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{ دبــي (أ ف ب) - طــــــــــــــــــــالـب
ـتمـردون احلـوثـيـون في الـيـمن ا
امس الثالثاء باالنـسحاب الكامل
لـلتـحـالف العـسكـري الذي تـقوده
الــــســـعـــوديـــة بـــعــــدمـــا أعـــلـــنت
االمـارات الـعـضــو الـرئـيـسي في
الــــتـــحــــالف عـن خـــفض عــــديـــد
قواتـها في هذا الـبلد ضـمن خطة

"إعادة انتشار".
وكتب محمـد علي احلوثي رئيس
الــلــجــنـة الــثــوريــة الـعــلــيــا لـدى
احلوثـي في تغـريدة "ندعو دول
الــعــدوان العالن االنــســحــاب من
الــيـمن فــاجلــمـهــوريـة الــيــمـنــيـة
تـــــرفض الـــــعــــدوان واحلــــصــــار

واحلظر اجلوي".
وأضاف أن "االنسحاب من اليمن
ــثــالي الــذي يــجب هـــو الــقــرار ا

اتخاذه في هذا الوقت بالذات".
ويـشـهد الـيـمن مـنذ 2014 نـزاعاً
تمرّدين احلوثي والقوّات ب ا
ــوالــيـة لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيـة ا
ــــعــــتــــرف بـــهــــا دولــــيــــاً. وقـــد ا
تــصــاعـدت حــدّة هــذا الــنـزاع مع
تــدخّل حتـالف عــسـكــري بـقــيـادة
السعـودية في آذار/مارس 2015
دعــمًـا لــلــحـكــومـة. لــكن اإلمـارات
أعـــلـــنـت االثـــنـــ خـــطـــة "إعــادة
انتشار" وخفضا في عديد قواتها

في اليمن.
وقـــال مــســـؤول إمــاراتـي كــبـــيــر
االثـن مـشترطـا عدم الـكشف عن
هــويــته "هـنــاك خــفض في عــديـد
القـوات ألسباب اسـتراتيـجية في
احلــــديـــــدة (في غـــــرب الــــيـــــمن)
وأســبـاب تــكـتــيـكــيـة في مــنـاطق

أخرى".
وأضـاف "األمـر يـتـعلّق بـاالنـتـقال
من (...) اســـتــراتــيـــجــيـــة الــقــوة
الـعسـكريـة أوال إلى استـراتيـجية

السالم أوال".
وتابع "لكنّهـا (القوات اإلماراتية)
ال تــــــزال (...) تــــــديـــــــر الــــــوضع
الـعـســكـري في الـســاحل الـغـربي
بشـكل كـامل مع الـقـوات اليـمـنـية
ضمـن عمـلـيـات التـحـالف بـقـيادة

الــســعــوديـة". وكــثّف احلــوثــيـون
هجماتهم بصواريخ وطائرات من
دون طيار عـبر احلدود الـسعودية

في األسابيع األخيرة.
وأدت ثالثـة من تلك الـهجـمات في
مــقـتـل شـخـص عـلـى األقل وجـرح
 56آخرين في الـسعوديـة منذ 12
حـزيـران/يـونـيـو وفق الـسـلـطات

السعودية.
وتـتهـم السـعـوديـة إيـران بـتـزويد
احلـوثيـ بأسـلحـة متـطورة وهو

ما تنفيه طهران.
وتــعـهّــدت حـوالى 70 شــخـصــيـة
أفــغــانـــيــة تــمــثّل كــلّــاً من حــركــة
ـعــارضـة طــالــبـان واحلــكـومــة وا
ـدني في بـيـان صـدر واجملــتـمع ا
فـي خـــــتـــــام مـــــحــــــادثـــــات سالم
استـضافتـها الدوحـة يومي األحد
واإلثـــنــ إعــداد "خـــارطــة طــريق
لــلـــسالم" في الـــبــلــد الـــغــارق في

