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أطراف بغداد مرتع لـ »داعش«
اإلرهاب يحاول »إثبات« وجوده عبر »الخطف« و»االغتياالت«

     المستقبل العراقي / خاص

وصف�ت مص�ادر نيابي�ة, أم�س األح�د, العملي�ات 
اإلرهابية  التي نفذها »داعش« مؤخرا في مناطق أطراف 
بغ�داد, ب�«محاولة إثب�ات الوجود« عل�ى خلفية الهزائم 
المتواصل�ة التي لحقت بالتنظيم في المناطق الس�اخنة 

والتي انعكست بدورها على امن العاصمة.   
وقال�ت المص�ادر النيابية ف�ي لجنة األم�ن والدفاع 
ل�«المس�تقبل العراق�ي, أن »التفجي�رات الت�ي حصل�ت 
مؤخرا وعمليات الخطف واالغتيال في محيط بغداد, هي 
عملي�ات نوعية الغاية منها إيصال رس�ائل إلى الحكومة 
واألجه�زة األمني�ة أن )اإلره�اب( موجود ف�ي مناطق 
اطراف العاصمة التي ش�هد فترة هدوء نسبية للشهرين 
الماضيين«.وبحس�ب المص�ادر, ف�ان »الهدوء النس�بي 
خالل الفترة المنصرمة, كان مؤشرا على ضعف وتراجع 
)داع�ش(, لكن التنظيم حاول أن يعيد نش�اطه عبر هذه 

العمليات في مناطق التاجي والمدائن والمحمودية«.
وبين�ت المصادر أن »داعش يتعامل مع هكذا عمليات 
وفق آليات أس�عار الس�وق والبورصة, ليسجل لمموليه 
ان�ه يق�وم بدوره وينش�ط ف�ي كل م�كان وان�ه يفجر 
ويقت�ل ويختطف لك�ي يرضى عنه المم�ول )الخليجي- 
واألمريكي- والصهيوني( ويدفع األموال التي تغذي هذا 

التنظيم«. 
يذك�ر أن األوضاع األمنية في العاصمة بغداد، تش�هد 
توت�راً منذ منتص�ف الع�ام 2013، اذ اعلن�ت بعثة االمم 
المتحدة في العراق )يونامي(، في االول من ايلول 2015، 
عن مقت�ل واصابة اكثر م�ن ثالث�ة آالف مواطن عراقي 
خالل ش�هر اب الماضي، وفيما اش�ارت الى ان محافظة 
بغ�داد كانت االكثر تض�رراً تتبعها محافظ�ة ديالى، اكد 
رئيس البعثة أن التنفيذ الناجح لخطة اإلصالح الحكومية 
سيكون له األهمية القصوى الستعادة النظام والشرعية 

والعدالة االجتماعية في البالد.
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      بغداد / المستقبل العراقي

انفج�رت عب�وة ناس�فة بدائي�ة الصنع في 
نقطة أمنية بحي المهندسين بمحافظة الجيزة 
في القاهرة الكبرى، حس�بما أعلنت الس�لطات 

المصرية.
ال�ذي  االنفج�ار  ف�ي  ش�رطيان  وأصي�ب 
اس�تهدف نقطة أمنية في ش�ارع أحمد عرابي، 
حسب المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية.

وأدى االنفج�ار إل�ى تحطم زج�اج عدد من 
الس�يارات بمحي�ط النقطة األمني�ة، الذي تقع 

ق�رب أح�د مكات�ب التوثي�ق الفرعي�ة التابعة 
لوزارة الخارجية المصرية.

أم�ام حرك�ة  الش�ارع  الش�رطة  وأغلق�ت 
الس�يارات، وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة، 
وبدأت تمشيطها بحثا عن عبوات ناسفة أخرى 

محتملة.
وفي محافظة ش�مال سيناء، شمال شرقي 
مص�ر، اغت�ال مس�لحون مجهول�ون ضاب�ط 
ش�رطة برتبة عميد رميا بالرصاص في مدينة 
العريش.وأفادت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، 
أن العميد أحمد عبدالس�تار ال�ذي يعمل بقطاع 

مصلح�ة األح�وال المدنية ف�ي العري�ش، قتل 
بعدم�ا تم اس�تهدافه م�ن قبل مس�لحين قرب 

مركز شرطة ثالث العريش.
وتخوض قوات الجيش والشرطة في مصر 
عمليات عس�كرية منذ أكثر من س�نتين، بهدف 

القضاء على أي وجود للمسلحين في سيناء.
وكان مسلحون قد اغتالوا األربعاء الماضي 
اللواء خالد كمال عثمان فيما كان يفتش وحدة 
للش�رطة في العريش. وتبنى تنظيم يطلق على 
نفسه اسم »الدولة االس�المية - والية سيناء« 

تلك العملية.

       بغداد/المستقبل العراقي

يقف الش�اب علي ص�دام خارج متجر 
لبي�ع التجهي�زات الرياضي�ة ف�ي بغداد، 
ينتقي س�ترة نجاة برتقالية اللون مزودة 
صفارة، التزاًما بنصيحة اصدقاء سبقوه 
ف�ي رحلة محفوف�ة بالمخاط�ر للهجرة 
بحراً نح�و اوروبا.وصدام ه�و واحد من 
آالف العراقيي�ن والس�وريين الذين باتوا 
يغامرون بكل ش�يء لالنتق�ال الى تركيا 

ومنها نحو اوروبا، بحثا عن حياة افضل. 
ويقب�ل العديد م�ن العراقيين على ش�راء 
سترات النجاة في بغداد، قبل بدء رحلتهم 
المحفوفة بالمخاطر من الساحل التركي 
الذي يبعد 1500 كلم.في ش�ارع الرش�يد 
المعروف بمتاجر التجهي�زات الرياضية، 
الخفيف�ة  اللحي�ة  ذو  ص�دام  يس�تعيد 
الظروف القاسية التي عرفها منذ والدته 
في 1990، العام الذي ش�هد اجتياح نظام 
الرئي�س المقبور صدام حس�ين الكويت، 

وما تاله م�ن اعوام الحصار الدولي حتى 
االجتي�اح األمريك�ي ف�ي 2003، ودخول 
الب�الد م�ن بع�ده ف�ي دوام�ات متتالية 
م�ن العن�ف، أحدث���تها س�يطرة تنظيم 
»داعش« على مساحات واسعة من البالد 
في حزيران 2014.ويقول صدام »اريد ان 
اهاجر ال�ى أي مكان في اوروبا، اليونان، 

المانيا«.

                 التفاصيل ص3

»داعـش« يـالحـق القـاهـرة بـ »العبـوات« الشباب املهاجر يشرتي »سرتة النجاة« من العراق 
لطرد »فوبيا الغرق« يف تركيا
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رئيس اجلمهورية يطرح مرشوعًا للمصاحلة بعد العيد
      بغداد / المستقبل العراقي

كشف رئيس الجهورية فؤاد معصوم 
ع�ن االنتهاء م�ن مش�روع مصالحة في 
الب�اد يط�رح بع�د عي�د االضحى.وق�ال 
معص�وم في ح�وار مع صحيفة الش�رق 
األوس�ط ، ان النق�اش ح�ول المصالح�ة 
الوطنية طوال الس�نوات العشر الماضية 
كان مجرد كام ال طائل منه، وكان أش�به 
بالج�دل البيزنط�ي، مش�يرا ال�ى وج�ود 

مشروع متكامل للمصالحة بين األطراف 
العراقية تم االنتهاء منه، ومن المتوقع أن 
يتم طرحه بعد العيد ليكون هنالك مفهوم 
الداخلي�ة،  الفئ�ات  كل  م�ع  للمصالح�ة 
ويتضم�ن رؤي�ة ش�املة، خصوص�ا بعد 
أن ت�م حص�ر موض�وع المصالح�ة بي�د 
الرئاس�ات الثاث بعد أن كان مش�تتا بين 
ع�دة جهات.وحول األوض�اع الحالية في 
العراق قال الرئيس معصوم »المظاهرات 
الحالية في الب�اد كانت ضرورية إليقاظ 

السياس�يين من س�باتهم الطوي�ل، نظًرا 
لألوضاع االقتصادية واألمنية والسياسية 
الت�ي تعانيها الباد، يض�اف إلى ذلك تأييد 
المرجعية الدينية لهذه المظاهرات، األمر 
الذي منحها زخًما كبيًرا«.وأشار معصوم 
إل�ى أن رئيس الوزراء حي�در العبادي »لم 
يتش�اور معنا فيم�ا أقدم علي�ه من حزم 
إصاح�ات، لكنها كان�ت ضرورية بهدف 
تحقي�ق مراجع�ة ش�املة ل�كل ش�يء ال 
سيما أننا نمر في أوضاع بات من الصعب 

التعام�ل معها، دون إحداث مراجعة جادة 
ل�كل ش�يء، وفي مقدم�ة م�ا نعانيه من 
مخاط�ر هو الخطر ال�ذي تمثله )داعش( 
احتاله�ا لمس�احات واس�عة م�ن  ف�ي 
العراق«.وأع�رب معص�وم ع�ن قناعت�ه 
ب�أن »ه�ذا الخط�ر ال ي�زول دون حصول 
مصالحة حقيقية بين األوساط السياسية 
والش�عبية في العراق، كون )داعش( أدى 
إلى حصول انقسام مجتمعي خطير بحيث 

وصلت االنقسامات إلى كل األماكن«.
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 العبيدي وقائد القوات املركزية األمريكي يبحثان 
إستعدادات الدفاع ملعركة تطهري مركز الرمادي

وزارة النقل ترعى فعاليات املؤمتر السنوي الثاين ملوسم 
الزيارات املليونية يف العتبة احلسينية املقدسة

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت محكمة اإلتجار بالبش�ر في الكرخ، أمس األحد، 
إعتق�ال عصابة تقودها »قابلة مأذونة« لبيع أطفال »غير 
ش�رعيين«، مبين�ة أن أف�راد العصاب�ة يواجه�ون عقوبة 

السجن المؤبد أو اإلعدام.
وق�ال قاضي المحكم�ة محمد هاتو في بي�ان إنه »تم 
إلق�اء القبض على عائلة متكونة من س�تة أش�خاص هم 
)أم وأبنتها وولداها وصديقان للعائلة( متورطة باالتجار 

بالبشر«.
وأض�اف هات�و، أن »المرأة الت�ي تعمل قابل�ة مأذونة 
م�ن  ش�رعيين  غي�ر  أطف�ال  لش�راء  مهنته�ا  اس�تغلت 

أمهاتهم«.
ولفت هاتو، إلى »الكش�ف عن ست قضايا تورطت بها 

العصابة«، مبيناً أن »التحقيق جاٍر لمعرفة المزيد«.
وأك�د أن »عملية ضب�ط المتهمين كانت عب�ر مديرية 
االتج�ار بالبش�ر نتيجة باغ ورد من أحدى النس�اء ادعت 

خطف ابنتها«.
وأوض�ح، أن »أق�وال الس�يدة أوصلت إل�ى الجناة وتم 
تعزيز ذلك بأقوال الش�هود من س�كنة المنطق�ة التي تتم 
فيها عمليات الوالدة الذين أشاروا إلى ان بيت القابلة كان 

يشهد حركة مريبة«.
وتابع، أن »المتهمين يواجهون عقوبة السجن المؤبد 

أو اإلعدام بحسب المادة 6 من قانون االتجار بالبشر«.
يذك�ر أن مديري�ة مكافح�ة االتج�ار بالبش�ر ب�وزارة 
الداخلية كش�فت، الثاثاء )10 شباط 2015(، عن اعتقال 
ع�دد م�ن العصاب�ات المتورط�ة ب��50 جريم�ة بمج�ال 
المتاجرة باالعضاء البشرية، وفيما بين ان الوزارة اتخذت 

عقوبات بحق تلك العصابات تصل الى االعدام والمؤبد.

اعتقال »قابلة« تقود عصابة
 لبيع أطفال »غري رشعيني«

      بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزي�ر الدفاع خالد العبي�دي وقائد الق�وات المركزية األميركي 
الجنرال لويد أوستن، امس األحد، إستعدادات وزارة الدفاع لمعركة تطهير 
مرك�ز مدينة الرمادي. وقالت وزارة الدفاع في بيان إطلعت »المس�تقبل 
العراقي«، إن »وزير الدفاع خالد العبيدي إس�تقبل، قائد القوات المركزية 
األمريكي�ة الجنرال لويد أوس�تن والوفد المراف�ق له«.وأضاف البيان، أن 
»الطرفين ناقش�ا آخر التطورات في قواط�ع العمليات وخصوصاً قاطع 
عمليات االنبار والموصل واستعدادات القوات المسلحة وباألخص وزارة 

الدفاع للمعركة الحاسمة لتطهير مركز مدينة الرمادي«.

      بغداد / المستقبل العراقي

برعاية وزي�ر النقل المهندس باقر الزبي�دي وبالتعاون مع الحكومة 
المحلية والعتبتيين المطهرين في كرباء المقدسة احتضنت قاعة خاتم 
االنبي�اء في الصحن الحس�يني الش�ريف يوم الس�بت فعالي�ات المؤتمر 

السنوي الثاني للتهييؤ لموسم الزيارات المليونية ...
تحت ش�عار ) خدمة زوار الحسين علية السام شرف لنا (  وبحضور 
ومش�اركة محافظي كرباء المقدس�ة وبابل باإلضافة ال�ى »ممثل عن 
وزارة النق�ل وقائ�د عملي�ات كرباء  وش�هدت فعالي�ات المؤتمر كلمة 
لألمان�ة العامة للعتبة الحس�ينية المقدس�ة القاءها نائ�ب االمين العام 
الس�يد افضل الش�امي ركز فيها عل�ى دور العتبات المقدس�ة في تقديم 
كاف�ة الخدمات للزائري�ن الكرام ايام الزي�ارات المليونية التي تش�هدها 
المدين�ة وخصوصاً من ناحية نقل الزائرين وتوفير كافة س�بل الخدمات 
لهم، وكذلك كلم�ات لمحافظ كرباء ورئيس مجل�س المحافظة وممثل 
الس�يد  وزير النقل الس�يد حس�ن ثويني كما عقدت على هامش المؤتمر 
جلس�ة نقاشية لمناقش�ة االخفاقات والعقبات الس�ابقة والوقوف على 
ايج�اد الحلول له�ا لضمان افضل خدم�ات لنقل الزائري�ن الكرام وكانت 
الجلسة برئاسة نائب محافظ كرباء المقدسة وممثل وزارة النقل وقائد 

عمليات كرباء المقدسة.

الصحة العاملية تتخذ تدابري ملكافحة الكولريا يف العراق
      بغداد / المستقبل العراقي

الصح�ة  منظم�ة  أعلن�ت 
اتخ�اذ  األح�د،  أم�س  العالمي�ة، 
كل التدابي�ر الازم�ة لدعم وزارة 
الصحة ومكافحة مرض الكوليرا 
ف�ي الع�راق على وجه الس�رعة، 
مازال�ت  اإلصاب�ات  أن  مؤك�دة 
مقتص�رة عل�ى عدد مح�دود من 
اس�تبعدت  فيم�ا  المحافظ�ات، 
وجود مخاطر من انتشار الكوليرا 
الدولي.وقال ممثل  على الصعي�د 
منظمة الصح�ة العالمية بالنيابة 
ألطاف موس�اني في بي�ان تلقت 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، 
العالمي�ة  الصح�ة  »منظم�ة  إن 
اتخ�ذت جمي�ع التدابي�ر الازمة 
لدع�م وزارة الصح�ة لمكافح�ة 
الس�رعة  وج�ه  عل�ى  الكولي�را 
ومواجه�ة الموق�ف والح�د م�ن 

أخط�اره على الصح�ة العمومية 
في الع�راق«، مبين�ا أن »الكوليرا 
ه�ي واحد م�ن أمراض اإلس�هال 
الحاد التي تس�بب خسائر فادحة 
ف�ي س�وائل الجس�م، ويمكن أن 
تتس�بب في الوفاة خال ساعات 
إذا ل�م تعال�ج عل�ى نح�و كاف«. 
وأضاف موس�اني، أن »اإلصابات 
ع�دد  عل�ى  مقتص�رة  مازال�ت 

مح�دود من المحافظ�ات«، مبينا 
أن »الحاج�ة تتزاي�د إل�ى تكثيف 
أنش�طة التثقي�ف الصح�ي، ليس 
فقط داخل المجتمع�ات المحلية 
في المحافظ�ات، ولكن أيضا في 
مواق�ع إقام�ة الفئات الس�كانية 
المعرض�ة لخط�ر اإلصاب�ة مثل 
الذي�ن يبلغ  الداخلي�ن  النازحي�ن 
عددهم 3.2 مليون نازح داخلي«.

»الرص�د  أن  موس�اني،  وتاب�ع 
الوبائ�ي للم�رض يمن�ع بدرج�ة 
جدي�دة  ح�االت  ظه�ور  كبي�رة 
ويحدد مؤشرات ومخاطر انتشار 
المرض إلى مناطق أخرى، خاصة 
الن�زوح  موج�ات  أعق�اب  ف�ي 
الجماع�ي وحركة الح�ج الحالية 
عبر الح�دود«، مس�تبعدا »وجود 
أي مخاط�ر محتملة من انتش�ار 
الكوليرا عل�ى الصعيد الدولي في 
الحال�ي«. وأعل�ن رئيس  الوق�ت 
مجل�س محافظ�ة بغ�داد رياض 
العضاض، أمس السبت )19 أيلول 
أش�خاص  أربع�ة  2015(، وف�اة 
ليس�جلوا  بالكولي�را  مصابي�ن 
بذل�ك ارتفاع�اً في ع�دد الوفيات 
المصابي�ن بالم�رض، فيما أرجع 
سبب انتشار الكوليرا في مناطق 
حزام بغداد إلى سوء اإلدارة وعدم 

توفير المياه للمواطنين.

طائرات التحالف تطيح بـ »13« عنرصًا من »داعش« يف املوصل

حزب بارزاين يلوح باالنفصال جمددًا: النظام االحتادي »فشل«

      بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مصدر ف�ي محافظة نين�وى، أمس 
األح�د، بأن 13 عنص�راً من تنظي�م )داعش( 
س�قطوا بي�ن قتي�ل وجري�ح بقص�ف جوي 
لطي�ران التحال�ف ف�ي مناط�ق متفرقة من 

مدينة  الموصل، )405 كم شمال بغداد(.
وق�ال المص�در، إن »طائ�رات التحال�ف 
الدولي قصفت، اليوم، موقعاً لتنظيم )داعش( 

في إحدى الق�رى التابعة لقضاء تلكيف، )10 
كم ش�مالي الموصل(، مما أس�فر عن تدمير 
الموق�ع بالكامل ومقتل وإصابة عش�رة من 

عناصر التنظيم«.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكش�ف 
ع�ن اس�مه، إن »طائ�رات التحال�ف الدول�ي 
قصف�ت ايضا خندقاً لعناصر تنظيم )داعش( 
ف�ي قرية الس�لطان عبد الله التابع�ة لناحية 
 القيارة، )60 كم جنوب  الموصل(، مما أسفر 

عن مقتل ثاثة من عناصر التنظيم«.
يذكر أن تنظيم )داعش( قد اس�تولى على 
مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، )405 
كم ش�مال العاصمة بغداد(، في )العاشر من 
حزيران 2014 المنصرم(، قبل أن يمد نشاطه 
اإلرهاب�ي لمناطق أخرى عدي�دة من العراق، 
ويرتك�ب فيه�ا »انته�اكات« كثي�رة عدته�ا 
جهات محلية وعالمية »جرائم ضد اإلنسانية 

وإبادة جماعية.

      بغداد / المستقبل العراقي

الكردس�تاني  الديمقراط�ي  الح�زب  رأى 
بزعام�ة رئي�س اإلقلي�م مس�عود البارزاني، 
األحد، أن النظام اإلتحادي في العراق »فشل«، 
مؤكداً أنه من حق الكرد التمتع باإلستقال. 

وق�ال رئي�س وف�د الح�زب الديمقراطي 
الكردس�تاني كمال كركوكي في كلمة ألقاها 

خ�ال مؤتم�ر ح�زب االتح�اد الديمقراط�ي 
الك�ردي في س�وريا، إن�ه »من حق الش�عب 
الكردس�تاني أن يتمت�ع باس�تقاله وتقرير 
مصيره بنفسه«، مبيناً أن »النظام االتحادي 
في العراق فش�ل«.وأضاف كركوك، أن »غرب 
كردس�تان لي�س بعي�داً م�ن تحقي�ق حلم�ه 
والحصول على حقوقه«، مؤكداً على ضرورة 
»توحي�د الص�ف والموق�ف بي�ن األط�راف 

السياس�ية والوقوف بوجه داع�ش«. وأعلن 
كركوك�ي »دعم حزبه لح�ل القضية الكردية 
في تركيا«.يذكر أن حزب اإلتحاد الديمقراطي 
الك�ردي الس�وري عقد، في وقت س�ابق من 
الي�وم األح�د )20 أيل�ول 2015(، مؤتم�ره 
الس�ادس في منطقة رميان السومرية قرب 
الحدود مع إقليم كردستان بمشاركة األحزاب 

الكردية الرئيسية في إقليم كردستان.

األمريكيون يف العراق.. للقتال أم للتدريب؟!
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
يومياً نسمع ونقرأ في الشاشات واألجهزة 
اإلعامي�ة المختلف�ة عن الوج�ود االمريكي 
العس�كري في جبهات الح�رب ضد »داعش« 
وق�د انقس�منا وال زلنا في إطار تس�مية هذا 
الوجود، ه�ل هو وجود مقات�ل ولديه وجود 
ف�ي الجبهة أم أن االع�داد التي وصلت العراق 
منذ والية الرئيس المالكي الى والية العبادي 

هي للتدريب ليس اال؟!.
الحقيقة كان يجب ان نسمع التفريق بين 
ما ه�و تدريبي مما هو مقات�ل من الحكومة 
الحديث�ي  او  الدف�اع  وزارة  او  العراقي�ة 
المتح�دث الرس�مي لمكتب رئي�س الحكومة 
لكن بقاء المس�الة به�ذا الش�كل المبهم أثار 
ويثير الشكوك بامكانية ان تكون تلك االعداد 
االمريكي�ة الموج�ودة في مختل�ف الجبهات 
كم�ا مختلف المعس�كرات والقواع�د الجوية 

واهمها قاعدة الحبانية هو للتدريب فقط.
نريد في الحقيقة ان نسمع كاماً شافياً ال 
يدوخ المواطن والمس�ؤول والوزير والخفير 
ع�ن مهم�ة وج�ود تلك االع�داد الكبي�رة من 
الجن�ود والضب�اط االمريكيين ث�م ان الخطا 
او العي�ب او االث�ارة الس�لبية الت�ي يمكن ان 
يثيرها ه�ذا الوجود في الع�راق وبيننا وبين 
االمريكيين اتفاقية اطار ستراتيجي مشتركة 
تنظ�م العاق�ة باالمريكيي�ن ف�ي المجاالت 
االمنية والعس�كرية وتبادل الخبراء وارسال 

الجن�ود وق�ت الض�رورة اضاف�ة ال�ى 
والم�ال  واالقتص�اد  الصح�ة  جوان�ب 

والتجارة المشتركة بين البلدين؟!.
لي�س هنال�ك حي�اء او خج�ل ف�ي 
العاقة بين الواليات المتحدة االمريكية 
والعراق، فالعراق دول�ة كبيرة ومهمة 
ف�ي العال�م العرب�ي وف�ي اهتمام�ات 

السياس�ة الدولي�ة ويخ�وض حربا واس�عة 
وش�املة مع التطرف الداعش�ي االعمى كما 
يخوض حرب اس�تنزاف شرسة في مواجهة 
ع�دو يحت�ل مس�احات مهم�ة م�ن االراضي 
العراقي�ة والض�رورة تفت�رض وج�ود اطار 

ستراتيجي ينظم العاقة بين واشنطن وبغداد 
فلم�اذا اليقول لنا احد ان الوجود العس�كري 
االمريكي وهو ب�االالف في الحبانية«3600« 
االمريكي�ة  الرت�ب  مختل�ف  م�ن  عس�كري 
العس�كرية قتال�ي مثا او ان�ه للتدريب فقط 
لك�ي نقطع الصلة بالتواص�ل مع المعلومات 

الدولي�ة  واالمني�ة  والعربي�ة  االمريكي�ة 
والعراقية المتضاربة التي تقول مرة بالقتالي 
ومرة اخرى بالتدريبي؟!. االمريكيون يقولون 
ان تدف�ق االالف من الجن�ود االمريكيين على 
القواع�د الجوية العراقية تدريبي وقتالي وقد 
باش�رت الق�وات االمريكية بوض�ع الخطط 

للقي�ام  العراق�ي  الجان�ب  م�ع  المش�تركة 
بعملي�ات كبرى الس�تعادة الموصل واالنبار. 
اذن هنال�ك مهم�ة امريكية من وراء ارس�ال 
ه�ذا العدد النوعي من الق�وات االمريكية الى 
الع�راق م�ع ان المعلوم�ات االمنية الس�رية 
تق�ول ان الق�وات االمريكي�ة والس�ي اي ايه 

درب�ت اكث�ر م�ن 2000 عنص�ر م�ن الحرس 
الوطن�ي في المناطق الغربية للقيام بعمليات 
امنية تس�بق العمليات االمريكي�ة والعراقية 
الكب�رى لتحرير الموصل واالنب�ار. ان التكتم 
االمريكي على عدد القوات االمريكية التي تم 
تس�ريبها وارس�الها العراق يخفي في طياته 

وتحت ثيابه سرا اكبر هو ابقاء عملية تحرير 
المناطق العراقية س�را كيما تصل االمور الى 
مس�توى تس�تطيع الواليات المتح�دة البوح 
بالخط�ط الخاصة بتحرير الموصل. اعتقد ان 
االمريكيي�ن ين�اورون في العدد والتس�مية.. 
فم�رة يقولون ان المهمة تدريبية وان االدارة 
االمريكي�ة برئاس�ة اوباما تض�ع خطا احمر 
على التدخل البري وانها التستطيع المجازفة 
ب�ارواح االمريكيي�ن في ح�رب طويلة االمد 
ه�ي وضعت س�قفا لها يتجاوز ال3 س�نوات 
وم�رة اخ�رى تقترب م�ن اعان وج�ود هذا 
العدد م�ن العناصر االمريكي�ة لغرض القتال 
لكنها تترك فرصة التحليل للحاذق!. المس�الة 
المهم�ة االخرى ان حكوم�ة الرئيس العبادي 
تش�عر بالتقصي�ر الكبي�ر ل�ادارة االمريكية 
م�ع المس�الة العراقي�ة خصوصا ف�ي البعد 
المتعلق بالمس�اعدات االمريكي�ة المفترضة 
االطاري�ة  االتفاقي�ة  اط�ار  ف�ي  والواجب�ة 
حيث يتوج�ب الوقوف م�ع التزامات االتفاق 
ببعده العس�كري واالمني وباالخص االيفاء 
االدارة  عل�ى  الت�ي  العس�كرية  بااللتزام�ات 
االيف�اء به�ا خصوص�ا الطائ�رات واالعت�دة 
والصواري�خ وماقيمته 4 مليار دوالر دفعتها 
الحكوم�ة العراقية ول�م يتم االيف�اء بها من 
قب�ل االدارة االمريكية!. من هنا تريد حكومة 
الرئيس العبادي االفادة من الوجود العسكري 
االمريك�ي الش�رعي عبر االتفاقي�ة االطارية 
بانج�از انتص�ار كبير ف�ي االنب�ار والموصل 
مقابل ع�دم االيف�اء بااللتزام�ات االمريكية 
مع العراق وهي مس�الة صحيحة وانا 
اقف مع العبادي فيها..اذ مقابل المبلغ 
الكبي�ر الذي تم اقتطاع�ه من الموازنة 
االتحادية ولم يتم االيفاء ببنوده يجب 
االس�تفادة من الجه�د الميدان�ي. بكل 
االحوال س�واء كان الوج�ود االمريكي 
قتالي او تدريبي فان مايهمنا نحن العراقيين 
تحري�ر االراض�ي العراقي�ة من دن�س داعش 
وانس�حاب الق�وات االمريكية ال�ى قواعدها 
ف�ي الم�دن والس�واحل االمريكية كم�ا اتوا 

سيرحلون.. ويرحلون ونبقى.

      البصرة / المستقبل العراقي

قال محافظ البص�رة ماجد النصراوي أنه »من المقرر 
ان يشهد ش�هر نيس�ان المقبل افتتاح جس�ر محمد باقر 
الصدر المعلق في البصرة والذي يربط قضاء ش�ط العرب 
بمركز المحافظة«، الفتاً إلى أن »نسبة انجاز الجسر حاليا 
والذي يربط بين ضفتي شط العرب بلغت %64، بعد إزالة 

المعوقات والتجاوزات التي تعترض مسار الجسر«.
وأش�ار النص�راوي إل�ى أن »مش�روع جس�ر محم�د 
باقر الصدر من المش�اريع المهم�ة والعماقة في العراق 

والبصرة خاصة«.
وأوض�ح أن »ه�ذا المش�روع سيس�اعد على تنش�يط 

الحركة التجارية بين العراق وإيران من جهة البصرة«.

حمافظ البرصة:
 افتتاح جرس حممد باقر الصدر 

املعلق يف نيسان

نريد معرفة الحقيقة بشأن مهمة وجود االعداد الكبيرة من الجنود والضباط االمريكيين
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      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، امس األح�د، تمديد التقديم على الدرجات الش�اغرة 
والمس�تحدثة في هيئ�ة الحماية االجتماعي�ة لمحافظات )المثنى وميس�ان والبص�رة( وذلك لعدم 
اكتم�ال الع�دد المطلوب م�ن التقديم . وق�ال المتحدث باس�م وزارة العمل عمار منع�م ان »الوزارة 
م�ددت التقديم على التعيين بصفة باحث اجتماع�ي في هيئة الحماية االجتماعية لمحافظة )المثنى 
وميسان والبصرة( لغاية 28-9-2015 وذلك لعدم اكتمال العدد المطلوب من المتقدمين للتعيين في 
تلك المحافظات«. واضاف ان »التقديم س�يكون عن طري�ق الموقع االلكتروني للوزارة للعاملين في 
عملية المس�ح الميداني من جمي�ع االختصاصات باالضافة الى االختصاصات االنس�انية المطلوبة 
س�ابقا مع مراعاة ان تك�ون االفضلية لالختصاصات المطلوبة ابتداءا على ان تكون بطاقة الس�كن 
المقدم�ة صادرة من محافظات المحددة حصرا«. واوض�ح ان »اللجنة المركزية للتعيينات في هيئة 
الحماي�ة االجتماعي�ة انهت مقاب�الت المتقدمين من بغ�داد والكوت وذي ق�ار للتعيين بصفة باحث 

اجتماعي بعد استكمال االجراءات المطلوبة لهذا الغرض«

العمل: متديد التقديم للتعيني بصفة باحث اجتامعي يف ثالث حمافظات

      بغداد / المستقبل العراقي

لم يطلق س�كان المنطقة الصحراوية 
بي�ن محافظت�ي االنب�ار ونين�وى, الت�ي 
تع�د اب�رز معاق�ل »اإلره�اب«, رصاصة 
واح�دة ضد تنظي�م »داعش« من�ذ إعالن 
واليته المزعومة في الخامس من ش�هر 
كانون الثاني ف�ي العام 2014, بل رحبوا 
ب�«المتطرفين« وزوجوهم النساء, كناية 

بالحكومة بدافع طائفي.
وتشير التوقعات إلى تواجد اإلرهابي 
»داع�ش«   زعي�م  البغ�دادي,  بك�ر  أب�و 
بالمنطقة المذك�ورة ألنها تعد مالذا أمنا 

لإلرهابيين 
 وفيما يتح�دث خبير امني, عن تحول 
هذه المنطقة , ذات التوجه السلفي, إلى 
مالذ امن لقادة »داعش« نتيجة لطبيعتها 
الجغرافي�ة, أش�ار إلى أنه�ا باتت محطة 
اس�تقطاب اإلرهابيين الع�رب واألجانب 

القادمين للعراق. 
ويق�ع قض�اء البع�اج, ال�ذي يتواجد 
في�ه المج�رم البغ�دادي  إل�ى الغرب من 
الموصل جنوبي جبل سنجار على الحدود 

»العراقية- السورية«.
وبحسب مصادر أمنية, فان« المنطقة 
الصحراوي�ة الشاس�عة الت�ي تق�ع على 
الح�دود العراقي�ة الس�ورية، والتي تمتد 
على مس�افة 400 كيلومت�ر، انطالقا من 
منطق�ة البع�اج عل�ى الحدود الش�مالية 
للع�راق، وصوال إلى منطقة الرطبة، على 
الح�دود األردنية، تع�د المرك�ز العصبي 

لتنظيم داعش اإلرهابي«.
وقال�ت المص�ادر إن »ه�ذه المنطقة 
فيها العديد من التالل والكهوف، ما يجعل 
الوصول للمقاتلين فيها أمرا صعبا، ولهذا 
س�ميت ه�ذه المنطقة ب�� »ت�ورا بورا« 

الع�راق، على غرار »تورا بورا« األفغانية، 
معقل حركة طالبان، وهي المنطقة التي 
وق�ف أمامه�ا الجيش األمريك�ي عاجزا، 
خالل عملياته العسكرية التي تلت أحداث 

الحادي عشر من شهر أيلول 2011.
ولفتت المصادر إلى أن »هذه المنطقة 
داع�ش،  لتنظي�م  بالنس�بة  إس�تراتجية 
وتض�م العديد من المحافظات؛ منها التي 
في الع�راق، مثل نين�وى واالنبار، ومنها 
محافظ�ات ف�ي س�وريا، مث�ل البوكمال 

ودير الزور«. ب�دوره, قال الخبير األمني 
هش�ام الهاش�مي، أن »المجرم البغدادي 
اتخ�ذ م�ن البعاج موقع�ا ل�ه؛ باعتبارها 

األكثر تحصينا«.
وأض�اف الهاش�مي, وه�و متخصص 
في ش�ؤون تنظيم »داع�ش«, أن »أبا بكر 
البغ�دادي ل�م يع�د بإمكانه التح�رك في 
جميع المناطق الخاضعة لسيطرته، وأنه 
أصبح مضطرا لالختب�اء في مكان واحد 
مؤمن«، مش�يرا إل�ى  أن »زعيم »داعش« 

متواجد بمنطقة البعاج للعالج، وذلك إثر 
إصابت�ه خالل غارات للتحالف الدولي في 

شهر آذار الماضي«.
الصع�ب  »م�ن  إن  الهاش�مي  ورأى  
ج�دا تعقب الجماع�ات اإلرهابية في تلك 
المناط�ق ، ألنه�م يس�تعملون تقني�ات 
تجعل من الصع�ب تتبعهم، باإلضافة إلى 
أنه�م يس�تخدمون زوجاتهم ونس�ائهم 
إليصال الرسائل، بدال من وسائل االتصال 
الحديثة«.وع�زا الهاش�مي تح�ول ه�ذه 

المنطقة ، الذي ع�اش فيها خالل 2009، 
ال�ى حاضنة لإلرهاب إل�ى  إن »تصرفات 
وتقاليد سكان المنطقة مشابهة لقوانين 
»داع�ش«، من حيث التزام النس�اء بلبس 
النقاب، وإطالة الرجال لحاهم، ولبس�هم 
القمص�ان، ومن حي�ث تس�مية المواليد 
الج�دد بأس�ماء متداول�ة ل�دى التنظيم، 

كمصعب وأسامة«.
ومضى الهاش�مي بالقول, إن »شباب 
قبائل المنطقة قد اعتنقوا الفكر السلفي 

منذ تسعينيات القرن الماضي، وإن أغلب 
الش�يوخ واألئمة يتتلمذون ف�ي مدارس 
المملك�ة العربي�ة الس�عودية، ما جعلهم 

يتأثرون بالفكر الوهابي«.
ووفقا لمصادر محلي�ة, فان«  تنظيم 
القاع�دة ف�ي العراق؛ أنش�أ معس�كرات 
للتدري�ب ف�ي الصح�راء الغربي�ة ، الت�ي 
أصبح�ت موطنا لقادة التنظيم اإلرهابي، 
ولمخازن أسلحتهم وذخيرتهم، »والعديد 
من دور الضيافة قد تم إنشاؤها الستقبال 
اإلرهابيين األجانب، كما أن يتم استقبال 
لإلرهاب�ي  المبايعي�ن  الكتائ�ب  ق�ادة 

البغدادي«.
وأك�دت أن »ه�ذه الكتائ�ب التي يبلغ 
عددها خمسا؛ يتراوح عدد المجندين فيها 
بين 300 و 500، مقسمة حسب الجنسية 
والتخصص، مش�يرة إلى أن أكثرهم والء 

لزعيم »داعش« هي الكتيبة الليبية«.
وعن تش�كيل ه�ذه الكتائب, أش�ارت 
المص�ادر إل�ى أن الوح�دة المختصة في 
حماية القادة تتألف من مقاتلين من دول 
الخلي�ج والمغ�رب العرب�ي، فيم�ا تتمثل 
مهم�ة الكتائ�ب المكون�ة م�ن مقاتل�ي 
أوروبا الش�رقية وآس�يا؛ في جمع غنائم 

الحرب والضرائب، ونقل األسلحة«.
وبين�ت إن »الكتيبة الس�ورية تختص 
بحماية مقاطعة الرق�ة، بينما يعد »لواء 
تحري�ر الموصل« المتكون م�ن عراقيين 
بنس�بة 80 بالمائة؛ رأس حرب�ة التنظيم 

االرهابي«.
وبشأن إحصائية قتلى قادة«داعش«,  
ف�ان المصادر, تؤكد مقت�ل 19 قائدا، من 
أص�ل 43، منذ بداية ش�هر آب م�ن العام 
الماضي2014، وأنه يض�م اآلن بين 100 
و150 أل�ف مقات�ل من العراق وس�وريا، 

وقرابة 15 ألف أجنبي.

سكان الصحراء الغربية.. »متطرفون« حيمون املجرم البغدادي
مالذ آمن للتنظيمات اإلرهابية!

      المستقبل العراقي/ عادل الالمي

وج�ه س�الح الج�و العراق�ي, أمس 
األح�د, ضربة جوية نوعية, اس�تهدفت 
اجتماع�اً إلرهابي�ي »داع�ش« بمدين�ة 
الرم�ادي, كانوا يخططون خالله لش�ن 
عملي�ات إرهابية خالل أي�ام العيد, الذي 

سيبدأ الخميس المقبل.    
بم�وازاة ذلك, اعتقلت القوات األمنية 
»إرهاب�ي خطي�ر« كلفه زعي�م التنظيم 
اإلرهاب�ي أبو بك�ر البغدادي, بتش�كيل 
خلية لتصفية المنش�قين ع�ن التنظيم, 
بينم�ا قت�ل عدد م�ن ق�ادة اإلرهاب في 
مناط�ق مختلف�ة الت�ي ش�هدت تق�دم 

عسكري للجيش والحشد الشعبي.     
قض�اء  مجل�س  رئي�س  وبحس�ب 
الخالدي�ة بمحافظ�ة األنبار عل�ي داود، 
فان »ما ال يقل عن 20 عنصراً من تنظيم 
داع�ش اإلرهابي,قتل�وا بقص�ف جوي 
شنته طائرات حربية عراقية على تجمع 
لهم ش�رقي مدين�ة الرم�ادي العاصمة 

المحلية لمحافظة االنبار«.
قصف�ت  الطائ�رات  ،ان  وأض�اف 
مؤتم�راً لتنظيم داعش ف�ي منطقة البو 
بالي ش�رقي الرم�ادي كان الحاضرون 
فيه يع�دون لهجمات ف�ي عيد األضحى 

يستهدفون بها منطقة الخالدية.
وبين داود, ان«ذلك القصف اسفر عن 
قتل ما ال يقل عن 20 عنصرا من التنظيم 

بينهم قادة وانتحاريون«.
عل�ى صعيد أخر, اعتقلت قوة خاصة 
قيادي�ا في ما تس�مى »والي�ة الجنوب« 
التابعة لتنظيم »داعش« المدعو حس�ين 
عب�د الرحمن محمد خ�الل عملية امنية 
نفذتها في مناط�ق، جنوبي بغداد، فيما 
أك�د أن اإلرهابي اعترف برئاس�ته لجنة 
ش�كلت حديث�ا لتصفية المنش�قين عن 

التنظيم.
واستندت عملية االعتقال, التي نفذتها 
قوة اس�تخبارتيةخاصة,  إلى معلومات 
اس�تخبارية ومتابع�ة دقيق�ة للمناطق 
التي يتنقل فيه�ا االرهابي، الذي اعترف 

خالل التحقيقات األولي�ة معه بانتمائه 
للتنظي�م والمس�ؤول عن لجنة ش�كلت 
حديثا لتصفية المنش�قين ع�ن التنظيم 
الجنوب«.بدورها,أعلن�ت  والي�ة  ف�ي 
خلي�ة اإلعالم الحربي، عن تمكن طيران 
الجيش والقوة الجوية العراقية، من قتل 

العش�رات من »داع�ش« وتدمير مواقع 
ومع�دات ومس�تودعات أس�لحة وعتاد 
خاصة بذلك التنظي�م، في منطقتي البو 
ش�جل ومعبر الصوفية باألنبار. وقالت 
الخلي�ة، في بي�ان صحف�ي، إن »طيران 
الجي�ش العراق�ي وّجه ضرب�ة لمواقع 

داع�ش في األنبار، اس�فرت ع�ن تدمير 
أرب�ع عج�الت تحمل رشاش�ات أحادية 
وقت�ل ثمانية من مس�لحي تلك العصابة 
اإلرهابي�ة، ف�ي منطق�ة الب�و ش�جل«. 
أن  الحرب�ي،  اإلع�الم  وأضاف�ت خلي�ة 
»طائرات السوخوي قصفت أهدافاً لتلك 

العصابات، ما أس�فر عن تدمير خمس�ة 
مقار لها وقتل العش�رات من مسلحيها 
وتدمي�ر مس�تودعات األس�لحة والعتاد 
بالمحافظ�ة«.  الصوفي�ة،  معب�ر  ف�ي 
وبمحافظة صالح الدين,  قال ضابط في 
الجيش, أن احد ابرز القياديين في تنظيم 

داعش اإلرهابي عراقي الجنسية قتل في 
معارك اندلعت في مدينة بيجي النفطية 
ش�مالي المحافظة.وق�ال الضاب�ط، أن 
القيادي بما يسمى »والية صالح الدين« 
اإلرهابي المدعو »مصطفى ظافر« قتل 
اثناء تقدم القوات األمنية خالل العمليات 
التي انطلقت لتحرير ما تبقى من مدينة 
بيجي.في الغضون, اعلن مسؤول إعالم 
الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني في 
الموصل س�عيد مموزين�ي، عن مصرع 
20 مس�لحا من »داع�ش« بينهم »أمير« 

بتسمم غذائي غرب الموصل.
وق�ال مموزين�ي ، إن »20 مس�لحا 
م�ن تنظيم داع�ش لق�وا مصرعهم في 
قض�اء البع�اج غ�رب الموص�ل بس�بب 
تعرضه�م لتس�مم غذائي«، مبين�ا أن » 
م�ن بينه�م يدع�ى أب�و زيدان«.وأضاف 
مموزين�ي أن »مجهولي�ن وضعوا مواد 
سامة في غذاء المسلحين«، الفتا إلى أن 
»عمليات مواجهة مسلحي داعش تشهد 
تصاعدا ردا على ممارساته المتطرفة«. 
وتخض�ع الموص�ل لس�يطرة »داعش« 
من�ذ )10 حزي�ران 2014(، إذ تعاني من 
أزمة أمنية وإنسانية كبيرة نتيجة سعي 
التنظي�م إلى فرض رؤيت�ه »المتطرفة« 
عل�ى جميع نواحي الحي�اة في المدينة، 
فيم�ا تتواص�ل الضرب�ات الجوي�ة على 
مواقع التنظيم في المحافظة وغالبا ما 
تس�فر مقتل وإصابة عدد من عناصره.

وف�ي تط�ور أخ�ر, ق�ال موزين�ي، أن 
»داعش« أعدم ش�ابين وس�ط الموصل 
بتهمة التصوير من خالل الهاتف النقال.  
وبي�ن، إن »تنظي�م داع�ش ق�ام باعدام 
ش�ابين في منطقة باب الطوب وس�ط 
الموص�ل«، مبينا أن »إعدام الش�ابين تم 
بع�د إتهامهما بتصوي�ر األماكن العامة 

داخل الموصل عبر هواتفهم النقالة«.
»إع�دام  أن  مموزين�ي  وأض�اف 
الش�ابيين تم علنا به�دف بث الرعب بين 
الس�كان«، الفت�ا إلى أن »داع�ش إعتقل 
قبل يومين 127 شخص بتهمة إستخدام 

الموبايل«.

