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مـــوسكــو تدعــو بغـداد للقضـاء عىل »داعش«: ننتظر الضوء األخرض
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»فريدريش شيلر«

أن يؤمن األغلبية
 بأن شيئاً ما صحيح ليس دليالً

 على صحته

ص4بـروكسـل مـصـابـة بـالـشـلـل

خفايا »داعش« بيد العراق
بغداد أعدت قوائم مفصلة بـ »القيادات« وجرائمهم.. وتعتزم تسليمها إلى المجتمع الدولي

     المستقبل العراقي / خاص

ح�دّدت الق�ّوات األمني�ة قوائ�م مفّصل�ة باس�م 
»قي�ادات« تنظي�م »داع�ش« كمس�ؤولين عن جميع 
المجازر التي حدثت داخ�ل العراق وخارجه، معتمدة 
بذل�ك عل�ى المعلوم�ات االس�تخبارية الت�ي حصلت 
عليها، فيم�ا تبّين أن أغلب »قيادات« التنظيم ينتمون 

إلى حزب البعث الفاشي، وتم تدريبهم في قطر.
وقال�ت مص�ادر، أن »الحكوم�ة العراقي�ة تعتزم 
تس�ليم هذه الملف�ات إل�ى المجتمع الدول�ي لتقوم 
بمالحق�ة هؤالء ك�ون الكثي�ر منهم يقي�م في دول 

أوربّية وعربية والسيما في قطر«.
وأوضحت المصادر، أن »القّوات األمنية والحش�د 
الش�عبي بدأت فعلي�اً بالقي�ام بحملة اغتي�ال هؤالء 
في المناطق التي يس�يطر عليه�ا »داعش« من خالل 
العملي�ات الفردية«، الفت�ة إلى أن ه�ذه المعلومات 

ستس�اعد كثيراً في إنهاء التنظيم اإلرهابي الذي أخذ 
يق�وم عملياته اإلرهابي�ة في جمي�ع دول العالم بال 

استنثاء.
ووفقاً للمصادر، فإن الحكومة العراقّية تأمل من 
المجتمع الدولي المس�اعدة بع�د أن ذاق نار اإلرهاب 

وعدم تجاهل العراقيين مجدداً.
وأشارت المصادر إلى أن »روسيا حّتى اآلن اتخذت 
خطوات جدية في مالحقة هؤالء، خاصة بعد أن أخذت 
تفضح الممولين للتنظيم في قطر والسعودية«.يذكر 
أن تنظيم )داعش( قد اس�تولى على مدينة الموصل، 
مرك�ز محافظة نين�وى، )405 كم ش�مال العاصمة 
بغداد(، في )العاش�ر من حزي�ران 2014 المنصرم(، 
قبل أن يمد نش�اطه اإلرهابي لمناط�ق أخرى عديدة 
من الع�راق، ويرتكب فيها »انته�اكات« كثيرة عدتها 
جهات محلية وعالمية »جرائم ضد اإلنس�انية وإبادة 

جماعية.

حمـافـظ البصـرة يـوجـه باستنفــار امكانـات الدوائر كافـة
 لتسهيل دخول الزائرين عرب الشالجمة

نتيجـة فحـص
جثة اجللبي: حالـة وفـاتـه 
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      بغداد / المستقبل العراقي

بغداد / المستقبل العراقي
قال�ت وكال�ة انترفاكس لألنب�اء نقال عن 
متحدث باس�م الكرملين إن الرئيس الروسي 
فالديمير بوتي�ن والزعيم اإليراني األعلى آية 
الله لس�يد عل�ي خامنئي اتفق�ا أمس االثنين 
على أن�ه ينبغي أال تف�رض الق�وى العالمية 

إرادتها السياسية على سوريا.

والتق�ى بوتين م�ع الس�يد خامنئي على 
هام�ش قمة منتدى الدول المصدرة للغاز في 
طهران.ب�دوره،  ق�ال الس�يد خامنئي خالل 
اجتماع مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
ف�ي طه�ران إن السياس�ات األمريكي�ة ف�ي 
المنطق�ة تمثل تهديدا ل�كال البلدين ودعا إلى 

تعزيز العالقات بين طهران وموسكو.
وذكرت وكاالت األنباء الرسمية أن السيد 
خامنئي ق�ال ف�ي االجتماع ال�ذي عقد على 

هام�ش قم�ة منتدى ال�دول المص�درة للغاز 
ف�ي طهران »األمريكيون لديهم خطة طويلة 
األمد ويحاولون الهيمنة على سوريا ومن ثم 
على المنطقة بأسرها... هذا تهديد لكل الدول 

خاصة روسيا وإيران.«
وأضاف »الواليات المتحدة تحاول تحقيق 
أهدافه�ا العس�كرية الفاش�لة ف�ي س�وريا 
بالسبل السياس�ية« في إشارة إلى محادثات 

السالم المقترحة النهاء الحرب في سوريا.

السيد خامنئي وبوتني.. اتفاق عىل »إصالح« املنطقة

ص2املرور تعلن عن الطرق املقطوعـة أثنـاء زيـارة أربعينيـة اإلمـام احلسيـن »عليـه السـالم«
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ناقشا الحلول في سوريا وإنهاء الدور االميركي المدمراحلشد حيرض ملعركة كربى ضد »داعش« يف الرشقاط
       المستقبل العراقي/عادل الالمي

يحضر الحشد الش�عبي, عملية  
عس�كرية كبرى لمالحق�ة تنظيم 
»داع�ش« بع�د الزي�ارة األربعينية 
التي تصادف مطلع الشهر المقبل, 
وس�ط تعتي�م كبي�ر عل�ى المكان 
والزمان.وبم�ا أن معركة الرمادي 
باتت بحكم المحس�ومة اثر التقدم 
الق�وات األمنية  الكبي�ر واقت�راب 
م�ن مرك�ز المدينة, م�ن المتوقع 
أن تك�ون الحويج�ة أو الش�رقاط 
أو الفلوج�ة ه�ي م�كان المنازل�ة 

الكبرى المقبلة السيما بعد تحرير 
قض�اء بيجي. وق�ال مصدر مقرب 
ل�«المستقبل  الش�عبي  الحشد  من 
الحش�د  قي�ادة  ب�ان«  العراق�ي«, 
تخطط وتعد الع�دة لمعركة كبرى 
ضد عصابات »داع�ش« بعد انتهاء 
الزيارة األربعينية«.ورفض المصدر 
اإلدالء بمزيد من المعلومات ِبشان 
العملي�ة الكبرى, لكن�ه اقر بوجود 
ضغوط�ات أمريكية لمنع الحش�د 

من اقتحام الفلوجة و الموصل.
بالمقابل, أكد المصدر ذاته, بأنه 
»ووفقاً للمعلومات االستخباراتية 

الميداني, ف�ان »داعش«  والرص�د 
أيض�ا يحض�ر لعملي�ات إرهابي�ة, 
كون�ه يحش�د عناص�ره  بصحراء 
سامراء من جهة الحويش ». وقبل 
أي�ام, ش�هدت منطق�ة الحوي�ش 
بس�امراء اش�تباكات عنيف�ة على 
خلفي�ة محاول�ة »داع�ش« التمدد 
بالمناط�ق الت�ي حرره�ا الحش�د 
الشعبي مؤخراً.ونفت هيئة الحشد 
الش�عبي، أمس األول األحد، وجود 
أي »تراج�ع أو خ�رق« أمن�ي ف�ي 

محافظة صالح الدين.
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      بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر أمني في محافظة صالح الدين، أمس 
االثنين، بأن الحش�د الشعبي في مدينة تكريت تمكن 
م�ن تحري�ر 22 عائلة هارب�ة من قض�اء الحويجة، 
جنوب غرب كركوك، )250كم شمال بغداد( احتجزها 

تنظيم )داعش( بعد هروبها من القضاء.
وقال المصدر إن “حش�د قبيل�ة العبيد في ناحية 
العل�م، ش�رقي تكريت، تمك�ن من تحري�ر 22 عائلة 
هارب�ة من قض�اء الحويج�ة، )55كم جن�وب غرب 
كركوك( احتجزها تنظيم )داعش( في سلسلة جبال 
حمرين، شرق تكريت)170 كم شمال بغداد(”، مبينا 
ان “ هذه االسر استطاعت التواصل مع قوات الحشد 
الش�عبي المتواجدة في جبال حمري�ن وتمكنت تلك 
الق�وات م�ن تحديد مكانه�ا وتحريرها م�ن عناصر 
داعش”. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن 
اس�مه، أن “العوائل المحررة م�ن التنظيم تم نقلهم 

إلى منطقة الربيضة، شمالي ناحية العلم”.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت خلي�ة االع�الم الحربي أم�س االثنين عن 
مقتل وجرح العشرات من مسلحي تنظيم داعش في 
قص�ف جوي ط�ال وكرين يتحصن بها المتش�ددون 
في االنبار. وقالت الخلية في بيان تلقت “المس�تقبل 
العراقي” نسخة منه، ان “طيران الجيش دمر وكرين 
لعناص�ر داع�ش االرهاب�ي يتواجد فيه�ا العديد من 

االرهابيين في منطقة البو فليس باالنبار”.
واضاف�ت ان القص�ف اس�فر ع�ن مقت�ل وجرح 
العش�رات م�ن المتش�ددين الذين كان�وا يتحصنون 

بالوكرين.

      بغداد / المستقبل العراقي

التقى وزير النقل باقر الزبيدي باللجنة المش�كلة 
بتوجيهه والخاصة بوضع ضوابط المستثمر الجوي 
AOC والمؤلفة من المفت�ش العام للوزارة والمدراء 

العامين للدوائر الفنية والعقود والقانونية.
وجرى خالل اللقاء الموسع بحث ما توصلت اليه 
اللجن�ة من الية له�ذه الضوابط وف�ق صيغة جديدة 
تسهم في االرتقاء بأداء س�لطة الطيران المدني في 
مجال منح شهادة AOC للمستثمر الجوي في مجال 
تأسيس الش�ركات الخاصة بنقل المسافرين )الناقل 
الوطني( والش�حن الجوي والنقل بواسطة طائرات 
الهليكوبت�ر المدني�ة وVIP وت�م التوص�ل الى رؤية 
واضحة لهذه الضوابط وس�يتم مناقشتها واقرارها 

في اجتماع هيئة رأي الوزارة االسبوع القادم.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت عائلة النائب احم�د الجلب�ي ان الفحوصات الطبية 
لجثة الراحل اثببت ان حالة الوفاة كانت طبيعية.

وتوفي الجلبي بداية الش�هر الجاري اثر نوبة قلبية بحسب 
التقارير الطبية االول�ى. والجلبي له من االعوام 70، ويعد من 
ابرز السياس�يين بعد 2003، والكثير يعده ع�راب تغيير نظام 
صدام حس�ين. وذك�ر بيان لعائل�ة الجبلي تلقت “المس�تقبل 
العراقي” نس�خة منه، “بعد اجراء تش�ريح جث�ة الفقيد أحمد 
عب�د اله�ادي الجلبي، وارس�ال العين�ات الخاصة ال�ى دولتين 
خ�ارج العراق ظهرت نتجية الفحوصات والزرع المختبري ان 

وفاة الفقيد كانت طبيعية”.

      بغداد / المستقبل العراقي

رجح عضو اللجنة القانونية النائب علي المرش�دي ترحيل 
التصوي�ت عل�ى قانون العف�و العام داخل مجل�س النواب الى 
بداي�ة العام المقبل 2016، الفت�ا أن »الفترة الحالية قبل نهاية 

العام الجاري غير كافية إلقرار القانون والتصويت عليه«.
وقال المرشدي ان »الكتل السياسية التزال غير متفقة على 
اغلب فقرات قانون العفو العام على الرغم من قراءته القراءة 
االولى والثانية » . واضاف المرش�دي ان »القانون سيمرر في 
حالة ش�موله ألكبر ش�ريحة من الذين يقبعون في الس�جون 
العراقية«، الفتا الى أن »الفترة الحالية قبل نهاية العام الجاري 
غير كافية إلقرار القانون والتصويت عليه«.  وأشار المرشدي 
إلى أن مش�روع قانون العفو العام ال يعطي فرصة للكثير من 
الس�جناء لممارس�ة حياتهم م�ن جديد، موضح�ا أن القانون 

شكلي وال يخرج أحداً من السجن.  

نتيجة فحص جثة اجللبي: 
حالة وفاته طبيعية

النائب عيل املرشدي يرجح التصويت 
عىل قانون »العفو« عام 2016

حترير 22 عائلة هاربة من احلوجية 
احتجزها »داعش« يف محرين

االنبار: مقتل وجرح عرشات الدواعش 
يف تدمري وكرين بقصف جوي 

الزبيدي يلتقي اللجنة 
اخلاصة بوضع ضوابط منح شهادة 

AOC املستثمر اجلوي

مسؤول إيراين كبري: عملنا كل يشء ملنع تقسيم العراق

حمافظ البرصة يوجه باستنفار امكانات الدوائر كافة 
لتسهيل دخول الزائرين عرب الشالجمة

اجلبهة الرتكامنية: الرتكامن يستعدون لتحرير تلعفر 

املرور تعلن عن الطرق املقطوعة أثناء زيارة أربعينية اإلمام احلسني »عليه السالم«
عمليات بغداد تمنع دخول المركبات ذات حمولة اكثر من 5 طن.. وصحة النجف تؤكد مشاركة أكثر من 1200 موظف

      بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر مس�اعد وزي�ر الخارجي�ة اإليراني 
حس�ين أمي�ر عبد اللهي�ان من فكرة تقس�يم 
العراق مش�يرا إلى أن ذلك س�يؤدي إلى إيجاد 

تصدع ال يمكن السيطرة عليه في المنطقة.
وقال عبد اللهيان “إن إيران استخدمت كل 

طاقاتها لمنع حدوث هذا األمر”.
من جان�ب آخر قال عب�د اللهيان في كلمة 
ألقاها ف�ي مؤتمر السياس�ة العالمية بمدينة 
مونترو السويسرية تحت عنوان “الجمهورية 
اإلس�المية اإليراني�ة وأزم�ات غ�رب آس�يا” 
إن طه�ران ت�رى أن ال ح�ل عس�كريا ألزمات 

المنطق�ة وال س�بيل س�وى الحل السياس�ي 
لتس�وية التحدي�ات واألزم�ات الناجم�ة عن 
األفكار التكفيرية.وش�دد عبد اللهيان على أن 
اإلره�اب التكفيري الذي يه�دد األمن العالمي 
اليوم ويستهدف جميع الحكومات والشعوب 
واألدي�ان ج�اء نتيج�ة الممارس�ات التدخلية 
وغير المس�ؤولة لبعض الالعبي�ن اإلقليميين 
والدوليين في منطقة الشرق األوسط وشمال 
التكفي�ري بأن�ه  إفريقي�ا واصف�ا اإلره�اب 
تيار مصطن�ع ومن دون هوي�ة وال عالقة له 
باألديان وقد جرى اس�تغالله كأداة في سياق 

خطأ استراتيجي من جانب بعض الالعبين.
المجتم�ع  أن  إل�ى  اللهي�ان  وأش�ار عب�د 

العالمي هو من يدفع ثمن ذلك اليوم وأن خطر 
هذا النوع م�ن اإلرهاب بلغ حدا يتطلب وحدة 
عالمية وجهودا جماعية لمكافحته واجتثاث 
ج�ذوره الفت�ا أيضا إل�ى أن العراق وس�وريا 
واليم�ن هي نم�اذج متماثلة إلث�ارة األزمات 

فيها عبر اإلرهاب والتطرف والعدوان.
وبش�أن اليم�ن أكد عبد اللهي�ان أن “إيران 
تدي�ن العدوان األجنبي عل�ى األراضي اليمنية 
وترف�ض أي تدخل أجنبي وعس�كري في حل 
األزمة في ه�ذا البلد وتدعم مفاوضات جنيف 
ومبادرة األمين الع�ام لألمم المتحدة إلطالق 
الح�وار اليمن�ي اليمن�ي وتش�كيل حكوم�ة 

الوحدة الوطنية الشاملة”.

      بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه محافظ البص�رة ماجد 
كاف�ة  باس�تنفار  النص�راوي 
والخدمي�ة  الس�اندة  األجه�زة 
لغ�رض  الش�المجة  منف�ذ  ف�ي 
تس�هيل عملي�ة دخ�ول الزائرين 
اإليرانيين المتجهي�ن الى كربالء 
للمش�اركة بزيارة األربعين، بعد 
أن ش�هد المنف�ذ تزاي�د ف�����ي 
أعداد الزائرين، فيما أش�ار الى أن 
االس�تعدادات التي شهدها المنفذ 
هذا الع�ام تفوق س�ابقتها خالل 

زيارة العام الماضي.

وقال النص�راوي خالل زيارة 
ميدانية للش�المجة مع مسؤولي 
الدوائر الخدمية والساندة إضافة 

الى القنصل اإليراني في البصرة ان 
المنفذ جهز ب� 40 جهاز حاسوب 
لغرض تسهيل إجراءات الدخول ، 

بعد أن كان عدد األجهزة في العام 
الماضي 10 حواس�يب ، موضحاً 
أكمل�ت  المحلي�ة  الحكوم�ة  أن 
بالتعاون  للمنف�ذ  التحتي�ة  البنى 
مع الجان�ب اإليراني الس�تيعاب 
األعداد الكبي�رة المتوقع دخولها 

من الجانب اإليراني .
ويتوق�ع المراقب�ون أن تصل 
أعداد الزائرين اإليرانيين الداخلين 
عبر منف�ذ الش�المجة )من 400 
إل�ى 500( ألف زائر، وأن يش�ارك 
مليون�ي زائ�ر إيران�ي بمراس�يم 
زي�ارة أربعي�ن اإلم�ام الحس�ين 

عليه السالم هذا العام .

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س كتلة الجبه�ة التركمانية 
في برلمان إقليم كردستان آيدن معروف 
أن القوات التركمانية تستعد للمشاركة 
التابع�ة  تلعف�ر  مدين�ة  تحري�ر  ف�ي 
لمحافظ�ة نينوى م�ن تنظيم “داعش”، 

مبينا أن التركمان ال يمانعون مش�اركة 
قوات البيش�مركة في عملي�ة التحرير، 
فيما أشار إلى أهمية المشاركة الفعلية 
للتركمان في الواقع السياسي العراقي.

وقال معروف إن “القوات التركمانية 
تس�تعد للمش�اركة في تحرير مدينتهم 
تلعفر ضمن تشكيالت الحشد الوطني”، 

مؤكدا أن “التركمان ال يرون أية مشكلة 
في مشاركة البيشمركة باعتبارها جزءا 

من المنظومة الدفاعية العراقية”.
وأضاف مع�روف أن “مدين�ة تلعفر 
مركز لتركمان العراق ولها أهمية كبيرة 
واستراتيجية بالنس�بة لهم ولمحافظة 
نينوى”، الفت�ا إلى أن “المدينة تعرضت 

لإلهمال خ�الل الس�نوات الماضية ولم 
تشهد أية نهضة عمرانية وتنموية”.

وط�����ال�ب معروف ب�”اإلس�راع 
ف�ي تحرير تلعف�ر من قبض�ة داعش”، 
“الم��ش�اركة  مش�ددا عل�ى ض�رورة 
الواق�ع  ف�ي  للترك����م�ان  الفعلي�ة 

السياسي العراقي”.

وتعتب�ر مدين�ة تلعف�ر ذات األغلبية 
التركماني�ة )70 ك�م غ�رب الموص�ل( 
إح�دى المراكز الرئيس�ية للتركمان في 
تح�ت  المدين�ة  ووق����ع�ت  الع�راق، 
س�يطرة تنظي�م “داعش” ف�ي حزيران 
2014، م�ا أدى إلى نزوح أكثر من 95% 

من سكانها.

      بغداد / المستقبل العراقي

الم�رور  مديري�ة  أعلن�ت  فيم�ا 
العامة عن القطوعات وخطة السير 
الخاص�ة بزي�ارة األربعي�ن، اعلنت 
قي�ادة عملي�ات بغ�داد ان المركبات 
ذات حمولة اكثر من 5 طن س�تمنع 
دخولها للعاصمة، ف�ي الوقت الذي 
أكدت دائرة صحة النجف نش�ر أكثر 
م�ن 70 مف�رزة طبي�ة عل�ى ط�ول 
طري�ق ال�زوار بمش�اركة اكثر من 

1200 موظف.
وق�ال العمي�د عم�ار ولي�د م�ن 
مديرية الم�رور العامة إن “الخروج 
من بغداد باتجاه كربالء والحلة أثناء 
زيارة األربعين لن يكون عبر الطريق 
االعتي�ادي الم�ار بمنطق�ة ال�دورة 
باتج�اه س�يطرة األق�واس، بل عن 
طريق منطقة البياع باتجاه الشرطة 
الرابعة وبعدها منطقة الس�ويب ثم 
الخروج”، موضحا أن “المنطقة ما 
بين سيطرة اليوس�فية لغاية نهاية 
اللطيفي�ة س�تغلق بالكام�ل ذهاب�ا 
وإياباً وتخصص لحركة الزائرين”. 

وأض�اف ولي�د، أن “الدخول الى 
بغداد سيكون عبر المنطقة القادمة 
من الحلة على طريق المرور السريع 
قبل النزول على المنطقة اليوسفية 
باتج�اه  س�يكون، وهن�اك مخ�رج 
س�يطرة العدواني�ة ت�ؤدي الى هور 
رج�ب والبوعيثة ث�م ترتبط بطريق 
جس�ر ال�دورة الس�ريع”، مبين�ا أن 

“جس�ر الدورة سيغلق بدء من بغداد 
الجدي�دة باتجاه ال�دورة ويخصص 
لمس�ير الزائري�ن، بينم�ا س�يكون 
مس�ار الجس�ر الق�ادم م�ن الدورة 
باتجاه بغ�داد الجديدة مفتوحا أمام 

حرك�ة المركبات”. وتاب�ع وليد، أن 
“ش�ارع القناة بدء من جسر الشعب 
باتجاه بغداد الجديدة يغلق للزائرين، 
أما الجانب االقادم من جس�ر ديالى 
مفتوح�ا”،  يك�ون  القن�اة  باتج�اه 

مش�يرا الى “وجود قطوعات أخرى 
م�ن جانب منطق�ة الش�علة باتجاه 
وم�ن  الدوري�ش  وتقاط�ع  البي�اع 
ثم طري�ق الم�رور الس�ريع باتجاه 
ال�دورة”.  وأك�د ولي�د، أن “الخطة 

ستدخل حيز التنفيذ يوم 25 تشرين 
الثان�ي الجاري، وقطوع�ات الطرق 

متعلقة بالجانب األمني”.
م�ن  الماليي�ن  أن  إل�ى  يش�ار 
المسلمين في داخل العراق وخارجه 

ال��20 م�ن صف�ر  يقص�دون ف�ي 
محافظة كرب�الء ألداء زيارة اإلمام 
الحس�ين وأخيه أبي الفضل العباس 
)ع( بمناس�بة م�رور 40 يوما على 

واقعة الطف.
بدوره�ا، اعلن�ت قي�ادة عمليات 
بغداد ان المركبات ذات حمولة اكثر 
من 5 طن ستمنع دخولها للعاصمة 
خالل زيارة اربعينية االمام الحسين 
)ع(، فيما اشارت الى انها خصصت 
60 سيارة منها لنقل الزائرين ضمن 

حدود قاطع العمليات.
وقال قائ�د عمليات بغداد الفريق 
الرك�ن عب�د االمي�ر الش�مري خالل 
مؤتم�ر صحاف�ي ان “خط�ة زيارة 
)ع(  الحس�ين  االم�ام  اربعيني�ة 
تتضمن اغالق منطقة بغداد الجديدة 
بالكام�ل والجانب االيمن من طريق 
الدورة الس�ريع باتج�اه اللطيفية”، 
مبين�ا انه “س�يتم نش�ر منتس�بين 
من الجريمة المنظم�ة والنجدة في 
االزق�ة والمح�الت من اج�ل حماية 
الزوار”. واضاف الشمري ان “قيادة 
عملي�ات بغ�داد خصص�ت نحو 60 
س�يارة تابعة لها لنقل الزوار ضمن 
حدود قاطعها”، مشددا على ضرورة 
“مراقبة االش�خاص الذين يقومون 
بحمل االواني الخاصة بالطعام التي 

من الممكن ان تكون مفخخة”.
ودعا الشمري الى “عدم التصديق 
باالش�اعات المغرضة الت�ي تحاول 
ب�ث التفرقة”، مطالبا ل��”ان يكون 

هناك شخصين في كل موكب خالل 
الليل لضمان سالمة الزوار”.

إل�ى ذل�ك، أعلن�ت دائ�رة صحة 
النجف عن تنفيذ خطة خاصة بزوار 
األربعي�ن الماري�ن عب�ر المحافظة 

لتقديم كافة الخدمات الطبية.
وقال المتحدث باسم دائرة صحة 
النج�ف س�الم نعم�ة إن “المديرية 
وضعت خطة خاصة بزوار األربعين 
باش�رت العمل بها منذ بداية ش�هر 
صف�ر بمش�اركة 1240 موظفاً في 
الخط�ة”، مبيناً أن “الخطة ش�ملت 
مختل�ف  تق�دم  مف�رزة   71 نش�ر 

الخدمات الطبية للزوار’’.
“المف�ارز  أن  نعم�ة  وأض�اف 
نش�رت من جن�وب المحافظ�ة الى 
ش�مالها وبكل االتجاه�ات المؤدية 
ال�ى محافظ�ة كرب�الء”، الفت�اً إلى 
أن “المديرية قامت أيضاً بنش�ر 91 

سيارة إسعاف للحاالت الطارئة”.
المشكلة  العمليات  وكانت غرفة 
ف�ي محافظ�ة النج�ف أعلن�ت في، 
ال��14 م�ن تش�رين الثان�ي 2015، 
المباش�رة بتطبي�ق الخط�ة األمنية 

الخاصة بزيارة األربعين.
م�ن  الماليي�ن  أن  إل�ى  يش�ار 
المسلمين في داخل العراق وخارجه 
ال��20 م�ن صف�ر  يقص�دون ف�ي 
محافظة كرب�الء ألداء زيارة اإلمام 
الحس�ين وأخيه أبي الفضل العباس 
)ع( بمناس�بة م�رور 40 يوما على 

واقعة الطف.

املوارد: تركيا قطعت املياه عن الفرات دون ابالغ العراق
      بغداد / المستقبل العراقي

المائي�ة  الم�وارد  وزارة  اعلن�ت 
تركي�ا  ان  االثني�ن،  أم�س  العراقي�ة، 
تصرفت فرديا لمدة س�تة اشهر بقطع 
المي�اه عن الفرات، مبينة ان ذلك تم من 

دون ابالغ العراق. 
وقال وزير الموارد محسن الشمري 
في مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة  
إن “الجان�ب الترك�ي ف�ي هذه الس�نة 
تصرف في نهر الفرات من شهر شباط 
ولغاية تموز بش�كل فردي بشأن قطع 
المي�اه وتخفي�ض االطالق�ات”، مبينا 
ان “ذل�ك تم م�ن دون اع�الم الحكومة 
العراقي�ة به�ذه االج�راءات”. واضاف 
الش�مري، أن “التع�اون التركي بش�أن 

المي�اه ه�ي دون المس�توى المطلوب 
مع الجانب العراقي”، مش�يرا الى “اننا 
تحدثن�ا م�ع المس�ؤولين االت�راك في 
بغ�داد وانق�رة والمحاف�ل الدولية عن 
طري�ق اليونس�كو واالتح�اد االورب�ي 
بش�ان التعاون معنا في مس�ألة المياه 

بدون اتخاذ اجراءات فردية”.
 ودعا الش�مري، الحكومة العراقية 
ال�ى “بذل جه�ود متنوعة م�ع الجانب 
الترك�ي للحصول عل�ى المي�اه باتجاه 

العراق”. 
ودع�ت وزارة الم�وارد المائية، في 
كانون االول 2014 االم�م المتحدة الى 
تش�ريع القواني�ن الدولي�ة بي�ن الدول 
المتشاطئة مع العراق، مطالبة بأهمية 
عق�د مؤتم�ر دول�ي لتنظي�م الوض�ع 

المائي مع هذه الدول. ويبلغ عدد روافد 
نه�ر دجلة الت�ي تنبع من إيران س�واء 
الموس�مية منه�ا أو الدائم�ة 30 رافدا، 
حي�ث قام�ت إي�ران بتحويل مس�ارات 
معظمها إلى داخل أراضيها، إضافة إلى 
بناء سدود عدة منها خمسة سدود على 

نهر الكارون. 
يذك�ر أن حال�ة الجفاف اس�تفحلت 
في العراق خالل العامين 2007 و2008 
في جميع محافظات البالد بس�بب قلة 
سقوط األمطار وسوء استعمال المياه 
في الس�قي وانخفاض مناسيب المياه 
لنهري دجل�ة والفرات اللذي�ن يعانيان 
أص�اًل انخفاض حصصهم�ا في العراق 
بنسبة بلغت الثلثين على مدى الخمسة 

وعشرين عاًما الماضية.
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      بغداد / المستقبل العراقي

اطلق�ت وزارة التعلي�م العالي والبحث العلمي، أمس االثنين، االس�تمارة االلكترونية للتعلي�م الحكومي الخاص 
الصباحي، فيما حددت السابع من الشهر المقبل آخر موعد للتقديم.