احلرب.
ولـلــوصـول إلى هـذا الــهـدف وعـد
ـــنــدوبــون األفـــغــان بـ"احلــدّ من ا
الـــعــــنـف" والـــعــــمـل عـــلـى عـــودة
ــهــجـريـن ورفض تــدخّل الــقـوى ا
اإلقـلـيمـيـة في الـشـؤون الـداخـلـية

األفغانية.
وبحسب البـيان اخلتامي الصادر
ـــشـــاركــ عن االجـــتـــمـــاع فــإنّ ا
رأة في تـعـهّـدوا "ضمـان حـقـوق ا
اجملاالت الـسيـاسية واالجـتمـاعية
واالقـــتــصـــاديــة والـــتــعـــلــيـــمــيــة
والثـقافـية وفـقاً لإلطار اإلسالمي

للقيم اإلسالمية".
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ديـرة التنـفيـذية لـ"شـبكة وقـالت ا
الـنسـاء األفـغانـيات" مـاري أكرمي
لوكالة فـرانس برس إنّ "هذا ليس

اتفاقاً إنّه أساس لبدء النقاش".
وأضـافت "اجلــيّـد في هــذا هـو أنّ

الطرف اتّفقا".
ويــقع الـبــيــان اخلـتــامي في 700
كــلـمـة وقـد قــرأه بـلـغـة الــبـشـتـون
أمـيـر خـان متّـقي الـذي كـان وزيراً
في نظام طالـبان السابق (-1996
2001)  وبــلــغــة الـداري حــبــيــبـة

ســـرابي نــائــبـــة رئــيس اجملــلس
األعـلى لــلـسالم في أفـغــانـسـتـان
الــذي أنــشــأه الــرئـــيس الــســابق

حميد كرزاي.
وصــدر الــبــيــان قــرابــة الــســاعــة
التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش
وقــد قـــوبل بـــتــصـــفــيـق حــارّ من

. شارك ا
ـــــاني إلى ــــبـــــعــــوث األ وكــــان ا
أفغانـستان ماركـوس بوتزل الذي
شـاركت بالده مع قـطر في تـنـظيم
اجتماع الدوحة قـال بعيد اختتام
االجــــتــــمــــاع إنّ أهـمّ مــــا ورد في
الـــبــيـــان اخلــتـــامي هــو "الـــنــداء
والــوعـــد بــاحلـــدّ من الــعـــنف في

افغانستان".
ومثّلت محادثـات الدوحة محاولة
جديدة لتحـقيق اختراق سياسي
ـتـحدة بـيـنـمـا تـسـعى الـواليـات ا
إلبـــرام اتــــفـــاق مع طــــالـــبـــان في
غــضـون ثالثــة أشــهـر إلنــهـاء 18

من تـالمــيــذ مــدرســة مــجـاورة 
سـتشفى بـعد اصابة نقـلهم إلى ا
العـديـد مـنـهم بـجـروح نـاجتة من
شـــظـــايـــا وجـــروح خــطـــيـــرة في

الرأس والرقبة والصدر.
نظمة في أفغانستان وقال مدير ا
اونــو فـان مــانـ "هــذا بـبــسـاطـة
غـــــيـــــر مـــــقـــــبـــــول ونـــــحـض كل
ــــســـــلــــحـــــة في اجلــــمـــــاعـــــات ا
أفــغـانــســتـان عــلى الــتـفــكــيـر في
ـــقـــبـــلــــة ووقف قـــتل األجـــيـــال ا