إحبـاط خمطـط »داعشـي« لشـن هجمـات إرهـابيـة فـي العيـد
مقتل عدد من ابرز قادة اإلرهاب

الشباب املهاجر يشرتي »سرتة النجاة« من العراق لطرد »فوبيا الغرق« يف تركيا
أعداد الهاربين تزداد 

       بغداد/المستقبل العراقي

يق�ف الش�اب علي ص�دام خ�ارج متجر 
لبي�ع التجهيزات الرياضية في بغداد، ينتقي 
س�ترة نجاة برتقالية اللون مزودة صفارة، 
التزاًما بنصيحة اصدقاء س�بقوه في رحلة 
محفوف�ة بالمخاط�ر للهج�رة بح�راً نح�و 

اوروبا.
وص�دام هو واح�د م�ن آالف العراقيين 
والسوريين الذين باتوا يغامرون بكل شيء 
لالنتقال الى تركيا ومنها نحو اوروبا، بحثا 
عن حياة افضل. ويقبل العديد من العراقيين 
على شراء سترات النجاة في بغداد، قبل بدء 
رحلتهم المحفوفة بالمخاطر من الس�احل 

التركي الذي يبعد 1500 كلم.
ف�ي ش�ارع الرش�يد المع�روف بمتاجر 
التجهي�زات الرياضي�ة، يس�تعيد ص�دام ذو 
اللحي�ة الخفيف�ة الظ�روف القاس�ية التي 
عرفه�ا منذ والدته ف�ي 1990، الع�ام الذي 
ش�هد اجتياح نظام الرئي�س المقبور صدام 
حسين الكويت، وما تاله من اعوام الحصار 
الدولي حت�ى االجتياح األمريكي في 2003، 
ودخول البالد من بعده في دوامات متتالية 
م�ن العن�ف، أحدث���ته�ا س�يطرة تنظي�م 
»داعش« على مس�احات واس�عة من البالد 

في حزيران 2014.

ويق�ول صدام »اري�د ان اهاج�ر الى أي 
مكان في اوروبا، اليونان، المانيا«.

سبق صدام للهجرة خمسة من أصدقائه، 
قدموا الي�ه نصيحتين, اللحاق بهم، والتزود 
بس�ترة نجاة تفادًيا لح�وادث غرق المركب 

الذي ينقله من تركيا.
ويقول عنهم »هاجروا بالبحر عن طريق 
تركي�ا  بعضه�م لم يأخ�ذوا نجادة )س�ترة 

نجاة(، بعضهم احتاجوا اليها«.
يضي�ف »قال�وا ل�ي تع�ال«، وان�ه م�ن 
الض�روري »ان تحض�ر معك نج�ادة عندما 
تعب�ر  اه�م ش�يء النج�ادة«، موضح�اً ان 
ثالثة من اصدقائه كانوا يعرفون الس�باحة 
م�ن قب�ل، اال ان اثني�ن منه�م تعلماها قبل 

الهجرة.
وف�ي حين يقدر بعض التجار بان س�عر 
س�ترة النجاة في تركيا قد يص�ل الى مئات 
ال�دوالرات، اال ان س�عرها ف�ي الع�راق ال 

يتجاوز 20 دوالًرا.
وبات�ت س�ترات النجاة حاجة اساس�ية 
للمهاجري�ن نح�و اوروب�ا، اذ ان العديد من 
الق�وارب الت�ي تنقله�م تعرض�ت لحوادث 
غرق. وق�ال ناج�ون إن المهربين يمتنعون 
عن تزويدهم بها، او يقدمون اليهم عدًدا اقل 

مما يحتاجونه.
ويش�كل العراقي�ون نس�بة كبي�رة من 

االعداد المتزاي�دة للمهاجري�ن نحو اوروبا 
في االشهر الماضية. وبحسب ارقام منظمة 
الهجرة الدولية، وصل اكثر من تس�عة آالف 
عراق�ي ال�ى اليونان في الفت�رة بين كانون 
الثاني/يناير ونهاية آب/اغسطس، ما يجعل 

منهم خامس مجموعة بحسب الجنسية.
وفقد اكثر من 2800 شخص حياتهم في 
البحر المتوسط خالل 2015، بينهم اكثر من 
380 من الش�رق االوسط وش�مال افريقيا، 

بحسب المنظمة.
ال يش�كل صدام اس�تثناء بين العراقيين 
تج�ار  يق�ول  اذ  الهج�رة،  ال�ى  الس�اعين 
التجهيزات الرياضية ان الطلب على سترات 
النج�اة ارتفع بش�كل ملحوظ هذه الس�نة 
مقارن�ة بالع�ام الماضي، وبلغ مس�تويات 

غير مسبوقة.
 ويق�ول ج�واد توفي�ق الذي ب�دأ العمل 
ف�ي تجارة التجهيزات من�ذ 30 عاًما، »صار 

سحب )طلب( كثير على النجادات ».
امض�ى توفي�ق اكث�ر م�ن 15 عاًما في 
هولن�دا قبل ان يع�ود الى الع�راق في العام 
2006، ويعتم�د عل�ى تجربت�ه ف�ي الغربة 

لينصح الشباب بعدم تكرارها.
ويقول »الش�اب يفكر انه عندما يهاجر 
يلق�ى حياة كريمة وعمالً, لكن بش�كل عام 
أنصح الش�باب اال يس�افر, ما هو مستقبله 

هناك؟«,مضيفا »ابن البل�د )العراقي( الذي 
يعيش في أوروبا، ال عمل لديه«.

ويح�اول آخرون ثني الش�باب العازمين 
على الهجرة بطريقة أخرى.

ويوض�ح عام�ر ال�ذي يعمل ف�ي متجر 
لأللبس�ة الرياضية »اقول لهم إن الس�ترات 
الت�ي نبيعها غير مضمون�ة« ألنها مصممة 

لألنهر أو برك السباحة.
يضي�ف: »بعضه�م يس�تجيب لكالم�ي 
وبعضه�م ال«، مش�يراً إل�ى أن بيع س�ترات 
النج�اة ارتفع بنس�بة 60 بالمئ�ة عن العام 

الماضي.
ويؤك�د ان�ه »لم ي�َر ذلك )االقب�ال(« من 

قبل، مضيفا أن الشراة معظمهم شبان.
وبينما يقبل كثيرون على شراء السترات 
قبل رحل�ة الهجرة، يعمد آخرون، ال س�يما 

من الفتية، الى تعلم السباحة.
عن�د ضف�اف نه�ر دجل�ة ف�ي منطق�ة 
الش�واكة وس�ط بغداد، يؤش�ر علي مهدي 
عل�وان )52 عاًم�ا( لمجموع�ة م�ن الفتية 
يلهون في النهر، قائال »هؤالء هم المجموعة 

الثانية، وعائالتهم تنتظر« السفر.
ويوض�ح ان المجموع�ة االول�ى الت�ي 
علمه�ا الس�باحة بل����غ ع�دد افرادها 15 
ش�خًصا، مش�يرا ال�ى انهم جميع�ا غادروا 

البالد نحو اوروبا.



»قلق« دولي من تفاقمها

 تش�ر الدراس�ات اىل أن حق�وق اإلنس�ان يف 
البحري�ن منتهكة اىل أبعد الح�دود إذ ال يتمتع 
البحرين�ي بالحصان�ة وال بحريت�ه  املواط�ن 
يف التعب�ر ع�ن آرائ�ه السياس�ية أو انتق�اده 
للحكوم�ة هناك، فملف املعتقلني السياس�يني 
والناشطني يف مجال حقوق اإلنسان واملطالبني 
بالحق�وق م�ن أه�م امللف�ات الت�ي يجب عىل 
املنظم�ات املعني�ة ومجل�س حقوق اإلنس�ان 
التاب�ع لألمم املتح�دة بالوقوف عن�ده طويالً 

ألهميته الكبرة.
ومنذ دخول ما يس�مى ب��“درع الجزيرة” اىل 
البحرين وقمعه للحراك الشعبي السلمي هناك 
وال�ذي كان من املمكن ب�أن يطيح بآل خليفة 
ل�وال التدخ�ل الس�عودي اإلمارات�ي الخليجي 
وقمع�ه للتظاه�رات الس�لمية املطالبة بالحد 
األدن�ى من الحقوق والعدالة والحرية، فمازلنا 
نش�هد تحركات ش�عبية تطالب باإلصالحات 
السياس�ية واإلفراج عن املعتقلني السياسيني 

ومحاربة الفساد.
ويف هذا الس�ياق اص�درت 33 دولة من جنيف 
ع�ر مجل�س حق�وق اإلنس�ان التاب�ع لألمم 
جمل�ة  س�بتمر2015   14 اإلثن�ني  املتح�دة 
مقررات يف بيان مشرتك يدين انتهاكات حقوق 
اإلنس�ان يف البحرين، وأبرز الدول املوقعة عىل 
ه�ذا البيان كان�ت أمريكا، فرنس�ا، بريطانيا، 
أملانيا، اسرتاليا، سويرسا، وطالبت هذه الدول 
برضورة إلغاء كافة املحاكمات التي لم تستوِف 
املعاير الدولية باإلضاف�ة اىل إلغاء محاكمات 
ال�رأي، البيان املؤلف من 25 بن�د دعا اىل جعل 
القض�اء أكثر حيادي�ة وش�فافية واىل احرتام 
حرية التعبر وعدم مضايقة الناشطني يف هذا 
املجال كما أنه دع�ا اىل التوقف عن االعتقاالت 

التعسفية وتعذيب املعتقلني.
أه�م البنود التي ج�اءت يف البيان الذي صدر يف 

جنيف مؤخراً:
1- جع�ل القض�اء أكث�ر حيادي�ة وش�فافية 

واستقالل وفعالية.
2- أوضاع حقوق اإلنس�ان يف البحرين خطرة 

ومثرة للقلق.

3- احتج�از القارصي�ن مم�ن هم دون س�ن 
ال�18 عاماً بسب مشاركتهم يف التظاهرات.

4- تقاري�ر عن االس�تخدام املف�رط للقوة من 
قبل الرشطة والقوى األمنية.

5- االرساع يف التنفيذ الكامل لتوصيات مجلس 
حقوق االنسان.

6- إلغاء األحكام التي ال تتمايش مع االلتزامات 
الدولية ومنها أحتجاز زعيم املعارضة الش�يخ 

عيل سلمان.
7- يجب ضمان الحق يف التجمع السلمي.
8-السماح ملقرر التعذيب بزيارة البحرين.

9- التع�اون م�ع مجل�س حق�وق االنس�ان 

والهيئات األممية.
10- إطالق رساح جميع األش�خاص املعتقلني 

ملجرد ممارستهم لحقوقهم اإلنسانية.
11- تهيئة األجواء لحوار وطني مفتوح.

وأعرب�ت الدول ال�33 ع�ن ” القلق إزاء تقارير 
الذي�ن  األش�خاص  وس�جن  مضايق�ة  ع�ن 

يمارس�ون حقوقه�م يف حرية ال�رأي والتعبر 
والتجمع الس�لمي، وبما يف ذل�ك املدافعني عن 
حقوق اإلنس�ان مع انعدام أي ضمانات تكفل 
قيام محاكمات عادل�ة، و احتجاز القارصين 
ت  بس�بب مش�اركتهم يف املظاه�رات” وع�ررّ
عن “القلق إزاء التقاري�ر الواردة عن التعذيب 

وسوء املعاملة يف املعتقالت، بما يف ذلك األعمال 
االنتقامي�ة ضد الضحايا الذين يدلون ببالغات 
عن انته�اكات حقوق اإلنس�ان أو ضد األفراد 

املتعاونني مع األمم املتحدة.”
ودعت ه�ذه ال�دول الس�لطات يف البحرين ب� 
“اإلرساع يف التنفي�ذ الكام�ل لتوصي�ات لجنة 
تقيص الحقائق واالستعراض الدوري الشامل، 
من خ�الل اتخاذ مزي�د من التداب�ر إللغاء أو 
تعدي�ل األحكام القانوني�ة التي ال تتماىش مع 
االلتزامات الدولية لحقوق اإلنسان يف البحرين 
التعبر”.كان�ت  بحري�ة  املتعلق�ة  وخاص�ة 
الس�لطات البحرينية دائماً ما رفضت التعاون 
مع منظم�ة حقوق اإلنس�ان ومنعت املبعوث 
الخاص بها واملقرر الخ�اص املعني بالتعذيب 
من دخول أراضيها، ملنعهم من توثيق الجرائم     
الت�ي ترتكب بحق اإلنس�انية عىل يد آل خليفة 
ولذل�ك دعا البيان س�لطات البحرين الس�ماح 
للمقرر الخاص املعني بالتعذيب بزيارتها، كما 
وح�ث البيان الحكومة البحرينية عىل ضمان” 
الحق يف التجمع الس�لمي عر إصدار تعليمات 
واضح�ة لق�وات األم�ن تتضم�ن االمتناع عن 
اس�تخدام الق�وة املفرط�ة ض�د املتظاهرين، 
وفقا للمعاير الدولية وضمان تطبيقها”.كما 
وأك�د رئيس منتدى البحرين لحقوق اإلنس�ان 
يوس�ف ربيع، الثالث�اء 14 س�بتمر 2015،يف 
كلم�ة ألقاه�ا أمام مجل�س حقوق اإلنس�ان 
يف جني�ف ع�ىل أنرّ أوض�اع حق�وق اإلنس�ان 
يف البحري�ن ت�زداد س�وءاً ج�راء السياس�ات 
القمعي�ة واس�تمرار االنته�اكات التي تنفذها 
الس�لطات يف الذي�ن يطالب�ون بالديمقراطية 
والحري�ات والعدالة االجتماعي�ة، ولفت أيضاً 
ب�أن الترصيحات التي أدىل بها املتحدث باس�م 
الخارجية األمريكية جون كري بشأن تحسن 
حالة حقوق اإلنسان يف البحرين وزيادة الدعم 
األمني األمريكي لس�لطات البحرين والتنسيق 
معها بش�أن الحرب عىل اليمن هو أمٌر مغلوط 
وغ�ر الئ�ق، وطال�ب اإلدارة األمريكي�ة بعدم 
حماي�ة اإلج�راءات القمعي�ة التي تق�وم بها 
س�لطات البحرين، ألن س�لطات البحرين ترى 
يف ذلك فرصة لالس�تمرار بانتهاكاتها لحقوق 

اإلنسان والتهرب من التزاماتها الدولية.

البحرين.. انتهاكات حقوق اإلنسان مستمرة

من عجائب األم�ور وغرائب الدهور إن 
راعية اإلرهاب الدولي، والقطب الرئيس في 
الحروب االستعالئية، ورأس الشر والدمار 
ف�ي كل الغارات العدوانية، تس�مح لش�ذاذ 
اآلفاق برفع الش�عارات المناهضة للشعب 
العرب�ي ع�ن طري�ق مقاطعة بيع وش�راء 
الوق�ود الخليجي والش�رق أوس�طي، على 
الرغم م�ن عالقاتها الحميم�ة بتلك الدول، 
وعل�ى الرغم من قواعدها الحربية الجبارة 
المنتش�رة ف�وق أرض وفي مي�اه األقطار 
العربية الت�ي خضعت له�ا، وأعلنت الوالء 

المطلق ألرباب النظام الوثني الجديد.
حصل األمريكيون المناهضون للعرب، 
والداعمون إلس�رائيل على ترخيص وتأييد 
رس�مي بإنش�اء محطات لتجهي�ز الوقود 
-Te بتحمل عنوان )وقود خال من اإلرها

ror free oil()(تعلن عن مقاطعاتها لنفط 
الشرق األوسط، وال تبيع الوقود المستورد 

من البلدان العربية وال اإلس�المية، بذريعة 
إن تل�ك ال�دول ه�ي الت�ي ترع�ى اإلرهاب 
الجي�وش  وإن  أمري�كا،  إل�ى  وتص�دره 
األمريكي�ة الج�رارة تجحفل�ت ف�ي الديار 
العربية لتنش�ر السلم والسالم على أجنحة 

صواريخ توما هوك. .
تقول الناش�طة األمريكية جو كوفمان 
Joe Kaufmanالمعروفة بوالئها إلسرائيل: 
إن األمريكيين ال يريدون أن تذهب أموالهم 
إلى جيوب العرب، وإنهم يقودون سياراتهم 
لمس�افات طويلة تزيد على عش�رين ميال 
حتى ال يشتروا النفط الخليجي أو العربي، 
ورفعوا ش�عارات تقول: )ال تسهم بتمويل 
اإلرهابيي�ن العرب(, وش�عارات تحريضية 

وأخرى استفزازي.
ول�دت فكرة محطات الوق�ود المعادية 
للعرب ف�ي مدينة )ك�ورال س�برنكز( في 
مجامي�ع  ي�د  عل�ى  وتأسس�ت  فلوري�دا، 

موالية إلس�رائيل، فتعاملت مع الش�ركات 
أمري�كا  ق�ارة  ف�ي  العامل�ة  األمريكي�ة 
الجنوبي�ة، وافتتح�ت أول�ى محطاتها في 
مدين�ة )أوماها( في نبراس�كا في الش�هر 
األول من ع�ام 2007، فتلقت بعض التأييد 
والدع�م من المنظم�ات المتصهينة. لكنها 
تلقت في الوقت نفس�ه صفعة شديدة من 
موقع االنتفاضة االلكترونية،الذي وصفها 

باإلصابة بما يسمى اإلسالم فوبيا.
تتعام�ل تل�ك المحط�ات حصري�ا م�ع 
ش�ركة )س�نكلير(، الت�ي لها اس�تثمارات 
نفطية في معظم بلدان العالم، ومنها بعض 
ال�دول العربية، ما يعن�ي احتمال أن يكون 
الوقود ال�ذي تبيع�ه المحطات مس�تورداً 
م�ن حقول الخليج العرب�ي، وهذا ما أكدت 
علي�ه )كوفمان( نفس�ها، عندم�ا اعترفت 
بتعاملها مع بعض النفوط العربية، فلجأت 
إل�ى تضليل ال�رأي الع�ام األمريكي بقصد 

استغالل الناس في إعالن العداء للعرب.
م�ن المفارق�ات الجميل�ة ان صيح�ات 
االعت�راض والش�جب ض�د آلية عم�ل تلك 
2009 ف�ي  المحط�ات تعال�ت من�ذ ع�ام 
األوس�اط اإلعالمي�ة األمريكي�ة، لكننا لم 
نس�معها في البلدان العربية، التي تهافتت 
عل�ى مطاع�م ماكدونال�د، وأدمن�ت عل�ى 
منتج�ات الك�وال، وتعاطف�ت م�ع ق�وات 
المارين�ز الذي�ن انتهك�وا حرم�ات الدي�ار 
العربي�ة، ودنس�وها بأقدامه�م الهمجية، 
وارتكبوا سلس�لة من الجرائم قبحت وجه 

التاريخ ؟؟. .
كان األجدر به�م أن يرفعوا يافطاتعلى 
واجهات محطاتهم، تقول: )وقود خال من 
الكراهية( لبيع النفط المستورد من بعض 
الحكوم�ات التي تنقصها الم�روءة، والتي 
اخت�ارت الوق�وف ض�د ش�عوبها ودينه�ا 
وتاريخه�ا، وضد نفس�ها، فأذعنت للناتو، 

ال�والء  ف�روض  كل  للبنتاغ�ون  وقدم�ت 
والطاع�ة، وتنازل�ت عن مبادئه�ا وقيمها 
تارة باس�م التحض�ر، وتارة أخرى باس�م 
االس�تكبار والتكب�ر، حتى ص�ارت أمريكا 
ه�ي مثاله�ا األعل�ى، وص�ارت األمريكية 
المتهتك�ة )ماري تش�يني( نجلة اإلرهابي 
الدولي )ديك تشيني( هي المرجع التربوي 
الدراس�ة االبتدائي�ة  ف�ي تعدي�ل مناه�ج 
والثانوي�ة ل�دول مجلس الته�اون العربي، 
ومن ال يص�دق كالمنا فليذه�ب ليتفحص 
مصداقيتنا في الشبكة الدولية )االنترنت(، 
بمجرد كتابة اسمها)Mary Cheney( ليرى 
بنفس�ه المستوى األخالقي لهذه المشرفة 
التربوي�ة المتهتكة، وليقرأ م�ا كتبه عنها 
الدكت�ور عب�د الل�ه النفيس�ي، وم�ا كتبته 
الكاتبة وفاء عبد الكريم، وسنأتي على ذكر 
)ماري تشيني( في مقالة استقصائية في 

األيام القليلة القادمة بإذن الله.

   بغداد / المستقبل العراقي

شيخ سعودي حيرم 
»التحليل الريايض«!
     بغداد / المستقبل العراقي

سببت فتوى أطلقها الشيخ محمد 
صالح المنجد في حالة من الجدل ليس 
في الشارع الرياضي السعودي فحسب 
إنم�ا ف�ي الوس�ط الرياض�ي العرب�ي 
كل�ه حي�ث طالبت تل�ك الفت�وى بمنع 
العم�ل كمحل�ل “رياضي وفن�ي” فيما 
أج�ازت العمل في التحليل العس�كري، 
واالقتصادي.وج�اءت  والسياس�ي، 
الفت�وى في س�ياق اإلجاب�ة على أحد 
الس�ائلين عبر موق�ع إلكتروني يدعى 
“اإلسالم سؤال وجواب”، يشرف عليه 
الشيخ السعودي محمد صالح المنجد، 
حي�ث أوض�ح أن�ه ال ينبغ�ي أن يعم�ل 
المس�لم كمحلل “رياضي” أو “فني” ، 
وال حرج في العمل كمحلل “عسكري” 
أو”اقتصادي”.وتاب�ع  “سياس�ي”  أو 
“أم�ا المحلل الرياضي فإن�ه من يتتبع 
األلع�اب الرياضي�ة المختلف�ة، ويدقق 
ف�ي أداء أصحابها، ويجم�ع معلومات 
ح�ول الالع�ب ونادي�ه وتاريخ�ه، ث�م 
يخ�رج ليحل�ل أداء تلك الف�رق، وأولئك 
الالعبي�ن، وق�د عجبن�ا مم�ن خ�رج 
عل�ى الفضائي�ات واش�تهر بتحليالته 
الرياضية، وقد رأين�اه أضاع عمره في 
تتب�ع المباري�ات، وأداء الالعبين، وإنه 
ليذهل السامع والمش�اهد لما يسمعه 
ويش�اهده م�ن وف�رة معلومات�ه في 
والنجاح�ات  واألداءات،  المباري�ات، 
لألندية والالعبين، وكل ذلك في أمور ال 
تنفعه عند ربه تعالى، وال تعلي درجته، 
وال تكف�ر س�يئاته، ول�و أنه اس�تثمر 
طاقته وجهده ف�ي العلم النافع المفيد 
أن  الفت�وى  أعجوبة”.وأك�دت  لص�ار 
المحلل الفني أش�د إثماً م�ن الرياضي، 
ألنه يتابع الفناني�ن والراقصات، وهذا 
س�يزيد آثام�ه وذنوب�ه مقاب�ل عمل�ه 
موضح�اً فكم سيكتس�ب مث�ل هؤالء 
م�ن آثام وذن�وب مقابل ما يس�معونه 
التعظي�م  يأت�ي  ث�م   ، ويش�اهدونه 
والمدح والثن�اء ألولئك الحثاالت الذين 
فس�دوا وأفس�دوا ، وضل�وا وأضل�وا 
لالقت�داء  والدع�وة   ، أحواله�م  بذك�ر 
به�م ، واتخاذه�م مث�اًل أعلى”.وأطلق 
الجمهور الرياضي الس�عودي هاشتاج 
الرياض�ي  “التحلي�ل   ، عن�وان  حم�ل 
ح�رام” تحدثوا فيه عن فتوى الش�يخ، 
عدد من الكت�اب والمحللين الرياضيين 
استش�اطوا غضباً من تلك الفتوى مثل 
الكاتب تركي الناصر السديري الذي قال 
على صفحته الشخصية بتويتر”أحدث 
التحلي�ل  المنج�د  الداعي�ة  مخمخ�ات 
الرياض�ي ، ح�رام! ..ه�ذا الداعي�ة هو 

صاحب فتوى..قتل”ميكي ماوس”.

مسقط تستدعي السفري السعودي: حربكم عىل اليمن متثل هتديدًا الستقرار املنطقة
     بغداد / المستقبل العراقي

وزارة  عب�ر  عم�ان  س�لطنة  اس�تدعت 
الخارجية عيد محمد الثقفي س�فير المملكة 
العربية الس�عودية لدى الس�لطنة وس�لمته 
مذك�رة احتج�اج على قيام طي�ران التحالف 

العدواني باس�تهداف منزل الس�فير العماني 
في العاصمة اليمنية صنعاء، وأعربت له عن 
أس�فها لهذا الحادث وأن السلطنة في انتظار 

تفسير له، حسب ما نقل موقع المسلة.
وذكرت وكال�ة األنباء العمانية أن توجيه 
ه�ذه المذكرة يأتي كون أن الرياض هي التي 

تق�ود التحالف في الحرب الدائ�رة حالياً في 
اليم�ن .وجاء ف�ي مذك�رة االحتج�اج “نود 
إبالغك�م بأس�فنا الش�ديد الس�تهداف مق�ر 
سكن س�فير الس�لطنة في العاصمة صنعاء 
مم�ا أدى إلى تدمي�ر المبنى ووق�وع أضرار 
جس�يمة، وإننا إذ نحتج على هذا العمل فإننا 

نطالب المملكة بتقديم تفسير لهذا التصرف 
غي�ر المقب�ول تج�اه مصالح الس�لطنة في 
صنعاء”.وتابعت “لقد حرصت السلطنة منذ 
بداية هذه الح�رب في اليمن أن تعمل بكل ما 
ه�و متاح من جهد مس�اعد للمملكة العربية 
الس�عودية وترى أن اس�تمرار ه�ذه الحرب 

عل�ى الم�دى غير المنظ�ور قد يمث�ل تهديداً 
الستقرار المنطقة”.

وأعربت السلطنة عن أملها في بذل المزيد 
م�ن الجهد في اليمن بش�أن إنه�اء األوضاع 
الحالي�ة وتش�جيع األط�راف اليمني�ة عل�ى 

الحوار وتحقيق استقرار بالدهم.
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     بغداد / المستقبل العراقي

منح قائد القوات المس�لحة الليبية 
الل�واء خليف�ة حفتر الض�وء األخضر 
للقيادات العس�كرية كي تباشر عملية 
بنغ�ازي  مدين�ة  لتحري�ر  “الحت�ف” 
ف�ي الوق�ت ال�ذي أب�دت في�ه األم�م 
للتصعيد.وعقد  اس�تهجانها  المتح�دة 
حفتراجتماعا موس�عا مع قادة كتائب 
الجيش، ناقش خالله تفاصيل المعركة 
األخي�رة، لتحرير مدين�ة بنغازي.كما 
أعط�ى تعليماته للطياري�ن في قاعدة 
“بنينا” الجوية وقادة المحور الغربي، 
بقصف أهم وآخر معاقل هذه الجماعات 
الت�ي تتمثل ف�ي الفرع الليب�ي لتنظيم 
“داعش”، وكتائب ما يس�مى بالدروع، 
وتنظيم ما يعرف ب�”أنصار الشريعة”.

وحس�ب وكالة األنباء الليبية، يعد هذا 
االجتماع األول منذ أشهر، ويهدف إلى 

إحراز تقدم عسكري في بنغازي، التي 
يقاتل فيها الجيش والقوات المس�اندة 
له من شباب األحياء، منذ أكثر من عام 
دون التمكن من القضاء بش�كل نهائي 
على الجماعات اإلرهابية.وتمهد عملية 
“الحت�ف” إل�ى تق�دم الق�وات البرية 
بالجيش الليبي لحس�م المعركة البرية 
في المدينة.من جهتها، استنكرت بعثة 
األم�م المتح�دة للدعم في ليبيا بش�دة 
التصعيد العسكري األخير في بنغازي، 
مش�يرة إلى تس�ببه في نزوح أكثر من 
أل�ف مواط�ن، وتحوي�ل بع�ض   100
األحياء الس�كنية إلى ركام.وأوضحت 
البعث�ة عب�ر موقعه�ا اإللكترون�ي أن 
توقيت الضربات الجوية يهدف بش�كل 
واضح إلى تقويض الجهود المستمرة 
إلنه�اء الصراع في الوقت الذي وصلت 
في�ه المفاوض�ات إلى مرحل�ة نهائية 

وحرجة.

حفرت الليبي يمنح الضوء األخرض
لعملية »احلتف«

50 نائبًا اردنيًا يطالبون بطرد السفري االرسائييل

سوريا: اتفاق عىل وقف إطالق النار يف 4 مدن

     بغداد / المستقبل العراقي

وق�ع نح�و خمس�ون نائب�ا اردني�ا 
مذكرة نيابية لطرد الس�فير االس�رائيلي 
م�ن عم�ان واس�تدعاء الس�فير االردني 
ك�رد  وذل�ك  االس�رائيلي  الكي�ان  ل�دى 

الصهيوني�ة  االنته�اكات  عل�ى  مباش�ر 
المستمرة للمس�جد االقصى.وحسب ما 
ج�اء في البيان: في ظ�ل تواصل العدوان 
المس�جد  عل�ى  الوحش�ي  االس�رائيلي 
االقصى المبارك، والذي يمس بالمشاعر 
الديني�ة لملي�ار ونصف مليار مس�لم في 

كاف�ة ارجاء العالم.وهو ما يضع اخواننا 
الفلس�طينيين ام�ام هجم�ة صهيوني�ة 
غ�ادرة، ويه�دد االم�ن واالس�تقرار في 
المنطقة واالقليم.واضاف: “الظهار هيبة 
الموقف االردن�ي الرافض له�ذا العدوان 
فانن�ا نطال�ب الحكوم�ة بطرد الس�فير 

االس�رائيلي فورا من عمان، واس�تدعاء 
السفير االردني لدى الكيان الصهيوني”.

كما طالب البيان الحكومة ايضا ان تشرع 
بمراجعة اتفاقية وادي عربة المشؤومة، 
والتي هي ليس�ت قدرا على االردنيين، او 

معاهدة مقدسة ال يجوز المس بها.

     بغداد / المستقبل العراقي

اتف�اق عل�ى وق�ف إط�الق الن�ار في 
والزبدان�ي  والفوع�ة  كفري�ا  مح�اور 
ومضاي�ا بدءاً م�ن ظهر الي�وم. يأتي ذلك 
غداة فش�ل هج�وم الجماعات المس�لحة 
وال�رد األعنف م�ن قبل الجيش الس�وري 
والمقاوم�ة ما دف�ع بحلفاء المس�لحين 
اإلقليميي�ن إلى إجراء اتصاالت سياس�ية 
أفضت إلى االتفاق .وأفاد اإلعالم الحربي 
التابع للمقاوم�ة اللبناني�ة بالتوصل إلى 
اتف�اق لوق�ف األعم�ال الهجومي�ة ف�ي 

الفوعة وكفريا بريف إدلب وفي الزبداني 
ومضايا بريف دمشق على أن يتبعه وقف 
إط�الق الن�ار عن�د الثانية عش�رة ظهراً. 
ونقل مراسل الميادين عن مصادر محلية 
في كفريا والفوعة أن هدوءاً نسبياً يسود 
جبه�ات القتال. مصادر قالت “إن االتفاق 
على وقف إطالق النار جاء نتيجة رضوخ 
الجماعات المسلحة والسيما بعد أن شهد 
يوم أمس السبت أعنف رد من قبل الجيش 
السوري والمقاومة حيث تم تنفيذ التهديد 
بفت�ح جبه�ات ف�ي البل�دات والمناط�ق 
المحيط�ة بكفريا والفوعة بع�د معاودة 

المسلحين استهداف المدنيين في البلدتين 
عامين”.وتابع�ت  من�ذ  المحاصرتي�ن 
المص�ادر إن “الجي�ش والمقاومة قصفا 
بواس�طة س�الح الجو وصواري�خ أرض 
أرض نق�اط تمركز القيادات العس�كرية 
للمس�لحين وتجمعاته�م وأصاباها بدقة 
م�ا نتج عنه خس�ائر كبي�رة في صفوف 
المسلحين” مضيفة أن “رقعة الرد اتسعت 
لتشمل مدينة منش وبلدات معرة مصرين 
ورام حم�دان وتفتناز وطعوم ما أدى إلى 
حال هلع ش�املة في صفوف المسلحين 
ومن يحتضنهم وبما عطل الحياة اليومية 

وش�كل عام�ل ضغ�ط عليه�م”. ووف�ق 
المصادر نفسها فإن “تزامن هذا كله مع 
تنفي�ذ الجي�ش والمقاوم�ة هجوماً على 
مضايا جعل قيادات المس�لحين تتأكد أن 
خس�ارتهم بات�ت وش�يكة وكبي�رة، وأن 
تهدي�دات الجي�ش والمقاوم�ة بتوس�يع 
رقعة المعارك جدية وليست مجرد كالم” 
مما دف�ع “حلفاء المس�لحين اإلقليميين 
إلى إجراء اتصاالت سياسية لوقف إطالق 
النار على محاور الزبداني مضايا وكفريا 
والفوع�ة والمناطق المحيطة وهو ما تم 

التوصل إليه”.

وقود مشحون بالكراهية
كاظم فنجان احلاممي
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بغداد ـ شارع النضال/بارك السعدون
هاتف  :      7198278 _  7191773
idc@idc.gov.iq :الربيد االلكرتوني

ص.ب الضباط 19312
IDC/2015/KOOMEY/TYPE 80 : املناقصة
spare part for koomey unit type 80 :تجهيز

 spare part for koomey( تعلن رشكة الحفر العراقية احدى تشـكيالت وزارة النفط العراقيـة عن مناقصة تجهيز
unit type 80( وفق املواصفات والرشوط التي يمكن الحصول عليها من هيئة املواد واملشـرتيات يف مقر الرشكة يف 
بغداد مقابل دفع مبلغ )100.000( مائة  الف دينار عراقي غري قابل للرد واملنشورة لغرض االطالع بكافة التفاصيل 

عىل املوقع االلكرتوني للرشكة                                                     واملوقع االلكرتوني لوزارة النفط
http://WWW.iraqministryofoil.com

فعىل الراغبني باملشـاركة من الرشكات املجهزة  املحلية )هوية غرفة  تجارة باسـم الرشكة(  واالجنبية والرشكات  
املصنعة او ممثليهم او وكالئهم املخولني املعتمدين )مع جلب كتاب التوكيل موقع ومختوم من قبل الرشكة( تقديم 
عطاءاتهم بظرفني مغلقني )فني وتجاري( يدون عىل كل ظرف اسم ورقم املناقصة ومختوم بختم الرشكة صاحبة 

العطاء، مع وصل رشاء املناقصة.
تقدم التأمينات االولية والبالغة مقدارها )   2,925,000(  مليونان وتسعمائة وخمسة وعرشون الف دينار عراقي   
بالنسـبة للرشكات املحلية او )2,510 $( الفان وخمسـمائة وعرشة دوالر امريكي  بالنسبة للرشكات االجنبية عىل 
شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة عىل ان تكون صادرة من مرصف معتمد يف العراق ونافذة ملدة )90( 
تسـعون يوما من تاريخ غلـق املناقصة توضع بظرف ثالث مغلق يدون عليه رقم املناقصة واسـم الرشكة صاحبة 
العطاء مع تقرير فني عن امكانيات الرشكة،  تقدم الرشكة صاحبة العرض الفائز تامينات نهائية نسـبتها   )5 % 
خمسـة باملائة( من قيمة العطاء بعد االشـعار باالحالة وقبل توقيع العقد وتكون هذه الكفالة نافذة وال تطلق اال 

بعد ايفاء املجهز بكافة التزاماته التعاقدية واكمال تسليم املواد وقبولها وانتهاء فرتة الضمان.
يتحمـل من ترسـو عليه املناقصة اجر رسـم الطابق والبالـغ )002. 0  اثنان بااللف من قيمـة العقد( واجور نرش 

االعالن.
تـودع العطـاءات يف صندوق العطاءات يف مقر الرشكة عند او قبل تاريخ الغلـق، ويتم فتح العطاءات بصورة علنية 

بحضور مقدمي العروض بعد الغلق )او يف اليوم التايل ليوم الغلق( يف مقر الرشكة ببغداد.
رشكة الحفر العراقية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويهمل اي عطاء غري مستويف للرشوط واملواصفات او يرد 

بعد تاريخ الغلق.
املوعد النهائي لرشاء اوراق املناقصة : يوم االحد  املصادف  2015/10/11  

تاريخ الغلق:   نهاية الدوام الرسمي ليوم االربعاء  املصادف  14 / 10 / 2015

بغداد ـ شارع النضال/بارك السعدون
هاتف  :      7198278 _  7191773      

idc@idc.gov.iq :الربيد االلكرتوني
ص . ب الضباط 19312

 IDC /1 /2015 /G_VALVE : املناقصة
GATE VALVE KILL LINE AND CHOKE LINE :تجهيز

 LINE GATE VALVE( تعلـن رشكـة الحفر العراقية احدى تشـكيالت وزارة النفط العراقية عن مناقصـة  تجهيز
KILL LINE AND CHOKE( وحسـب املواصفات والرشوط التي يمكن الحصول عليها من هيئة املواد واملشرتيات 
يف مقر الرشكة يف بغداد مقابل دفع مبلغ )250.000( مائتان وخمسون  الف دينار عراقي غري قابل للرد واملنشورة 
لغرض االطالع بكافة التفاصيل عىل املوقع االلكرتوني للرشكة                                                             واملوقع االلكرتوني    

 http://WWW.iraqministryofoil.com لوزارة النفط
فعىل الراغبني باملشـاركة مـن الرشكات املجهزة  املحلية )هوية غرفة تجارة باسـم الرشكة(  واالجنبية والرشكات  
املصنعة او ممثليهم او وكالئهم املخولني املعتمدين )مع جلب كتاب التوكيل موقع ومختوم من قبل الرشكة( تقديم 
عطاءاتهم بظرفني مغلقني )فني وتجاري( يدون عىل كل ظرف اسم ورقم املناقصة ومختوم بختم الرشكة صاحبة 

العطاء، مع وصل رشاء املناقصة.
تقـدم التأمينـات االولية والبالغة مقدارها )520 , 11$(  احدى عرشة الف وخمسـمائة وعرشون دوالر عىل شـكل   
خطـاب ضمـان او صك مصدق او سـفتجة عـىل ان تكون صادرة من مـرصف معتمد يف العراق ونافـذة ملدة )90( 
تسـعون يوما من تاريخ غلـق املناقصة توضع بظرف ثالث مغلق يدون عليه رقم املناقصة واسـم الرشكة صاحبة 
العطاء مع تقرير فني عن امكانيات الرشكة،  تقدم الرشكة صاحبة العرض الفائز تامينات نهائية نسـبتها   )5 % 
خمسـة باملائة( من قيمة العطاء بعد االشـعار باالحالة وقبل توقيع العقد وتكون هذه الكفالة نافذة وال تطلق اال 

بعد ايفاء املجهز بكافة التزاماته التعاقدية واكمال تسليم املواد وقبولها وانتهاء فرتة الضمان.
يتحمـل من ترسـو عليه املناقصة اجر رسـم الطابق والبالـغ )002 .0  اثنان بااللف من قيمـة العقد( واجور نرش 

االعالن.
تـودع العطـاءات يف صندوق العطاءات يف مقر الرشكة عند او قبل تاريخ الغلـق، ويتم فتح العطاءات بصورة علنية 

بحضور مقدمي العروض بعد الغلق )او يف اليوم التايل ليوم الغلق( يف مقر الرشكة ببغداد.
رشكة الحفر العراقية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويهمل اي عطاء غري مستويف للرشوط واملواصفات او يرد 

بعد تاريخ الغلق.
املوعد النهائي لرشاء اوراق املناقصة : 2015/10/5 املصادف االثنني  

تاريخ الغلق:   نهاية الدوام الرسمي 6 / 10 / 2015 املصادف يوم الثالثاء

وزارة النفط
رشكة احلفر العراقية

وزارة النفط
رشكة احلفر العراقية

املدير العام
رئيس جملس االدارة

املدير العام
رئيس جملس االدارة

اعــالن

اعادة اعالن

http://www.idc@idc.gov.iq

http://www.idc@idc.gov.iq

مجلس القضاء االعىل
رئاسـة محكمة اسـتئناف بغداد / الرصافة 

االتحادية
الهيئة االستئنافية الثالثة 

العدد /1007/س2015/3
التاريخ /2015/9/15

اعالن
اىل / املسـتأنف عليهـم / 1 ـ بشـار خلـف 

فتحي
2 ـ محيسن حمد حواس

لوقـوع الطعـن االسـتئنايف عىل قـرار الحكم 
الصـادر مـن محكمـة بـداءة مدينـة الصدر 
 2015/6/14 يف  305/ب/2015  بالعـدد 
اللقـايض برد الدعوى وتحميـل املدعي )امني 
بغداد(  اضافة لوظيفته الرسـوم واملصاريف 
واتعـاب محامـاة وكيـل املدعـي عليـه االول 
مبلغا مقـداره خمسـمائة الف دينـار توزع 
عـىل الحقوقيـني حسـب النسـب القانونيـة 
حكمـا حضوريا بحق املدعى عليه االول قابال 
لالسـتئناف والتمييـز وغيابيـا بحـق املدعى 
قابـال لالعـرتاض  والثالـث  الثانـي  عليهمـا 
محـل  وملجهوليـة  والتمييـز  واالسـتئناف 
اقامتكم تقرر تبليغكـم بصحيفتني محليتني 
يوميتـني للحضور امام هـذه املحكمة يف يوم 
املرافعـة املوافـق 2015/10/5 وعنـد عـدم 
حضوركما او ارسـال من ينوب عنكما سوف 

تجري املرافعة بحقكما  وفق القانون.
القايض

شهاب احمد ياسني
رئيس الهيئة االستئنافية الثالثة

فقدان
فقدت  منـي هوية الطالب )حسـني عيل عبد 
الصمد( الصـادرة من املعهـد التقني ـ برصة 
قسم التقنيات املدنية فرع بناء وانشاءات عىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء  االعىل
رئاسـة محكمـة اسـتئناف بغـداد / الكـرخ 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ

العدد بال
التاريخ / 2015/9/7

اعالن
اىل املدعو مصطفى رعد عاكف

بناءا عىل الطلب املقدم من قبل املستدعي رعد 
عاكـف حميد لنصبـه قيم عىل ولـده املفقود 
مصطفى رعد عاكف وعىل اطفالها القارصين 
كل مـن وملجهوليـة محـل اقامتـك ي الوقت 
الحـارض قررت هـذه املحكمـة تبليغك اعالنا 
بصحيفتـني محليتـني بالحضـور امـام هذه 
املحكمـة خـالل فـرتة  ثالثني يوما وبعكسـه 

تتخذ املحكمة اجراءاتها وفقا لالصول.
القايض

موفق  سامي عباس
ـــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف الرصافة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الشعب
التاريخ /2015/9/8

العدد /13051
اعالن

قدمـت املسـتدعية ) فهيمـه حيدر حسـان(  
طلبا اىل هـذه املحكمة تروم فيه نصبها قيمة 
عىل ولدها )اسعد رشك احمد( لفقدانه بتاريخ 
2006/5/3 فعـىل من تتوفر لديـه املعلومات 
حول الطلب اعـاله الحضور اىل هذه املحكمة 

لالدالء بها  .
القايض عمار حميد حسني

فقدان
فقـدت  منـي هويـة  نقابة املهندسـني 
العراقيـة باسـم املهندس )عـيل كاصد 
جـري( الصـادرة من نقابة املهندسـني 
العراقية عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم اإلخطار   670 / 2015
إعالن

مـن / محكمـة قـوى األمـن الداخـيل 
الخامسة بالبرصة

إىل / املتهـم الهـارب )الرشطـي شـويل 
مديريـة  إىل  املنسـوب   ) طعمـة   وادي 
رشطة محافظة البرصة  ملا كنت متهما 
وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لسـنة 
2008  لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 

2013/12/20 ولحد االن   
وبما إن محـل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغك بهـذا اإلعالن عىل إن تحرض أمام 
محكمـة قـوى األمن الداخـيل للمنطقة 
الخامسـة بالبـرصة خالل مـدة ثالثون 
يومـا مـن تاريـخ تعليـق هـذا اإلعالن 
يف محـل إقامتـك وتجيـب عـن التهمـة 
املوجهـة ضـدك وعنـد عـدم حضـورك 
سـوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز 
أموالـك املنقولة والغـري املنقولة ويطلب 
مـن املوظفني العموميـني إلقاء القبض 
عليـك أينما وجـدت وتسـليمك اىل اقرب 
سـلطة حكومية وإلـزام األهليني الذين 
يعلمون بمحل اختفائك بإخبار الجهات 
أوال   /  69 للمـادة  اسـتنادا   املختصـة 
وثانيـا وثالثـا ورابعا مـن قانون أصول 
املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   601 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املتهـم الهـارب )ر . ع جـواد عبد الرضا جواد( املنسـوب إىل مديرية رشطة 
محافظة البرصة  ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008  

لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2014/1/10 ولحد االن   
وبمـا إن محل اختفائك مجهول اقتـىض تبليغك بهذا اإلعالن عىل إن تحرض أمام 
محكمة قوى األمن الداخيل للمنطقة الخامسـة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما 
مـن تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتـك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك 
وعنـد عدم حضورك سـوف تجـري محاكمتك غيابيـا وتحجز أموالـك املنقولة 
والغـري املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت 
وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام األهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك 
بإخبـار الجهـات املختصة اسـتنادا  للمـادة 69 / أوال وثانيا وثالثـا ورابعا من 

قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقتبس الحكم الغيابي

رقم املقتبس / 1882 / 2014 
اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة

اسـم املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي حيدر خزعل عويـد حرز   / مديرية قيادة 
رشطـة محافظـة البـرصة .

رقم الدعوى وتاريخها : 1256 / 2014
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2008/10/13

تاريخ الحكم : 28/ 2014/12
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكمـت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسـة عىل املدان الغائب )الرشطي حيدر 

خزعل عويد حرز   ( باسم الشعب بما ييل :
1 ـ بالحبس البسـيط ملدة )سـنة واحدة   ( وفق الشق االخري من املادة 5/ق.ع.د 
رقم 14 لسـنة 2008 بداللة املادتني 61/اوال و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 لسـنة 

2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 2008/10/13 ولحد االن.
2ـ  اعطـاء املوظفـني العموميني صالحية القبض عليه اينمـا وجد لتنفيذ الحكم 

الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3 ـ الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم أعاله اسـتنادا ألحكام املادة 

69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
4 ـ حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا ألحكام املادة 69 / رابعا من ق.ا.د 

رقم 17 لسنة 2008 .
5 ـ اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42 / أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.