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة سهيل نجم عبد الله في بيان تلقت “المستقبل العراقي” 
نسخة منه، إن “وزارة التعليم العالي اطلقت االستمارة االلكترونية للتعليم الحكومي الخاص الصباحي”.

وأش�ار عبد الله الى أنه “بإمكان الطلبة من خريجي الس�نة الدراس�ية الحالية والسنة الدراسية السابقة التقديم 
لهذه الدراسة بحسب الحدود الدنيا لكل سنة بشرط ان ال يقل معدل الطالب عن درجتين صحيحتين على المعدل من 

معدل الطالب المقبول ضمن القبول المركزي”.
وأضاف “بامكان الطالب تقديم اختيار واحد او اختيارات متعددة وبما ال يزيد على عش�رة اختيارات”، مؤكداً أن 

“على الطالب مراجعة اقرب جامعة لتفعيل خياراته”.
وتابع أن “الوزارة حددت نهاية الدوام الرس�مي من يوم االثنين الموافق الس�ابع من ش�هر كانون االول المقبل 

آخر موعد للتقديم”.

اطالق االستامرة االلكرتونية للتعليم احلكومي الصباحي اخلاص 

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

انطلق�ت, أمس االثني�ن,  أولى 
المهم�ات القتالية الفرنس�ية ضد 
داع�ش ف�ي س�وريا والع�راق من 
حامل�ة الطائرات )ش�ارل ديغول( 
الت�ي وصل�ت إل�ى ش�رقي البح�ر 
المتوس�ط, فيم�ا أعلن�ت س�لطة 
ع�ن  العراق�ي  المدن�ي  الطي�ران 
تعليق جمي�ع الرحالت الجوية من 
والى مط�اري اربيل والس�ليمانية 
بسبب تحرك جوي روسي بإطالق 
عل�ى  الم�دى  بعي�دة  صواري�خ 

سوريا.
مقات�الت  ام�س,  وأقلع�ت, 
فرنسية من حاملة الطائرات شارل 
ديغول في ش�رق المتوسط للقيام 
بمهم�ات ف�وق مناط�ق خاضع�ة 
ف�ي  »داع�ش«  تنظي�م  لس�يطرة 
العراق وس�وريا, بحس�ب مصادر 

عسكرية .
عل�ى  الحص�ول  يتس�ن  ول�م 
معلوم�ات فوري�ة ح�ول طبيع�ة 
المهمة ما اذا كانت لالس�تطالع او 
ش�ن ضربات، والتي تأتي بعد أيام 
على اعتداءات باري�س التي تبناها 

التنظيم اإلرهابي.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هوالند »سنكثف ضرباتنا وسنختار 
األه�داف الت�ي تلح�ق اكب�ر ضرر 

ممكن بهذا التنظيم اإلرهابي«.
المتمرك�زة  ال26  والمقات�الت 
عل�ى حامل�ة الطائ�رات تضاع�ف 
عل�ى  الفرنس�ي  الجي�ش  ق�درات 
ضرب اهداف ف�ي المنطقة بمعدل 
ث�الث مرات تضاف اليها 12 طائرة 

متمركزة في االمارات واالردن.
عس�كري  لمص�در  ووفق�اً 

فرنسي فان المقاتالت على حاملة 
الطائ�رات س�تبقى خ�ارج مرمى 
المض�ادات الس�ورية عبر مرورها 
بتركيا م�ن الش�مال أو األردن من 

الجنوب.
ف�ان  الج�وي  الجان�ب  وم�ن 
التنس�يق لتجن�ب اي ح�ادث م�ع 
ال�روس المتواجدين عس�كريا في 
شمال غرب سوريا يمر عبر القيادة 
تق�وده  ال�ذي  لالئت�الف  العام�ة 

الواليات المتحدة، ومقرها قطر.
البح�ري  الجان�ب  م�ن  ام�ا 
الروس�ية  األركان  قيادت�ي  ف�ان 
نهاي�ة  ف�ي  باش�رتا  والفرنس�ية 
األس�بوع الماضي تبادل معلومات 
الن حامل�ة الطائ�رات الفرنس�ية 
تتدخ�ل ف�ي منطق�ة ينتش�ر فيها 
االس�طول الروس�ي بق�وة قبال�ة 

سوريا.
وعل�ن وزي�ر الدفاع الفرنس�ي 
ج�ان اي�ف لودري�ان ,أم�س األول 
الطائ�رات  حامل�ة  ان  االح�د, 
الفرنسية شارل ديغول التي وصلت 
الى شرقي البحر المتوسط جاهزة 

إلطالق طائراتها الحربية.
ومن بين االهداف اش�ار الوزير 
الى وجوب الضرب ف�ي »الموصل 
حيث توجد مواقع القرار السياسي 
والرق�ة حيث توجد مراكز التدريب 
للتحرك  المخصصين  المقاتلين  اي 

في الخارج«.
وتاب�ع »يج�ب ض�رب هاتي�ن 
المدينتين كما يجب ضرب, مصادر 
التموي�ل الت�ي يملكه�ا )تنظي�م( 
مواق�ع  اي  االس�المية،  الدول�ة 
النف�ط والحقول النفطي�ة«. وفي 
ه�ذا الخصوص اعرب لودريان عن 
الحساس�ة  ل«التغييرات  ارتياح�ه 

ج�دا لقواع�د التدخل خاص�ة لدى 
س�الح الج�و االميرك�ي« لض�رب 
»الحق�ول النفطية ووس�ائل امداد 

النفط في العراق وسوريا«.
على صعيد متصل, أعلنت سلطة 

الطيران المدني العراقي عن تعليق 
جمي�ع الرحالت الجوي�ة من والى 
اربي�ل والس�ليمانية في  مط�اري 
مناط�ق العراق الش�مالية، بس�بب 
عب�ور صواريخ ك�روز وقاصفات 

م�ن الج�زء الش�مالي م�ن العراق 
الى س�وريا ضد مواقع التنظيمات 

اإلرهابية.
واش�ارت الس�لطة ال�ى انه من 
اجل حماية المس�افرين، وبس�بب 

عب�ور صواريخ ك�روز وقاصفات 
من الجزء الش�مالي من العراق الى 
س�وريا، انطالق�اً من بح�ر قزوين 
واي�ران والع�راق ال�ى س�وريا من 
شمال الموقع المالحي«، فقد تقرر 

تعلي�ق جمي�ع الرح�الت المغادرة 
والقادم�ة من والى مط�اري اربيل 
 48 م�دى  وعل�ى  والس�ليمانية، 

ساعة، اعتباراً من االثنين.
الطي�ران  س�لطة  واضاف�ت 
المدني العراق�ي، في بيان صحفي 
، انه لع�دم وجود أي�ة صواريخ أو 
قاصفات في االج�زاء االخرى من 
الفض�اء العراق�ي، وألن عملي�ات 
الطيران للطائرات العابرة اعتيادية 
م�ن ارتف�اع FL.310 فأعلى، فإن 
جمي�ع العملي�ات الجوي�ة لجميع 
ش�ركات الطي�ران تعم�ل بصورة 
اعتيادي�ة لمط�ارات بغ�داد الدولي 
والنجف االشرف والبصرة الدولي.

ف�ي الغضون, أك�د رئيس لجنة 
حاك�م  النيابي�ة  والدف�اع  األم�ن 
الزاملي ، ان روس�يا تنتظر الضوء 
االخض�ر من رئيس ال�وزراء حيدر 
العبادي لشن هجماتها ضد داعش 

في العراق.
وقال الزامل�ي ، » خالل زيارتنا 
توجي�ه  معه�ا  نقاش�نا  لروس�يا 
ضرباته�ا ف�ي العراق وه�ي ابدت 
طل�ب  وتنظ�ر  لذل�ك  اس�تعدادها 
رس�مي من العبادي بذل�ك« ، مبينا 
ان » روس�يا أكثر جدي�ة بمحاربة 
داع�ش عك�س واش�نطن وقدم�ة 
للعراق اس�لحة متط�ورة وقطعت 
امدادات داعش القادمة من سوريا 
للع�راق«. وأض�اف ان�ه » في حال 
مش�اركة الطي�ران الروس�ي ف�ي 
ض�رب داعش في العراق س�يحقق 
اه�داف كبي�رة وه�ذا م�ا اثبتت�ه 
ضرباته�ا ف�ي س�وريا« ، مبينا ان 
» واش�نطن تش�ن غارات منذ أكثر 
من عام ولم تقدم ش�يء أو تضرب 

أهداف حيويه مهم للدواعش«.

موسكو تدعو بغداد جمددا للقضاء عىل »داعش«: ننتظر الضوء األخرض
»ديغول« تبدأ مهماتها القتالية في العراق وسوريا.. والصواريخ الروسية تحضر الطيران باإلقليم
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في ١٣ آذار، كان يوماً مغايراً بعد ١٤ 
ش�هراً من الحملة الجوية ضد مس�لحي 
داعش في العراق وسوريا، حيث حلقت 
طائرة امريكية نوع »A-10« فوق نقطة 
تفتيش تابعة لمسلحي داعش قرب مدينة 
الحض�ر ورصدت س�يارتين، الس�ائقان 
تحدثا مع رجال نقطة التفتيش لمدة ٤٠ 
دقيقة، ه�ذا الوقت كان كافي�اً ليصبحا 
هدفي�ن مش�روعين ف�ي تقدي�ر الطيار 
االمريكي ال�ذي اخذ الضوء االخضر من 

كبار الضباط الطالق النار.
ق�وات  ان  ام�رأة،  قال�ت  أي�ام  بع�د 
التحال�ف ال�ذي تق�وده واش�نطن ق�د 
قت�ل اربع�ة مدنيي�ن جنب�اً ال�ى جن�ب 
مع مس�لحي تنظي�م داع�ش، وفي يوم 
الجمع�ة الماضي، اعت�رف البنتاغون ان 
الم�رأة كان�ت على حق، مب�ررة بالوقت 
نفس�ه الوزارة االمريكي�ة، ان الطائرات 
الحربية قتلت عن طريق الخطأ المدنيين 
االربعة وطفل الذي لم يتس�نى تحديده 

في اشرطة الفيديو.
بي�ن  االرواح  ف�ي  الخس�ارة  رغ�م 
المدنيين، يخلص تقري�ر للبنتاغون بان 
الغ�ارات الجوية جاءت وفقاً للتراخيص 
العس�كرية المعمول بها، وان الطيارين 
ال يس�تطيعون ان يميزوا بين المدينيين 
ف�ي  يجلس�ون  كان�وا  الذي�ن  االبري�اء 

السيارتين او هم من مسلحي داعش.
القيادة المركزية للجيش في اعتراف 
ن�ادر له�ا، ان »القي�ود المفروضة على 
الغارات من ناحية ضرب االهداف تؤرق 

الطيارين«.
تقرير البنتاغون تزامن مع س�خونة 
الحمل�ة ض�د مس�لحي داعش الس�يما 
بع�د اعت�داءات باريس ودخول فرنس�ا 
على خط االزمة عب�ر توجيهها ضربات 
جوي�ة على معاقل التنظيم في س�وريا، 
فض�اًل ع�ن الطائ�رات االمريكي�ة التي 
تكثف هجماتها ف�ي البلدين بما في ذلك 

اس�تهداف لناق�الت النف�ط المهرب الى 
السوق السوداء.وزارة الدفاع االمريكية 
تق�ول في تقريره�ا، ان العملية ش�اقة 

ومكثف�ة وتج�ري في ث�واِن معدودات، 
لك�ن التقري�ر اك�د رصد اط�الق نار من 
بنادق عل�ى الطائ�رات في الس�يارتين. 

وق�ال الجي�ش م�ن جهت�ه، ان ش�ريط 
فيدي�و يظهر أربعة أش�خاص يخرجون 
من مركباته�م في ثواني قب�ل ان تفتح 

الطائ�رات الن�ار، وبه�ذا الح�ال يصعب 
على الطيارين فرصة الكشف عن وجود 

مدنيين قبل سقوط القنابل.

عملي�ة تحدي�د الهوي�ة ام�ر معق�د 
بالنسبة للطائرات، اذ ال يمكنهم معرفة 
م�ا اذا كان بين االبرياء المقتولين طفالً 
او ال، لك�ن التقرير يفت�رض ان الضحية 
الصغي�ر  الظ�ل  بس�بب  طف�اًل  كان�ت 
الجس�م  ال�ذي خ�رج م�ن  القصي�ر  او 

المتحرك.
البنتاغ�ون ح�ذر، م�ن ان اي تحدي�د 
غي�ر ايجابي يج�ب ان يؤخذ على محمل 
الج�د، وعلى قي�ادة التحالف ان تفحص 

مواقعها بشكل دقيق.
وكان المسؤولون االمريكان وقوات 
التحال�ف غافلي�ن عن احتمال س�قوط 
ضحايا بين المدنيين، لحين اخبرت امرأة 
قي�ادة التحالف بعدما تقدمت بش�كوى 
تقول فيها ان س�يارتها تدمرت بالكامل 
إثر غ�ارة جوي�ة وُقتل خمس�ة مدنيين 

فيها.
التقري�ر ل�م يذهب ف�ي التحقيق الى 
ابع�د من ذل�ك، الن الم�رأة ق�د ادعت او 
تزع�ْم ان التحال�ف الدولي قد اس�تهدف 

سيارتها.
ويأت�ي تقري�ر البنتاغ�ون ه�ذا بعد 
ش�هرين من الغ�ارة الجوي�ة االمريكية 
القاتلة على مستش�فى مدني في قندوز 
بأفغانس�تان التي تديرها منظمة أطباء 
بال حدود، وتقول جماعة االغاثة الطبية 
ان الهج�وم اس�فر ع�ن مقت�ل ثالثي�ن 
ش�خصاً عل�ى االق�ل بينه�م ١٩ موظفاً 

وعشرة مرضى.
واعت�رف الجنرال ج�ون كامبل، قائد 
الق�وات االمريكية وق�وات التحالف في 
افغانستان في االيام التي اعقبت الهجوم، 
بان المستشفى ُضرب عن طريق الخطأ 
وان مسؤولين عسكريين وعدوا باجراء 
تحقيق س�ريع ف�ي الح�ادث، ولكن بعد 
شهرين من الحادث، يحاول المسؤولون 
العسكريون في البنتاغون تسوية االمور 
عبر تصريحهم ب�ان التحقيقات جارية، 
وعلى االغلب ان البنتاغون ستشارك في 

بناء المستشفى.

البنتاغون: طائراتنا ال تستطيع التفريق بني املدنيني و »داعش«
الطيارون قتلوا أطفاال في العراق وسوريا وافغانستان 

احلشد حيرض ملعركة كربى ضد »داعش« يف الرشقاط
       المستقبل العراقي/عادل الالمي

يحض�ر الحش�د الش�عبي, عملي�ة  
تنظي�م  لمالحق�ة  كب�رى  عس�كرية 
»داعش« بع�د الزي�ارة األربعينية التي 
تصادف مطلع الش�هر المقبل, وس�ط 

تعتيم كبير على المكان والزمان.
وبما أن معركة الرمادي باتت بحكم 
المحس�ومة اثر التقدم الكبير واقتراب 
القوات األمنية م�ن مركز المدينة, من 
المتوقع أن تكون الحويجة أو الشرقاط 
أو الفلوجة هي مكان المنازلة الكبرى 
المقبل�ة الس�يما بع�د تحري�ر قض�اء 
بيجي. وقال مصدر مقرب من الحش�د 
العراق�ي«,  ل�«المس�تقبل  الش�عبي 
بان« قيادة الحش�د تخطط وتعد العدة 
لمعركة كبرى ض�د عصابات »داعش« 

بعد انتهاء الزيارة األربعينية«.
ورف�ض المص�در اإلدالء بمزيد من 
المعلوم�ات ِبش�ان العملي�ة الكب�رى, 
لكنه اق�ر بوجود ضغوط�ات أمريكية 
لمنع الحش�د م�ن اقتح�ام الفلوجة و 

الموصل.
بالمقاب�ل, أك�د المصدر ذات�ه, بأنه 
االس�تخباراتية  للمعلوم�ات  »ووفق�اً 
والرصد الميداني, ف�ان »داعش« أيضا 
يحضر لعمليات إرهابية, كونه يحش�د 
عناص�ره  بصحراء س�امراء من جهة 
الحويش ». وقبل أيام, ش�هدت منطقة 

الحويش بس�امراء اش�تباكات عنيفة 
على خلفي�ة محاولة »داع�ش« التمدد 
بالمناطق التي حررها الحشد الشعبي 

مؤخراً.
ونفت هيئة الحش�د الشعبي، أمس 
أو  »تراج�ع  أي  وج�ود  األح�د،  األول 
خرق« أمني في محافظة صالح الدين، 
وأكدت فشل محاوالت تنظيم )داعش( 
اس�تهداف القوات األمنية بالمحافظة 
بعد تحري�ر قضاء بيجي والتقدم لجبل 
مكحول، فيما أش�ارت إل�ى أن الوضع 
هن�اك تح�ت الس�يطرة، وأنه�ا تدرس 
جيداً إمكانية فتح مح�اور جديدة قبل 

اإلقدام على ذلك.
وفي الش�رقاط المدينة المرش�حة 
أن تك�ون الصفي�ح الس�اخن للمعركة 
المرتقبة للحش�د, نقل »داعش« أس�ر 
العشرات من مقاتليه العرب واألجانب 

الى مدينة الموصل.
وب�دأت قبض�ة داع�ش »الحديدية« 
عل�ى الش�رقاط تضع�ف بش�كل كبير 
خ�الل األيام القليلة الماضية, بحس�ب 

شهود عيان.
وق�ال الش�هود، إن »تنظي�م داعش 
قام خ�الل الس�اعات ال��48 الماضية 
بحرك�ة اج�الء الس�ر العش�رات م�ن 
مقاتلي�ه الع�رب واالجان�ب م�ن ريف 
قضاء الش�رقاط ش�مال ص�الح الدين 
باتج�اه الموص�ل«. وأض�اف المصدر 

، أن »داع�ش في حال�ة فوضى وارباك 
خالل االي�ام الماضية خاصة بعد تقدم 
القوات االمنية المشتركة والحشد الى 
محي�ط الش�رقاط واقترابها من مركز 

القضاء«.
وأوضح، أن »القبضة الحديدية التي 
كان يفرضه�ا داع�ش على الش�رقاط 
ب�دأت تضعف بش�كل كبير ف�ي االيام 
الماضي�ة«، مش�يراً ال�ى أن »عش�رات 
االس�ر بدأت حركة ه�روب الى خارج 
القضاء وس�ط ب�روز حركة مس�لحة 
مناهضة لتنظيم داعش نفذت سلس�لة 
عملي�ات نوعية ض�د قادة ومس�لحي 

التنظيم«.
ويخضع قضاء الشرقاط، )120 كم 
ش�مال صالح الدين(، لس�يطرة تنظيم 
»داعش« منذ ش�هر حزي�ران من العام 
الماض�ي، ويمثل القضاء آخ�ر معاقل 

التنظيم في المحافظة.
وقت�ل ع�دد م�ن عناص�ر »داعش« 
بينه�م ق�ادة بضرب�ات جوي�ة عراقية 
– دولي�ة ف�ي منطقة الش�رقاط ورتل 
تابع للتنظيم على الطريق الواصل بين 
القض�اء والموصل مس�اء أمس األول 
األح�د, وفق�اً لبي�ان صحف�ي لقيادة 

العلميات المشتركة.
وقال�ت القي�ادة إن »الق�وة الجوية 
اس�تهدفت تجمع�اً لعصاب�ات داع�ش 
داخ�ل اح�د االوكار ف�ي قري�ة الجرن 

بقضاء الشرقاط«.
وأض�اف البي�ان أن »ه�ذه الضربة 
المباش�رة اهلكت )ما يسمى مسؤول 
لجنة االعدامات ل�دى عصابات داعش 
وكذلك قتلت مايسمى مسؤول الجناح 
العسكري لوالية دجلة وهو من سكنة 
محافظة االنبار وقتلت ايضا مايسمى 
مس�ؤول الهيئ�ة الش�رعية ف�ي والية 

دجلة المكنى ابو رقية«.
وتاب�ع البيان ان�ه »وفق�اً لمصادر 
موثوق�ة فقد اس�فرت العملي�ة ايضا 
عن احراق وتدمير اثنتي عش�رة عجلة 
بالكامل وقت�ل من بداخلها من عناصر 
المجرمي�ن  جث�ث  ونقل�ت  ارهابي�ة، 
الهالكين الى مستشفى الجمهوري في 
مدينة الموصل في حين نقلت الحاالت 
الخط�رة م�ن الجرحى الى مستش�فى 

الشرقاط«.
 من جه�ة اخرى اوض�ح البيان أنه 
»وردت معلومات استخباراتية مؤكدة 
بأن طي�ران التحال�ف الدول�ي وخالل 
اس�تهدافه لرت�ل مك�ون م�ن اربعي�ن 
عجل�ة تابع�ة لعناصر داع�ش محملة 
الطريق  باإلرهابيين واالس�لحة عل�ى 
الراب�ط بي�ن )الموصل – الش�رقاط ( 
تمكن من قتل خمس�ة وستين ارهابياً 
بينه������م م�ا يس�مى نائ�ب وال�ي 
الش�رقاط داخل هذا الرتل وجرح عدد 

كبير منهم«.

مصدر لـ »              «: التنظيم يحاول التسلل عبر صحراء سامراء
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تش�هد بروكس�ل، أم�س االثنين، 
وللي�وم الثال�ث عل�ى التوال�ي حال�ة 
“ان�ذار ارهاب�ي” قص�وى، ف�ي ظ�ل 
اس�تمرار عمليات الشرطة البلجيكية 
ع�ن  المس�ؤولين  ع�ن  البح�ث  ف�ي 
هجم�ات 13 تش�رين الثان�ي الدامية 
في باري�س، فألقت القب�ض على 16  
ش�خصاً في مداهمات، مس�اء األحد، 
لكنها لم تتمكن من اعتقال المش�تبه 

فيه الرئيسي صالح عبد السالم.
وبقي�ت بروكس�ل مصابة بش�لل 
ش�به كام�ل بس�بب تهدي�د بهج�وم 
“جدي ووشيك”، ما أوجد وضعاً غير 
مس�بوق في المدينة الت�ي تضم مقر 
اإلتح�اد األوروب�ي، وقد ب�دت حركة 
الس�ير ضعيف�ة ج�داً في ش�وارعها 
باس�تثناء بض�ع س�يارات وس�يارت 
اجرة وآليات للش�رطة والجيش وقلة 

من المارة.
وكانت السلطات البلجيكية قررت 
اإلبقاء وليوم اضافي على حالة االنذار 
العاصم�ة  القص�وى ف�ي  االرهاب�ي 
ومنطقته�ا، وتمديد اغ�الق محطات 
قط�ارات االنف�اق. وتبق�ى المدارس 
ودور الحضان�ة والجامع�ات مغلقة، 
على أن تجري السلطات تقييماً جديداً 
لمس�توى االنذار واالجراءات االمنية 

بعد ظهر اليوم.
وق�ال رئي�س ال�وزراء البلجيكي 
ش�ارل ميش�ال، إن “م�ا نخش�اه هو 
هجم�ات مماثل�ة لتل�ك الت�ي وقعت 
في باريس، بمش�اركة ع�دد كبير من 
االف�راد وهجم�ات في أماك�ن عدة” 

اهدافها “اماكن مزدحمة”.
وكان�ت النيابة العام�ة اإلتحادية 
ف�ي بلجي�كا أعلن�ت ان ق�وات االمن 
ف�ي  مداهم�ة  عملي�ة   19 نف�ذت 
بروكس�ل مس�اء االحد، أس�فرت عن 
توقي�ف 16 ش�خصاً، مش�يرة إلى أن 
المتهم الرئيسي في اعتداءات باريس 
والمتواري منذ تسعة ايام صالح عبد 

السالم ليس من ضمن الموقوفين.
وأخفق�ت عملي�ة مالحق�ة عل�ى 

مس�توى أوروب�ا ف�ي إلق�اء القبض 
عليه. وقال شقيق آخر لعبد السالم، ال 
عالقة له بالهجمات، إن ش�قيقه ربما 
فكر في عدم مواصلة القتل. وتخشى 
الش�رطة البلجيكي�ة أن يك�ون عب�د 
الس�الم عاد إلى بلجيكا لشن هجمات 

جديدة.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة 
اريك فان سيربت، إن قاضي التحقيق 
يق�رر االثنين ما إذا كان س�يفرج عن 

الموقوفين او يمدد فترة احتجازهم.
وأض�اف انه ل�م يتم العث�ور على 
ه�ذه  خ�الل  اس�لحة  او  متفج�رات 

المداهم�ات الت�ي ج�رت “م�ن دون 
مداهم�ة  باس�تثناء  يذك�ر”،  ح�ادث 
واح�دة ق�رب مطعم صغي�ر في حي 
مولنبي�ك س�ان جان، المع�روف بانه 
أطلق�ت  وق�د  لإلرهابيي�ن.  معق�ل 
الشرطة النار على سيارة كانت تتقدم 
باتجاههم وتمكنت من الفرار، إال أنه 
تم توقيفها الحقا في بروكسل وكان 

على متنها جريح تم توقيفه.
وتاب�ع ان المداهم�ات جرت ايضا 
اندرلخ�ت وس�كاربيك وجيت�ي  ف�ي 
وفوريس�ت  ووولوي-س�ان-المبير 
ومدينة شارلروا، الواقعة الى الجنوب 

من بروكسل.
ونش�رت وس�ائل اعالم بلجيكية 
متعددة تقارير تفيد بأن عبد السالم 
شوهد في سيارة قرب بلدة لييج في 

طريقه إلى الحدود األلمانية.
ووردت تقارير متعددة عن رصد 
عب�د الس�الم ف�ي مواقع ع�دة، لكن 
الشرطة أخفقت حتى اآلن في إلقاء 
القبض عليه. وكان عبد السالم يدير 
حانة في ح�ي مولنبيك لالجئين في 

بروكسل.
ثالث�ة  إل�ى  اتهام�ات  ووجه�ت 
أش�خاص حت�ى اآلن ف�ي بلجي�كا، 

حي�ث تق�ول الس�لطات الفرنس�ية 
إنه ت�م التدبير لهجم�ات باريس في 
أوساط ش�بكة كبيرة في بروكسل، 
تض�م أنصار تنظيم “داع�ش” الذين 
ح�ارب بعضه�م ف�ي س�وريا. وأقر 
اثن�ان من المتهمين بأنهما اصطحبا 
عبد الس�الم في سيارة إلى بروكسل 
بعد الهجمات لكنهما ينفيان أي دور 

لهما في العنف.
ودف�ع الخ�وف مما يدب�ر له عبد 
السالم أو إرهابيين آخرين محتملين 
بلجيكا إل�ى إلغاء مب�اراة دولية في 

كرة القدم اليوم الثالثاء.

