؟ وكيف هي عالقتكما؟
ل�م اس�مع االلب�وم لكن عالقت�ي بها 

جيدة من قبل ان تغني ، هي انس�انة 
طيب�ة م�ن الداخ�ل واح�ب الفن�ان 
االيجابي والذي يضح�ك دائما وهي 

تعطين�ي طاقة ايجابي�ة ، وهي دائما 
عل�ى االرض واحب كل الفنانين الذين 
الفناني�ن  بع�ض  ت�رى  يتواضع�ون. 

مبتدئي�ن وبالوق�ت نفس�ه مغروري�ن 
كي�ف  يعرف�ون  وال  اوالد  "بكون�وا 
يتصرفون" احب التواضع واالحترام أن 

يبقى مبتسماً لذلك أحب مايا دياب.
جمي�ل أن ن�رى فنانة تتح�دث بطريقة 

ايجابية عن فنانة منافسة.
ش�ريفة  المنافس�ة  طبع�ا 

وجميلة. أقول لمايا "لما 
ش�وفك بحس باألمل ، 

باألسانسور  نلتقي 
معينة  ومح�الت 

دائم�ا ضحكتها موج�ودة، وم�رة التقينا مع 
زياد الرحباني ايضا كانت ضحكتها مسموعة 

.
اختبار سريع.

Weekend عل�ى البح�ر أم في الجبل؟اس�بوع 
على البحر واسبوع بالجبل.

بيتزا أم فتة؟ فتة
تويتر أم انستاغرام؟ انستاغرام

في�روز أم أم كلث�وم؟ صباحاً في�روز وليالً أم 
كلثوم

الحب أم الفن؟ الحب يأتي بالفن ، الفن بحاجة 
لحب.

مع او ضد
الزواج المدني؟ أنا مؤمنة لكني معه.

التدخين؟ ضد
المساكنة؟ ضد

التبني؟ مع
الطالق؟ مع اني اكتر حدا طلّق ولكني ضد.

االعدام؟ ضد، ال احب القتل
عملي�ات التجميل؟ مع ان يجّمل الش�خص ما 

يزعجه.
ه�ل لديك الج�رأة بأن تقولي م�اذا اجريت من 

عمليات تجميلية ؟
أجري�ت عملي�ة ألنف�ي وحينه�ا ظه�ر خّداي 
أكب�ر "وفيهم عظام اتمن�ى ان اخففهم ولكن 
شغلتهم شغلة" ، أي شيء يحّسن انا معه وانا 

اقوم برياضة يومية.
من خالل تجربتك بالفن ماذا تقولين ألي شاب 

وصبية للوصول لما يريدونه؟
أقول أن األهم أن يكون لديهم هدف ، ويمشوا 
بطريق التواضع ، كلما تواضعت كلما اصبحت 
قريب�اً للن�اس وصادق�اً م�ع نفس�ك ، ودائما 
الش�يء الجميل ينعكس 

على اآلخرين.

تس�تعّد الفنانة رزان مغربي للعودة إل�ى القاهرة للبدء 
في تصوير موسم جديد من برنامجها الترفيهي "الحياة 

حلوة" الذي تقدمه على شبكة تلفزيون الحياة.
وقالت مغربي لصحيفة "ال�راي" الكويتية إن تعديالت 
في الش�كل والمضمون س�وف تطرأ على البرنامج في 

الموس�م الجديد.على صعيد آخ�ر، أكدت مغربي 
إن فيلم "قيصرون" الذي ستش�ارك في بطولته 

ل�م يتوق�ف، مش�يرة إل�ى أن ميزانيت�ه الضخمة 
والتحضي�رات الت�ي يحتاجه�ا هي س�بب تأخيره، 

نافية أن يكون قد تم إلغاء الفكرة كلها كما أشيع.

�

انتشرت الكثير من األخبار في اآلونة األخيرة عن عودة النجمة السورية سوزان نجم الدين 
لزوجه�ا الس�ابق المقيم مع أوالدهما في الواليات المتح�دة األميركية، وخصوصاً في ظل 
نش�ر س�وزان للكثير من الص�ورة أخيراً على حس�اباتها على مواقع التواص�ل االجتماعي 
وتظهر فيها مع زوجها السابق ووالدتها وأوالدها األربعة وهو ما تسّبب بنشر الشائعات.

وأك�دت النجمة الس�ورية س�وزان نجم الدين ف�ي حديث خاص ل�"نواعم": "ما ينش�ر من 
شائعات، ليس صحيحاً فأنا في زيارة للواليات المتحدة من أجل التمتع بالوقت مع أطفالي 
بع�د موس�م درامي حافل، وغي�اٍب دام لفترة طويلة عنهم، وم�ن الطبيعي أن نلتقط بعض 
الص�ور معاً وخصوص�اً ان األوالد مقيمون مع والدهم والصور طبيعي�ة جّداً وال أرى فيها 

أّي دالئل على العودة".
وأضافت نجم الدين: "حالياً ال أفّكر بالزواج وليس ضمن حس�اباتي، ال من قريب وال بعيد، 
وأري�د أن أتفّرغ لمش�اريعي الفني�ة فقط، حيث إن هناك الكثير من األم�ور التي تحتاج إلى 

دراسة معّمقة ورّد في المستقبل القريب مّني".

تفاض�ل الفنان�ة غادة عبد ال�رازق حالي�ا بين عدد 
م�ن النصوص الدرامية المعروض�ة عليها من أجل 

اختيار األفضل خالل شهر رمضان القادم.
غادة عب�د الرازق قام�ت مؤخرا ببطولة مسلس�ل 
"الكابوس" الذي عرض في شهر رمضان الماضي 
عل�ى إح�دى القن�وات الفضائية الخاص�ة، وحقق 
نجاح�ا جماهيري�ا كبي�را نظ�را لقصت�ه الجديدة 

والمختلفة التي تناولها.
"الكابوس" ش�ارك في بطولته كل من أحمد راتب، 
كري�م محمود عبد العزيز، أيتن عامر، بيومي فؤاد، 
رحاب الجمل، إخراج إس�الم خي�ري، وتأليف هالة 

الزغندي.

فوجئ حضور فعاليات مهرجان اإلسكندرية 
الس�ينمائي ل�دول ح�وض البح�ر األبي�ض 
المتوس�ط، بانس�حاب الممث�ل كري�م عب�د 
العزيز المفاجئ، خاّصًة أّنه لم يحضر الندوة 
الخاص�ة بتكري�م والده المخ�رج محمد عبد 

العزيز.
هذا الموضوع دفع للعديد من التساؤالت عن 
الس�ّر وراء تصرفه الغري�ب، خاّصًة أّنه كان 
حريصاً على حضور حفل االفتتاح والصعود 
مع والده إلى خش�بة المسرح لحظة تكريمه 
في الحفل ووقف جانباً ُيراقبه خالل تكريمه 

والتقاطه الصور.

نش�رت الفنان�ة مادلي�ن طب�ر 
مجموعة من الصور لش�قيقتها 
عل�ي  حس�ابها  عب�ر  وذل�ك 
االجتماع�ي  التواص�ل  موق�ع 

"انستجرام". 
وظهرت ش�قيقة مادلين بشعر 
ذهب�ي، إال أنه�ا ظهرت ش�ديدة 
الفنان�ة  بش�قيقتها  الش�به 
مادلي�ن طب�ر .يذك�ر أن مادلين 
طبر تش�ارك حاليا في فعاليات 
مهرجان اإلسكندرية السينمائي 

الدولى .

إيناس عيل تفرق بني تامر حسني وغادة عادل
 

انته�ت الممثلة إيناس علي من تصوير دورها في الفيلم الس�ينمائي الجدي�د "أهواك" مع الفنان 
تامر حسني والممثلة غادة عادل.

تجس�د إيناس فى الفيلم دور "ياس�مين" الت�ي تعمل طوال أحداث الفيلم عل�ى الوقيعة بين تامر 
حسني وغادة عادل، من خالل دورها الذي تلعب فيه دور إحدى زبائن دكتور التجميل الذي يجسد 
دوره تامر حسني، والذي أعجب بها أثناء تواجدها في محل غادة عادل، حتى أصبحت من زبائنه 

بالعيادة والمقربين له.