وتشويه االطفال االبرياء".
ويــأتي الــتــفــجــيــر بـعــد أيــام من
انـــفــجـــار ضــخم وقع فـي كــابــول
اسـتــهــدف مــبـنـى تـابــعــا لـوزارة
الــدفـاع وأدى إلى تـضـرر مـدارس
مــــــجــــــاورة وجـــــرح نــــــحـــــو 50
تــــلـــمــــيــــذا.وأعـــلــــنت طــــالــــبـــان
مــــــــســـــــــؤولـــــــــيـــــــــتـــــــــهـــــــــا عن
.ويــجــري مـــتــمــرّدو الـــهــجــومـــ
طـالبـان في الدوحـة محـادثات مع
مسـؤول أفغـان في وقت تسعى
ـتـحدة لالنـسـحاب من الـواليات ا
أفـغـانـسـتـان وإنـهاء 18 عـاما من
احلــرب.وعُـــلــقت احملــادثــات بــ
ـــتـــحـــدة احلـــركـــة والـــواليــــات ا
ـؤتـمر إفـسـاحـا في اجملـال أمـام ا
األفــــغـــانـي-األفـــغــــاني عــــلى أن
تُـسـتـأنف الــثالثـاء غـداة اخـتـتـام

. ؤتمر الذي يستمر يوم ا
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وتــهــدف اجلــولـــة الــســابــعــة من
احملادثـات ب طـالبـان والواليات
تحـدة للتوصل إلى اتـفاق يتيح ا
انـسـحـاب الـقـوات األمـيـركـيـة من
أفغـانستـان. وأكد الطـرفان إحراز

تـقـدم مـهم في احملـادثـات التي 
تــعـلـيـقــهـا يـومـي األحـد واإلثـنـ
بــــيــــنــــمـــا يــــجــــــــــري عــــشـــرات
ـسـؤولـ الـسـيـاسـيـ األفـغـان ا
محـادثات في قطـر األحد في إطار
مـــــا ســـــمي احلـــــوار الـــــداخـــــلي

األفغاني.

ســـبـل الـــتـــوصّل التـــفـــاق يـــتـــيح
انسحاب القـوات األميركية مقابل

عدد من الضمانات.
وقــالـت واشــنـــطن إنـــهــا تـــســعى
لـلـتـوصل إلـى اتـفـاق لـبـدء سـحب
اجلــنـود قــبل أيــلــول/ســبـتــمــبـر

موعد االنتخابات األفغانية.
ومحادثـات الدوحة هي ثـالث لقاء
من هــــذا الـــنــــوع بـــ طــــالـــبـــان
وسياسي أفـغان عقب اجتماع
ـاثــلـتــ عـقـدا في مــوسـكـو في
أيـــار/مـــايـــو وشـــبـــاط/فـــبـــرايـــر

. اضي ا
وقُـــتل 12 شــــخــــصـــا عــــلى األقل
وجـــرح أكــثـــر مـن مـــئــة بـــيـــنـــهم
عشـرات األطفال األحـد في هجوم
لطـالبـان بسـيـارة مفـخخـة تزامـنا
مـع مـــحـــادثــــات سالم جتـــري في
قـــــــطــــــر بـــــــحـــــــسب مـــــــا أفــــــاد
مـــــســــؤولـــــون.ووقع الـــــهــــجــــوم
االنتحاري في مدينة غزنة (شرق)
واسـتــهـدف وحــدة اسـتــخـبـارات
ـتــحــدث بـاسم بــحـسـب مـا ذكــر ا
حــاكـم واليــة غــزنــة عــارف نــوري

لوكالة فرانس برس.
ـــــتــــحـــــدث بــــاسم وزارة وقــــال ا
الـصــحـة وحـيـد الــله مـيـار إن 12

شخصا قتلوا.
واضــــــاف أن "179 شــــــخــــــصــــــا
ــدنــيـ بــيــنـهم غــالـبــيــتـهم من ا
أطـفـال اصيـبوا بـجـروح". وكانت
حصـيلة أولـية حتدثت عن خـمسة

قتلى و 70جريحا.
ــتـــحــدة وأعـــلـــنت بــعـــثـــة األ ا
للمساعدة في أفغانستان "يوناما"
أن الـتـفـجــيـر أدى إلى جـرح أكـثـر
من خــمـســ طــفال وإلى ســقـوط
 150ضـحـية عـلى االقل بـ قـتيل