من جهتها، نش�رت فرنسا دعوة 
الى التع�رف على االنتح�اري الثالث 
ف�ي الهج�وم بالق�رب من “اس�تاد 
دو فران�س”، مرفق�ة بص�ورة ل�ه، 
وأضح�ت أن هذا الرج�ل مر بجزيرة 
م�ع  بالتزام�ن  اليوناني�ة  لي�روس 
انتحاري آخر في الموقع نفس�ه، لم 

يتم التعرف على هويته.
عل�ى  التع�رف  ت�م  اآلن  وحت�ى 
واحد فق�ط من منف�ذي التفجيرات 
“اس�تاد  م�ن  بالق�رب  االنتحاري�ة 
دو فران�س”، وه�و الفرنس�ي بالل 
حدفي )20 عاما( الذي كان يقيم في 

بلجيكا.
كما أن التحقيق مستمر أيضاً في 
تركيا، حيث ت�م توقيف بلجيكي من 
اص�ل مغرب�ي يدعى احم�د دهماني 
)26 عاما( لإلش�تباه في مش�اركته 

في تحديد اهداف اعتداءات باريس.
الرئي�س  ب�دأ  ديبلوماس�يا، 
الفرنسي فرنسوا هوالند مشاورات 
ديبلوماس�ية من أجل تحالف واسع 
ض�د تنظي�م “داع�ش” ال�ذي تبن�ى 

اعتداءات باريس.
اإلليزيه  واس�تقبل هوالن�د ف�ي 
رئي�س ال�وزراء البريطان�ي ديفي�د 
الرئاس�ة  وأعلن�ت  كامي�رون، 
الفرنس�ية أن الرئيس�ين زارا صال�ة 
الموس�يقية،  للحفالت  “بات�اكالن” 
التي استهدفتها اإلعتداءات اإلرهابية 
التي وقعت في 13 تشرين الثاني في 

باريس.
وقالت الرئاسة إن كال من هوالند 
وكامي�رون وضع وردة امام الصالة 
الت�ي قت�ل فيه�ا 89 ش�خصاً بينهم 
ف�ي  كامي�رون  وكت�ب  بريطان�ي. 
تغريدة ارفقها بصورة على حس�ابه 
عل�ى موق�ع التواص�ل اإلجتماع�ي 
“تويت�ر”، أن “الرئي�س هوالند وانا 

جنبا الى جنب”.
وجاءت زيارة كاميرون إلى باريس 
قبل ان يج�ري هوالند محادثات مع 
اوباما الثالثاء في واش�نطن، ثم مع 
المستش�ارة االلمانية انجيال ميركل 
االربعاء ف�ي باريس، وم�ع الرئيس 
الروس�ي فالديمير بوتي�ن الخميس 
في موس�كو. وف�ي الوقت نفس�ه، 
أعلن�ت فرنس�ا ان حامل�ة الطائرات 
الت�ي  ديغ�ول”  “ش�ارل  الفرنس�ية 
وصل�ت الى ش�رق البحر المتوس�ط 
جاه�زة إلط�الق طائراته�ا الحربية 
لض�رب مواق�ع تنظي�م “داع�ش”.

وبذلك يعزز الجيش الفرنسي قدراته 
عل�ى الض�رب ف�ي العراق وس�وريا 
بمق�دار ثالثة اضع�اف، إذ أن حاملة 
الطائرات تنق�ل 26 مطاردة، تضاف 
ال�ى 12 طائرة اخ�رى متمركزة في 

االمارات العربية المتحدة واالردن.

بـروكسـل مـصـابـة بـالـشـلـل

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد الرئيس الس�وري بشار األسد 
أن كل أش�كال الدعم المق�دم لتنظيم 
الع�راق  ف�ي  اإلس�المية  “الدول�ة 
والش�ام”-”داعش” اإلرهاب�ي، تم�ر 
عب�ر تركيا بالتعاون مع الس�عوديين 
والقطريين، الذين يشكلون “الحديقة 
الخلفية لداعش”، مش�يراً إلى أن قوة 
ه�ذا التنظيم اإلرهابي تأتي من تركيا 
وبدعم ش�خصي من )الرئيس التركي 
رجب طيب( أردوغان و)رئيس وزرائه 
أحم�د( داود أوغل�و. وأوضح األس�د 
ف�ي مقابلة م�ع محط�ة “فينيكس” 
الصينية، أنه “ال جدول زمنيا للقضاء 
على اإلرهاب، ألن األمر ال يتعلق فقط 
بالتقدم على األرض ب�ل بالدعم الذي 
يتلق�اه اإلرهابيون من بلدان أخرى”، 
مش�يراً إلى أن “العدي�د من الدول في 
الغ�رب وفي المنطق�ة ال مصلحة لها 

ف�ي التوصل إل�ى حل سياس�ي وهم 
يؤمن�ون فقط بدع�م اإلرهابيين من 
أج�ل إس�قاط الدولة الس�ورية، لذلك 
فإنه�م يريدون إطالة أم�د األزمة وال 

يملكون إرادة محاربة اإلرهاب”.
إل�ى  الس�وري  الرئي�س  وأش�ار 
أن الجي�ش الس�وري يتق�دم “عل�ى 
كل جبه�ة تقريب�ا” بفض�ل التدخ�ل 
الجوي الروسي في البالد، معرباً عن 
استعداده إلجراء حوار مع المعارضة 
اس�تكماال للمفاوضات الس�ابقة في 
موس�كو، ليؤكد مجددا انه “ال يمكن 
اتخاذ خطوات سياسية ملموسة قبل 
القضاء على اإلرهاب”. وقال األس�د: 
“تمك�ن اإلرهابي�ون م�ن االس�تيالء 
على العديد من المناطق في س�وريا، 
الس�وري  الجي�ش  ف�إن  وبالطب�ع 
يحاربهم، وقد انتصر في معارك عدة، 
إال أن�ه ال يس�تطيع التواج�د ف�ي كل 
مكان على األرض السورية”، مضيفاً 

“لك�ن أخي�راً وبعد مش�اركة س�الح 
الجو الروس�ي في محاربة اإلرهاب، 
فقد تحسن الوضع بش�كل جيد جدا، 
الجي�ش  إن  اآلن  الق�ول  وأس�تطيع 

يحقق تقدما على كل جبهة تقريبا”.
وأك�د الرئي�س الس�وري أن م�ن 
رئاس�ية  ل�دورة  الترش�ح  “حق�ه”  
جدي�دة، مش�يراً الى انه “م�ن المبكر 
جدا القول، سأترش�ح أو ال أترشح”. 
وأض�اف “ذلك يعتمد على ما أش�عره 
حيال الش�عب الس�وري، أعن�ي ما إذا 
كانوا يريدونني أو ال )...( ال نستطيع 
التح�دث عن أم�ر س�يحدث ربما في 

السنوات القليلة المقبلة”.
وف�ي م�ا يتعل�ق بالح�وار، ق�ال 
األس�د: “م�ا نفعله بم�وازاة محاربة 
اإلرهاب هو إدراكنا للحاجة إلى إجراء 
الحوار”، مشيراً إلى استعداد الحكومو 
الس�ورية “لموس�كو 3 ألننا بحاجة 
للح�وار، بص�رف النظ�ر عم�ا يقوله 

مؤتمر فيينا أو أي مؤتمر آخر”.وتابع 
“ال يمك�ن اتخ�اذ خطوات سياس�ية 
ملموسة قبل القضاء على اإلرهاب”، 
وبعد ذلك فإن “الخطوة الرئيسية في 
م�ا يتعلق بالجانب السياس�ي لألزمة 

هي مناقش�ة الدس�تور، ألن الدستور 
السياس�ي وسيحدد  النظام  س�يحدد 
مس�تقبل س�وريا”.وتحدث عن إطار 
زمني للعملية السياس�ية بعد “إلحاق 
الهزيم�ة باإلرهابيي�ن”، م�ن “فترة 
أقصاها سنتان لتنفيذ كل شيء” وما 
يتضمن ذلك من وضع دستور واجراء 

استفتاء.
المقابل�ة  ف�ي  االس�د  واته�م 
الغرب باعتم�اد “معايير مزدوجة” 
ف�ي س�وريا، فه�م “الذي�ن دعم�وا 
االرهابيين”، مندداً باستغالل صورة 
جث�ة الطفل االن الكردي على احدى 
الش�واطئ التركية، قائ�اًل: إن “تلك 
الص�ورة اس�تخدمت كأداة دعائي�ة 
من قب�ل الغرب، ولألس�ف بطريقة 

مروعة”.
وتابع “عان�ى أولئك الناس وذاك 
الصبي وأطفال كث�ر آخرون وقتلوا 
بسبب السياسات الغربية في العالم، 

وف�ي هذه المنطقة وبش�كل خاص 
في سوريا”.

من جه�ة ثاني�ة، ش�دد الرئيس 
الس�وري على أن العالقات السورية 
الصينية مس�تقرة جدا من�ذ عقود، 
وهي لم تتأثر باألزم�ة ولم تتراجع 
واالتصاالت لم تتوقف بين البلدين”.

ولف�ت اإلنتباه إل�ى “القيم العظيمة 
والحكوم�ة  الش�عب  تمي�ز  الت�ي 
الصينية، التي انعكس�ت على وزنها 
الدولي�ة”،  الس�احة  عل�ى  الكبي�ر 
قائالً:  “ينبغي اس�تعادة التوازن في 
العال�م ودع�م القيم وميث�اق األمم 
المتحدة وينبغي تصحيح االنحطاط 
ال�ذي يعتري السياس�ات  األخالقي 
الغربي�ة، وال�ذي ندفع ثمن�ه نحن، 
وهكذا فإننا نتطلع إلى ما س�يفعله 
الصيني�ة  والحكوم�ة  الش�عب 
لعالمن�ا في المس�تقبل القريب منه 

والبعيد”.

   بغداد / المستقبل العراقي

روس�يا تتوعد مقار 
بالسعودية  »اإلرهاب« 

وقط�ر بالتدم�ر
   بغداد / المستقبل العراقي

الش�رق  معه�د  مدي�ر  ه�دّد 
األوس�ط في موس�كو، “يفيجيني 
ساتانوفيسكي”، بضرب السعودية 
وقط�ر، متهماً إّياهم�ا بأنهما مقاّر 
اس�قط  ال�ذي  االره�اب”  “قي�ادة 
الطائرة الروسية فوق سيناء أكتوبر 
الماض�ي، ف�ي إش�ارٍة إل�ى تنظيم 
“داعش”. وقال “ساتانوفيس�كي”، 
أن  يج�ب  وقط�ر،  الس�عودية  إن 
تكون�ا خائفتين بدرج�ٍة كبيرة جدا 
م�ن تلك التصريحات، فاألمر أش�به 
بالطاعون � على حد وصفه، مشيرا 
إل�ى أن القصف لن يكون األس�لوب 
الوحي�د للتأثي�ر عل�ى إدارات تل�ك 
الدول. وبحسب ما جاء في صيحفة 
“براف�دا” الروس�ية، ف�إّن روس�يا 
س�تقوم بالتص�رف وفق�ا للم�ادة 
51 م�ن ميثاق األم�م المتحدة، التي 
تضم�ن حق ال�دول ف�ي الدفاع عن 
النفس، وفق ما صرح بوتين، ووفق 
م�ا أك�د وزي�ر الخارجية الروس�ي 
س�يرغي الف�روف خ�الل لقائه مع 
أن  أوض�ح  اللبناني،حي�ن  نظي�ره 
روسيا سوف تطبق هذه المادة بكل 
والدبلوماسية  العس�كرية  الوسائل 
والمالي�ة”. ف�ي اش�ارة ال�ى ال�رد 
الطائ�رة  اس�قاط  عل�ى  الروس�ي 
لروس�ية بس�يناء وأضاف أنه فيما 
يخص تركيا فق�د عبرت الصواريخ 
الباليستية “كاليبار” المجال الجوي 
التركي بع�د إطالقها من الغواصات 
في البحر المتوسط باتجاه سوريا، 
وذات الش�يء فعلت�ه قاذف�ات تو � 
160 و ت�و � 95، وت�و 22، مش�يرا 
إل�ى أنه لن يك�ون بمقدور أحد منع 
طيران الطائرات الروسية في الجو 
إال إذا بدأ الحرب أوال في إش�ارة إلى 
كلم�ات الرئيس الروس�ي في وقت 
س�ابق. وأبدت “برافدا” استغرابها 
الش�ديد م�ن بق�اء الس�عودية “بال 
واح�دة م�ن  أنه�ا  رغ�م  عق�اب”، 
منظمي هجمات 11 س�بتمبر -كما 
تق�ول الصحيف�ة: “ل�م يع�د يمكن 
لروس�يا بعد اآلن تجاه�ل الحقيقة 
الت�ي تق�ول أن الصراع في س�وريا 
والعراق يؤثر على مصالح موسكو 
الحيوية، وال يمكن لروسيا السماح 
لإلرهابيين بقتل المواطنين الروس، 
وخالل توس�يع عملياته�ا الخاصة 
داخل وخارج سوريا، يجب أن تؤكد 

روسيا على بناء تحالف مفتوح”.

القوات األمركية اخلاصة تصل »قريبًا« اىل سوريا!
   بغداد / المستقبل العراقي

الديمقراطي�ة  الس�يناتور  اتهم�ت 
األميركي�ة ديان فينش�تاين واش�نطن 
بأنه�ا ال تفعل ما يكفي لمحاربة تنظيم 
“داع�ش”، معتبرة أن التنظيم يكتس�ب 

قوة خارج العراق وسوريا.
واعتبرت فينشتاين أن قرار الرئيس 
األميركي باراك أوباما إرس�ال 50 فردا 
من القوات الخاصة إلى سوريا لن يحل 
المشكلة، وأيدت وضع خطة أكبر وأكثر 

تحديدا لعمليات خاصة.
كم�ا وصف�ت فينش�تاين “داعش” 
بأن�ه ش�به دول�ة “قوي�ة ج�دا” ولديه 
30 أل�ف مقات�ل وبنية أساس�ية مدنية 
وتمويل التقرير إلى ذلك، أعلن مسؤول 
أميركي كبي�ر أن جنود القوات الخاصة 
األميركي�ة الذي�ن ق�ررت إدارة الرئيس 
باراك اوباما، الشهر الماضي، إرسالهم 
الى سوريا س�يصلون “قريباً جداً” الى 

هذا البلد.
للرئي�س  الخ�اص  الموف�د  وق�ال 
االميرك�ي لالئتالف الدول�ي ضد تنظيم 
“الدول�ة االس�المية”- “داعش”، بريت 
ماكغورك: “س�يصلون قريباً جداً”، من 

دون مزيد من التفاصيل.
لبرنام�ج  الديبلوماس�ي  واض�اف 
“فايس ذي نايشن” على قناة “سي بي 
اس” ان دوره�م هو “تنظي�م” القوات 
المحلية التي تقاتل تنظيم “داعش” في 

شمال سوريا.
واعط�ى الرئي�س اوباما ف�ي نهاية 
تش�رين األول، الض�وء األخضر لنش�ر 
50 جندي�اً عل�ى األكث�ر م�ن الق�وات 
الخاصة في س�وريا في دور غير قتالي 

استشاري.
وه�و اول انتش�ار رس�مي لق�وات 

اميركية في س�وريا منذ اطالق الحملة 
التنظي�م  ض�د  الدولي�ة  العس�كرية 
المتطرف. وسيساند الجنود األميركيون 
تحالفاً عربًيا-كردياً يش�مل الميليش�يا 
الكردية الس�ورية الرئيس�ية، و”حدات 
حماية الش�عب” الك�ردي ومجموعات 

عربية ومسيحيين سريان.
وق�ال ماكغ�ورك ان ه�ذه الق�وات 
نف�ذت  والعربي�ة  الكردي�ة  المحلي�ة 
“عملي�ة ناجحة ج�داً” باس�تعادة أكثر 
من الف كيلومتر مربع من االراضي في 
شمال سوريا و”قتل نحو 300 محارب 

من تنظيم الدولة االسالمية”.
واضاف س�يتعين علينا ف�ي النهاية 
“عزل” الرقة معقل تنظيم “داعش” في 
س�وريا. وتابع انه اضاف�ة الى الهجوم 
عل�ى الرق�ة يجب ايض�اً قط�ع الطريق 
عل�ى التنظي�م المتط�رف عن�د الحدود 
الس�ورية وقط�ع الطري�ق بي�ن الرقة 
والموص�ل )الع�راق( ايضا واس�تعادة 
مدينة الرمادي العراقية. وعموما هدف 
االئت�الف الدول�ي بقي�ادة أميركية هو 
“تضيي�ق الخن�اق على عص�ب” تنظيم 
“داعش” في العراق وس�وريا من خالل 

شن عدة هجمات منسقة على االرض.

الربملان األمركي: تقارير البنتاغون
 عن »داعش« ختالف الواقع

     بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئيس لجن�ة االس�تخبارات ف�ي مجل�س النواب 
األميرك�ي، ديفي�ن نانز إن�ه يش�عر بالقلق م�ن أن تكون 
تقارير وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( عن القتال ضد 
تنظيم “الدولة االس�المية في العراق والشام”- “داعش”، 
ال تعك�س الحقيقة المري�رة على األرض. وكان المش�رع 
الجمه�وري نان�ز ي�رد على س�ؤال لقناة تلفزيون “س�ي.

إن.إن” في شأن تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” عما إذا 
كانت تقديرات االس�تخبارات الواردة من القيادة المركزية 
األميركي�ة قد رس�مت ص�ورة متفائلة للغاي�ة للقتال ضد 
“داعش” في س�وريا والعراق. وقال نانز إن أعضاء لجنته 
الحظوا تناقضات بين تقارير االستخبارات وما رأوه أثناء 
زياراتهم الى المنطقة. وأضاف نانز، خالل لقاء مع برنامج 
)“حالةاالتحاد” في قناة “س�ي.إن.إن”، “نسافر إلى كثير 
م�ن هذه البل�دان ونلتقي من الناس عل�ى األرض وفي كل 
األوقات تقريبا يكون ما نس�معه ونراه على األرض أنه لن 
يكون بمقدور أحد منع طيران الطائرات الروسية في الجو 
إال إذا بدأ الحرب أوال في إشارة إلى كلمات الرئيس الروسي 
في وقت س�ابق. وأبدت “برافدا” اس�تغرابها الش�ديد من 
بقاء الس�عودية “بال عقاب”، رغم أنها واحدة من منظمي 
هجمات 11 س�بتمبر -كما تقول الصحيفة: “لم يعد يمكن 
لروس�يا بعد اآلن تجاه�ل الحقيقة التي تق�ول أن الصراع 

في س�وريا والعراق يؤثر على مصالح موس�كو الحيوية، 
وال يمكن لروس�يا الس�ماح لإلرهابيين بقت�ل المواطنين 
ال�روس، وخالل توس�يع عملياتها الخاص�ة داخل وخارج 
س�وريا، يجب أن تؤكد روس�يا على بناء تحالف مفتوح”. 
وتاب�ع أن روس�يا أطلقت الكثي�ر من الصواري�خ ونفذت 
الكثي�ر من عمليات القصف في س�وريا بص�ورة منفردة، 
مستشهد بأنها لم تنسق مع المجتمع الدولي عندما أخذت 

برلين عام 1945.
وتاب�ع يق�ول: “األكثر إث�ارة للقلق أن ما نس�معه من 
الرئيس وكبار المسؤولين يقولونه للناس.. ال يتسق مع ما 
نراه على األرض”.ولفت االنتباه الى أن لجنة االستخبارات 
تعم�ل مع لج�ان أخرى ف�ي الكونغ�رس لدراس�ة تقارير 
اس�تخبارات القيادة المركزية.وقال “نحاول أن نجمع كل 

الحقائق.
نحن نس�مع من كثير من المبلغين ومم�ن ينقلوا إلينا 
المعلوم�ات”. وانتق�د نانز سياس�ة الرئيس ب�اراك أوباما 
تجاه تنظيم “داعش”، الذي س�يطر على مساحات واسعة 
م�ن األراضي ف�ي س�وريا والع�راق وأعلن قي�ام خالفة، 
ووصفها بأنها “سياس�ة احتواء” بدأت فقط بعد أن قطع 
التنظيم رأس�ي صحافيين.وقال رئيس لجنة االستخبارات 
ف�ي مجلس الن�واب إن تنظي�م “داعش” انتش�ر بعيداً عن 
المنطقة، وهو ما يستدعي توسيع االستراتيجية األميركية 

لتتماشى مع هذا التهديد العالمي.
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إلحاقا بكتابنا ذي العدد ب/ 2312 بتاريخ 2015/11/19  
الخاص بإعادة إعالن الوجبة )25(    لعام 2015  مناقصة 
10/1/ مج�اري  مرشوع)االعمال غري منجزة ملرشوع 
منطق�ة القبلة املتكامل)مج�اري ،امطار ثقيلة ،بلدية( 

ضمن تخصيصات برنامج تنمية االقاليم 
نود إن ننوه اىل: 

1-  تعدي�ل الفقرة رقم )10( لتكون )يف حالة اش�راك 
رشكت�ن  يف تقدي�م عط�اء واح�د لتنفيذ العق�د تكون 
مس�ؤوليتها تضامنية تكافلية يف ذل�ك لتنفيذه عىل أن 
يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء مع 
تقديم كافة املستمس�كات املطلوبة للرشكتن وال يقبل 

مشاركة اكثر من رشكتن لتنفيذ املرشوع( 
2-   اضافة الفقرة )يجب ان تتعهد الرشكة او الرشكتن 
التي س�يحال له�ا العمل باملبارشة بالتنفي�ذ خالل املدة 
املقرر يف العقد الذي س�يربم واكمال االعمال وفق جدول 
تقدم العمل ولحن اطالق االعتماد املستندي وحل جميع 

القضايا العالقة بخصوصه .  

According to  our letters numbered  
B/2312  on 19/11/2015 of re-announcement group  )25(  
for 2015 of  )1/10/sewage  ( )project of  the non-completed 
works for AL- Qibla completed project)sewage, water rain 
,heavy sewage ,municipality ( within the allocations of 
regions development program 
We would like to intimate you  that:
1-  amendment section number )10( to be )In case of  
sharing two companies  in presenting a tender to perform the 
contract, both parties would be responsible for the project 
on the condition of presenting the joint venture contract 
would be issued with the bid and presenting all the required 
documents for both companies and no accept sharing more 
than two companies to perform the project   (  
2-  addition the section  ) the company or )two companies 
( that will be awarded should commit to implement during 
the time  which is  stated in the contract that will be made  
and completing the works according to the work progress 
schedule till  starting documentary accreditation and solving  
all the issue about it .      

حمافظة البرصة 
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات

تـنويـه
  Intimation 2340 /العدد:ب

التاريخ:/2015/11/23

رئيس مهندسني
عيل اسامعيل جاسم

مدير العقود احلكومية

 Chief engineer
Ali  I .Jasim

Director of government contracts

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى
 محكمة بداءة الكرخ

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ / االتحادية
 رقم الدعوى 3147 / ب / 2015

2015 / 11 / 19
اعالن تبليغ بالحضور

اىل املدعى عليه  ) ايهم جاس�م محمد ( مجهول محل اقامته 
حاليا اقام املدعي ) وزير الكهرباء / اضافة لوظيفته ( الدعوى 
املرقم�ة )3147/ب/2015( لدى هذه املحكمة يطالبك فيها 
)بمبلغ مقداره تس�عمائة واثنان وس�تون الف وس�بعمائة 
وتس�عون دوالر وثالث�ة س�نتات ( وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجل�س البلدي انتقالك 
اىل جه�ة مجهولة تقرر تبليغك بصحيفتن محليتن يوميتن 
بموعد املرافعة  يوم )2015/11/30 ( الس�اعة التاسعة ويف 
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.

القاضي 
محمد علي محمود

مجلس القضاء االعلى
 رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية

محكمة بداءة البصرة
العدد: 1613/ب/2015   
التاريخ: 22 / 11 / 2015 

اعالن
املدعن / 1 � اياد ورياض ورسالة ونضال ابناء عبد الرسول حبيب

2 � احمد ونجوى ابناء عبد املنتظر عبد الرسول
املدع�ى عليه�م /1 � عم�اد وعيل وان�وار وازهار وبلقي�س ورجاء ومحم�د حبيب ابناء عبد الرس�ول 

حبيب.
2 � ابتهال وفدك وغدير وابرار بنات عامر حسن

3 � عامر حسن جاسم 
تبيع محكمة بداءة البرصة العقارين   960 / 41 القبلة   مساحته 22 /208م2  يقع يف منطقة القبلة  
القديمة مقابل مستشفى البرصة العام  وعىل الشارع الرئييس مشيد عليه بناء طابق واحد عىل شكل 
محال تجارية وان املحال مخصصة لبيع املواد االنش�ائية مش�غولة من قبل مستأجرين درجة عمران 
العق�ار جي�دة والعقار تسلس�ل 43/690 القبلة مس�احته 242,19م2  يقع خلف العق�ار االول وعىل 
ش�ارع فرعي مس�يج بس�ياج بارتفاع  مرين ونصف ويحتوي بابن حديد مع وجود بناء عىل ش�كل 
غرف لحفظ مادة االس�منت البناء من البلوك ومس�قف بالكونكريت املس�لح مع وجود س�قيفة  من 

الجينكو مثبتة عىل جدار الغرف بواسطة حديد الشيلمان وحديد الزاوية 
   فم�ن ل�ه الرغبة  بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة ودفع التامينات القانونية بنس�بة 10% من القيمة 
املقدرة لكل  عقار وكما مفصل ادناه     وستجري املزايدة الساعة الثانية عرش من ظهر  اليوم الثالثن  

التايل  للنرش  واجور املناداة عىل املشري.

القيمة المقررةالمساحةرقم العقار
499,640,000 دينار208/22م41/6902 القبلة

451,832,500 دينار242/19م43/6902 القبلة

  القاضي
ليث جبر حمزة

مجلس القضاء االعلى
 رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية

محكمة بداءة البصرة
العدد: 1018/ب/2015   
التاريخ: 19 / 11 / 2015 

اعالن
املدعي / محمد عبد الكريم مشتت

املدعى عليهم / 1 �  عائش�ة حميد يوس�ف
2 �   نوري وفرات ابناء صبيح فرحان

تبي�ع محكمة بداءة البرصة العقار تسلس�ل 725 / 12 القبلة   مس�احته 
93,25م2  يقع يف منطقة البرصة � بالقرب من مركز الرشطة وعىل شارع 
فرعي مبلط مش�يد عليه بناء عبارة عن دار س�كن يحوي غرفتن وصاله 
ومطب�خ وحمام ومرفق صحي وان الدار منخفضه عن مس�توى الش�ارع 
مبني�ه بالطابوق ومس�قفه بالش�يلمان درجة عمرانها قديم�ة جدا وانها 
خالية من الش�واغل وغري صالحة للس�كن وان اثار الرطوب�ة باديه عليها    
فمن له الرغبة  بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة ودفع التامينات القانونية 
بنسبة 10% من القيمة املقدرة  و البالغة سبعون مليون وثمنمائة وسبعون 
الف دينار  وبصك مصدق من مرصف حكومي    وستجري املزايدة الساعة 
الثاني�ة عرش من ظه�ر  اليوم الثالثن    التايل  للن�رش  واجور املنادات عىل 

املشري.

  القاضي
ليث جبر حمزة

محكمة االحوال الشخصية في العلم
إلى المفقود / ثائر رعد حمد 

للطلب املقدم من قبل طالبة الحجة والقيمومة 
/ اث�ار حكي�م خلي�ل ابراهي�م  ال�ذي تطل�ب 
في�ه الحج�ر والقيموم�ة ونصبه�ا قيمة عليك 
والختفائ�ك ومجهولية مح�ل اقامتك لذا قررت 
هذه املحكم�ة بتبليغك بالحض�ور إىل محكمة 
االح�وال الش�خصية يف العل�م ويف حال�ة ع�دم 
حضورك سيتم حجرك ونصب قيما عليك وفقا 

للقانون .

القاضي عبد العليم فيصل عزاوي

محكمة االحوال الشخصية في العلم
إلى المفقود / راجي خليل خضر 

للطلب املقدم من قبل طالبة الحجة والقيمومة 
/ اس�ماء حس�ن ندا  الذي تطل�ب فيه الحجر 
والقيموم�ة ونصبه�ا قيم�ة علي�ك والختفائك 
ومجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ل�ذا ق�ررت ه�ذه 
املحكمة بتبليغك بالحضور إىل محكمة االحوال 
الش�خصية يف العل�م ويف حال�ة ع�دم حضورك 
سيتم حجرك ونصب قيما عليك وفقا للقانون.