6 ـ تحديـد اتعـاب محامـاة للمحامـي املنتدب ماجـد هادي جخيـم مبلغ قدره 
عرشون الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

 حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اسـتنادا الحكام املادة 61/اوال من ق.أ.د قابال 
لالعرتاض وافهم علنا يف /   / 2014 م

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 899 / 2015 

اسـم املحكمـة : محكمـة قـوى االمـن الداخـيل 
الخامسة بالبرصة

اسـم املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي غانم محمد 
جاسم مطلك   / مديرية   رشطة محافظة البرصة 

.
رقم الدعوى وتاريخها : 800 / 2015

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2013/10/10
تاريخ الحكم : 21/ 2015/6

املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
خالصة الحكم 

حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسـة عىل 
املدان الغائب )الرشطي غانم محمد جاسـم مطلك   

( باسم الشعب بما ييل :
1 ـ بالحبس البسـيط ملدة )سـتة اشـهر   (   وفق 
املادة 5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 بداللة املادتني 
61/اوال و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 لسنة 2008 
لغيابـه عن مقر عمله من تاريـخ 2013/10/10 

ولحد االن.
2ـ  اعطـاء املوظفني العموميـني صالحية القبض 
عليـه اينما وجـد لتنفيـذ الحكم الصـادر يف حقه 
استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا من ق.أ.د رقم 17 

لسنة 2008.
3ـ  الـزام املواطنـني االخبـار عـن محـل اختفـاء 
املحكوم أعاله استنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
4 ـ حجـز اموالـه املنقولة وغري املنقولة اسـتنادا 
ألحـكام املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسـنة 

. 2008
5 ـ اخراجه من الخدمة اسـتنادا للمادة 42 / أوال 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 ـ تحديـد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ماجد 
هـادي جخيـم مبلغ قـدره عـرشون الـف دينار 

ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
 حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اسـتنادا الحكام 
املـادة 61/اوال مـن ق.أ.د قابال لالعـرتاض وافهم 

علنا يف /   / 2015 م

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1098 / 2015 

اسـم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسـة 
بالبرصة

اسـم املتهـم ورتبتـه ووحدتـه: الرشطي مؤيـد خالد 
يعقوب خالد   / مديرية   رشطة محافظة البرصة .

رقم الدعوى وتاريخها : 985 / 2015
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2012/4/17

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

خالصة الحكم 
حكمـت محكمة قـوى االمـن الداخيل الخامسـة عىل 
املـدان الغائب )الرشطـي مؤيد خالد يعقـوب خالد   ( 

باسم الشعب بما ييل :
1ـ  بالحبس البسـيط ملدة )سـتة اشهر   (   وفق املادة 
5/ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 بداللة املادتني 61/اوال 
و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 لسـنة 2008 لغيابه عن 

مقر عمله من تاريخ 2012/4/17 ولحد االن.
2 ـ اعطـاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام 

املادة 69 / ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3 ـ الـزام املواطنني االخبار عـن محل اختفاء املحكوم 
أعاله اسـتنادا ألحكام املـادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
4 ـ حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا ألحكام 

املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
5 ـ اخراجـه مـن الخدمـة اسـتنادا للمـادة 42 / أوال 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 ـ تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي 
جـرب مبلغ قـدره عرشون الـف دينار تـرصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
 حكمـا غيابيا صـادرا باتفـاق االراء اسـتنادا الحكام 
املـادة 61/اوال من ق.أ.د قابال لالعـرتاض وافهم علنا 

يف /   / 2015 م

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 682 / 2014 

اسـم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسـة 
بالبرصة

اسـم املتهم ورتبتـه ووحدته: الرشطي محمد جاسـم 
قاسم نعمه   / مديرية   رشطة محافظة البرصة .

رقم الدعوى وتاريخها : 264 / 2012
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2009/9/20

تاريخ الحكم : 21/ 2014/4
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكمـت محكمة قـوى االمـن الداخيل الخامسـة عىل 
املدان الغائب )الرشطي محمد جاسـم قاسـم نعمه   ( 

باسم الشعب بما ييل :
1ـ  بالحبس البسـيط ملدة )سـتة اشهر   (   وفق املادة 
5/ق.ع.د رقم 14 لسـنة 2008 بداللة املادتني 61/اوال 
و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 لسـنة 2008 لغيابه عن 

مقر عمله من تاريخ 2009/9/20 ولحد االن.
2ـ  اعطـاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام 

املادة 69 / ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
6 ـ الـزام املواطنني االخبار عـن محل اختفاء املحكوم 
أعاله اسـتنادا ألحكام املـادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
7 ـ حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا ألحكام 

املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
8 ـ اخراجـه مـن الخدمـة اسـتنادا للمـادة 42 / أوال 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 ـ تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي 
جـرب مبلغ قـدره عرشون الـف دينار تـرصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
 حكمـا غيابيا صـادرا باتفـاق االراء اسـتنادا الحكام 
املـادة 61/اوال من ق.أ.د قابال لالعـرتاض وافهم علنا 

يف /   / 2014 م



 

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء، عن استنفار 
كوادرها خالل أيام عيد األضحى الذي 
يبدأ الخميس المقبل ويس�تمر ألربعة 

أيام.
وقال المتحدث باس�م مكتب وزير 
“وزارة  ان  فتح�ي  الكهرب�اء محم�د 
الصيان�ة  الكهرب�اء وضع�ت ك�وادر 
واالنت�اج تحت االس�تنفار الكامل في 
اي�ام العيد وف�ي حالة زي�ادة الوقود 
ستتم زيادة ساعات التجهيز بالكهرباء 
للمواطنين ونس�عى لذلك ولكن حاليا 

التوجد هذه الزيادة”.
وأض�اف ان “التجهيز واالس�تثناء 
مؤسس�ات  سيش�مل  القط�ع  م�ن 
الدول�ة والمستش�فيات وامانة بغداد 
المواطنين في  لترفي�ه  والمتنزه�ات 

العاصمة والمحافظات”.
م�ن جانب أخر, كش�فت ال�وزارة 
، ع�ن تع�رض خ�ط كهرب�اء ديالى – 
ميرساد لهجوم “إرهابي”، مؤكدًة أن 

ذلك سيؤثر على تجهيز الطاقة.
وقال المتحدث باسم الوزير محمد 
فتح�ي ، إن “خ�ط كهرب�اء ديال�ى – 
ميرس�اد 400 ك�ي في تع�رض، ليلة 
الس�بت، لهجوم ارهابي، م�ا ادى الى 

سقوط برجين من هذا الخط”.
“الهج�وم  أن  فتح�ي،  وأض�اف 
سينعكس سلباً على الطاقة الكهربائية 

المجهزة وزيادة ساعات القطع”.
يذكر أن وزارة الكهرباء، الخميس 
)6 آب 2015(، ع�ن اع�ادة خط ديالى 
– ميرس�اد للعمل بعد اس�تهداف احد 

ابراجه االربعاء )5 آب 2015(.

   النجف االشرف /المستقبل العراقي  

أعلنت إدارة مط�ار النجف الدولي، 
امس األح�د، عن تحقيق أعلى نس�بة 
في أع�داد الرحالت لع�ام 2015 يوم، 
أمس الس�بت، فيما بينت أن الرحالت 
القادمة والمغادرة بلغت أكثر من 115 
رحلة، أك�دت أن الرحالت حملت على 

متنها أكثر من 23 ألف مسافر.

وق�ال عضو مجل�س إدارة المطار 
حس�ين الزامل�ي ، إن “ي�وم، الس�بت  
الماض�ي، حقق مط�ار النجف الدولي 
أعلى نس�بة في عدد الرحالت القادمة 
والمغادرة الى المط�ار منذ بداية عام 
2015”، مبين�اً أن “ع�دد الرحالت بلغ 

أكثر من 115 رحلة”.
وأضاف الزاملي، أن “المطار حقق 
أعلى نسبة في أعداد الرحالت إذ بلغت 

أكثر من 58 رحلة قادمة وأكثر من 57 
رحل�ة مغادرة”، مؤك�داً أن “الرحالت 
حملت على متنه�ا أكثر من )23600( 

مسافرا مروا عبر بوابة المطار”.
وتاب�ع الزاملي، أن “الحصة األكبر 
منه�ا كان�ت لمملكة البحري�ن بواقع 
تس�ع رح�الت قادمة وتس�ع رحالت 
مغ�ادرة وم�ن ث�م جمهوري�ة لبن�ان 
تس�ع رحالت قادمة ومثله�ا مغادرة 

فيم�ا كان عدد رحالت دول�ة الكويت 
س�ت رحالت والمملكة األردنية ثالث 
رحالت قادم�ة ومغادرة فيما توزعت 
باقي الرحالت على دول الخليج وباقي 

دول المنطقة”.
يذكر إن مطار النجف يحقق زيادة 
في أع�داد الرح�الت بش�كل ملحوظ 
في مثل هذه األي�ام من كل عام خالل 

الزيارات والمناسبات الدينية.

   ديالى/ المستقبل العراقي

أعلن عضو مجلس ديالى صادق الحس�يني، امس األحد، عن 
افتتاح مشروعين خدميين شمال بعقوبة بكلفة تزيد عن مليار 

و200 مليون دينار.
وق�ال الحس�يني، إن “محافظ ديالى مثن�ى التميمي افتتح، 
بناية مدرسية حديثة في قرية زنبور، )23 كم شمال بعقوبة(، 
تتأل�ف من 12 صفا مع ملحقاتها اإلداري�ة، بكلفة مادية بلغت 

670 مليون دينار خصصت من ميزانية تنمية األقاليم”.
وأضاف الحسيني، أن “التميمي افتتح أيضا مشروع محطة 
إس�الة ق�رى الدوجمة، )30 كم ش�مال بعقوب�ة(، بكلفته 600 
ملي�ون دينار خصصت م�ن ميزانية تمنية األقالي�م”، مبينا أن 
“المشروع سيوفر مياه صالحة للشرب ألكثر من 2000 أسرة”.

يذك�ر أن األحداث األمنية في ديالى بع�د حزيران العام الماضي 
تسببت بإيقاف عدد كبير من المشاريع، لكن استقرار األوضاع 
دف�ع الى العم�ل بعضها م�ن اجل توفي�ر الخدمات األساس�ية 

لألهالي.

افتتاح مرشوعني خدميني يف دياىل 
بكلفة تزيد عن مليار دينار

الكهرباء تستنفر كوادرها خالل العيد.. وتعد بزيادة ساعات التجهيز

مطار النجف يستقبل 115 رحلة جوية يف يوم واحد

التميمي يفتتح مرشوع جماري قضاء املدائن اإلسرتاتيجي
   بغداد/المستقبل العراقي 

أفتت�َح محافظ بغداد علي محس�ن 
قض�اء  مج�اري  مش�روع  التميم�ي, 
المدائ�ن اإلس�تراتيجي وال�ذي تمت�د 
ش�بكتُه عل�ى طول ) 85 ك�م مربع ( ، 
حي�ُث س�يخدم جمي�ع المناط�ق بهذا 
القض�اء ويعتبر م�ن ثاني المش�اريع 
��ذ في أطراف  اإلس�تراتيجية الذي ُينفَّ
مج�اري  مش�روع  بع�د  العاصم�ة 

المحمودية .
وق��اَل المحافظ خالل حفل إفتتاح 
المش�روع ال�ذي حض�رُه أعض�اء من 
مجلس الن�واب العراق�ي ومن مجلس 
محافظة بغداد ووجهاء المنطقة وقادة 
أمنيي�ن, أنَّ “هذا المش�روع َس�يخُدم 
وت��مت�د   ، القض�اء  مناط�ق  جمي�ع 

ش�بكته عل�ى ط�ول ) 85 ك�م مربع ( 
، إذ ت�م تنفي�ذ المش�روع وف�َق أرقى 
المواصفات الفنية والعالمية وُجهزْت 
كافة معداتِه الكهربائية والميكانيكية 
من مناش�ئ أوربية وحسب متطلبات 
العقد المبرم ، وأُنجَز المش�روع بشكل 
كامل بعدما ش�ارف عل�ى اإلنتهاء في 
ِخض�م األزم�ة المالية الت�ي نعانيها ، 
وكاَن لدينا إصرار على إنجاز المشروع 
ِعب�َر ) تبويب ومناقل�ة بعض األموال 
المخصصة من الموازنات السابقة ( .

وأض���اَف التميمي أنَّ “المحافظة 
ق�د فاتح�ْت وزارة البلدي�ات م�ن أجِل 
لتش�غيل ه�ذا  تهيئ�ة ك�وادر كافي�ة 
المش�اريع  م�ن  َيع�د  إذ   ، المش�روع 
الكبي�رة والنوعية والمهم�ة للقضاء ، 
��ذ بتصاميم  ُمبين��اً : أنَّ المشروع ُنفِّ

تواك�ب الحداث�ة م�ن خالِل إس�تخدام 
المواد األولية الداخلة فيِه من األنابيب 
والمضخ�ات المعتمدة ف�ي المحطات 
التحويلي�ة ومن مناش�ئ عالمي�ة ، إذ 
يتك�ون المش�روع م�ن ش�بكة مي�اه 

األمط�ار بمق�دار ) 29 كل�م ( ، وكذلك 
ش�بكة لتصري�ف المي�اه الثقيل�ة مع 
محط�ات ض�خ خاص�ة عدده�ا أربعة 
أيض�اً ، إل�ى جان�ب إس�تخدام أنابيب 
م�ن مناش�ئ عالمية رصين�ة مختلفة 

األحجام واألقطار ، ويبلغ طول شبكات 
تصري�ف المي�اه الثقيل�ة ) 56 ك�م ( 
وَسيخدم المشروع أكثر من ) 80,000 
( نس�مة وِبطاق�ة تصري�ف لمحط�ة 
المعالج�ة ) 20,000 متر مكعب ( في 
اليوم ، وإنَّ العمر اإلفتراضي لصالحية 

عمل المشروع هي ) 25 سنة ( .
واختت�م التميم�ي حديث�ه بالقول,  
أنَّ “المحافظة ستعمل على إستحداث 
مشاريع جديدة لتصريف مياه األمطار 
والمجاري وإنجاز المش�اريع المحالة 
بأق�رِب وق�ٍت ممكن به�دف انهاء من 
المش�اكل الت�ي تخلِّفها مي�اه الصرف 
الصحي وغزارة اإلمطار التي تس�قط 
أثناء فصل الش�تاء نتيجًة إلفتقار عدٍد 
من نواحي وأقضية العاصمة لمشاريع 

الصرف الصح��ي”.
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الداخلية تبارش بتسليم البطاقة املوحدة 
للمواطنني

   بغداد/المستقبل العراقي

سلم وزير الداخلية محمد 
الغب�ان، ام�س االح�د، اولى 
البطاق�ات الموحدة المنجزة 
جس�ر  منطق�ة  الهال�ي 
ديال�ى ببغ�داد، فيم�ا طالب 
المحافظ�ات باالس�راع ف�ي 
توفير االبنية والمس�تلزمات 

النجاز المشروع.
واك�د الغب�ان ز، ان�ه “تم 
تس�ليم البطاق�ات الموح�دة 
عالية”،  بانس�يابية  المنجزة 
معتب�را انها “خط�وة مهمة 
لالنطالق نحو بوابة الحكومة 

االلكترونية”.
وطالب الغبان المحافظات 
ب�”المس�اعدة ف�ي موضوع 
توفير االبنية والمس�تلزمات 

النجاز المشروع”.
دائ�رة  مدي�ر  واعل�ن 
الجنسية العامة اللواء مهدي 
نعم�ة، في 10 ايل�ول 2015( 
ان اص�دار البطاق�ة الموحدة 
س�يكون مبدئي�ا ف�ي موقع 
دائرة جنس�ية منطقة جسر 
ديالى، مش�يرا الى انه سيتم 
بع�د ذلك االعالن ع�ن مواقع 

اخرى.

واعلن�ت وزارة الداخلي�ة، 
30 حزي�ران 2015، عن قرب 
البطاق�ة  مش�روع  انط�الق 
الموحدة بع�د ان هيأة كوادر 
االستعدادات  البطاقة  شؤون 
النهائية لذلك، وفيما بينت ان 
اولى ش�حنات البطاقة الخام 
قد وصل�ت، اكدت انه س�يتم 
وضع الية خاصة الس�تدعاء 

المواطنين.
وتش�ير تقديرات رس�مية 
ال�ى أن الكلف�ة المالي�ة لهذا 
يؤم�ن  ال�ذي  المش�روع، 
اخت�زال البطاقات الرس�مية 
األربع للفرد العراقي ببطاقة 
 400 ع�ن  س�تزيد  واح�دة، 
ملي�ون دوالر، لكنه س�يكفل 
تقلي�ص أكثر م�ن 30 مليون 
بطاقة وسجل، وتحويلها الى 
باس�تخدام  رقمية  معلومات 

أجهزة ومنظومات حديثة.
البطاقة  مواصف�ات  ومن 
أنه�ا س�تكون صالح�ة لمدة 
عش�ر س�نوات، وهي تحوي 
الملكي�ة  ع�ن  معلوم�ات 
العقاري�ة والس�جل المدن�ي 
وكذل�ك  الجنائ�ي  والقي�د 
ملكي�ة الس�يارة وغيرها من 

المعلومات.

حمافظ البنك املركزي يؤكد: االحتياطي العراقي مؤمن

االعامر تطلق مرشوع »اجازة البناء من بيتك«

    بغداد/المستقبل العراقي

اكد محاف�ظ البنك المركزي العراقي 
علي الع�الق, ان برنامج اط�الق تمويل 
القروض س�يبقى مستمرا بغض النظر 
ع�ن الوض�ع المال�ي ل�وزارة المالي�ة 

ومؤسسات الدولة العراقية “.
وق�ال الع�الق ان “اط�الق برنام�ج 
تموي�ل القروض ل�ن يتأث�ر بانخفاض 
واالزم�ة  العالمي�ة  النف�ط  اس�عار 

االقتصادي�ة ، وهو يمث�ل مبادرة يتولى 
البن�ك المرك�زي متابعته�ا وتنفيذه�ا 

حصرا”.
المرك�زي  البن�ك  محاف�ظ  وج�دد 
تأكي�ده ان االحتياطي النق�دي العراقي 
مؤمن وفي وضع مسيطر عليه ويتغير 
باس�تمرار، بعي�دا ع�ن االثار الس�لبية 

النخفاض اسعار النفط العالمية”.
مش�روع  العالق،باق�رار  ورح�ب 
قانون مكافحة غس�يل االموال وتمويل 

االره�اب ، مبين�ا ان�ه س�يوفر االط�ر 
قط�اع  لعم�ل  والتنظيمي�ة  القانوني�ة 
المص�ارف في الع�راق بم�ا يتوافق مع 

المعايير والمتطلبات الدولية.
وكان البن�ك المركزي العراقي اطلق 
مؤخرا عملية تموي�ل لبرامج االقراض 
في الع�راق بقيمة 6 تريليون�ات دينار، 
تخ�ص تموي�ل القطاع�ات الصناعي�ة 
والزراعية واالسكان ، وتدعم المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة .

   بغداد/المستقبل العراقي

اك�دت وزارة اإلعم�ار واالس�كان 
والبلديات، االحد، ان مش�روع إصدار 
اجازات البناء الجديد سيقلل الروتين 
ال�ى اكثر م�ن 50بالمئ�ة، فيما بينت 
االمان�ة ان كال م�ن بلدي�ة الش�عب 
والكرخ ستباش�ران اوال بهذا النظام 

كتجربة اولى.
اس�تبرق  ال�وزارة  وكي�ل  وق�ال 
ابراهيم الش�وك ، عل�ى هامش ندوة 
اقامته�ا مؤسس�ة التحوي�ل الدولية 
بالتع�اون مع ال�وزارة وامانة بغداد، 
ان “المش�روع إصدار اج�ازات البناء 
الجدي�د م�ن ش�انه اخت�زال الوق�ت 
واإلجراءات الى 50 بالمئة”، مش�يرا 
الى ان “المشروع من شأنه ان يخفف 

من مراجعات المواطن والتي س�وف 
ل�ن تزيد ع�ن مراجع�ة او مراجعتين 
للبلدية للحصول على اجازة البناء” .

وأضاف الشوك انه “تم االنتهاء من 
االطر القانونية لهذا المشروع والتي 
من ش�انها ان تبس�ط االج�راءات”، 
مش�يرا ال�ى ان “الهدف م�ن ذلك هو 
تخفيف االعب�اء والمراجعات للدوائر 
عل�ى  الحص�ول  لغ�رض  الرس�مية 
اجازات البناء وخف�ض حاالت البناء 
غير القانونية والقضاء على الفس�اد 

وزيادة النشاط االستثماري”.
م�ن جانبه�ا, اك�دت امين�ة بغداد 
ذك�رى عل�وش ان “مش�روع إصدار 
اج�ازات البن�اء ه�و اح�د الخطوات 
االلكتروني�ة  للحكوم�ة  االساس�ية 
لتبس�يط  الحكوم�ي  والبرنام�ج 

االج�راءات للمواط�ن للحصول على 
او  س�كنية  كان�ت  س�واء  االج�ازة 

تجارية” .
وأضافت علوش ان “كال من بلدية 
الش�عب والكرخ ستباشران اوال بهذا 
المش�روع كتجرب�ة اول�ى لتعمم في 
نهاية الع�ام الحالي على كل البلديات 
ف�ي بغ�داد”، مبين�ة ان “المش�روع 
ويختص�ر  س�يخفف  ش�أنه  م�ن 
الزم�ن والفس�اد م�ن حي�ث تقلي�ل 
ح�االت االحت�كاك بي�ن المواطني�ن 

والموظفين”.
ويعان�ي المواط�ن من اج�راءات 
روتينية كبيرة خالل مراجعته لدوائر 
الدول�ة مم�ا يثير امتعاض�ه من هذه 
االجراءات، فض�ال عن حدوث حاالت 

فساد كبيرة بسبب ذلك.

الوقف الشيعي يفتتح املرحلة الثانية 
من مول الديوانية االستثامري

صحة الكرخ: »4994« والدة
يف مؤسساتنا الصحية خالل شهر

   المستقبل العراقي/ منى خضير عباس

افتتح مدير عام هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف الشيعي 
ع�الء القس�ام “المرحل�ة الثانية من مش�روع م�ول الديوانية 
االستثماري التجاري والذي تنفذه شركة الطاهر العمانية على 

األرض التابعة لديوان الوقف الشيعي في المحافظة “.
وق�ال بيان للدي�وان ،اليوم األحد، إن “المرحل�ة الثانية من 
االنجاز تضمنت افتتاح مدينة العاب ومطاعم للوجبات السريعة 
إضاف�ة إلى ع�دد من مح�الت لأللبس�ة والكمالي�ات وغيرها، 
مش�يرا إل�ى أن “مدير عام هيئة إدارة واس�تثمار أموال الوقف 
الش�يعي التق�ى بممثل ش�ركة الطاهر العماني�ة محمد صباح 
احم�د الذي اطلع الوفد ميدانيا على المش�روع األول من نوعه 
في المحافظة وطموح الشركة في توسيع عملها االستثماري 
مع ديوان الوقف الش�يعي لما يمتلك من مس�احات واسعة من 
األراضي في المحافظات وهي مهيأة لمثل هذه المشاريع التي 

تخدم المواطن “.
وأضاف إن “حفل االفتتاح حض�ره محافظ الديوانية عمار 
حبيب المدني ومدير الوقف الش�يعي في الديوانية بهاء صالح 
صاحب ومعاون رئيس هيئة استثمار الديوانية حسن الياسري 

وعدد من المسؤولين وجمع من غفير من المواطنين.

   بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة صح�ة بغ�داد الكرخ ع�ن “قيام مؤسس�اتها 
الصحية بإجراء )4994( عملية والدة خالل شهر واحد.”

وق�ال مدير إع�الم الدائرة احمد الحيدري ف�ي بيان صحفي 
أم�س األحد، إن “من خالل اإلحصائيات المقدمة من قبل قس�م 
التخطيط ش�عبة اإلحص�اء في دائرتنا بلغ ع�دد الوالدات خالل 
ش�هر واحد )4994( والدة توزعت بي�ن )2822( والدة طبيعية 
منه�ا )61( والدة توائ�م و بلغت ال�والدات القيصرية )2172( 

والدة منها )81( والدة توائم”.
وأض�اف الحي�دري إن “النس�بة األكب�ر م�ن ال�والدات في 
مستشفى اليرموك التعليمي بواقع )1167( والدة منها )622( 
والدة طبيعي�ة و)549( والدة قيصري�ة و )33( والدة توائ�م 
ومدين�ة اإلمامين الكاظمين )ع( الطبي�ة بواقع )1051( والدة 
منه�ا )502( والدة طبيعية و )549( والدة قيصرية منها )44( 
والدة توائ�م ومستش�فى الكرخ للوالدة بواق�ع )1013( والدة 
منه�ا )493( والدة طبيعي�ة و )520( والدة قيصري�ة و )43( 

والدة توائم”.
وأكد إن “الدائرة تس�عى ومن خالل مؤسساتها الصحية الى 
تقدي�م أفضل الخدم�ات الطبية والصحية وم�ن ضمنها رعاية 
االطف�ال”، مبينا إن “من أولوياتنا هو زيادة أقس�ام النس�ائية 
واألطف�ال وصاالت ال�والدة والخدج لألطفال وم�ن اجل واقع 

صحي متميز وطفولة سعيدة.

   بغداد/المستقبل العراقي

أك�دت عض�و لجن�ة التربي�ة ف�ي مجل�س الن�واب انتصار 
الغريباوي، ام�س االحد، ان نظام التعلي�م االلزامي للتالميذ لن 
يطب�ق اال اذا اقترن باجراءات قانونية رصينة تلزم االس�ر بزج 

ابنائهم في المدارس.
وقال�ت الغريب�اوي، ان “قان�ون التعلي�م االلزام�ي موجود 
االن ل�دى البرلمان، ونحن نعمل عل�ى وضع تعديالت له ليكون 
مناس�با وجي�دا”، مبينة ان “القان�ون يهتم بالدرجة االس�اس 
بطلبة المرحلة االبتدائية، الن اغلب التسرب من المدارس يكون 

في هذه المرحلة”.
واضاف�ت ان “القانون لن يطب�ق اال اذا كانت هناك اجراءات 
قانوني�ة صارم�ة ُتراف�ق القان�ون لكي تل�زم االهال�ي بتعليم 
ابنائهم”، موضحة ان “القانون س�يقضي على التس�رب وعلى 

االمية في البلد”.
واوضحت الغريباوي ان “القانون س�ترافقه ايضا اجراءات 
جاذبة لالس�ر لكي تزج ابنائها في التعلي�م كمنحة الى التالميذ 
في الصفوف االولية والتي س�تؤخذ بنظ�ر االعتبار في موازنة 

العام المقبل، لتكون هذه المنحة مساعدا لالسر الفقيرة”.
وبينت الغريباوي ان “المنحة س�تكون احدى فقرات قانون 
التعليم االلزامي”، مش�يرة الى ان “لجنة التربية س�تعقد ورش 
عمل ولقاءات عديدة مع مختصين بعد عطلة العيد بشأن قانون 

التعليم االلزامي”.

الرتبية الربملانية: تطبيق التعليم االلزامي 
يتطلب إجراءات قانونية رصينة



تعصبف بأوروبا أربع أزمات كبرى تمتحن إرث 
سبتني عامباً مبن االندمباج: األزمبة اليونانية، 
االسبتفتاء عبى خبروج اململكبة املتحبدة مبن 
االتحباد األوروببي، التدخل البرويس يف أوكرانيا، 
وأكبر موجة هجبرة منذ نهاية الحبرب العاملية 
الثانية. وإثر انهيار الدور الفرنيس، وجدت أملانيا 
نفسها يف صدارة أوروبا، وانفردت يف توجيه دفة 
التحديات. ووراء مكانة أملانيا املركزية يف أوروبا 
قوة مؤسسباتها التي تستند اىل ثقافة املساومة 
واالسبتقرار، ونجباح عمليبة توحيد شبطريها، 
واملعجزة االقتصادية األملانية. وعى وقع تعّثرها 
االقتصبادي يف التسبعينات، اضطبرت أملانيا اىل 

التكّيبف مع العوملبة واالنتقبال اىل اليورو. وهي 
الدولة الكرى اليتيمة التي تجاوزت أزمة العوملة 
أوروببا. ورجحبان وزن  الببارزة يف  واألخطبار 
أملانيبا االقتصادي هبو وراء ارتقائها اىل مصاف 
الالعبب األببرز يف منطقة اليبورو، جنباً اىل جنب 
البنك املركبزي األوروبي. وصباغ محور مركل - 
ماريبو دراغي )مديبر البنك املركبزي األوروبي( 
إصالحبات مؤسسبات العملة املوّحبدة وتوحيد 
معايري الدول األعضاء. وتولّت برلني عملية إنقاذ 
اليونبان وأملبت رشوط اإلنقباذ. ويتوجبه إليها 
اليوم، رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كامريون، إذ 
يسبعى اىل التفاوض عى مكانة بالده يف االتحاد 
األوروببي. والدور القيبادي االقتصادي والنقدي 
األملانبي هبو حلقة من حلقبات مّتصلبة وثيقة 

الصلبة بأملانيبا التي ببرزت يف 1945، والتي نأت 
بنفسبها عن دور قيادي قد ترتتب عليه هيمنة. 
لكن دورها الديبلومايس واألخالقي اليوم، يقطع 
مع هذا املايض، ويطويه. ففي األزمة األوكرانية، 
بادرت مركل اىل مفاوضات مينسك - 2. ويف هذه 
املفاوضبات، كان دور فرنسبوا هوالند، الرئيس 
الفرنبيس، ثانويباً. وإثبر تدّفبق سبيل الالجئني 
املأسبوي عى أوروبا، دعت مبركل األوروبيني اىل 
استقبالهم والتزام ما يرتتب عى حقوق اإلنسان 
الجامعة والعامة. وأعلنت عزمها عى اسبتقبال 
أكثبر من 800 ألبف مهاجبر يف 2015، وبذل 10 

باليني يورو ملساعدتهم.
وثمبة تناقبض تعيشبه أملانيبا. فهبي يف موقع 
قيبادي، لكنهبا ترفببببببض انتهاج سياسبة 

قبوة. وتتجّنبب املستشبارة األملانيبة، وهبببي 
أكثر القيادات حذراً وسبعياً اىل التوافق، املغامرة 
وجبببببه أخطار كببرية قد تتهّدد شبعبيتها يف 
الداخبل األملاني والخبارج األوروببي. فاألزمات 
الكبرية تقوض »أسبلبببوبها السيايس«، وركنه 
هبو التوافبق. والسياسبة الداخليبة مصدر من 
مصبادر الخطر عبى شبعبيتها، إذ تجبه العنف 
ضبد الالجئبببني. وترّتب عبى دورها الخارجي 
القيادي انبعاث املشبببباعر املعبببادية لألملان 
نتيجة سياسبات التقّشبف املالبببي يف منطقة 
اليببببورو. وثمبة أخطار اسبرتاتيجية قد ترتد 
آثارها عى أملانيا وأوروبا، نتيجة اقتصار سياسة 
مركل عى امتصاص الصدمات ونتائجها عوض 

مواجهة أسبابها.

وال شك يف أن حظوظ خطة إنقاذ اليونان ضعيفة 
اقتصاديباً ومالياً. فهي ال تعيد هيكلة دين قدره 
180 يف املئة مبن الناتج اليونانبي. ويف أوكرانيا، 
توّجبه الدعبوات واإلنبذارات اىل كييبف الحرتام 
اإلدارة الذاتيبة يف دونتسبك ولوهانسبك، وليس 
اىل موسبكو التبي تواصل عمليبة قضم األرايض 
األوكرانيبة. وأنقذت مبركل ماء وجبه أوروبا يف 
أزمة الالجئني، وانتهجت موقفاً متماسكاً يرمي 
اىل تقليبص آثار األفول السبكاني يف أملانيا، التي 
يتوقبع أن ينخفض عدد سبكانها من 83 مليون 
نسمة اىل 70 مليون نسمة يف 2050. لكن أوروبا 
- خصوصباً دول جنوب القارة التي عصفت بها 
األزمبة االقتصادية، فارتفعت معبدالت البطالة 
واالسبتدانة - تعجز عن اسبتقبال مليون الجئ 

سبنوياً، وعبن وقبف سبيل املهاجريبن من غري 
انتهاج سياسبة هجبرة ولجوء شباملة وضبط 
الحدود واملسباهمة يف اسبتقرار الرشق األوسط 
وشبمال أفريقيا، وليبيا عبى وجه التحديد. لكن 
طيبف املايض يثقل عى أملانيا، وهي تريد، اليوم، 
أن تكون إمراطورية الخري. وتمّسبكها بمبادئ 
الحرية اإلنسبانية والكرامة هو موقف مرشف، 
يف وقبت تخاذلبت فرنسبا عن نبرة الالجئني. 
لكن الكرم ال ينفي الحاجة اىل سياسبة سبندها 
خطة مزدوجة قومية )وطنية أملانية( وأوروبية، 
ووسبائل قبوة. فالقيادة تتبآكل إذا لبم تتجلَّ يف 
خطبوات عملية ولم تخرج من شبللها النصفي. 
وشبؤونه  األمبن  تصبّدر  اىل  الحاجبة  وتمبّس 

األولويبات األوروبيبة.

فوؤاد ح�سون

فكبر العبرب قبل اإلسبالم بالهجبرة من بالدهم بسببب 
االضطهباد القومي أو الديني أو السبيايس او االقتصادي  
مبن حكامهم وسبلطاتهم، فحني ضاق جنبوب الجزيرة 
العربيبة بسبكانه بعبد انهيار سبد مبأرب وبعبد الزحف 
الصحبراوي عى املناطبق الزراعية والرعويبة الذي جعل 
الحياة تشبوبها صعوبات جمة عى النباس واألنعام مما 
أضطبر الناس إىل البحث عن بديبل أفضل،  فانترشوا عر 
مبدن غنيبة تتوفر فيهبا األعمال واألمبان، فكانت هجرة 
عرب اليمبن والجزيرة باتجاه مدن الشبام ومبا حولها، 
وبقيت أعبداد كبرية منهم تعمل وتتاجبر وتضمن األمان 

بالرغم من اختالف الدين.  
ولعل تلك الظاهرة تجسبدت يف لجوء العرب املسبلمني إىل 
حاكم الحبشة للتخلص من جور وظلم ذوي القربى، ولم 
يفكبر احد من الالجئني بأن يلجأ إىل دولة عربية مجاورة، 
وعندما رأى الرسبول اضطهاد أصحابه، ولم يسبتطع أن 
يوفر لهم الحماية، سبمح لهم بالهجرة إىل الحبشبة، ألن 
فيهبا حاكما نرانيا هبو النجايش ال يظلبم عنده أحد، 
وكان عبدد املهاجرين إىل الحبشبة يف الهجبرة الثانية 83 

شخصا من  كبار صحابة الرسول. 
وقد أرسبل كفار قريش بعثة إىل نجايش الحبشبة، تحمل 
الهدايبا الثمينة لرشبوته ورشبوة حاشبيته، كبي يتخى 
عنهبم ويسبلمهم لقريبش، فألقى جعفر ببن أبي طالب 
خطبة أمبام النجايش نيابة عبن املهاجرين، رشح له من 
خاللها أسس دين اإلسالم واختالفه عن الجاهلية، فأقنع 
النجايش بكالمه وبمدى التقارب بني اإلسبالم والنرانية 
التبي يعتنقهبا النجبايش. وهكذا فشبل كفبار قريش يف 

مسعاهم، إلعادة املهاجرين إىل مكة. 
ونالحبظ هنبا أن اللجبوء كان إىل رجل من غبري ديانتهم، 
اطمئنبوا إىل عدالته وإنصافه،  وفعال انه آواهم وأحسبن 
أقامتهبم ووفبر لهبم الحمايبة، ولبك أن تتصبور األمبر 

معكوسا!!. 
ويف الوقبت الحبايل نبرى ان البدول العربية أو اإلسبالمية 
سبرتفض قطعبا أن يطأ احبد أرضها من العبرب قبل أن 
يسبتحصل عى سبمة دخبول ببرشوط معقبدة للغاية، 

وبعكس ذلك نرى أنها تسبتخدم كل األسباليب التعسفية 
وتقبوم بتسبليم املواطبن إىل بلبده األصبي مهمبا كانت 

العقوبة والنتائج ومهما كانت ترير املواطن وقضيته.  
خبالل الفبرتة املاضيبة هاجرت أعبداد كبرية مبن العرب 
واملسبلمني اىل ببالد الغبرب، ولجبأت تخلصبا ال من ظلم 
وبطش حكوماتها فقط وإنما بسبب الظروف االقتصادية 
أيضبا، والالفت للنظر أن هذه األعداد من املهاجرين وعى 
اختبالف دياناتهم ومذاهبهم وقومياتهم، لم يفكروا يف أن 

يلجؤوا اىل دولة عربية أو مسلمة. 
ففبي نهاية القبرن الثامن عبرش بدأت هجبرة اللبنانيني 
والسبوريني إىل بالد أمبريكا الجنوبية، حيبث كان العامل 
االقتصبادي هو السببب الرئيس، وحني عمبل املهاجرون 
يف تلبك البالد لم ينقطعوا عن بالدهم، وتحملوا املشباق يف 
سبيل تحقيق مكاسب ومكانة يف تلك املجتمعات، ولم يعد 
منهبم اال النفر القليل، فقد وفرت لهم تلك البيئة ما كانوا 

يفتقدونه يف وطنهم األول. 
ولعبل الشبعب الكبردي يجسبد مثباال قريببا يف الهجرة 
واللجوء اىل بلدان تحرتم آدمية اإلنسان تخلصا من بطش 
وظلبم األنظمة ، ومبن قنابل جيوشبها الكيمياوية  ومن 
مجازرها املرعببة، فلجؤوا اىل دول أوروببا التي منحتهم 

األمن واألمان والكرامة. 
أحتل موضوع اللجوء حيزا كبريا من االهتمام بسبب تزايد 
طلببات اللجوء مبن العرب، ورحيل الطاقبات والكفاءات 
العربيبة، يرافق ذلك عبدم وجود اهتمام أو دراسبة حول 
تفاقم هبذه الظاهرة مبن البلدان الطاردة، بسببب عدم 
اسبتقرارها السبيايس وافتقارها الحبرتام مبادئ حقوق 
اإلنسبان، باإلضافة اىل تفاقم النزاعبات الدينية واملذهبية 
والقومية والعرقية فيها، وما زاد األمر تفاقما هو نشوب 
حبروب أهليبة ضمن هذه املناطبق مما يدفبع اضطرارا 
كتبال برشية كبرية لرتك وطنها وبيوتهبا واللجوء اىل دول 
توفر لهبم الكرامبة والعيبش الكريم واألمبان وتمنحهم 
جنسبيتها، ولهذا نصت املبادة )14( من اإلعبالن العاملي 
لحقوق اإلنسان عى ما يي: )لكل فرد الحق يف أن يلجأ إىل 
بالد أخرى أو يحباول االلتجاء إليها هرباً من االضطهاد..  

لطة ومعاملة قهرّية  ويعني االضطهاد تجاوز الحّد يف السُّ
ة ما كان  بفيَّة، وانتهاك املببادئ الدسبتوريَّة وخاصَّ تعسُّ
متعلًِّقا بحماية حقوق اإلنسان، ويعني أيضا بأنه حرمان 
جماعة من السبكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً 
وشبديداً مبن الحقوق األساسبية بمبا يخالبف القانون 

الدويل(. 
إن هنباك اختالفبا كببريا يف النظبرة اىل الواقبع والتعامل 
واألعبراف والتقاليبد ببني املجتمعبات الغربيبة وأفبواج 
املهاجريبن العرب واملسبلمني وغبري املسبلمني، ولم تزل 
أعبداد ليسبت بالقليلة تحمبل معها غلوهبا وعنريتها 
وأمراضهبا االجتماعيبة معهبا، ولهذا تجبد أن هناك من 
ينظر للمهاجرين بعني الشبك والقلبق لصعوبة االندماج  
وإرصار املهاجر عى نقل تقاليده وأعرافه حتى املتخلفة 

منها اىل هذه الدول ومحاولة فرضها عليهم. 
إن جميع األنظمة العربية دون اسبتثناء تعيش مشبكلة 
القصبور يف ثقافبة حقوق اإلنسبان، وبالتبايل فإنها من 
خالل تمسبكها بالسلطة تسبتخدم األسباليب اإلرهابية 
ملحارببة املعارضني واملختلفني معهبا، باإلضافة اىل بروز 
ظاهرة التطرف الديني بكل أشبكاله واملنترش يف عدد من 
هبذه البلدان، وقبد ولدت هذه الظاهرة وليدا مشبوها يف 
مسبح عقول الشبباب والسبيطرة عى عقولهم باعتماد 
ثقافبة االنتحار لقتل اآلخر، وهذه الظاهرة تعتر من بني 

أبشع الجرائم اإلنسانية.
الظاهبرة وتجسبدت يف   وقبد كبرت وانتبرشت هبذه 
أفغانستان والعراق وسوريا وبعض البلدان املبتلية بهذه 
الثقافبة ، والتبي لبم تجد لهبا مواجهة وتحليبال وثقافة 
مضادة لتنوير وإنقاذ عقول الشباب من ظاهرة اإلرهاب 

الديني أو الطائفي. 
 إن افتقباد األمبان وعبدم توفبر فبرص العمبل والرتدي 
االقتصادي والهيمنة التسبلطية للسبلطات والحكام بني 
اببرز األسبباب التبي تدفع باملواطبن العربي واملسبلم اىل 
مغبادرة بالده واللجوء اىل الدول الغربية التي وفرت له ما 

يفتقده يف بالده. 
جرب العراقيون الذين فروا من بطش صدام أن يلجؤوا إىل 

السبعودية فحرشتهم يف رمال الصحبراء ضمن مخيمات 
محاطة باألسبالك الشبائكة ، وعرضتهم عى دول الغرب 
التبي فتحت صدورها لهم، بعد معاناة من العيش وسبط 
صحبراء قاحلة لسبنوات تحملوا فيها الطبيعبة القاحلة 
والظلم العربي والتهديد باملوت من سبلطاتهم التي كانت 
تراقبهبم، وجرب آخبرون اللجوء إىل إيبران فوضعتهم يف 
مخيمبات وجردتهم من وثائقهم الرسبمية ومنعتهم من 

العمل والزواج والسفر.
 ال نعتقد بأن حكومبة عربية واحدة اليوم تقبل بان يلجأ 
اليها عربي مهما كانت األسباب، وحدها كانت سوريا عى 
مبدى الزمن الحديث تفتح صدرهبا إىل العرب الذين نكلوا 
بأهلهبا وأغلقبوا أبوابهبم وأحجموا عن مد يد املسباعدة 
وتناسبوا كل كرمهبا وطيبتهبا، ببل سباهمت حكومات 
عربيبة يف إدامبة فتيل الحبرب والدمبار والقتبل واالبادة 
ألهلهبا، إال إنهبا فتحت ذراعيها لبكل اإلرهابيني طمعا يف 
إسقاط سلطة الجار فارتد الوابل عليهم ليمطرهم حجرا 

من سجيل فيحرتق األخرض واليابس. 
الهجرة تعني البحث عن وطن بديل وسبالم وأمان للحياة 
يفتقدهبا اإلنسبان فيبحبث عن وطبن يأويبه ويوفر له 
الكرامة، وقد ملسبنا أن دول الغرب تحرتم آدمية اإلنسبان 
وتحمي حقوقه الدسبتورية مهما كان دينه أو شبكله أو 
قوميتبه، يف حبني نفتقد تلك األسبس يف بالدنبا، ونجد أن 
موجات الهجرة تتزامن مع اشبتداد قسباوة ظلم الحكام 
والقابضني عى السبلطة، ومع هجبري الحروب واألزمات 
االقتصادية، ومثل هذه االمور ال تمر بها إال بالدنا العربية 

املنكوبة بحكامها وسلطاتها.  
لم تزل مشباكل االستبداد والظلم والتمييز والفساد تنخر 
منظوماتنا السياسية، ولم تزل الكراهية واألحقاد من قيم 
مجتمعاتنا، ولم تزل حرية الفكر والعقيدة تتم ممارستها 
بحبذر وبخوف، ولم تبزل نزاعاتنا التي مبى عليها ألف 
وخمسبمائة سبنة حبارضة بيننا، لبذا فبان مجتمعاتنا 
ستستمر بالهجرة اىل بلدان تتمسك اليوم بحقوق اإلنسان 
وبالكرامة، وال مجال فيها للتمايز بسبب الدين أو الجنس 

أو اللون أو املذهب أو العقيدة.  