وجريح.
وعلى تـويـتر أعـلـنت البـعـثة أنـها
"تدين هجوم طالبان العشوائي".
وذكــــرت مـــــنــــظــــمـــــة "ســــيف ذي
تـشيـلدرن" أنّ 25 طـفال على األقل

عاماً من احلرب.
وشـــارك في مـــحــادثـــات الــدوحــة
نـحو 70 مـندوبـاً أفـغـانـيـاً بـيـنهم
مــســـؤولــون في حــركـــة طــالــبــان
ووزراء في احلـكومـة ومعـارضون
دني وعن ثلـون عن اجملتمع ا و

وسائل إعالم.
ـــوفــد اخلــاص الـــقــطــري وكــان ا
لـشـؤون مـكـافـحـة اإلرهـاب مـطـلق
الــقــحـطــاني قــال لـوكــالــة فـرانس
بــرس نـــهــار اإلثــنـــ إنّ "تــقــدّمــاً

حتقّق" خالل احملادثات.
5 dD « W¹bł

وأضــاف "لـقــد فــوجــئـنــا بــجــدّيـة
الطـرف والـتزامهـما بالـعمل على

إنهاء هذا النزاع".
وعــلى هـامـش مـحــادثــات الـسالم
هـــذه أجـــرى مـــتــمـــرّدو طـــالـــبــان
محادثات منـفصلة في الدوحة مع
ــبـعــوث األمــيـركـي اخلـاص إلى ا
اي خليل زاد لبحث أفغانستـان ز
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يسأل الكثير عن أصحاب القرار والكلمة الفصل في احلكومة العراقية اجلديدة?
هل رئيس مجلس الوزراء و وزراؤه? 

ام الكتل السياسية وأعضاؤها? 
ام الدول اجلوار ومصاحلها? 

سؤال يـطرح في أزقــــــــة قـد قطـــــع عـنهـا التـيار الـكـهربـائي ووقـــــف أهل تلك
األزقة يسأل أحدهم اآلخر من وراء ملف الكهرباء في العراق? 

من يقف خلف هذه اخلدمة األساسية للشعب? 
نعم فـكل يجـيب حسب ما يـعتـقد أنه اجلـواب الوافي لـسؤال اآلخر لـكن احلقـيقة
تختـفي وتنتـهي األسئلـة ح يعود الـتيار الـكهربائي عـبر األسالك الشـائكة التي
طفاة من الـتيار الكهـربائي نعم عنـدما يشغل صاحب حتتضن أعـمدة الكهـرباء ا
ولد الشعبي يخفى السؤال ألهل الزقاق ألنهم ال يكترثون حقاً لإلجابة الشافية ا
ـعود فـإن الـناس قـد اعـتـادوا عـلى كلـمـة أو كـلـمات يـنـهـون بـها حـواراتـهم مـثل 
خلـصانه وتخلص ومنو يسمع هل الـكــــــــالم والعالم مستفاده واحنه على ويش
فردات نحـرك برواحنه وشـلنه شـغله بيـهم نارهم تـآكل حطـبهم وكثـيرة هي تـلك ا

العراقية التي نسمعها بعد إنتهاء كل نقاش سياسي أو خدمي!! 
عجزة الـكونية? ومن يقف سـؤول عن تلك ا وللـحظة لم يعرف الـعراقيون من هو ا