القاضي عبد العليم فيصل عزاوي

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف الرصافة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية في الشعب 
التاريخ/2015/11/16 

العدد/15857 
م/نشر 

قدم املس�تدعى )قيس حس�ن زيدان( طلبا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه نصبه قيما عىل ولده )عيل قيس 
حس�ن( لفقدان�ه بتاري�خ 2007/3/24 فعىل من 
تتوف�ر لديه املعلومات حول الطل�ب اعاله الحضور 
اىل ه�ذه املحكم�ة لالدالء به�ا لذا اقت�ى النرش يف 

صحيفتن محليتن 

القاضي  

محكمة االحوال الشخصية في العلم
إلى المفقود / عبد الله محمد اللطيف صالح 

للطل�ب املق�دم من قبل طالب�ة الحج�ة والقيمومة 
/ فاطم�ة خض�ري محم�د خال�د  الذي تطل�ب فيه 
الحج�ر والقيمومة ونصبها قيم�ة عليك والختفائك 
ومجهولي�ة محل اقامت�ك لذا قررت ه�ذه املحكمة 
بتبليغك بالحضور إىل محكمة االحوال الشخصية يف 
العلم ويف حالة عدم حضورك س�يتم حجرك ونصب 

قيما عليك وفقا للقانون .

القاضي عبد العليم فيصل عزاوي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
العدد/2014/584 

التاريخ/2015/11/22 
اعالن 

تبيع ه�ذه املديرية املركبة )726/برصة انش�ائية( 
والعائ�دة للمدي�ن )هان�ي فائق حس�ن( لقاء طلب 
الدائ�ن )1-حق�ي عب�د الحس�ن مظل�وم 2-فاضل 
كاظ�م مطل�ك( والبال�غ )650000000( س�تمائة 
وخمس�ون ملي�ون دين�ار باملزاي�دة العلني�ة فعىل 
الراغبن بال�رشاء الحضور امام هذه املديرية خالل 
عرشة ايام من اليوم التايل للنرش مستصحبن معهم 
10% م�ن القيمة املقدرة ومن ترس�و علي�ه املزايدة 
يتحمل اجور الداللي�ة واالعالن علما ان يكون البيع 

يف الساعة الثانية عرش ظهرا 
املواصفات/ 

رقم املركبة / 726/برصة انشائية 
نوعها / ش�فل كاوسكي موديل 1985 اللون ابيض 

حليبي 
الحالة العامة/ وسط 

القيم�ة التقديري�ة / 30000000 ثالث�ون ملي�ون 
دينار 

المنفذ العدل 
مالك مال الله حياوي 

محكمة مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف االنبار

محكمة االحوال الشخصية في الخالدية
العدد/2015/615

التاريخ/2015/11/10
الى/ جابراسعد طلب الجميلي

قدمت زوجتك ) مريم س�عدون طل�ب ( طلبا تروم فيه 
اصدارحجة حجر وقيمومة لها لكي تديرشؤونك خالل 
ف�رة فقدانك عليه قررت املحكم�ة االعالن عن فقدانك 
بجريدت�ن يوميتن رس�ميتن ويف حالة وصول التبليغ 
الي�ك علي�ك ان تراج�ع محكمتن�ا لالعالن ع�ن حالتك 

وبخالفه س�تصدرالحجة وفق القانون

القاضي بدر لطيف علي الدليمي

مجلس القضاء االعلى
رئاسة استئناف بغداد الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية
العدد/692/ب/2015
التاريخ/2015/11/22

الى / المدعى عليه/ كلف عكار ساجت
اق�ام املدع�ي راف�ع يوس�ف عب�اس الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اع�اله يطل�ب فيها من�ع معارض�ة املدعي يف 
العقار املرقم )368/18/ عطيفية ( وتس�ليمها خالية 
م�ن الش�واغل وملجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار املجل�س البلدي علي�ه تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن محليتن للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املص�ادف 2015/11/29 
الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 

من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة غيابيا.

القاضي

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الشرطة

مديرية شرطة محافظة صالح الدين 
قسم شرطة الدجيل

مركز شرطة الحي العسكري
العدد /3299                  التاريخ/ 2015/11/19

فقدان شخص

بتاري�خ 2015/11/16 دونت اقوال املخربة )قادس�ية 
عبد مهدي حس�ن الجحييش( عن فقدان زوجها املدعو 
)عماد هالل صالح سلمان القرغويل( تولد 1982 شغله 
سائق لوري يس�كن ناحية يثرب منطقة الباشيه اسم 
والدته )س�مرية حس�ن محمد( والذي خطفه من قبل 
مس�لحن مجهولن الهوية فقرر السيد قايض تحقيق 
الدجي�ل يجري التحقي�ق وفق امل�ادة 421 ق.ع وتعمم 
اوصاف املفقود اع�اله ويعلن عن فقدانه يف الجريدتن 

الرسمية للتفضل باالطالع ...

العقيد احسان محمد حمدي
ضابط المركز

فقدان
فقدت من�ي الهوية الص�ادرة من املديرية 
العام�ة للتنمية الصناعي�ة والحاصلة عىل 
االج�ازة املرقم�ة 17943 العائ�دة للس�يد 
عدنان عبعوب فليح يرجى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

فقدان شخص 

فق�د املدع�و عزي�ز س�الم ش�اكر املهن�ة 
طبي�ب تاري�خ الفق�دان 1 / 10 / 2015 
فمن لديه اي معلوم�ة االتصال عىل الرقم 

 07811659567



 

   بغداد / المستقبل العراقي 
كشفت وزارة التخطيط عن الضوابط 
واآللي�ات الخاص�ة بتنفي�ذ المش�اريع 
االستثمارية بأس�لوب الدفع األجل التي 
س�يتم اعتماده�ا ضم�ن موازن�ة العام 

المقبل 2016.
باس�م  الرس�مي  المتح�دث  وق�ال 
ال�وزارة عبدالزهرة الهن�داوي في بيان 
نس�خة  العراق�ي”  “المس�تقبل  تلق�ت 
التخطي�ط  من�ه، ان “ممثل�ي وزارت�ي 
المستش�ار  والمالي�ة وبالتش�اور م�ع 
أق�روا  ال�وزراء  لرئي�س  االقتص�ادي 
الضوابط التي سيتم اعتمادها في تنفيذ 
المش�اريع باألجل والتي أك�دت على أن 
تنفي�ذ المش�اريع بهذا األس�لوب يكون 

للمشاريع المس�تحدثة وفقا للمادة 26 
من قانون الموازنة لعام 2015 مع االخذ 
بنظر االعتبار المش�اريع المستمرة في 
مس�ودة موازن�ة 2016 وتضمينها نصا 

يشير الى هذا الموضوع”.
وبي�ن، ان “إلت�زام الجه�ة الممول�ة 
للمشروع بالمبلغ الكلي للتمويل يستمر 
لحين انتهاء المش�روع وما يترتب عليه 
ف�ي ح�ال االخالل ب�أي من بن�ود العقد 
المبرم بين الطرفين، مع مراعاة عمولة 

االلتزام التي يتفق عليها الطرفان”.
ان “س�عر  ال�ى،  الهن�داوي  وأش�ار 
الفائدة للتمويل باآلج�ل يجب ان اليزيد 
ع�ن %6، ويتم احتس�ابها على اس�اس 
المبال�غ المصروف�ة من الق�رض فقط 

ولي�س على اس�اس المبل�غ الكلي، وان 
التقل مدة السماح عن سنتين بعد اكمال 
المشروع” الفتا الى “تحديد مدة تسديد 
الق�رض بما يت�راوح بين 5-3 س�نوات 

كحد ادنى وبأقساط نصف سنوية”.
وتابع ان “العطاءات التي س�تقدمها 
تش�ير  ان  يج�ب  الممول�ة  الش�ركات 
بوضوح الى نسبة الفائدة ومدة السماح 
وفت�رة التس�ديد فض�ال عن وج�وب ان 
تق�دم الش�ركة الراغب�ة بالتمويل ثالثة 

عروض )تجاري –فني – تمويلي(”.
“التموي�ل  ان  الهن�داوي،  وأوض�ح 
باآلج�ل يش�مل المش�اريع الجديدة في 
ال�وزارات والمحافظ�ات ف�ي المجاالت 
الخدمي�ة واإلنتاجي�ة ومنه�ا مش�اريع 

والمستش�فيات  والمج�اري  الم�اء 
والطرق والجسور واستصالح االراضي 
ومش�اريع الزراع�ة والم�وارد المائي�ة 
المش�اريع  ه�ذه  تك�ون  ان  ش�ريطة 
مدرج�ة في الموازنة االس�تثمارية لدى 
وزارة التخطي�ط” مضيف�ا ان “التمويل 
سيشمل ايضا اية مشاريع جديدة أخرى 
مستوفية لمتطلبات اإلدراج والمصادق 

عليها من قبل مجلس الوزراء”.
وزارة  باس�م  المتح�دث  وش�دد 
التخطي�ط على ان “ش�مول المش�اريع 
المس�تمرة بالدف�ع األج�ل يك�ون وفقا 
لضواب�ط ت�م تحديده�ا، منه�ا االلتزام 
بتسلس�ل األولوي�ات لن�وع المش�روع 
الفئ�ة  نف�س  م�ن  للمش�اريع  وكذل�ك 

والمتف�ق عليه�ا بي�ن وزارة التخطي�ط 
نس�بة  ألتق�ل  وان  المنف�ذة،  والجه�ة 
االنج�از المادي للمش�روع ع�ن 50 في 
المائ�ة فضال ع�ن الحاالت الت�ي يقرها 

مجلس الوزراء”.
وكش�ف ع�ن “تش�كيل لجن�ة علي�ا 
برئاس�ة وزارة المالية وعضوية وزارة 
التخطيط وبمش�اركة الجه�ات المنفذة 
عند الحاجة إلقرار المشروع واإلشراف 
ان  مبين�ا  الق�رض”  تنفي�ذ  ومتابع�ة 
ه�ذا  ضم�ن  تح�دد  الت�ي  “المش�اريع 
االس�لوب س�تعرض على اللجن�ة العليا 
الخاص�ة بتنفيذ مش�اريع الدفع باآلجل 
إلقراره�ا ورفعه�ا الى مجل�س الوزراء 

للمصادقة عليها”.

  مثنى /المستقبل العراقي 

أك�د محافظ المثنى فالح عبد الحس�ن س�كر، وصول العمل 
في جسر الهالل الكونكريتي، شمال غرب السماوة، إلى مراحله 
النهائية، وأش�ار إلى أن الجسر يمتد مس�افة 240 متراً وبكلفة 
27 مليون دوالر، وفيما لفت إلى أن الجسر هو أحد ثالثة جسور 
تنفذها وزارة االعمار بتمويل من القرض الياباني، حددت نهاية 

العام الحالي 2015، موعداً الفتتاحه.
وقال فالح عبد الحس�ن سكر ، إن “جسر الهالل الكونكريتي 
شمال غرب السماوة، وصل إلى مراحله النهائية بكلفة تجاوزت 
ال��27 ملي�ون دوالر”، مبين�ا أن “إدارة المحافظة حددت نهاية 

العام الحالي 2015 موعداً الفتتاحه”. 
وأض�اف س�كر، أن “جس�ر الهالل واح�د من ثالثة جس�ور 
تنفذه�ا وزارة اإلعمار واإلس�كان ف�ي المحافظ�ة بتمويل من 
الق�رض اليابان�ي”، الفتا إلى أن “طول الجس�ر يبل�غ 240 متراً 

مقسم إلى سبعة فضاءات وبعرض 16 متراً”.
ويربط جسر الهالل الكونكريتي مركز المدينة  بمنطقة حي 
النص�ر )الجربوعي�ة( إلى الطري�ق العام المؤدي إل�ى العاصمة 

بغداد.
يذك�ر أن محافظة المثن�ى أعلنت عدداً من المش�اريع ضمن 
موازنتي عام 2014 والعام الحالي 2015، على ان تس�تكمل تلك 
المشاريع التي تضم مباني س�كنية وبنى تحتية وتأهيل بحيرة 
س�اوة )17 كم جنوبي الس�ماوة(، فضالً عن إنش�اء مستشفى 

ألماني في السماوة يضم 400 سرير.

املثنى تستعد الفتتاح جرس 
بكلفة 27 مليون دوالر  التخطيط تضع ضوابط تنفيذ املشاريع االستثامرية باآلجل 

النقل تعلن استمرارها بتطوير املرائب 
   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت ش�ركة النق�ل الخ�اص التابعة 
لوزارة النقل، أمس االثنين، عزمها تطوير 
المرائب في الع�راق وفق تصاميم عالمية 

حديثة.
العام�ة  الش�ركة  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
إلدارة النق�ل الخاص عبد الل�ه لعيبي ، إن 
“الش�ركة مس�تمرة بمش�اريعها بإنشاء 
مرائب جديدة في عم�وم العراق وتحديث 
المرائب القديمة البائسة التي كانت عبارة 
عن اط�الل وخرائب وتحويلها إلى صروح 
معمارية متكاملة الخدم�ات وبنى تحتية 

بتصاميم عالمية متطورة”.
واض�اف لعيب�ي أن “م�ن بي�ن ه�ذه 
المش�اريع مش�روع ك�راج النهضة حيث 
تم بناء محطة نق�ل متكاملة على انقاض 
ه�ذا الم�رآب ووصلت نس�بة انج�ازه الى 

أكث�ر م�ن 83بالمئ�ة وكذلك ك�راج البياع 
القديم ال�ذي انجزت في�ه محطة من عدة 
طوابق بمساحة 6000 متر مربع وبكامل 
الخدمات وف�ق تصاميم حديثة”، مش�يراً 
الى أنه “تم انش�اء مرآب جديد على أرض 
م�رآب الديواني�ة القدي�م، وكذل�ك تطوير 
مرآب البص�رة القديم الذي س�يضم بناية 
فندقية ، فضالً عن انش�اء مرآب دولي في 

مرآب النجف بتصاميم عصرية حديثة”.
وتاب�ع لعيب�ي ان�ه “بس�بب الضائقة 
المالي�ة الت�ي يمر به�ا البلد فإن الش�ركة 
تتجه إلى االس�تثمار المشترك أو التشغيل 
المش�ترك إليجاد بنى تحتي�ة ومنظومات 
نق�ل متطورة”، مبين�اً أن “كراج العالوي 
س�يتم تحديثه وفق تصاميم متطورة مع 
احتمالي�ة عرضه لالس�تثمار والتش�غيل 
المش�ترك وهو اآلن بطور اع�داد الوثائق 

الخاصة به”. 
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اليابان تبحث إنشاء مرشوع حتلية 
للمياه يف الساموة

     بغداد/ المستقبل العراقي
أعلن�ت الحكوم�ة اليابانية، ام�س االثنين، أنها بص�دد منح العراق 
قروض�اً مالي�ة إلنش�اء محطة تصفية وتحلي�ة للمياه في الس�ماوة ، 
فيما اش�ارت ال�ى التباحث م�ع الحكومة العراقية للتوص�ل الى اتفاق 
حول المش�روع.وقالت وكالة األنب�اء اليابانية كيودو ف�ي تقرير لها، 
إن “الحكومة اليابانية بصدد منح العراق قروضاً مالية إلنش�اء محطة 
تصفية وتحلية للمياه في السماوة”، مؤكدة أنه “من المتوقع أن تجهز 
المحطة بالتكنولوجي�ا اليابانية الرائدة في مجال تحلية وتنقية المياه 

لمعالجة المياه التي سيتم سحبها من نهر الفرات”.
وأضاف�ت الوكالة أن “الطاقة الكلية للمحطة س�تبلغ 100 الف طن 
من مياه الشرب يومياً وسيستفيد أكثر من 300 ألف شخص يعيش في 
منطقة الس�ماوة من هذا المش�روع”، الفتة الى أن “مصادر حكومية 
يابانية تتوقع أن يس�هم المش�روع بمس�اعدة الحكوم�ة العراقية في 
تحسين بناها التحتية رغم المصاعب المالية التي تعانيها بسبب ارتفاع 
تكاليف الحرب التي تخوضها ضد تنظيم )داعش( االرهابي مع االنحدار 
الشديد ألسعار النفط”.وأشارت الوكالة في تقريرها الى أن “الحكومة 
الياباني�ة تخط�ط للش�روع بمباحثات م�ع الحكوم�ة العراقية بصدد 
التوصل التفاقية واس�عة حول المشروع مع نهاية شهر آذار المقبل”، 
مبين�ة أن “األوضاع االمنية في الس�ماوة مس�تقرة وم�ن المتوقع أن 
تستمر على هذا الحال حيث تم ارجاء بعض المشاريع الممولة من قبل 
برنامج المس�اعدات التنموية الرسمية لليابان في شمال العراق وبقية 
المناطق من البالد بسبب تهديدات تنظيم )داعش(”.ولفتت الوكالة الى 
أن “المصادر اليابانية تؤكد أن مدينة الس�ماوة مركز محافظة المثنى، 
ما تزال تفتقر الى المش�اريع التنموية”، مشددة على أن “هناك حاجة 
ملح�ة إلقامة محطة تحلية وتنقية المي�اه فيها لعدم وجود مثل هكذا 
منش�أة فيها”.يش�ار إلى أن القوات اليابانية كانت ق�د حلت في مدينة 
الس�ماوة للمدة الممتدة بين عامي 2004 – 2006 للمساعدة في جهود 
إع�ادة اعمار العراق، فيم�ا كانت آخر مس�اعدة يابانية ضخمة منحت 
لمدين�ة الس�ماوة هي محطة الطاق�ة الكهربائية الحراري�ة التي أكمل 

إنشاؤها في العام  2008.

     بغداد/ المستقبل العراقي
قام فريق طبي جراحي متخصص في مستش�فى الطفل المركزي 
باجراء اول عملية تجميلية لفك تالصق االصابع داخل المستشفى منذ 

تاسيسها لطفل في الخامسة من عمره.
وق�ال مدير االعالم في دائ�رة صحة بغداد الك�رخ احمد الحيدري، 
في بيان صحفي, “عند مراجعة الطفل مع ذويه للمستش�فى كان كان 
يعاني من حالة التصاق اصابع اليد وهي حالة تشوه والدي ناتجة عن 
خل�ل خلقي يحدث اثناء التط�ور الجنيني بحيث ال تنفصل االصابع عن 
بعضها البعض وقد يكون الس�ببب وراثي، واحتمال حدوث هذه الحالة 
عن�د الرجال اكثر بثالث مرات من النس�اء حيث يح�دث االلتصاق غالبا 
بين االصبع الثالث والرابع وقد يحدث التصاق لعدد اكبر من االصابع و 
في بعض االحيان التصاق جمي�ع اصابع اليد وابعد اجراء الفحوصات 
السريرية والمختبرية قرر الفريق الطبي اجراء عملية جراحية تجميلية 
وبع�ون الله تكللت العملية بنج�اح %100 والطفل بحالة صحية جيدة 

حيث تم فصل التصاق االصبع الثاني والثالث من اليد اليسرى”.
واض�اف الحي�دري ان” العملي�ة إس�تمرت الكثر من س�اعة تحت 
التخدي�ر العام واجريت العملية على يد فريق طبي متخصص برئاس�ة 

الجراح الدكتور معتز عبد الجواد”.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت مديري�ة زراعة كركوك التابعة إلى وزارة الزراعة، امس 
االثني�ن، عن تجهيزها مربي الماعز االغنام بأكثر من تس�عة االف 

طن من األعالف.
وذك�ر بيان لل�وزارة، ، ان “الكميات المجه�زة بلغت 967 ألفا، 
و356 طنا من مادة الشعير العلفي لمربي الماعز واألغنام, و318 
ألف�ا و968 طن�ا من مادة ف�ول الصويا لمربي الدواج�ن”، مؤكدا 

“االستمرار بالتجهيز خالل الفترة المقبلة”.
وفي س�ياق متص�ل، أش�ار البيان إل�ى أن “الوزارة مس�تمرة 
بالمش�روع الوطني لترقيم الث�روة الحيوانية حيث تم ترقيم 788 
الفا و504 رأس من الحيوانات الصغيرة وبنسبة تنفيذ %96، فيما 
بلغ عدد الحيوانات الكبيرة المرقمة 105الفا و252 رأس وبنس�بة 

77بالمئة”.

كركوك جتهز مريب احليونات 
باألعالف

اإلعالن عن ضوابط نظام املحاوالت للسادس اإلعدادي

وصول باخرة إىل أم قرص حتمل 43 ألف طن سكر

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التربية، امس االثنين، 
ع�ن ضواب�ط نظام المح�اوالت للصف 
الدراس�ي  للع�ام  االع�دادي  الس�ادس 

.2014/2015
وق�ال مدي�ر التقوي�م واالمتحانات 
ع�ون،  عب�د  نعم�ة  ش�اكر  لل�وزارة 
ضواب�ط  ع�ن  أعلن�ت  “ال�وزارة  إن 
الدراس�ي  للع�ام  المح�اوالت  نظ�ام 
)2014/2015( وال�ذي يخ�ص الصف 

السادس اإلعدادي فقط”.
واوضح ان “نظام المحاوالت يشمل 
طلبة الم�دارس الصباحية فقط ويحق 

للطلب�ة الراس�بين بالس�نة االول�ى في 
الصف السادس اإلعدادي للعام الدراسي 
)2014/2015( بدرس واحد او درسين 
الدراس�ي  للع�ام  المح�اوالت  إج�راء 

)2015/2016( و )2016/2017(”.
الراس�ب  “الطال�ب  ان  واض�اف 
ف�ي الص�ف الس�ادس االع�دادي للعام 
الدراس�ي )2013/2014( ورسب ايضاً 
 )2014/2015( الدراس�ي  الع�ام  ف�ي 
ل�ه  يح�ق  درس�ين  او  واح�د  ب�درس 
االمتح�ان بالمحاوالت للعام الدراس�ي 
)2015/2016( فقط، وال يحق للطالب 
المش�مول بنظام المح�اوالت االنتقال 
م�ن مدرس�ة ال�ى اخ�رى”، مبين�اً ان 

“الطالب المش�مول بنظ�ام المحاوالت 
يحتفظ بدرجات النجاح الس�ابقة التي 
حصل عليها”.واوعز نعم�ة الى إدارات 
المدارس ب�”تأش�ير س�نوات الرسوب 
والمح�اوالت ف�ي صفحة القي�د العام 
وتوقع من قبل مدير المدرسة حصراً”.

وأعلن�ت وزارة التربي�ة ف�ي وق�ت 
)المح�اوالت(  نظ�ام  تطبي�ق  س�ابق 
للسادس اإلعدادي ألول مرة في العراق 
للعام الدراسي )2014/2015( و النظام 
س�يتيح لطلبة المكملين بمادة او اثنين 
اداء االمتح�ان ف�ي الس�نة المقبلة مع 
االحتفاظ بدرج�ات النجاح التي حصل 

عليها في السنة السابقة.

   بغداد/ المستقبل العراقي

واالس�كان  االعم�ار  وزي�ر  رأى 
والبلدي�ات العامة، ط�ارق الخيكاني، ان 
الع�راق بحاجة الى اس�تثمار الش�ركات 
األجنبية الرصينة بش�كل ع�ام والعربية 
بشكل خاص العادة اعمار البنى التحتية 

في البالد.

وقال الخيكاني في بيان، خالل لقائه 
وفدا من الس�فارة الجيكي�ة، ان “العراق 
بحاجة الى اس�تثمار الشركات االجنبية 
الرصينة بش�كل عام والشركات العربية 
بش�كل خاص في تنفيذ مش�اريع البنى 
التحتي�ة فض�ال ع�ن اس�تقطاب رج�ال 
االعمال للنه�وض بواقع عمراني حديث 

يضاهي التطور الهندسي في العالم”.

وبين ان “الوزارة تس�عى الى تطوير 
امكانياته�ا الفني�ة عن طريق مش�اركة 
الخب�رات  ونق�ل  العالمي�ة  الش�ركات 
وتج�ارب ال�دول المتقدم�ة ف�ي مج�ال 
االعمار والبناء وتبادل الخبرات الس�يما 
في المجال العمران�ي فضال عن خبرتها 
في مجال انشاء شبكات المياه الصالحة 

للشرب وشبكات المجاري”.

ذي قار تدعو لتفعيل القوانني الدولية 
لتنظيم املياه بني الدول املتشاطئة

  بغداد/المستقبل العراقي

دع�ا محافظ ذي قار يحيى الناصري، ام�س االثنين، المجتمع الدولي لتفعيل 
القواني�ن الدولية في مجال تنظيم المياه بين الدول المتش�اطئة لتالفي األزمات 
الدولي�ة الناجم�ة عن ذلك ، فيما اكد تس�بب الس�دود التركية بم�وت الحياة في 
مناط�ق االهوار.وأوض�ح الناص�ري، أن “المياه ينبغي ان ت�دار وفقا للمنظومة 
والقواني�ن الدولي�ة وذل�ك لتنظي�م الحصص المائي�ة بين دول المص�در والدول 
المتش�اطئة”.وأضاف، أن “تدخ�ل المجتمع الدولي في الظرف الراهن يكتس�ب 
اهمية كبيرة اليجاد الحلول المناس�بة لالزمات الناجمة عن نقص وشحة المياه 
“.الفت�ا ال�ى ان ” الكثير من المش�اكل واألزم�ات الدولية الحالية والمس�تقبلية 
تحصل بفعل أزمة المياه وهو ما ينذر بحروب كبيرة”. وأش�ار محافظ ذي قار، 
إلى أن “السدود التركية أخذت تؤثر بصورة سلبية على مناطق االهوار والموارد 
المائي�ة في عموم البالد، وباتت تهدد الحياة الطبيع�ة والتنوع اإلحيائي وتحول 
مناط�ق االهوار الى صحارى وهذا ما يتطلب التدخ�ل الدولي لحماية تلك الحياة 

وانقاذ سكان االهوار من مأساة الجفاف”،
 مبين�ا ان مناطق االهوار تدخل ضمن منظومة الحماية األممية بعد دخولها 
ضم�ن معاهدة رامس�ار، وهي تتطل�ب رعاية واهتم�ام دولي لم�ا تواجهه من 

مخاطر الجفاف الذي يهدد البيئة االهوارية التي يعود تاريخها آلالف السنين”.
وش�دد على “ضرورة تخصيص حصة مائية لتغذية وانعاش مناطق االهوار 
وانقاذه�ا م�ن مخاط�ر الجف�اف”.وكان الناصري، ق�د أعلن في ال��)األول من 
حزي�ران 2015 الحالي(، أهوار جن�وب الناصرية، مناط�ق منكوبة، بعد تعرض 
مناط�ق واس�عة منها إلى الجفاف نتيجة ش�حة المياه وانخفاض منس�وب نهر 
الف�رات، فيم�ا دعا الحكومة االتحادي�ة والمنظمات الدولي�ة للضغط على تركيا 
إلطالق المي�اه في األنهر المغذية لمناطق األهوار، أكد تس�جيل نحو ألف إصابة 

بمرض جدري الماء ونفوق كميات كبيرة من األسماك والثروة الحيوانية.
وتشكل مساحة االهوار في الناصرية خمس مساحة محافظة ذي قار،)350 
ك�م جنوب العاصمة بغداد(، وتتوزع على 10 وحدات إدارية من أصل 20 تضمها 
المحافظة، إذ تقدر مساحة أهوار الناصرية قبل تجفيفها مطلع تسعينات القرن 
الماضي، بمليون و48 ألف دونم، في حين تبلغ المساحة التي أعيد غمرها بالمياه 

بعد عام 2003 نحو 50 بالمئة من مجمل المساحة الكلية ألهوار الناصرية.
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إجراء أول عملية جتميلية ألصابع 
اليد يف مستشفى الطفل املركزي

    المستقبل العراقي/ خضير عبد صالح

قام�ت ك�وادر ش�عبة زراع�ة الرش�يد اح�دى 
دوائ�ر مديرية زراع�ة بغداد /الكرخ قس�م الثروة 
الحيواني�ة حي�ث بل�غ ع�دد الحيوان�ات المرقم�ة 
كاألت�ي )األغن�ام /9608راس ( )الماع�ز / 613 
 68 الجام�وس   ( رأس(   15821 األبق�ار  رأس() 
رأس(  كم�ا تم متابعة س�تة حق�ول للدواجن في 
المنطق�ة لتربية افراخ اللحم وحق�ل واحد لتربية 
الدج�اج البياض , كما عقد اجتماع اللجنة الفرعية 
ف�ي المنطقة بص�دد البحي�رات المتج�اوزة ومن 
ضم�ن التوصي�ات واتخ�اذ اإلج�راءات القانونية 
بح�ق أصحاب البحي�رات المتج�اوزة ورفع قائمه 
بأس�مائهم , وتم ترويج ع�دد )11( معاملة أعالف 
النخال�ة لمربى الث�روة الحيوانية, وأما نش�اطات 
وحدة االستثمارات فهي إجراء كشف على القطعة 
5/50 مقاطع�ه 6 عويريج لغرض تجديد ش�هادة 

تأسيس مخزن مبرد والتشجيع على االستثمارات 
ضمن عمل ش�عبتنا , و نشاطات وحدة الوقاية تم 
اج�راء الكش�وفات الموقعية على مناحل العس�ل 
للحصول عل�ى إجازة منح�ل والمباش�رة بتوزيع 
المبي�دات الخاصة بمكافحة الذباب�ة البيضاء على 
أشجار الحمضيات واالستمرار بتوزيع والمباشرة 
بنص�ب المصائد الفرمونيه, وأما نش�اطات وحدة 
المخازن فقد تم استالم المواد الخاصة بالمبيدات 
الحش�رية وإخراجه�ا لغ�رض المكافح�ة ومنه�ا 
استالم مبيد الراكس�يل لتعفير بذور الحنطة, وأما 
نش�اطات وح�دة المكننة فقد تم انج�از معامالت 
تجهيز مشتقات نفطية عدد )7( وتعميم النشرات 
الخاص�ة بالمكائ�ن والمع�دات وانج�از التقري�ر 
الش�هري للمكائن والمعدات ,واما نشاطات وحدة 
التس�ويق الزراعي فقد تم متابعة أس�عار وكميات 
المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة منها في 

االسواق المحلية لعلوة الرشيد .