الفضائيني والبطالة املقنعة
 مثلم�ا نعل�م ان )البطالة( ان�واع ... ولكن ال�ذي يهمنا 
)البطال�ة المقنع�ة(  والتي باتت منتش�رة هن�ا وهناك 
... حت�ى ان العراق وبش�كل خ�اص قد ابتل�ى بمثل تلك 
البطالة ... والتي كانت تس�مى ف�ي االعراف المجتمعية 
ب�� )البطال�ة المقنعة(  والتي باتت تس�مى ه�ذه االيام 
ب�� )البطالة الفائضة( وبتعبي�ر اصح ب� )الفائضين( او 
) الفضائيي�ن( والحقيق�ة التي  اردت الوص�ول اليها ان 

الدول�ة قد س�اهمت بظه�ور مثل هكذا فس�اد ينخر في 
جس�د االقتص�اد الوطني ... والذي ي�ؤدي في المحصلة 
ال�ى التاثي�ر عل�ى )ميزانية الدول�ة( بش�كل او بأخر ... 
وله�ذا فكرت الدول�ة مؤخرا ان تجتث اولئ�ك الفائضين 
الفضائيين العادة التوازن  لالقتصاد الوطني .. واالغرب 
م�ن كل ذل�ك ان الدول�ة وق�د وج�دت ان تل�ك )البطالة 
المقنع�ة( ق�د استش�رت ف�ي كاف�ة مؤسس�ات الدولة 

الن   .. العس�كرية  واخطره�ا  والعس�كرية(  )المدني�ة 
المش�اركين في الدفاع عن الوط�ن اقل بكثير وكثير من 
اولئك )المقنعين بالبطالة( ومع ذلك فانهم محس�وبين 
عل�ى القوات الدفاعية .. وكأنهم كأولئك )التنابلة( الذين 

ذكرهم المثل الشعبي القائل : 
)تنبل ابو رطبه( 

فما حكاية هذا المثل ؟

حكاي�ة ه�ذا المثل ب�ان )التنابل�ة( كانوا يعيش�ون في 
بستان كبير في احدى ضواحي بغداد .. ينامون فيه طيلة 
يومهم .. فاذا جاعوا اكلوا مما يتساقط عليهم من رطب 
.. واذا احس�وا بالظما ش�ربوا من ماء الساقية .. وهكذا 
كان�وا يقضون ايامهم .. واالنكى من كل ذلك التحق بهم 
)تنب�ال( جديدا .. وحينما كانت )الرطبة( تس�قط قريبة 

من رأسه كان يستنجد بالتنابلة االخرين قائال لهم :

)رحم الله والديه اللي  يخلي الرطبة بحلكي( 
وعلى اثر ذلك سمي ذلك التنبل ب� )تنبل ابو رطبة( 

وذه�ب ذل�ك القول مث�ال يتداوله الناس بح�ق كل اولئك 
الكس�الى والذين ممن يكونون عبئ�أ ثقيال على غيرهم 
وال يملكون من الحياء قي�د انمله .. اولئك الذين ارتضوا 
لنفس�هم ان يكونوا فائضين وفضائيين ومن المقنعين 
 بالبطال�ة المقنع�ة .. ورحم الله امرءا )حل�ل خبزته( !!

مي حريري: أنا ضد الطالق..مايا دياب تعطيني أماًل 

أصالة
 بني العرشينيات و60 دقيقة حياة حتت املاء

عالم الفن

رزان مغريب: عائدة إىل  احلياة حلوة  
ومستمرون يف  قيرصون 

ف�ي الوقت الذي تنهمك فيه الفنان�ة أصالة نصري بالتحضيرات 
الجدي�دة التي طرأت على برنامج "محم�د عبده وفنان العرب"، 
ال�ذي تش�ارك ف�ي لجن�ة تحكيمه إل�ى جان�ب الفنان عب�د الله 
الرويشد و الملحن عصام كمال، وكذلك الفنان محمد عبده بدور 
استش�اري، تعمل أصالة على العديد من المشاريع بين ألبومها، 

والكليبات المصّورة وبرنامجها "صوال".
أصالة تعود لزمن العشرينيات

فق�د أعلنت أصالة من�ذ بضعة أيام، عن الب�دء بالتحضير أللبوم 
خليجي كامل، إذ س�ّجلت أغنية واحدة منه فقط، وهي في صدد 
اختيار عشر أغنيات من ضمن خمس عشرة أغنية ُعرضت عليها، 
وقد علمنا أّن هناك فكرة واردة ألن تقّدم أصالة أغنيات بلهجات 
أخرى إحداه�ا عراقية وأخرى أردنية إضاف�ة إلى أغنية مغربية 
اللهج�ة، بعد إلحاح جمهورها عليها تقديم أنماط غنائية جديدة 

بعد نجاح تجربتها الصعيدية في "منازل" من ألبومها األخير.
أفكار جديدة في الفيديوكليب

من جه�ة أخرى، وبحس�ب مصادرنا فإّن أصالة، تس�تعد خالل 
منتصف شهر أيلول- سبتمبر الحالي لتصوير أغنيتين من ضمن 
ألبومه�ا األخير على طريق�ة الفيديو كليب تح�ت إدارة زوجها 
المخ�رج ط�ارق العري�ان، الكلي�ب األول ألغنية "عايش�ة علي 

فات" وتدور أحداث الكليب خالل فترة عشرينيات القرن 
 Mood ��الماض�ي )أج�واء الع�ام 1920 ف�ي األزياء وال
الخ�اص بالعم�ل(، أم�ا الكلي�ب الثاني فه�و ألغنية "60 
دقيق�ة حياة"، وس�تعتمد فكرته عل�ى الغرافيكس تحت 

المياه. 
صوال في موسٍم أخير

على صعيد آخر، من المرتقب أن تباش�ر أصالة بالتحضير 
لبرنامجها "صوال" في موسمه األخير والمفترض عرضه 
خالل أول أس�بوع من ش�هر تش�رين الثاني- نوفمبر من 
العام الجاري، وستكون هناك محاوالت جّدية إلستضافة 
فنانين لم يطلّوا سابقاً عبر البرنامج المذكور مثل: نجوى 
كرم، كاظم الساهر، محمد منير، محمد حماقي وآخرين.
وفي الوقت الذي يرى فيه عدد من الفنانين والفنانات أّن 
ظهورهم كثيراً على الشاش�ة يؤّثر س�لباً عليهم لما فيه 
من اس�تهالك إلطالالتهم - إن ص�ّح التعبير - نجد أصالة 
ال تخش�ى هذا األمر، بل س�تطّل على الجمهور من خالل 
برنامجْين عوض�اً عن البرنامج الواح�د، أحدهما كعضو 
لجنة تحكي�م في "فنان الع�رب" واآلخر ف�ي برنامجها 

الخاص "صوال".



اعــالن
Announcement

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات
 contracts@basra.gov.iq     :الربيد االلكرتوين

 www.basra.gov.net      :املوقع االلكرتوين
العدد:      ب/1843

التاريخ:2015/9/8

يصر محافظة البصرة / مديرية العقود 
الحكومية إعالن الوجبصة العرشين   لعام 
قطاع)بلديصات-  بصص  والخاصصة    2015
ماء(ضمن تخصيصصات  )برنامج تنمية 
األقاليصم( فعصى الراغبصن مصن الرشكات 
األجنبيصة واملحليصة واملقاولصن مصن ذوي 
الخصرة واالختصاص مراجعصة محافظة 
البصرة )مديريصة العقصود الحكوميصة/ 
قسصم التعاقدات( الكائصن يف بناية ديوان 
املناقصصة  لصرشاء مسصتندات  املحافظصة 
)التندر( بسصعر غري قابل للرد ومبن إزاء 
كل مناقصصة اعتبصارا مصن يصوم االربعاء 
املصصادف 2015/9/9 علما إن آخر موعد 
إليداع العطاءات الساعة الثانية  ظهراً من 
يوم الثالثاء املصصادف 2015/9/29علما 
انه قبل ذلك سيعقد مؤتمر خاص باإلجابة 
عى استفسارات املشاركن يف املناقصات 
بمقر ديصوان محافظصة البصرة يف تمام 
السصاعة الحاديصة عرش صباحصاً من يوم 

الثالثاء املصادف 2015/9/22
 وبحضور ممثيل الرشكات املتقدمة خالل 
فرتة الفتح عى أن يتضمن العطاء املقدم 
ثالثة ظصروف داخل ظصرف واحد  تحتوى 

عى ما ييل
1- ظرف يتضمن العرض التجاري . 