ستفيد الوحيد فيها?  ضدها ? ومن ا
ألنـهم اليـريــدون أن يـكـون هــنـاك حل لـهــا ألنـهم قـد تــعـودوا عـلى ذلـك االنـقـطـاع
واحلـرمـان مـنذ عـقـود طـويـــــــلـة إبـان حـكم الـلعـ هـدام وجالوزته الـذين تـسلط
ا يـحـتـاجون من خـدمـات أو ما حـكـمـهم على قـتل الـنـاس وعدم االكـتــــــــــــراث 
يــحــفظ لــهم مـــكــانــتــهم االجــتــمــاعــــــــــيــة وتــوفــيــر فـــرص عــمل لــهم جتــعــلــهم
يـعـيـــــــــــشـون في بـلدهـم كرام نـعم كل ذلـك كان في حـكم الـقـتـلـة فـحـكمـهم لم
اء واخلـدمات األسـاســـــــية بـل قتلـوا واستـباحوا يتـوقف عن قطع  الـكهربـاء وا
ظلـمة عن سماء دماء الـعراقيــــــ قـاطبة واليـوم وبعد سقـــــــــوط تلك احلقـبة ا
العـراق أتت وجوه جـديدة ظن الـناس انـهم أبنـاء وطنـهم اخمللصـون له ولهـــــــم
لكن مع كل األسف الـشديـد لم يـكونـوا هكـذا فقـد رأيـناهم قـد تركـوا شعـاراتهم
الــتي أتـــــــــوا فــيـهـا لــلـعـراق فـي صـنـاديق االقــتـراع الـتـي فـازوا فـيــهـا وفـضل
ـظلـوم بســــــــــوف نعـمل وسوف شعـاراتــــــــهم الـرنانـة التي اتـخمت الـشعب ا
ــجــرد صــعــود هــؤالء الــســاســة وراح صــوت الــنــاخب نــكــون وكــلــهــا راحت 
ناصب والتــــــــــقاتل عليها احلل العـراقـــــــــي في صندوق قد احرقتـه نيران ا
الــوحـيــد هـو اآلن واجلــواب الــشـافي لألســئـلــة الـتـي تـخــرج في فـصل الــصـيف

وحتديداً في تموز. 
انه ال كهـرباء ومياه الشرب الصاحلة للـشرب إال يكون ملف تلك اخلدمات بأيدي
عراقـيـة بـحته وال جنـد ذلك إال بـرجـال احلـوزة احلوزة الـتي سـارعت لـلـدفاع عن
العـراق وأهله ودفعت عنهم اخلطـر بالغالي والنفيس نـعم  احلل األمثل هو تسليم
هـذه اخلـدمات مع مـيـزانـيـاتهـا االنـفـجـاريـة بيـد أحـد الـسـادة من خدمـة الـعـتـبات
هدي الكربالئي أو  سماحة قدسة اما سماحة الشيخ عبدا قـدسة في كربالء ا ا
الـسـيـد أحـمـد الــصـافي دامت بـركـاتـهـمــا  فال يـوجـد حل ألزمـة في الـعـراق  إال

. برجال الدين اخمللص

 -1-
هنة هو أول أسباب النجاح   انّ عشق ا

أما اذا كـان قد دُفع الـيهـا دفعـا دون انْ يكـون راغبـاً فيـها فـلن يكـون في أحسن
هني ... ستوى ا الفروض اال رقما ال يُلتفت اليه على ا

 -2-
هنة يستتبعُ التوفر على كلّ العناصر الالزمة للبراعة فيها . انّ عشق ا

 -3-
ـهنة ـهنـة ال تعـتري مَنْ اتـخذ ا ـارسة ا َللَ والـضجـر والشـكوى من  انّ حالـة ا

عن عشقٍ وتَعَلُق حقيقيّ .
هذا عـلى خالف من فرضت عـليهم ظـروف معـينة ان يـباشروا الـعمل في مـهنة ال
ن تربطـهم بها رابطة قلبية ورغبة شخـصيّة  فهؤالء كمن يفرض عليهم الزواج 

ال يرغبون باالقتران به .
 -4-

) لهم .. فـأبدعوا وهنـاك رجال اختـاروا (اخلَطـابة) في اجملـالس احلسيـنيـة (مهنـةً
وجنحوا اي جناح .