شـعبـة زراعة الـرشيـد.. تقدم خدماهتا للفالحني
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سالم محمد العامري

جيمس زغبي

ِشعاٌر يسمعه كل مواطن عبر سنين "المسؤول أول من 
يضحي وآخر من يس�تفيد", وكان قبل اس�تالم البعث 
الصدام�ي البعث�ي أول من يضحي وآخر من يس�تفيد, 

فما الذي تم تطبيقه من هذا الشعار؟
كان النظام الس�ابق دكتاتوري�اً بامتياز, وقد جمع كل 
طغ�اة العال�م بطريق�ة حكم�ه الظالمة, ه�ذا األمر ال 
يخل�ف عليه الُعَق�الء, ومن الطبيعي ج�داً, أن نرى من 
حك�م الطغ�اة والجبابرة, ما ال ينطبق مع الش�عارات, 

التي ينادون بها.
َتَغيَّ�َر نوع النظام في العراق, بع�د اإلحتالل األمريكي, 
إلى م�ا يطلق عليه بالديموقراط�ي, والذي يعني حكم 
الش�عب, حيث ينتخب المواطن م�ن يمثله, للدفاع عن 
حقوقه, ليدخل الع�راق في مرحلة جديدة, كان مؤمالً 

أن يرتقي بها, إلى مصاف الدول الراقية.

تك�ون البرلمان الذي انتخبه الش�عب, من رجاٍل قالوا: 
أنهم َقدَّموا الَتضحيات من أجل العراق وشعبه, تحملوا 
الويالت من الصداميين اضطرهم للهجرة, وما عودتهم 
إال إلحق�اق الَح�ق, وتعويض المواط�ن عما لحقة من 

حيف, إال أن بعضهم لم يرق إلى ذلك.
ش�ريحة الموظفين ف�ي العراق تمثل نس�بتهم 58%, 
منهم %70 يس�كنون بعق�ارات لإليج�ار, ويتحملون 
اج�ور نقل عل�ى حس�ابهم الخاص, في حي�ن تتراوح 
رواتبه�م أغلبهم, بي�ن 500000 دينار إل�ى 1000000 
دينار عراقي, هذه الشريحة الواسعة, هي أكبر متضرر 

مادياً.
تنف�س الموظف�ون ع�ام 2008, عندم�ا ص�در س�لم 
الرواتب, الذي أُعُتِمَد من الحكومة العراقية, حيث أتاح 
ش�يئاً من بحبوحة العيش, رفعت من القدرة الشرائية 

للموظف, إلى عام 2014, حيث بدأ القلق يسود أوساط 
تلك الشريحة؛ لقلة واردات الدولة.

ح بعض الساسة بتخفيض الرواتب, في حين صادق  لَوَّ
البرلمان, على ما أصدره المالكي, من تعديل على ُسلَّم 
رواتب 2008, ولكن لم يتم تنفيذه, لعدم وجود سيولة 
نقدية, وناش�دت المرجعي�ة المباركة, بع�دم التجاوز 

على رواتب الموظفين, واعتبرتها َخٌط أحمر.
مفاج�أة لم تكن في الحس�بان, فقد ص�در من مجلس 
الوزراء ج�دوالً, أطلقوا عليه س�لم الروات�ب الموحد, 
ُمدَّعي�ن عدم اإلضرار بالدرج�ات الدنيا, إال أن ما وصل 
لحس�ابات الدوائر, ال يعدو عن كونه تعديل على السلم 
القديم, فالراتب اإلس�مي عندما يستقطع منه, تلحقه 
نسبة المخصصات, والتي قد تصل لنصف الراتب الكلي 

احياناً.

والمش�كلة تكمن باعتماد الحكومة, على مورد أحادي 
للموازن�ة, إنه النفط الذي تنازل س�عره دولياً, وس�ط 
تبذير حكومي, فترميمات دور كبار المس�ؤولين, بين 
الملي�ار إلى ملي�اري دينار عراقي! ف�ي حين يصل بدل 
اإليجار إلى ثالثة ماليين دينار, يتم دفعها من موازنات 

العراق!
استهداٌف واضح لعموم الشعب العراقي, وتحطيم البنى 
التحتية, مع الوقوف س�داً منيعاً, ِضدَّ تأهيل المصانع, 
إضافًة لعدم فس�ح المج�ال لتنمية الزراع�ة, وإهمال 

موارد السياحة الدينية, ذات األهمية الواسعة.
ش�عارات َتُص�كُّ اآلذان, قبي�ل كل انتخاب�ات برلمانية 
لحصد األصوات, مع هدايا بخس�ة ووعود خداعة, كل 
من يسمعها يظن أن الغيث قادم, لِيصدم بعد ذلك!        

ليس�ت المرة األولى التي تكتس�ح فيها موجة من هيستريا 
غي�اب التس�امح دولتن�ا األميركي�ة، فقد حدث لن�ا ذلك في 
السابق، وفي كل مرة كنا نستسلم للخوف والتعصب األعمى، 
كن�ا نحدث ضرراً ألعداد ال حصر لها من المهاجرين ونلطخ 
صفح�ات تاريخنا. وخ�الل الحربين العالميتي�ن في القرن 
الماضي، فعلنا ذلك باإليطاليي�ن واأللمان واليابانيين. وفي 
أوقات الس�لم، اضطهدنا الس�ود واآلس�يويين والالتينيين. 
وألن هذه ليس�ت المرة األولى التي يصبح فيها الس�وريون 
ضحاي�ا للتعصب وغياب التس�امح، فإن األمر بالنس�بة لي 

شخصي أيضاً.
وأثن�اء الحرب العالمية األولى، أُجبر جدي على نقل أس�رته 
م�ن منزلهم الذي ورثوه في تالل لبن�ان، بحثاً عن مالذ آمن 
من قبضة السلطة العثمانية. ومات جدي في المنفى، تاركاً 
جدتي وحدها مع س�بعة أطفال. وعند نهاية الحرب، عادوا 
إلى قريتهم وبدأوا اس�تعدادات لالنضمام إلى موجة ضخمة 
من المهاجرين الذي ش�قوا طريقهم من سوريا ولبنان إلى 
الواليات المتح�دة. وكانوا الجئين اقتصاديين وسياس�يين 

يبحثون عن فرص العمل وعن الحرية.
وفي الطريق، اس�تقر والدي في فرنس�ا، حي�ث وجد عمالً، 
أمالً في كس�ب م�ا يكفي لمواصل�ة رحلته. وما أن اس�تعد 
للرحيل حتى صوت الكونجرس على إلغاء تأشيرات الدخول 
إلى الواليات المتحدة لجميع الس�وريين )وكان ذلك الوصف 
يش�مل جميع الس�وريين واللبنانيين آنذاك(. وتم تصنيفهم 
»تهديداً عاماً«، حيث أحضروا أس�اليب أجنبية ولم »يضفوا 
أية قيمة« على المجتمع، حس�ب ما قال الس�يناتور »ديفيد 
ريد« من والية بنسلفانيا، في دعم قضيته لطرد السوريين، 
مضيفاً: »ال نحتاج إلى قدوم مزيد من القمامة السورية إلى 

أميركا«.
وحصل والدي، الذي كان متلهفاً لالنضمام إلى أسرته، على 
وظيفة ضمن طاقم سفينة تبحر من مارسيليا إلى نيويورك. 
وعند وصول�ه، تخفى ودخل الواليات المتحدة بطريقة غير 
ش�رعية. وفي نهاية المطاف اتصل بوالدته وأش�قائه، ولم 
يع�د إلى باري�س أبداً. وبعد س�نوات من التخف�ي، والخوف 
م�ن الترحي�ل واالنفص�ال عن أس�رته مرة أخرى، اس�تفاد 
والدي من برنامج عف�و في ثالثينيات القرن الماضي، وفي 
ع�ام 1942، حلف اليمين كمواط�ن أميركي. وخالل العقود 
التسعة الماضية، أبلت عائلتي بالء حسناً في وطنها الجديد، 
فأنجب�ت أطب�اء ومحامي�ن ومعلمي�ن ومحاربي�ن قدامى 
ف�ي جميع الح�روب، وموظفين في جميع أف�رع الحكومة 

األميركية.
وفي عام 2013، عينني الرئيس أوباما في اللجنة األميركية 
للحري�ات الدينية الدولية. ومع ذلك التعيين، جاء ما يس�مى 
ب�»المخطوط�ة«، وه�و إع�الن مكت�وب بخط الي�د، وقعه 
الرئيس، وجعله إعالناً رس�مياً للتعيين. وعلى جدار مكتبي، 
علقت مخطوطة تعييني إلى جوار ش�هادة جنس�ية والدي. 
وبالنسبة لي، يحكي ذلك قصة رائعة بشأن ما يجعل أميركا 
دول�ة عظيمة، وكيف يمكن أن تتغير من اإلقصاء والتعصب 

إلى القبول والفرصة.
والش�يء االس�تثنائي في قصة أس�رتي هو أنها عادية جداً، 
ألنها قصة يتش�اركها ماليي�ن األميركيين اآلخرين. وتعتبر 

الميزة الجوهرية التي تجعلنا أمة جيدة.
ودائم�اً ما كان هناك صوتان يتنافس�ان عل�ى روح أميركا: 
أحدهما ص�وت الترحي�ب واالحت�رام للتن�وع، بينما اآلخر 
ص�وت التعص�ب والخوف م�ن المختلفين. وتاري�خ دولتنا 
حافل بس�جل التوت�رات بينهما، وعلى رغ�م أن األميركيين 
ولدوا في خطيئتي العبودية واإلبادة ضد السكان األصليين، 
إال أن اآلباء المؤسس�ين أعلوا قيمة الحرية الدينية ومفهوم 
أنن�ا جميع�اً ُخلقنا متس�اوين. وعلى م�دار فت�رة القرنين 
ونصف القرن الماضي�ة، حوصر هذان الصوتان في معركة 
محتدمة، وفي أوقات الهستيريا الوطنية، كتلك التي نعيشها 
في الوقت الراهن، أعتق�د أنه من الضروري أن نفهم محور 

نتيجة هذه المنافسة.
فأح�د الطرفين يناف�ح عن القيم التي نطم�ح إليها، واآلخر 
يداف�ع ع�ن مخاوفن�ا ونزواتنا المظلم�ة. والط�رف األول 
عقالني واآلخر متهور. وبالش�ك، يمك�ن في بعض األحيان 
أن يتغل�ب الجانب المظل�م، ولكن ألن المخ�اوف يمكن في 

بعض األحيان أن تهزم المنطق، فالبد من مواجهتها.
ويمكنن�ا أن نلب�ي مقتضي�ات عملي�ة الفح�ص الصارم�ة، 
وعمليات التدقيق التي تضمن أن الالجئين الذين نستقبلهم ال 
يمثلون أي تهديد على دولتنا، ويمكننا أن نستشهد بحقيقة 
أننا منذ هجمات الحادي عش�ر من س�بتمبر اس�تقبلنا نحو 
784 أل�ف الجئ في دولتن�ا، ولم يرتكب واحد منهم أي عمل 
عني�ف من ش�أنه أن يهددنا. ولكنني أعلم أنه عندما ينتش�ر 
الخوف في األجواء، ال يتم االستماع إلى صوت المنطق، ضد 

أصوات التعصب والخوف.
ولك�ن عندم�ا يدع�و المرش�حون الجمهوريون إل�ى إغالق 
المس�اجد، ومن�ع جمي�ع المهاجري�ن المس�لمين، أو عمل 
بطاق�ات هوي�ة للمس�لمين الذي�ن يعيش�ون ف�ي الواليات 
المتح�دة، عندئ�ذ البد من الرد، وما يج�ب أن نفعله رداً على 
ذل�ك ه�و أن نواج�ه المتنّمرين كما فع�ل أوبام�ا. وإذا كان 
تاريخنا يعلمنا ش�يئاً، فهو أن أصوات الخير دائماً ما ُتسمع، 

وتنتصر في النهاية.

أمريكا.. واجلنون 
املؤقت!

إليكم ه�ذا الخبر ال�ذي يتعين أن ي�دق نواقيس 
الخط�ر ف�ي جمي�ع أنح�اء أمي�ركا الالتيني�ة: 
يق�ول تقري�ر جدي�د للبن�ك الدول�ي إن الصي�ن 
الت�ي يحكمه�ا الش�يوعيون ه�ي أكث�ر ترحيباً 
بالرأسماليين من البرازيل واألرجنتين وفنزويال 
ودول أخرى عديدة في القارة. وفي الوقت الذي 
توق�ف فيه اقتص�اد أميركا الالتيني�ة عن النمو 
وأصبحت المنطقة في أم�س الحاجة إلى جذب 
اس�تثمارات، أصدر البنك الدول�ي تقريراً ضخماً 
بعن�وان »ممارس�ة األعم�ال 2016« يوضح أن 
معظم حكوم�ات أميركا الجنوبي�ة تضع مزيداً 
من العقبات على بدء وتشغيل وإغالق الشركات 
مقارنة بالصين، أو جارتها فيتنام التي يحكمها 

الشيوعيون أيضاً.
ويقي�س التقري�ر أداء 189 دولة وفقاً لتيس�ير 
ممارسة األعمال في كل منها، ترتيباً من األفضل 

إلى األسوأ، حيث جاءت الصين في المركز ال�84 
وفيتنام في المركز ال�90، بينما جاءت البرازيل 
في المركز ال�116 واألرجنتين 121 ونيكاراجوا 

125 وبوليفيا 157 وفنزويال 186.
وكان�ت بعض األمثل�ة التي وردت ف�ي التقرير 
بالخط�وات  األم�ر  يتعل�ق  فعندم�ا  مخيف�ة. 
القانوني�ة الالزم�ة لفتح ش�ركة جدي�دة، على 
س�بيل المثال، فإن األمر يس�تغرق إجراء واحداً 
قانوني�اً في هون�ج كون�ج أو نيوزيلندا، وثالثة 
في فرنس�ا، وس�تة في الواليات المتحدة، بينما 
يس�تغرق 11 إجراًء قانونياً في الصين و14 في 
األرجنتي�ن و15 في بوليفي�ا و17 في فنزويال. 
وبالقي�اس وفق�اً للفت�رة الزمني�ة، ف�إن األمر 
يس�تغرق ساعة واحدة الس�تكمال االستمارات 
الالزمة لفتح شركة جديدة في نيوزيلندا، ويوماً 
واحداً في هونج كونج، وستة أيام في الواليات 

المتح�دة، و31 يوماً في الصي�ن، و35 يوماً في 
باراجواي، و50 في اإلكوادور، و55 في بوليفيا، 

و83 في البرازيل، و144 يوماً في فنزويال.
وليس م�ن قبيل المصادف�ة أن العديد من بلدان 
أمي�ركا الالتينية تأتي من بين أكث�ر البلدان من 
حيث الفس�اد: وكلما زادت اإلجراءات القانونية 
الت�ي تحتاج إليه�ا لبدء ش�ركة، كلم�ا زاد عدد 
المفتش�ين ومس�ؤولي الحكوم�ة الذين تحتاج 
إلى رش�وتهم من أجل تسريع إنجاز المستندات 

المطلوبة.
وليس من قبي�ل المصادفة أيض�اً أن العديد من 
بل�دان أميركا الالتيني�ة لديها اقتص�اد ظل غير 
رس�مي ضخم: وكلم�ا زادت صعوب�ة البدء في 
مش�روع بص�ورة قانوني�ة، كلم�ا احتجت إلى 
توظي�ف محامي�ن ومحاس�بين. ولهذا الس�بب 
فإن الماليين من األش�خاص يقررون العمل في 

االقتصاد غير الرسمي الذي يمثل في دول كثيرة 
أكثر من %50 من االقتصاد الكلي.

ويق�ول تقرير البن�ك الدولي إن إضف�اء الطابع 
الرس�مي له فوائد عديدة. فالشركات المسجلة 
رس�مياً تميل ألن تك�ون أفضل، بينما يس�تفيد 
موظفوه�ا م�ن التأمي�ن االجتماع�ي وغي�ره 
م�ن إجراءات الحماي�ة القانوني�ة األخرى. كما 
تستطيع الحكومات تحصيل مزيد من الضرائب 

منها، بحسب ما ذكر التقرير.
ولحس�ن الحظ، فإن هناك استثناءات ملحوظة 
ف�ي أميركا الالتينية: ففي تش�يلي وأوروجواي 
خف�ض  ت�م  والمكس�يك،  وبي�رو  وكولومبي�ا 
اإلج�راءات القانوني�ة الالزم�ة لب�دء مش�روع 
جديد إلى أقل من ثمانية إجراءات في الس�نوات 

األخيرة.
ولك�ن، انظر إل�ى مثال آخ�ر ورد ف�ي التقرير: 

متوسط عدد األيام التي تستغرقها لتسوية نزاع 
في المحكمة حال حدوث أي خالف مع شركائك 
ف�ي المش�روع. ففي هون�ج كونج، يس�تغرق 
إنف�اذ عقد نحو 360 يوماً في المتوس�ط، بينما 
يس�تغرق في باقي أنحاء الصين 453 يوماً وفي 
تش�يلي 480 يوماً، وفي األرجنتي�ن 590، وفي 
بوليفيا وباراج�واي 591، وف�ي فنزويال 610، 
 .731 725، وف�ي البرازي�ل  وف�ي أوروج�واي 
إن ه�ذا أمر عظي�م للمحامين، وس�يئ للجميع 

تقريباً.
وفيم�ا يتعلق بالصعوبة في اس�تيراد أو تصدير 
البضائ�ع، فإن الصي�ن تفوز مرة أخ�رى. ففي 
هون�ج كونج، يس�تغرق ملء الوثائ�ق الخاصة 
باس�تيراد البضائع ساعة واحدة في المتوسط، 
بينما يس�تغرق نحو 66 س�اعة في باقي أنحاء 
الصين، مقابل 72 ساعة في بيرو وأوروجواي، 

و96 س�اعة ف�ي بوليفي�ا، و120 س�اعة ف�ي 
اإلك�وادور، و146 س�اعة في البرازي�ل، و336 
ساعة في األرجنتين، و1090 ساعة في فنزويال، 

وفقاً لتقرير البنك الدولي.
وأرى ش�خصياً أن بيان�ات الروتين المرعبة في 
أمي�ركا الالتيني�ة ربما ل�م تكن تهم به�ذا القدر 
ف�ي العق�د الماضي، عندم�ا كان�ت دول أميركا 
الجنوبية تعج باألموال بفضل األسعار القياسية 

لصادراتها السلعية. بيد أن تلك األيام قد ولّت.
واآلن، يس�جل االقتص�اد الكل�ي ل�دول أمي�ركا 
الالتينية نم�واً بقيمة صفر، والمنطقة أصبحت 
ف�ي أم�ّس الحاج�ة إل�ى اس�تثمارات محلي�ة 
وأجنبي�ة. ولتحفيز ذلك ينبغي عل�ى هذه الدول 
الح�د من إجراءاتها البيروقراطية بش�كل كبير، 
وأن تكون على األقل صديقة لألعمال مثلما هو 

الحال في الصين ذات الحكم الشيوعي.

أمريكا الالتينية أكثر شيوعية من الصني

يونس السيد

ذبيح احلكومة العراقية

بعد أي�ام قليلة من زيارة بنيامي�ن نتنياهو إلى 
واش�نطن واجتماعه إلى الرئيس باراك أوباما، 
أطلق�ت الوالي�ات المتح�دة س�راح جوناث�ان 
بوالرد الجاس�وس »اإلسرائيلي« الشهير، الذي 
تحول إل�ى رمز للجاسوس�ية ف�ي العالم، بعد 
نحو 30 عاماً قضاها في الس�جن، لتنتهي بذلك 
أط�ول »أزمة« من نوعها اس�تمرت لعقود بين 

الجانبين.
به�دوء غير معه�ود، خرج بوالرد من س�جنه 
بوالي�ة نورث كارولين�ا، رافض�اً التعليق، لدى 
مواجهته الصحافة، على أي شي، فيما تقمص 
نتنياه�و وأركان حكومته هيئ�ة القديس الذي 
يري�د أن يدف�ع األمور إل�ى نهاياته�ا، أمالً في 
التخلص من قضية اإلفراج المشروط وتمكينه 

م�ن القدوم إل�ى الكي�ان، وأوع�ز نتنياهو إلى 
وزرائ�ه بع�دم المبالغة ف�ي »الترحيب« كي ال 

يفسدوا األمر.
ل�م يكن بوالرد، الذي ش�غل منص�ب محلل في 
الش�ؤون المدني�ة ل�دى اس�تخبارات البحرية 
األمريكية، جاسوس�ًا عادياً، فقد قدم كنزاً من 
المعلومات من خالل نقل آالف الوثائق »السرية 
للغاية« عن أنش�طة التجس�س األمريكية على 
العرب خصوصاً، بما في ذلك تقارير اس�تطالع 
ع�ن مكات�ب منظم�ة التحري�ر الفلس�طينية 
ف�ي تونس، وأخ�رى عن الع�راق، وتقارير عن 
القدرات اإلنتاجية السورية للسالح الكيماوي، 
وشحنات السالح الروسية إلى سوريا وغيرها 

من الدول العربية.

وعل�ى الرغ�م من إن�كار الكي�ان، ف�ي البداية، 
لعالقت�ه بب�والرد، إال أن�ه ع�اد ف�ي النهاي�ة 
الجنس�ية  العالق�ة، ومنح�ه  به�ذه  واعت�رف 
»اإلس�رائيلية«، بعد أن كان ب�والرد قد اعترف 
بجرائمه التجسسية التي ألحقت أضراراً كبيرة 
بالوالي�ات المتحدة وفق مس�ؤولين أمريكيين 
رافض�اً إب�داء أي ن�دم على ذل�ك. وبضغط من 
اللوبي�ات الصهيونية وقادة الكي�ان تم ترتيب 
صفقة جرى بموجبها استبعاد عقوبة اإلعدام 
بحقه بالسجن لسنوات عديدة، حسمها القضاء 

األمريكي، في النهاية بالسجن مدى الحياة.
ومع ذلك، وعلى مدار س�نوات حكم 5 رؤس�اء 
أمريكيين بمن فيهم أوباما، استمرت المحاوالت 
والمطالب�ات »اإلس�رائيلية« بإطالق س�راحه، 

إال أن اإلدارات األمريكي�ة المتعاقب�ة رفض�ت 
ذلك، وعندما حاولت واش�نطن استخدامه، في 
م�رات كثي�رة كورقة ضغط في س�ياق البحث 
عن تسوية للصراع الفلسطيني »اإلسرائيلي«، 
س�رعان م�ا انه�ارت تل�ك المح�اوالت لتعنت 
الكي�ان أوالً، وللمعارضة الش�ديدة التي أبدتها 
وزارة الدفاع وأجهزة االستخبارات األمريكية، 
إلى الدرجة التي ه�دد فيها جورج تينت رئيس 
وكالة االس�تخبارات األمريكية »س�ي آي إيه« 

األسبق باالستقالة إذا ما تم إطالق سراحه.
الس�بب المباش�ر والمعلن إلطالق س�راح هذا 
الجاس�وس الخطر، هو تدهور حالته الصحية، 
لك�ن هذا التبرير الس�اذج ال يقنع أحداً، بل يثير 
أس�ئلة جدية عن الس�بب أو األسباب الحقيقية 

وراء ذلك، وفي هذا التوقيت بالذات. 
فالواقع يش�ي بأنها تدخل في سياق المصالح 
المتبادل�ة بي�ن الجانبي�ن، وسياس�ة احت�واء 
العالق�ات المتوترة والمضطرب�ة بينهما، التي 
ج�رى التفاه�م عليه�ا بي�ن أوبام�ا ونتنياهو 
مؤخ�راً، والت�ي أثمرت صفقة جدي�دة من هذا 
النوع، ج�رى ترتيبها وإخراجها بعناية وهدوء 
على هذا النحو، المتصاص الغضب الصهيوني 
من االتفاق النووي اإليراني، إلى جانب أس�باب 
أخ�رى كثي�رة يأتي ف�ي مقدمته�ا االنتخابات 
األمريكية، وحاجة »الديمقراطيين« األمريكيين 
إلى كس�ب ود الكي�ان والجالي�ات الصهيونية 
ف�ي الواليات المتحدة على أم�ل أن تتم ترجمة 

أصواتهم في صناديق االقتراع.