2- ظرف يتضمن العرض الفني . 
3- ظصرف يتضمصن كافصة املستمسصكات 

املطلوبة :
رشوط التقديم :

يلتصزم مقدم العطاء بتقديصم تأمينات  أ - 
أولية بمبلغ مقطوع بنسبة 1% من الكلفة 
التخمينية للمشصاريع عى شصكل خطاب 
ضمان أو صك مصدق أو سفتجة نافذ إىل 
ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املحدد يف 
وثائق املناقصة والتي تم تمديدها بمدة ال 
تقل عن 28 يوما  صادر من مرف معتمد 

The province of Basra / Directorate of 
government contracts is pleased to  announce  
the twentieth  group for 2015 of the sector  
)municipalities- water(  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 
Wednesday   on 9/9/2015  noting that the 
last date for submitting proposals is Tuesday  
on  29/9/2015 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 Tuesday  22/9/2015
 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 
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من عم�وم محافظات العراق وال تقبل أي 
أوراق تجارية عند تقديم العطاءات كما ال 
يقبل أي عذر بشأن تأخري دفع التأمينات 
اعاله عىل ان يكون خطاب الضمان موجه 
الب�رة-  )محافظ�ة  االول  الط�رف  اىل 
مديرية العقود الحكومية(ويذكر فيه اسم 
ورقم املناقصة املعنية وأن ال يكون خطاب 

الضمان مرشوطاً وان يدفع حني الطلب
ب- يج�ب أن يك�ون املتقدم ل�رشاء تندر 
املناقص�ة وكذلك مقدم العط�اء إما املدير 
املف�وض للرشك�ة أو حاصل ع�ىل توكيل 
أو تخوي�ل رس�مي من الرشكة بالنس�بة 

للرشكات األجنبية والعربية .
ج- يلت�زم مقدم العط�اء بتقديم الكفاءة 
املالية للرشكة من خالل تقديم الحسابات 
الختامي�ة للرشك�ة  للس�نتني االخريت�ني 
)مربح�ة( كحد ادنى مص�ادق عليها من 
قبل املحاسب القانوني للرشكة ومؤيد من 

قبل املرف . 
د- يلت�زم مق�دم العطاء بتقدي�م األعمال 
املماثل�ة من خالل تقدي�م قائمة مفصلة 
باألعمال التي قام بتنفيذها مع بيان الجهة 
التي قام بالعمل لحس�ابها ويعتمد يف ذلك 
عىل الكتب الرسمية الصادرة عن الجهات 
الحكومي�ة الت�ي تؤي�د القي�ام باألعمال 

املحالة أو املنجزة عىل حسب حالته.
ه- كت�اب براءة الذمة م�ن الهيئة العامة 
للرضائب / قس�م الرشكات نسخة ملونة 

نافذة للرشكات املحلية.
و- حج�م االلت�زام املايل من خ�الل تقديم 
الت�ي يق�وم  قائم�ة مفصل�ة باألعم�ال 
بتنفيذه�ا حاليا والتي لم تنج�ز بعد عند 
تقديم العط�اء والجهة التي يقوم بالعمل 

لحسابها .
ز- تقديم ما يؤيد الكفاءة بالتنفيذ مع بيان 
مؤهالت الجه�از الفني واملعدات واآلليات 

التخصصية
ح- تلتزم الرشكة بتقديم جدول تقدم عمل 
أويل للم�رشوع عىل ان يت�م تقديم جدول 
عم�ل تفصييل بع�د توقي�ع العقد لغرض 

املصادقة عليه.

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 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 
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ط- يف حالة اش�راك اكث�ر من مناقص يف 
تقدي�م عطاء واح�د لتنفي�ذ العقد تكون 
مس�ؤوليتهم تضامني�ة تكافلي�ة يف ذلك 
لتنفي�ذه ع�ى ان يق�دم عق�د املش�اركة 
مصادق عليه اصولياً مع العطاء مع تقديم 

كافة املستمسكات املطلوبة للرشكتني
ي- تقديم حركة مرصفية من قبل الرشكة 
املنفذة ) حركة أموال الرشكة يف املصارف 

لستة اشهر االخرية( 
 ) CD ( ك- تلت�زم الرشكة بتقدي�م قرص
يحتوي عى جميع األوراق واملستمسكات 

املقدمة من قبل الرشكة
ل- عى الرشكة تقديم كافة املستمسكات 

باللغة العربية و اللغة االنكليزية .
م- تلت�زم الرشكة بتقدي�م جميع الوثائق 
الخاص�ة بالرشك�ة وبمديره�ا املف�وض 
ووكالءه أو مخولي�ه مرجمة إىل العربية 

ومصدقة من قبل مرجم قانوني معتمد
مالحظة /عى مقدمي العطاءات مراعاة 

ما ييل:؛
*أن يكون العرض نافذ حسب ما ورد يف) 

أ( من الفقرة ) 3( 
*أن تق�وم الرشكة بتثبيت عنوان مكتبها 
مع أرقام الهواتف والربيد االلكروني عى 

الظرف
*يتحمل من ترس�و علية املناقصة أجور 

النرش واإلعالن 
*إذا ص�ادف ي�وم غل�ق املناقص�ة عطلة 
رس�مية يكون موعد الغل�ق يف يوم الدوام 

الرسمي الذي ييل يوم العطلة
* يخض�ع هذا اإلع�الن إىل تعليمات تنفيذ 
العقود الحكومية رقم )2( لس��2014�نة 
وكاف�ة القوان�ني والتعليم�ات والضوابط 

النافذة 
* ال يجوز ذكر اي رشط أو تحفظ يخالف 

ما ذكر أعاله 
* تلتزم الرشكة بالعمل مدة 16 / س�اعة 

 .
* يف حالة طلب تمديد فرة اإلعالن من قبل 
احد الرشكات يك�ون تقديم طلب التمديد 

)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
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
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قبل سبعة 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 تخ�ص الرشكات 

املحلية فقط 
*يف حال اختالف املعنى بني اللغة العربية 

واللغة االنكليزية تعتمد اللغة العربية
* للدائ�رة الح�ق يف إلغ�اء املناقصة يف أي 
مرحل�ة من مراحلها وقب�ل االحالة وعدم 
اجراء املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة 
العام�ة وال يحق للمش�ركني يف املناقصة 

املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.
*يتحمل من ترسو عليه احدى املناقصات 

تجديد خطاب الضمان

* 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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رئيس مهندسني
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

Engineers chlef
Ihsan A. Ismaeel

Director of Government contracts
قائمة بإعالن الوجبة العشرين لعام 2015 والخاصة ب�قطاع )بلديات- ماء( ضمن تخصيصات برنامج تنمية األقاليم

  A list of the announcement of the twentieth group for 2015  of  the sectors )municipalities- water( within the allocations of
regions development program

ت 
.No

رقم المناقصة 
Tender number

اسم المشروع 
Project name

الموقع 
Location

الدرجة 
Grade

الصنف 
Class

مدة االنجاز
 Completion

 time

كلفة المشروع 
) بالدينار( 

Project cost
)IQD(

كلفة التأمينات 
االولية

 Cost of
 initial

insurances

رقم التبويب 
.Classification No

سعر 
التندر ) 
باالف ( 
دينار 

 Tender
 price
))IQD

المالحظات  
Notes

مادة
material

نوع
type

ت نوع
 Type

.No
تسلسل
Sequence

1

44/5/بلديات/2015 
 municipalities//5/44

2015
برنامج تنمية االقاليم لسنة 2012 
 Regions development

program for 2012

تبليط منطقة الهوير 
الصغير

Paving Al-
Huwair Al-

Sagheer area

عز الدين 
سليم

Izz Al-
 Deen
Saleem

الرابعة
Fourth

إنشائية
Construction

400 يوم
days 4004,953,000,00049,530,00091811264150

بدون عرض فني
 No tech.

specification

2

49/7/1/ماء/2015 

water/2015/1/7/49

برنامج تنمية االقاليم لسنة 2013 

 Regions development

program for 2013

تنفيذ المرحلة الثانية 
من مشروع شط العرب 

المركزي
 Implementing

 the second
 stage of Shatt

 Al-Arab central
 project

شط 
العرب

 Shatt
Al-

Arab

الثانية
Second

كهرباء
Electricity

270 يوم
days 2709,913,282,50099,132,8259181469200

عرض فني
 Technical

specification
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منتخبنا الوطني خيرس نقاط الفوز امام تايلند يف التصفيات املزدوجة
تعادل منتخبنا مع نظرية تايوان بنتيجة 
2ـ2 حيث انتهى الشوط االول من املبارة 
بتقدم اسود الرافدين بهدف بقدم الالعب 
جستن مريام يف الدقيقة 33 بعد ان اهدر 

فرصة سابقة يف بداية الشوط.
ويف الشـوط الثاني سـجل نجـم املنتخب 
الوطني يونس محمـود الهدف الثاني يف 
شباك تايالند.وجاء الهدف يف الدقيقة 49 
يف بداية الشـوط الثانـي. ويف الدقيقة 80  
يف الشـوط الثاني من عمر املباراة سجل 
منتخـب تايالند هدفاً يف شـباك منتخبنا 
برضبـة جـزاء. حيـث ال تفصله سـوى 
ثـالث دقائق حتى يأتي هـدف التعادل يف 

الدقيقة 83 من الشوط الثاني
وتمكـن املنتخب الوطني للدقيقة 80 من 
الوقـت االصيل بالفوز بهدفني لكن بثالث 
دقائق فقط انقلبت املبـاراة حيث تمكن 
فيها الخصـم من تسـجيل هدفني االول 
يف د80 من رضبـة جزاء واخر بهجمة يف 