هنتهم   ا جاء لشدة تعلقهم  وما كان جناحهم ذاك صدفةً عابرة وا
ا تتطلبه من توفر على اإلحاطة بالتاريخ  واالنتهال من ينابيع اللغة ونهوضـهم 
فاهيم سـتمع اليهم  فضالً عن اسـتحضار ا واألدب ما يـشفي ظمأهم وظمأ ا

يام . صطفى واله ا واقف في احاديث وسيرة النبي ا القرآنية وغرر ا
ام جيد بثقافة العصر  ومشكالت أبنائه .. مضافا الى إ

 -5-
لقد خلصّنا في بَيْتَيْن من الشعر مقومات اخلطيب الناجح فقلنا :

تزجُ العلمُ بِسِحرِ األدبْ 
ويقطرُ الفنُّ اذا ما خَطَبْ 

وينتشي القلبُ ويهوى بأنْ 
اءِ الذَهبْ  يكتبَ ما قِيلَ 
عـطيات العـلمية ال اخلرافـات واألساطير واألبـاطيل واالسرائيلـيات هي العمود فا

الفقري للخطاب الناجح 
ستمع باسلوبٍ عَذْبٍ مغموس باألدب  وال ينفع ذلك مالم تتم تأديتُه الى ا

ثم أنْ طـريـقـة الــعَـرْض لالفـكـار واسـتـعـراض احلــقـائق والـشـواهـد البـد أنْ تـأتي
ـهارة الـفنـية ويـشد السـامع دون أنْ يعـتريه مـتنـاسقـة متـرابطـة على نـحو يـبرز ا

لل أو شرود الذهن . ا
ومــتى كـانت اخلـطـبـة جــامـعـة لـهـذه الـشــروط كـان لـهـا اثـرهـا الــبـلـيغ في نـفـوس

اء الذهب . ستمع وَوَدُوا لو انها تكتب  ا
 -6-

تميزة انّ اخلطـباء البارزين هم من أعالم الـرجال في كل عصر ولـهم مكانتُـهم ا
في اجملتمع 

فاذا مارحلوا الى العالم اآلخر بقيْت ذكراهم وأخبارهم  ماثلةً في االذهان .
 -7-

رحـوم الـعالّمة الـشـيخ محـمد عـلي الـيعـقوبي ومن مـشـاهيـر اخلطـبـاء وكبـارهم ا
(ت1965) فهو خطيب كبير 

وأديب بارع 
ومحقق معروف 

ومؤلف منتج صاحب موسوعة (البابليات) 
وشاعر المع 

واحد شيوخ الظرف والتاريخ الشعري 
عشق مهنته حتى انه لم يكن يرضى عنها بدالً على االطالق .

ـرحوم الدكتور السيد محمد بحـر العلوم في ما كتبه عن الشيخ اليعقوبي يقول ا
عـمـيـد الرابـطـة األدبـية فـي النـجف وشـيخ اخلـطبـاء في الـنـصف األول من الـقرن

اضي (ت1965): ا
ـهمـة في الـدولة ـنـاصب ا ـسؤولـ تـسـنم بعض ا (وحـيـنمـا عـرّضَ علـيه بـعض ا

رفض } 
راجع  ما كتبه السيد بحر العلوم بعنوان

حملات من حياة الشيخ اليعقوبي ص 244
وقال :

أّأَرتاح بالكرسيّ مُزدهياً بِهِ 
نابِرُ  وتهتزُّ مِنْ شوقٍ اليّ ا

أَأَضرعُ مأموراً لِناهٍ وآمرٍ
ولي مِقْوَل في الشَعْبِ ناهٍ وآمِرُ 

اذا ما رمى أصمى الطغاةَ بنبلِهِ 
غافِرُ  ولم حتمِها أذراعُها وا

واردُ) معشراً  ومن عجب تُغرى (ا
صادِرُ) ولم تَدْرِ ما جتني عليها (ا

قنع  رضيتُ لنفسي في احلياة 
من العيش يأباه خطيب وشاعِرُ

ولم ادّخرْ غير القناعة ثروةً
وتلك التي تَبْقى وتَفْنى الذخائِرُ 
ـوظـفـ بـالـرغم مـن أنـهم طـرقـوا بـابه ولم يـطـرق انه رفض االنـخــراط في سـلك ا
نبر وباخلطابة ودوره الرائد في بابـهم وأشار الى اعتزازه با
وارد ضمار  وله من القناعة ما يغنيه عن سائر ا هذا ا