بوالرد بال تعليق

أندريس أوبنهايمر
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ما زال�ت المناظرة الكبرى ح�ول الحداثة، 
وما بع�د الحداث�ة، تحت�ّل حّيزاً كبي�راً في 
كتابات المفكرين األوروبيين واألميركيين 
على الس�واء. فرورتي في أميركا، وفوكو 
وليوت�ار ودريدا ف�ي فرنس�ا، يعتبرون أن 
مش�روع الحداثة فشل بعدما جّرب نفسه، 
وجّربته الناس طوال مئتي عام. وأنه لم يؤّد 
الى تحرير اإلنسان كما كان متوّقعاً، بل الى 
استعباد اإلنسان لإلنسان وتقييده بأصفاد 
غير مرئية غالبا، كم�ا انه لم يحقق التقّدم 
المنتظ�ر، وإنما فقط الح�روب والنزاعات 
الت�ي حّطمت أوروبا ووضعتها في مصاف 

الدول النامية بالمقارنة بأميركا.
يعترف كثي�رون من الدارس�ين أن األفكار 
الت�ي عرفت بها الحداثة هي نتيجة س�ياق 
تاريخ�ي، بدأ مع س�قوط القس�طنطينية 
عام 1453، واكتش�اف أمي�ركا عام 1492، 
وتتاب�ع م�ع التفاع�ل العظي�م بي�ن إبداع 
والفل�ك  الفيزي�اء  ف�ي  الثوري�ة  األف�كار 
المناهج واألنس�اق  والرياضي�ات، وطرح 
المعرفي�ة الجدي�دة م�ع دي�كارت وكانط 
وهيغ�ل، وتك�ّرس وجوده م�ع تغّير نظرة 
المجتم�ع كلية الى ذاته، وإل�ى العالم الذي 

يعيش فيه.
كان لألف�كار الت�ي عرفت به�ا الحداثة أثراً 
كبيراً في بلورة مفاهيم مركزية وتطويرها، 
وه�ي تتجّس�د في ثالث�ة مفاهي�م: الذاتية 

والعقالنية والعلموية.
يعتب�ر دارس�و الحداث�ة أن مفه�وم الذاتية 
ه�و م�ن أّول المفاهيم التي ش�ّكلت قاعدة 
ك�ذات  نفس�ه  أدرك  فاإلنس�ان  الحداث�ة، 
مستقلّة. ذات تكون عالمة على صاحبها، ال 
تكتفي بأن تعل�ن عما يمّيزها عن الطبيعة، 
بل تس�عى الى ترويض ه�ذا العالم، وجعله 
بكل كائناته مقاس�اً بالمقياس اإلنس�اني. 
وأّكد ذلك ديكارت الذي حّض اإلنس�ان على 
أن يس�تمّد يقينيات�ه من ذات�ه، وليس كما 
كان�ت الحال ف�ي العصور الوس�طى حيث 
كان يس�يطر الفكر الديني على كل ش�ؤون 

اإلنسان، ويفرض عليه عقيدته وسلطته.
وقد تمظهر مفهوم الذاتية في شكل واضح 
ف�ي الجرأة على اقتح�ام كل الميادين، وكل 
تمظهرات الحي�اة لمعرفتها على حقيقتها 
وتب�ّدى ف�ي إرادة التغيي�ر، تغيي�ر الواق�ع 
بتغيير معطيات�ه االقتصادية واالجتماعية 
والسياس�ية، وتبّين ف�ي إرادة الهيمنة على 
مج�االت الطبيع�ة والحي�اة والس�عي الى 

احتالل بلدان القارات األخرى.
ه�ذه  أن  أيض�اً،  الحداث�ة  دارس�و  وي�رى 
األخي�رة ترتبط ارتباطاً وثيق�اً بالعقالنية، 
ألنه�ا متماهية مع انتص�ار العقل. فمنذ أن 
أعل�ن ليبنت�ز أن لكل ش�يء س�بباً معقوالً، 
أصب�ح العق�ل مص�در الص�دق، وأساس�اً 
للحقيق�ة والمعرف�ة المنهجي�ة، ووح�ده 
القادر على اكتش�اف القوانين التي تس�مح 

لإلنس�ان بالس�يطرة على الطبيع�ة وعلى 
اإلنس�ان أيض�اً. وه�ذا م�ا أّدى ال�ى قي�ام 
النم�وذج الرياضي كمقي�اس أوحد لعلمية 
التفكي�ر ومنهجيته، وأصب�ح بالتالي العلم 
نموذج�اً للفلس�فة وق�دوة له�ا، م�ا أّدى 
ال��ى االنف��ص�����ال ع�ن اإليديولوجيا 
العقائدي�ة. والمقص����ود ب���ذلك قراءة 
»النص« وفهم�ه عق����لي���اً وتفس�يره 

من خالل معطيات العصر.
ويرى الباحثون في مفهوم الحداثة ثالثاً الى 
أن العقالنية س�اهمت في تنشيط العلموية 
التي تشير الى ثقة اإلنسان بالعلم الى الحّد 
ال���ذي جعل منه المعيار األوحد للحقيقة. 
وهكذا تصبح المعرفة مساوية للعلم، وهو 
المعرفة الحقة والصحيحة، وقد س�يطرت 
على اإلنس�ان بس�بب ذلك قناعة بأن كل ما 

هو موجود، وكل ما يس�تجّد في هذا العالم 
محكوم بقوانين باستطاعة العلم اإلحاطة 
بها ومعرفتها، كما بإمكان التقنية العلمية 

السيطرة عليها.
يفيد دارس�و الحداث�ة أخيراً ب�أن العلموية 
اتخذت من التقنية ماهية لها حتى اشتركت 
اإلثنت�ان في داللة واح�دة، التكتفي بالحّط 
من قيم�ة األنم�اط المعرفية األخ�رى، بل 
تط�اول الفضاء الثقافي كل�ه، وتتحّول إلى 
ثقاف�ة وإيديولوجي�ا، بل ال�ى ميتافيزيقيا 
أيضاً. وهكذا يغدو العلم التقني ثقافة تحّل 
محل الثقاف�ة التقليدية وتكّيفها بالتدريج، 
معلناً أّن بقدرته السيطرة على العالم، ال بل 
ذهب الى أبعد من ذلك مّدعياً أن الس�عادة ال 

يمكن الحصول عليها إال من خالله.
إذا كان رورت�ي وفوك�و ودري�دا وليوت�ار 
وجماعة ما بعد البنيوي�ة ينتقدون األفكار 
الت�ي حملتها الحداثة الى الناس في الغرب، 
حتى ليصل به�م األمر أحياناً الى حّد رفض 
الحداثة والعقالنية والس�قوط في مهاوي 
العدمية والفوضى، فإّن الفيلسوف األلماني 
يورغن هابرماس الذي يكّرس له علي عبود 
السياس�ية  المحمداوي كتابه »اإلش�كالية 
للحداث�ة - م�ن فلس�فة الذات الى فلس�فة 
التواصل« )منش�ورات ضفاف( يرّد عليهم 
منّبهاً الى خطورة أطروحاتهم، داعياً إياهم 
الى ع�دم االكتفاء بذك�ر الس�لبيات، وإنما 
ذك�ر اإليجابيات، ومنها أن الحداثة أّدت الى 
ايجاد دولة القانون والحق، وحرية التعبير، 
والنش�ر، والتفكير، والتنّقل من بلد الى بلد 
آخر، كما جلبت التقدم التكنولوجي والطبي 
الهائ�ل. صحي�ح كم�ا يقول هابرم�اس إّن 
ظاه�رة االس�تعمار، ونهب العال�م الثالث، 
ومحاولة السيطرة عليه، وجشع الشركات 
الرأس�مالية ال�ذي ال يرت�وي، إضاف�ة إل�ى 
ظاه�رة الفاش�ية والنازي�ة، كل ذلك حصل 

على في عه�د الحداث�ة، لكّن ذل�ك يدّل 
انحراف�ات أصابت عقل الحداثة، 
ال عل�ى خلل ف�ي الحداثة ذاتها، 

ألن الحداث�ة الت�ي ح�ّررت العق�ل، حّررت 
اإلنس�ان ودفعته ال�ى التق�ّدم المطرد الى 
م�ا ال نهاية، وخّففت م�ن آالمه إلى أقصى 
حّد ممكن وأطالت عمره بفضل تقّدم العلم 

والطب.
إذا كان���ت الحداثة س�اعدت في اس�تغالل 
الم�وارد الطبيعي�ة، وتحويله�ا إلى رؤوس 
أموال وس�اهمت في نمّو القوى اإلنتاجية، 
وزي�����ادة قدرات العمل، وبنت س�لطات 
الهوي�ات  وش�ّكلت  المركزي�ة،  السياس�ة 
القومية، وعلمن�ة القي�م والمعايير، فإنها 
لم تنت�ه بعد ول�م تن���جز، عل�ى ما يقول 
هابرم�اس ألنه�ا تعال�����ج مش�اكل لم 
يت�ّم حلها بعد، وألنه يعتق�د بأنه من العبث 
والالج�دوى الوقوف في وج�ه الحداثة ألن 
بدائلها ستكون أسوأ منها. وألن الح��داثة 
بإنسانيتها وعقالنيتها لم تستطع عالج تلك 
المشاكل، لذلك يجب األخذ بالرأي القائل إن 
الموضوع�ات التي تعالجها الحداثة لم تبلغ 
منتهاه�ا، وبمعّيته�ا فمش�روع الحداثة لم 

ينته بعد.
لم يكت�ف هبرم�اس بالدفاع ع�ن الحداثة، 
وتبي�ان إيجابياته�ا، وإنم�ا لج�أ ال�ى نقد 
الحداث�ة م�ن الداخل، وإع�ادة بنائها ال كما 
يفع�ل اآلخ�رون الذي�ن وج�دوا أن الحداثة 
اس�تنفدت موضوعها وتاريخه�ا، وأنها ال 
تس�تطيع أن تكون هي المشروع اإلنساني 
المعاص�ر، أو قصرها عل�ى جانب من دون 
آخر، وإنم�ا بإيج�اد الحلول إلش�كالياتها. 
لذلك تحّدث هابرماس ع�ن التذاوت ) البين 
ذاتي�ة ( للخروج من أزمة فلس�فة الذات أو 
الوعي أو مبدأ الذاتية، وتحّدث عن العقالنية 
التواصلية للخروج م�ن أزمة العقل األداتي 
) العقلنة الهادفة والغرضية ( والذي ش�غل 
عال�م الطبيع�ة، واقتحم العالم اإلنس�اني، 
مثلم�ا تح�ّدث ع�ن ض�رورة التخلّ�ص من 
هيمن�ة التقنية والعلم اللذي�ن صارا عقيدة 

الحياة المعاصرة المزّيفة.

إىل سنجار احلبيبة ابنة الشمساحلداثة مرشوع إنساين لـم يكتمل بعد
ماجد الربيعي

) أيزيدا ( .1
هناَك بيَن البنفسِج والياسمين

زوادٌة من وفاٍء
فالصبيّاِتِ َكبُرَن

وٱبنُة الشمِس يباِرُك عرَسها السفُح
وما طاوَع جيُدها
مخلباً من ظالٍم
إبنُة الشمِس

أنجَبت سالالت نوٍر
وما فّرَطت في مواسٍم للحصاِد

) داسين ( .2
أيها اآلتي من جرِة آدم

من بعيٍد
تشمُّ رائحَة السفِح

هناَك ضفيرُة عشٍق
راوَدت شاهدَة القبِر عن نفِسها

ت قوافُل ) نابو ( ببابَل .3 حيُث مرَّ
فالشمُس تبدأُ

من حيُث يبدأُ ) طاووس ( .4
من ) اللش ( .5

حيُث ٱنِبعاُث الحقوِل
الليُل

كاَن محراَب خوٍف
والصبيّاُت َقَرْأَن التعاويَذ

البويتاُت في القرى
تحرُسها سبُع مالئكٍة

و ) شنگال ( .6
قالت لها الريُح :

ال تفَزعي
من هنا 

ينَشقُّ مابيَن عينيِك 
نهُر الحياِة

رغَم إن الظالَم
كان يخفي تحَت جنحيِه 

وجهاً غريباً
وكانت عروسُة الشمِس 

مكشوفَة الصدِر
لكنها أنجَبت مالئكًة تحرُس السفَح

من هنا
يبدأُ العشُق باألغنياِت
ويخَضرُّ وجُه الحقوِل
وتثمُر كلُّ الدماِء

حقواًل من الزهِر
شنگال 

يقِبُل عينيِك فجٌر جديٌد
تعوديَن

بعثاً جديداً
ماجد الربيعي 

18 تشرين الثاني 2015
1. ايزيدا : هي تسمية االيزيديين ، ومعناها المالك المعبود
2. داسين : لقب األيزيديين ، وفي األسطورة ان آدم وحواء 

وضعا شهوتيهما كل على انفراد في جرتين منفصلتين 
وفتحاهما بعد مدٍة فوجد آدم في جرتة مالكاً وحورية ومنهما 

ينحدر نسل األيزيديين .
3. االله نابو : هو ملك النور االعظم حيث كان يعبد في 

مدينة بورسيبيا في النمرود ومعبدُه يسمى أيزيدا .
4. طاووس ملك : هو إله االرض وعظيم المالئكة عند 

األيزيديين .
5. اللش : معبد األيزيدية الحالي .

6. شنگال : اسم مدينة سنجار
وصلت

الف شكر

*موريس أبو ناضر

كشفت الدار المصرية اللبنانية، عن المجهول شعر الكاتب 
الراح�ل عباس محم�ود العقاد، ف�ي كتاب جدي�د يعنوان 
قه  »المجهول والمنس�ي من ش�عر العقاد«، جمع�ه وحقَّ

الكاتب األديب الراحل محمد محمود حمدان.
يقع الكتاب في 118صفحة من القطع المتوسط، ، يجمع 
المؤل�ف أوراًق�ا مجهولًة كادت األي�ام أن يطويها الزمن، 
فتوصل إلى ش�عر »العقاد« من الدوري�ات القديمة، وفي 
كتٍب نثرية لم تضمها دوواين العقاد العشرة التي يعرفها 

المهتمون بشعر العقاد
�اد المجهول�ة: مجن�ون ليلى، س�طوة  م�ن قصائ�د العقَّ
الجم�ال، طرفة ب�ن العبد، في عي�د الجه�اد الوطني، في 
ذكرى الزعيم محمد محمود، نش�يد وداع على لسان أبي العالء 

المعري،.

ص�در حديًث�ا ع�ن دار التنوي�ر للنش�ر والتوزيع، 
النس�خة العربية لرواية »البحي�رة«، ألديب نوبل 
يوس�اناري كاوابات�ا، م�ن ترجم�ة عب�د الرازق 

جعفر.
ول�د يوس�اناري كاوابات�ا، ف�ي ” أوزاكا ” في 
الع�ام ال�ذي اختتم القرن التاس�ع عش�ر، كان 
حلمه، وهو صبي، أن يصبح فنانا، ويمكننا أن 

نستشف هذا الحلم في ثنايا أعماله الروائية.
نش�رت أولي رواياته وهو ما يزال تلميًذا في 
المدرس�ة الثانوي�ة، وعندها ق�رر أن يمتهن 

الكتابة، تخرج من جامعة طوكيو عام 1924، أصدر روايات 
عدي�دة م�ن أهمها: راقص أوزو، بلد الثلج، و البحيرة. ن�ال جائزة نوبل لآلداب عام 

.1968
نش�ط أيًضا ف�ي حقل النقد األدبي، وس�اهم في اكتش�اف بع�ض الكت�اب الموهوبين لعل 

»يوكوميشيما« هو األبرز بينهم.

اصدارات

املجهول واملنيس»البحرية«
من شعر »العقاد«

الذي�ن يعيش�ون الح�دث بش�كل حقيق�ي، 
أم�ا  روائي�اً،  يقرأون�ه  عندم�ا  ُيفاج�أون 
اآلخ�رون فيس�اعدهم خيالهم على رس�م 
ص�ورة فني�ة للح�دث الم�روي، ذاك ال�ذي 
تحك�ي عن�ه وس�ائل اإلع�الم، وبعض من 

عاصروه ممن تبقى على قيد الحياة.
وعلى الرغم من قدرة الروائيين أحياناً على 
اس�تعادة الحدث نابضاً بق�وة، إال أن تأثيره 
ف�ي النف�س يظل تأثي�راً فني�اً ف�ي المقام 

األول.
م�اذا يفعل بنا س�رد أح�داث إب�ادة األرمن 
أو الغج�ر؟ م�ن الطبيع�ي أن تتأث�ر النفس 
البش�رية أم�ام هذا الس�رد، لك�ن أيضاً من 
الطبيعي أن يكون القفز عن الحدث س�ريعاً 
وبال ندوب س�ريعة، وغالباً ب�ال ندوب على 
اإلطالق، وهو أمر يختلف عن رؤيتنا لبعض 
الوقائع ومعايش�تها، حتى لو كان الضحية 
ش�خصاً واحداً، فم�ا من أحد ش�اهد حدث 
استش�هاد محمد الدرة الفلس�طيني وخرج 

من دون ندبة نازفة.
أس�وق هذا ال�كالم لكي أعيد الس�ؤال الذي 
يطوق الكتاب واألدباء في أيامنا، وهو: ماذا 
نكت�ب أمام م�ا نعيش من أح�داث حقيقية 
ووقائ�ع دامغ�ة؟ أي، كيف ُتروى المأس�اة 

التي ُتعاش؟
م�ن الس�هل علين�ا ق�راءة مآس�ي اإلغريق 
ومآسي شكسبير ومآسي الحروب القديمة، 
ومن السهل أيضاً أن نتعامل معها بوصفها 
أعم�االً فني�ة عظيمة، نجهد ك�ي نعثر على 
تأوي�ل مالئم أكثر من س�واه. أم�ا هنا، في 
قلب المأس�اة الحقيقية، فال مجال للتأويل، 

وال مجال للتعامل مع الحدث كمثال فني.
الحقيق�ي  بي�ن  الف�رق  إل�ى  أص�ل هك�ذا 
والمتخي�ل، م�ن خ�الل المأس�اة العربي�ة 
الفلس�طينية التي تج�ري أحداثها من دون 
توقف منذ قرن على وجه التقريب. صحيح 
أن هنال�ك تصعيداً ف�ي لهجة المأس�اة في 
بعض فصوله�ا، وخفوتاً ف�ي إيقاع بعض 

الفص�ول األخرى، إال أن البنيان كله يش�كل 
بنية مأس�اة مس�تمرة ومتواصلة من دون 

توقف، ومن دون تبديل في األبطال.
ل�م يكن ممكناً أن ننظر إلى هكتور أو آخيل 
أو أوديس�يوس أو آغاممن�ون تل�ك النظرة 
الفنية نفس�ها لو كنا نعي�ش أحداث حرب 
ط�روادة ومأس�اتها، أما وق�د مضت آالف 
الس�نوات عليها، فنحن نمتلك من الترف ما 
يجعلنا نجمع األدل�ة والوقائع لنفي وقوع 
المأساة تاريخياً، أو إلثبات وقوعها، ناهيك 

عن دراستها فنياً ولغوياً وتقنية أدبية.
الطف�ل أحمد مناص�رة، الذي ترك�ه جنود 
االحتالل ينزف من دون إس�عاف، ثم قاموا 
باعتقال�ه، أخضع�وه للتحقي�ق كم�ا يت�م 
إخض�اع جنرال في جيش الع�دو، لقد رأينا 
ذل�ك كل�ه لحظ�ة بلحظة، فم�اذا بق�ي لنا 
ككتاب لندونه عن هذا الحدث وهذا الطفل؟ 
أو كيف يمكن استعادة هذه المشاهد أدبياً، 
وتك�ون مفاجئ�ة ف�ي الوقت نفس�ه لمن 

شاهدها؟
يق�ول البعض إن الحقيقة أق�وى من الفن، 

ولس�ت أع�رف حقاً م�دى صحة مث�ل هذا 
القول! ربما يكون مصيباً من ناحية، وليس 
مصيباً من ناحية أخرى، وهنا تحديداً، يبرز 
دور الخيال البش�ري في اس�تعادة المشهد 
والص�ورة والح�دث والمأس�اة والواقع�ة، 
الت�ي عب�رت  الفلس�طينيين  فمجموع�ات 
الصحراء إل�ى الكويت عق�ب النكبة، كانت 
كثي�رة ويومية، لكن واح�دة فقط من هذه 
المجموع�ات هي ما يج�ري الحديث عنها، 
وه�ي مجموع�ة غس�ان كنفان�ي »رج�ال 
ف�ي الش�مس«. وبإيجاز نق�ول إن االرتباك 
والحيرة أمران طبيعيان للكاتب، أمام بعض 
األحداث والوقائع، حيث يجد نفس�ه عاجزاً 
عن استعادة الواقعة، بحرارتها التي يعرفها 
جي�داً، وربم�ا احت�اج األم�ر إلى مس�اعدة 
الذاك�رة والزمن، لك�ي يتمك�ن الكاتب من 
إعادة تش�كيل اللوحة الراسخة في أعماقه، 
تشكيالً يمثل والدة جديدة للوحة بأثر قوي 

كالحقيقة، أو ربما أكثر!.

استعادة املأساة
*يوسف ضمرة

ما فعلت يب ؟

مآ َفعلَت بي ؟
أنا الخآلية من َرَسن اللّيل

وُهبوط األمآني ..
الُمتغطرسُة بُغموِضي
بَصخب أفكآري ...

فُكل َشيءٍ  َيجّرني إلْيك
حتّى َصآلتي !

يُلملني الَولُه بُغربة من َفَرح
وأجِنحة تآلٍمس الُمنى
و الهجُر ُمكآفأُة قْيدي !

نعيمة حممد ك�سكا�س

على أعتاب الحرب والمنافي الواسعة واألوطان 
المحاطة بالحنين يكتب الشعر السوري اليوم، 
يكت�ب بلغة مليئة بالمتناقضات، عبود س�معو 
واحد من ش�عراء سوريا الذين شاءت القصيدة 
أن تك�ون تجربتهم األولى، تجربته المنش�ورة 
في مدارات الحرب والمنفى، بين وعي بالتحول 
وإدراك لتفاصي�ل الص�ورة المحف�ورة داخ�ل 
الذاكرة، الذاكرة التي تحفظ األسماء والروائح 
وتفاصيل الحبيبة، تلك التي تمثل عنده المدينة 
واألنثى وسوريا، التي يرسم بكمالها قصيدته.

خذالن في جوفه ألم االغتراب
"البريد التاسع" مجموعة شعرية أولى للشاعر 
عب�ود س�معو، ص�درت حديث�ا ع�ن دار أرواد 
بس�وريا، حملت ما يقارب 42 رس�الة، قسمت 
إل�ى جزأي�ن، الج�زء األول خص�ص لقصي�دة 
التفعيل�ة العمودي�ة، وج�اء بعنوان “رس�ائل 

مموس�قة ال عالقة له�ا بالزج�اج”، أما الجزء 
الثاني فقد خصص لقصيدة النثر، وجاء بعنوان 
“رس�ائل ممغنطة ال عالقة لها بالخشب”، وقد 
تنوع�ت نصوصه بين الس�ردية وم�ا يصطلح 

عليه بتسمية “شذرات”.
ف�ي هذه المجموعة لن تج�د صراخا وال حدادا 
وال بكاء، فعبود س�معو ي�راوغ الحرب ويقف 
في الجهة المقابلة ليرس�ل رس�ائله؛ المرس�ل 
إليه هي أنثى وإن اختلفت لتتجس�د في صورة 
ام�رأة باخت�الف تس�مياتها أو مدين�ة أو فقط 

سوريا.
من وجه حبيبت�ه، من صوتها، م�ن تفاصيلها 
الحميمي�ة يقتن�ص الصورة وعلى هشاش�تها 
تأت�ي هادئ�ة، رطب�ة الوج�ع، تكش�ف الحزن 
الس�وري ولكنه�ا ال تعري�ه تماما هك�ذا يأتي 
أنيقا مكتفي�ا بما تحفره القصيدة على جس�د 

اللغة. يق�ول “وجه الغريب عطش قديم/ ألول 
وج�ه رآه/ آلخر رصاصة ل�م تقتله/ لمنتصف 

الطريق/ حين التقاك”.
ثمة خ�ذالن عميق يص�رخ صمتا، خ�ذالن في 
جوف�ه ألم االغت�راب، خ�ذالن يس�كنه الفقد، 
خ�ذالن يفتش عن مس�احة للنظ�ر فيعود إلى 
المنسيات للذاكرة حيث الوجود األول والطريق 
األول، حيث المالمح المبتسمة، لينفض الغبار 
ع�ن مناطق البياض ف�ي ذاكرت�ه ليعيد ترتيب 
الجم�ال وفق إحداثيات الحرب. يقول الش�اعر 
“أسند رأسي على إطار صورة قديمة/ مبتسما 
كن�ت فيه�ا/ تع�وي الذاك�رة ككل�ب حارتن�ا 

اليتيم”.
الالف�ت في نصوص المجموعة أن الش�اعر لم 
ينشغل بتأثيث نصوصه وفق متطلبات المجاز، 
وإنم�ا انش�غل بالفك�رة، الفكرة الت�ي وجدت 

لنفس�ها ضمنه�ا بع�ض مس�احات لتجس�يد 
مجازها الرطب يقول “أنا المحسوب على شلة 
الهادئي�ن/ أمأل كوبي بالش�اي الب�ارد/ أنفخ 
الغبار عن لوحة المفاتيح/ ألكتب رائحة الزعتر 
الحلبي”. انشغال الش�اعر بالفكرة يظهر أكثر 
من خالل الصور الشعرية التي استمدت ظاللها 
من العناصر الواقعية، على الرغم من أن الشاعر 
ح�اول أن يضفي عليها ظالل البناء الفني الذي 
يس�تمد وجوده من الصور الش�عرية نفس�ها. 
ل�م يحاول عبود س�معو الذه�اب بعيدا وتصيد 
المفردات، ثمة ش�يء يش�غله أكث�ر، القصيدة 
التي أراد لها منذ البدء أن تكون رسالة، يجب أن 
تصل حاملة معها ألمها المدوي، وال هّم لها أن 
ترتطم باللغة. هذا األمر يتأكد خاصة من خالل 
الجزء الثاني من الكتاب الموس�وم ب� “رسائل 
ممنغطة ال عالقة لها بالخش�ب”، فعلى الرغم 

من ع�دد القصائد القليل في هذا الجزء مقارنة 
بالج�زء األول للدي�وان، فإن القصائ�د فيه تبدأ 
حرة أكث�ر ومتع�ددة، تطوف بحزنها الش�هي 
معتم�دة على اللغة، ولكنها تتأس�س من خالل 
معن�ى يري�د إيصال�ه الش�اعر، وال تنح�و إلى 
المج�از أو الزخ�رف اللغ�وي، يق�ول “قل لي/ 
أيها السوري كيف/ كيف يمكن لغير األسود أن 

ينصفك/ رمادية كل وجهات انتظارك”.
إنها الهشاش�ة، هشاش�ة الذات وه�ي تحاول 
تلوين فراغات التالش�ي، التالشي الذي يسكن 
طريق السوري، وهي نفسها التي تبني سقوفا 

شعرية رطبة ومليئة باألحاسيس.
ف�ي ختام ه�ذه الق�راءة الس�ريعة، ال ب�ّد من 
االعت�راف أن�ي قصرت عم�دا ربم�ا، وتحيزت 
لقصيدة النثر ألسباب ذاتية وأخرى موضوعية 

تعلقت بما قرأته هنا في “البريد التاسع”.