د83 لتنتهي املباراة بالتعادل 2-2.
وبهـذا اصبـح رصيد العـراق اربع نقاط 
مقابل تصدر تايالند للمجموعة السادسة 
بسبع نقاط.هذا وأهدر املنتخب العماني 
نقطتني يف مشواره بالتصفيات املشرتكة 
املؤهلـة إىل نهائيـات كأس العالم 2018 
لكـرة القـدم وكأس آسـيا 2019، بعدما 
تعادل سـلبيا مع مضيفـه منتخب غوام 
ضمـن منافسـات املجموعـة الرابعة يف 

التصفيات.
ووجه املنتخب العماني صدمة لجماهريه 
بتعادله السلبي مع منتخب غوام املغمور 
واألداء الباهت الـذي قدمه خاصة خالل 
الشـوط األول للمبـاراة، التي كان يتوقع 
حصـد نقاطها الثـالث ليواصـل الفريق 
العمانـي انطالقتـه واالنفـراد بصـدارة 
املجموعة.وحصـل املنتخب العماني عىل 
نقطـة واحـدة لريفع رصيـده يف صدارة 
املجموعة إىل سـبع نقاط حصدها خالل 
ثـالث مباريـات، متسـاويا مـع منتخب 
غـوام الذي حصـد النقاط السـبع خالل 

أربع مباريات خاضها حتى اآلن.
بدأت املباراة بمرحلة جس نبض سـيطر 
فيها منتخب غوام عىل الكرة بينما اكتفى 
املنتخب العماني بتأمني الجانب الدفاعي 

ولم يواجه أي محـاوالت هجومية جادة 
خالل أول خمس دقائق.

بعدهـا دخل الفريـق العمانـي يف أجواء 
اللقاء وانطلق للضغـط الهجومي ليجرب 
أصحاب األرض عىل الرتاجع والتكتل عند 

منطقة الجزاء.
اسـتمر اللعـب بإيقاع هـادئ لدقائق ثم 
بدأ املنتخب العمانـي يف تكثيف هجماته 
بعد مرور أول ربع سـاعة لكن محاوالته 
الكافيـة  والجديـة  الرسعـة  افتقـدت 

للتقدم.وبمـرور أول 25 دقيقة اختلفت 
مالمح املباراة شيئا ما وتوالت املحاوالت 
عمـاد  النجـم  جانـب  مـن  الهجوميـة 
الحوسني وعبد العزيز املقبايل بمساعدة 
تمريرات رائد إبراهيم، وكاد عيد الفاريس 
أن يفتتح التسـجيل لعمـان عندما تلقى 
الكـرة داخل منطقة الجزاء وسـدد بقوة 
لكنها اصطدمت بأحد مدافعي غوام.ورد 
أصحاب األرض بمحاولة تهديفية لكنها 

انتهـت بمـرور الكـرة بجـوار القائم 

لتشـعل الحمـاس الهجومـي للمنتخـب 
العماني الذي صنع أخطر فرص الشوط 
األول يف الدقيقـة 31 عندمـا مـرر سـعد 
سـهيل عرضية كانـت بحاجة إىل ملسـة 
مـن رأس املقبـايل كـي تسـكن الشـباك 
لكنها مـرت أمام األخـري لتضيع فرصة 
هدف مؤكد.وأسـكن الحوسـني الكرة يف 
شباك جوام يف الدقيقة 38 لكن الحكم لم 

يحتسبها هدفا بداعي التسلل.
الدقيقـة 42 سـقط  ويف 

رائـد إبراهيم مصابا إثـر تدخل قوي من 
برانـدون ماركي الذي حصـل عىل إنذار، 
وخرج الالعب العمانـي لتلقي العالج ثم 
واصل اللعب.وقدم املنتخب العماني أكثر 
من محاولة الفتتاح التسجيل قبل نهاية 
الشوط األول لكنها باءت بالفشل لينتهي 
بالتعـادل السـلبي.وبدأ الشـوط الثانـي 
بسـيطرة وضغـط هجومي مـن جانب 
املنتخـب العمانـي لكنه افتقـد الرسعة 

والجرأة الكافية يف التسديد.

وبعدهـا بـدأ الفريق 
شـن  يف  العمانـي 
هجمات أكثر تنظيما 
محاوالتـه  وكثـف 
مرمـى  إىل  للوصـول 
األرض  أصحـاب 
باتـت  األمـور  لكـن 
أكثر صعوبـة يف ظل 
الدفاعي من  التكتـل 
جانـب العبـي غوام.

وأجـرى اإلنجليـزي جـاري وايـت املدير 
الفني لجوام تغيريين يف الدقيقة 67 كما 
دفـع بول لوغويـن املدير الفنـي ملنتخب 
عمان بالالعب سـعيد الرزيقـي بدال من 
املقبـايل.ويف الدقيقة 73 أجـرى لوغوين 
تبديله الثاني وأرشك محمد عيل السيابي 
بدال من قاسـم سعيد. واشـتعل النشاط 
خـالل  العمانـي  للمنتخـب  الهجومـي 
الدقائـق األخرية لكن منتخب جوام كثف 
تركيزه بشكل أكرب عىل الجانب الدفاعي 
للحفـاظ عىل شـباكه نظيفـة والخروج 
بنقطـة مـن املبـاراة كمـا أنقـذ حارس 
املرمى أصحاب األرض من أكثر من هدف 
محقـق يف الوقـت القاتل لينتهـي اللقاء 
بالتعادل السلبي وتهدر عمان نقطتني يف 

مشوارها بالتصفيات.

المستقبل العراقي/ وكاالت

يارس قاسم: طالبت بعدم خوض املباراة ضد تايلند لعدم جاهزيتي الكاملة

 mbc( أكد العب منتخبنا الوطني السـابق واملحلل الكروي بقناة
pro sport( نشـأت أكرم بأن الالعب يارس قاسـم بـريء تماماً 
ملـا حصل لـه من اتهامـات وتداعيـات خطرية بمسـألة أبعاده 
عـن الوطني ضد تايلنـد والتي فرست بتفسـريات خاطئة وغري 
صحيحة.وقـال أكـرم بترصيح خـاص " لقد اتصلت شـخصياً 
بالالعب يارس قاسـم، ملعرفة تداعيـات الحادثة التي حصلت له 
حول أبعاده أو اسـتبعاده من املباراة مـع تايلند والالعب تكلم 
ورشح يل القصـة الكاملة ، وتبني بأنه لم يخطأ أصالً وأنه قراره 
سـليم جداً.وأضـاف أكرم: يارس قاسـم قـال يل" بأنـه ال توجد 
خالفـات أطالقاً مع الالعبني او الكادر التدريبي او مع أدارة وفد 
الوطني بما حصل يل ، ولكنني شـعرت بأنني غري جاهز لخوض 
املباراة ألسـباب نفسية وفنية، وأنا ال أريد أن التأثري عىل زمالئي 
بأدائي السلبي لعدم جاهزيتي، لذلك ذهبت للمدرب يحيى علوان 
وأبلغتـه بعـدم جاهزيتـي للمشـاركة باملباراة ، واملـدرب تفهم 
لوضعـي وأبعدنـي عن تلك املبـاراة بناًء عىل رغبتـي، وال صحة 
لتفضييل ملصلحتي الشـخصية عىل مصلحـة الوطن والجمهور 
العراقـي الـذي ينتظـر منـي الكثري لكـي أكون جـزء من هذه 

املنظومة بالتأهل لكأس العالم 2018.
ويقول قاسـم باتصاله مع نشأت أكرم: " من قال بأن هناك 

خالفات مع الحارس نور صربي والقائد يونس محمود، هذا 
كالم فـارغ تماماً، نحن منتخـب العراق، نلعب 

مـن اجل الوطـن والجمهـور لكي نصع 
الفـرح والسـعادة إليهم، وسـأكون 

أشـجع  لكـي  باملبـاراة  حـارضاً 
منتخـب بـالدي " العـراق" مـن 

املدرجات، وأنا فخور تماماً كي 
أخدم هذا املنتخب داخل امللعب 

وخارجه.
من جهتـه طالب أكرم جميع 
بدعـم  الرياضيـة  األوسـاط 
الالعب يارس قاسـم بمحنته 
الحـايل،  بالوقـت  النفسـية 

وواصفاً إياه بالالعب املستقبيل 
ألسـود الرافديـن، ملـا يمتلكه من 

مواصفـات عاليـة وتفكـري مميز 
كالعب بمنتصف امللعب.