.
ومـا الشـيخ الـيعـقوبي  –رحـمه الله  –اال مـثـال واحد
من أمثـله كـثيـرة تكـاد ال تُـحصى عن مـهـنيـ عشـقوا

مهنتهم في سائر االختصاصات األخرى .
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ــتـزوجـة من وأضــافت احملـامــيـة ا
مـثل جورج كلـــــــــــوني "سنـلجأ ا
إلى كـل الــــــــــــســبل الـــقــانــونــيــة
للدفاع عن حقـــــــــوقها وعن حرية
الـــصــحــافـــة ودولــة الـــقــانــون في

." الفيليب
Õ«dÝ ‚öÞ«

وتــــنـــضـم كـــلــــوني إلى فــــريق من
احملـامـ الدولـيـ الـذين يعـمـلون
حـول هـذا الـقـضـيـة بـالـتـعـاون مع

زمالء لهم في مانيال. 
وعـمــلت كـلــوني ســابـقــاً في فـريق
الـدفــاع عن صـحــافـيـ مـن وكـالـة
رويترز أطلق سراحهما مؤخراً في
بــورمـا.ويـتــــــــــنـقـد مـوقع "رابـلـر"
بـــشــــدة احلـــرب الـــدمــــويـــة الـــتي

{ مـــانــــيال (أ ف ب) - انــــضـــمت
احملــامــيــة أمل كـــلــوني إلى فــريق
الدفـاع عن الصحافـية الفـيليبـينية
مــــاريـــا ريـــســــا الـــتي تــــتـــعـــرض
"لالضطهـاد" بسبب تغـطيتها الداء
حــــكــــومــــة الــــرئــــيـس رودريــــغـــو

دوتيرتي وفق الدفاع.
وأعـلن مـكـتب احملـامـيـة اللـبـنـانـية
تـخـصـصة بـحـقوق الـبـريـطانـيـة ا
اإلنسـان أن "ماريـا ريسـا صحـافية
شــجــاعــة تـــتــعــرض لـالضــطــهــاد

بسبب عملها".
واخـتـيـرت ريـسـا شـخـصـيـة الـعام
" وتـواجه  2018فـي مـجــلــة "تــا
وقعها رتبطة  العديد من التهم ا

اإللكتروني "رابلر".

يــقــــــــــودهــا دوتــيـــرتي في إطــار
مـــكــافــحـــة اخملــدرات والـــتي قــتل

خاللها آالف األشخاص.
وأوقــــــفت مـــــــاريــــــا ريــــــســــــا في
آذار/مــارس عــقب وصـــولــهــا إلى
مــــطــــار مــــانــــيـال ثم أطــــــــــــــلق
ســراحــهــا بـكــفــالــة واتــهـــــــــمت
نع جهات بأنها انـتهكت قانـوناً 
أجـنـبــيـة من امـتالك وسـائل إعالم

محلية.
ــــــــوقع وفـي عـــــــام 2015 بـــــــاع ا
ســنـدات بـهـدف جـمع أمـوال لـعـدة
جـهـات بـيـنـهـا جلـهـة اسـتـثـمـارية
أميـركيـة "أوميـديار نـتوورك" التي
أســســهــا مــؤسس "إيــبــاي" بــيــار

أوميديار.