احلرب شعر  يف  اهلشاشة  التاسع' وجع  'الربيد 
مبروكة علي



 
لم يس�تثن الفساد والظلم والتهميش أحدا 
م�ن أبناء الش�عب العراقي، نس�اء ورجاال 
وأطف�اال. فغالبي�ة العراقيين عان�وا، وما 
زال�وا يعان�ون، الحي�ف والظل�م والع�وز 
والفاقة، بفضل الفس�اد المستش�ري في 

مفاصل الدولة.
ف�ي  النس�اء  م�ن  الكثي�رات  وش�أن 
المحافظ�ات، تش�ارك نس�وة كربالئيات، 
كل ي�وم جمعة، في التظاهرات الس�لمية، 
مطالب�ات بالتغيي�ر واإلص�الح ومحاربة 
الفاس�دين، وبحقوقهن وحقوق أطفالهن 
وعائالته�م، عب�ر ش�عارات تص�رخ ف�ي 
وجه الظلم والتخلف والفس�اد، ، عددا من 
التظاهراتعبرن  المش�اركات في  النس�وة 

عن رايهن:
 الحقوقية كوثر ناص�ر، التي كانت تحمل 
الفت�ة تطال�ب فيها بع�دم التس�ويف في 
تنفي�ذ االصالح�ات، قال�ت ان أي تغيير او 
إصالح يراد ل�ه أن يكون صادقا وحقيقيا، 
يج�ب ان ترافقه مجموعة م�ن التعديالت 

الدس�تورية، لك�ي يك�ون بغط�اء قانوني 
ولي�س  حقيقي�ة  اإلصالح�ات  وتك�ون 
صورية، مضيفة انها ستخرج للتظاهر كل 
جمعة، حتى ولو بقيت هي المرأة الوحيدة 

في التظاهرات.
اما المهندسة ش�يماء حسين فقد أشارت 
إل�ى انها تعمل بعق�د في وزارة الش�باب، 
وانها لم تتس�لم راتبها منذ ستة أشهر، ثم 
مضت إلى  القول: "إال يستدعي هذا ان أقف 
واصرخ بوجه المعنيين مطالبة بحقوقي، 
ال س�يما إنني لم احصل عل�ى فرصة عمل 
ثابتة تناس�ب اختصاصي وخبرتي.. أليس 

من حقي أن أطالب بفرصة عمل؟".
السيدة أم عامر التي تشارك في التظاهرات 
مع بناتها، قالت ان "التظاهرات ستسجلها 
ذاكرة الع�راق التاريخية والسياس�ية، وال 
بد إن تك�ون هن�اك بصمة للم�رأة فيها"، 
مبين�ة أن مطالبه�ا في التظاه�رات تمثل 
مطالب الشعب العراقي بأكمله، ومضيفة 
قولها: "اننا كعراقيي�ن عدونا واحد، وهو 
الفساد. لذلك نطالب بمحاسبة المفسدين 
واس�ترجاع ما نهبوه من أموال العراقيات 

والعراقيين، ونطالب أيضا بتعديل الدستور 
ليج�ري اإلص�الح عل�ى أس�س قانوني�ة 

وعلمية رصينة".
 من بي�ن المتظاهرين الش�ابة آم�ال التي 
كان�ت تقف عند باب مبن�ى المحافظة مع 
أخواتها ووالدتها، وهي تحمل الفتة كتبت 
عليه�ا بخ�ط يده�ا مقطع�ا من انش�ودة 
وطني�ة للمطرب أحمد ج�واد، بعنوان "يا 
س�تار"، والمقط�ع ه�و: "اح�ب توصلك 
الفكرة.. جوازك هيئة وحضرة"، سألناها 
ع�ن س�بب مش�اركتها ف�ي التظاه�رات، 
فأجاب�ت بالقول انها طالبة في الس�ادس 
اإلع�دادي، وق�د خرج�ت ف�ي التظاهرات 
مطالبة بوضع قوانين وضوابط امتحانية 
ثابتة، غير متذبذبة، مش�يرة إلى ان وزارة 
التربي�ة تغير هذه القواني�ن كل عام، ومن 
بينها "قانون تحس�ين المعدل"، ما يؤدي 
الطال�ب، وإلى?ع�دم  إل�ى تش�تيت فك�ر 
قدرته على تدبير أموره في حال مفاجأته 

بقوانين جديدة.
م�ن جهته�ا قال�ت اإلعالمي�ة ف�ي قن�اة 
العراقية، هناء، انها تشارك في التظاهرات 

وبضم�ان  أوالده�ا،  بحق�وق  مطالب�ة 
مس�تقبلهم العلمي والصحي، ومستواهم 
المعيش�ي، بما يحفظ كرامتهم. وأضافت 
قائلة: "لي ابنتان، إحداهما متخصصة في 
هندس�ة الكهرب�اء، لكنها تعم�ل مونتيرة 
بأج�ر "القطعة"، والثانية محامية وتعمل 
بأج�ر يوم�ي، وق�د كانت�ا متفوقتين في 
الدراس�ة"، وتابعت هناء متسائلة: "لماذا 
لم يج�ر تعيين ابنتي ضمن اختصاصيهما، 
لمن تذه�ب الدرج�ات الوظيفي�ة؟ ألوالد 
وأصدقاء وأقارب المس�ؤولين؟ أال تحتاج 
وزارة الكهرب�اء ال�ى مهندس�ة كهرب�اء؟ 
ال?كومي�ة  الدوائ�ر  حاج�ة  انتف�ت  ام 
ال�ى محامي�ات؟"، مضيف�ة قوله�ا: "انا 
الي�وم اطال�ب بالعدال�ة وتوفي�ر ف�رص 
العم�ل ولقم�ة العي�ش للجمي�ع، وصرف 
روات�ب للخريجي�ن غي�ر الحاصلي�ن على 
عم�ل، ولألمه�ات المرضع�ات واألرام�ل 
والمطلق�ات واليتام�ى، ولك�ن ليس مثل 
تل�ك المبالغ المخجلة التي تمنحها ش�بكة 

الرعاية للنساء المستحقات!".
من جانبها قالت الباحثة االجتماعية رجاء 

القط�ب، ان وجود المرأة ف�ي التظاهرات 
ض�روري ج�دا، "لذلك يج�ب دع�م المرأة 
معنوي�ا وهي تتضام�ن مع أبناء ش�عبها 
بمختل�ف أطيافه�م"، مضيف�ة ان وج�ود 
األم�ان  يمن�ح  التظاه�رات  ف�ي  الم�رأة 

والطمأنينة والثقة بالنفس.
وبين�ت ان المرأة ف�ي البداي�ة كانت قلقة 
ومترددة من المش�اركة ف�ي التظاهرات، 
خوفا م�ن االصطدام�ات والقم�ع، "لكن 
ف�ي الواق�ع ان األم�ور تح�ت الس�يطرة 
تمام�ا، والتظاه�رات تس�ير ومس�تمرة، 
ونحن نشارك فيها على الرغم من انقطاع 
س�ير المركبات في الش�وارع المؤدية إلى 
س�احات التظاه�ر ل�دواع أمني�ة، وال�ذي 
يضطرنا إلى الس�ير على األقدام مسافات 

طويلة للوصول إلى تلك الساحات".
وأش�ارت الباحثة رج�اء إلى انه�ا تطالب 
بوع�وده  يف�ي  ب�أن  ال�وزراء،  رئي�س 
اإلصالحي�ة، لكي ال يخس�ر ثقة الش�عب، 
"وإال ف�إن االصالحات الصورية س�تكون 
نتائجها السياسية سيئة جدا، والتظاهرات 

ستبقى مستمرة".

هــــــذه ال�شفحــــة ت�شتقبـــل ال�شكــــــاوى 
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املواطنني وتن�شــر جمانــــًا املرا�شلـــــة على 

املوقــــع االلكرتونـــــي:
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قال قاضي المحكمة المتخصصة بالجرائم االقتصادية 
اياد محس�ن ضمد في بيان صدر ع�ن المركز االعالمي 
للس�لطة القضائية ان المحكمة تعاني قصوراً تشريعياً 
لبعض الجرائ�م ذات الطابع االقتص�ادي التي تؤثر في 
المس�تهلك او التاجر. واضاف ان عدم مطابقة البضائع 
للمواصف�ات يع�د مخالف�ة يعاق�ب عليه�ا بالحب�س 
لم�دة ال تزيد على 3 أش�هر او الغرام�ة بموجب قانون 
حماية المس�تهلك رق�م )1( لس�نة 2010، الفتاً الى ان 
المحكم�ة مضطرة الى إخالء س�بيل متهم�ي التالعب 
باالقتص�اد الوطن�ي مهم�ا كان�ت خطورته�م بكفالة 
ألن القان�ون ال يس�مح بتوقيفه�م. واش�ار ضم�د الى 
ان الق�رارات ?لبس�يطة الت�ي تص�در بحق م�ن ينتهك 
قانون حماية المس�تهلك هي بسبب القانون الذي جاء 
بعقوبات مخففة. داعياً الى س�ن مجموعة تش�ريعات 
قانوني�ة تتالءم مع التغييرات السياس�ية واالقتصادية 
واالجتماعية التي ش�هدها العراق ال س�يما على صعيد 
المس�تهلك العراق�ي. واكد ضمد على ض�رورة ان تركز 
الجه�ات التنفيذية عل�ى العصابات النوعي�ة وضبطها 
باسرع وقت. مشيراً الى ان االنشغال في ملفات ثانوية 
ليس�ت ذات تأثير في الشارع العراقي يفضي الى افالت 
كبار المجرمين من العقاب. وبين ضمد ان هناك حاالت 
يتم فيها ضبط اش�خاص يحمل�ون اوراقاً اصولية لكن 
يت�م توقيفه�م لد?اي�ات اعالمية فقط. وبي�ن ضمد ان 
تج�اراً يقوم�ون احياناً باس�تبدال عالم�ات المنتجات 
الصينية بعالمات تركية كونها اكثر رواجاً في الس�وق. 
مضيف�اً ان المواد المنتهية الصالحي�ة ال تختفي برغم 
فساد محتوياتها وكذلك وجود االدوية نافذة الصالحية 

وغير المفحوصة بشكل كبير.
العجيب والغريب في ام�ر بالدنا الحبيبة انه ليس فقط 
ال توجد فيه�ا قوانين تتضمن عقوب�ات رادعة لحماية 
المس�تهلك العراقي ب�ل ال توجد كذلك قواني�ن لحماية 
المنت�ج العراق�ي فعلى س�بيل المث�ال ولي�س الحصر 
فق�د اكدت الش�ركة العامة للصناع�ات الجلدية التابعة 
ل�وزارة الصناعة قدرتها على تلبية احتياجات الس�وق. 
فيما اش�ارت ال�ى عدم وج�ود حماية للمنت�ج المحلي 
اوضح�ت ان هن�اك سياس�ة الغ�راق الس�وق ببضائع 
مس�توردة رديئة. وقال مدير الش�ركة احمد الكعبي ان 
الش�ركة قادرة عل�ى تلبية احتياجات جمي�ع الوزارات 
والمؤسسا? الحكومية اضافة الى احتياجات المواطن. 
مبيناً ان الشركة ال تنتج حالياً ضمن خطتها المرسومة 
النه�ا ال تريد ان تكدس انتاجها ف�ي المخازن. واوضح 
ان سياسة الوزارات االخرى تقوم على اساس شراء ما 
تحتاجه من االسواق عن طريق االستيراد وتهمل المنتج 
المحل�ي. واضاف الكعبي ال توج�د هناك حماية للمنتج 
المحل�ي. مش�يراً الى وجود سياس�ة واضح�ة الغراق 
الس�وق ببضائع مستوردة رديئة غير خاضعة للفحص 
وبالتال�ي فان هناك ايضاً خروج للعملة الصعبة. وتابع 
ان ش�ركات وزارة الصناعة لديه�ا صناعة كبيرة ولكن 
ال توج�د لديها الفرص الن الوزارات تتجه الى ?لس�وق 

واالستيراد في تأمين احتياجاتها.
يا سادة يا كرام منذ اثنتي عشرة سنة ال حماية للمواطن 
العراق�ي وال حماي�ة للمس�تهلك العراق�ي وال حماي�ة 
للمنت�ج العراقي، الحماية فق�ط للمنطقة الخضراء وال 

غير المنطقة الخضراء. عيب يا ناس عيب.

مر�شى الهموم

قب�ل ايام راجع�ت دائرة االح�وال المدني�ة في الرصاف�ة ببغداد، 
وقد توجس�ت قلقاً قب�ل ان ادخل إلى هذه الدائرة والتي س�بق ان 
راجعته�ا قبل اكثر من خمس س�نوات مض�ت، وتعرضت يومها 
للروتي�ن القاتل والبيروقراطي�ة العالية ولالبتزاز من الوس�طاء 
والعاملي�ن فيها، بحج�ة صعوبة معاملتي وع�دم اكتمال اوراقي 

الرسمية، االمر الذي يتطلب معارف وجهودا ورشوة.
لكن�ي دخل�ت الي�وم، وقب�ل دخولي س�ألت كات�ب العرائض عن 
المطلوب الستبدال هويتي »بدل تالف«، فقال اجلب  الهوية التالفة 
ونس�خة مصورة لشهادة الجنس�ية، ومثلها لبطاقة السكن، مع 
صورتين ش�خصية لصاحب العالقة، واستماره توزع بمبلغ 250 

دينار فقط. 
جلبت ما طلبه مني كاتب العرائض )االرضحلجي( -  كما نسميه 
نحن كبار الس�ن -  فمأل لي االس�تمارة ورت�ب األوراق المطلوبة 
معه�ا، ثم قال لي: »اختمها من مدي�ر الدائرة المقدم زهير وادفع 

رسم 1000 دينار واعدها الى الموظفة عند الرقم 15«.
تسلس�لت مراجعات�ي بش�كل س�هل وطي�ب، حي�ث كان المدير 
متعاون�اً، فق�د رحب ب�ي وختم ووق�ع المعاملة، ث�م ذهبت الى 
الصندوق وسلمت المبلغ المطلوب وتسلمت وصاُل أصوليا بذلك. 
بعده�ا ذهب�ت الى الموظفة عن�د الرقم 15 أخذت من�ي المعاملة 
وقالت: »اعطني بطاقة الس�كن واذهب انتظر في القاعة«، وبعد 
دقائ�ق نودي علّي وتس�لمت هوية احوال مدني�ة جديدة، كل ذلك 

استغرق مني ثالثين دقيقة ال غير. 
هنا وقفت حائراً ومتسائالً: »هل حقاً ان هذه المعاملة تجرى في 
دائرة عراقية وبهذه السالسة والسرعة، وهي عينها دائرة احوال 
الرصاف�ة الت�ي راجعتها قب�ل خمس�ة اع�وام؟!«. ازداد فضولي 

وتحركت رغبتي كصحفي ان افهم الحال جيداً. 
ش�اهدت ضابط�اً برتب�ة مالزم ش�رطة يتمش�ى لمراقب�ة الباب 
الرئيس للدائرة، وسير عملية توزيع االستمارات، وهو في الوقت 
نفس�ه يجيب عن استفس�ارات المراجعين. سلمت عليه وسألته: 
»يا حض�رة المالزم ماذا تقول بهذا الذي ش�اهدت اليوم، معاملة 
اص�دار هوية تس�تغرق نصف س�اعة وبال تعقي�د وال روتين وال 

بيروقراطية؟«. 
اجابن�ي: »وه�ل يوجد تأخير؟ قل�ت له باالم�س كان االمر هكذا 

تأخير ووساطات وروتين ورشوة«. 
قال: »نعم ما تقوله كان س�ابقاً، ام�ا اليوم فالتوجيهات واضحة 
والمراقبة شديدة والمنتسبون يؤدون واجباتهم باريحية واالهم 

اننا جميعاً نعمل من اجل اسعاد وراحة المواطن«. 
شكرت الضابط الشاب ومن خالله قدمت شكري لكل المنتسبين 
في احوال الرصافة وتمنيت ان يكون نموذج الرصافة هو نموذج 

لكل دوائر ومؤسسات الدولة العراقية.

 ان�ي الدكت�ور ش�اكر كاظم طاهر م�ن محافظة المثن�ى/ دائرة 
صحة المثنى، حرمت من الدراسات العليا لمدة ثالثين سنة بسبب 
موقفي السياسي ضد سلطة النظام السابق.  وبعد سقوط النظام 
تقدمت للدراس�ات العليا ف�ي جامعة الكوفة على قناة الس�جناء 
السياس�يين، وانجزت كل ما هو مطلوب مني بشأن ذلك، ووصل 

االمر الى صدور االمر الجامعي بالقبول.
وبعد ذلك جرى اخباري بعدم القبول، لوش�ود خطأ في اس�تمارة 
التقدي�م، يتعل�ق بالقن�اة الدراس�ية. فق�د كن�ت كتب�ت )خاص( 

والصحيح ان اكتب في االستمارة )عام(/سجناء سياسيين.
س�يادة الوزير هل يعقل ان احرم من القبول بس�بب هذه العبارة 

وهي خطأ اداري بسيط؟!
ارجو م�ن س�يادتكم التدخل إلنصافي، والس�ماح ل�ي بتصحيح 

القناة في االستمارة، والشروع في الدراسة.

نساء كربالء يتظاهرن مطالبات بالتغيري وحماربة الفساد
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جديرات باالقتداء

اىل وزير التعليم العايل
يف حي أور..األمبري بـ 10 آالف دينار

واملولدات منطفئة!

فالحو هبهب يطالبون 
بإنصافهم

أهايل سوق الشيوخ يشكون 
من علوة بيع املوايش

مول�دات  أصح�اب  بع�ض  ف�رض 
الكهرباء األهلية في حي اور ببغداد، 
مبل�غ 10 آالف دين�ار عل�ى األمبي�ر 
الواح�د، عل�ى الرغ�م م�ن انه�م لم 

يشغلوا مولداتهم منذ أكثر من شهر، 
لكون الكهرباء الوطنية مستمرة في 

المنطقة 24 ساعة.
وهدد أصحاب المولدات بقطع أسالك 
الكهرباء في حال عدم تسديد المبالغ، 
ما دعا الكثيرين م�ن المواطنين إلى 

تس�ديد المبالغ مرغمي�ن، خوفا من 
أن يكون استمرار الكهرباء الوطنية 
حال�ة مؤقت�ة. ولذل�ك يدع�و أهالي 
المنطق�ة لجن�ة الطاق�ة في مجلس 
محافظة بغ�داد، إلى تفعي�ل لجانها 
وإيعازه�ا بالتفتي�ش وباس�تجواب 

أصح�اب المولدات الذي�ن يفرضون 
مبال�غ طائل�ة على الن�اس من دون 
تزويده�م بالكهرباء، مش�يرين إلى 
ان المجل�س المحل�ي ف�ي المنطقة 
ل�م يتخ�ذ أي اجراء حي�ال ذلك، رغم 

المناشدات والشكاوى المستمرة.

 بعقوبة – متابعة-دعا لفيف من فالحي 
ناحية هبهب في محافظة ديالى، مكتب 
هيأة النزاهة في المحافظة، إلى التحقيق 
ف�ي قضية فس�اد إداري تتعل�ق بتوزيع 
مادت�ي الس�ماد الكيمي�اوي والب�ذورة 
المحس�نة بين الفالحين، مش�يرين إلى 
ان بع�ض الفالحين يملكون مس�احات 
زراعية ال تزيد على ال� 50 دونما، صرفت 
له�م حصص تغطي مس�احة 500 دونم 
زورا، ما يش�كل عبئا كبي�را على الدولة 
في دعمها الزراعة وتطويرها.  وأوضح 
الفالحون انه في كل عام توزع المادتان 

المذكورتان وفق خطة زراعية تقرر من 
قب�ل ش�عبة زراعة الناحي�ة، وترفع إلى 
مديري�ة زراع�ة محافظة ديال�ى/ فرع 
اإلنت�اج النباتي، "إال ان ه�ذه اإلجراءات 
لم تحد م�ن الفس�اد والمحس�وبيات"، 
مش�يرين إلى ان توزيع المواد الزراعية 
بص�ورة غي�ر عادل�ة، تس�بب ف�ي غبن 
الكثي�ر من الفالحين اآلخرين، وأدى إلى 
س�رقة حقوقهم.وعلى إث�ر ذلك يطالب 
الفالح�ون مكت�ب هي�أة النزاه�ة ف�ي 
محافظة ديالى، باإلس�راع في التحقيق 
في هذه القضية، واتخاذ اإلجراء الالزم.

 متابعة -ش�كا أهالي مدينة س�وق 
الش�يوخ في محافظة ذي قار، من 
وج�ود عل�وة لبي�ع المواش�ي في 
مدخل المدنية، بالقرب من منطقة 
س�كنية. وفيم�ا أش�ار األهالي إلى 
ان مدخ�ل المدين�ة ب�ات مش�وها 
بفعل انتش�ار القاذورات والروائح 
الكريه�ة الت�ي تخلفها المواش�ي، 
طالب�وا بنق�ل العل�وة إل�ى موق�ع 
آخ�ر بعيد ع�ن المناط�ق المأهولة 

بالسكان.
وذك�ر أهالي المدين�ة ان كتابا كان 

قد صدر عن وزارة البيئة يأمر بنقل 
العل�وة إلى مكان آخ�ر، "إال ان هذا 
األمر لم ينفذ حتى اآلن"، مش�يرين 
إلى انهم قلقون عل�ى أطفالهم من 
األوبئ�ة الت�ي قد تس�ببها مخلفات 

الماشية.
دع�وة ال�ى الحكوم�ة المحلية في 
مدينة سوق الش�يوخ، إلى االسراع 
بح�ل ه�ذه المش�كلة، وإل�ى ب�ذل 
الجهود لنق�ل علوة بيع المواش�ي 
ال�ى مكان آخر، ولي�س في منطقة 

سكنية في مدخل المدينة.

محاية مفقودة

انتصار السعداوي

 اش�تكى اهالي محلة 46 في حي النداء بمحافظة كركوك، من 
ضعف الخدمات المقدمة إليهم، مبينين انهم يعانون من تراكم 
النفاي�ات ف�ي الش�وارع واألزقة، لكونه�ا لم ترف�ع منذ أكثر 
من ش�هر، ال س�يما قرب المقبرة و"مدرس�ة زينب" و"جسر 

الرشيد".
كذل�ك يعاني أهال�ي المحلة ع�دم وجود ماء صالح للش�رب، 
مشيرين إلى انهم يعتمدون على مياه اآلبار االرتوازية ، بحسب 
م�ا أك�ده المواطن عب�اس إبراهي�م. من جهته ق�ال المواطن 
صباح محمد، ان المحلة تعاني من عدم وجود شبكة مجاري، 
والش�وارع غير معبدة، مبّينا ان أهالي المحلة قدموا ش�كوى 
قبل فترة الى مديرية بلدية ومجاري كركوك، التي اوعزت من 
جانبها الى القسم البلدي الخامس بارسال االليات الى المحلة، 
ورف�ع النفايات منه�ا ليومين فقط. وأش�ار المواطن صباح، 
انه في ما يخص المجاري، فقد أجري مس�ح ميداني للمحلة، 
من قبل لجنة برئاس�ة مسؤول قاطع المجا?ي المهندس وليد 
عب�د المجيد فتاح، الذي قال بدوره ان اللجنة س�تكمل خارطة 
المحلة بالتنس�يق مع ش�عبة التصاميم في القاطع، وس�وف 
يحال المشروع الى ادارة محافظة كركوك لتخصيص المبالغ 

ضمن الموازنة المالية للمحافظة لهذا العام.
كريم العزي

سلوان السعدي

حملة 46 يف حي النداء بكركوك.. 
بال خدمات!

 
ش�كا أهالي قض�اء العزيزية جن�وب محافظة 
واسط، من قيام أصحاب مركبات سحب المياه 
الثقيل�ة، برمي المي�اه في نهر دجل�ة والبزول 
المتفرع�ة عنه في مرك�ز القض�اء والمناطق 
الزراعية التابعة ل�ه، مطالبين الجهات المعنية 
بوضع ح�د لهذه الظاهرة التي تس�ببت بتلوث 

المياه.
وأش�ار أهال�ي القضاء إلى انه�م يفتقرون الى 

المياه الصالحة للش�رب، موضحي�ن ان المياه 
الثقيل�ة التي ترمى في النه�ر والبزول من قبل 
اصح�اب المركبات، تش�كل خط�را كبيرا على 
المواطني�ن م�ن حيث انتش�ار األوبئ�ة بينهم، 
وت�ؤدي إل�ى قتل األس�ماك، واصابة الماش�ية 

باألمراض.
وطالب األهال�ي الحكومة المحلي�ة في قضاء 
العزيزي�ة، ومديريت�ي بلدية وصح�ة القضاء، 
وبمحاس�بة  الظاه�رة،  ه�ذه  تك�رار  بمن�ع 

المقصرين وف�رض الغرامات عليهم وإحالتهم 
إل�ى القض�اء، حفاظا عل�ى صح�ة المواطنين 

ونظافة البيئة.
ويع�د قض�اء العزيزية م�ن األقضي�ة الحيوية 
والمهم�ة التابعة لمحافظة واس�ط، من حيث 
مس�احته وموقع�ه الجغراف�ي، إذ يبل�غ ع�دد 
س�كانه قراب�ة 100 أل�ف نس�مة، وه�و يق�ع 
عل�ى الطري�ق الرابط بين بغ�داد والمحافظات 

الجنوبية.

املياه يف العزيزية ملوثة واألهايل يستغيثون

كفاح حممد م�شطفى

شاكر كاظم الناهي

مناشدة بطاقة خ�شراء

األحوال املدنية بعيدًا
عن البريوقراطية

 منعم جابر
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رس عظمة اإلمام احلسني )عليه الّسالم(

اهداف ثورة االمام احلسني )عليه السالم( وواجب االمة

ترى لماذا كتب الله )ع�ّز وجّل( عن يمين العرش 
بأّن الحس�ين )ع( )مصباح هدى وسفينة نجاة(

)1( ؟ وكيف جعل الس�بط الشهيد بمثابة سفينة 
ن�وح َم�ن ركبها نج�ا وَم�ن تخلف عنه�ا هلك ؟ 
ولماذا هذه الكرامة البالغة لش�خص أبي عبد الله 
الحس�ين عند الله , وأن�ه � كما جاء في الحديث � 
: )) إّن الحس�ين بن علي في السماء أكبر منه في 
األرض (()2( , أي إّن أهل السماء أعرف بالحسين 
وكرامته من أهل األرض , مع أّننا نجد أّن كرامته 

عند أهل األرض ليست بالقليلة ؟
ف�ي كلِّ ع�ام يحّل علينا موس�م محّرم ، موس�م 
الح�زن الثائ�ر ، فنج�د الدنيا وكأنها ق�د انقلبت ؛ 
فالش�وارع تتجلّل بالس�واد ، والن�اس يفرضون 
على أنفسهم لباس الحزن ، واإلذاعات ومحطات 
التلف�از تب�ّث برام�ج خاص�ة به�ذه المناس�بة ؛ 
فهذا الموس�م هو نس�مة جديدة تهب على قلوب 
العالمي�ن ليس ف�ي المناطق التي يس�كنها أتباع 
أه�ل البيت )عليهم الّس�الم( فحس�ب , وإنما في 

سائر مناطق العالم . 
فلماذا أعطى الله س�بحانه هذه الكرامة ألبي عبد 

الله الحسين )عليه الّسالم( ؟
�������������

)1( بحار األنوار 91 / 184 ، ح1 .
)2( المصدر نفسه .

____________
نظرات في عظمة اإلمام الحسين )عليه الّسالم(

البع�ض م�ن الن�اس عندم�ا يقف�ون إزاء عظمة 
عاش�وراء ، وملحمة كربالء ، فإّنهم يعّبرون عن 

إعجابه�م بالحس�ين, وبتل�ك الثورة 
الناهض�ة التي ما تزال حّية في أفئدة 

الجماهير ؛ فهم يقّدرونه ألنه كان حراً 
لم تس�تعبده الس�لطة ، وألن�ه دافع عن 

حريته ، ودعا الناس إلى التحرر . 
, ولكن�ه لي�س كل  كل ذل�ك صحي�ح 
القضي�ة ب�ل هو ج�زء بس�يط منها 

؛ فاألح�رار كثي�رون ، وكثي�ر م�ن 
الناس عاش�وا وماتوا أحراراً ، في 

حين أّننا ال نقّدسهم وال نقّدرهم 
كما نقّدس ونق�ّدر أبا عبد الله 

الحسين.
أّنه  والبع�ض اآلخ�ر ي�رى 

)ع( ناض�ل وجاه�د م�ن 
أج�ل إقام�ة حك�م الله 

في األرض ، وثار من 
 ، العدل  إقام�ة  أجل 

 ، الدي�ن  وإحي�اء 
وبث روح القيم 

في  القرآني�ة 
ااُلّمة . وهذا 

صحي�ح 
 ، أيض�اً 

لكنه  و

ه�و اآلخ�ر ال يمث�ل كل القضي�ة ؛ فكثي�رون هم 
اُولئك الذين ث�اروا من أجل إقامة حكم الله تعالى 
، وُقتلوا في هذا الطريق ، والبعض منهم استطاع 
أن يحقق هدفه ؛ فأقام حكم الله في قطعة معينة 

من األرض .
والبعض اآلخر يرى أّن س�ّر بق�اء ملحمة كربالء 
ف�ي أّنها كانت ملحمة مأس�اوية لم ولن تقع في 
التاريخ ملحمة أشد فظاعة وإيالماً وحزناً منها ، 
حّت�ى مضى هذا المثل في التاريخ )ال يوم كيومك 

يا أبا عبد الله( . 
في�وم الحس�ين أعظ�م م�ن كل يوم ؛ فق�د اقرح 
الجفون ، وأسبل الدموع ، ولكن ليس هذا هو سّر 
عظمة أبي عبد الله ؛ فالمآس�ي في التاريخ كثيرة 
، والذين ُقتل�وا وُدّمروا وُقتلت عوائلهم كثيرون ؛ 
من مثل الحس�ين شهيد فخ ، وزيد بن علي اللَّذين 
تعّرض�ا لإلبادة هم�ا وعوائلهما بش�كل فظيع ، 
وم�ع ذلك فإّنن�ا ال نجد كلَّ الن�اس يهتمون بهذه 

األحداث , بل لعل أكثرهم ال يعرفون عنها شيئاً .
الخلوص والصفاء

وبناًء على ذلك فإّن عظمة الحس�ين )ع( ال تكمن 
فقط في أّن شخصيته كانت شخصّيًة ثائرة حّرة 
، أو ألّنها تعرضت لإلبادة بش�كل فظيع . إذاً , فما 

هو سّر هذه العظمة ؟
لإلجابة على هذا السؤال نقول : ال بّد أن نعلم بأّن 
الله س�بحانه هو خالق الكون , ومليك السماوات 
واألرض ، وبي�ده األم�ر ، وأّن�ه يرف�ع َمن يش�اء 

َم�ن  يشاء ، وأّن َمن ويض�ع 
تمّس�ك 

بحبله رفعه ، وَمن ترك حبله وضعه .
ومن المعلوم أّن الحس�ين )ع( تمس�ك بحبل الله 
فرفع�ه ، وأخل�ص العمل ل�ه فأخلص الل�ه له وّد 
المؤمني�ن ، وجع�ل له في قلب كلِّ مس�لم حرارة 
. وقديماً عندما خلق الله )تقّدس�ت أسماؤه( آدم 
)عليه الّس�الم( وأس�كنه الجّنة ، رأى آدم ما رأى 
حول الع�رش من األنوار ، ثّم علّم�ه جبرائيل تلك 
األس�ماء والكلمات ، ونطق بها ، وأقسم على الله 
)عّز وج�ّل( بتلك الكلم�ات واألنوار الخمس�ة ... 
فلما ذكر الحس�ين )عليه الّس�الم( سالت دموعه 
وانخش�ع قلبه ، وق�ال : يا أخي جبرئيل , في ذكر 

الخامس ينكسر قلبي وتسيل عبرتي ! 
ق�ال جبرئيل )عليه الّس�الم( : ولدك ه�ذا ُيصاب 

بمصيبة تصغر عندها المصائب .
فقال : يا أخي , وما هي ؟ 

ق�ال : ُيقتل عطش�اَن غريباً , وحي�داً فريداً , ليس 
ل�ه ناص�ٌر وال معين … فبك�ى آدم وجبرئيل بكاء 

الثكلى)1( .
وهكذا فإّن قيمة اإلمام )عليه الّس�الم( تكمن في 

أّنه كان مخلصاً صفياً ، فهو )عليه الّسالم(
��������������

)1( بحار األنوار 44 / 245 .
ل�و كان يمتل�ك ألف اب�ن مثل علّي األكب�ر , وكان 
علي�ه أن يضّحي بهم في لحظة واح�دة لما ترّدد 
ف�ي فعل ذلك ؛ ألنه جّرد نفس�ه ع�ن أهوائه رغم 
أن�ه )عليه الّس�الم( كان يحب عل�ّي األكبر حباً ال 
ح�ّد له ، حباً ال يمكن أن يضمره أي أٍب البنه ؛ ألّن 
علياً األكبر كان أش�به الناس برس�ول الله )صلّى 
الله عليه وآله( َخلق�اً وُخلقاً ، ومع ذلك فإّن حب 
الحس�ين )عليه الّس�الم( لله تعالى كان أشّد كما 
يق�ول س�بحانه : )َوالَِّذيَن َءاَمُنوا أََش�دُّ ُحبَّ�اً لِلَِّه(

)البقرة/165( .
ونح�ن إذا رأينا اليوم أّن الن�اس يقّدرون 
أبا عبد الله )ع( ، وإذا رأيناهم يحملون 
إلين�ا ف�ي كل ش�هر محرم موس�ماً 
جدي�داً وميمون�اً من ذك�راه, فألن 
ثورته كانت ث�ورة ربانية ، وألنه 
كان أباً لألحرار ، وثائراً من أجل 
الدي�ن ، وكان يريد إقامة حكم 
الله في األرض ، ومع كل ذلك 
فإّن ه�ذه المزايا تّع�د اُموراً 

ثانوية . 
فاإلم�ام الحس�ين عندم�ا 
وق�رأ  عرف�ة  ف�ي  وق�ف 
ذل�ك الدع�اء الخال�د الذي 
هو بح�ق كنز م�ن كنوز 
وموس�وعة   ، الرحم�ة 

توحيدية كبرى ، فإّنه قد جّسد فقرات هذا الدعاء 
ف�ي كرب�الء ؛ فهو عندم�ا قال وه�و متوّجه إلى 
الل�ه ج�ل جالله : )) إلهي , م�اذا فقد من وجدك , 
وم�اذا وجد من فق�دك (()1( ؟ فإّنه كان يرى أن 
كل شيء في الوجود ، وكل القيم متمثلة في حب 

الله ومعرفته . 
وقد جّس�د )ع( كل ذلك في كربالء كلما كان يفقد 
عزي�زاً أو ابناً أو أخاً من أعّز ااُلخوان عليه ؛ فعلى 
س�بيل المثال فإّن أبن�اء واُخوان وأصحاب اإلمام 
الحس�ين )عليه الّس�الم( الذين ضّرجوا بدمائهم 
ف�ي كرب�الء كان كل واحد منهم يمّث�ل نجماً في 
اُف�ق التوحي�د ؛ فق�د كان بعض أصح�اب اإلمام 
الحس�ين )عليه الّسالم( أصحاباً للنبي )صلّى الله 

عليه وآله( ؛
����������������

)1( مفاتيح الجنان � دعاء اإلمام الحس�ين )عليه 
الّسالم( في يوم عرفة / 273 .