ال شبك أن كل معلبق سبيايس يف أمريكا 
تقريبباً كتبب مقباالً واحبداً عبى األقل 
يحاول أن يفرس فيه لغز جاذبية دونالد 
ترامبب، البذي يطمبح للحصبول عبى 
ترشيح الحزب »الجمهوري« لالنتخابات 
معظبم  املقبلبة.  األمريكيبة  الرئاسبية 
هؤالء املعلقني ركزوا عى سبلوك الرجل 
وموهبته يف اجتبذاب التغطية اإلعالمية 
وازدرائبه بالنخبب الحزبيبة واملثقفبة، 
غبري أن اليشء البذي أجده مميبزاَ أكثر 
مبن غريه لدى »ترامبب« – وربما يمثل 
عنراً مبن عنارص نجاحه حتى اآلن – 

هو بنية لغته.
فالجميع يشبعر بأن »ترامب« ال يتكلم 
مثل بقية السياسيني. ولكن كيف يختلف 
خطابه عن خطابات اآلخرين بالضبط؟ 
وهل االختالف يقتبر فقط عى نرته 
املنتقدة واملختالة ولكنته املميزة؟ الواقع 
أن »ترامبب« يببدو منفعباًل ومنخرطاً 
عاطفيباً عى نحو مختلبف مقارنة مع 
كل منافسبيه، فهبو دائمباً منزعبج – 
مستاء ألن األمور ليست كما يفرتض أن 
تكون - ولكنه يف الوقت نفسبه ال يعدم 

روح الفكاهة ليسخر منها.
ولكبي نفهبم ما يجعبل لغبة »ترامب« 
مختلفبة، لنلق نظرة عى شبكل جمله. 
إنها مختلفة عن الخطابات السياسبية 
املعبارصة، وينطبق عليهبا جيداً وصف 
»خري الكالم ما قبل ودل«. فهي قصرية 
)أحيانباً قصرية جبداً(، والكلمات األهم 
فيهبا تبرتك لآلخر. وهبذا أمر نبادر بني 
السياسيني املعارصين، ليس فقط ألنهم 
يفتقرون لسبلوك ترامب االسبتعرايض 
أو موهبتبه الفكاهية، ولكبن أيضاً ألن 
معظم السياسيني املعارصين الناجحني 
حذرون عبادة بخصبوص لغتهم، وذلك 
ألنهبم واعون تمبام الوعبي بالتأويالت 
التي قد تؤول بها أي كلمة يتلفظون بها 
من قبل الصحافيني واملنظمات الحزبية 

والناخبني والسكان.

باملقاببل، ال يببذل »ترامبب« جهبداً – 
أو يببدو أنبه ال يببذل جهبداً – لقيباس 
تأثبري تريحاتبه عبى مختلبف الكتل 
الناخبة، ويبدو حقاً غري منشبغل وغري 
واع باحتمبال أن يحاول أحبد ما تقليها 
وترشيحهبا وإبراز عيوبهبا، وال يحاول 
صياغتهبا  أو  تريحاتبه  »حمايبة« 
بطريقة تجعل الدفباع عنها ممكناً عى 
األقل، وهذا ما يجعل املرء يشبعر بأنه ال 

يستمع إىل سيايس.
والنتيجة، بالنسببة لألغلبية السباحقة 
مبن النباس الذيبن يتابعون السياسبة 
ربما، مضحكة حيناً ومخيفة حيناً آخر. 
ولكن بالنسبة لألشبخاص الذي ضاقوا 
ذرعاً بالسياسيني الذين يستعملون لغة 
غامضة وفضفاضة إلغراء مستمعيهم 
وإبهارهم، والحفاظ عى كل خياراتهم، 
»ترامبب«  يببدو  االنتقبادات،  وتجنبب 
واضحباً ورصيحباً، وإن كنبُت ال أتفبق 
معهم وال أشباطرهم هبذا الرأي، فإنني 

أجد أنه من الصعب أن نلومهم.

لغة »ترامب«
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اهلجرة ليست جديدة علينا

زهير كاظم عبود

بارتون سوايم

الحل األمني يف العراق يعتمد عى ثالثة أركان رئيسية، 
وهي الحل السبيايس اآلمن، ومهنية األجهزة األمنية 
وكفاءتها، وإشبرتاك الشبعب يف امللبف األمني، وهذا 
ما أكبد عليه برنامج كتلة املواطبن، أيام اإلنتخابات 
الرملانية، لتحقيق األمن واإلستقرار، الذي يعد الهدف 
األسباس لبكل السياسبات، والنشباطات، والرامج 

األمنية، لحماية جميع أبناء العراق دون تمييز!
الحبرب مبع اإلرهباب، هبي حبرب ال يمكبن فيهبا 
تحقيق عوامل النر، إال عر املعلومات اإلستباقية، 
وإجهباض املخططات اإلرهابية قبل وقوعها، وعليه 
فبإن كثبرة نقباط التفتيبش العسبكرية، تفتقد اىل 
العمبل النوعي، وبالتايل خلق ضغوط نفسبية، تؤدي 

اىل اإلرتبباك، وتواضبع األداء، مبع غيباب إجبراءات 
املحاسبة، والتحقيق، والتدقيق، يف حال حدوث خرق 

طارئ!
إن تفعيبل البدور الرقاببي، للجنبة األمبن والدفاع، 
يجعل من عملها أشببه ما يكون، بمقدمة إنتصارات 
عسبكرية، يحسبب للدولة العراقيبة، وعليه فاملهام 
األمنبي  الجانبب  لتطويبر  جبداً،  مهمبة  الرقابيبة 
للقضباء عى اإلرهاب، وأبرزها جلسبات اإلسبتماع، 
واإلستدعاءات، واملساءلة، وإبداء الرأي للرملان، قبل 
املوافقبة عى تعيني كبار القادة العسبكريني، عندها 

سيكون العراق آمناً مطمئناً!
القتبل الذي اسبتباح أرواح العراقيني، يتطلب تظافر 
الجهود، وتواجد الخطبط الواقعية الصحيحة، لبناء 
جيبش وطني عقائبدي، وقبد أثبتت تجربة الحشبد 

املرجعبي عبى  التأثبري  الشبعبي نجاحهبا، بفعبل 
غيارى، وضعبوا األرض والعرض نصب أعينهم، بعد 
أن اسبترختهم الثبكاىل، وعليه فإن إقبرار قانون 
الحبرس الوطنبي، سبيكون يف محله، ألنبه الدعامة 

الرديفة للقوات املسلحة.
كثبرية هبي التفاصيبل واألرسار، التبي رافقبت حل 
الجيش العراقي السبابق، أيام حكم بريمر، فانتجوا 
جيشباً متشبظياً حاقبداً، تمخبض عنبه عصاببات 
إرهابية تكفريية، عى أن األمر ال يخلو من الكفاءات 
العسبكرية، فأهملبت وبشبكل متعمد، ألجبل إرباك 
الوضع األمني يف العراق، وتزايد اإلعتماد عى القوات 
املحتلبة، ولكبن طريبق املرجعيبة، فبوت الفرصبة 
عليهبم! العراقيبون يتمنون، أن تكبون لهذه االزمة 
األمنيبة املسبتمرة، نهايات حقيقيبة خالصة، لتهدأ 

النفبوس، وينتهبي القلبق، وعبى الجهبات األمنية 
تحمل مسبؤوليتها، إزاء ما يجري يف بلدنا من دمار، 
وتفرق، ودماء، ودموع، فإذا أدرك الجيش، والحشبد 
الشعبي، والحشد املدني واجبهم، نستطيع النهوض 
بموقفنبا، تجباه األرض والعرض واملقدسبات، ولنا 
كل الثقة بالخريين الرشفاء. إسبتخبارات عسكرية، 
ومخاببرات وطنية، وأمن داخبي، ومكافحة إرهاب، 
وتحقيقبات مهنية، وقوات خاصة مدربة، وتنسبيق 
دفاعبي عايل الجبودة، وإسبرتاتيجية حازمبة، كلها 
معالجبات تنظيمية، وحلول واقعية، لتحسبني عمل 
األجهزة األمنية، ملواجهبة املخاطر والتهديدات، التي 
تبزداد يوماً بعد آخر، ألننا مطالبون بالرضب بيد من 
حديد، عى اإلرهابيني، والخونة، والفاسدين، فالعراق 

مايًض وحارضي ومستقبي!

مبادئ ملرشوع أمني!
أمل الياسري

نيكوال بافيريز

د أملانيا يف قيادة أوروبا وتعثُّرها بامضيها تردُّ



ال ُيمكن وضع الّليل يف ُمَفِكرة
قصة جديدة ...
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تعويذة العاشقة
هيثم الطيب

تعال لكي اخبئك في عيوني

واروي شفتاك عند اوبة القمر

ترفق بالقمر يابنفسج

ودع الشمس نائمة

ارفق بحبيبي ياليل

واغسلي آثامه يامياه العالم

واسلب من عينه النوم

وتركه ينكفىء على صدري

عند اوبته ، ياندى ياضياء ياليل

تقتلني الحسرة على شفاهه

وقد طال انتظاري

فمتى اقبله يانجوم

ياكواكب هذا الكون الناعسة

ياشكوى الحبيبات

ياحلمي

يالحن المطر المتيقظ عند تخوم 

السماء

ياطائري هنا عشك

التبحث عن عش بعيد

هنا ربيعك

التذهب الى البحر وحدك

تعال االن وحاول اغرائي

فقد فرغت من تعويذتي

تعال االن ارجوك

فقد غفا الطائر على نهدي

إدراك البن�ى والمؤسس�ات الت�ي تحكمنا 
كبشر والتعمق فيها بوصفها سابقة على 
وجودن�ا يجعل هذه القيمة التي نس�ميها 
اإلنسانية دون معنى، إذ نخضع لكّم كبير 
من العن�ف الذي يكوننا ك�إنس�انيين من 

قبل مؤسسات تشّكلنا كما نحن.
“إن�ه عص�ر أف�ول الفكاه�ات، عص�ر ما 
بعد المزاحات” هك�ذا يبدو موقف ميالن 
كونديرا في روايته األخيرة حفلة التفاهة 
الص�ادرة ع�ن المرك�ز الثقاف�ي العرب�ي 
بوصفه األش�ّد عدمّية، إذ ن�راه يبحث في 
عمق القيمة اإلنس�انية التي استكش�فها 
في أعماله الس�ابقة، وماهية هذه القيمة 
يحي�ط  م�ا  كّل  أن  ن�رى  إذ  وتش�كيلها، 
بش�خوص الرواية أقرب إل�ى لعبة فارغة 
أو مجردة من معنى، المفاهيم اإلنس�انية 
تنه�ار، الموت، الحي�اة، التعاطف، الحب، 
الشبق، الطاغية. شخصيات هّشة ممعنة 
في العدمّي�ة تلك التي يرس�مها كونديرا، 
وتح�اول إيجاد معنى لحياتها التي قاربت 
على االنته�اء، إثر هذا تب�رز الفكاهة في 

مواجهة ه�ذه المفاهيم، والس�خرية من 
التاري�خ وحكاياته ومخلفات�ه التي تثقل 

الحياة اليومّية.
التفاه�ة الت�ي يرس�م كوندي�را معالمها 
ترتبط ب�”جوهر الوجود” حسب تعبيره، 
ف�ال قيم�ة جوهري�ة لألش�ياء، ه�ي قيم 
التاريخ والمؤسس�ات، نصوص  يصنعها 
م�ن هيغ�ل وش�وبنهاور تحضر لترس�م 
موقفه العدمي، س�تالين يتحول إلى شبه 
مهرج يائس بوجه إرادته نفس�ها، معالم 
فرنسا الحضارّية تصبح مدعاة للسخرية 
ويت�م التب�ول عليه�ا، لكن م�اذا يعني أن 
يك�ون وجودنا نحن البش�ر تافه�ا؟ ولم 

يستدعي هذا الوجود الضحك؟
أي رحل�ة نخوضه�ا في الالمعن�ى، ألنها 
مس�ّيرة وال خي�ار لإلنس�ان/ الصخ�رة 
المتدحرج�ة م�ن أعل�ى بها. نح�ن مجرد 
حس�ب  الك�ون  إرادة  تس�ّيرها  كائن�ات 
كوندي�را،  يس�تدعيه  ال�ذي  ش�وبنهاور 
مؤسس�اتية  قوال�ب  أنتجته�ا  كائن�ات 
بمعناه�ا الواس�ع، أّم�ا التفاه�ة، فتكمن 
في حيواتن�ا ضئيلة الزمن أّم�ا ما نحمله 
من مفاهيم، نس�تميت للدف�اع عنها، هي 

مج�رد كلم�ات، وه�وس لتبري�ر أوق�ات 
الفراغ وملئها، في حين أن الفكاهة، تنشأ 
م�ن موق�ف المراق�ب، حين ن�رى الجهد 
المبذول من قبل األفراد لالنصياع لمعايير 
الجم�ال واإلنس�انية واألخ�الق والتفاني 
في سبيلها، تظهر الفكاهة، ألن ببساطة، 
هذا الجهد ال يحمل معنى، أشبه بمهرجين 

أمام جمهور ال يبصر، أعمى.
ل�ن يتغي�ر ش�يء س�واء انصعن�ا له�ذه 
ف�ي  الخمس�يني  العج�وز  ال،  أم  القي�م 
الرواي�ة يطل�ق الن�ار عل�ى أن�ف تمث�ال 
الملك�ة الفرنس�ّية “ماري دوميديس�ي” 
و يكس�ره، إهان�ة عميقة لتاريخ فرنس�ا 
يختزنه�ا هذا الفعل الذي ق�ام به العجوز 
في حديقة اللوكس�مبورغ أش�هر حدائق 
باري�س، لك�ن ش�يئا ل�م يتغي�ر، التاريخ 
ال يحم�ل معن�ى إال عبر تمثيالت�ه، والتي 
تب�دو لنا اآلن تافهة ألننا لس�نا على صلة 
معه�ا. الفكاه�ة تكم�ن في الس�لوكيات 
التي نقوم بها إلقناع أنفس�نا بوجود هذا 
التاري�خ )اآلن/هن�ا( بالرغم أن�ه لم يبق 
من�ه إال تماثي�ل ونصوص. لكن، الش�أن 
أعمق، الصيغ والقيم األخالقية لإلنسانية 

ل�م نخترها، ب�ل ونب�ذل جه�ودا مضنية 
للحفاظ عليها، لكن لم؟ س�نموت تعساء 
ووحيدي�ن، الفكاهة التي تتجاوز الضحك 
والتهكم حس�ب كونديرا لم تعد موجودة 
اآلن، الفكاه�ة الالنهائية، تلك التي تطفو 
ف�وق كل ش�يء وتش�كل أساس�ه، تظهر 
في أش�د التمثيالت، وأكثرها تفاهة، هي 
“الحاضرة في الم�كان الذي ال يرغب أحد 
برؤيته�ا فيه: في الفظائ�ع، في المعارك 

الدامّية، في أسوأ المصائب”.
الوج�ود البش�ري، كمن يح�اول الحفاظ 
عل�ى فقاعة صابون ويبال�غ في حمايتها 
فقط ألن انعكاس الش�مس عليها يش�ّكل 
أل�ون ق�وس ق�زح، لك�ن حقيق�ة، هو ال 
يحم�ل قيم�ة، الفكاهة التي يس�تعرضها 
كوندي�را والمرتبطة بالتفاهة، مش�ابهة 
للجهد الذي قد يبذله أحدهم للحفاظ على 
الفقاعة الس�ابقة ف�ي ظل عاصف�ة، أما 
كلمة “حفلة” الت�ي تعنون الرواية، تحيل 
إل�ى الجهد الجماع�ي لنا كبش�ر للحفاظ 
على هذه الفقاع�ة الصابونية التي تحمل 
التاري�خ والقي�م واألخالق، ه�ي “حيوّية 
غير مجدّية” تلك التي نمتلكها في س�بيل 

االحتف�اء بهذا “الالش�يء” الذي يش�كل 
أس�اس حياتن�ا، حت�ى مفاهي�م الم�وت 
والحي�اة وحقيقتهم�ا كقيم�ة جوهرية 
ينصب�ان نهاية ف�ي الالج�دوى، نحن لم 
نختر ش�يئا منهما، ال مت�ى نولد وال كيف 
سنموت، حتى االنتحار يصبح مبتذال، أما 
القتل فهو انتصار طفيف، معادل لكراهية 
اإلنج�اب وفرض الحياة عل�ى كائن آخر، 
ثنائي�ة “القتل–اإلنجاب” تب�دو مواجهة 
للتفاه�ة لكن�ه تفتد للفكاه�ة، هي خيار 
تراجيدي س�يجعلنا أكثر انصياعا للنظام 
األخالق�ي، ه�ي أش�به بخلل ف�ي النظام 

اإلنساني لتحولينا إلى مذنبين.
كما تب�ول العجوز الخمس�يني في حفلة 
التفاه�ة عل�ى تمث�ال فالنتي�ن دوميالن 
دوق�ة أورليان�ز، كوندي�را، كأن�ه يدع�و 
للتبول على القيم التاريخية التي ال تحمل 
معن�ى، تمثي�الت التاري�خ ال تحمل قيمة 
جوهرّية، تمثال، كتاب، صورة. لنس�تعد 
عص�ر الفكاه�ة، الضح�ك بوج�ه كلم�ا 
يحاول أن يكس�ب هذه الحياة معنى التي 
في جوهرها ليس�ت إال مالكا يسقط من 

السماء.

اإلنسانية من  تتهكم  رواية  كونديرا  التفاهة" مليالن  "حفلة 
عّمار المأمون 

ارتوت من دجلة وتوضأت بالفرات فكانت ارض الخصوبة 
ومنبع الحياة وبداية الحضارة وللجمال مثال فهذه عشتار 
تتباها بها و انانا ترس�م لها الخطوات و شبعاد من أوروك 
أه�دت له�ا الكلم�ات فكانت نخلة باس�قة تعانق الس�ماء 
والقمر يبتس�م له�ا والنج�وم تجتمع حولها تس�تمع الى 
الحكايات , حكايات س�ميرا ميس و ألف ليلة وليلة فكانت 
ش�اعرتنا بتول الدليمي س�يدة االبداع فاذا كانت أساطيرنا 
القديم�ة كتبت على الطين بحروف س�ومرية فأس�اطيرنا 

الجديدة كتب بأحرف من ضياء
لق�د جاه�دت الم�رأة العراقي�ة ف�ي ه�ذا الزم�ان جه�اد 
س�يكتب ويدرس لألجيال القادمة وذلك للمعانات المريرة 
الت�ي عاناه�ا العراق ج�راء الحروب والحص�ار واالحتالل 
واضطه�اد فتصدت لها المرأة بكل حزم وش�جاعة فكانت 
مثاال لالم والزوجة و الش�اعرة التي حملت مشعل الضياء 

فكانت لوحدها حضارة واستمرار للحياة
من كل هذا كانت الش�اعرة بتول الدليمي ش�علة من الذكاء 
والنش�اط والفك�ر النير و الخ�الق وهذا ما سنلمس�ه من 
خالل قصيدتها ) أحالم ش�ائكة ( والتي سنتناولها في هذا 

المقال كمتذوقين للشعر
أحالم ش�ائكة عنوان قد يبدو في�ه نوع من الغرابة ويحمل 
أكث�ر من معنى فهل هي كاألس�الك الش�ائكة تحيط القلب 
و ترافقن�ا ف�ي كل اللحظ�ات , وهل هي أحالم مس�تحيلة 
كاألماني البعيدة والتي ال تغادر أفق الخيال . وهل ذكرياتنا 
وأيامنا األولى ووجوهنا األولى التي س�افرت في الماضي 
و أصبح�ت كاللوحة الباهتة تظهر وتختفي وال نس�تطيع 

أن نمسك بها
نعم انه�ا الحنين الى الماضي البعيد أحالما تزدحم بالرأس 
وتنزف صورا و ذكريات حنين العودة الى أيام الطفولة هذا 
الحلم المس�تحيل الش�ائك الطفولة التي غادرنها مرغمين 

بم�رور األيام من منا ال يحلم بطفولت�ه وذكرياته القديمة 
وال ترتسم امام ناظريه

ص�ورا من تلك األي�ام و الطفولة هي كالحل�م ونحن نحلم 
بالحلم

تزدحم في رأسي
تنزف صورا و........ذكريات

ترسم على جدران غرفتي .....ألق الطفولة
ث�م نعود م�ن الق الطفولة الحل�م لنجد أنفس�نا كبرنا أيام 
عش�ناها مرت بس�رعة كيف مرت وكيف أصبحنا كبار أين 
كن�ا و الى أين نحن ذاهبين لم�اذا أيامنا و هي حياتنا تغدو 
ذكري�ات و أرقام وتواريخ اللحظ�ة التي كنا فيها قبل قليل 
غادرتن�ا و أصبح�ت ذكرى خ�ار الزمن ليتنا نع�ود صغار 
ك�م تمنين�ا و تمنين�ا وتمنت الش�اعرة أن تع�ود الى حجر 
أمه�ا تعود ال�ى الحنين ال�ذي كان يرعاها ذهب�ت األيام و 
أصبحت ذكرى والطريق الوحيد الذي يؤدي اليها هو الحلم 
و الذكري�ات وهنا تظهر موهبة الش�اعرة في تعاملها مع 
الزم�ن من خ�الل الكلمات فه�ي بكلمة واح�دة تنقلك عبر 
الحل�م الى زمن األحالم البريئة ال�ى زمن الطفولة وبكلمة 
أيضا تعي�دك الى الزمن الحالي مانحة إياك أفق واس�ع من 

الخيال و التأمل لتعيش ذكرياتك من خالل كلماتها

أعوامي الثالثين......تتراقص حولي
تظهر بعض األسماء ثم تختفي

تحمل أرقاما وتواريخ
تعيدني الى حجر أمي

وتطل�ق الش�اعرة صراخ مبت�ور األوصال صراخ�ا ال يكاد 
يصل الى الحنجرة صراخ بال صدى انه صيحة اللوعة ونداء 

الروح
وتب�دأ األيام تتداولن�ا وتبدأ معركة األيام والش�اعرة تبدي 
براعته�ا هن�ا إذ تص�ف األي�ام باألك�ف الت�ي تحملنا فهي 
ترفعن�ا وم�رات كثي�رة ترمي بنا أرض�ا فتدخلن�ا دهاليزا 

حالكة الظلمة
أطلق صراخا ...مبتور األوصال

تحملني أكف أخرى
تلقي بي أرضا
ألتحم معها...

أدخل دهاليز حالكة الظلمة
وتطل�ق الش�اعرة صرخة أخرى ه�ي كاالس�تغاثة بعدما 
غربته�ا األي�ام وغربتن�ا في معتركه�ا فهذه اك�ف ترفعنا 
و تل�ك ترمي بن�ا ارض ونحن نناضل ونت�وق الى االنعتاق 
لنرى أنفسنا في مدن ال نعرفها و وجوها لم نألفها و ربما 
غربتن�ا في نفس مدينتنا نلتقي بوج�وه مألوفة لكنها من 
زمن أخر فتبدو كاألش�باح , وغرب�ان تحوم حول لحظات 

االنتظار تمر عبر رعب الليل والخوف من األتي
فنح�ن نعيش غربت�ان غربة األيام و غربتنا داخل أنفس�نا 
وك�م مح�زن أن نك�ون غرباء بال أح�الم و حل�م الطفولة 

غادرنا وتركنا وحيدين حتى طفولتنا سلبت منا
فتبعث�رت خطواتن�ا و أصبح�ت ال تعرف الطري�ق و بدأت 
الذكري�ات و اآلم�ال و األمان�ي تس�قط كأوراق الخري�ف 
يداعبها نسيم بارد تاركة األيام كاألشجار الجرداء لعل يمر 

بها ربيع قادم كالحلم
صراخا آخر أطلقه

وأكف أخرى تحملني
تعبر بي الى عالم ....تسكنه أشباح الليل

وجوه لم أرها من قبل
يسحبني بعضهم الى شوارع تسكنها غربان الخوف

ومدن عارية فقدت ...عناوينها
وأشياء...انتحلت ألوانا تنامى فيها الحزن

أجدني مبعثرة الخطوات
والحلم قد هرب الى جهة مجهولة...

حيث تساقطت ....كل األشياء
وهك�ذا س�افرنا مع ش�اعرة متمكن�ة من لغته�ا تعاملت 

م�ع الزمن بسالس�ة وروضت�ه و جعلته مح�ور قصيدتها 
ترافقنا أحالم الطفولة و ه�ي ترفرف كاألقحوان بنعومة 
رغم الموس�يقى الحزينة التي مرة عبر أبداع القصيدة التي 
حوت من الصور ما يمكن الكتابة عنه أكثر مما كتبنا فهي 
أحالمن�ا نصوغاها كيف نش�اء و أيامنا تصوغنا كما تحب 
وتهوى وقد منحتنا الش�اعرة من بهائها وفكرها الش�يء 

الكثير
النص

أحالم شائكة
تزدحم في رأسي

تنزف صورا و........ذكريات
ترسم على جدران غرفتي .....ألق الطفولة

أعوامي الثالثين......تتراقص حولي
تظهر بعض األسماء ثم تختفي

تحمل أرقاما وتواريخ
تعيدني الى حجر أمي

أطلق صراخا ...مبتور األوصال
تحملني أكف أخرى

تلقي بي أرضا
ألتحم معها...

أدخل دهاليز حالكة الظلمة
صراخا آخر أطلقه

وأكف أخرى تحملني
تعبر بي الى عالم ....تسكنه أشباح الليل

وجوه لم أرها من قبل
يسحبني بعضهم الى شوارع تسكنها غربان الخوف

ومدن عارية فقدت ...عناوينها
وأشياء...انتحلت ألوانا تنامى فيها الحزن

أجدني مبعثرة الخطوات
والحلم قد هرب الى جهة مجهولة...

حيث تساقطت ....كل األشياء

قراءة لقصيدة ) أحالم شائكة ( للشاعرة العراقية بتول الدليمي
المستقبل العراقي / ناظم ناصر

ياحي قد أُرهق من المسافة  كان الباص السِّ
الطويل�ة ، والت�ي قط�ع الرب�َع منه�ا حين 
َن أن  وصلنا لباعة العس�ل ،وجميعنا قد خمَّ
الب�د للباص أن يقف ،ق�ال أحد الركاب بلغة 
أذرية للت�ي معه ،بأنهما لن ي�روا اإلمام اال 
في الع�ام القادم ، وأس�تيقظ آخ�ر تلقائيا 
حي�ن ب�دأ الب�اص بالتداع�ي للوق�وف ،في 
حين لّوَح الباعة بزجاجات العس�ل للركاب 
الذين الزالوا في الباص لوحوا لهم بطريقة 

الترحاب وحثهم على الشراء ،
الذي�ن غ�ادروا الب�اص إتجه�وا بغالبيتهم 
ص�وب المرافق الصحي�ة والبعض المتبقي 
نحو المصلى الذي شيد بين أشجار التفاح ، 
أس�معني أحد األشخاص والذي تكلم بلغتي 

المحلية :

أن الحياة هّي هيَّ أينما تتجه .
وكان يضيف كلما إقترب مني فقراٍت أخرى 
لجملته عن الحي�اة ،وأيقنت بأنه يريد مني 
رأي�ا أو معرفة س�ريعة لقضاء ما تبقى من 
المس�افة الطويل�ة ، أدرت ظهرَي وأكتفيت 
بأبتس�امة ل�ه ، وتيقن�ت بأنه غي�ر مقتنع 
بأبتس�امتي ويريدني أن أبادله الحديث ،في 
هذه األثناء عاد المتبولون الى سرادق باعة 
العس�ل ، وع�ادت ب�ي ذاكرتي ال�ى )زرائب 
النحل (وإيفا سيكوفيج ونهر الدانوب والى 
)أحزان سوني ( ونغمة المطر التي تستقبلك 

بها عازفة األورغ في محطة بلغراد ،
في تلك اللحظات من ذات الّوقت ، هناك من 
إقتنى عس�ال أفغاني�ا وراح يعدد لمن حوله 
منافعه ، هناك من إقتنى عسال روسيا وراح 
ه�و اآلخر ُيع�دد منافعه ،وآخ�رون إكتفوا 
بالمش�اهدة والتعلي�ق ،تيقن�ت وأن�ا أه�م 

بتقدي�ر الوقت ال�ذي يهبط في�ه الغيم على 
الجب�ل أن ذاكرتي س�تلد من م�كاٍن أُجِبرُت 
على الذهاب اليه ستلد أمكنة أخرى كنت قد 
مررت بها، لكنَّ تغيير شكل الحياة قد محى 
العدي�د من تلك المش�اهد م�ن ذاكرتي ولم 

َتطل الرسوم بعد بل طلّت الكلمات :
الليل اليخلو من دفترك ..

وسنّيَك اليمكن وضعها في مفكرة
وطرقك إن لم تشاهد عليها أثار أمطار

لن ترى وجَهك في مرآة ،
و.. و..

العالم رسوم متحركة
حتى الدمى التستهوي اللعب معها .

مابي�ن  عالق�ة  أج�د  أن  متعت�ي  كان�ت 
الموجودات التي ذكرتها س�واء في المكان 
ال�ذي أجبرت على وجودي في�ه أو األماكن 
الت�ي ندمت الذاك�رة على تقيأه�ا فأعادتها 

ال�ّي بعملي�ة إس�ترجاٍع محس�وبة بتقدير 
الملمت�رات عل�ى األرض ، وبتقدي�ر الفعل 
المعاكس للُمخّيلة عبر تغييٍب مؤقٍت للوازم 

الحياة من الماء والهواء والتراب ،
نادى علي مرة أخرى :

إن الحياة هّي ، هّي ، أينما تتجه ،
هززت ل�ه بنصف رأس وأك�دت له أن هناك 
أش�ياء مريرة ولكن مرارته�ا التقف حائال 

أمام قلم وورقة تستطيع بهما
أن تعيد الى ممرات حياتك ماحدث في :

الكرات الزجاجية أو تعيد اليك تفاصيل سن 
الرش�د أو تم�اس الم�دن بل وحتى الش�يخ 

والبحر ،
تالق�ت الغي�وم فوق سلس�لة زاج�روس ، 

وبرقت السماء
حينها أنتجت المخيلة لي :

معطفاَ

ومظلًة
وقفازين ،

وعندم�ا إلّتف�ُت خلف�َي ش�اهدت ال�ركاب 
يلطعون بأصابعهم العسَل ويهزون بنصف 
رؤوس�هم بعضهم للبعض إال جليسي الذي 

كرر للمرة الثالثة :
إن الحي�اة هّي ، هّي ،أينما تتجه ، إن أنتجت 
الذاك�رُة ل�َك ماتريد أو ظلوا م�ن في الباص 
يلطع�ون بأصابعهم ما ظ�ل في الزجاجات 

من عسل ، أو رأيت اإلمام أو لم تَر ،
لم أعد أفكر بالمس�افة المتبقية س�واء مع 
األمط�ار في الروايات ،أو م�ع األفكار التي 
تتس�م بالحقائق ، بقيت ط�وال تلك الرحلة 
وم�ن خ�الل ناف�ذة الب�اص أراق�ُب الب�رق 
وأتحادث باطنيا مع من ظل ذراعها وسادة 
تحت رأس�ي في محطة باص ل�م يأت اليها 

الباُص منذ سنين ،

قيس مجيد المولى

" الرسد  "علبة 
صدر لعبد الرحيم جيران هذه الس�نة كتاب جديد عنوانه 
علبة الس�رد عن دار الكت�اب الجديد المتح�دة بلبنان، في 
طبع�ة أنيقة، من الحجم الكبي�ر، وعدد صفحاته يصل إلى 
صفحة286، ويحم�ل الكتاب عنوانا فرعي�ا هو: "النظرية 
الس�ردية م�ن التقلي�د إلى التأس�يس"، وهو كت�اب نظري 
محض، يعمل فيه صاحبه على طرح أس�ئلة رئيسة ومهمة 

في مجال السرد. 
وال ش�ك أنه كتاب مغاير، يحاول إع�ادة النظر في كثير من 
القناعات التي ترسخت في مجال الدراسة األدبية. ويقترح 
الكاتب تصورا جديدا في هذا اإلطار بغاية مقاربة الس�رد، 
وتحلي�ل نصوص�ه. وهذا ما نجده واضحا ف�ي الكلمة التي 
دون�ت على ظهر الغ�الف الرابع. إذ يقر الكات�ب بأنه ينحو 

بالدراسة األدبية صوب المساءلة. 

الصمت' 'جدار 
تمتث�ل رواية “ج�دار الصمت” للروائية الفلس�طينية دينا س�ليم، الصادرة عن 
دار الجندي – 2015 إلى الس�يرة الذاتية، حين تؤكد كاتبتها “قمت بتدوين هذه 
الرواية مباشرة بعد وفاة ابني باسم سنة 2014”. تستحضر فيها لحظة وجود 
مش�خص البنها بقامته التي تعاند االختفاء عن عالمنا األرضي وتؤجل لحظة 
وداع ال تريد لها االستمرار، وبين هاتين اللحظتين، تعمد الروائية، على استنفار 
الذاكرة مرة والتقنيات الروائية مرة أخرى، كي تبني صرحا ناطقا لذات تالشت 
ثم غابت في الالنهائي لتعود إلى دائرة الوجود المفتوحة “تقرع ناقوس�ها في 
ف�راغ الوجود من جديد، مثلما عادت إلى رؤوس�نا التس�اؤالت الكثيرة لتطرح 

نفسها، أهمها، لماذا رحلت اآلن بالذات، ولماذا لم تنتظر قليال؟”.
والروائية في س�عيها إلى كتابة رواية، تكثف سيرة حياتها الممتدة على زمن 
طوي�ل، وتركز الكثير م�ن تفاصيلها على عالقتها بابنه�ا ومرضه ومن أجل 
إدام�ة ذل�ك تلجأ إلى تنوي�ع وجهات النظر ف�ي روايتها هذه، بتش�كيلة من 
الضمائر التي تناس�ب س�رد أحداثها، كضمي�ر الغائب، وضمي�ر المخاطب 

وضمير األنا، بالتناغم مع فصول الرواية ومنعطفات أحداثها وحواراتها. 

اصدارات



مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل 
العدد/1511بحث/2015 

التاريخ/2015/9/16
اعالن 

اىل املدعى عليه / محمد قاسم احمد 
اقام�ت املدعية جيهان صباح جوه�ر البحث املرقم اعاله امام 
ه�ذه املحكمة تطالب�ك فيها نفق�ة وملجهولية مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتاييد املجلس املح�ي لذا قرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتن محليت�ن يوميت�ن للحضور امام 
ه�ذه املحكمة ي�وم البحث املص�ادف 2015/9/29 الس�اعة 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك سيجري البحث بحقك 

غيابيا وفق االصول 
القايض 

احمد ابراهيم رمضان

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة استئناف بغداد / الكرخ 

االتحادية 
ذات  يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

السالسل 
العدد/1510بحث/2015 

التاريخ/2015/9/16
اعالن 

اىل املدعى عليه / محمد قاسم احمد 
اقام�ت املدعي�ة جيه�ان صب�اح جوهر 
البح�ث املرقم اعاله امام ه�ذه املحكمة 
تطالب�ك فيه�ا تفري�ق للرضروملجهولية 
القائ�م  رشح  وحس�ب  اقامت�ك  مح�ل 
بالتبلي�غ وتايي�د املجلس املح�ي لذا قرر 
محليت�ن  بصحيفت�ن  اعالن�ا  تبليغ�ك 
يوميت�ن للحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
 2015/9/29 املص�ادف  البح�ث  ي�وم 
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك س�يجري البح�ث بحقك غيابيا 

وفق االصول 
القايض 

احمد ابراهيم رمضان 

مجلس القضاء االعىل 
القادس�ية  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة الدغارة 
العدد/76/ب/2013 

اعالن 
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة بي�ع العق�ار املرقم 
323م19 الج�زرة والبالغ مس�احته 4دونم 
و16أول�ك والواقعة يف ناحي�ة الدغارة قرية 
الهالالت مغروس�ة بعدد من اشجار النخيل 
باملزايدة العلنية وذلك الكتساب قرار الحكم 
 2013/11/19 يف  76/ب/2013  املرق�م 
الدرجة القطعية والقايض بازالة ش�يوعها 
بيعا فعىل الراغبن بالرشاء الحضور يف بناية 
محكم�ة بداءة الدغارة وذل�ك خالل ثالثون 
يوم�ا من الي�وم التايل للن�رش يف صحيفتن 
محليت�ن الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا بعد 
ايداع التامينات القانونية والبالغة 10% من 
القيمة املقدرة لحق الترصف بمبلغ )س�تة 
مالين ومئة وس�تة وثمانون الف وستمئة 
وستة وستون دينار وسبعة فلس( من غري 
ال�رشكاء ويتحمل املش�ري اج�ور الداللية 

واملصاريف االخرى 
القايض  / زمان عبد االمري محمود 

املعاون القضائي  / مجيد جاسم محمد 

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية شؤون احوال واسط
اعالن

قدم املواطن  )عي سلمان مرزة( 
وجعل�ه  لقب�ه  لتس�جيل  طلب�ا 
)العب�ودي( فمن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل 
س�بعة اي�ام م�ن تاري�خ النرش 
تنظ�ر ه�ذه  وبعكس�ه س�وف 
املديرية بطلبه استنادا اىل احكام 
امل�ادة  )14( م�ن قانون االحوال 
املدنية رقم ) 65 ( لس�نة 1972 

املعدل.
العقيد عامر هادي االمري

مدير شؤون احوال واسط

مجلس القضاء االعىل 
القادس�ية  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة جنايات القادسية 

العدد/150/ج/2015 
التاريخ/2015/8/19 

اعالن 
اىل املتهمن الهاربن / 

1-قيص جبار كريم 
2-حيدر مهدي ديكان 
3-حيدر محان رحيم 

اصدرت محكمة جنايات القادس�ية قرارها 
 2015/4/5 يف  وامل�ؤرخ  اع�اله  املرق�م 
املتضمن الحكم عليك غيابيا باالعدام شنقا 
حتى املوت استنادا الحكام املادة الرابعة/1 
وبدالل�ة امل�ادة الثاني�ة /3و8 م�ن قانون 
مكافح�ة االرهاب عن ح�ادث مقتل املجني 
علي�ه ) احم�د س�عود خليب�ص( ولهروبك 
ومجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن ول�ك ح�ق 
االعراض ع�ىل الحكم الغيابي عند تس�ليم 

نفسك او القاء القبض عليك .. 
القايض 

عبد الله حريز جبار 
رئيس محكمة جنايات القادسية

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 523 / 2013 

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي 
الخامسة بالبرصة

اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه: الرشطي 
حس�ن عزي�ز حمي�د حس�ن   / مديري�ة   

رشطة محافظة البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 833 / 2013

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2010/9/10
تاريخ الحكم : 23/ 2013/5

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

خالصة الحكم 
الداخ�ي  االم�ن  ق�وى  محكم�ة  حكم�ت 
الخامس�ة ع�ىل امل�دان الغائ�ب )الرشطي 
حسن عزيز حميد حسن   ( باسم الشعب 

بما يي :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر   (   
وفق املادة 5/ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 
بداللة املادت�ن 61/اوال و 69 /اوال من ق. 
أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 لغياب�ه عن مقر 

عمله من تاريخ 2010/9/10 ولحد االن.
2 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحية 
القب�ض علي�ه اينما وج�د لتنفي�ذ الحكم 
الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69 / 

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

ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
7 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغ�ري املنقولة 
استنادا ألحكام املادة 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.
للمحام�ي  محام�اة  اتع�اب  تحدي�د   �  6
املنت�دب عبد الرحمن عبد ع�ي مبلغ قدره 
خمسة وعرشون الف دينار ترصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
 حكم�ا غيابي�ا ص����ادرا باتف�اق االراء 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 61/اوال من ق.أ.د 
قابال لالع�راض وافه�����م علنا يف23 / 

5  / 2013 م

اعالن
إىل مساهمي رشكة اللؤلؤ للتحويل املايل ) مساهمة 

خاصة (
دعوة اجتماع الهيئة العامة

بعد التحية ....
استنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل 
وبناءا عىل ق�رار مجلس االدارة املؤرخ يف 30 / 8 / 2015 
يرسن�ا دعوتكم لحض�ور اجتماع الهيئ�ة العامة للرشكة 
ال�ذي س�ينعقد يف مقر الرشكة الكائن يف بغ�داد / الكرادة 
/ س�احة الواثق / قرب مدرسة املكاس�ب االساسية يوم 
االح�د املصادف 11 / 10 / 2015 وذلك ملناقش�ة مقررات 

جدول االعمال املدرجة ادناه :
1 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة للسنة املنتهية يف 31 / 

12 / 2014 واملصادقة عليه .
2 – مناقش�ة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 

31 / 12 / 2014 واملصادقة عليها .
3 – مناقش�ة تقري�ر الس�يد مراق�ب الحس�ابات ح�ول 

الحسابات الختامية لسنة 2014 واملصادقة عليها .
4 – تعين مراقب حس�ابات للرشكة للس�نة املالية 2015 

وتحديد اجوره .
5 – زيادة رأسمال الرشكة :

م�ن ) 25000000000 ( خمس�ة وعرشون ملي�ار دينار 
إىل ) 45000000000 ( خمس�ة واربع�ون مليار دينار اي 
بزيادة قدره�ا ) 20000000000 ( ع�رشون مليار دينار 
وفقا الحكام املادة ) 55 / اوال ( من قانون الرشكات رقم 

21 لسنة 1997 املعدل .
راج�ن حضورك�م او م�ن ين�وب عنك�م من املس�اهمن 
بموجب صك االنابة او بموج�ب وكالة مصدقة من كاتب 
العدل مع شهادة االسهم التي تحملونها اصالة او انابة او 
وكال�ة وفقا الحكام املادة 91 م�ن قانون الرشكات النافذ 
ويف حال�ة عدم اكتمال النصاب القانون�ي يؤجل االجتماع 
إىل يوم االحد 18 / 10 / 2015 من االسبوع التايل يف نفس 

الزمان واملكان املعينن .
رئيس مجلس االدارة
احمد محسن حسن

محكمة االحوال الشخصية
 يف العلم

إىل املفق�ود / طارق حم�د عبد الله 
هجيج

للطل�ب املق�دم م�ن قب�ل طالب�ة 
الحجة / بيان عبد املجيد س�ليمان 
الذي تطل�ب فيه الحجر والقيمومة 
ونصبه�ا قيم�ة علي�ك والختفائك 
ومجهولية مح�ل اقامتك لذا قررت 
ه�ذه املحكمة بتبليغ�ك بالحضور 
إىل محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
العلم ويف حالة عدم حضورك سيتم 
حج�رك ونصب قيم�ا علي�ك وفقا 

للقانون .
القايض/ عبد العليم فيصل عزاوي

فقدان
فق�د املدع�و فائ�ق 
عب�د  خل�ف  كري�م 
الجبوري بتاريخ 22 
/ 7 / 2014 يعم�ل 
مواليد  عس�ك��ري 
متوس�ط   1983
القامة شعره اسود 
ضعيفة  وبني���ت�ه 
لدي�ه  م�ن  يرج�ى 
أي معلوم�ات عن�ه 
تزويدها اىل الجهات 

املختصة .