احتاد السباحة خيتار 12 سباحًا للمشاركة يف بطولة اسيا

موراي يودع بطولة أمريكا املفتوحة للتنس

حدد االتحاد املركزي للسباحة 12 سباحا للمشاركة 
يف بطولـة اسـيا للشـباب يف االول مـن ترشين االول 

املقبل يف تايلند.
وقال االمـني املايل لالتحـاد رائد فاضـل: ان املدربني 
العراقيـني املوجودين حاليا مع وفد السـباحة الذي 
يعسكر يف الصني وبالتنسيق مع املدربيني الصينيني 
املرشفـني عـىل معسـكر املنتخـب تـم اختيـار 10 

سباحني وقافزين اثنني.
 مشـريا اىل ان وفـد السـباحة يتمـرن بواقـع عرش 
وحدات تدريبية يف االسبوع وستكون خالل املعسكر 

منافسات مع السباحني الصينيني.
يذكـر ان وفد السـباحة غـادر االسـبوع املايض اىل 
الصـني ال قامة معسـكر يمتـد حتى نهاية الشـهر 
بواقـع 27 سـباحا. هـذا وأعلـن االتحـاد املركـزي 
للسـباحة, عن إقامة بطولة دوري العراق للمعاقني 

ستنطلق الخميس املقبل, يف مسبح املهندسني.

وقـال أمـني رس اتحاد السـباحة هاشـم فرز 
حسـني: إن "دوري العـراق سـوف ينطلق يف 

العارش من الشهر الجاري يف مسبح املهندسني 
وستشـارك يف الـدوري أندية ذي قار والشـموخ 

والبـرصة فضـاًل عـن اللجـان الفرعيـة يف كركـوك 
والديوانية والنجف واسط والبرصة ودياىل وصالح 

الديـن كربـالء وميسـان واملثنى وبابـل", مبيناً 
أن "العـدد االجمـايل لالعبني سـوف يكون 52 

العباً بفئـات مختلفة".وأضاف أن "البطولة 
ستشهد إقامة فعاليات السباحة 

صـدر وظهـر وحـرة ملسـافة 
هـذه  أن"  إىل  مشـريا   , م   50
البطولـة هـي ضمـن منهـاج 
االتحاد للسـنة الحالية السيما 

وستكون محطة إعداد لالعبني 
وكذلك فرصـة الختيار العنارص 

املنتخب الوطني  الشـابة لتمثيل 
يف البطوالت املقبلة".

الثالـث  املصنـف  مـوراي  آنـدي  الربيطانـي  ودع 
منافسات بطولة أمريكا املفتوحة للتنس، بخسارته 
أمام كيفن أندرسـون العب جنوب افريقيا وصاحب 
رضبات اإلرسـال القوية، بنتيجة 7-6 و6-3 و7-6 

و6-7.
وتأهل أندرسـون بذلـك إىل دور الثمانية ألول مرة يف 
مشـواره بالبطوالت األربع الكـربى بفضل رضبات 

إرساله القوية طوال اللقاء.
وسـبق ملوراي أن عوض تأخره بمجموعتني إىل فوز 
يف الدور الثاني أمـام الفرنيس أدريان مانارينو لكنه 
لـم يتمكن من تكـرار ذلك يف دور السـتة عرش أمام 

أندرسون املصنف 15 والبالغ عمره 29 عاما.

السـبع  مواجهاتـه  خـرس  أندرسـون  وكان 
السابقة بالبطوالت األربع الكربى يف دور الستة 
عرش لكنه تألق واستفاد من 25 إرساال ساحقا 
ليحسـم أطول لقاء بالبطولـة الجارية يف أربع 

ساعات و18 دقيقة.
وسيلعب أندرسون )2.03 مرت( يف دور الثمانية 
مع السويرسي ستانيسالس فافرينكا املصنف 
الخامس والفائز بلقب فرنسا املفتوحة والذي 
تفـوق بنتيجـة 6-4 و1-6 و6-3 و6-4 عـىل 

األمريكي دونالد يانج.
 كما ودع التشـيكي توماس برديتش املصنف 
بخسـارته  البطولـة  منافسـات  السـادس 
أمام الفرنيس ريشار جاسـكيه املصنف 12 

بنتيجة 2-6 و6-3 و6-4 و1-6.
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بيكيه يفكر يف االعتزال الدويل بسبب ديل بوسكي!

مولر.. اجلوكر الذي لن تتخىل 
عنه أملانيا

دي خيا سيبدأ مشواره مع مانشسرت يونايتد
امام ليفربول

 
يعيـش جرارد بيكيـه، مدافع فريق برشـلونة، بطل 
الدوري االسـباني ودوري ابطال اوروبـا لكرة القدم، 
محنـة يف االيـام االخرية مـع املنتخب االسـباني، اذ انه 
تلقى صافرات اسـتهجان من طرف جماهري "ال روخا" 
يف املبـاراة االخـرية امام سـلوفاكيا، باالضافة اىل ان كل 
االنتقـادات موجهـة له يف السـاعات االخـرية بعد ان تم 
رصـده وهو يغـادر ملهى لييل بعد املبـاراة يف تصفيات 

يورو 2016.
 وتتسـاءل الصحافـة االسـبانية يف السـاعات االخـرية 
عن االسـباب التي تجعل الجماهـري تطلق صافرات عىل 
بيكيه، فهناك من يرى ان السـبب راجع لعداوة ريال 
مدريد وبرشـلونة، خصوصا بعد ان سـخر بيكيه 
يف االشـهر االخرية من النادي امللكي بعد تتويج 

البلوغرانا بأربعة القاب.
 وهنـاك فئـة اخـرى تـرى ان السـبب راجع 

لتأييده السـتقالل كتالونيا عن إسبانيا، وهو االمر الذي 
لم يتقبله الجمهور االسـباني خصوصا انه يحمل الوان 

"ال روخا".
 وكشـفت صحيفـة )سـبورت( ان بيكيـه بالفعل فكر 
باالعتـزال دوليـا، وجـاء ذلـك بعـد مونديـال 2014 يف 
الربازيل، ولكن محادثة مع املدرب فيسـنتي دل بوسكي 

جعلته يعيد التفكري يف قراره باالعتزال دوليا.
 وخـالل املحادثة بني الالعب واملـدرب، كان هناك اتفاق 
بـأن يظل بيكيه مع املنتخب االسـباني عـىل االقل حتى 
يورو 2016، وقد شـعر مدافع برشـلونة بأن كل اصابع 
االتهـام كانت موجهة اليـه يف املودنيال عـىل الرغم من 
ان كان هنـاك العبـني آخرين ايضا لم يكونـوا يف افضل 
مسـتوياتهم. ويأتـي غضـب بيكيه ليس فقط بسـبب 
انتقادات وسـائل االعالم بل من فيسينتي ديل بوسكي، 
االخـري وبطريقة غري مبارشة القى اللوم عىل بيكيه بعد 
الخسـارة يف اول مباراة امام هولنـدا 5-1، ليقرر برتكه 
عـىل مقاعد البـدالء يف املباراة الثانية امام تشـييل رفقة 

تشـايف هرينانديـز الذي هـو اآلخر وجد نفسـه حبيس 
الدكة بعد الهزيمة الثقيلة امام الطواحني.

 وتضيف )سـبورت( ان شـعور بعض العبي برشـلونة 
انـذاك كان بعـدم وجـود مسـاواة بـني العبـي الفريق 
الكتالوني وريال مدريد، اذ ان ديل بوسكي ترك 3 العبني 
من ريال مدريد يف التشـكيلة الرسـمية وهم كاسياس، 
وراموس، وتشـابي الونسـو عىل الرغم مـن انهم ايضا 
لم يقدموا مسـتوى كبري يف املباراة االوىل. شـعور بيكي 
بوجود معاملة خاصة لالعبـي ريال مدريد، جعله يتخذ 
قرار عدم العودة للعب مع اسبانيا ونفس القراره اتخذه 
زميله وصديقه سيسك فابريغاس، وما يؤكد ذلك هو ان 
كال الالعبـان ظلوا يف الربازيل اذ لـم يرغبان يف العودة يف 
نفس طائرة املنتخب االسباني، وذهبوا مبارشة من بالد 

مبا  لسـا اىل الواليات املتحـدة لقضاء عطلتهم ا
الصيفية.

 

تومـاس مولـر، نجم ارتقـى برسعة سـلم اإلبداع يف عالـم كرة القـدم، فبات الهـداف األول 
للمانشافت والحربة الهجومية للماكينة األملانية.

وجد بايرن ميونخ ضالته يف هذا الالعب الشـاب الذي يستنسـخ روح األسـطورة األملانية جريد 
مولر، فمنحه كل الثقة، وجعله الهداف األول للفريق، فكان هذا النجم البافاري عىل الوعد.

برع يف أول كأس عالم شارك فيه عام 2010 يف أملانيا، ووصل مع املانشافت إىل املركز الثالث وتوج 
هدافا، ويف مشاركته الثانية، كان يحمل كأس العالم بيد ذراعيه.