أمل كلوني مع
مثل زوجها ا
الشهير جورج

كلوني

تمردين احلوثي ½U—∫ مقاتلون موالون للحكومة اليمنية يطلقون النار من دبابة خالل معارك مع ا
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درجـة تفاصـيلها ادنـاه ضمن تخـصيصات نـاقصات العـامة ا ديـرية العـامة للتـربية في مـحافظـة ذي قار/ شعبـة العقـود) عن اجراء ا تـعلن (وزارة التـربية/ ا
ديرية العامـة للتربية في محافظة ذي قـار/ شعبة العقود الواقعة كاتب والشـركات مراجعة ا ـوازنة اجلارية لعام (٢٠١٩) فعلى الراغبـ فيها من اصحاب ا ا
في قـضاء النـاصرية شارع احلـبوبي/ مقـابل دائرة صحـة ذي قار لغرض شـراء وثائق مسـتندات للـمناقـصة لقـاء مبلغ (٢٥٠٠٠٠) مائـتان وخمـسون الف دينار
ـدة (١٥٠ يوم) من مصرف معتمد غـير قابل للرد وتقد الـتأمينات األولية بنـسبة (١%) من مبلغ العطـاء بشكل خطاب ضمان او صك مصـدق او سفتجة نافذة 
ناقصـة على شكل عـرض فني وآخر جتاري داخل غـالف مغلق ومخـتوم يكتب سـتمسكـات اخلاصة بـا سـتندات وا في الـعراق بحـيث حتفظ وثائق العـطاء وا
ـديرية العامـة للتربية في ناقصـة واسم الشركة الراغـبة باالشتراك بـشكل واضح وتوضع في صندوق الـعطاءات لدى مقـرر جلنة الفتح في ا عـليه اسم ورقم ا

صادف ٢١ / ٧ / ٢٠١٩) وال يقبل اي عذر بشأن التأخير). محافظة ذي قار وآخر موعد لتقد العطاءات في الساعة احلادية عشرة صباحا يوم االحد ا

طلوبة ستمسكات ا ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- شـهادة التأسيس للشركة صادرة من دائرة تسجيل الـشركات في وزارة التجارة على ان تكون نافذة ويراعى للشـركات غير العراقية مصادقتها من اجلهات
عنية. ا

هنة بالنسبة للمكاتب اجملازة. ارسة ا ٢- اجازة 
٣- عقد تأسيس الشركة.

ماثل (٣٠ -٧٠%) مـن قيمة ماثـلة في ذات التـخصص عـدد (٣) مع ما يؤيـد ذلك للسـنوات الـ (١٠) السـابقة ويـجب ان يغطي مـبلغ العـمل ا ٤- تـقد االعمـال ا
طلوب تنفيذه. العقد ا

ديريـة العامـة للتـربية فـي محافـظة ذي قار نـافذة عنـد تقد ٥- كـتاب براءة ذمـة من الهيـئة الـعامة لـلضرائب/ قـسم الشـركات النـسخة االصـلية مـعنون الـى ا
العطاء.

بلغ (١% من مبلغ العطاء) على شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق مرفق بكتاب رسمي ٦- التأمينات االولية 
دة ١٥٠ يوم من تاريخ فتح العطاءات. ديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار نافذة  معنون الى ا

الية لعام (٢٠١٤) الية في حال تـوافرها او الخر سنت تـسبق االزمة ا اليـة اخلتامية الرابحة لـسنت ماليتـ متتاليت بـعد االزمة ا ٧- تـقد احلسابات ا
اي للسنوات (٢٠١٢ - ٢٠١٣) مصدقة من قبل محاسب قانوني.

ؤهالت الكادر الفني والتخصصي لصاحب العطاء. ٨- بيان توضيحي 
رفقة مع العطاء. واصفات الفنية ا ٩- كتاب تعهد موقع ومختوم يتعهد فيه مقدم العطاء بااللتزام با

١٠- وصل الشراء (النسخة األصلية).
فوض. ستمسكات للمدير ا ١١- صورة ا

فوض. دير ا راجعة لغير ا ١٢- كتاب تخويل بالتوقيع وا
كتب. وقع االلكتروني للشركة او ا ١٣- تثبيت ا

متازة عند تقد العطاء (نسخة مصورة). ١٤- هوية غرفة التجارة الدرجة ا
كتب. ١٥- تقد كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية عن صاحب الشركة او ا
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فقـدت مـني الـبـاج الـصادر
ركـزي العراقي من الـبنك ا
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