اعالن
عدنان  ال�رشكاء  اىل 
عب�اس  هاش�م 
ومهدي اياد عبد الله 
اس�ماعيل  وس�يف 
عب�د الل�ه – اقتىض 
حضورك�م اىل بلدية 
البور  التاجي س�بع 
اج�ازة  الس�تخراج 
العق�ار  ع�ىل  بن�اء 

املرقم 15526 .
الرشيك / سالم عبد 

الرزاق سالم 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنايات القادسية 
العدد/147/ج/2015 
التاريخ/2015/8/19 

اعالن 
اىل املتهمن الهاربن / 
1-عقيل حميد ناجي 
2-وسام مالك علوان 

اص�درت محكم�ة جناي�ات القادس�ية قراره�ا املرق�م اع�اله وامل�ؤرخ يف 
2015/4/7 املتضمن الحكم عليك غيابيا بالس�جن املؤبد  اس�تنادا الحكام 
الق�رار 39 لس�نة 1994 البن�د/1/ج منه املعدل بالقرار 135 لس�نة 1996 
عن ش�كوى املشتكي )الحق العام( ولهروبك ومجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفتن محليت�ن ولك حق االعراض عىل الحكم 

الغيابي عند تسليم نفسك او القاء القبض عليك .. 
القايض / عبد الله حريز جبار  / رئيس محكمة جنايات القادسية    

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية 

محكمة جنايات القادسية 
العدد/113/ج/2015 
التاريخ/2015/8/19 

اعالن 
اىل املتهم الهارب /)غسان فرهود حسن( 

اص�درت محكم�ة جناي�ات القادس�ية قراره�ا املرق�م اعاله وامل�ؤرخ يف 
2015/3/29 املتضم�ن الحك�م علي�ك غيابي�ا باالعدام ش�نقا حتى املوت 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 1/406/أ/ز عقوبات وبداللة  امل�واد 47و48و49 
من�ه وامر مجلس الوزراء رقم3 لس�نة 2004 البن�د اوال/4 منه عن حادث 
قت�ل املجن�ي عليهما ) ايمن هيث�م حداوي واحمد جب�ار متعب( ولهروبك 
ومجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفتن محليتن 
ولك حق االعراض عىل الحكم الغيابي عند تس�ليم نفسك او القاء القبض 

عليك .. 
القايض / عبد الله حريز جبار / رئيس محكمة جنايات القادسية    
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اعــالن
Announcement

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

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

 www.basra.gov.net      :املوقع االلكرتوين

العقود  مديرية   / البرصة  محافظة  ترس 
 )26( الوجبة  اعالن  عن  تعلن  أن  الحكومية 

لسنة 2015  مناقصة رقم
)4/بلدية ( لعام  2015 والخاصة بقطاع البلدية   
األقاليم  تنمية  )برنامج  تخصيصات   ضمن 
لسنة 2015 ( مرشوع )تنفيذ البنى التحتية 
املتبقية  ملناطق متفرقة يف املركز)العشار(   ( 
وبكلفة تخمينية  )58,842,324,000( ثمانية 
واربعون  واثنان  وثمانمائة  مليار  وخمسون 
مليون وثالثمائة واربع وعرشون الف  دينار 
 365   ( تنفيذ  وبمدة  غري  ال  فقط  عراقي   
يوم  تقويمي( الدرجة والصنف املطلوبة هي 
)الدرجة املمتازة,الصنف انشائية ()وبعرض 
فني( رقم تبويب املرشوع )3, 43, 16, 4, 5, 
2,5(  ، فعىل الراغبني من الرشكات األجنبية 
واالختصاص  الخربة  ذوي  من  واملحلية  
العقود  )مديرية  البرصة   محافظة  مراجعة 
الحكومية/ قسم التعاقدات( الكائن يف بناية 
املناقصة  مستندات  لرشاء  املحافظة  ديوان 
 300( قدره  للرد   قابل  غري  بسعر  )التندر( 
االثنني   يوم  من  (اعتبارا  عراقي  دينار  إلف 
سيعقد  انه  علما   2015/  9/21 املصادف 
استفسارات  عىل  باإلجابة  خاص  مؤتمر 
املشاركني يف املناقصة بمقر ديوان محافظة 
الساعة  الحكومية  العقود  مديرية  البرصة- 
التوقيت  حسب  صباحاً   عرش  الحادية 
املحيل ملحافظة البرصة من يوم )الخميس ( 
املصادف 2015/10/15  علما إن آخر موعد 
إليداع العطاءات الساعة الثانية ظهراً من يوم 
)االربعاء ( املصادف 10/21 /2015 بتوقيت 
ممثيل  وبحضور  املحيل  البرصة  محافظة 
أن  الفتح عىل  املتقدمة خالل فرتة  الرشكات 
داخل  ظروف  ثالثة  املقدم  العطاء  يتضمن 

Basra Governorate / Directorate of 
government contracts is Pleased to announce  
the group )26( of 2015 of tender  )4/ 
municipality   ( for 2015 of the municipality   
sector of )regions development program 
for 2015( project)Implementing of the 
remained infrastructure for several regions 
in the center) Ashaar(    (   
 With  an estimated cost )58,842,324,000( 
IQD and completion time is )365 days 
calendar  ( the required degree and 
classification are )the degree/excellent, 
class/construction( )Tech. specification 
( and classification number is )2,5, 5, 4, 
16, 43, 3( Thus, the  interested specialized   
foreign and local  companies who should 
attend  the Governorate of Basra )Directorate 
of government contracts /Contracts 
Department( located in the governorate 
office  to  purchase of tender documents  at a 
non-refundable price )300, 000(ID )three 
hundred  thousand IQ(starting from Monday     
21/9/2015,noting that a special conference 
will be held to respond bidders' questions 
at the governorate office- directorate of 
government contracts at eleven o'clock 
11:00 AM  Basra local time on Thursday   
15/ 10/2015.
The bids submitting  closing date will be on 
Wednesday    21 /10/ 2015  at 2:00 pm Basra 
local time, the bids must be submitted by 
authorized person. The bid  must be in must 
be submitted as one envelop contain three 
envelops, each one of these three should 
contain the Documents as the following:-
1 - envelope includes commercial offer  
original+ 2 colored copies 
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ظرف واحد  تحتوى عىل ما ييل:
أصيل  التجاري  العرض  يتضمن  ظرف   -1

+2نسخ ملونة
2- ظرف يتضمن العرض الفني أصيل +2نسخ 

ملونة
املستمسكات  كافة  يتضمن  ظ��رف   -3

املطلوبة
رشوط التقديم:

تأمينات  بتقديم  العطاء  مقدم  يلتزم   -1
الكلفة  من  بنسبة%1  مقطوع  بمبلغ  أولية 
التخمينية قدره)588,423,240( خمسمائة 
وثالث  واربعمائة  مليون  وثمانون  وثمان 
وعرشون الفاً ومائتان واربعون دينار عراقي 

وفق التايل
أ -      موجه إىل الطرف األول /محافظة البرصة/

مديرية العقود الحكومية
ب -  يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية

 ت -  ان ال يكون خطاب الضمان مرشوطا
ث -  ان يدفع حني الطلب

أو  ضمان  خطاب  شكل  عىل  يكون  ان  ج - 
سفتجة أو صك مصدق

ح -   ان يكون نافذا إىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية 
التي يتم  املناقصة و  العطاء املحدد يف وثائق 
تمديدها بمدة ال تقل عن 28 يوما صادر من 

مرصف معتمد من عموم محافظات العراق
تقديم  عند  تجارية  أوراق  إي  تقبل  ال  خ -   

العطاءات
د -     ال يقبل إي عذر بشان تأخري دفع التأمينات 

أعاله
 2- يجب أن يكون املتقدم لرشاء أوراق املناقصة 
وكذلك مقدم العطاء إما املدير املفوض للرشكة 
من  رسمي  تخويل  أو  توكيل  عىل  حاصل  أو 

الرشكة .
املالية من خالل تقديم   3-   تقديم الكفاءة 
للسنوات  للرشكة   الختامية  الحسابات 
الخمس األخرية )مربحة(  مصادق عليها من 

2 – Envelope includes the technical offer 
original+ 2 colored copies
3 – Envelope includes all the required 
documents
 Submitting conditions:
1- a bidder is committed to submit  a bid 
bond of 1% which is equal to the estimated 
cost of )588,423,240 ( IQD  , as follows
a-   addressed to Basra Governorate /
Contracts  Directorate
b- the name and  number of  the specified  
tender should be mentioned .
c- The letter of Credit should be 
unconditioned
d-It should be paid when requested
e-The bid bond should be submitted as  a 
letter of credit , bank check  or certified 
check issued from a certified bank.
f-The expiry date of the this bond should be  
after the validity of the specified tender bid 
that is subject to be  extended for no less than 
28 days, this bond should be  issued from a 
certified bank for all Iraq provinces .
g- Any bank statement would  not be accepted 
when submitting the bids
h- any apology for delaying  the pay of  the 
above  insurances would not be accepted
2-  The bidder must be either the authorized 
manager of the company or someone  having 
authorization of the company.
3- presenting  the financial capability  of 
the company )local or foreign(   through the 
presentation of the financial statement  of the 
company for the last five years )profitable(  
certified by a credited auditors   and certified 
by  the Iraqi embassy.
 4-  The bidder is committed to present what 
proves the financial capability  as follows :
a.  The capital money of the company
b.  b-The value of assets
c.  c-The company's funding resources
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السفارة  من  ومؤيدة  قانوني  محاسب  قبل 
وللسنتني  األجنبية(  العراقية)للرشكات 

االخريتني مربحة )للرشكات املحلية(.
الكفاءة  يثبت  ما  بتقديم  املشرتك  يلتزم   -4

املالية له وكما ييل:
أ - رأس مال الرشكة التأسييس

ب -  قيمة املوجودات الثابتة
ج- مصادر تمويل الرشكة

 5-   تقديم )شهادة التأسيس، عقد التأسيس، 
النظام الداخيل للرشكة( وحسب طبيعة العمل 
القانون عند تقديم  املعلن عنه مصدقة وفق 

العطاء )نسخة ملونة عدد 2( .
االعمال  لكافة  املماثلة   ( األعمال  تقديم   -6
تقديم  خالل  من   ) املرشوع  ضمن  املذكورة 
بتنفيذها  قام  التي  باألعمال  مفصلة  قائمة 
لحسابها  بالعمل  قام  التي  الجهة  بيان  مع 
ويعتمد يف ذلك عىل الكتب الرسمية الصادرة من 
الجهات الحكومية التي تؤيد القيام باألعمال 
وتكون  حالته  حسب  عىل  املنجزة  أو  املحالة 
بما ال يقل عن ثالثة اعمال كـحد ادنى خالل 
الخمس سنوات االخرية مصدقة من السفارة 
العراقية يف بلد التنفيذ وبكلفة ال تقل عن %80 

من كلفة املناقصة اعاله .
 7-   حجم االلتزام املايل :

أ-  من خالل تقديم قائمة مفصلة باألعمال 
التي يقوم بتنفيذها حاليا والتي لم تنجز بعد 
عند تقديم العطاء والجهة التي يقوم بالعمل 
املتحققة  املالية  االيرادات  ,وتقديم  لحسابها 

منها .
من  املتحققة  املالية  ــرادات  االي ب-تقديم 
املشاريع املنجزة  ال تقل عن  نسبة 80% من 
تقل  ال  أي  املرشوع  لهذا  التخمينية  الكلفة 
عن )47,073,859,200( دينار عراقي خالل 

سنتني االخريتني .
8-   تقديم ما يؤيد الكفاءة بالتنفيذ مع بيان 
واآلليات  واملعدات  الفني  الجهاز  مؤهالت 

 5-presenting  )certificate of registration , 
registration  contract, the constitution  of 
the company( according to the nature of 
the announced work certified according to 
law when submitting the tender )2 colored 
copies (
6-provide the similar implemented works 
through providing a detailed list of the 
works which he implemented with referring 
to the party for which he worked, depending 
on the official letters issued by government 
authorities that certify the implemented 
or awarded works in the same number 
of the housing units during the last five 
years certified by the Iraqi embassy in the 
implementing country,  with cost which is no 
less than 80%of cost of tender above  .
7-The total amount of the financial 
commitment through providing a detailed list 
of the current projects that are not completed 
yet and the clients and the Authorities that 
own the projects when submitting the bid, 
on the condition  that the financial incomes 
of these projects should be no less than 80% 
of estimated cost of the  current projects ) 
47,073,859,200  IQD( through last two 
years .
8-presenting what provide implementation 
efficiency ,the technical qualifications 
,equipment, and the specialized machines
9-Presenting a preliminary time schedule 
of work progress on the condition that a 
detailed work schedule should be presented 
after starting the project for assurance.
10-     In case of  sharing of more than one 
bidder in presenting a tender to perform the 
contract, both parties would be responsible 
for the project on the condition of presenting 
the joint venturecontract would be issued 
with the bid and presenting all the required 
documents for both companies .
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التخصصية

للمرشوع  أويل  عمل  تقدم  جدول  تقديم   -9
أن يتم تقديم جدول عمل تفصييل بعد  عىل 

املبارشة باملرشوع لغرض املصادقة عليه.
10- يف حالة اشرتاك أكثر من مقاول  يف تقديم 
عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم 
أن  عىل  لتنفيذه  ذلك  يف  تكافلية  تضامنية 
أصوليا  عليه  مصادق  مشاركة  عقد  يقدم 
املستمسكات  كافة  تقديم  مع  العطاء  مع 

املطلوبة للرشكتني
11- تقديم حركة مرصفية من قبل الرشكة 
املصارف  يف  الرشكة  أموال  حركة   ( املنفذة 

لستة أشهر األخرية (
12- تقديم قرص ) CD ( يحتوي عىل جميع 
قبل  من  املقدمة  واملستمسكات  األوراق 

الرشكة
13- تقديم كافة املستمسكات باللغة العربية 

و اللغة االنكليزية .
14- تقديم جميع الوثائق الخاصة بالرشكة 
مخوليه  أو  ووكالءه  املفوض  وبمديرها 
مرتجمة إىل العربية ومصدقة من قبل مرتجم 

قانوني معتمد وكذلك من السفارة العراقية
15- تلتزم الرشكة أو املقاول بتقديم رشكات 
تصاميم يف كافة مجاالت العمل يف الشوارع 
من بنى تحتية وطرق ومناظر طبيعية ...(يف 
حالة كون الرشكة منفذة فقط ويقدم أيضا 
عقد رشاكة او اتفاق مشاركة بني الرشكة أو 
املقاول والرشكات املصممة مع كافة أوراق 
للسنوات  الختامية  والحسابات  التأسيس 
الخمس األخرية )مربحة( للرشكة املصممة 
مصدقة أصوليا من السفارة العراقية اذا كان 
املصمم اجنبي , وحسابات ختامية للسنتني 

االخريتني )مربحة ( اذا كان املصمم محيل .
16- تقديم كافة املخططات وجداول الكميات 
األولية مفصلة ومسعرة رقماً وكتابة ولكل 
اإلجمايل  املبلغ  إىل  باإلضافة  حدة  عىل  فقرة 

11-     present a cash flaw of the implementing  
company  of the  company )the cash flaw 
should be for  the last six months(
12- submit  a CD containing all the documents 
presented by the company
13- All the documents of the company 
should be submitted in Arabic and English 
languages.
14- All the documents of that are related 
to the Company, the Manager of the 
Company, authorized manger, his agents 
or authorized people should be translated 
into Arabic language and certified by 
accredited translator and certified by  the 
Iraqi embassy.
15- The company should submit a 
specialized designers in all field of works 
)infrastructure, traffic or roads, landscape, 
hardscape …etc.(  , a joint venture contract 
between the company or the contractor 
and the designing companies with all the 
registration documents and the financial 
statement for the last five years )profitable( 
for the company      certified from the Iraq 
embassy( in case of foreign  designer  and 
estimated calculations for the last two years 
)gain( in case of local designer 
16-     The bidder has to submit all the 
preliminary designs and detailed priced 
BOQs )in numbers and written( for each 
item in addition to the total amount of the 
tender.
 17- The bidder is not allowed to delete or 
amend any item of the tender.
 The company has to submit the project staff 
structure, showing the names of the project 
manager, designs manager, the procurement 
manager, quality assurance program and
18- describing their experiences and 
efficiencies in addition to the other 
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للمناقصة.

 17- ال يجوز ملقدم العطاء شطب أي بند من 
بنود مستندات املناقصة أو أجراء أي تعديل 

فيها مهما كان نوعه.
فريق  هيكل  بتقديم  الرشكة  تلتزم   -18
مدير  املششرشوع,  مدير  وأسماء  املششرشوع 
برنامج ضمان  املشرتيات.  التصاميم, مدير 
وكفاءاتهم  خرباتهم  وصف  مع  الجودة, 

باإلضافة إىل االختصاصات األخرى.
19- تلتزم الرشكة بالعمل ملدة 24 ساعة يف 

اليوم عىل ثالث وجبات عمل
  مالحظة /عىل مقدمي العطاءات مراعاة ما 

ييل:-
*  يتم توقيع العقد خالل )14 يوم( بعد تبليغ 

املقاول بكتاب اإلحالة .
* كل رشط أو تحفظ يخالف ما ورد بمستندات 

املناقصة ال يعتد به.
*  االلتزام بتقديم رقم الحساب الجاري بعد 
اإلحالة ليتم تضمينه يف متن العقد )مصارف 

عراقية معتمدة(.
إىل  والتعاقد  املناقصة  إجراءات  تخضع   *
 )2( رقم  الحكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات 
وزارة  من  الصادرة  2014والضوابط  لسنة 
التخطيط ورشوط املقاولة إلعمال الهندسة 
العراقية  والقوانني  التعليمات  املدنية وكافة 

النافذة.
تقديم  املتقدمة عند  الرشكات  إلزام كافة   *
العطاء االحتفاظ  بنسخ أخرى وذلك لألغراض 

التدقيقية.
الفحوصات  كلفة  بتحمل  الرشكة  تلتزم   *
املقاولة)الناجحة  تتطلبها  التي  املختربية 
والفاشلة بالفحص املختربي ( ويلتزم املقاول 
بتقديم شهادة فحص عاملية ويتحمل تكاليف 
املخصص  املوقع  إىل  وإيصالها  املواد  نقل 

للعمل.
* للدائرة الحق يف إلغاء املناقصة يف أي مرحلة 

specializations.
 19-     The company has to work for 24 hours 
per a day divided on three shifts
 Note/ the bidders  should take the following 
in to consideration  :
* The contract is to be signed in )14 days' 
time( after notifying the contractor of the 
awarding letter.
*  Any condition or reservation that contradicts 
with the tender items is not applicable.
* The bidder should submit the current 
account number of the company immediately 
after the awarding in order that will be 
included in the contract )accredited Iraqi 
banks(.
* The tender and contracting procedures are 
subjected to the instructions of government 
contracts )2( 2014  , the instructions issued 
by the Ministry of Planning , all  contracting 
conditions of civil engineering works  and all  
the Iraq valid instructions and  laws .
* All the bidders, when submitting bids, 
should keep another copies for auditory 
purposes.
* The company is committed to pay 
the cost of the laboratory tests that are 
required)succeeded & failed  in the laboratory 
test (    . Also, the contractor is committed to 
present a global test certificate and paying 
the costs of transferring and delivering the 
materials to the work specified location.
* The governorate of Basra has the right 
to cancel the tender at any stage before 
the awarding, without making superlative 
according to the public interest requirements. 
The bidder has no right to ask for any 
compensation.
* The bidder has to submit all his contacts 
details )company website contact person 
Email, phone number( in the bidding 
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املفاضلة  إجراء  وعدم  اإلحالة  قبل  مراحلها  من 
يحق  وال  العامة  املصلحة  مقتضيات  وحسب 
تعويض  بأي  املطالبة  املناقصة  يف  للمشرتكني 

جراء ذلك.
يف  االلكرتوني  املوقع  بيان  العطاء  مقدم  عىل   *
وثائق العطاء الربيد االلكرتوني رقم واسم  عنوان 
الشخص املسؤول عىل متابعة االستفسارات التي 

تخص العطاء.
مراجعة  برضورة  املقاولة  الرشكات  تلتزم    *
/دائرة  التجارة  التخطيط ووزارة  وزارة  كل من 
مسجل الرشكات لغرض تكييف أوضاعهم املالية 
والقانونية وفق ما جاء بتعليمات تصنيف املقاولني 
رقم )3( لسنة 2009.بالنسبة للرشكات املحلية 

والضوابط الخاصة بالنسبة للرشكات األجنبية
تكون  الطرفني  بني  نزاع  حصول  حالة  يف   *
املخولة  الجهة  هي  العراقية  واملحاكم  القوانني 

لحل النزاع.
*  أن يكون العرض نافذ حسب ما ورد يف ح) 1( 

من الفقرة ) 3( رشوط التقديم
* يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش 

واإلعالن
املناقصة عطلة رسمية  يوم غلق  إذا صادف    *
لليوم  الرسمي  الدوام  يوم  يف  الغلق  موعد  يكون 

الذي ييل يوم العطلة
املحددة  املرشوع   تنفيذ  بمدة  الرشكة  تلتزم   *
يف اإلعالن إال يف حالة تقديمها مدة اقل من املدة 

املحددة يف اإلعالن
* يف حالة طلب تمديد فرتة اإلعالن من قبل احد 
التمديد قبل سبعة  تقديم طلب  الرشكات يكون 

أيام من تاريخ غلق املناقصة
بالدينار  الثاني   الطرف  مستحقات  تدفع    *

العراقي
* يف حال اختالف املعنى بني اللغة العربية واللغة 

االنكليزية تعتمد اللغة العربية
* يتحمل من ترسو عليه املناقصة تجديد خطاب 

الضمان .

documents.
* The contracted companies are committed 
to attend to the Ministry of Planning and the 
Ministry of Trade/ the office of companies' 
registration for illustrating their financial and 
legal situations according to the instructions 
of contractor's classification number )3( for 
2009 for the local companies and special 
instructions for foreign companies.
* In case of any dispute between the two 
parties, Iraqi laws and courts are the 
authorized party to solve the dispute.
* The bid should be valid as stated in –f- )1( 
of item  )3(
* the bidder for which the tender is awarded 
should  pay the  cost  of publishing and 
advertising
* If the bid closing  date is in an official 
holiday, the next working day   will be  the 
closing date to receive  the bids
* The company is committed to project 
implementation time which is specified  in 
the announcement, except in the case when 
presenting a time less than the time specified 
in the announcement
* In case of request for extending the 
announcement time via one of the companies, 
the request should be submitted before seven 
days of the tender closing date.
* Second party payments will be paid in Iraqi 
Dinar )IQD(.
* In case of the difference in meaning 
between Arabic and English, the meaning of 
Arabic language will be considered.
* and receiving the project Categorization
* the bidder for whom the tender is awarded 
should renew the letter of credit.

رئيس مهندسني
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

Engineers chlef
Ihsan A. Ismaeel

Director of Government contracts
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القاه�رة: تبدو ع�ودة الفنانة نادي�ة الجندي 
للس�ينما كما أعلن�ت هي عنها خ�ال الفترة 
الماضي�ة مه�ددة بش�كل كبير خ�ال الفترة 
المقبل�ة خاص�ة م�ع العقب�ات الت�ي تواجه 

مشروعها الجديد.
ترغب نجم�ة الجماهير الغائبة عن الس�ينما 
من�ذ أكثر من 10 س�نوات بالع�ودة من خال 
فيل�م سياس�ي مص�ري يتن�اول قص�ة حياة 
القاضي�ة تهان�ي الجبالي أول س�يدة عضوة 
بالمحكمة الدس�تورية العلي�ا، والتي واجهت 
جماع�ة األخ�وان المس�لمين وت�م إقصائها 
من المحكم�ة عمداً عن طريق دس�تور جديد 

باإلضافة إلي مشاركتها بالحياة السياسية.

حاول�ت نادي�ة الجن�دي خ�ال األس�ابيع الماضية 
التواصل مع الجبالي لتقديم سيرتها بفيلم سينمائي 
لكن االخيرة رفضت وتمسكت برفضها، رغم إصرار 
نادية الجندي على المش�روع الذي ترى في تقديمه 
دافع وطني لرصد مرحل�ة مهمة بالتاريخ المصري 

الحديث سينمائياً.
حت�ى االن متوقف المش�روع رغم تكلي�ف أكثر من 
سيناريس�ت بكتابة معالجة مقترحة وفقاً لألحداث 
المتوافرة، بينما س�يكون المش�روع ح�ال التوافق 
علي�ه إنت�اج مش�ترك بين نادي�ة الجن�دي وطليقها 
المنتج محمد مختار، فه�ل تنجح نجمة الجماهيرة 
بالع�ودة س�ينمائياً بمش�روعها أم يتعث�ر لرف�ض 

القاضية المصرية؟

�

بيروت: ُفوجئت الفنانة الس�ورية وعد البحري باستياء الفنانة المغربية دنيا بطمة على 
أغنيتها "حب صيني"، مش�يرًة ألنها أعلنت منذ 3 أش�هر أنها انتهت من تس�جيلها وتنوي 

طرحها في أقرب وقت، إال أن "بطمة" فاجأتها بإعانها عن طرح هذه األغنية قريباً.
وقال�ت "البح�ري": "يب�دو أن حالة اإلفاس الفني التي تعيش�ها "بطم�ة" منذ خروجها 
م�ن برنامج Arab Idol دفعتها لإلس�تياء على أغنيتي التي تعتب�ر جديدة تماماً بفكرتها 
واس�مها. وبالرغم م�ن إعاني من خال وس�ائل اإلعام أنني س�أقوم بطرحها، فوِجئُت 
بها ُتعلن تس�جيلها وطرحها لألغنية. وال أفهم هذا التص�رف الذي يدل على عدم اإلحترام 
وعدم التقدير لزمائها، ويدل أيضا على إفاس�ها الفن�ي". وتابعت: "يبدو أن حالة الغيرة 
التي تعيش�ها بطمة والتي ظه�رت جليًة بفوز كارمن عليها يدفعه�ا للغيرة على كل فنان 
ناج�ح وس�عيها للحصول على نجاح�ه". وأضافت: "هذا التصرف من دني�ا ال يقبله حتى 
جمهوره�ا المغربي الذي ُيقدِّر الفن ويحترم كل فنان عربي وأفكاره وأغانيه الجديدة وال 

يقبل باستياء فنان على عمل فنان آخر حتى ولو كان ابن بلده".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

 ال
ع

" الغناء  عاملم  يف  " الفقاعات 
ال ادري لم�اذا  تذكرت مطرب االجي�ال والنهر الخالد 

الموس�يقار محمد عب�د الوهاب ... وان�ا اندب حظي 

العاث�ر حينما اجب�رت لاس�تماع )للبرتقال�ة( اثناء 

انتش�ارها وتداولها هنا وهناك .. كي اعطي رأيا فيها 

.. والحقيقة انني اس�تمعت لها مرة واحدة والخر مر 

بعد ان كونت فيها رأيا واحدا يقول : )مس�كينة ايتها 

البرتقال�ة حينما طمس�ت  تلك االغني�ة التي انتحلت 

اسمك كل اريجك وعبيرك وحتى طعمك وجمالك ( .

وحمدا لله ان الله قدر  ولطف وجعل ذلك الموس�يقار 

يغ�ادر ه�ذه الدني�ا قب�ل ان ي�رى ويس�مع )اغني�ة 

البرتقالة( واخواتها : )التفاحة والمشمشة والرمانة 

واخي�را وليس اخ�را البيتنجانة( لكي ال ن�راه  يبكي 

تاريخه الغني وكذلك نبكي على تاريخ كوكب الشرق  

ام كلث�وم وعلى تاريخ العمالق�ة االخرين امثال فريد 

االط�رش وعبد الحليم وناظ�م الغزالي ورياض احمد 

!!

وحينم�ا نع�ود ال�ى س�يرة الموس�يقار محم�د عبد 

الوه�اب نجد انه قد ف�ارق الحياة فج�ر 4/5/1991 

وع�ن عمر تجاوز )94( عام�ا ... والمهم ان نذكر من 

تلك الس�يرة ان�ه امضى نحو ثاثة ارب�اع القرن وهو 

ينعم بحرير الش�هرة ... ويستنشق ياسمين المجد .. 

فض�ا عن كونه قد جمع من المال م�ا يوفر له حياة 

س�عيدة  .. ويضمن له مس�تقبا امنا ضد غدر الزمن 

واالعيب الشيخوخة .

والذي وددت ذكره ان عمالقة الطرب لم تأت عملقتهم 

م�ن فراغ في فراغ .. ولكن تلك العملقة جاءت نتيجة 

ل�كل ذلك الجه�د المضني والعطاء الث�ر .. حتى افنوا 

زهرة ش�بابهم  ب�كل ما يرفع رأس�هم  ورأس بلدهم 

وليك�ون في طليعة الركب الغنائي وقدوة للس�ائرين 

على هذا الدرب !!

ويبقى القول :

ان فقاع�ة االغاني امث�ال )البرتقالة( جاءت ببريقها 

الامع والذي سرعان ما أل الى االنفجار !!

علما بأن الفقاعة س�رعان ما تنفجر وحتى لو كانت  

على مثل ذلك البريق الكاذب !!.

www.almustakbalpaper.net
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عندما س�ألناها عن إحساسها بعدما وقعت 
عيناها على مولودتها »دليلة« للمرة األولى، 
صمت�ت قلي�ًا وقال�ت: »ش�عور ال يمك�ن 
وصفه«، وتكلمت على ما كانت تسمعه قبل 
مرحلة اإلنج�اب ولم تدركه إال بعده، وس�ّر 
اختيار اس�م دليل�ة ومعناه. النجمة الش�ابة 
يس�را اللوزي تكش�ف لنا كوالي�س حياتها، 
بعدم�ا دخلت عالم األمومة للمرة األول، بعد 
أربع س�نوات من التأجيل، كم�ا تتحدث عن 
س�بب اعتذارها عن مسلس�ل أحمد الس�قا، 
واس�تعدادها للغي�اب فت�رة ع�ن التمثي�ل، 
بالموضة والماكياج و»فيسبوك«  وعاقتها 

و»تويتر«.

- كي�ف تصفي�ن إحساس�ك بعدم�ا وقع�ت 
عيناك عل�ى مولودتك »دليل�ة« للمرة األولى 

بعد الوالدة؟
إحس�اس ال يمك�ن وصف�ه، فدائم�اً كنت ال 
أس�توعب ما يقوله أصدقائي عن إحس�اس 
أبنائه�م. وكان�وا  األموم�ة ولحظ�ة والدة 
يؤكدون أنني لن أفهم هذا الش�عور إال بعدما 
أصبح أّماً. وبالفعل شعرت بذلك. فاإلحساس 
مختلف تماماً، بحيث جعلني أقّدر أهلي أكثر، 
فكن�ت بالطبع أقّدرهم لكنن�ي أيقنت مقدار 

حبهم وخوفهم عليَّ عندما أصبحت أّماً.

- هل اختلفت حياتك بعد األمومة؟
ل�م تختلف كثيراً، ألنني بطبعي كائن بيتوتي 
أفّض�ل مازم�ة البي�ت، وال أح�ب الخ�روج 
كثيراً، وبالتالي أنا سعيدة ببقائي في منزلي 

مع »دليلة«.

األصع�ب:  م�ا  ء -  عتن�ا ال ا
بنت�ك  م با أ

إرهاق 

التصوير؟
اكتش�فت حديثاً أن التصوير واالنش�غال بأي 
عمل فني أصعب بكثي�ر من رعايتي لها، رغم 

أنني في البداية كنت أظن عكس ذلك.

-هل ُعرضت عليك أعمال فنية واعتذرت عنها 
بسبب »دليلة«؟

بالتأكي�د عرض عل�يَّ أكثر من عم�ل، لكنني 
ق�ّررت من البداي�ة عدم المش�اركة في أي 
عمل فن�ي إال إذا كان منس�جماً لظروفي 
الحالية، خاصة في أش�هر ابنتي األولى، 
بحيث لن أستطيع المشاركة في أي عمل 
يتطلب مجهوداً ويعّرضني لإلرهاق، أو 
يس�تغرق كل وقت�ي. فغالبية األعمال 
تحت�اج إلى التصوي�ر المتواصل ألكثر 
من 14 س�اعة والوج�ود الدائم خارج 
المنزل. وهذا بالتأكيد ال يناس�بني في 
الوق�ت الحالي، لك�ن إذا وجدت العمل 
المائ�م فس�أوافق عل�ى الف�ور، لكن 
بش�روط، إضافة إلى اتباع جدول زمني 

لئا أقّصر في عملي أو في حق ابنتي.

- هل تترددين في المش�اركة 
ببعض األعمال؟

ف�ي البداي�ة قل�ت إنني ال 
أري�د العمل، لكن كل من 
حولي وأصدقاء والدتي 

ينصحونن�ي بالع�ودة ويؤكدون أنني س�أمل 
بعد أشهر، وس�أرغب في التمثيل، لكنني أجد 
طبيعة مهنتنا مختلف�ة عن الوظيفة العادية، 
بحي�ث تس�تمر الموظفة ف�ي عمله�ا بعد أن 
تقض�ي إج�ازة ال�والدة، لكنن�ي كفنان�ة من 
الممك�ن أن أنزل فجراً وأعود في منتصف ليل 
اليوم الثاني، واألمر بالتالي ليس س�هاً، لذلك 
ال أريد االس�تعجال بل االستمتاع بالعام األول 

من أمومتي.

- هناك نجمات يخشين االبتعاد عن الجمهور 
عاماً كاماً، أال يقلقك ذلك؟

ال أقتن�ع بفك�رة أن الجمهور قد ينس�اني في 
هذه الفترة. فعلى س�بيل المثال بعد عملي مع 
يوسف شاهين في فيلم »إسكندرية نيويورك« 
جلس�ت في منزل�ي بمزاجي خمس س�نوات، 
وكان ُيعرض عل�يَّ العديد من األعمال، لكنني 
كنت أريد التأكد مم�ا إذا كانوا يطلبونني حقاً 
لموهبتي أم ألنني مش�هورة في هذه الفترة. 
وف�ي الس�نوات األخي�رة، ش�اركت بأعم�ال 
تلفزيوني�ة كثي�رة، مث�ل »آدم وجميلة« الذي 

استمر عرضه لثاثة أشهر،
حرج�ة«  و»لحظ�ات  حم�راء«  و»خط�وط 
و»دهش�ة«، و»س�اعة ونص« و»إذاعة حب« 
ويتابعه�ا  تع�رض  أعم�ال  وه�ي  وغيره�ا، 
الجمهور، فلن تكون هناك مشكلة في ابتعادي 

إذا تطلب األمر لفترة قصيرة.

- هل تجدين نجمات قمن بذلك ونجحن فيه؟

ن�ور اللبناني�ة عل�ى س�بيل المث�ال، تزوجت 
وأنجبت وعادت إلى العمل بعد خمس سنوات 
م�ن االنقطاع، وبأعم�ال قوية، مثل »س�رايا 

عابدين«، ولم ينسها الجمهور.

- لماذا اعتذرت عن مسلس�ل »ذهاب وعودة« 
مع أحمد السقا؟

الس�يناريو والموضوع جدي�دان، لكن توقيت 
تصويره لم يناس�بني، فأنا لديَّ طفلة تش�غل 
كل وقتي. باإلضافة إلى أن الدور يتطلب وقتاً 
ومجه�وداً كبيري�ن، لذلك وج�دت أن االعتذار 
أفضل من المغامرة وتشتيت ذهني بين ابنتي 
وض�رورة االلتزام بالتصوير. أحمد الس�قا له 
جمهور كبير وس�يتابع العم�ل بالتأكيد، لكن 
إذا لم أكن مستعدة وبكامل تركيزي فسأظهر 
بصورة سيئة لن ترضيني وترضي الجمهور.

- لكن�ك وافق�ت عل�ى المش�اركة بمسلس�ل 
»تشيللو« مع تيم الحسن، لماذا؟

ش�اركت كضيفة ش�رف في المسلسل، وهذا 
األم�ر لم يتطلب مني وقت�اً ومجهوداً كبيرين 
أثن�اء التصوير، على عكس باقي األعمال التي 

عرضت عليَّ فكانت بطولة أمام النجوم.

- ه�ل حقق »دهش�ة« ال�ذي ش�اركت به في 
رمضان ما قبل الماضي النجاح المطلوب؟

أنا س�عيدة بهذا العمل، فالدور لم يكن س�هاً 
وبذل�ت مجه�وداً كبي�راً  أثن�اء التحضي�ر له 
والتصوير أيضاً، لكن بعد عرضه شّكل إضافة 
كبيرة لي، خاصة وقوف�ي أمام الفنان الكبير 
يحي�ى الفخران�ي واس�تفادتي م�ن موهبته 

وأسلوبه... وبالتأكيد أتمنى تكرار التجربة.

- تتطلب الس�ينما وقتاً ومجه�وداً أقل، فماذا 
عنها؟

من الممكن، لكن بشكل عام ال يمكنني العمل 
قب�ل أش�هر ع�دة، حتى أك�ون قد اس�تمتعت 
بالش�هور األولى البنت�ي، واعتدت على األمر، 
وفي الوقت نفس�ه ال يمكنني أن أجزم بشيء 
حالياً. فطبيعة العمل والظروف وقت العرض 

هي التي ستحسم هذا األمر.

- هل وج�دت اختافاً بين األعم�ال المصرية 
وتلك العربية؟

بالتأكي�د كانت هن�اك اختاف�ات، وهناك أمر 
لفتني ودائم�اً ما أصّنفه بأنه مش�كلة أتمنى 
أن نتفاداه�ا ف�ي مصر، بحي�ث يتعامل بعض 
المنتجي�ن بطبقي�ة وفوقي�ة م�ع العم�ال أو 
الفئ�ات المختلف�ة في الس�ينما. على س�بيل 
المثال، يحجز المنتج أفخم الفنادق للممثلين، 
بينما يضع العمال في فنادق دون المس�توى. 
فإذا كان هناك تس�اٍو بي�ن الفنانين والعمال، 

فلن تكون هناك أي تفرقة.
حتى على مستوى الطعام في مصر، فالفنان 
مس�موح له بأن يطلب بالس�عر ال�ذي يريده، 
بينم�ا ُيحدد للعامل مبلغ قليل جداً، لذا أش�عر 
ب�أن هذا األم�ر مهي�ن للغاية وعل�ى الجميع 
أن يلتفت�وا اليه ليش�عروا بانتمائهم إلى هذه 

المهنة، من دون تمييز.

يرسا اللوزي: »مالحمي غربية«؟ هذا كالم نابع من جهل

عودة نادية اجلندي للسينام 
آيتن عامر: "اجتوزت ويا ريتني ما اجتوزت"مهددة

نش�رت الممثل�ة المصرية آيت�ن عامر عبر صفحتها الخاص�ة على أحد مواق�ع التواصل اإلجتماعي 

صورة تجمعها بزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، تظهر فيها وهي تبتسم وهي ينظر إليها.

وعلقت آيتن على الصورة: "اتجوزت ويا ريتني ما اتجوزت اممم امضي يا اشول".

وتفاع�ل جمهور ومتابعي آيتن م�ع التعليق الذي أرفق بالصورة، متمنين لها الس�عادة، فردت آيتن 

قائلة: "تعرفو والله انا بحبكم أوي".

يذك�ر أن آيتن تش�ارك حاليا في بطول�ة فيلم "الليلة الكبي�رة" إلى جانب نيللي كريم، ياس�ر جال، 

زينة،  نبيل الحلفاوي، صفية العمري، عاء عوض، وفاء عامر، عاء مرسي، أحمد وفيق، عمرو عبد 

الجليل، عمرو عبد الجليل، محمود الجندين محمد لطفي، وأحمد رزق، ومن تأليف  أحمد عبد الله.

يبدو أن ش�هرة األخوات عبد العزيز تستمر بالتوسع خارج حدود 
لبن�ان، فبع�د ان كتبت عنهن الصحف والمج�ات العالمية، أثارت 
مؤخراً زي�ارة األخوات الثاثة أليس، نادين وفرح إلى اس�طنبول 
ف�ي تركيا زوبع�ة إعامية، فقد تناقلت الصحافة التركية بش�كل 
كثي�ف خبر تواجد نجمات مسلس�ل الواقع عبر ال " ال بي س�ي" 
والحقت تحركاتهن عدس�ات مصوري البابارازي التركية في كل 

مكان.
أما الافت، فكان انتش�ار صور لألخت الصغ�رى فرح عبد العزيز 
برفقة عارض األزياء والممثل الشاب التركي بوراك شيليك، وعلى 
الفور ضجت الصحافة التركية بخبر ارتباط فرح به، ال سيما وأن 
بوراك قد ش�وهد مع فرح في أكثر من مناس�بة في اسطنبول في 

األسبوع الماضي وهو يعتبر من أهم النجوم الشباب في تركيا.



إنه�ا فيفي�ان م�راد، انها فنان�ة جميل�ة ذكية 

وتعرف من أي�ن تأكل كتف النجاح و الش�هرة، 

وه�ي موج�ودة بق�وة عل�ى الس�احة الفني�ة 

اللبناني�ة والعربية، تغرد منفردة خارج س�رب 

ش�ركات االنت�اج، وتحصد النجاح تل�و النجاح 

فأصبحت نجمة ش�باك تذاكر والورقة الرابحة 

لمتعهدي الحفالت.

ف�ي جعبتها العدي�د من األعم�ال الفنية أبرزها 

أغني�ة "الجنس�ية" وآخره�ا أغني�ة "كل ش�ي 

توقعته" التي حصدت نجاحاً كبيراً.

 

 •فيفي�ان مراد بما أن�ك ال تزالين تحتفلين بعيد 

ميالدك هذا العام، الى مزيد من التألّق والنجاح.

شكراً لكم فأنتم من األصدقاء األوفياء لي، وأنا 

اعتز بصداقتكم وبصداقتك أنت واالعالمية هال 

المر بالتحديد.

•احتفاالتك وصلت الى مدينة كان الفرنسية؟

عي�دي يصادف ف�ي -12 تم�وز احتفلت به مع 

صديقت�ي التي تمتلك مطعم "Noun" الش�هير، 

اقام�ت ل�ي العدي�د م�ن المفاج�آت الس�عيدة، 

فأحّب�ت أن تدعوني الى هن�اك وتحتفل بعيدي 

على طريقتها.

•قبل االنتقال الى أمور الفن، ما هو سر رشاقتك 

وجمالك الالفتين؟

ش�كراً لكالمك الجمي�ل، فأنا أم�ارس الرياضة 

باس�تمرار، وأعرف كيف أختار ما يناسبني من 

المالبس وطريقة الماكياج والشعر، فاالهتمام 

بالمظه�ر ضروري هذه االي�ام، نحن في عصر 

الصوت والصورة والش�كل الجمي�ل واالطاللة 

الالفت�ة م�ن الضروري�ات. لكّن االه�م من كل 

هذا الص�وت والحضور ونوعي�ة االغنيات التي 

يختارها الفنان.

 

•لفتتنا تصريحات كثيرة لك في مجلة "الجرس" 

الديني�ة منه�ا، أخبرين�ا ع�ن ه�ذا  خصوص�اً 

االنس�جام الجميل بين حيات�ك الفنية وعالقتك 

بالله واتصالك الدائم به عن طريق الصالة؟

ان�ا أصلّ�ي دائماً ف�ي أوق�ات الح�زن والفرح، 

فالص�الة هي رفيق�ة دربي، وأطل�ب دائماً من 

ال�رب أن يحمين�ي وم�ن الع�ذراء أن تباركن�ي 

وبش�فاعتهما ورعايتهم�ا أنا أحي�ا، فكل هذه 

الش�هرة ه�ي مجد باط�ل، الل�ه وح�ده المجد 

الحقيقي في الحياة.

روعة االنس�ان ليس بما يملكه، إنما باللحظات 

الجميل�ة الت�ي يعيش�ها وبالعط�اء وباالكتفاء 

الذات�ي، وبالعم�ل الجميل الذي يقدم�ه للناس، 

والتوفيق حليفنا دائما اذا اعتمدنا على الرب.

•نحن نعرف أنك خس�رِت الكثير من أموالك في 

الفت�رة الماضية بس�بب خالفات معين�ة، ماذا 

ربحِت مقابل كل هذه الخسارة؟

أنا لم أخس�ر أنا ُس�رقت، لكنني نسيت كل هذه 

الخسائر، المال يذهب ويعود لكن ما ربحته هو 

عالقتي المتين�ة بالرب وايماني الكامل به الذي 

ال يتزعزع.

 

•ما رأيِك بالحراك المدني الذي تش�هده ساحات 

بيروت؟

بالنس�بة ال�ى الح�راك المدن�ي فأن�ا ش�اركت 

بالمظاه�رات وق�د تكلّم�ت عل�ى الموض�وع، 

المفروض أن يشارك كل الشعب اللبناني في هذا 

الحراك، على كل اللبنانيين ان ينزلوا الى وس�ط 

بيروت. "نحن ما عنا بلد " والكارثة الكبيرة اذا 

لم يتغّير ش�يء بعد كل الذي حصل. منذ ثالثين 

س�نة ولغاية اليوم لم يتغير بالحكام سوى لون 

شعر رأسهم كان اسود اصبح ابيض.

 

•م�ا هو البديل وكيف نصل ال�ى التغيير الفعلي 

البعيد عن الشعارات الكاذبة؟

المف�روض تغيي�ر الطق�م السياس�ي القدي�م 

بأكمل�ه، فهناك جي�ل جديد بعي�د كل البعد عن 

أفكارهم القديم�ة، لبنان لن يقوم اال بتوّجهات 

جي�ل جديد ق�ادر عل�ى تقديم كل م�ا يملك الى 

لبن�ان والى ش�عب لبنان، لبن�ان بحاجة الى دم 

نابض بالشباب والحياة والحيوية.

•أغل�ب أبن�اء ه�ذا الجيل ال�ذي تتكلمي�ن عليه 

يهاجر لبنان.

نحن أصالً نعي�ش الهجرة الداخلية، الهجرة من 

قلب بلدنا ووطننا، نحن نعيش ببلد ال نشعر فيه 

ال بطعم األمن وال بطعم األمان. 

 

•حكي كثيراً عن مشاكلك مع الموسيقار ملحم 

ب�ركات، بعد أن كنِت ولفترة طويلة تش�اركينه 

معظم حفالته؟

هذا الكالم غير صحيح، لم يحصل يوماً أن وقع 

خ�الف بيني وبين موس�يقار لبن�ان، كل ما في 

االم�ر أّن بع�ض الصحافيين حاول�وا جاهدين 

إبعاد وجه�ات النظر بيني وبين�ه، ربما نجحوا 

لبع�ض الوقت لكنن�ا عدنا والتقينا في جلس�ة 

عش�اء مؤخراً وتحدثنا ف�ي كل المواضيع التي 

اُثيرت، أنا وأستاذ ملحم أحباب وأصحاب وهناك 

تعاون قريب سيجمعنا ربما حفلة كبيرة، ملحم 

أخي الكبير ونحن سمن على عسل .

 •لماذا هذا االبتعاد عن الكليبات الغنائية؟

أن�ت دقيق المالحظة، بالفعل فأن�ا منذ ما يزيد 

ع�ن الّس�نة ونصف الس�نة لم أص�ور اي كليب 

غنائ�ي، فأن�ا كما تعل�م أغ�ّرد منف�ردة خارج 

سرب شركات االنتاج، لكنني والحمدالله أحقق 

النجاح تلو اآلخر، وأش�كر ربي على نعمه هذه، 

قريبا رح صور كليب "كل شي توقعته".

 

•م�ا هو جديدِك بع�د األغنية الرائعة "كل ش�ي 

توقعته"؟

بما أنك أحببتها انت يعني أن األغنية جميلة فأنا 

أع�رف أن ذوق�ك الفن�ي صعب وان�ت ال تجامل 

ب�ل تقول االمور كما ه�ي، حالياً أقوم بتحضير 

أغنية مصرية رائعة لن أتكلم عليها ال عن الحب 

وال ع�ن الوطن، لكنها س�تكون رائعة وجديدة، 

وانا اعتبرها بمستوى اغنية "ايام" التي قدمتها 

وحققت نجاح�اً باهراً، وهي من الحان ميدين، 

كلمات هاني سارو وتوزيع احمد عبد السالم.

 " la vie en rose " لق�د قدمِت مؤّخ�راً أغني�ة•

ماذا عنها ؟

نع�م وأحبها الن�اس بصوتي وبطريق�ة أدائي، 

طرحت هذه االغني�ة ل� "اديت بياف" من خالل 

تس�جيل حي بعد ان قدمتها ف�ي حفلة أحييتها 

في مدينة "كان" الفرنسية.

�

" الغناء  عاملم  يف  " الفقاعات 
ال ادري لم�اذا  تذكرت مطرب االجي�ال والنهر الخالد 

الموس�يقار محمد عب�د الوهاب ... وان�ا اندب حظي 

العاث�ر حينما اجب�رت لالس�تماع )للبرتقال�ة( اثناء 

انتش�ارها وتداولها هنا وهناك .. كي اعطي رأيا فيها 

.. والحقيقة انني اس�تمعت لها مرة واحدة والخر مر 

بعد ان كونت فيها رأيا واحدا يقول : )مس�كينة ايتها 

البرتقال�ة حينما طمس�ت  تلك االغني�ة التي انتحلت 

اسمك كل اريجك وعبيرك وحتى طعمك وجمالك ( .