أصبـح مولر حديث سـوق االنتقاالت الصيفية بعد أن حاول كبـار أوروبا خطفه من البايرن، لكن 
أملانيـا كلها وقفت يف وجه كل هذه املحاوالت ولم تنظر إىل قمية العروض،  ليبقى نجمها يف عرينها 

الدافئ

 
اشـارت العديد من التقارير الصحفية الربيطانية أن الدويل االسـباني ديفيد دي خيا حارس مانشسـرت 

يونايتد، سـيظهر الول مرة هذا املوسـم ببطولة الدوري االنجليزي املمتـاز بكرة القدم يف ديربي 
الشـمال امام ليفربول السـبت املقبل.ووفقا لصحيفة )تيليغراف( الربيطانية ، فإن دي خيا 

صاحب الـ )24 عاما( سيكون الحارس االسايس للشياطني الحمر امام الريدز يف اقوى 
مواجهات الجولة الخامسة بمسابقة الربيمريليج، اذا ما نجح بتقديم عرض قوي 

مع منتخب بالده اسـبانيا امام مقدونيا يف التصفيات االوروبية املؤهلة ليورو 
2016 بفرنسـا.وادعت الصحيفة الربيطانية أن املدرب الهولندي لويس فان 
غـال يتطلع إىل الوقوف عىل مدى جاهزية دي خيا، الذي تم اسـتبعاده عن 
مانشسـرت يونايتـد يف اول 4 جوالت يف الدوري االنجليزي، بسـبب دخوله يف 
مناوشـات مـع االدارة بعد رفضه تجديـد تعاقده، فضال عـن تخاذله يف ودية 
باريس سـان جريمان الفرنيس.وكان الحارس االسباني، الذي ينتهي عقده يف 

حزيران/ يونيو 2016، قريبا من االنتقال إىل ريال مدريد، إال أن تأخر ارسـال 
األوراق النهائية بعد انتهاء مهلة سـوق االنقاالت الصيفية بدقيقة، عطل 

الصفقة.
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امليزان

؟؟هل تعلم
• هلل تعلم ان أول طاعون يجتاح الدولة اإلسلامية كان يف 

عهد الوليد بن عبد امللك
• اذا ما توقف كوكب االرض فجأة عن الدوران حول نفسله 
سيسلتمر الغاف الجوي يف الحركة بنفس الرسعة األصلية 
للكوكب _1670 كيلومرتا/ساعة_ وسيتسبب ذلك يف تطاير 
كل ما هو غري ثابت برسعة هائلة، هذا التطاير سليؤدي إىل 
موت مليارات البرش يف غضون ساعات قليلة، حيث سيندفع 

الجسم البرشي كالرصاصة. !
وسليتحول تأثلري الرياح عىل سلطح الكوكب إىل ما يشلبه 
تأثري انفجار القنبلة الذرية، وستشّكل هذه الرياح عواصف 
وحرائلق لم يسلبق لها مثيل، تشلمل العالم بلأرسه، ومع 
توقف األرض عن الدوران، سيطول النهار إىل 6 أشهر كاملة، 

والليل إىل 6 أشهر كاملة!
• هل تعلم أن يف جسم اإلنسان أكثر من مليوني غدة عرقية 
تفرز كمية من العرق ترتاوح ما بني نصف لرت إىل لرت ونصف 
كل 24 ساعة با توقف صيفاً و شتاًء مع املجهود و الحركة 

ومع ارتفاع درجة الحرارة. 
• هل تعلم أن األظافر إذا أزيلت جراحياً أو فقدت ألي سلبب 

فإنها تأخذ مائة يوم لكي تعود كما كانت مرة أخرى.

أنلت ضمن عاصفة من األحلداث ترافقك 
منلذ الصباح، وال تسلتطيع فعلل األمور 
التلي عليك كافلة وخصوصا الشلخصية 
منهلا، احلذر عىل صحتك يف فلرتة ما بعد 
الظهر، وبخاصة عىل معدتك. يف املساء قد 

تصل مزاجيتك إىل أعىل حد لها

أنلت يف قمة نشلاطك يلا عزيلزي الثور، 
وقوتلك كبلرية جلداً، وتبلدو متفائلًا يف 
الحياة. الكثري من مواليد الثور سيكونون 
عىل سلفر اليوم، وبخاصة يف فرتة ما بعد 
الظهر. يف املسلاء تبقلى يف تألقك وتقيض 

وقتا ممتعا مع من تحب

عواطفلك جياشلة يلا موللود الجلوزاء 
وانفعاالتلك كثرية، عقلك اليوم مشلغول 
باألملور العائلية والعاطفيلة، لكن عليك 
االهتملام بأعمالك أكثلر؛ ألنك مهمل جدا 
وكسلول. ال تلدع الغلرية تأكللك يف فلرتة 

املساء

ما تزال يف املقدمة وثقتك بنفسلك كبرية، 
ال تهتلم للكام اآلخرين الذيلن يحاولون 
انتقلادك يف أفعالك. رصاحتك قد تجلب لك 
بعض املشاكل يف فرتة ما بعد الظهر، وقد 
يحلدث نقلاش بينك وبني أحلد زمائك يف 

العمل أو مديرك.

يلوم آخلر ليس علىل مزاجلك يلا مولود 
األسلد، فأنلت عصبلي وعلىل أقلل كلمة 
تفتعلل مشلكلة، حلاول الهلدوء ففلرتة 
الظهرية تحمل معها مفاجآت ال تحبذها، 
وبخاصلة عىل املجال العملي الذي ياقي 

تعطيا منذ مدة

اليلوم مثل أمس وال يوجد أي تغيري يذكر، 
فاألمور ملا تزال هادئة، وتشلعر ببعض 
املللل يف فرتتلي الصباح والظهلرية، لذلك 
حلاول إنهلاء أعمالك قبلل أن يأتلي يوم 
غد اللذي ال يدعملك. يف فرتة املسلاء تبدأ 

األحداث بالتوايل

أملورك جيلدة اليلوم، لكن تشلعر بيشء 
خطأ، لكلن ال تسلتطيع تحديد مصدره، 
يوم هلادئ بعلض الليشء وبخاصة منذ 
الصبلاح حتلى الظهلرية، ثم تبلدأ األمور 
بالتحلرك، لكلن عليلك علدم التهلور يف 

ترصفاتك، ونبذ الجرأة الزائدة.

تحلاول  ال  لكلن  اليلوم،  جيلدة  أملورك 
السليطرة علىل اآلخريلن، ثقتك بنفسلك 
تجعلك متكرباً هذا اليوم، قد تواجه بعض 
املشلاكل يف فلرتة الظهر، لكنها سلتكون 
عابلرة، يف فلرتة املسلاء لديلك العديد من 

املواعيد، مّما يدفعك إىل إلغاء بعض منها

تبدأ نهارك بنشاط وتصحو باكراً مستعداً 
ملواجهلة يوم جيد بنظلرك، وهذا فعا ما 
سيحدث وبخاصة يف فرتة الظهرية، حيث 
تنهلي أعمالك املرتاكملة وتحدد لك بعض 

األمور الجيدة يف العمل.

اليوم ليس كما تتوقلع يا عزيزي الجدي، 
فاألمور تعاكسك منذ الصباح وتبدأ النهار 
بعصبية ورصاخ، وتحّذر أي شلخص من 
التحلدث إليلك؛ ألنلك ال تحتملل أي كلمة 
توجله للك، يف فلرتة ما بعلد الظهلر تبدأ 

األمور بالتحسن قلياً

يلوم مهم علىل نطلاق العمل وقلد تكون 
لديك العديد من االجتماعات املهمة، والتي 
تنتهي كما ترغب. لكن عليك بأن ال تكون 
عنيدا، وحلاول أن تكون أكثر ديمقراطية 
يف قراراتك. تأخذ املساء اسرتاحة لك لرتى 

بعض األصدقاء أو عائلتك

نهلار ملرشق عليلك، فعليلك باغتنامه يا 
حوت؛ لكي تغري نفسيتك ومزاجك، فاليوم 
يعطيلك الدعلم لتفعل ماذا تريلد، كما أن 
الحظ يخدمك يف كثلري من املجاالت ويزيد 
شلعبيتك بني اآلخريلن، وتكون أسلهمك 

عالية جداً هذه الليلة<

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

 o 1 ملادة طبيعية عطلرة الرائحة
كتاب رشح الكلمات )جمع(

2 عاصمة الربتغال
 o 3 موسليقى جزائريلة مغاربيلة

خراب
4 املادة يف النبات تصنع الغذاء

 o 5 آللة موسليقية وتريلة تركية
حمام ينقل الرسائل قديما

6 أداة نصب يف اللغة
7 يركب o ظل

 o ملرصي  سلياحي  منتجلع   8
متحجرات ملونة يف البحر

9 فلوس o أنس وتسللية مع االهل 
واالصدقاء

10 نبات جف o ممثل سوري جسد 
شخصية ملك مرصي

1 مخرتع الراديو o طرق
2 للتعريف o نثر املاء

3 ملكة مرصية قديمة
)فارسلية  سلنوي  تقويلم   4

األصل(
5 برقلوق )مبعثلرة( o اكتملل 

)معكوسة(

6 متشابهان
 o 7 جبلال يف أملريكا الجنوبية

فيه يرسم الرسامون
8 زبالة o هاج وعىص

9 خّيال كريم الخلق
10 اضخلم ملا بناه إنسلان يف 

التاريخ

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
1 علبه اناناس معلب

1 تفاحه
1 كيوي

1 كوب مقطع فراوله
1 كوب مقطع عنب

نصف كوب مقطع مشمش
كريمه للزينة، حسب الحاجة 

مقادير صوص الفراوله:
6 حبات فراوله مقطعه

2 ملعقه كبريه سكر
قليل من املا او عصري االناناس

طريقة تحضري سلطه فواكه بالكريما
1. نحلر سللطانيه ونقلوم بتقطيلع 
الفواكله ايل قطع صغريه ونلخبطها مع 
بعض ونضعهلا يف السللطانيه ونضيف 

عليها عصري االناناس وترتك جانبا.
2. نقوم بتحضري صوص الفراوله بوضع 
الفراولله يف نار هادئه مع السلكر وربع 

كوب من عصري االناناس املعلب او املا
3. ثلم نحلر كاسلات التقديلم، نضع 
يف اسلفل اللكاس ملعقله صغلريه من 
الكريمله ثم نضع خليلط الفواكه يف كل 
كاس ونصب قليل من العصري املتبقي ثم 

تزين بالكريمه واخريا صوص الفراوله.