وحمدا لله ان الله قدر  ولطف وجعل ذلك الموس�يقار 

يغ�ادر ه�ذه الدني�ا قب�ل ان ي�رى ويس�مع )اغني�ة 

البرتقالة( واخواتها : )التفاحة والمشمشة والرمانة 

واخي�را وليس اخ�را البيتنجانة( لكي ال ن�راه  يبكي 

تاريخه الغني وكذلك نبكي على تاريخ كوكب الشرق  

ام كلث�وم وعلى تاريخ العمالق�ة االخرين امثال فريد 

االط�رش وعبد الحليم وناظ�م الغزالي ورياض احمد 

!!

وحينم�ا نع�ود ال�ى س�يرة الموس�يقار محم�د عبد 

الوه�اب نجد انه قد ف�ارق الحياة فج�ر 4/5/1991 

وع�ن عمر تجاوز )94( عام�ا ... والمهم ان نذكر من 

تلك الس�يرة ان�ه امضى نحو ثالثة ارب�اع القرن وهو 

ينعم بحرير الش�هرة ... ويستنشق ياسمين المجد .. 

فض�ال عن كونه قد جمع من المال م�ا يوفر له حياة 

س�عيدة  .. ويضمن له مس�تقبال امنا ضد غدر الزمن 

واالعيب الشيخوخة .

والذي وددت ذكره ان عمالقة الطرب لم تأت عملقتهم 

م�ن فراغ في فراغ .. ولكن تلك العملقة جاءت نتيجة 

ل�كل ذلك الجه�د المضني والعطاء الث�ر .. حتى افنوا 

زهرة ش�بابهم  ب�كل ما يرفع رأس�هم  ورأس بلدهم 

وليك�ون في طليعة الركب الغنائي وقدوة للس�ائرين 

على هذا الدرب !!

ويبقى القول :

ان فقاع�ة االغاني امث�ال )البرتقالة( جاءت ببريقها 

الالمع والذي سرعان ما أل الى االنفجار !!

علما بأن الفقاعة س�رعان ما تنفجر وحتى لو كانت  

على مثل ذلك البريق الكاذب !!.

قت ونحنا ما عّنا بلد والرب رفيقي الدائم" فيفيان مراد :"أنا سرُ

عالم الفن

ح�اور المذيع الفن�ان أمير ك�رارة الممثلة 

كن�دة علوش في حلق�ٍة جديدة من برنامج 

"الحري�م أس�رار" عل�ى قن�اة TEN، حيث 

كش�فت ع�ن بع�ض األس�رار م�ن حياتها 

ووجهت رس�ائل إل�ى العديد من األس�ماء 

الش�هيرة، وعّب�رت ع�ن رأيها ف�ي النقاب 

وأدوار اإلغراء.

بي�روت: ح�اور المذيع الفن�ان أمير كرارة 

الممثل�ة كندة علوش ف�ي حلقٍة جديدة من 

 ،TEN برنامج "الحريم أس�رار" عل�ى قناة

حيث كشفت عن بعض األسرار من حياتها 

ووجهت رس�ائل إل�ى العديد من األس�ماء 

الش�هيرة وعّب�رت ع�ن رأيه�ا ف�ي النقاب 

وأدوار اإلغ�راء. وذكرت ف�ي بداية الحلقة 

بردها على الس�ؤال عن رأيه�ا ب�"النقاب" 

أنه�ا ال تحبه وتعتبره س�جناً لن تدخله. إال 

أنه�ا أعلنت اس�تعدادها الرت�داء الحجاب، 

واس�تدركت قائل�ة: "كل ش�خص ح�ر في 

خيارات�ه ألن�ه هو م�ن س�يدفع ثمنها في 

النهاية فال تحاكم أحد".

واعترفت أنها ال تملك الجرأة للقيام بأدوار 

اإلغراء، مش�يرًة إلى أن العديد من األسماء 

اتصل�ت به�ا وعرض�ت عليها تل�ك األدوار 

لكنها رفضت ألنها ال تستطيع تقبل ارتداء 

مالب�س عارية أو لمس�ات إغ�راء، مضيفة 

أن�ه ليس لديه�ا أي تحفظ عل�ى من يقمن 

بتل�ك األدوار. وع�ن إمكاني�ة تمثيلها لدور 

ش�خصية مثلية جنس�ًيا إذا عرضت عليها 

المخرجة إيناس الدغي�دي الدور، أوضحت 

أنه ممكن أن تجس�دها، لكن إذا تم وضعها 

بش�كل فني وليس ف�ج. وأضاف�ت أنها لو 

كانت رجاًل الختارت اس�م كريم أو يوسف 

ألنها من األسماء المفضلة لديها وأنه كان 

سينجذب لسعاد حس�ني من الجيل القديم 

وم�ن الفنان�ات المعاص�رات هيفاء وهبي 

ألنها تمتلك جس�ماً ووجه�اً رائعين وتمثل 

حال�ة جذابة للرجل، الفتة إلى أنها لم تفكر 

م�ن قب�ل أن تكون رج�اًل ولم ترغ�ب يوماً 

به�ذه الفرضية ألنها تس�تطيع القيام بكل 

ما تريده.

 وأوضح�ت أن�ه ال يوجد لديها مش�كلة أن 

يمنعها أطفالها م�ن العمل وأنها تمنت في 

بداي�ة حياتها إنجاب 5 أطفال لكن حالياً ما 

يمنح�ه الله لها جيداً، وع�ن تصريحها عن 

زواج مس�لم من مس�يحية أو العكس ليس 

مشكلة، نفت ذلك موضحة: "أنا قلت الناس 

حرة، أن يتزوج مس�لم من مسيحية ورأى 

ذلك خياراً صحيحاً ومناس�باً له، فليس من 

حق�ي منع�ه، وكان يمكن أن أفك�ر باألمر 

لو ح�دث أن مس�يحي أحبني ل�و الظروف 

سمحت".

 وفي فق�رة توجيه الرس�ائل للمش�اهير، 

أش�ارت "عل�وش" أنها ال تملك أي رس�الة 

توجهها للفنانة مي عز الدين وأنهما ليستا 

أصدق�اء أو أعداء. وقال�ت أنها تراها نجمة 

محبوبة في الشارع ولها العديد من األعمال 

الناجحة 

تتمن�ى  و

لها الخير، وال 

مان�ع لديه�ا من 

العمل معها مستقبالً. 

ولفت�ت إلى أن منة ش�لبي 

هي م�ن أمت�ع الفتي�ات الالتي 

عمل�ت معه�ن وتعتمد مثله�ا على 

إل�ى أن هن�اك  اإلحس�اس، مش�يرًة 

غي�رة فني�ة إيجابي�ة بينهم�ا عندما 

تعمالن مع�ًا. وعّبرت ع�ن تقديرها 

للسيناريس�ت محم�د أمي�ن راض�ي 

وتام�ر حبي�ب الفت�ة ألنه�ا ترتب�ط 

معهم�ا بعالق�ة عم�ل وصداقة كما 

أش�ارت إلى أنها تكن للمونتير خالد 

مرعي احتراماً كبيراً.

 ُيذك�ر أن برنامج "الحريم أس�رار" ُيذاع 

كل خمي�س عل�ى قن�اة TEN وه�و من 

إنتاج شركة S Productions، ويقوم فيه 

الفن�ان أمير كرارة ب�دور الرجل الهادئ 

الواثق من نفسه الذي يتعامل مع األنثى 

بج�رأة وصراح�ة مفرط�ة، حي�ث عليه 

ف�ي كل حلق�ة أن يقتحم حي�اة ضيفاته 

م�ن النجم�ات، ليكش�ف ع�ن الخالفات، 

المخ�اوف والعالق�ات العاطفي�ة، ب�دون 

مجامل�ة أو موارب�ة، وف�ي ديك�ور أنثوي 

يمثل عالم المرأة الغامض.

كنده علوش:ال أجرؤ عىل أدوار اإلغراء

القاهرة: وافقت الفنانة لوس�ي على المش�اركة ببطولة المسلس�ل 

التليفزيون�ي "الكي�ف" المأخوذ ع�ن الفيلم الس�ينمائي الذي حمل 

نفس اإلس�م وُعِرَض في ثمانينات القرن الماضي بمش�اركة يحيى 

الفخران�ي ومحم�ود عبد العزيز. وهو مسلس�ل جدي�د يكتبه أحمد 

محم�ود أبو زي�د نجل كات�ب الفيلم السيناريس�ت محم�ود أبو زيد 

ويخرج�ه محمد النقل�ي، فيما يش�ارك ببطولته أحمد رزق، باس�م 

س�مره، عفاف ش�عيب وأحمد خليل بحس�ب االتفاق�ات األولية مع 

فريق العمل.

هذا ومن المق�رر أن يبدأ التصوير خالل ش�هر يناير)كانون الثاني( 

المقبل بعد اإلنتهاء من كتاب�ة جميع الحلقات، علماً أن مخرجه أكد 

أن التصوير سينتهي قبل شهر رمضان.

بعيداً عن الدراما، يس�تعّد أيمن زيدان إلص�دار مجموعته القصصية “أوجاع” 
لتكون ثاني تجاربه في هذا المجال، بعد مجموعة “ليلة رمادية” التي صدرت 
قبل س�بع سنوات.وكتب الفنان الس�وري على غالف المجموعة التي تتضّمن 
قصص�اً قصيرة: “أح�اول أن أداري حزني وأختبئ وراء وه�م التفاؤل لكنني 
أفش�ل. س�حب من الخيبة تفي�ض في روحي.أقس�ى المرارة أن ينش�د أحدنا 
األمس، وأن يش�تهي عودة زمن مضى. ذروة الوجع أن يش�دك الحنين للحظة 
غادرت�ك. يوماً بعد يوم ينس�حب الفرح من روحنا ويتس�لل بعيداً، ال يترك لنا 
س�وى طيفه فنجلس في زوايا الدنيا نجتر ش�ذراته حتى تصير حياتنا قطعاً 

متناثرة من ذكريات وخيبة”.
فنياً، علم” أّن زيدان سيكون بطل فيلم طويل يحاكي األزمة السورية للمخرج 
باس�ل الخطيب بعنوان “وداعاً”، على أن ينطلق التصوير بعد أن تكتمل قائمة 

األبطال مطلع شهر تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل.

أعلنت ش�ركة "بالتينوم ريكوردز" لإلنتاج والتوزيع الفني 

والموس�يقي، ع�ن إط�الق أغني�ة جدي�دة مص�ّورة للفنان 

عبد الفت�اح جريني بعنوان "ده حبيب�ي" من كلمات محمد 

الغنيم�ي، وألح�ان وتوزي�ع هادي ش�راره، وإخ�راج أحمد 

عب�د القادر. وُيق�ّدم في هذه األغنية جّواً فني�اً مختلفاً عّما 

اعتاد عليه جمهوره س�ابقاً، سواًء من حيث الموسيقى، أو 

لناحية األداء الغنائي والتمثيلي، وهو ما أضفى على الكليب 

طابعاً جديداً. وفي هذا اإلطار، أعرب "جريني" عن سعادته 

بالتعاون مع الش�اعر محم�د الغنيمي، وكذل�ك مع الملحن 

والموزع الموس�يقي هادي ش�راره، متوقعاً أن تكون ثمار 

هذا التعاون األّول مرضية للغاية

تطرح ش�ركة "مزيكا" بدءاً م�ن اليوم فيديو كليب أغنية "ياج�دع " للفنانة اللبنانية نوال 
الزغب�ي حصرياً عبر قناتها على موق�ع YouTube، علماً أنها إحدى أغنيات ألبومها الجديد 
"مش مسامحة" الذي صدر منذ أيام وضم 11 أغنية متنوعة. وكانت هذه األغنية قد حققت 

منذ صدورها نسبة استماع مرتفعة تخطت ال�750 ألف في غضون 3 أسابيع.
ُيذك�ر أن فيديو كلي�ب "ياجدع" من كلمات وألحان عزيز الش�افعي وتوزيع أمير محروس 
وتم تصويره في رومانيا وهو من إخراج جو بوعيد، فيما تدور فكرته بأجواٍء إستعراضية 
راقصة ظهرت فيها "الزغب�ي" مع مجموعة من العازفين والراقصين بأناقة الفتة ولياقة 
بدني�ة واضحة بقدرتها على األداء في مش�اهد الكليب الذي أطلت من خالله بصورة راقية 

بعيداً عن التعقيد. ويقول مطلع األغنية:

طِلق جديد نوال الزغبي مزيكا ترُ

قالت أن النقاب سجن لن تدخله

القاه�رة: بعد غياٍب طويل لعدم تقديمها أي جديد على الس�احة الفنية، 

قامت الفنانة المغربية رجاء قصابني نجمة الموس�م األول من برنامج 

إك�س فاكتر عام 2006 بترويج ش�ائعة بأنها س�تكون الزوجة المقبلة 

لطلي�ق الفنانة اللبنانية هيف�اء وهبي رجل األعمال أحمد أبو هش�يمة 

وه�و الخبر الذي أكدته لبعض الصحافيين المصريين ليتم نش�ره، علماً 

أنه�ا أعادت نش�ر عدد من األخب�ار التي حملت اس�م أبو هش�يمة عبر 

صفحتها الشخصية على "فيس�بوك".وأثار تصرف "قصابني" استياء 

رج�ل األعم�ال المصري الذي وجد في األمر محاولة الس�تغالل اس�مه 

حيث س�ارع عب�ر مقربين من�ه لنفي األم�ر، خاص�ًة وأن األخبار التي 

انتش�رت أكدت أن الزواج س�يتم ف�ي إيطاليا خالل ش�هر يناير)كانون 

الثاني( المقبل.

والالف�ت أنها عادت ونفت الخبر الحقاً عبر "فيس�بوك" مؤكدة 

عل�ى أن خبر زواجها من طليق فنان�ة عربية صحيح لكنه ليس 

رجل األعمال أبو هشيمة وأنها لم تلتِق به من قبل مشيرة إلى 

أنها ليس�ت مسؤولة عما تم ترويجه إعالمياً، فيما جاء ردها 

بعد أكثر من 24 س�اعة على انتش�ار الخبر وتأكيده بوس�ائل 

اإلع�الم المغربي�ة والمصرية الت�ي وقعت ضحي�ة لخدعتها 

ولوال مس�ارعة أبو هش�يمة بالنفي لزاد انتش�ار الشائعة 

حت�ى إش�عاٍر آخ�ر. ويبقى الس�ؤال: هل 

رغب�ت "قصابن�ي" بالعودة للش�هرة 

األعم�ال  عل�ى حس�اب رج�ل 

المصري؟

رجاء املغربية تعود للشهرة عىل حساب "أبو هشيمة"
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ي�ر محافظ�ة الب�رة / مديري�ة العق�ود 
الحكومية أن تعلن عن إعادة إعالن رقم )11( 
لع�ام 2015والخاصة ب� قطاع)بلدية- تربية( 
ضمن تخصيص�ات  )برنامج تنمية األقاليم ( 
فع�ى الراغبني من الرشكات األجنبية واملحلية 
واملقاول�ني م�ن ذوي الخ�رة واالختص�اص 
مراجع�ة محافظ�ة البرة )مديري�ة العقود 
الحكومية/ قس�م التعاقدات( الكائن يف بناية 
دي�وان املحافظة ل�رشاء مس�تندات املناقصة 
)التندر( بس�عر غري قابل لل�رد ومبني إزاء كل 
مناقص�ة اعتب�ارا من ي�وم االثن�ني  املصادف 
إلي�داع  موع�د  آخ�ر  إن  علم�ا   2015/9/21
العطاءات الساعة الثانية ظهراً من يوم االثنني 
املص�ادف 2015/10/5علم�ا ان�ه قب�ل ذلك 
سيعقد مؤتمر خاص باإلجابة عى استفسارات 
املشاركني يف املناقصات بمقر ديوان محافظة 
البرة يف الساعة الحادية عرش ظهراً من يوم 

الثالثاء املصادف 2015/9/29
 وبحض�ور ممث�ي ال�رشكات املتقدمة خالل 
فرتة الفتح عى أن يتضمن العطاء املقدم ثالثة 

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

2-  ظرف يتضمن العرض الفني . 
املستمس�كات  كاف�ة  يتضم�ن  ظ�رف   -3

املطلوبة:
رشوط التقديم :

يلت�زم مقدم العطاء بتقديم تأمينات أولية  أ - 
بمبلغ مقطوع بنسبة 1% من الكلفة التخمينية 
للم�رشوع عى ش�كل خطاب ضم�ان أو صك 
مصدق أو س�فتجة نافذ إىل ما بعد انتهاء مدة 
نفاذية العطاء املحدد يف وثائق املناقصة والتي 
ت�م تمديدها بمدة ال تقل ع�ن 28 يوما  صادر 
من م�رف معتم�د م�ن عم�وم محافظات 
العراق وال تقب�ل أي أوراق تجارية عند تقديم 

The province of Basra / Directorate of 
government contracts is pleased to  announce  the 
twenty - three  group for 2015 of the sector  )roads 
& bridges(  within the allocations of )regions 
development program(. Thus, the interested 
specialized foreign and local companies and 
contractors should attend Basra Governorate 
Directorate of government contracts /Contracts 
Department( located in the governorate office  
to  purchase tender documents  in a non-
refundable price that is explained in front of the 
tender starting from Sunday   on 20/9/2015  
noting that the last date for submitting proposals 
is Sunday  on  11/10/2015 at 2:00 pm knowing 
that a special conference will be held to reply 
bidders' questions about the tenders at the 
Basra Governorate office  on  eleven o'clock on 
Monday  5/10/2015
 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 project as a letter of credit, bank check or 
certified check and the expiry date of this bond 
should be after the validity of the specified bid 
in the tender documents that will be extended 
for no less than 28 days issued from a certified 
bank for all Iraqi provinces. Any bank statement 
would not be accepted when  submitting the bid 
.Also, any apology for delaying the payments of 
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العطاءات كما ال يقبل أي عذر بشأن تأخري دفع 
التأمينات اعاله عىل ان يكون خطاب الضمان 
موج�ه اىل الط�رف االول )محافظ�ة البرصة- 
مديري�ة العق�ود الحكومية(ويذكر فيه اس�م 
ورق�م املناقص�ة املعني�ة وأن ال يكون خطاب 

الضمان مرشوطاً وان يدفع حني الطلب
ب- يجب أن يكون املتقدم لرشاء تندر املناقصة 
وكذلك مقدم العطاء إما املدير املفوض للرشكة 
أو حاص�ل ع�ىل توكيل أو تخويل رس�مي من 
الرشكة بالنسبة للرشكات األجنبية والعربية.

ج- يلتزم مقدم العطاء بتقديم الكفاءة املالية 
للرشكة من خالل تقديم الحس�ابات الختامية 
للرشك�ة  للس�نتني االخريت�ني )مربحة( كحد 
ادنى مصادق عليها من قبل املحاسب القانوني 

للرشكة ومؤيد من قبل املرصف . 
د- يلتزم مقدم العطاء بتقديم األعمال املماثلة 
من خالل تقديم قائمة مفصلة باألعمال التي 
قام بتنفيذها مع بيان الجهة التي قام بالعمل 
لحس�ابها ويعتمد يف ذلك عىل الكتب الرسمية 
الص�ادرة عن الجه�ات الحكومي�ة التي تؤيد 
القيام باألعمال املحالة أو املنجزة عىل حس�ب 

حالته.
ه- كت�اب ب�راءة الذم�ة م�ن الهيئ�ة العامة 
للرضائب / قسم الرشكات نسخة ملونة نافذة 

للرشكات املحلية.
و- حج�م االلتزام املايل من خالل تقديم قائمة 
مفصل�ة باألعمال التي يق�وم بتنفيذها حاليا 
والتي لم تنجز بعد عند تقديم العطاء والجهة 

التي يقوم بالعمل لحسابها .
ز- تقدي�م ما يؤيد الكف�اءة بالتنفيذ مع بيان 
مؤه�الت الجه�از الفن�ي واملع�دات واآلليات 

التخصصية
ح- تلت�زم الرشكة بتقديم ج�دول تقدم عمل 
أويل للم�رشوع عىل ان يت�م تقديم جدول عمل 
تفصي�ي بعد توقي�ع العقد لغ�رض املصادقة 

عليه.
ط- يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم 
عط�اء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم 

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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تضامني�ة تكافلي�ة يف ذل�ك لتنفي�ذه عىل ان 
يقدم عقد املش�اركة مصادق عليه اصولياً مع 
العطاء مع تقديم كافة املستمسكات املطلوبة 

للرشكتني
ي- تقدي�م حركة مرصفية م�ن قبل الرشكة 
املنفذة ) حركة أموال الرشكة يف املصارف لستة 

اشهر االخرية( 
ك- تلتزم الرشكة بتقديم قرص ) CD ( يحتوي 
عىل جميع األوراق واملستمسكات املقدمة من 

قبل الرشكة
ل- ع�ىل الرشكة تقدي�م كافة املستمس�كات 

باللغة العربية و اللغة االنكليزية .
م- تلت�زم الرشك�ة بتقدي�م جمي�ع الوثائ�ق 
الخاصة بالرشكة وبمديرها املفوض ووكالءه 
أو مخوليه مرتجم�ة إىل العربية ومصدقة من 

قبل مرتجم قانوني معتمد
مالحظ�ة /عىل مقدمي العط�اءات مراعاة ما 

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

من الفقرة ) 3( 
*أن تقوم الرشك�ة بتثبيت عنوان مكتبها مع 
أرقام الهواتف والربيد االلكرتوني عىل الظرف

*يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش 
واإلعالن 

*إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية 
يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي 

ييل يوم العطلة
* يخضع هذا اإلعالن إىل تعليمات تنفيذ العقود 
الحكومي�ة رق�م )2( لس���2014�نة وكافة 

القوانني والتعليمات والضوابط النافذة 
* ال يج�وز ذكر اي رشط أو تحفظ يخالف ما 

ذكر أعاله 
* تلتزم الرشكة بالعمل مدة 16 / ساعة . 

* يف حال�ة طل�ب تمديد فرتة اإلع�الن من قبل 
احد الرشكات يك�ون تقديم طلب التمديد قبل 

سبعة أيام من تاريخ غلق املناقصة 
* تلت�زم الرشكة باملدة املحددة يف اإلعالن إال يف 

)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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قائمة بإعادة اعالن رقم )11( لعام 2015 والخاصة بـقطاع ) بلدية- تربية( ضمن تخصيصات برنامج تنمية األقاليم
 A list of the re-announcement number )11( for 2015  of  the sectors ) municipality- education( within the allocations of  regions

development program

حالة تقديمهـا مدة اقل من املـدة املحددة يف 
اإلعالن . 

* أن الدرجة والصنف تخص الرشكات املحلية 
فقط .

*يف حـال اختـالف املعنى بني اللغـة العربية 
واللغة االنكليزية تعتمد اللغة العربية

* للدائرة الحق يف إلغاء املناقصة يف أي مرحلة 
مـن مراحلهـا وقبـل االحالـة وعـدم اجراء 
املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة العامة 
وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة بأي 

تعويض جراء ذلك.
*يتحمـل من ترسـو عليه املناقصـة تجديد 

خطاب الضمان

رئيس مهندسني
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

* 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 the tenders is awarded 
should renew the letter of credit .

Engineers chlef
Ihsan A. Ismaeel

Director of Government contracts

ت 
.No

رقم المناقصة 

Tender num-
ber

اسم المشروع 

Project name

الموقع 

Location

الدرجة 

Grade

الصنف 

Class

مدة 
االنجاز

Comple-
tion time

كلفة المشروع 

) بالدينار( 

Project cost

)IQD(

كلفة التأمينات 
االولية

رقم التبويب 

 Cost of
initial insur-

ances

رقم التبويب 

.Classification No
سعر 
التندر 

 (
باالف 

 )
دينار 

Ten-
 der

 price

المالحظات  

Notes

نوع 
االستثمار

Invest-
 ment
 type

القسم

Sec-
tion

الفصل

Part

المادة

Mate-
rial

النوع

Type

تسلسل

Sequence

1

/27/8
بلدية/2015 

mu�/8/277
 nicipality/

27015

برنامج تنمية 
االقاليم لسنة 

 2011

 Regions
develop�
ment pro�
 gram for

27011

االعمال غير 
المنجزة لمشروع 
بناية بلدية البصرة 

مع التصاميم 

The non�
 completed

 works of the
 project of
Basra Mu�
 nicipality

 Building with
 designs

المركز

Center

الثانية

Second

انشائية

Con�
struc�
tion

660 يوم

 660
days

11,760,000,000117,600,0003

43

164

111892700
بدون عرض فني

No technical specification

27

/123/6
تربية/2015 

/6/1273
 education/

27015

برنامج تنمية 
االقاليم لسنة 

 2012

 Regions
develop�
ment pro�
 gram for

270127

بناء 6 صف في 
مدرسة االوائل

 Construction
 of 6 classes
 in Al�Awael

school

النشوة

Nashwa

العاشرة

Tenth

إنشائية

Con�
struc�
tion

200 يوم

 2700
days

2719,901,00027,199,010101815875
بدون عرض فني

No tech. offer



من�ذ ان تزوج�ت وتكاد ميادة محمد ال تف�ارق بيت أهلها 
حيث تذهب يوميا لزيارتهم، وتناول الغداء برفقتهم.

تق�ول مي�ادة: “ل�م أعتد أن أف�ارق أهل�ي، وزوجي يعمل 
حتى وقت متأخر، ما يشجعني ذلك للعودة من العمل عند 
بي�ت أهلي”، متابعة “أجد في ذلك فرصة ألخذ قس�ط من 
الراح�ة وتناول طع�ام الغداء الذي تع�ده والدتي بعد يوم 

شاق من العمل”.
غي�ر أن حي�اة ميادة لم تس�تمر على هذا المن�وال بعد أن 
حدث الحمل بعد عدة أش�هر من زواجها، س�يما أن بيتها 
قريب م�ن عملها، حيث ب�دأت تغادر العمل مس�رعة إلى 
بيتها حيث تقول: “صرت أتثاقل من الذهاب بشكل يومي 
إلى منزل أهلي سيما أنني ال أقود سيارة فأسرع إلى البيت 

أرتاح”.
وتتابع “وج�ودي في البيت جعلني أعت�اد انجاز االعمال 
المنزلي�ة وأنظ�م وقت�ي وأتعل�م فن�ون الطه�ي وأنتظر 

مولودي ألكون وزوجي أسرة متماسكة”.
تصطدم العديد م�ن الفتيات بعد ال�زواج بالواجبات التي 

الب�د من أدائها، ما يدفعها للهروب منها بالتواجد بش�كل 
دائ�م وربما يوميا ف�ي منزل أهلها، األمر ال�ذي قد يخلق 
س�وء تفاهم بين األزواج وقد يتسبب في مشاكل عائلية، 

وفق مختصين.
الراحة واإلحس�اس بالسعادة اللذين تش�عر بهما معظم 
الفتي�ات عن�د زي�ارة أهلهن، خصوص�ا عندم�ا يحظين 
باهتم�ام كبير من قبل جميع أف�راد العائلة، هو ما يجعل 
الفتيات يترددن بكثرة على بيت العائلة بعد الزواج ومنهن 

من تنام عندهم أيضا.
م�ن جهته�ا توض�ح أمان�ي س�لطان، المتزوج�ة واألم 
لطفلي�ن أنه ف�ي بداية زواجها كانت تح�رص على زيارة 
أهلها يومياً، واستمرت على هذه الحال لمدة سبعة أشهر، 
لكن األمر لم يعج�ب والدتها التي نصحتها بأهمية البقاء 
في منزله�ا، ومراعاة زوجها، مضيفة: “لم أس�تمع لها، 
وذات يوم حض�رت كالعادة ووجدتها تس�تقبلني بكلمة 
“ارجع�ي لبيت�ك واهتمي بزوج�ك”، الفتًة إل�ى أنها بكت 
وحزن�ت كثيراً، لكن مع م�رور الوقت أدركت مدى خوف 

والدتها عليها وحبها لها”. 
ف�ي حين تجد الس�يدة فاطم�ة محمد أنه “م�ن الطبيعي 

وجودها باس�تمرار في من�زل والده�ا؛ ألن طبيعة عمل 
زوجه�ا تتطلب من�ه النوم في م�كان عمل�ه، وليس من 
المنطق البق�اء وحدها”، مؤكدًة أنها ال تذهب إالّ بعد أداء 

مسؤوليتها المنزلية.
وتضي�ف “ف�ي كل م�رة أذه�ب فيها إل�ى أهلي أع�ود له 
بالطع�ام والحلو”، حت�ى أن أهلها يأخذونه�ا من المنزل 

ويعيدونها إليه.
م�ن جهته�ا الس�يدة  وداد عب�اس تلف�ت إل�ى أن طبيعة 
حياته�ا كامرأة موظفة تتطلب تلقي المس�اعدة من قبل 
أهلها، حي�ث تحضر لها والدتها “طبخ�ة” لها ولزوجها، 
لتخفف عنها وتوفر لها الوقت حتى تتمكن من اخذ قسط 

من الراحة.
وتلف�ت وداد ان بيت اهلها هو المكان الوحيد الذي ترتاح 
ب�ه وتأخذ راحتها فيه، خصوص�ا وأنه غير مطلوب منها 
س�وى أن تأكل وتش�رب وترتاح إلى جانب تس�ليتها مع 

أخوانها وخواتها.
ام�ا الس�يدة  فريال صبحي الت�ي زوجت ابنه�ا منذ فترة 
وجيزة، تنتق�د الفتيات اللواتي “يهمل�ن بيوتهن ويبقين 
في بيوت أهاليهن بش�كل دائم”، وفق وصفها حيث ترى 

أن ذلك “هروب من واجباتهن الزوجية”.
وت�روي فري�ال قصة فش�ل زواج ابنها ال�ذي ارتبط قبل 
أش�هر قائلة “بس�بب زيارات زوجة ابن�ي اليومية لمنزل 
أهلها وإهمالها له تصاعدت المشاكل بين ابني وزوجته”، 

مبينًة أنه وجد حجم اإلهمال له وللبيت.
وتن�وه فريال إلى ان ابنها ح�اول جاهداً نصحها لكن من 
دون جدوى، وعندما طالبها بأداء واجبها كان رد زوجته 

“أنا في منزل والدي لم أكن أعمل شيئاً”!
بدوره يش�ير اختصاصي علم االجتماع مفيد سرحان إلى 
أن الزواج يعني بناء أس�رة جديدة لها اس�تقالليتها ولها 
دورها االجتماعي الذي يج�ب أن تقوم به حتى في بداية 

تكوينها وهي متشكلة من الزوجة والزوج.
وعلى أفراد األس�رة، وفق س�رحان، مس�ؤوليات ومهام 
يج�ب أن يقوموا بها وخصوصا ف�ي المراحل األولى من 
الزواج الذي يش�كل نقط�ة تحول بالنس�بة للزوجين من 
حيث االعتماد على النفس والقيام بالواجبات االجتماعية 
اتج�اه اآلخري�ن وهذا يتطل�ب التدرب والتم�رن على ذلك 

بالتدريج.
وي�ردف أن بعض الفتيات يس�تمررن في زيارة أس�رهن 

بش�كل يومي وربما تقضي بعضهن م�ن الوقت في بيت 
أهلها أكث�ر مما تقضيه في بيتها، األمر الذي قد يتس�بب 
بخل�ق مش�كالت مع ال�زوج وأهله من جه�ة، ومن جهة 
أخ�رى يعيق ذل�ك الزوجة من التدرب عل�ى االعتماد على 
نفس�ها في رعاي�ة البي�ت وبن�اء العالق�ات االجتماعية 

لألسرة الجديدة.
وف�ي أحيان أخرى تكون الفت�اة “مضطرة” للتواصل مع 
أسرتها، بحسب سرحان بش�كل يومي، من هذه الحاالت 
أن تك�ون والدة الفتاة أو والدها في حالة مرض وبحاجة 
إل�ى أن يتعاون اإلخ�وة واألخوات عل�ى رعايتهما، أو أن 
تس�اعد األم ابنته�ا ف�ي المراحل األولى م�ن الزواج على 
إع�داد الطع�ام، خصوصا عندم�ا تكون الزوج�ة عاملة.

ويلفت سرحان إلى أن بعض الفتيات يتواصلن مع أسرهن 
بش�كل يومي بع�د اإلنجاب حيث تس�اعدها األس�رة في 
رعاية األطفال وهنا يكون لألهل دور كبير في مس�اعدة 

البنت للقيام بوظائفها االجتماعية والتربوية.
وف�ي كل األحوال يرى س�رحان أن كل ذل�ك يجب أن يتم 
بالتواف�ق بين الزوجين، مع ع�دم المبالغة في أي تصرف 

تنشأ عنه مشكالت عائلية.

تتس�م عالقة الس�يدة أم س�امي »60« س�نة ،بجاراتها في 
منطق�ة البياع  بالطيبة والتعاون، وكأنهن يعش�ن كأس�رة 
واحدة، فهن متعاونات متحاب�ات إلى أبعد الحدود، فحينما 
تلد إح�دى بناته�ن يقمن بمس�اعدتها ف�ي تنظيف وطهي 

الطعام.
وتصف أم س�امي جاراته�ا بأنهن يتمتعن بصدق المعش�ر 
وطي�ب الفؤاد وحس�ن الني�ة، حت�ى ان األطف�ال يكبرون 
ويتربون في منازل جيرانهم، فالجارة تكون كالخالة ألوالد 

جيرانها تحن عليهم وتعتني بهم.
وتقول “كما أن االستعارة دائمة بيننا في المواد التموينية؛ 
كالطحين، الس�كر، األرز، الزي�ت، الملح وغيرها، إلى جانب  
األدوات المنزلي�ة المتع�ددة، كم�ا أنن�ا نع�اون بعضنا في 
الوالئم أو بإعداد األطعمة التي تحتاج إلى العون مثل؛ كبس 

الزيتون، قطف الملوخية، ولف الدوالي وغيرها.
والجيرة لها منزلة خاصة في مجتمعنا، وأوصت بها األديان 
كاف�ة، وكان الجار س�ابقا أق�رب من األخ واأله�ل، وكانت 
الجي�رة تحمل ف�ي طياته�ا أنبل وأص�دق المش�اعر وكان 
االحت�رام والطيبة والوصال أس�اس التعام�ل بين الجيران، 
وم�ن مظاهر التآلف بين الجيران االس�تعارة؛ أي اس�تعارة 
أي شيء ينقص الجار من جاره كاألواني والمواد التموينية 

مثال.
ربة المنزل س�ميرة)36 عاما( تتحدث ع�ن تجربتها الطيبة 
م�ع الجي�ران، قائل�ة “كلم�ا احتج�ت غرض�ا ينقصني في 
المطبخ أرس�ل ابنتي الصغيرة إلى إحدى جاراتي لتس�تعير 
منه�ا، فقد كبرت ونش�أت على هذه المب�ادئ األخوية بين 

الجيران”.
وتضيف “أس�تعير من جاراتي الخضار والبهارات واألدوات 
وه�ن كذلك، ف�ال أجد حرجا في ه�ذا األمر، فالج�ار للجار، 
وبفض�ل الل�ه وضعن�ا الم�ادي جيد ج�دا، ولك�ن يمكن أن 
ينقصن�ا ش�يء في وق�ت ال يمكن الذه�اب به للس�وق، أو 
إلكم�ال طبخة ما، وفي ح�ال نفاد غاز الطب�خ أبادر بحمل 

»الطنجرة« إلكمال طهيها عند إحداهن”.

ام�ا الس�يدة  س�راب البدري«45«، ت�رى أن االس�تعارة من 
الجيران تقوي العالقة بي�ن الجيران وزيادة المودة واأللفة 
بينه�م، ف�ال تت�ردد بطل�ب أي حاج�ة تنقصه�ا م�ن إحدى 
جاراتها، إال أنها تتجنب طلب أو استعارة المواد الكهربائية، 
خصوص�ا عندما تعرضت ألحد المواق�ف المحرجة بإتالف 
أحد أبنائه�ا ل�)خ�الط كهربائي( أوقعه أرض�ا، واضطرت 

جراء ذلك إلصالحه.

أما روان حامد من منطقةالمواصالت، فتقول “قبل سنتين 
تقريبا انتقلت لمنزل جديد في منطقة ابو دش�ير، وتوطدت 
عالقت�ي بالج�ارات كثي�را، ول�م أت�ردد أب�دا ف�ي إعارتهن 
الحاجي�ات التي تنقصهن، ولكن المزع�ج في األمر أن قرع 
ج�رس الباب لم يتوق�ف طوال اليوم وف�ي جميع األوقات، 
مم�ا أث�ار غضب زوجي، وعلي�ه لم أجد حرج�ا في التحدث 
معه�ن حول ذلك، وم�ع هذا ما يزلن يطرق�ن الباب طالبات 

شيئا ما”.
لك�ن أم صالح ترى أن ه�ذه العادة حمي�دة ويؤجر فاعلها، 
لم�ا لها من ح�ث على فعل الخير وتقوي�ة الروابط األخوية 
والعالق�ات بي�ن الجي�ران، فالرس�ول الكريم علي�ه الصالة 

والسالم أوصى بالجار.
وتضي�ف “ال نتردد أن�ا وجاراتي في االس�تعارة من بعضنا 
بعض�ا، كم�ا أننا اعتدن�ا منذ س�نوات على تب�ادل األطباق، 
فالجار له حقوق كثيرة على جاره ومن بينها زيارته وتفقد 
أحواله وعدم االنقطاع عنه طويال، فقد يكون بحاجة للعون 
والمساعدة لكنه يتعفف عن طلبها حتى لو كانت صغيرة”. 
وتذكر أم حس�ين أحد المواقف الطريفة، قائلة “عندما نفد 
اللب�ن م�ن ثالجتنا، س�ارع طفل�ي الصغير إل�ى جارتنا في 
الطابق السفلي وفي يده طبق، طالبا إياها وضع اللبن فيه، 
ولم أعلم بذلك إال عندما دخل المنزل وفي يده الطبق شارحا 
ل�ي ما جرى، مما جعلني أش�عر بالحرج الش�ديد والمبادرة 

باالعتذار عن فعلته هذه”.
استش�اري االجتماع األس�ري مفيد س�رحان، يشير إلى أن 
اإلنس�ان بطبعه اجتماعي بمعنى أنه ال يس�تطيع أن يعيش 
بمع�زل عن اآلخرين، فهو بحاجة إليهم كما هم بحاجة إليه 

بغض النظر عن وضعه االقتصادي أو االجتماعي.

لذلك من المهم، كما يقول، أن يحافظ اإلنسان على العالقات 
الطيبة مع اآلخري�ن، ومنهم األقارب واألصدقاء والجيران، 
مش�يرا إلى أن الدي�ن الحنيف أكد أهمية حس�ن العالقة مع 
الج�ار حت�ى ان الرس�ول عليه الصالة والس�الم، ق�ال “ما 
ي�زال جبري�ل يوصيني بالج�ار حتى ظننت أنه س�يورثه”، 
وهذا تأكي�د لمنزلة وأهمية الجار ألنه ه�و األقرب واألكثر 
ق�درة على مس�اعدة جاره ومعرف�ة احتياجاته والس�رعة 
في تلبي�ة طلبات�ه. ويبين س�رحان أن العالق�ة الطيبة مع 
الجي�ران لها أش�كال متع�ددة منها حس�ن التعام�ل وعدم 
اإلس�اءة إليه، والحرص على زيارت�ه والتواصل معه وعدم 
إيذائه ومش�اركته في المناسبات سواء األفراح أو األحزان، 
والح�رص على معرف�ة أحواله وإدامة التواصل الش�خصي 
وعدم االكتفاء بالتواصل من خالل وسائل االتصال الحديثة 
المتع�ددة؛ إذ إنه�ا ال تغن�ي ع�ن التواصل الش�خصي.ومن 
أشكال التواصل مع الجيران أيضا، وفق سرحان، مساعدته 
عن�د الحاجة س�واء كانت ه�ذه الحاجة مادي�ة أو معنوية؛ 
كالنص�ح واإلرش�اد والوقوف مع�ه في الملم�ات وأوقات 
الشدة، ومن األمثلة المجتمعية حرص بعض الجيران سواء 
على المس�توى األس�ري على االلتقاء مرة في األسبوع في 
من�زل أحد الجي�ران والت�داول فيما يهم المصلح�ة، وأيضا 
تقديم يد المساعدة للمحتاج منهم، وخصوصا في الظروف 
الصعب�ة. ومن األش�كال األخ�رى، كما يقول، إع�ارة الجار 
ما يحتاجه من أش�ياء وأدوات وخصوصا في المناس�بات؛ 
حيث إن البعض ال يمتلك كل ما يلزمه في جميع المناسبات 
كالوالئم واألعراس ومناس�بات العزاء، وه�ذا أيضا يتطلب 
م�ن الطرف اآلخر أن يحافظ على هذه األش�ياء وأن يعيدها 

سالمة حتى تبقى إمكانية التواصل قائمة.

»االستعارة بني اجلريان« تضفي تقاربًا بني األرس
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متزوجات حديثًا يعتمدن عىل األهل يف كل يشء؟!
بعد دخول احلياة اجلديدة

س�نة،التي   “ مري�م،”52  الس�يدة   ش�عور 
انش�غلت أعواما في تربي�ة أبنائها ورعايتهم 
حتى كب�روا وب�ات كل واحد منهم منش�غال 
في حياته وأعمال�ه، بالوحدة والفراغ هو ما 
جعلها تفكر ملي�اً بالعودة لمقاعد الدراس�ة 

من جديد لتقضي وقتا مثمرا يمأل حياتها.
مريم قررت التوجه إلى مقاعد الدراس�ة بعد 
س�نوات من حصوله�ا عل�ى البكالوريوس، 
لتحصل على ش�هادة الماجستير، األمر الذي 
ش�جعها عليه أفراد عائلته�ا وقاموا بدعمها 
نفس�ياً ومعنوي�اً كونها كان�ت محرجة من 

العودة إلى الجامعة وهي في هذا السن.
تق�ول مري�م “ف�ي البداي�ة ش�عرت بالحرج 
الش�ديد ألنن�ي س�أذهب إل�ى الجامع�ة مرة 
أخرى وأحض�ر محاضرات مع طالب بأعمار 
أبنائ�ي وه�ذا تطل�ب من�ي بعض الش�جاعة 
خصوصاً وأنها فكرة غريبة”، متابعة “اال أنه 
ومع مضي الوقت بات األمر مريحاً وطبيعيا 
بالنس�بة ل�ي، ب�ل عل�ى العكس ب�ات تعلقي 
بالدراس�ة والجامع�ة كبيرا وأنتظ�ر كل يوم 

بيومه”.
وتضيف أنها اآلن أنهت أكثر من نصف المدة، 
مبينًة أنها سعيدة جداً لما حققته وأنها تفكر 
بالخطوة التالية التي س�تبدأ بها بعد أن تنهي 

الماجستير مباشرة.
مري�م ليس�ت وحدها الت�ي ق�ررت االلتحاق 
بالجامعة في عمر متأخر، فهند عبدالله )46 
عاماً( هي األخرى انشغلت طوال حياتها في 
رعاي�ة عائلتها واعطاء كل م�ا تملك لهم، أما 
اآلن بعد أن تزوج أبناؤها والكل بات منشغال 
بعائلت�ه وحياته آن له�ا أن تلتفت لنفس�ها، 

وفق قولها.
قررت هن�د االلتحاق ف�ي دورات تفيدها في 

حياتها حيث تقضي وقتاً ممتعاً فيها وتتعلم 
أش�ياء جدي�دة لنفس�ها  وتطبقه�ا على من 
حولها أيضا، حيث تشير إلى أنها للمرة األولى 
تش�عر بأنها تق�وم بعمل ش�يء لذاتها ومن 
أجله�ا وأن هذا ش�عور جميل ج�داً ويجعلها 
تش�عر بالتمي�ز خصوص�اً وأنها اس�تطاعت 
أن تس�تفيد من ه�ذه الدورات ف�ي عالقاتها 

وتكون صداقات جديدة وعالما خاصا بها.
وب�ات األمر ال يقتصر على تحديد وقتها على 
حس�ب عائلتها ومصالحهم، وفق قولها، بل 
على العك�س باتت هي المنش�غلة والتي لها 
حياة خاصة ومواعيد وتبحث عن وقت فراغ 

لتقضيه مع عائلتها.
خديج�ة م�راد )50 عاما( ه�ي واحدة أخرى 
ش�عرت بأنها قام�ت بواجباته�ا كامة حيال 
عائلتها ومنحتهم كل شيء على أكمل الوجه 
واآلن انص�رف كل منهم ليتابع حياته اال أنها 
تج�د أنها ما تزال تملك رغبة كبيرة في العمل 

والعطاء وخدمة الناس.
وهو األم�ر الذي جعلها تفرغ نفس�ها تماماً 
للعم�ل التطوعي والجمعي�ات الخيرية حيث 
تعمل خديجة على مساعدة األشخاص الذين 
بحاجة الى المس�اعدة والعطاء الذي تمتلكه، 
مبين�ًة أنه�ا قضت حت�ى اآلن أربع س�نوات 
في العمل التطوع�ي وكل يوم تتعلق به أكثر 
وتشعر بأنها تقوم بعمل واجبها اتجاه الناس 
والمجتم�ع ولديها قدرة كبي�رة على العطاء 

أكثر.
تق�ول خديجة “ش�عور جميل ج�دا أن يعود 
الش�خص إلى بيته بعد يوم طوي�ل يكون قد 
أنج�ز فيه وعمل فيه ش�يء لخدمة المجتمع 
والن�اس المحتاج�ة ولوج�ه الل�ه تعال�ى”، 
منوهة إل�ى أن هذا التغيير في حياتها جعلها 
تنام وضميرها مرتاح ووقتها ثمين تش�غله 

في عمل الخير.

وفي هذا السياق يرى االختصاصي االجتماعي 
د. حسين الخزاعي أن مرحلة ما بعد االنتهاء 
من تربية األبناء “هو س�ن العطاء واالندماج 

االجتماعي وليس سن التقاعد”.
ويش�ير الى أن تلبي�ة الحاج�ات االجتماعية 
والتق�رب من الن�اس والتواص�ل معهم “من 
أكث�ر الحاجات في هذا الس�ن”، الفتا الى أنه 

قمة العطاء والطموح والنشاط.
ويضي�ف الخزاع�ي الى أن ه�ذا التحدي كبير 
وينعك�س على المجتم�ع بإيجابية كون ذلك 
يعتب�ر “احتياجا وليس رفاهية لألش�خاص 

في مثل هذا العمر”.
من جانبه يبين االختصاصي النفسي التربوي 
د. موس�ى مطر أن س�بب إقدام النس�اء على 
التعلم أو العمل التطوعي او ممارس�ة هواية 
ما بعد سنوات من االنقطاع،  شعورهن بنوع 
م�ن الرتابة والملل في حياته�ن بعدما كانت 
منش�غلة طوال وقتها مع أوالدها وعائلتها، 
المس�ؤوليات  ه�ذه  م�ن  تحلله�ا  فبمج�رد 
االجتماعية باتت تش�عر بف�راغ كبير كونها 
كان�ت ف�ي دائ�رة مغلق�ة مقتص�رة عل�ى 

عائلتها.
ويشير الى أنها باتت بحاجة الى أن تخرج من 
هذا االطار فلجأت لشيء جديد تبرز من خالله 

قدراتها، واصفا هذا النوع من الشخصيات 
ب�“المتفائلة التي تس�تطيع أن تحدث تغييرا 
وتخرج نفس�ها من حالة الملل التي كانت قد 

تسبب لها اكتئابا فيما بعد”.
غي�ر أن مط�ر يرى بأن�ه “ال يج�ب أن تكون 
هذه النقلة من أجل امالء الفراغ فقط كونها 
س�تعود له بعد أن تنتهي من�ه”، الفتا إلى أنه 
“ال بد من أن تكون قد بدأت بناء خطة حياتية 
جديدة كون ذلك سيؤثر عليها بعد ذلك ويريح 
جهازها العصبي ويعطيها حالة من النشاط 

والعطاء”.

نساء يشغلن حياهتن وحيققن 
طموحاهتن بعد تربية األبناء
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لكثرة الصحف ووسائل االعالم وتشعب 
عمله�ا ودخولها في كافة ميادين الحياة 
وتاثيرها المباش�ر على شرائح المجتمع 
ف�ي النواح�ي االقتصادي�ة واالجتماعية 
والسياس�ية حيث ان انتشارها قد يسبب 
مش�اكل وخالف�ات اصبح�ت ذات طابع 
قانون�ي وجنائي حيث تك�ون في بعض 
االحيان على ش�كل مس�اس بشخصيات 
معنوية او مؤسسات او على شكل تهجم 
وكش�ف اس�رار االخري�ن دون رضاه�م 
والكثي�ر ال ي�درك ان المس�اس بالجانب 
وه�ي  الس�معة  االش�خاص  المعن�وي 
م�ن اخط�ر الجرائ�م التي عاقب�ت عليها 
القواني�ن حي�ث ان العلني�ة تعطيها هذه 
الخطورة وتجعلها مختلفة عن الدعاوى 
التي تنظرها المحاكم وتحاط بالس�رية 
التام�ة وهناك قواعد واجب�ة االتباع في 
النش�اط العالمي تتمثل في نقل الحقائق 
ونق�د الحاالت الخاطئ�ة وليس انتقادها 
تطوي�ر  ف�ي  دور  والعال�م  والصحاف�ة 
مس�ارات الشعوب فهي تس�مى السلطة 
الرابعة لك�ن هناك بعض وس�ائل العالم 
تنهج نهج التش�هير ونش�ر الغسيل دون 
علم وادراك لعواقب ذلك فان المواد 80 � 
84 من قانون العقوبات العراقي عالجت 
هذه الظاه�رة وعاقبت عليه�ا في صور 
مختلف�ة ويجوز حتى تعطي�ل عمل هذه 
الوسيلة العالمية ومنعها من العمل بقرار 
قضائ�ي اذا ادينت كم�ا ان قانون حقوق 
الصحفيي�ن في العراق ه�و من القوانين 
المهم�ة التي تنظم العمل العالمي وتوفر 
الحماي�ة لالعالميي�ن والصحفيين خالل 
عملهم في كافة المؤسسات العالمية وفي 
رأينا الخاص فان الكثير من العاملين في 
بعض المؤسس�ات العالمي�ة وخصوصا 
مقدمي البرام�ج او المعدي�ن يحتاجون 
الى ان يطلع�وا على النواح�ي القانونية 
الت�ي تترت�ب على االع�الن او التش�هير 
عن بع�ض الح�االت اي نع�م ان الجميع 
معني بمحاربة الفس�اد االداري والمالي 
والكش�ف عنه اال ان ذلك ال يكون اال عن 
طريق وس�ائل القانون المختصة س�واء 
كان�ت االجه�زة التحقيقي�ة او المحاكم 
او دوائر االدعاء الع�ام الن االعالن عنها 
بهذه الطريقة في حال�ة عدم صحتها او 
ان المته�م س�يكون بريئا فيم�ا بعد االن 
المتهم بريء حتى تثب�ت ادانته فأنه في 
هذه الحالة يح�ق له مقاضاة هذه الجهة 
التي ش�هرت به وس�ببت له ضرر مادي 
ومعنوي واس�قطته مجتمعي�ا لهذا فان 
دف�ع هذه المس�ؤولية يك�ون عن طريق 
المحاك�م صاحب�ة االختص�اص والنظر 
في ه�ذه االمور كما ان ظه�ور مثل هذه 
الح�االت وخصوصا ف�ي الفضائيات قد 
يعك�س ص�ورة س�لبية وغير جي�دة عن 
المشهد العام في البلد فالجميع هو جزء 
من ال�كل وه�ذه االمور من الحساس�ية 
بمكان نحتاج فيه الى وجود المشاورين 
القانونيي�ن ف�ي مث�ل هذه المؤسس�ات 
قبل االقدام على النش�ر والتشهير ونشر 
الغس�يل الذي هو كالس�هم قد يصيب او 

يخطأ او يرتد على صاحبه

منصب رئيس اجلمهورية والدستور العراقي
المحامية شيماء التميمي

رئيس الجمهوري في الدستور العراقي هو رمز 
الوحدة الوطنية وهو يمثل سيادة الوطن ويعمل 
على ضمان االلتزام بالدستور واستقالل العراق 
ووحدت�ه وس�المة اراضي�ه.. حي�ث ان منصب 
رئيس الجمهورية هو ليس تش�ريفيا كما يضن 
البعض بل هو منصب له صالحيات واسعة نص 
عليها الدستور العراقي فهو يتم اختياره من بين 
المرش�حين من قبل ثلثي اعضاء مجلس النواب 
وهذا العدد المطلوب هو عدد كبير نظرا األهمية 
المنص�ب ال�ذي تنته�ي واليت�ه بانته�اء الدورة 
النيابي�ة وهو يس�تمر في عمله ال�ى ان ينتخب 
مجل�س الن�واب رئيس جديد خ�الل 30 يوم من 
انعق�اد للمجلس الجديد وهن�اك فرق بين غياب 
الرئي�س ال�ذي يكون لم�دة ال تتج�اوز الثالثين 
يوم�ا وفي ه�ذه الحالة يحل نائب�ه محله ولكن 
اذا زادت الم�دة ع�ن الثالثي�ن يوما نك�ون امام 
خلو للمنصب والي س�بب من االسباب كما جاء 
في الدس�تور العراقي والذي تناول كل ما يخص 
رئي�س الجمهوري�ة بالم�واد 67 � 75 والذي له 
الح�ق في اصدار العفو الخاص والمصادقة على 
االتفاقيات والمعاهدات الدولية والمصادقة على 
القوانين ومنح االوس�مة واالنواط والنياش�ين 

وقبول الس�فراء واصدار المراسيم والمصادقة 
عل�ى اح�كام االع�دام فبالرغ�م م�ن ان النظام 
السياس�ي في العراق ه�و نياب�ي برلماني لكن 
مع ذلك فان االختصاصات الممنوحة الى رئيس 
الجمهورية هي واسعة ولها اثر كبير في الحياة 
السياسية وهناك من يرى بان غياب الرئيس هو 
خل�و في حالة تجاوزه 30 يوم وهناك من يقول 
ب�ان القانون ال�ذي ينظ�م ذلك لم يتم تش�ريعه 
لح�د االن وبالتالي فان البت ف�ي هذا الموضوع 
وتفس�يره م�ع ع�دم وج�ود النص يك�ون من 
اختصاص المحكمة االتحادية التي يمكن لها ان 
تب�ت في هذا الموضوع لكن معلوم ان المحكمة 
االتحادية واستنادا للمادة 93 من الدستور تقوم 
باصدار قراراته�ا اال في حالة وجود طعن يقدم 
لها م�ن الطاعنين حيث يجوز الي ش�خص  الي 
جه�ة حتى منظمات المجتم�ع المدني ان تقوم 
بالطعن وفي ه�ذه الحالة فان قرارات المحكمة 
االتحادية هي ق�رارات باته وملزمة للس�لطات 
كافة اس�تنادا للم�ادة 94 من الدس�تور العراقي 
وفي الختام فان منص�ب رئيس الجمهورية هو 
منص�ب مهم لك�ن يحتاج ال�ى ان ينظم بقانون 
الكثير من الجوانب المتعلقة برئيس الجمهورية 
كم�ا نص علي�ه الدس�تور العراقي الدائ�م للعام 

. 2005

س/ من الزميل االعالمي حازم الباوي وهو يعمل في قناة الفرات الفضائية يسأل عن امكانية تخلية 
الدار العائدة له والمستاجرة حد االشخاص منذ 13 سنة؟ 

ج � اس�تنادا للمادة 17 الفقرة 14 من قانون ايجار العقار 87 لس�نة 1979 فانه اذا مضت على عقد 
االيجار مدة 12 سنة فان ذلك يعد سببا من اسباب التخلية وبامكانك اثبات ذلك بكافة وسائل االثبات 

والتي منها نسخة من عقد االيجار او البينة الشخصية التي تكون دليل يعزز دعواك وشكرا لك 
س/ من الموظفة أ � أ � ح تقول انا موظفة تمت اعادتي الى الوظيفة من قبل لجنة اعادة المفصولين 
السياس�يين واحتس�بت مدة الفصل السياس�ي كاملة اال انه لم تتم المصادقة على معاملتي من قبل 

لجنة التحقق؟ 
ج � بالع�ودة ال�ى القان�ون 24 لس�نة 2005 م�ا يتم المصادق�ة عليه م�ن لجنة اع�ادة المفصولين 
السياس�يين تتم المصادقة عليه من قبل لجنة التحقق في االمانة العامة لمجلس الوزراء ولهذا فان 
كل الطلبات تقدم الى لجان اعادة المفصولين السياسيين في كل الوزارات ومن ثم ترسل الى االمانة 

العامة لمجلس الوزراء لجنة التحقق للمصادقة عليها.

الم�ادة/83 من قان�ون رعاية القاصرين 78 لس�نة 1980 تقوم مديري�ة رعاية القاصرين 
باعم�ال االدارة المعت�ادة الم�وال المحج�وز ع�ن تعيين قي�م عليه  نق�ول المحكمة 

المختصة وتقوم باالش�راف على القيم في حال�ة وجوده المادة 84/ عند صدور 
الحكم برفع الحجر عن المحجور واكتس�ابه درجة البتات تسلم مديرية رعاية 

القاصرين امواله اليه وتسري عليه احكام المادة 59 من هذا القانون

محرر الصفحة

قلة من االيمان كثيرا ما نقرأها على جدران 
وفي واالعالنات في المدارس وهذه ترسخ 
المفاهي�م ل�دى الصغار وتكب�ر معهم هذه 
المب�ادئ حت�ى تصب�ح قيم�ا ال يمك�ن ان 
تتاث�ر بالمؤث�رات الخارجية ولهذا الس�بب 
ف�ان المختصين ف�ي علم النف�س الجنائي 
االف�كار  ل�زرع  انس�ب مرحل�ة  ان  ي�رون 
والمباديء والقيم ف�ي نفوس الصغار هي 
م�ن 6 س�نوات ال�ى 15 س�نة وه�ي تاكيد 
لقوله تعالى (ونفس وما س�واها فالهمها 
فجوره�ا وتقواها قد افل�ح من زكاها وقد 

خ�اب م�ن دس�اها) فاالنس�ان يول�د على 
الفطرة ولكن الظ�روف المحيطة هي التي 
تؤثر عليه س�واء كانت سلبا او ايجابا ومن 
هذه االف�كار النظافة فهي نوع من الثقافة 
القانونية التي تحتاج الى ان تكون مدروسة 
من كافة الجوان�ب فهناك الكثير من الناس 
يقوم�ون بالكتاب�ة عل�ى الج�دران وعل�ى 
الس�يارات بعب�ارات غي�ر الئق�ة او تخدش 
الحي�اء العرض�ي حي�ث تقع تح�ت طائلة 
القانون س�واء كان قان�ون المرور رقم 86 
لع�ام 2005 او قانون العقوب�ات رقم 111 
لس�نة 1969. قانون الم�رور والكتابة على 
الس�يارات هن�اك الكثير م�ن الكتابات على 

الس�يارات تخال�ف قانون الم�رور رقم 86 
لس�نة 2005 وهي تش�كل مخالفة مرورية 
هذا ما قاله المحامي محمد جمعه واضاف 
فهي تؤدي الى التش�ويش على الس�ائقين 
وت�ؤدي الى الحوادث والس�ائق الذي وراءه 
وال�ذي يركز على ه�ذه الكتاب�ات وبالتالي 
ي�ؤدي الى الحوادث المرورية كما ان بعض 
ه�ذه الكتاب�ات تخ�دش الحي�اء العرض�ي 
لم�ن يقرأها وبالتالي ه�ي مخالفة لقانون 
العقوب�ات العراقي رقم 111 لس�نة 1969 
وبالتحديد وفق المادة 401 منه حيث ان ذلك 
مؤث�ر على كافة الن ه�ذه الكتابات يقرأها 
الرجل والم�راة والطفل والكبي�ر وهو امر 

يوجب ان تتم متابعته من قبل رجال المرور 
المنتشرين في الش�وارع وفرض الغرامات 
عل�ى الذين يكتب�ون هذه الكتابات بش�رط 
ان يك�ون هناك تنبيه بضرورة رفعها خالل 
مدة محددة ويكون من خالل وسائل العالم 
حتى يتم رفعها وبعكسه تفرض الغرامات 
الكتاب�ات والجوان�ب النفس�ية ومث�ل هذه 
الكتابات تحجب الرؤية وتؤثر على السالمة 
م�ع ان هن�اك كتاب�ات البد منه�ا فهي مث 
تحذير ومثالها االخ�رى ممنوعة والمؤثرة 
س�لبا ه�ي ممنوعة عرف�ا وقانون�ا هذا ما 
قالت�ه الباحث�ة االجتماعي�ة س�رى محمد 
واضافت وهي تدل على متنفس عن الداخل 

وه�ي منافي�ة للذوق الع�ام واالخالق وهو 
شعور س�لبي بالنقص وهي كما قلنا داللة 
على الكبت في حين ان بعض هذه الكتابات 
ت�دل على الحرية الش�خصية مثل حكمة او 
بيت شعر في حين ان كتابة االيات القرانية 
او لفظ الجاللة هو غير محبب النه السيارة 
عرض�ه الى الغس�ل او الى التاث�ر باالحوال 
وغيرها في حين ان بعض هذه الكتابات قد 
تدل على هوية السائق وبالتالي الحكم عليه 
ه�ل هو من نوع جي�د او ال تختل�ق الرؤية 
ال�ى مثل ه�ذه الكتاب�ات لكن م�ن االفضل 
برأي عدم وجودها على السيارات حتى مع 

الصور ايضا.

 اجلوانب القانونية للكتابة عىل السيارات

قصـــة قانونيـــــة

عالء حبيب طي�ب القلب الى حد 
الس�ذاجة ويصدق كل م�ا يقال 
له م�ن االخرين وهو الذي يفعل 
الخير فتراه مرة هو الذي يس�أل 
عن اصدقاءه وهو من يتفقدهم 
وال يتوانا ع�ن زيارتهم حتى اذا 
لم يقوموا هم بذلك وربما يكون 
س�بب ذلك ما عاناه ف�ي تربيته 
ف�ي صب�اه فه�و (مهم�ل) من 
ابويه بس�بب انه االبن الخامس 
الربعة اوالد سبقوه وامه وابوه 
كان�وا يريدون انث�ى لكن هو ما 
ذنب�ه ان اهمل ولم يحس بحنان 
االم او االب الذين ما عادوا حتى 
يس�الون عن بكائه او المه فهو 
ف�ي واد وهم في واد ما ادى الى 
ان يفتش ع�ن البداءل حيث كان 
يتخذ م�ن االوالد الذي�ن يعرفهم 
اصدق�اء حميمين ل�ه ويلتقيهم 
كل يوم هاربا من واقعة المنزلي 
البائس وكبر وكب�رت معه هذه 

العقدة فهو عندما يثق باحد يثق 
ب�ه بنس�بة مئه وعندم�ا ال يثق 
يكون ذلك صفرا وال يوجد للحل 

الوس�طى في عالقاته لهذا فهو 
سهل ان يستغل من قبل االخرين 
بس�بب هذه الثقة وحتى عندما 

كبر وكبرت معه هذه التصرفات 
فصادق في ش�بابه س�ليم وهو 
معل�م اتخ�ذه اخ�ا ول�م ينظ�ر 

كعادته الى الجوانب السلبية في 
شخصه وكعادته لم يبحث سوى 
ع�ن االيج�اب   يعمل ف�ي محل 
لبيع المواد االنشائية وفتح الله 
عليه كل الخير .. لكن هو يحتاج 
ان يذه�ب في بعض االحيان الى 
التبض�ع او ال�ى قض�اء االعمال 
الطارئ�ة وهذا االم�ر يدفعه الى 
ان يغل�ق المحل لكن�ه كان يريد 
م�ن يبقى ل�ه في المح�ل لحين 
عودت�ه وكل�ف صديق�ه س�ليم 
وبالتاكي�د كان يث�ق ب�ه كثي�را 
اال ان س�ليم كان دن�يء النف�س 
ش�اذ االخ�الق س�رق صاحب�ه 
ف�ي غياب�ه ، وخ�ان االمانة   ال 
يدري ما يج�ري خلفه الن ثقته 
بصديقه بال ح�دود � ايام وايام 
� ولم يكتشف عالء الخيانة ولم 
يشك للحظة بان صديقه يطعنه 
ف�ي ظهره حتى جاء يوم س�رق 
بيت ع�الء على اخ�ره وحمدلله 

ان اموال�ه ف�ي المصرف � اال ان 
موق�ف س�ليم كان ب�اردا ومع 
ذلك ل�م يتغير ع�الء اال ان دعوة 
سليم لعالء في احدى االيام بان 
يجع�ل م�ا لديه م�ن م�ال امانة 
لدي�ه جعلته يتس�رع باعطاءها 
حيث بعد ش�هر ابلغه سليم انها 
س�رقت ؟ وظل عالء حائرا حتى 
اكتش�ف اث�ر س�ليم وه�و الذي 
س�رقها فهدده بالش�كوى حتى 
ارجعه�ا وكان�ت ه�ذه الحادثة 
صدمة كب�رى اعادت ع�الء الى 
رش�ده حيث غير نظرت�ه تماما 
الى الن�اس وظل يردد "الوحدة" 
افض�ل من صديق الس�وء توجه 
الى الل�ه كليا وف�وض امره الى 
الله لكون�ه كان مظلوما وليس 
ظالم ، وانه كان حسن النيه مع 
االخرين ، وفعال وفقه الله النه 
كان دائما يق�ول توكلنا عليك يا 

الله.

صديق يرسق امانة صديقه بادعاء الرسقة  !
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المحامي محمد جمعه

في منطقة الباب الش�رقي ق�ام احد المختلين عقليا اثر 
التحرش به من قبل مجموعة من الصغار رمي الحجارة 
كبي�رة تجاههم اصابت فت�اة صغيرة في صدرها كادت 
ان تؤدي بحياته�ا واختفى المجنون ورش الناس الماء 

فوق الصغيرة حتى استعادت رشدها.
اردت بهذه المقدمة مدخال لهذا الموضوع حيث تناولت 
القوانين العراقية المختلفة موضوع المعتوهين وذوي 
االحتياج�ات الخاص�ة ومنه�ا الدس�تور العراق�ي ف�ي 
الم�ادة 30 و 31 و 32  من�ه حيث بين�ت هذه المواد بان 
الدول�ة تكفل الضمان االجتماعي والصحي والمقومات 
االساسية للعيش في حياة حرة كريمة بحيث توفر لهم 
الدخل المناس�ب والس�كن المالئم كما تلتزم بالضمان 
الصح�ي للعراقيي�ن جميع�ا وف�ي حال�ة الش�يخوخة 
والم�رض والعج�ز والتش�رد واليتم والبطال�ة وتوفير 
ه�ذه الحق�وق اوجب الدس�تور انش�اء المستش�فيات 
والمستوصفات او دور عالج خاصة من قبل الدولة وان 
ترعى الدول�ة المعاقين م�ن ذوي االحتياجات الخاصة 
وتكفل تاهيله�م لغرض دمجهم في المجتمع من جديد 
كما ان قان�ون اصول المحاكم�ات الجزائية المرقم 23  
لس�نة 1971 ف�ي الم�واد 230 � 231 � 232 منه تناول 
محاكم�ة ناقصي االهلية والمعتوهي�ن فاذا تبين اثناء 
التحقي�ق ان المتهم مصاب بعاهه في عقله فال يكون 
مس�ؤوال جزائي�ا ع�ن افعال�ه الجرمي�ة اذا ثي�ت ذلك 

بتقاري�ر طبية معتب�رة ويتم ايق�اف التحقيق ويوضع 
المتهم في احدى المؤسس�ات الصحية تحت الحراس�ة 
وام�ا اذا ثبت ان الش�خص ارتك�ب الجريمة وثبت وقت 
الحادثة انه ال يقدر مسؤولية تصرفاته الصابته بعاهه 
في عقله فهنا يقرر القاضي عدم مس�ؤوليته  ويس�لم 
ال�ى ذويه لضمان العناية به وال�ذي اردنا ان نقوله هنا 
ان زي�ادة هؤالء المصابين عقليا ووجودهم في وس�ط 
االس�واق يش�كل ظاهرة ال تتالئم وطبيع�ة المجتمع ال 
ب�ل لها اث�ار نفس�ية واجتماعية كبي�رة خصوصا على 
الصغ�ار النه�م ال يدرك�ون م�ا يقومون به م�ن افعال 
وبالتال�ي اعماال تؤدي ال�ى جرائم واض�رار بالمجتمع 
يترت�ب عليها خس�ائر ونتائج ال يحاس�بون عليها كما 
قلن�ا كما ان البعض االخر منه�م يمكن عالجه واعادته 
الى رش�ده اذا ما ت�م وضعه في مصح�ة عقلية خاصة 
اذا م�ا علم�ان ان اغلبه�م يتخذون من االم�كان العامة 
والس�احات واالزقة والهي�اكل مالذا او س�كنا لهم من 
جديد وزجه�م في بعض التفجيرات التي طالت االبرياء 
م�ن ابناء الش�عب العراقي في الكثير من المدن س�ابقا 
وهن�ا تلقى المس�ؤولية عل�ى وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعية كونها المس�ؤولة ع�ن ذلك في البدء بحملة 
واس�عة في كاف�ة المناطق اليداع ه�ؤالء المرضى في 
المستش�فيات الخاصة بذلك خصوصا اننا بلدا س�المي 
يمت�از بالنخوة والرحمة والقيم النبيلة والس�امية التي 
تمي�زه عن كافة بلدان العالم حي�ث ان مثل هذا االجراء 

هو رحمة لهم ولغيرهم.

املسؤولية اجلزائية لفاقدي العقل



اعــالن
Announcement

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

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

 www.basra.gov.net      :العدد:      ب/ 1918                                                                                   املوقع االلكرتوين
التاريخ:2015/9/17

ت�ر محافظ�ة الب�رة / مديري�ة العقود 
الحكومية أن تعلن عن اعالن الوجبة )25( لسنة 
2015 مناقصة رق�م )3/بلدية( لعام 2015 
والخاص�ة بقطاع البلدية ضمن تخصيصات  
 )  2015 لس�نة  األقالي�م  تنمي�ة  )برنام�ج 
مرشوع )تنفيذ البنى التحتية املتبقية  ملناطق 
متفرق�ة يف املركز) ش�عبة الخليج العربي(( 
)68،858،430،000( تخميني�ة  وبكلف�ة 

ثمانية وس�تون ملي�ار وثمانمائ�ة وثمانية 
وخمس�ون مليون واربعمائ�ة وثالثون  ألف 
دينار عراقي  فقط ال غري وبمدة تنفيذ )365 
يوم تقويمي( الدرجة والصنف املطلوبة هي 
)الدرجة املمتازة,الصنف انشائية ()وبعرض 
فني( رقم تبويب املرشوع)3, 43, 16, 4, 5, 
2,5(، فعىل الراغبني م�ن الرشكات األجنبية 
واملحلي�ة  م�ن ذوي الخ�رة واالختص�اص 
مراجعة محافظ�ة البرة  )مديرية العقود 
الحكومية/ قسم التعاقدات( الكائن يف بناية 
دي�وان املحافظة لرشاء مس�تندات املناقصة 
)التندر( بس�عر غري قابل لل�رد  قدره )300 
إل�ف دين�ار عراقي (اعتب�ارا م�ن يوماالحد 
املص�ادف 9/20 /2015 علم�ا انه س�يعقد 
مؤتمر خ�اص باإلجاب�ة عىل استفس�ارات 
املشاركني يف املناقصة بمقر ديوان محافظة 
البرة- مديرية العقود الحكومية الس�اعة 
الحادية عرشصباحاً  حس�ب التوقيت املحيل 
ملحافظة البرة من يوم )الخميس( املصادف 
2015/10/15  علم�ا إن آخ�ر موع�د إليداع 
العط�اءات الس�اعة الثاني�ة ظه�راً من يوم 
)االربعاء( املصادف 10/21 /2015بتوقيت 
محافظ�ة الب�رة املحيل وبحض�ور ممثيل 
ال�رشكات املتقدمة خالل فرتة الفتح عىل أن 

يتضمن العطاء املقدم ثالثة ظروف داخل
 ظرف واحد  تحتوى عىل ما ييل:

Basra Governorate / Directorate of 
government contracts is Pleased to announce  
the group )25( of 2015 of tender  )3/ 
municipality ( for 2015 of the municipality  
sector of)regions development program for 
2015( project)Implementing of the remained 
infrastructure for several regions in the 
center) division of Al-Khaleej Al-Araby((  
With  an estimated cost )68,858,430,000(
and completion time is )365 days calendar 
( the required degree and classification are 
)thedegree/excellent, class/construction(
)Tech.specification ( and classification 
number is
 )2,5, 5, 4, 16, 43, 3( Thus, the  interested 
specialized   foreign and local  companies 
who should attend  the Governorate of 
Basra )Directorate of government contracts 
/Contracts Department( located in the 
governorate office  to  purchase of tender 
documents  at a non-refundable price )300, 
000(ID )three hundred  thousand IQ(
starting from Sunday20/9/2015, noting 
that a special conference will be held to 
respond bidders' questions at the governorate 
office- directorate of government contracts 
ateleven o'clock 11:00 AM  Basra local time 
onThursday15/10/2015.
The bids submitting closing date will be on 
Wednesday21 /10/ 2015  at 2:00 pm Basra 
local time, the bids must be submitted by 
authorized person. The bid  must be in must 
be submitted as one envelop contain three 
envelops, each one of these three should 
contain the Documents as the following:-
1 - envelope includes commercial offer  
original+ 2 colored copies 
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ظ�رف يتضمن الع�رض التج�اري أصيل   -1
+2نسخ ملونة 

ظ�رف يتضم�ن الع�رض الفن�ي أص�يل   -2
+2نسخ ملونة

املستمس�كات  كاف�ة  يتضم�ن  ظ�رف   -3
املطلوبة

رشوط التقديم:
1.يلت�زم مق�دم العط�اء بتقدي�م تأمين�ات 
أوليةبمبلغ مقطوع بنس�بة1% م�ن الكلفة 

التخمينية قدره 
 )688،584،300( ستمائة وثمانية وثمانون 
ملي�ون وخمس�مائة واربعة وثمان�ون الف 

وثالثمائة دينار عراقي وفق التايل 
أ -موجه إىل الطرف األول /محافظة البرصة/

مديري�ة العق�ود الحكومي�ة 
ب -يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية 
ت -ان ال يكون خطاب الضمان مرشوطا 

ث -ان يدفع حني الطلب 
ج - ان يك�ون عىل ش�كل خطاب ضم�ان أو 

سفتجة أو صك مصدق 
ح - ان يكون نافذا إىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية 
العط�اء املحدد يف وثائق املناقصة و التي يتم 
تمديدها بمدة ال تقل عن 28 يوما صادر من 
مرصف معتمد من عموم محافظات العراق 
خ -  ال تقب�ل إي أوراق تجاري�ة عن�د تقدي�م 

العطاءات 
ال يقبل إي عذر بشان تأخري دفع التأمينات  د - 

أعاله
ل�رشاءأوراق  املتق�دم  يك�ون  أن  يج�ب   -2
املناقص�ة وكذل�ك مق�دم العطاء إم�ا املدير 
املف�وض للرشك�ة أو حاصل ع�ىل توكيل أو 

تخويل رسمي من الرشكة .
تقدي�م الكفاءةاملاليةم�ن خ�الل تقدي�م   -3
الختاميةللرشكةللس�نوات  الحس�ابات 
الخمس األخرية )مربحة(  مصادق عليها من 
قبل محاس�ب قانوني ومؤيدة من الس�فارة 
وللس�نتني  األجنبي�ة(  العراقية)لل�رشكات 

االخريتني مربحة )للرشكات املحلية(.

2–Envelope includes the technical offer 
original+ 2 colored copies
3–Envelope includes all the required 
documents
Submitting conditions:
1- a bidder is committed to submit  a bid bond 
of 1% which is equal to the estimated cost of 
)688,584,300( , as follows
a- addressed to Basra Governorate /Contracts  
Directorate
b- the name and  number of  the specified  
tender should be mentioned .
c- The letter of Credit should be 
unconditioned
d-It should be paid when requested
e-The bid bond should be submitted as  a 
letter of credit , bank check  or certified check 
issued from a certified bank.
f-The expiry date of the this bond should be  
after the validity of the specified tender bid 
that issubject to be  extended for no less than 
28 days, this bond should be  issued from a 
certified bank for all Iraq provinces .
g- Any bank statement would  not be accepted 
when submitting the bids
h- any apology for delaying  the pay of  the 
above  insurances would not be accepted
2- The bidder must be either the authorized 
manager of the company or someone  having 
authorization of the company.
3-presenting  the financial capability  of 
the company )local or foreign(   through the 
presentation of the financial statement  of the 
company for the last five years )profitable(  
certified by a credited auditors   and certified 
by  the Iraqi embassy.
1- The bidder is committed to present what 
proves the financial capability  as follows :
a.The capital money of the company
b.The value of assets
c-The company's funding resources
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يلتزم املش�رك بتقديم مايثب�ت الكفاءة   -4
املالية له وكما ييل:

أ -رأس مال الرشكة التأسييس 
ب -قيمة املوجودات الثابتة
ج-  مص�ادر تموي�ل الرشك�ة

تقديم )شهادة التأسيس، عقد التأسيس،   -5
النظ�ام الداخ�يل للرشكة( وحس�ب طبيعة 
العم�ل املعلن عنه مصدقة وفق القانون عند 

تقديم العطاء )نسخة ملونة عدد 2( .
تقدي�م األعمال ) املماثل�ة لكافة االعمال   -6
املذك�ورة ضمن املرشوع ( م�ن خالل تقديم 
قائمة مفصلة باألعم�ال التي قام بتنفيذها 
مع بي�ان الجهة التي قام بالعمل لحس�ابها 
ويعتمد يف ذلك عىل الكتب الرسمية الصادرة 
م�ن الجه�ات الحكومي�ة التي تؤي�د القيام 
باألعمال املحالة أو املنجزة عىل حسب حالته 
وتك�ون بما ال يق�ل عن ثالثة اعم�ال ك�حد 
ادنى خالل الخمس س�نوات االخرية مصدقة 
من الس�فارة العراقية يف بلد التنفيذ وبكلفة 

ال تقل عن 80% من كلفة املناقصة اعاله . 
7.حجم االلتزام املايل :

أ. م�ن خالل تقديم قائم�ة مفصلة باالعمال 
التي يقوم بتنفيذها حاليا والتي لم تنجز بعد 
عند تقديم العطاء والجهة التي يقوم بالعمل 
لحس�ابها,وتقديم االيرادات املالية املتحققة 

منها .
ب-تقدي�م االي�رادات املالي�ة املتحقق�ة من 
املش�اريع املنجزة  ال تقل عن  نسبة 80% من 
الكلفة التخمينية لهذا املرشوع أي ال تقلعن

)55،086،744،000( دين�ار عراق�ي خ�الل 
س�نتني االخريتني .

تقديم ما يؤيد الكفاءة بالتنفيذ مع بيان   -8
مؤه�الت الجهاز الفن�ي واملع�دات واآلليات 

التخصصية
تقديم ج�دول تقدم عم�ل أويل للمرشوع   -9
ع�ىل أن يتم تقديم ج�دول عمل تفصييل بعد 

املبارشة باملرشوع لغرض املصادقة عليه.

2- presenting  )certificate of registration 
, registration  contract, the constitution  of 
the company( according to the nature of the 
announced work certified according to law 
when submitting the tender )2 colored copies 
(
3- provide the similar implemented works 
through providing a detailed list of the works 
which he implemented with referring to 
the party for which he worked, depending 
on the official letters issued by government 
authorities thatcertify the implemented or 
awarded works in the same number of the 
housing units during the last five years certified 
by the Iraqi embassy in the implementing 
country,  with cost which is no less than 80%of 
cost of tender above  .
4-The total amount of the financial 
commitment through providing a detailed list 
of the currentprojects that are not completed 
yet and the clients and the Authorities that 
own the projectswhen submitting the bid,on 
the conditionthat the financial incomes of 
these projects should be no less than80% 
of estimated cost of the  current projects 
)55,086,744,000IQD( through last two years 
.
5-presenting what provide implementation 
efficiency ,the technical qualifications , 
equipment, and the specialized machines
Presenting a preliminary time schedule of 
work progress on the condition that a detailed 
work schedule should be
6- presented after starting the project for 
assurance.
7-In case of  sharing of more than one bidder 
in presenting a tender to perform the contract, 
both parties would be responsible for the 
project on the condition of presenting the joint 
venture contract would be issued with the bid 
and presenting all the required documents for 
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10-يف حالة اشرتاك أكثر من مقاول  يف تقديم 
عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم 
تضامني�ة تكافلية يف ذل�ك لتنفيذه عىل أن 
يقدم عقد مش�اركة مص�ادق عليه أصوليا 
م�ع العطاء مع تقديم كافة املستمس�كات 

املطلوبة للرشكتني
11-قديم حرك�ة مرصفية من قبل الرشكة 
املنف�ذة ) حركة أم�وال الرشكة يف املصارف 

لس�تة أش�هر األخرية ( 
12-تقديم قرص ) CD ( يحتوي عىل جميع 
األوراق واملستمس�كات املقدم�ة م�ن قب�ل 

الرشكة
13-تقديم كافة املستمسكات باللغة العربية 

و اللغ�ة االنكليزي�ة .
14-تقديم جميع الوثائق الخاصة بالرشكة 
وبمديره�ا املف�وض ووكالءه أو مخولي�ه 
مرتجم�ة إىل العربي�ة ومصدق�ة م�ن قب�ل 
مرتجم قانوني معتمد وكذلك من الس�فارة 

العراقية
15-تلتزم الرشكة أو املقاول بتقديم رشكات 
تصاميم يف كافة مجاالت العمل يف الشوارع 
من بنى تحتية وطرق ومناظر طبيعية ...(يف 
حالة كون الرشكة منفذة فقط ويقدم أيضا 
عقد رشاكة او اتفاق مشاركة بني الرشكة أو 
املقاول والرشكات املصممة مع كافة أوراق 
التأس�يس والحس�ابات الختامية للسنوات 
الخمس األخرية )مربحة( للرشكة املصممة 
مصدقة أصوليا من السفارة العراقيةاذا كان 
املصمم اجنبي , وحسابات ختامية للسنتني 
االخريتني )مربحة ( اذا كان املصمم محيل.

16-تقديم كافة املخططات وجداول الكميات 
األولية مفصلة ومسعرة رقماً وكتابة ولكل 
فقرة عىل ح�دة باإلضافة إىل املبلغ اإلجمايل 

للمناقصة. 
17-ال يجوز ملقدم العطاء شطب أي بند من 
بنود مس�تندات املناقصة أوأجراءأي تعديل 

فيها مهما كان نوعه.
18-تلت�زم الرشك�ة بتقدي�م هي�كل فريق 

both companies .
8-present a cash flaw of the implementing  
company  of the  company )the cash flaw 
should be for  the last six months(
9-submit  a CD containing all the documents 
presented by the company
10-All the documents of the company 
should be submitted in Arabic and English 
languages.
11-All the documents of that are related to 
theCompany, the Manager of the Company, 
authorizedmanger, his agents or authorized 
people should be translated into Arabic 
language and certified by accredited 
translator andcertifiedby  the Iraqi 
embassy.
12-The company should submit a specialized 
designers in all field of works )infrastructure, 
traffic or roads, landscape, hardscape …
etc.(  , a joint venture contract between 
the company or the contractor and the 
designing companies with all the registration 
documents and the financial statement for the 
last five years )profitable( for the company      
certified from the Iraq embassy( in case of 
foreign  designer and estimated calculations 
for the last two years )gain( in case of local 
designer  
13-The bidder has to submit all the 
preliminary designs anddetailedpricedBOQs 
)in numbers and written( for each item in 
addition to the total amount of the tender.
14-The bidder is not allowed to delete or 
amend any item of the tender.
15-The company has to submit the project 
staff structure, showing thenames of the 
project manager, designs manager, the 
procurement manager, quality assurance 
program and describing their experiences 
and efficiencies in addition to the other 
specializations.
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امل�روع وأس�ماء مدي�ر امل�روع, مدي�ر 
التصاميم, مدير املشرتيات. برنامج ضمان 
الج�ودة, مع وص�ف خرباته�م وكفاءاتهم 

باإلضافةإىل االختصاصات األخرى.
19-تلتزم الركة بالعمل ملدة 24 س�اعة يف 

اليوم عىل ثالث وجبات عمل 
مالحظة /عىل مقدمي العطاءات مراعاة ما 

ييل:-
.يتم توقيع العقد خالل )14 يوم( بعد تبليغ 

املقاول بكتاب اإلحالة .
.كل رشط أو تحفظ يخالف ما ورد بمستندات 

املناقصة ال يعتد به.
.االلتزام بتقديم رقم الحس�اب الجاري بعد 
اإلحالة ليتم تضمينه يف متن العقد )مصارف 

عراقية معتمدة(.
.تخض�ع إج�راءات املناقص�ة والتعاق�د إىل 
تعليمات تنفي�ذ العقود الحكومية رقم )2( 
لس�نة 2014والضوابط الصادرة من وزارة 
التخطيط ورشوط املقاولة إلعمال الهندسة 
املدنية وكافة التعليمات والقوانني العراقية 

النافذة.
.إل�زام كافة ال�ركات املتقدمة عند تقديم 
وذل�ك  بنس�خأخرى  االحتف�اظ   العط�اء 

لألغراض التدقيقية.
.تلت�زم الرك�ة بتحمل كلف�ة الفحوصات 
املختربي�ة التي تتطلبه�ا املقاولة)الناجحة 
والفاش�لة بالفح�ص املخت�ربي ( ويلت�زم 
املق�اول بتقدي�م ش�هادة فح�ص عاملي�ة 
ويتحم�ل تكالي�ف نقل امل�واد وإيصالها إىل 

املوقع املخصص للعمل.
.للدائرة الحق يف إلغاء املناقصة يف أي مرحلة 
م�ن مراحله�ا قب�ل اإلحال�ة وع�دم إجراء 
املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة العامة 
وال يحق للمش�رتكني يف املناقص�ة املطالبة 

ب�أي     تعوي�ض ج�راء ذل�ك.
.عىل مقدم العطاء بي�ان املوقع االلكرتوني 
يف وثائ�ق العط�اء الربي�د االلكرتون�ي رقم 
واسم  عنوان الشخص املسؤول عىل متابعة 

16- The company has to work for 24 hours 
per a day divided on three shifts
Note/ the bidders  should take the following 
in to consideration  :
.The contract is to be signed in )14 days' 
time( after notifying the contractor of the 
awarding letter.
.Any condition or reservation that contradicts 
with the tender items is not applicable.
The bidder should submit the current 
account
.number of the company immediately after 
the awarding in order that will be included 
in the contract )accredited Iraqi banks(.
.The tender and contracting procedures are 
subjected to the instructions of government 
contracts )2( 2014  , the instructions issued 
by the Ministry of Planning , all  contracting 
conditions of civil engineering works  and all  
the Iraq valid instructions and  laws .
.All the bidders, when submitting bids, should 
keep another copies for auditory purposes.
.The company is committed to pay the cost of the 
laboratory tests that are required)succeeded 
& failed  in the laboratory test (    . Also, 
the contractor is committed to present a 
global test certificate and paying the costs 
of transferring and delivering the materials 
to the work specified location.
.The governorate of Basra has the right 
to cancel the tender at any stage before 
the awarding, without making superlative 
accordingto the public interestrequirements. 
The bidder has no right to ask for any 
compensation.
.The bidder has to submit all his contacts 
details )company website contact person 
Email, phone number( in the bidding 
documents.
.The contracted companies are committed to 
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االستفس�ارات التي تخص العطاء.

.تلتزم الرشكات املقاولة برضورة مراجعة 
كل من وزارة التخطي�ط ووزارة التجارة 
/دائرة مس�جل الرشكات لغرض تكييف 
أوضاعه�م املالية والقانونية وفق ما جاء 
بتعليم�ات تصني�ف املقاول�ن رق�م )3( 
لس�نة 2009.بالنس�بة للرشكات املحلية 
والضواب�ط الخاصة بالنس�بة للرشكات 

األجنبية
يف حالة حصول ن�زاع بن الطرفن تكون 

القوانن
.واملحاك�م العراقي�ة هي الجه�ة املخولة 

لحل النزاع.
.أن يكون العرض نافذ حسب ما ورد فيح 

)1( من الفقرة ) 3( رشوط التقديم 
.يتحمل من ترس�و علي�ة املناقصة أجور 

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

الرسمي لليوم الذي ييل يوم العطلة
.تلتزم الرشكة بمدة تنفيذ املرشوع  املحددة 
يف اإلعالن إال يف حالة تقديمها مدة اقل من 

املدة املحددة يف اإلعالن
.يف حالة طلب تمديد فرتة اإلعالن من قبل 
احد ال�رشكات يكون تقديم طلب التمديد 
قبل سبعة أيام من تاريخ غلق املناقصة 

.تدفع مستحقات الطرف الثاني  بالدينار 
العراقي 

.يف ح�ال اختالف املعنى بن اللغة العربية 
واللغة االنكليزية تعتمد اللغة العربية

.يتحمل من ترس�و عليه املناقصة تجديد 
خطاب الضمان .

attend to the Ministry of Planning and the 
Ministry of Trade/ the office of companies' 
registration for illustrating their financial 
and legal situations according to the 
instructions of contractor's classification 
number )3( for 2009 for the local companies 
and special instructions for foreign 
companies.
.In case of any dispute between the two 
parties, Iraqi laws and courts are the 
authorized party to solve the dispute.
.The bid should be valid as stated in –f- )1( 
of item  )3(
.the bidder for which the tender is awarded 
should  pay the  cost  of publishing and 
advertising
.If the bid closing  date is in an official 
holiday, the next working day   will be  the 
closing date to receive  the bids
.The company is committed to 
projectimplementationtimewhich is 
specified  in the announcement, except in 
the case when presenting a time less than 
the time specified in the announcement
.In case of request for extending the 
announcement time via one of the companies, 
the request should be submitted before 
seven days of the tender closing date.
.Second party payments will be paid in Iraqi 
Dinar )IQD(.
.In case of the difference in meaning 
between Arabic and English, the meaning 
of Arabic language will beconsidered.
.and receiving the project Categorization
.the bidder for whom the tender is awarded 
should renew the letter of credit .