سلطه فواكه بالكريام

معلومات  عامة

فوائد الشفلح
1. مضادات األكسدة :

فاكهة الشلفلح غنية يف مركبلات الفافونويد 
بملا يف ذلك روتلني وكريسليتني ، كل من هذه 
املركبلات هلي مصلادر قويلة من مضلادات 
األكسلدة ، وملن املعلروف أن امللواد املضلادة 
لاكسلدة ملنع الجلذور الحرة ، التلي يمكن أن 

تسبب أمراض الرسطان والجلد ذات الصلة
2. محتوى املعادن :

فاكهة الشفلح تحتوي عىل معادن مثل الحديد 
و الكالسليوم والنحاس ومستويات عالية من 

الصوديوم تقوم بفعل االتي :
– يسلاعد الكالسليوم يف بنلاء عظلام قويلة 

وأسنان
– النحاس يتحلد مع بروتينلات معينة النتاج 
االنزيمات التلي تكون بمثابة حافز ملسلاعدة 

عدد من وظائف الجسم
تخزيلن  علىل  العضلات  يسلاعد  الحديلد   –
واستخدام األوكسلجني . وهو جزء من العديد 
من اإلنزيمات التي تسلاعد الجسم عىل هضم 

الطعام.

أعداد األشجار عىل األرض
أكد علماء يف دراسة جديدة أن البحوث 
السلابقة التي أجريت عىل األشلجار 
املوجلودة علىل كوكلب األرض، قللت 
من أعدادها بشلكل كبري ال يتناسلب 
ملع الواقع.وقلدر التقريلر الصلادر 
علن جامعة »ييلل« أن هناك أكثر من 
3 تريليونلات شلجرة يف جميع أنحاء 
العالم، أي حوايل 8 أضعاف التقديرات 
السابقة.ومع ذلك، أشار الخرباء إىل أن 
مخاطلر إزالة الغابات ال تزال تشلكل 
تهديدا كبريا، خاصة مع فقدان سكان 
كوكلب األرض أكثلر ملن 15 مليلار 

شجرة كل عام.وأضاف العلماء أيضا 
أن عدد األشلجار علىل كوكب األرض 
قد انخفلض إىل النصلف تقريبا، منذ 
بداية الحضارة اإلنسانية، أي أنه منذ 
حلوايل 11700 سلنة انخفض إجمايل 
عدد األشجار عىل ظهر كوكب األرض 
بنحلو 46%، علىل حسلب تقديلرات 
بيانلات  الباحثلون  العلماء.وجملع 
الدراسلة الجديدة عن أعداد األشجار 
يف أكثلر من 400 ألف ُبقعة من جميع 
قارات كوكب األرض باستثناء القارة 

القطبية الجنوبية.

رغم ان الرأي السلائد بأن السعادة 
غري مرتبطلة بمسلتوى الرفاهية 
والرخاء، إال ان االحصائيات تشلري 
اىل أن األغنيلاء أكثلر سلعادة ملن 
الوطنيلة  الهيئلة  الفقراء.أجلرت 
لإلحصلاء يف بريطانيلا اسلتطاعا 
يف هلذا املجال وتبني انله كلما كان 
الرصيلد امللرصيف للشلخص أكلرب 
كلما كان أكثر سلعادة وطمأنينة.
أما أصحاب العقارات فا يشعرون 
بذات اللرىض عن الحياة كأصحاب 
الكبرية.اثبت  املرصفيلة  األرصلدة 

الباحثلون ان امللال يهدئ نفسلية 
النلاس ويخفض مسلتوى قلقهم 
ويعطيهم الثقة والرىض عن الحياة.

تجلدر االشلارة اىل ان عللم النفس 
خال فرتة زمنية طويلة كان يؤكد 
عىل ان مسلتوى الرفاهية والرخاء 
الشلخص  لله بشلعور  ال عاقلة 
داخليا بالسلعادة. ولكن مع مرور 
الوقلت اثبلت العلملاء خطلأ هذا 
التأكيلد، ألنه عمليا ترفلع األموال 
من ملزاج النلاس وان أي زيادة يف 

الدخل يسعد ويفرح الشخص.

السعادة يمكن أن تشرتى

متنزهات للمصابني باحلساسية

من نوادرالعرب
من هنا وهناك

حسني الساعدي

• جلاء رجل إىل الشلعبي – وكان ذو دعابة 
– وقال :

إذا أردت أن أسلتحّم يف نهلر فهلل أجعلل 
وجهي تجاه القبلة أم عكسها؟ 

قال: بل باتجاه ثيابك حتى ال ترسق !
لل وسلأله حاج: هلل يل أن أحك جلدي وأنا 

محرم ؟ 

قال الشعبي: ال حرج.
فقال إىل متى أستطيع حك جلدي ؟ 

فقال الشعبي: حتى يبدو العظم .
•  دخل عمران بن حطان يوماً عىل امرأته , 

و كان عمران قبيح الشكل 
ذميماً قصرياً و كانت امرأته حسلناء فلما 

نظر إليها
ازدادت يف عينه جماالً و حسناً 
فلم يتمالك أن يديم النظر إليها

فقالت : ما شأنك ؟ 
قال : الحمد لله لقد أصبحت والله جميلة 

فقالت : أبرش فإني و إياك يف الجنة !!! 
قال : و من أين علمت ذلك ؟؟ 

قالت : ألنك أُعطيت مثي فشكرت ,
و أنا أُبتليت بمثلك فصربت ..
و الصابر و الشاكر يف الجنة.

ال  متنزهلات  إنشلاء  إسلبانيا  قلررت 
تسبب األشجار والنباتات املزروعة فيها 
الحساسلية، وبالتايل يمكن لكافة الذين 

يعانون منها التجول فيها.
قسم الخرباء األشجار والنباتات اىل ثاث 
مجموعات، لكي يتمكلن الذين يعانون 
من الحساسية التجول يف هذه املتنزهات 
دون ان يصيبهلم أي رضر. وقلد أعلنت 
الربوفيسلورة بالوملا كارينانلس ملن 
جامعلة غرينلادا، ان زماءهلا يعملون 

حاليا عىل تصميم هذه املتنزهات.
عاصملة  غرينلادا  مدينلة  ان  يذكلر 
األندللس، تقع يف منطقلة جبلية، حيث 
ستزرع يف هذه املتنزهات أنواع األشجار 
والنباتلات التي ال تسلبب الحساسلية. 
املصابلني  ستسلاعد  املتنزهلات  هلذه 
بالحساسية خاصة والناس عموما عىل 
تنفلس هواء نقلي غني باألوكسلجني، 
الذي سيساعد يف تنشيط وظائف الدماغ 

ويحسن عمل القلب واألوعية الدموية.
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مؤمترات العار وحصاد اخليبة
ات امض���اء

حميد الموسوي

مس���احة لل���رأي

لم يخرت آدم )ع( الذي ُكرم بعد السهو األول أن يبني ألحالم ذريته بيتاً خارج 
الجنة وبدأ تواريخ معلومة لنا منذ أن بدأ آدم بخلٍف يرثون فيه كالم الله وأرادها، 
ساللة تعرف نور الله والتعرف نكرانه. لم يخرت آدم أرض اليابان أو الفايكنغ أو 
جيبوتي أو سان باولو، لقد اختار ظل سدرة يف جنوب العراق لتكون مهبطاً للبدء 
البرشي، هناك يف القرنة العراقية اليزال املكان يس�مى )س�درة آدم ( حيث ياتيَّ 
الن�اس من كل امل�دن، منهم من يحمل )الِعلك َ االخرض وطاس�ة الحناء( ومنهم 
م�ن يحمل أيقونة عيىس ليتربك ب�رتاب الظل ويطلب مغفرة وس�الماً وبركة او 
عصا موىس ليطلب معجزة أخرى تعيد صفاء مكان، وليس تراش�ق الدان ومآتم 
الج�ران والخالن. هذا املكان نحت�اج اىل روح األزل التي فيه، فقط لنتذكر عنده 
)املحن�ة الحالية(، فإذا تقات�ل هابيل وقابيل كفردين يف وقيعة الش�جار واملوت 
األول وعىل هذه البسيطة ذاتها،فاآلن يتقاتل آالف )القوابل والهوابل(، الفرق إن 
ولدي آدم تقاتال من أجل أغنام عربت اىل زرع، اآلن القتال عىل أمر اليفهم س�وى 
أنه صنيعة حال جديد لوطن)تكهربت( فيه املش�اعر وج�اء االرهاب والدويالت 
وأح�الم اإلنس�ان منذ االزل، فكُثَر القس�اة فيه، ووالة قطع ال�رؤوس، ومختالو 
عش�اق الث�ورات، وصن�اع االناش�يد الطائفية وغ�ر ذلك من عجائ�ب العصور 
التاريخية، وغر هذا كان العراقي مبدعاً من طراز خاص، ومكرما من الس�ماء 
بعناي�ة أفضل ليأتي ب�زوغ املؤمنني فيه تباع�ا، نوح وإبراهي�م وأيوب ويونس 
)عليهم الس�الم جميعا(..وكثرت فيه مراقد األئمة وصوامع القديسني وجوامع 
التصوف وحدائق العش�ق، فكان إن ولدت حضارة الرافدين، واحدة من ش�واهد 
رقي العقل.. ولكن أين العقل اآلن...وصوت الله يف العراق تحول اىل صوت اآله..؟ 
اآله التي ُتقتُل وُتهجر، االه املصنوعة برغبة طلبان )والش�قلبان( وصناع املوت 
واألحزان...وهناك آه غر القتل )آه الخدمات املفقودة( وآه األمنية، وآه السحت 
وآه منع التجوال، وآه )الغياب املتكرر لنواب برملاننا الحلم(.. وبني نخيل العراق 
وعدد اآلهات العراقية ضاع الحس�اب، وكثرت طوابر الخيار الجديد عىل مكاتب 
جوازات الس�فر، والحكومة تسعى )ولكن ليس كلما تتمنى الحكومات تدركه..

تجري الرياح بما تشتهي املحافل الخفية(.. هذه معضلة أخرى. أن يضيع حلم 
ووج�ود وطن بني ص�وت الله وصوت االه... ضياع لم يعش العراق ش�بيٌه له إال 
يف أيام معدودات حني عزف ابن زياد بموس�يقى الذبح برقاب الحس�ني الش�هيد 
وبيته األطهار )عليهم الس�الم( ، وحني دخ�ل )رأس عرفاء( هوالكو بغداد ليبيد 
فيها حلم حضارتها التي صنعها املنصور واملأمون وتقوى أئمة أهل البيت وفقه 
أبي حنيفة وأرشاقات الحالج.وإن تكرر الحال بعد ذلك يف صورة وباء طاعون او 
احتالل عثماني او فاريس، ولكنه كان محصوراً بفهم الحال لواقع مظلم عاشه 
العراق بعد أن انتفخت بطن الدولة االسالمية ووصلت اىل الصني وماعادت قادرة 
عىل حماية هذه املس�احة الشاس�عة من الكون ، فكثرت س�كاكني األس�د حني 
يش�يخ، وتداعت أحالم خطبة الغدير لتصر عصورا مظلمة وامربياليات. ولكن 
كم�ا االن لم يحدث هكذا مش�هد، )بصيغ�ة اآله التي فيه وطريق�ة صناعتها(. 
وتلك مشهدية جديدة لتأريخ لم ينبئ بشكله أحد، ولم أر أحداً من الذين يلبسون 
ربطة عنق مخططة او بدون ربطة يحلل مايجري بصورة مقنعة تجعلنا نستقر 
عىل حال واحدة )هل ضاع الوطن ام ثمة امل وبقية باقية من ماء تنس�ينا ظمأ 
أب�ي الفضل العباس ولوعة الصلب بجس�د الحالج وتجفف دمعة الس�ياب وهو 
يرى أبناء املونيكات يس�لبون محالت الصرفة دون رادع ( وبني التحليل والزبيل 
ض�اع املس�واق، وتألم الع�راق... والحل.؟ اليشء س�وى صالة جماعي�ة. واللوذ 
بدمعة طفل.. هذان الهاجس�ان. كما اعتقده ويعتقده الظُل الذي هو اآلن تحت 
س�درة آدم )ع( كفي�ٌل بحل املعضل�ة. إذن فليصلِّ العراق كله ولتس�َع الحكومة 

لتوزيع دموع اطفاله ببطاقة التموين !

للذي�ن خانوا الع�راق وباعوه بازهد االثم�ان فاورثهم الله 
الهوان والبس�هم لباس الخزي والذل والعاروفضحهم عىل رؤو 
س االشهاد : ال يختلف اثنان _من داخل العراق وخارجه-- عىل 
ان التدخالت االجنبية بكل اش�كالها تمثل السبب الرئيس فيما 
حص�ل ويحصل من اضط�راب وتدهور عىل الس�احة العراقية 
منذ س�قوط الصن�م واىل يومنا ه�ذا. وان هناك ق�وى اقليمية 
ال تريد نجاح العملية السياس�ية يف العراق وتس�عى اىل زعزعة 

استقراره وتعمل عىل اضطراب االوضاع يف العراق
ال ش�ك وال ريب ان لكل طرف من ه�ذه االطراف مصلحته 
يف ه�ذا التدخ�ل، ول�كل جهة اهدافه�ا، وجميع ه�ذه الجهات 
واالطراف ال يعنيها خراب العراق وذبح شعبه بل تسعى جاهدة 
لذلك وتبذل املليارات يف س�بيل اس�قاط العملية الديمقراطية يف 
الع�راق طامل�ا كان يف هذه التجربة ش�يئا من خط�ورة انتقال 
عدواها اىل ش�عوبهم وتهديد عروش�هم وكراس�يهم. فاذا كان 
الع�داء الع�راق اهدافه�م واغراضه�م، واذا كان ل�دول الجوار 
معاذيرهم، واذا كان أوالء واولئك ال يعنيهم خراب العراق وابادة 
ش�عبه بل قد يسعدهم ويفرحهم فما بال بعض ابنائه يهيئون 
االس�باب لتلك التدخ�الت ويفتح�ون االبواب املرشع�ة لدخول 

االرهاب بكل اشكاله املعلنة واملخفية؟!.
وما عذر من يستعينون باالجانب ويستعدونهم عىل وطنهم 

وشعبهم ؟!.
واذا كان بع�ض هؤالء التوابع يلتق�ون بالجهات الخارجية 
وربم�ا املعادية يف الخفاء ويس�تعينون بامواله�ا وضغوطاتها 
تحت جنح الظالم ومن خالل وس�طاء، فقد تطور االمر وبلغت 
الج�رأة به�م يف اآلونة االخ�رة ان يرفعوا عقرتهم بالش�كوى 
ويستعينوا باالجانب بغض النظر عن جنسياتهم ويستعدوهم 
ع�ىل تجربتهم وش�عبهم ووطنهم جهارا نه�ارا بمجرد ترضر 
شئ من مصالحهم او تقاطع القوانني مع اطماعهم.مؤتمرات 
للتآمريف عّمان ...مؤتمرات للتخريب يف تركيا ..مؤتمرات للفتنه 
يف قطر ...ما ألذي جنيتموه يا اشباه الرجال من تلك املؤتمرات 
غر الخزي والذل والعار ؟!. زادكم الله ذال وعارا وشنارا كونكم 
اس�تمرئتم الخيانة وبعتم وطنك�م بابخس االثمان . كان األوىل 
واألج�دى بأي عراقي _ وبعد ان ملس ورأى الخراب الذي احدثته 
التدخالت االقليمية بش�كل خاص واالجنبية بشكل عام _ ان ال 
يفك�ر يف اللج�وء اىل تلك الجهات مهما كان نوع املش�كلة وكرب 
حجم االرضار فالذين استعانوا باالجنبي طلبا ملنافع شخصية 
وفئوي�ة اس�اؤوا اىل انفس�هم قب�ل ان يس�يؤوا اىل اوطانه�م 

وشعوبهم،بعدما تلقوا الخذالن واالمتهان من اسيادهم.
نقولها بثقة:

ال خر يف م�ن يعني اآلخرين عىل اخرتاق بيت�ه وايذاء اهله. 
وان من عجز عن ايجاد الحلول عند ابناء وطنه اورفض قبولها 
منهم ال يجدها يف حقائب االعداء واملغرضني وس�يزداد خسارة 

وخذالنا .

نعيم عبد مهلهل 

اهلل والعراق

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