رئيس مهندسني
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

Engineers chlef
Ihsan A. Ismaeel

Director of Government contracts
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السفانة يدكون شباك أربيل بثالثية والصقور حيتفظون بالصدارة..
والقيثارة حتقق املطلوب

يف لق�اء جماه�ريي كبري اس�تطاع فريق 
املين�اء م�ن خط�ف نق�اط املب�اراة التي 
جمعته مع الضيف فريق اربيل عىل ملعب 
الفيح�اء يف املدين�ة الرياضي�ة بالب�رة 
، أم�س األح�د، ضم�ن مباري�ات الجولة 

الثانية من الدوري املمتاز )فوكس(".
اس�تغلت كتيبة املدرب الس�وري حس�ام 
الس�يد عام�ي األرض والجمه�ور ونزلوا 
ب�كل قوته�م عازمني عىل الظف�ر بنقاط 
املباراة الثالث من ضيوفهم فريق أربيل". 
اس�تطاع العب امليناء املحرتف الس�وري 
عم�ر خريبني م�ن ه�ز ش�باك الحارس 
رسهنك محس�ن يف الدقيق�ة الرابعة من 
انطالق بداية املباراة ليعلن تقدم السفانة 

بالهدف األول".
اس�تمر ضغط املين�اء عىل مرم�ى فريق 
أربي�ل ال�ذي ل�م يتوانى العب�وه من صد 
هجمات الس�فانة وال�رد باملثل بهجمات 
عكس�ية وخط�رية إال أن كال الفريقني لم 
يستطيعا أن يضيفا شيئاً فيما تبقى من 
عم�ر الش�وط األول م�ن املب�اراة لينتهي 

بتقدم امليناء بهدف ".
بع�ض  األول  الش�وط  أح�داث  ش�هدت 
التوت�رات بني العب�ي الفريق�ني والكادر 
الفن�ي والجمه�ور م�ا تس�بب بإيق�اف 
املب�اراة ألكثر من خمس�ة دقائ�ق بعدها 

استأنف حكم املباراة اللعب ".
كم�ا أث�رت ح�رارة الطق�س ومس�توى 
الرطوبة عىل مستوى الالعبني وخصوصا 
العبي أربيل ما انعكس سلباً عىل املستوى 

الفني للمباراة".
الفريق�ني  تب�ادل  الثان�ي  الش�وط  ويف 
املرمي�ني  ع�ىل  والخط�ورة  الهجم�ات 
واس�تطاع أبن�اء املدرب ثائ�ر احمد الذي 
اعتمد عىل تش�كيلة ش�بابية م�ن تهديد 
مرمى الحارس ك�رار إبراهيم يف أكثر من 

مناسبة إال أنها لم ترتجم إىل أهداف".
ويف الربع س�اعة األخرية من عمر املباراة 
ضغط بش�كل كبري املينائيون عىل مرمى 

أربي�ل بحثاً عن أه�داف لتعزي�ز النتيجة 
وضم�ان النقاط كما داف�ع االربيليون 

عىل مرماهم ببسالة".
اس�تطاع  واح�د   81 الدقيق�ة  ويف 

الس�فانة م�ن تس�جيل اله�دف الثان�ي 
عن طري�ق الالع�ب زياد احم�د بعد عدة 

تمري�رات جميل�ة وإعطاء ك�رة عرضية 
رائعة من الالعب األبرز يف املباراة املحرتف 

الس�وري عي حصني إىل زميله زياد عىل 
طبق من ذهب اس�كنها بدوره يف ش�باك 

هولري".
استمر الضغط من قبل امليناء ويف الدقيقة 
األوىل من الوقت ب�دل الضائع وضع عمر 
خريب�ني الهدف الثاني له والثالث لفريقه 
م�ن تمري�ره جميلة لعي حصن�ي معلنا 
تقدم الفريق الب�ري بثالثة أهداف".لم 
يقف العبو اربيل مكتويف األيدي وضغطوا 
بدوره�م عىل مرمى املين�اء ليتمكنوا من 
تس�جيل ه�دف ال�رف له�م يف الدقيقة 
95 من عمر املب�اراة، أطلق بعدها الحكم 
الدويل مهند قاس�م صفارته معلنا نهاية 
اللق�اء بفوز الس�فانة عىل اربي�ل بثالثة 
أه�داف مقابل ه�دف". ويف مباراة أخرى 
ضمن نفس الجولة تمكن فريق الرطة 
من الفوز بصعوب�ة عىل ضيفه الصناعة 
العائ�د إىل أضواء الدوري املمتاز يف املباراة 
الت�ي جمع�ت بينهم�ا ع�ىل أدي�م ملعب 
الك�رخ يف بغ�داد، به�دف وحي�د س�جله 
الالعب حس�ن عي كاظ�م يف الدقيقة 72 

من املباراة".
ليحقق القيثارة بهذه النتيجة فوزه األول 
يف منافس�ات ال�دوري". وضم�ن الجولة 
ذاتها حقق فري�ق النجف فوزا مهما عىل 
فري�ق الح�دود يف املباراة الت�ي جمعتهما 
ع�ىل ارض ملعب النج�ف بهدفني مقابل 
اليشء س�جلهما العبا غزالن البادية عي 

مالك وحيدر بدر".
وع�ىل ملعب زاخ�و تعادل فريق�ا كربالء 
وزاخو به�دف لكل منهما س�جل أهداف 
الفريق�ني الع�ب زاخو دان�ي روجردوس 
والعب كرب�الء عالء عب�اس ".من جانبه 
احتف�ظ فري�ق الق�وة الجوي�ة بصدارة 
ال�دوري املمتاز بعد تحقيق�ه فوزا صعبا 
وثمينا ع�ىل فريق أمانة بغ�داد يف املباراة 
الت�ي جمع�ت بينهم�ا ع�ىل ارض ملعب 
أمانة بغ�داد بهدف وحيد س�جله الالعب 

محمد حسني قبل نهاية املباراة بدقائق.

المستقبل العراقي /عادل الالمي

فينغر: من العار بقاء كوستا يف امللعب دون طرده

منتخب الشباب يدخل معسكرًا تدريبيًا
يف اربيل حتضريًا لتصفيات آسيا

حتطيم العظام بني كافاين وابراهيموفيتش

لن�ادي  الفرن�ي  الفن�ي  املدي�ر  أك�د 
آرس�نال لكرة القدم، آرس�ني فينغر، أن 
مهاج�م تش�يلي دييغو كوس�تا، كان 
يج�ب يحصل عىل البطاق�ة الحمراء يف 

مناسبتني خالل اللقاء.
وطرد كال م�ن "باوليس�تا، وكازورال" 
خ�الل اللق�اء ليكم�ل آرس�نال املباراة 
بتس�عة العبني، باوليس�تا تحصل عىل 
بطاقة حمراء عقب مش�ادة عنيفة مع 
كوس�تا يف الش�وط األول، فيما تحصل 
اإلسباني كازورال عىل البطاقة الصفراء 
الثانية ليطرد عقب تدخل قوي عىل قدم 

سيسك فربيغاس.
وأجاب فينغر عىل س�ؤال مراس�ل قناة 
)ب�ي ت�ي س�بورت( اإلنجليزي�ة قائال: 
"نع�م اش�عر بالظل�م، كان يجب طرد 
كوس�تا خالل اللقاء مرتني، ال أستطيع 
أن أفه�م ماح�دث، كوس�تا كان يج�ب 
أن يط�رد عندما تع�رض ملدافع الفريق 

كوتشيليني يف الشوط األول".
وأض�اف: "كوس�تا يف كل لق�اء يجع�ل 
املب�اراة عدوانية بفض�ل ترفاته، مع 

وجود حكم مباراة ضعيف".
واختت�م قائال: "من العار بقاء كوس�تا 
بأرض امللع�ب حتى النهاي�ة، ونحصل 

نحن عىل بطاقتني حمراء".

وأوضح فينج�ر يف ختام تريحاته أن 
أرسنال قدم مباراة جيدة وكان األفضل 
يف بع�ض الف�رتات، والنتيج�ة كان�ت 
س�تتغري لوال ضعف الح�كام بعد طرد 

العبني من الجانرز.
وانتهى اللقاء بفوز تشيلي 

بهدفني نظيفني ليصبح 
نق�اط   7 رصي�ده 

فيما توقف رصيد 
آرسنال عند 10 

نقاط.

أعلن املنتخب الوطني للشباب، أن وفده سيغادر إىل محافظة 
اربيل ليدخل معس�كرا تدريبيا تحضريا لتصفيات آسيا التي 
ستقام يف طاجكس�تان.وقال مدرب املنتخب عباس عطية: 
إن "منتخب الش�باب س�يتوجه اليوم االثن�ني، إىل محافظة 
اربي�ل ليدخ�ل معس�كرا تدريبيا فيه�ا تحضريا ملنافس�ات 
تصفي�ات آس�يا الت�ي س�تقام يف طاجكس�تان"، مبينا أن 

"املعسكر يستمر عرة أيام 
حيث يغادر الوفد طاجكستان 

يف ال��29 من أيلول الحايل لدخول املنافس�ات الرس�مية 
األوىل".وأضاف عطية أن "املنتخب يحرض العبيه للمباراة 
األوىل الت�ي س�يقابل فيها منتخب طاجكس�تان صاحب 

األرض والجمهور يف الثاني من ترين األول املقبل".
يذك�ر أن منتخب الش�باب يلع�ب يف مجموعة تضم فرق 

طاجكستان والبحرين واملالديف.

 

كافاني ع�ىل الكرة العرضية الس�اقطة التي ارس�لها االرجنتيني 
باستوري عن حالة استثنائية يف فريق باريس سان جريمان، بطل 
ال�دوري الفرني لكرة القدم، حيث بدا واضحا رغبة كافاني يف أن 

يصبح الهداف األول بحديقة األمراء.
ونتيجة لتسجيل الهدف بقدم الدويل األوروغوياني وليس السويدي 
فقد ظهر واضحا الحافز االكرب عند كافاني لتسجيل هدف التعادل 
بمرم�ى ريميس، علما بأن هذا األخري ظل احتياطيا يف اللقاء حتى 

الدققية 65 ح�ني ارشكه لوران 
ذك�ي  حاس�م  بالن.كافان�ي 
مقات�ل لدي�ه ح�س تهديف�ي 
ويغل�ب ان يكون الهداف االول 
لبي اس جي هذا املوسم إذا ما 
واصل تس�جيل األه�داف عىل 

هذا املنوال.
وعرف كوراسو حارس مرمى 
بوردو يف الجولة السابقة انه 
يمك�ن ان يخط�ىء امام اي 
شخص يف العالم، لكن امام 
فالخطأ  كافان�ي  اديس�ون 

ممنوع.
كافان�ي هذا املوس�م جزار 
ال يرحم، س�جل هدفني يف 
بوردو ومثلهما يف موناكو 
يف  مامل�و  بمرم�ى  واخ�ر 

دوري ابطال اوروبا.
االه�داف  ع�ن  وبعي�دا 
وكميته�ا ف�ان النوعي�ة 
يف  والرغب�ة  والش�غف 
االنتصارات عادت لالعب 
ال�ذي  االوروغويان�ي 

عاش مع باريس س�ان جريمان اوقاتا من الش�ك 
والريب�ة ربما لوج�ود زالت�ان ابراهيموفيتش وها 

هو يمر الوقت ويبدا كافاني صاحب الشعر الطويل 
والجس�د الرش�يق بإعالن كلمته ب�ل وجعلها الكلمة 

االوىل يف الفريق.باريس سان جريمان يضم اآلن النجم 
األرجنتيني انخيل دي ماريا الذي ربما يس�اعد كافاني 

أيضا، وم�ن الواضح ب�أن ابن األوروغ�واي مصمم عىل 
تك�رار انجازاته م�ع نابويل وخصوصا يف موس�مه االخري 

هن�اك حيث س�جل لهم 78 هدفا يف 104 مب�اراة وهو رقم 
ممتاز لن يصله األرجنتيني البديل هيغواين.ويعرف كافاني 

ان عليه ان يقدم الكثري ليكون 
الرق�م واح�د ، يف باري�س 

خصوص�ا وأن خصمه ليس 
بالرجل العادي الذي يمكن أن 
يبقى مكتوف األيدي واألرجل.

يغل�ب ان يس�تفيد كافاني من 
مزاجية وش�بع ابراهيموفيتش 
لالهداف وم�ن تحركات انخيل 
دي ماريا الذي سيكون مركزه 
س�يكون خل�ف كافان�ي الذي 
يغل�ب ان يك�ون راس الحرب�ة 
الوحيد هذا املوسم مع الباريي 

يف املباريات الصعبة اما يف السهلة 
فع�ادي ان يلع�ب كل الفري�ق يف 

الهجوم.
والن�ادي  ابراهيموفيت�ش  تركي�ز 
ككل عىل اللقب االوروبي س�يجعل 
التس�جيل  يف  مس�تمرا  كافان�ي 
والتفنن يف احراز االهداف وباستوري 
وماتوي�دي وتياغو موت�ا والفيتزي 
جاهزين المداده بالكرات للتسجيل 

فهو غالبا خيارهم االوحد.

 
ب�دأ ال�دويل الفرن�ي كري�م بنزيمة 
مهاجم ريال مدريد االسباني املوسم 
الجدي�د براس�ة هجومي�ة كبرية 
بعدما نج�ح بتس�جيل 4 اهداف يف 
اول 4 مباريات رس�مية خاضها مع 

النادي امللكي.
وبعد تعافيه من اصاب�ة عضلية حرمته 
من املشاركة يف املباراة االفتتاحية لريال 
مدريد بالدوري االسباني امام سبورتينج 
خيخون والتي انتهت بالتعادل الس�لبي 
عىل ملع�ب )املولين�ون(، أك�د الفرني 
كري�م بنزيم�ة )28 عام�ا( ان�ه جدي�ر 
بالثقة التي وضعها به املدرب االس�باني 
رافيي�ل بينيتيز قبل بداية املوس�م، بعدما 
طالب مهاجم ليون الس�ابق بتسجيل 20 

إىل 25 هدفا يف املوسم الجديد.
ولع�ب كريم بنزيم�ة مبارات�ه االوىل مع 
النادي امللك�ي يف الليغا امام ريال بيتيس 
وس�جل هدفا من اصل 5 امطر خاللها 
ري�ال مدري�د ش�باك بيتي�س، قبل أن 
الكب�ري  الف�وز  يف  التس�جيل  يع�اود 
للمريينغي عىل اس�بانيول 6-صفر، 
ث�م س�ّجل هدفا م�ن رباعي�ة ريال 
مدريد يف مرمى ش�اختار دونيتسك 
االوكران�ي ب�دوري ابط�ال اوروبا، 
إىل أن انقذ ريال مدريد من س�قوط 
م�دوي ع�ىل ملعب�ه ام�ام غرناطة 
مسجال هدف الفوز للوس بالنكوس 
ال�دوري  م�ن  الرابع�ة  الجول�ة  يف 

االسباني لكرة القدم.
م�ؤرشات فوز ري�ال مدري�د االخرية 
الهجومي�ة  النجاع�ة  م�دى  تظه�ر 
للدي�ك الفرن�ي يف املوس�م الجديد، 
اول 4  اه�داف يف   4 حي�ث س�جل 
مباري�ات خاضها م�ع املرينيغي 
م�رات(   10 اوروب�ا  )بط�ل 
بكافة املس�ابقات املحلية 
بمع�دل هدف  والقاري�ة، 

واحد يف املباراة.
ويبدو ان انطالقة كريم بنزيمة، 
اح�د افض�ل املهاجم�ني )رأس 
باملوس�م  العال�م،  يف  الحرب�ة( 
ع�ن  جذري�ا  تختل�ف  الح�ايل 

انطالقته الضعيفة يف املوسم 
نجح  بعدم�ا  امل�ايض 

ه�دف  بتس�جيل 
واحد يف ش�باك 
قرطب�ة خ�الل 

ج�والت   4 خاضه�ا اول 
ي ريال مدريد يف بطولة  ر و ل�د ا

االس�باني، حيث فش�ل بهز شباك ريال 
سوس�يداد واتلتيكو مدريد وديبورتيفو 
الكورون�ا يف الج�والت الثاني�ة والثالثة 

الرابعة عىل الرتتيب.
وألن الرق�م 4 ب�ات يدلّ�ل ع�ىل انجازات 
املهاج�م الفرن�ي، ف�إن كري�م بنزيمة 

مباري�ات   4 آخ�ر  يف  اه�داف   4 س�جل 
خاضها بالكالس�يكو مع ريال مدريد امام 

برش�لونة.. فضال ع�ن تس�جيله 6 اهداف 
مع املريينغي يف مس�ابقة التش�امبيونز ليغ 

املوسم املايض.
بنزيم�ة، الذي انض�م إىل ري�ال مدريد صيف 
العام 2009 قادما من ليون الفرني، ال يزال 
يؤك�د يوما بع�د يوم احقيت�ه يف الهيمنة عىل 
رأس املثلث الهجومي للنادي امللكي الس�باب 
متنوع�ة يربز منه�ا، قلّة تعرض�ه لالصابات 
وغياب االس�ماء الكب�رية املطروحة يف فرتتي 
االنتقاالت الصيفية والش�توية."فيتامينات" 
ريال مدري�د والتمثلثة بالنجاع�ة الهجومية 
وبي�ل  بنزيم�ة  إىل  نس�بة  يس،  ب�ي  للب�ي 
وكريس�تيانو، بدأت تس�تعيد عافيتها بعدما 
تحرر كريس�تيانو رونال�دو وغاريث بيل من 
القيود الدفاعي�ة املفروضة عليهم من العبي 
الخصم عق�ب صحوة بنزيم�ة .. فهل ينجح 
التأل�ق الالفت للديك الفرن�ي يف قيادة ريال 

مدري�د إىل مالمس�ة منص�ات التتوي�ج 
مج�ددا بعدم�ا انصه�ر الذه�ب امام 

اعينهم يف املوسم املايض؟.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

 
أع�رب العراق�ي رايض شنيش�ل املدي�ر الفن�ي 
لفري�ق الكرة بنادي قطر القط�ري عن حزنه من 
الخسارة التي تلقاها فريقه من لخويا 
1-3 يف املباراة التي أقيمت يف إطار 
مباريات الجولة الثانية من دوري 

نجوم قطر.
املؤتم�ر  يف  شنيش�ل  وق�ال 
الصحف�ي عقب اللق�اء: "قدمنا 
مس�توى جي�د والالعب�ون نفذوا 
كل التعليمات الت�ي طلبتها منهم 
قبل املب�اراة، ال اري�د الحديث عن 

الحك�م ولكن من وجهة نظري رضبة الجزاء غري 
صحيحة والحكم استعجل كثريا يف القرار".وحول 
م�اذا يحتاج قط�ر لتحقيق الفوز، قال شنيش�ل: 
"اعتق�د أن قط�ر يحتاج إىل تركيز ع�ال يف جميع 
املباري�ات حتى يتمكن من تحقيق ما نصبوا اليه، 
اعتقد ان األداء يف تحس�ن مستمر، يجب ان ننظر 
للفرق املنافسة بنفس القيمة الفنية للخويا، وهذا 
من وجهة نظر وس�يكون كحجر اساس للعود إىل 

طريق اإلنتصارات".
ع�ىل الجان�ب اآلخ�ر .. أع�رب الجزائ�ري جم�ال 
بلمايض املدير الفني للخويا عن س�عادته بالفوز 
األول لفريق�ه هذا املوس�م يف أول مب�اراة للخويا، 
وقال: "بال ش�ك ان البداي�ة دائما ما تكون صعبة 

خاصة بعد املب�اراة التي لعبه�ا الفريق بالبطولة 
اآلس�يوية امام الهالل التي كانت تتطلب منا جهد 

كبري".
واضاف: "لقد لعبنا امام فريق منظم بشكل جيد، 
اعتمد ع�ىل الهجم�ات املرتدة والك�رات الخلفية، 
اعتق�د ان لخويا كان األكثر اس�تحواذا عىل الكرة 
وتس�يد مجري�ات اللعب، ويف مثل ه�ذه الظروف 
اس�تقبلنا ه�دف وه�ذا م�ا تطلب م�ن مضاعفة 
النتيجة  للع�ودة يف  الجهود 
م�ا  ه�و  لل�ه  والحم�د 
جميع  واش�كر  تحق�ق 
الالعبني عىل م�ا بذلوه 

يف املباراة".

شنيشل بعد اخلسارة من خلويا: قطر حيتاج للرتكيز

ارقام بنزيمة تثبت احقيته بقيادة هجوم 
ريال مدريد

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ متابعة



امليزان

؟؟هل تعلم
• هل ت�علم ان ... ألف س�مكة من سمك الفانوس تزن 

كيلوجراماً واحداً
• ه�ل ت�عل�م ان ... ارتف�اع نس�بة امللوح�ة يف البحار 

يستطيع االنسان العوم بدون خشية ان يغرق
• ه�ل ت�علم ان ... التم�ر يزيل االمس�اك، بينما البلح 

غريالناضج يوقف االسهال
• ه�ل ت�عل�م ان ... مق�درة الحص�ان واله�ر واألرنب 
عىل الس�مع..أكرب من مقدرة االنسان، وهي تستطيع 

تحريك آذانها اللتقاط أضعف األصوات
• يف جسم اإلنس�ان أكثر من مليوني غدة عرقية تفرز 
كمية من العرق ترتاوح ما بني نصف إىل لرت ونصف كل 
24 ساعة بال توقف صيفا وشتاًء مع املجهود والحركة 

ومع ارتفاع درجة الحرارة..
• تنت�ج املع�دة من رطل�ني إىل أربعة أرط�ال يومياً من 

العصري املعدي..
• القلب يدق ح���وايل س�بعني م�رة يف الدقيقة … أي 
أن امل�دة التي تميض بني بدء كل دق�ة وبدء الدقة التي 
تليها حوايل ثمانية أعشار الثانية.. وهذه تسمى دورة 

القلب أي تتم يف أقل من الثانية..

مهنياً:عليك أن تك�ون متحفظاً فيما 
يتعل�ق ب�أرسار العم�ل خ�الل ه�ذه 

الفرتة 
وال  الحبي�ب  م�ع  عاطفياً:تس�امح 

تقسو عليه أكثر. 

مهنياً:تتلق�ى الكث�ري م�ن الع�روض 
الهامة والفرص الذهبية ال تفوتها 

عاطفياً:الحبي�ب يفاجئك بالكثري من 
األمور السارة اليوم. 

مهنياً:ك�ن ح�ذراً الي�وم بقراراتك وال 
تتخ�ذ أي�ة ق�رارات مفاجئ�ة قبل أن 

تتأكد منها 
ل�ن  تت�ورط يف عالق�ات  عاطفي�اً:ال 

تستطيع االستمرار بها. 

مهنياً:عالج األم�ور بوقتها وال تؤجل 
أية مشاريع مستعجله

وأخ�رب  بالش�جاعه  عاطفياً:تح�ىل 
الحبيب بمشاعرك. 

مهنياً:تقدم الكثري من األفكار املبدعه 
والتى تصب ملصلحة العمل 

عاطفياً:راق�ب طريق�ة كالم�ك م�ع 
الحبيب وال تكلمه باسلوب مستفز. 

مهنياً:ترصف�ات بعض زم�الء العمل 
تثري غضبك تحكم بأعصابك

عاطفياً:كن جدياً بعالقتك وال تترصف 
بعشوائية. 

مهنياً:التزم بمواعيد العمل وكن قدوة 
لآلخرين

الحبي�ب  أخط�اء  عاطفياً:تج�اوز 
السابقة وابدأ من جديد. 

مهنياً:كن حذراً اليوم فال يوجد مجال 
للخطأ من جديد 

عاطفياً:الحبي�ب بحاج�ه اىل اإلطراء 
فال تحرمه من كالمك املعسول. 

مهنياً:أهداف�ك التى وضعتها واضحة 
وتسعى اىل تحقيقها 

ع�ىل  تحاف�ظ  أن  عاطفياً:تح�اول 
مشاعر الحبيب وأن ال تؤرقه. 

مهنياً:تبدو اليوم مميزاً ولديك القدرة 
عىل اقناع اآلخرين بوجهة نظرك

عاطفي�اً:ال ت�دع الش�كوك تدخ�ل يف 
عالقتك مع الحبيب . 

مهنياً:أنت مضط�ر اليوم اىل مواجهة 
الكثريي�ن بالعمل بأخط�اء وتفاصيل 

حدثت مؤخراً 
بالتزامات�ك  تف�ي  أن  عاطفياً:علي�ك 

تجاه الحبيب وأن ال تتهرب منها. 

مهنياً:حس�ن م�ن عالقتك م�ع زمالء 
العمل وال تترصف بطيش 

عاطفياً:تتف�ق مع الحبي�ب يف الكثري 
من األمور.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 نصف النصف o أمانع
2 مجموعة م�ن محموعات متتالية 

o أعلو
3 نص�ف منار o الع�ب تنس أمريكي 

من أصول ايرانية
4 متشابهة o كثري هطول املاء.

5 س�ال )مبعث�رة( o تخطى مرحلة 
الطفولة o قرأ

o رم�ي الرم�اد يف  6 أث�ار انتباه�ه 
العيون o نعم )مبعثرة(.

7 ذرة م�ن املادة فقدت أو اكتس�بت 
الكرتون�ا o نص�ف من�اص o ح�رف 

نصب.
8 ه�دم وس�وى باألرض o تس�تحق 

الشفقة.
9 قارة o لم يعد يذكر.

10 العب كرة س�عودي سابق سجل 
ثال�ث أفضل ه�دف يف تاري�خ كأس 

العالم ضد بلجيكا.

1 نجم التنس االسباني.
2 اسطورة التنس االملاني.

3 ازدحم o ماكنة بحث انرتنت عاملية 
o نصف واصل.

4 بمعن�ى o حرف للتأكيد عىل صحة 
رأي.

5 كون شيئا من املعدن o اختلف عن 
البقية o سال

6 الع�ب تنس أمريك�ي معتزل حقق 
14 لقبا يف تاريخه الريايض

 o الطعام)معكوس�ة(  ده�ن   7
يع�ود ع�ن رأي�ه وال يحقق م�ا وعد 

)معكوسة(.
 o معت�زل  برازي�ي  تن�س  الع�ب   8

سهولة
9 بطل�ة كأس العال�م يف ك�رة القدم 

.1990
لك�رة  امل�رصي  املنتخ�ب  لق�ب   10

القدم.

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
للطبقة االوىل:

كوب زبدة
كوب ونص سكر
للطبقه الثانية: 

4 تفاحات مقرشه ومقطعه رشائح وسط
عصري ليمون

ملعقة كبرية سكر
4 قطع صغرية زبدة

للطبقة الثالثة: 
نص كوب زبدة

كوب سكر 
صفار 3 بيضات
بياض 3 بيضات

ملعقه كبريه فانيال
برش ليمونة

كوب ونص طحني
طريقة تحضري تارت التفاح

1. لعم�ل اول طبقه نخلط الزب�ده يف وعاء مع 
السكر حتى يصبح ذهبي، نحرض قالب وندهنه 
بقلي�ل م�ن الزيت ونرش�ه بقليل م�ن الطحني 

ونسكب فيه الطبقه االوىل.
2. لعم�ل الطبقه الثانيه نق�رش التفاح ونعرص 
عليه قليل من الليمون ونقطعه رشائح وس�ط 
ونضعه فوق الطبقه االوىل بشكل مرتب ونرش 
عليه ملعقه س�كر كبريه و4 قطع صغريه من 

الزبده وندخلها الفرن.
3. لعم�ل الطبق�ه الثالث�ه نضع يف وع�اء زبده 
وس�كر ونمزجهم جي�دآ ونضيف صفار البيض 
ونم�زج جيدآ ونضي�ف الفانيال وب�رش ليمونه 
ونمزجها ونضع كوب ون�ص طحني، ويف وعاء 
ثان�ي نضع بي�اض 3 بيض�ات ونخفقها حتى 
تصب�ح مث�ل الكريمه ثم نضعها ف�وق الخليط 

ونمزجها حتى تتماسك.
4. نخ�رج القالب من الفرن ونضع فوقه خليط 
الطبقة الثالثة وندخل التارت الفرن ملده ترتاوح 

بني 25-30 دقيقه.

تارت التفاح

معلومات  عامة
فوائد الدليس

1( ارتفاع يف الفيتامينات واملعادن – الفيتامينات 
الحدي�د،   ،A  ،B12 التحدي�د،  وج�ه  ع�ىل   B6

البوتاسيوم، الفسفور، واملنغنيز
2( يساعد يف عالج الجهاز الهضمي الفقرية

3( يعي�د بن�اء ويحاف�ظ ع�ىل جمي�ع الغ�دد يف 
الجسم

4( يطهر الجسم من املعادن الثقيلة
5( زيادة األيض ويساعد عىل فقدان الوزن

6( ارتفاع أيضا يف الكالسيوم، األلياف، والربوتني
7( يدعم وظيفة الدماغ صحية

8( عالي�ة ج�دا يف الي�ود لصحي�ة وظيف�ة الغدة 

الدرقية
9( الكربى إلضافة نكهة لطهي

10( يشفي ويعزز الكبد
مزيد من املعلومات حول الكبد

وهناك الكثري من دراستي كانت عىل الكبد، ومدى 
أهميتها ل أجس�ادنا وصحة جيدة. كبد لدينا هي 
املس�ؤولة عن الكثري ونحن ع�ىل االطالق ويجب 
أن تصب�ح أكثر وعي�ا لكيفية الحف�اظ عليها يف 
حالة صحية. لدينا كبد كرس كل أطعمتنا، يطهر 
الس�موم يف أجس�امنا، يعال�ج كل م�ن املدخالت 

الحسية لدينا، وهو لدينا حرارة الفرن.

األرق ينتقل وراثيًا
بينت نتائج اختبارات ودراسات علمية 
أن األرق ينتق�ل وراثي�ا م�ن الوالدي�ن 
اىل األبناء.واتض�ح للخ�رباء من نتائج 
األرق  أن  أجروه�ا،  الت�ي  االختب�ارات 
ينتق�ل اىل األبناء عىل األغلب عن طريق 

األم.
تشري اإلحصائيات الرسمية األخرية اىل 
أن 35 باملائة من سكان األرض يعانون 
من األرق، وأن نسبة عالية من الجنس 
اللطيف تعان�ي من األرق املزمن، حيث 
تظه�ر أعراض�ه م�ا ال يقل ع�ن ثالث 

مرات يف األسبوع خالل ثالثة أشهر.
لتأكيد ه�ذا أج�رى الباحثون دراس�ة 
وكان  ش�خص.   7000 فيه�ا  اش�رتك 
ال�رشط الرئي�ي يف االختب�ار رضورة 
وج�ود ش�قيق أو ش�قيقة ت�وأم لكل 
انته�اء  االختبار.بع�د  يف  مش�رتك 
االختب�ارات املقررة وتحلي�ل نتائجها، 
حلل الباحثون الحمض النووي لجميع 
املشرتكني.واس�تنادا اىل النتائج اتضح 
أن األبناء يرثون األرق من األم بنس�بة 
59 باملائة ومن األب بنسبة 38 باملائة.

الثورة العلمية والتكنولوجية تسهم 
بتغ�ري الكثري من األم�ور يف مختلف 
قطاع�ات الحياة، كم�ا يقول بعض 
الخرباء الذين أكدوا عىل أن املستقبل 
خصوص�ا  هام�ا  تح�وال  سيش�هد 
الصناع�ات  بع�ض  ازده�ار  م�ع 
واالبت�كارات العلمية التي س�تصبح 
من األساسيات املهمة، منها صناعة 
الروب�وت وتطوي�ره الت�ي ش�هدت 
طف�رة هائل�ة يف الس�نوات األخرية، 
حي�ث دخل�ت ه�ذه اآلالت يف عم�ل 

الكثري من املؤسس�ات ب�ل أصبحت 
وأحاس�يس.حيث  مش�اعر  له�ا 
نج�ح علماء م�ن جامع�ة كمربدج 
يف ابت�كار أّم “روبوتي�ة” يمكنها أن 
تقوم “بتنش�ئة صغارها” بنفسها، 
ث�م تت�وىل اختب�ار قدراته�م لتقوم 
بتصميم جيل قادم من خالل تحليل 
املس�تقاة م�ن مراقب�ة  املعلوم�ات 
“الصغ�ار”، ما يكفل له�ا “توريث” 
الصفات املستحبة للنسل الجديد مع 

استبعاد مواطن الضعف والخلل.

أم »روبوتية«

كائنات فضائية تتصل بنا !!

مـــن الطـرائــف
من هنا وهناك

حسني الساعدي

• ج�اء رج�ل اىل أح�د الفقه�اء فق�ال له: 
ان�ا عىل مذه�ب ابن حنب�ل، واني توضأت 
وصليت، فبينما انا يف الصالة اذا احسست 
،ف�اذا  يلت�زق فش�ممته  ببل�ل يف رسوايل 

رائحته كريهة خبيثة.
فق�ال الفقي�ه: عاف�اك الله لق�د خريت ، 

بأجماع املذاهب.
• م�ن ن�وادر الش�عراء... ب�ني الزه�اوي 

والرصايف
الزه�اوي  العراقي�ان  الش�اعران  جل�س 

والرص�ايف ي�أكالن ثري�داً فوق�ه دجاج�ة 
محّم�رة. وبعد قليل مالت الدجاجة ناحية 
الزهاوي فقال : } َعرَف الخري أهله فتقدما 
{. فق�ال الرص�ايف: } َكُث�ر النب�ش تحت�ه 

فتهدما {.

عىل الرغم من أن العلماء يبذلون جهوًدا 
كب�رية للتواصل مع الكائنات الفضائية 
إذا كان�ت موج�ودة بالفع�ل، إال أنه�م 
يفشلون دائما ىف ذلك ، ومؤخرا رصحت 
نات�ايل كاب�رول، وهي واح�دة من أهم 
العلم�اء الذي�ن يقودون عملي�ة البحث 
عن الكائنات الفضائية يف معهد س�يتي 
بوالي�ة كاليفورنيا، بأن هن�اك كائنات 
فضائية فائقة ال�ذكاء تحاول االتصال 
باألرض ولكن البرشية ليست ذكية بما 

يكفي اللتقاط اإلشارات وفهمها.
ج�اء ذل�ك يف ترصي�ح لكاب�رول نقلته 
املواقع االخبارية قال�ت فيه أن العلماء 
ع�ىل وش�ك العثور ع�ىل حي�اة ذكية يف 

أماك�ن أخرى خارج نظامنا الش�مي، 
ولك�ن العث�ور عىل ه�ذه الحي�اة قد ال 
يكون س�هال باملرة ألن ه�ذه الكائنات 

أذكى بكثري مما نتوقع.
جدير بالذكر أن التطور يف الكش�ف عن 
الكائنات الفضائية خ�الل ال�100 عام 
املاضي�ة ق�د أح�رز تقدًما كب�رًيا ، فقد 
أصبحت هناك وسائل للتواصل والتقاط 
إش�ارات الكائن�ات الفضائي�ة ، فخالل 
العام املايض تمكن العلماء من الوصول 
إىل سلسلة من إشارات النبض الغامضة 
قادمة من خارج نظامنا الش�مي، إىل 
جانب 10 أنواع من اإلشارات لم يستطع 

العلماء فك شفرتها حتى اآلن.
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فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

دع ال�»يب.دي.أف« يطرق بابك
ات امض���اء

سارة ربيع 

مس���احة لل���رأي

يقولون يف األمثال: »اغلق مدرس�ة تفتح س�جًنا«. وكان من حظي أن أحرض، أمس، 
تطبيًقا معكوًس�ا لهذا املثل. إنه مجمع ثقايف جدي�د يقع بجوار محطة قطارات الرشق، 
يف باريس، تس�تقبلك يف باحته األمامية، يا للعجب، ع�رشون نخلة من نوع غري مألوف، 
طويل الجذع قصري الس�عف. ما الذي هو مألوف هنا؟ كنت أس�مع أن مستشفى »سان 
الزار« العتي�ق كان يش�غل قطعة األرض الفس�يحة هذه. ثم عرفت أن املستش�فى كان 
يف األص�ل مزرعة انقلبت، يف القرن الس�ابع عرش، إىل منطقة عازل�ة ملرىض الجذام، قبل 
أن تصب�ح داًرا لأليت�ام. وبجوار امليتم ش�يدوا س�جًنا للنس�اء ظل قائًم�ا حتى منتصف 
الثالثينات. والسجن صار مستش�فى تقصده نساء املتعة العامالت يف تلة »مونتمارتر« 
وج�ادة »بيغال« إلج�راء الفحوص الدورية املقررة عليهن. وم�ع إطاللة القرن الحايل لم 
يبق يف املكان س�وى مس�توصف وكنيس�ة بحجم الكف. وكان ال بد من ورشة الستثمار 
مفيد لهذه األرض التي تبلغ مساحتها 4 آالف مرت مربع وتقع يف أكثر مناطق العاصمة 
ازدحاًما. إن من يستثمر هو الدولة. ولذلك فال تتوقعوا أن ينبت من األرض مركز تجاري 
أو فندق من فئة الكذا نجمة. رأيت مبنى من خمس�ة طوابق مش�يًدا بالحجارة البيضاء، 
تس�بقه حديقة منس�قة وله جناح�ان. فيه قاع�ات للعرض الفني وص�االت للمطالعة 
واملوس�يقى والعروض املرسحية واس�رتاحة لطيفة للعمل أو االسرتخاء. واملهم لجرذان 
القراءة أن هناك مكتبة تحوي 77 ألف كتاب و10 آالف أسطوانة رقمية. وحسب الكتيب 
املطب�وع بمناس�بة االفتت�اح، فإن ج�دالً طويالً دار ح�ول اإلبقاء عىل ش�جريات ليمون 
معمرة كانت مزروعة يف املكان، أو اقتالعها بس�بب هرمها واس�تبدال نخالت ُمحّسنات 
به�ا. وانت�رت النخ�الت الطويل�ة الرفيعة التي ال تش�به نخيل بالدي لكنه�ا من بنات 
أعمام�ه وفيه�ا يشء من رائحت�ه. كل هذه الديباجة ألصل إىل اللب. فقد حلّت يف س�جن 
النس�اء القديم هذا، س�جينتان سياس�يتان. وهي تس�مية حديثة نس�بًيا لكنها تصلح 
للوص�ف. األوىل لويز ميش�يل، املعلم�ة واملناضلة النس�وية الداعية للعدال�ة االجتماعية 
وأحد أبرز وجوه »كومونة باريس«. وبس�بب آرائها ُس�جنت أكثر من مرّة ولوحقت من 
الرشط�ة وُنفيت إىل جزي�رة كاليدونيا، وهن�اك زادت طينتها بلّة، فانضم�ت إىل الحركة 
الفوضوية وكانت أول من رفع العلم األس�ود، رم�زًا للحرية املنفلتة من كل قيد. وعندما 
عادت إىل باريس جرى اعتقالها مجدًدا بس�بب شعبيتها بني الناس لكنها لم ترعِو لحني 
وفاتها مطلع القرن املايض، وهي فوق السبعني. السجينة الثانية هي ماتا هاري. أشهر 
جاسوس�ة يف زمانها. وقد ولدت عام 1876 ألب ميس�ور يملك مصنًع�ا للقبعات يف بلدة 
لي�واردن الهولندية. ومل�ا أفلس اضطرت إىل ال�زواج، وهي دون العرشي�ن، بضابط كان 
يخ�دم يف املس�تعمرات، أخذها معه إىل جزيرة جاوة اإلندونيس�ية، حيث تعلمت الرقص. 
وبع�د طالقها ش�ّدت الرح�ال إىل باريس التي كانت، يف تلك الس�نوات املبك�رة من القرن 
العرشي�ن، قبلة األنظار. ولم تجد الهولندية الجميل�ة غضاضة يف العمل راقصة رشقية، 
مستفيدة من سمرة برشتها وشعرها الداكن. صار اسمها ماتا هاري، أي »عني النهار«، 
وقد بلغ من ش�هرتها أنها رقصت عىل مرسح »أوملبيا« يف باريس و»الس�كاال« يف ميالنو. 
مل�ا قامت الحرب العاملي�ة األوىل، عادت إىل بلده�ا ليصطادها القنص�ل األملاني ويجندها 
جاسوس�ة لحسابه. وقد منحها اسًما حركًيا هو »العميل رقم 21«. لكن التجسس يريد 
رجاالً ونس�اء من طينة صلبة، وفشلت ماتا الجميلة يف امتحان الكتمان وكانت تتباهى 
بعالقتها بالقنصل. وقد حاول الفرنس�يون اس�تغاللها كعميلة مزدوجة، ثم تخلوا عنها 
قبل انتهاء الحرب وحاكموها وأصدروا عليها حكًما باإلعدام وأودعوها زنزانة يف السجن 
الذي س�يصبح، بعد مائة سنة، داًرا للثقافة تحمل اس�م الروائية فرنسواز ساغان. قبل 
بضع س�نوات، طلبت بلدية ليواردن، مس�قط رأس ماتا هاري، من ناش�ط يدعى ليون 
ش�ريمان، أن يس�عى لتبييض صفحة ماتا هاري. وقدم ش�ريمان، وهو متقاعد فرنيس 
عجوز كان أس�تاًذا للفيزياء طلًبا إىل وزيرة العدل إلعادة محاكمة الجاسوس�ة الشهرية 
التي ظهرت عنها عدة أفالم س�ينمائية. وكانت الحجة أنها وقعت ضحية خطأ قضائي. 
لكن ما فات فات. ففي فجر خريفي قاتم من عام 1917، يف غابة فنس�ني، واجهت ماتا 
هاري فرقة املوت بخفة عجيبة وكأنها يف نزهة. وملا أراد أحدهم ربط منديل عىل عينيها 
لكي ال تتعذب وهي ترى الجنود يتأهبون لإلطالق، رفضت وسخرت منه وقالت عبارتها 

الشهرية: »يف سبيل جمايل تعذبت أكثر«.

االلكرتوني�ة  الق�راءة  بتجرب�ة  األصدق�اء  كلم�ا نصحن�ي 
باس�تخدام صيغ�ة ال�«ب�ي.دي.اف«، أش�عر بالرف�ض وأف�زع 
م�ن مجرد فك�رة ابتعادي ع�ن اقتناء الكتب التي أعش�قها منذ 
الطفولة، تلك التي اس�تهلكت فيها مرويف الشهري يف إجازات 
املدرس�ة والتي ع�ن طريقها كونت أحالمي وأهدايف، وس�اهمت 

هي بقوة يف تكوين مبادئي ومعايريي الشخصية.
تلك الحالة الالشعورية املس�يطرة عيل من بهجة الذهاب إيل 
املكتب�ة، وحب عالقة الصداقة الحميمة الت�ي تجمعني بالرواية 
التي اقرأها اآلن، اقتس�م معها الطريق إىل العمل وتقيض بدورها 

عيل ساعات زحام القاهرة الخانق.
لكن�ي ال أنكر أن القراءة االلكرتوني�ة ظلت تظهر بني الحني 
واآلخ�ر يف مس�احة م�ن الض�وء داخ�ل رأيس، كس�احر ماه�ر 
يس�تطيع أن يلفت أنظار مش�اهديه يف ثواني معدودة ويختفي 

قبل أن تتحقق مما ترى.
خاصة مع مش�اركة دائ�رة كبرية من حويل م�ن اإلصدارات 
الحديث�ة للكتب والرواي�ات، بجانب اإلصدارات القديمة ألش�هر 
الكتاب والروائيني وخاصة األدب املرتجم، ومع انتش�ار املدونات 
واملواق�ع االلكرتوني�ة الت�ي تتيح كل م�ا لذ وطاب م�ن وجبات 
ثقافي�ة تغذي الروح وتش�بع الذاكرة بالتفاصيل، بمجرد ملس�ة 

بسيطة لزر )تحميل(.
لذل�ك وبعد مقاومة دامت ألكثر من ثالث س�نوات من رفض 
الق�راءة االلكرتوني�ة، انتهيت يف عطلة األس�بوع املايض من أول 
رواية بصيغة ال�«ب�ي.دي.اف« يف حياتي. وكانت رواية »طعام. 
ص�الة. حب« للكاتب�ة األمريكية إليزابيث جيل�رت، والتي ترسد 
فيها حس�ب ما ذكرت عيل غالفها، قصة امرأة أمريكية يف العقد 
الثال�ث من عمرها، تس�كن يف منزل فاخر م�ع زوج محب يريد 
أن ينش�ئ عائلة. ولكن هذا املرشوع لي�س من ضمن أولوياتها، 
فيحص�ل الطالق امل�ر لتصفع ترددات�ه العنيف�ة إليزابيث، التي 
تنهض بعد وق�ت محطمة ولكن مصممة عىل البحث عن كل ما 

تفتقده.
هنا يب�دأ البحث. يف روما تغرق يف مل�ذات الطعام والحفالت 
في�زداد وزنه�ا عرشي�ن كيلوغرماً دفع�ة واح�دة. يف الهند تنري 
الهداي�ة روحها وهي تحف أرض املعابد. وأخرياً يف بايل تكتش�ف 
عىل يدي عراف س�قطت أسنانه الطريق إىل السالم الذي يقودها 

إىل الحب.
وتحول�ت الرواي�ة إيل فيلم، بطولة املمثل�ة األمريكية »جوليا 
روبرت�س«، وقد ش�اهدته يف خريف ع�ام 2009 حني تم عرضه 
يف قاعات الس�ينما املرية، ولم أقرأ طوال تلك السنوات الرواية 
األصلي�ة الت�ي أخ�ذ منها الفيل�م، ربما ه�ي األق�دار التي تحدد 

ساعات االختيار واالستمتاع.
ه�ذا الكت�اب الذي يعرض تجرب�ة خاصة راقية عن الس�فر 
والح�ب وفعل الحي�اة، فت�ح يل عال�م الق�راءة االلكرتونية عىل 
مراعي�ه، وهذا لم يمنعني من أن تطأ أقدامي مكتبة »مدبويل« 

الشهرية بوسط املدينة، القتناء النسخة الورقية من الكتاب!
حقيق�ة لم أقاوم فعل الرشاء.. ربما هي عادة وعش�ق مميز 

لرائحة الغالف الجديد والورق املطبوع..
ففي بعض الوقت ندرك أنه من الصعب عىل اإلنس�ان التغلب 

عىل عادات نشأ عليها واعتاد فعلها من دون تخطيط مسبق.

إنعام كجه جي 

زنزانة ماتا هاري

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