من مثل حبيب ب�ن مظاهر الذي اُوتي علم المنايا 
والباليا ، ومن مثل مس�لم بن عوس�جة الذي كان 
فقيه�اً وعالماً م�ن العلم�اء العظ�ام . ولقد ُقتل 
ه�ؤالء الواحد تلو اآلخر , ومع ذلك فإّن وجه أبي 
عبد الله )ع( كان يزداد إش�راقاً رغم أّن قلبه كان 

يتفّطر ألماً عليهم .
وبع�د أن أكم�ل مهمت�ه قب�ض قبضة م�ن تراب 
كربالء ، ووضع جبهته الش�ريفة عليه وقال : )) 
صبراً عل�ى قضائك يا رب , ال إله س�واك يا غياث 
المس�تغيثين , ما لي رب سواك , وال معبود غيرك 

. )1()) ...
وف�ي الحقيقة فإّن ما نعطي�ه ويعطيه العاملون 
لتجدي�د ذك�رى أبي عب�د الله لو وض�ع في كفة ، 
ووضعت كلمة الحس�ين )عليه الّس�الم( هذه في 
تل�ك اللحظ�ة ، وفي ذلك الموقف ف�ي كفة اُخرى 
لرجحت كلمة الحسين على أعمالنا جميعاً ؛ فلقد 
أعط�ى كلَّ م�ا يملك في س�بيل الله حّت�ى الطفل 
الرضي�ع ، وعائلت�ه الت�ي وضعه�ا ف�ي بحر من 
األعداء الشرسين المتوحشين ، ومع كلِّ ذلك فقد 
قال : )) صبراً على قضائك يا رب , ال إله سواك يا 
غياث المس�تغيثين , ما لي رب سواك , وال معبود 

غيرك ... (( . 
وهك�ذا ف�إّن ال�ذي جعل ذك�رى الحس�ين خالدة 
هو أّن م�ا كان لله يبقى ، واإلمام الحس�ين عمل 

مخلصاً لوجه الله . 
ونحن إذا أردنا أن نرض�ي الخالق تبارك وتعالى ، 
والحس�ين ، وجّده واُّمه , وأب�اه وأخاه ، واألئمة 
م�ن ول�ده )عليهم الص�الة والّس�الم جميعاً( فال 
ب�ّد أن نخل�ص أعمالنا لوجه الل�ه ، وأن نفعل كلَّ 
م�ا يمكننا من أجل أن نخلّ�د ونجّدد ذكرى الثورة 
الحس�ينّية حّت�ى م�ن خ�الل التظاهر بالع�زاء ، 
والبكاء عليه بصوت عاٍل بحيث يسمعنا اآلخرون 

.
����������������

)1( مقت�ل الحس�ين )عليه الّس�الم( � 
للمقرم / 357 . 

مأساة تستدر الدموع
وفي ه�ذا المج�ال روى ل�ي أحد 
الخطباء قصة طريفة يقول فيها 
: كّن�ا نقيم مجال�س العزاء على 
الحس�ين )ع( ف�ي بل�د أجنبي , 
ف�ي صالة نس�تأجرها كّل عام 
األش�خاص  أح�د  فس�ألني   ،
المسيحيين قائالً : إّنكم تأتون 
إلى هذه الصالة وتستأجرونها 
س�نوياً لتبك�وا ، ف�ي حين أّن 
اآلخرين يس�تأجرونها إلقامة 
مجال�س األع�راس واألفراح ، 

فلماذا تفعلون ذلك ؟! 
فقلت له : ألننا في عزاء . 

فقال : عزاء َمن ؟ 
فقل�ت : ع�زاء س�ّيدنا وإمامنا 

وقائدنا . 
فق�ال لي : مت�ى اُصيب , وكيف 

؟ 
فقلت : قبل ألف وأربعمئة عام . 
، وأصابت�ه  فتعّج�ب م�ن ذل�ك 
الدهش�ة ألننا ما زلنا نبكي على 
رج�ل م�ات قب�ل مئات الس�نين . 
فقل�ت ل�ه : إّن مقتل�ه لم يك�ن عادي�اً ؛ فلقد 
ُقتل مظلوماً , وبش�كل مأس�اوي بعد أن دعاه 
الناس ، ووعدوه بالنصرة ، فإذا بهم يخذلونه ، 
ويس�لمونه لألعداء ، ويحيطون به في صحراء 
قاحل�ة حيث ال م�اء وال طع�ام ، وحّت�ى طفله 
الرضيع لم يسقوه شربة من الماء , بل رموه بدالً 

من ذلك بسهم قاتل .
يقول الخطيب : وبعد أن شرحت للرجل المسيحي 
سبب بكائنا على اإلمام الحسين )ع( إذا به يجهش 
بالبكاء ، وتتقاطر دموعه ، ويظهر تعاطفه معنا 
، ثّم طلب مّنا أن نسمح له بأن يشاركنا في العزاء 

على أبي عبد الله )عليه الّسالم( .
وهكذا فإّن س�ر خلود الثورة الحسينّية يكمن في 
أنها كانت ث�ورة رّبانية خالصة لوجه الله الكريم 
، وأنه�ا كان�ت من األح�داث التي قّدر الل�ه لها أن 
تح�دث من�ذ األزل ؛ فق�د كانت مرتبط�ة ارتباطاً 

مباشراً بالمشيئة اإللهية . 
وأّم�ا بالنس�بة للعوامل ااُلخ�رى الت�ي ُتذكر في 
تفس�ير س�ر خلود ثورة اإلم�ام الحس�ين )عليه 
الّس�الم( فهي أس�باب ثانوية تتفّرع من الس�بب 

الرئيس الذي ذكرناه .

 قاسم محمد الحساني 

النس�تطيع في مقالة واحدة ان نلم بافكار 
ومب�ادىء واه�داف ث�ورة االمام الحس�ين 
علي�ه الس�الم عل�ى االمويين) الفاس�دين 
البعيدين ع�ن الله تعالى والدين االس�المي 
والذين رسخوا مبدا ان استغالل الدين يجب 
ان يكون سياس�يا واقتصادي�ا وليس الهيا 
( ,ونح�ن هن�ا نعط�ي بعضا منها مبس�طا 
ليس�هل عل�ى الجميع فهم�ه والتواصل مع 
الثورة الحسينية الخالدة على مر العصور .

ان ثورة االمام الحس�ين عليه السالم ثورة 
رباني�ة اريد لها الدوام مدى الحياة ولجميع 
العص�ور حت�ى تنه�ل االجيال م�ن معينها 
القيم واالخالق والوع�ي والنبل والعنفوان 
في كل زمان وم�كان لما تحمل في طياتها 

من دروس رفيعة.
وق�د ذك�رت لث�ورة االم�ام الحس�ين عليه 

السالم عدة اهداف منها:
االول : االمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

وهذا مس�تفاد من قوله عليه السالم اني لم 
اخرج اش�را وال بطرا وال ظالما وال مفسدا 
وانما خرجت لطل�ب االطالح في امة جدي 
اريد ان ام�ر بالمعروف وانه�ي عن المنكر 

البحارج44ص329.
مالحظ�ة : المع�روف والمنك�ر ال يخت�ص 
بالمع�روف والمنك�ر الف�ردي ب�ل يش�مل 

واالقتص�ادي  االجتماع�ي  المع�روف 
والعقائ�دي والفكري والسياس�ي وما الى 

ذلك.
الثان�ي : االعت�راض على الخالفة الفاس�دة 

الغاصبة:
بمعنى انه عليه السالم االحق بالخالفة من 
يزيد ش�ارب الخمر وهذا مستفاد من قوله 
عليه السالم للوليد بن عقبة والي يزيد على 
المدينة حينما دعاه ال�ى مبايعة يزيد فقال 
عليه الس�الم : ان�ا اهل بيت النب�وة ومعدن 
الرس�الة ومختلف المالئكة ومحل الرحمة 
بنا فت�ح الله وبنا يختم ويزيد رجل فاس�ق 
ش�ارب للخمر قاتل للنفس المحترمة معلن 
بالفس�ق ومثلي ال يبايع مثله ولكن نصبح 
وتصبح�ون وننظ�ر وتنظ�رون اين�ا اح�ق 

بالبيعة والخالفة البحارج44ص425.
وقال ف�ي موضع اخ�ر لمروان ب�ن الحكم 
حينما اش�ار عليه بالبيعة ليزيد : انا لله وانا 
الي�ه راجعون وعلى االس�الم الس�الم اذ قد 

بليت االمة براع مثل يزيد المصدر السابق.
لهذا خرج الحس�ين عليه السالم كي يفضح 
تل�ك الخالفة الفاس�دة الن�ه ابن الش�ريعة 
وس�بط الرس�ول االعظ�م صلى الل�ه عليه 
واله واخر اصحاب الكس�اء ومن اهل البيت 

عليهم السالم .
الثال�ث: مبايع�ة اهل الكوفة له وارس�الهم 
الكت�ب اليه الن االم�ام اذا حصل على العدة 

والع�دد وج�ب علي�ه القيام ل�ذا ق�ال امير 
المؤمني�ن علي�ه الس�الم : أما وال�ذي فلق 
الحبة . وبرأ النس�مة ل�وال حضور الحاضر 
وقي�ام الحجة بوجود الناصر . وما أخذ الله 
عل�ى العلم�اء أن ال يقاروا عل�ى كظة ظالم 
وال سغب مظلوم اللقيت حبلها على غاربها 
ولس�قيت آخرها ب�كأس أوله�ا . واللفيتم 

دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز .
الرابع : هو الدف�اع عن عياله وحرمه وهذا 
مس�تفاد من قوله يوم عاش�وراء : اال فان 
الدع�ي ابن الدعي ق�د ركز بي�ن اثنتين بين 

السلة والذلة وهيهات منا الذلة .
ولك�ن في الواق�ع هذا ليس س�ببا لنهضته 
عليه الس�الم النه قاله في اخر يوم من ايام 
حياته فكيف يكون هو السبب لنهضته عليه 

السالم فهذا بيعد جدا جدا.
االلهي�ة  االمام�ة  اقام�ة  ه�و   : الخام�س 
والحكوم�ة العادلة وحي�ث ان اقامة الدين 
والشريعة يحتاج الى دولة قام صلوات الله 
عليه ليكون الدولة التي تقيم الدين الحنيف 

والقيم الربانية .
الس�ادس : اع�ادة العنف�وان والحمي�ة في 
نف�وس االمة حيث ان االم�ة قد اصيبت في 
تلك الفترة بس�بب سياس�ة معاوية وظلمه 
وبطش�ه بالخن�وع ف�اراد عليه الس�الم ان 
يذكرها بكرامتها الس�ابقة وجهادها وانها 
ام�ة ال تخضع وال تع�رف الخن�وع للطغاة 

وفع�ال ثورة االمام الحس�ين عليه الس�الم 
جعل�ت من الحكوم�ات التي ج�اءت بعدها 
كالس�فينة الصغي�رة وس�ط ام�واج عاتيه 
وم�ن طال�ع التاريخ يع�رف ع�دد الثورات 
التي خرجت بعد ثورة االمام الحس�ين عليه 
الس�الم وكلها كانت تنادي باس�مه واس�م 

ثورته .
ه�ذا واس�تطيع الق�ول ان كل م�ا ذكر من 
اهداف ه�ي مصاديق واف�راد فثورته عليه 
السالم تشمل جميع ما ذكر وغيرها الكثير

هن�ا يبقى واج�ب االمة تجاهه�ا ان تكون 
االم�ة رش�يدة بمس�توى االه�داف لتعرف 
كي�ف تديمه�ا وتنصرها عل�ى مطلق الظلم 
والتشويه ,وان تصبح قراءة الثورة بحسب 
فكره�ا العصري وعصمتها من الخطا ال ان 
تغلب علينا العاطفة فنضيف ونحذف ونشوه 
وممارس�ات  بافع�ال  الناصع�ة  صورته�ا 
التمت الى الدين بصلة ,ثم الدعوة لها وعلى 
مختل�ف المج�االت والميدي�ن وان تق�وم 
الجهات ذات العالقة بنش�ر الفكر الحسيني 
الصحي�ح ومتابعت�ه لنحصل عل�ى مجتمع 
يفه�م لما ث�ار امامه عليه الس�الم ويصبح 
ق�دوة له في المس�تقبل ,ايض�ا االلتزام بما 
اراده االمام الحس�ين من العمل بالمعروف 
والنه�ي عن المنك�ر وان نصب�ح اخوة في 
الدين لنعيد بهاء ونورانية الدين االس�المي 

الحنيف.
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اصحاب احلسني )عليه السالم( 

عاشوراء .. احلسني )عليه السالم(

اهداف ثورة االمام احلسني )عليه السالم( وواجب االمة

)ثورة االربعني(...
ثورة بدأت

يقودها اقمار 
وشمس..

ثورة
وخطوات

ومشي
وامس

االرصفة تزهر بالمواكب,
والناس توزع راياتها ..
فهذا يأتي من الشمال
وذاك يأتي من الجنوب

والكل يأتي
من الف فج يوغل في دنيا المراتب,

هنا الحسين
تشتعل المواقد

وتفور القدور بما ملئت من الشوق,
يمتزج البخار

مع لهاث السائرين اليك..
ويرتجف الشارع من اناشيد النهار..

الكل يبعث برقية ..
الكل يختم بدمعه االحمر ويستبق النهار,
هنا الحسين هنا طريق القيامة للذائدين

ولالهثين
وللمستصرخين..

نستعير منه الخبز والليمون
ورائحة البخور

هنا الحسين
محطات  تظللها
افواه العاشقين

يغسلون ذنوبهم بماء الدموع
ويرتقون جدار مواجعهم

منذ قرون...
لكنني سأبحر وحدي بعبابه 

فهو يدرك ان قمر الخبز الذي في فمي
ممزوج بروائح النبوة..

هل اكتفي بهذا الشوق ياسيدي؟
هل سأبقى احمل جرحك وادور قيعان المدن 

الغاربة
هل سألثم الحلم بلسان من التوبة ..

ياحسين كل المسافات مهملة 
نشرب ماء من زمزم الوجع

ونعيد ترتيب النخيل لوجوهنا
هنا الحسين شراع من كعبة 

وبوح عاشق للمغيب ..
يقمط ازهار رغبته بوجع ,

او يحاور شالل دمعه ليتبارك
بهذا الصوت ..

الحبيب
هنا الحسين ثورة 

التمس زاده التقوى ..
واشرب ماء جدوله برجفة كف دون اصابع

كان النهر حزين 
وكانت كربالء تدفع ضريبة عنفوانها وكذبها

كانت كربالء عاشقة بجمار خدها صوت االنين
انا ياصديقي احتاج هذا النبي االمين..!

ولست ادري متى يغيب وجهي المغروس في لب 
الحياة

ولست استغني عن هذا الطعم الممزوج بالغياب
هو الحسين كل عام انا في انتظاره

ازاول صمت الغياب....

حيدر حاشوش العقابي

 قاسم محمد الحساني 

النس�تطيع في مقالة واحدة ان نلم بافكار 
ومب�ادىء واه�داف ث�ورة االمام الحس�ين 
علي�ه الس�الم عل�ى االمويين) الفاس�دين 
البعيدين ع�ن الله تعالى والدين االس�المي 
والذين رسخوا مبدا ان استغالل الدين يجب 
ان يكون سياس�يا واقتصادي�ا وليس الهيا 
( ,ونح�ن هن�ا نعط�ي بعضا منها مبس�طا 
ليس�هل عل�ى الجميع فهم�ه والتواصل مع 
الثورة الحسينية الخالدة على مر العصور .

ان ثورة االمام الحس�ين عليه السالم ثورة 
رباني�ة اريد لها الدوام مدى الحياة ولجميع 
العص�ور حت�ى تنه�ل االجيال م�ن معينها 
القيم واالخالق والوع�ي والنبل والعنفوان 
في كل زمان وم�كان لما تحمل في طياتها 

من دروس رفيعة.
وق�د ذك�رت لث�ورة االم�ام الحس�ين عليه 

السالم عدة اهداف منها:
االول : االمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

وهذا مس�تفاد من قوله عليه السالم اني لم 
اخرج اش�را وال بطرا وال ظالما وال مفسدا 
وانما خرجت لطل�ب االطالح في امة جدي 
اريد ان ام�ر بالمعروف وانه�ي عن المنكر 

البحارج44ص329.
مالحظ�ة : المع�روف والمنك�ر ال يخت�ص 
بالمع�روف والمنك�ر الف�ردي ب�ل يش�مل 

واالقتص�ادي  االجتماع�ي  المع�روف 
والعقائ�دي والفكري والسياس�ي وما الى 

ذلك.
الثان�ي : االعت�راض على الخالفة الفاس�دة 

الغاصبة:
بمعنى انه عليه السالم االحق بالخالفة من 
يزيد ش�ارب الخمر وهذا مستفاد من قوله 
عليه السالم للوليد بن عقبة والي يزيد على 
المدينة حينما دعاه ال�ى مبايعة يزيد فقال 
عليه الس�الم : ان�ا اهل بيت النب�وة ومعدن 
الرس�الة ومختلف المالئكة ومحل الرحمة 
بنا فت�ح الله وبنا يختم ويزيد رجل فاس�ق 
ش�ارب للخمر قاتل للنفس المحترمة معلن 
بالفس�ق ومثلي ال يبايع مثله ولكن نصبح 
وتصبح�ون وننظ�ر وتنظ�رون اين�ا اح�ق 

بالبيعة والخالفة البحارج44ص425.
وقال ف�ي موضع اخ�ر لمروان ب�ن الحكم 
حينما اش�ار عليه بالبيعة ليزيد : انا لله وانا 
الي�ه راجعون وعلى االس�الم الس�الم اذ قد 

بليت االمة براع مثل يزيد المصدر السابق.
لهذا خرج الحس�ين عليه السالم كي يفضح 
تل�ك الخالفة الفاس�دة الن�ه ابن الش�ريعة 
وس�بط الرس�ول االعظ�م صلى الل�ه عليه 
واله واخر اصحاب الكس�اء ومن اهل البيت 

عليهم السالم .
الثال�ث: مبايع�ة اهل الكوفة له وارس�الهم 
الكت�ب اليه الن االم�ام اذا حصل على العدة 

والع�دد وج�ب علي�ه القيام ل�ذا ق�ال امير 
المؤمني�ن علي�ه الس�الم : أما وال�ذي فلق 
الحبة . وبرأ النس�مة ل�وال حضور الحاضر 
وقي�ام الحجة بوجود الناصر . وما أخذ الله 
عل�ى العلم�اء أن ال يقاروا عل�ى كظة ظالم 
وال سغب مظلوم اللقيت حبلها على غاربها 
ولس�قيت آخرها ب�كأس أوله�ا . واللفيتم 

دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز .
الرابع : هو الدف�اع عن عياله وحرمه وهذا 
مس�تفاد من قوله يوم عاش�وراء : اال فان 
الدع�ي ابن الدعي ق�د ركز بي�ن اثنتين بين 

السلة والذلة وهيهات منا الذلة .
ولك�ن في الواق�ع هذا ليس س�ببا لنهضته 
عليه الس�الم النه قاله في اخر يوم من ايام 
حياته فكيف يكون هو السبب لنهضته عليه 

السالم فهذا بيعد جدا جدا.
االلهي�ة  االمام�ة  اقام�ة  ه�و   : الخام�س 
والحكوم�ة العادلة وحي�ث ان اقامة الدين 
والشريعة يحتاج الى دولة قام صلوات الله 
عليه ليكون الدولة التي تقيم الدين الحنيف 

والقيم الربانية .
الس�ادس : اع�ادة العنف�وان والحمي�ة في 
نف�وس االمة حيث ان االم�ة قد اصيبت في 
تلك الفترة بس�بب سياس�ة معاوية وظلمه 
وبطش�ه بالخن�وع ف�اراد عليه الس�الم ان 
يذكرها بكرامتها الس�ابقة وجهادها وانها 
ام�ة ال تخضع وال تع�رف الخن�وع للطغاة 

وفع�ال ثورة االمام الحس�ين عليه الس�الم 
جعل�ت من الحكوم�ات التي ج�اءت بعدها 
كالس�فينة الصغي�رة وس�ط ام�واج عاتيه 
وم�ن طال�ع التاريخ يع�رف ع�دد الثورات 
التي خرجت بعد ثورة االمام الحس�ين عليه 
الس�الم وكلها كانت تنادي باس�مه واس�م 

ثورته .
ه�ذا واس�تطيع الق�ول ان كل م�ا ذكر من 
اهداف ه�ي مصاديق واف�راد فثورته عليه 
السالم تشمل جميع ما ذكر وغيرها الكثير

هن�ا يبقى واج�ب االمة تجاهه�ا ان تكون 
االم�ة رش�يدة بمس�توى االه�داف لتعرف 
كي�ف تديمه�ا وتنصرها عل�ى مطلق الظلم 
والتشويه ,وان تصبح قراءة الثورة بحسب 
فكره�ا العصري وعصمتها من الخطا ال ان 
تغلب علينا العاطفة فنضيف ونحذف ونشوه 
وممارس�ات  بافع�ال  الناصع�ة  صورته�ا 
التمت الى الدين بصلة ,ثم الدعوة لها وعلى 
مختل�ف المج�االت والميدي�ن وان تق�وم 
الجهات ذات العالقة بنش�ر الفكر الحسيني 
الصحي�ح ومتابعت�ه لنحصل عل�ى مجتمع 
يفه�م لما ث�ار امامه عليه الس�الم ويصبح 
ق�دوة له في المس�تقبل ,ايض�ا االلتزام بما 
اراده االمام الحس�ين من العمل بالمعروف 
والنه�ي عن المنك�ر وان نصب�ح اخوة في 
الدين لنعيد بهاء ونورانية الدين االس�المي 

الحنيف.

أفرد التاريخ لنا ه�ذا البحث وبين كل مالمح 
ه�ذه الفوارق التي تمت بين هؤالء األصحاب 
وه�م ) أصحاب النب�ي صلى الل�ه عليه وآله 
وس�لم ، وأصح�اب الحس�ين عليه الس�الم ، 
وأصح�اب المهدي المنتظر عج�ل الله تعالى 

فرجه ( !!!
وبلمحة سريعة والوقوف على زمان ونوعية 
ظروف كل منهم س�تجد الف�ارق الذي تتمتع 
به أحد المجاميع الثالث ، وكيف تلك البرهنة 
عل�ى أفضيل�ة أحده�م م�ع ج�ل األحت�رام 

والقداسة للباقين !!!
لك�ن القضي�ة في خ�وض غمار األس�تعداد 
المتناه�ي  للتضحي�ة مما أس�توجب مقولة 
األمام الحسين عليه السالم فيهم قاطع على 
كل متشكك في نوعية رجاله واألستشهاديين 
الذين نذروا أرواحهم وأهليهم للحس�ين رمز 
الطاعة والنافذة العظيمة على الله س�بحانه 

وتعالى  !
ولجمالي�ة البحث الصغي�ر وليدور معي فكر 
الق�ارئ اللبي�ب س�أخفي تلك المقول�ة التي 

تقطع طريق مثل هذا البحث !!!
فأصحاب النب�ي صلى الله عليه وآله وس�لم 
،  علو مقامهم الس�امي ، طبعا من غير أمير 
المؤمني�ن عليه السالم فهو ذات نفس النبي 

صلى الله عليه وآله وسلم ،،،
وانم�ا ال�كالم بمن يص�دق أنه م�ن أصحاب 
الخاتم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 
، فه�ؤالء كان�وا ولو بنس�بة معين�ة ما أنهم 
يتطلع�ون للبق�اء بالحي�اة أحي�اء يتمتعون 
بنعيم الدني�ا مرك�زا كان أو غنائم يحصلون 
عليها مع قتالهم بجانب النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم ،،،
وتلك النس�بة تكفي ولو كانت 1%1000000 
فه�ي تخرجهم م�ن األثني�ن الباقي�ات ، مع 
األحتفاظ لهم بذاك الجهاد العظيم الذي ورث 

لبعظهم الجنان !
وهذا ذاته ينطبق على أصحاب األمام المهدي 
المنتظ�ر عجل الله تعالى فرج�ه ، فهم أيضا 
لبعضه�م تطلع�ات مش�روعة لتل�ك الدول�ة 
الموعودة والتي س�تكثر فيها الوالة والقادة 
واألداريي�ن والتنفيذيي�ن فه�ي دول�ة تقود 

العالم الكبير والرحب !!!
وقد تش�كل الحي�اة أو طول العم�ر لبعضهم 

أمنية كبيرة !!!
ولكن ،،،

أختل�ف الحال م�ع أصح�اب الحس�ين عليه 
السالم ،،،

فه�ؤالء تقدم�وا للموت المحق�ق والمحتم ، 
تحدوهم أمنية الشهادة والشهادة فقط ، وقد 
تكون الحياة لبعضهم لو بقي على قيد الحياة 
بعد شهادة سيده الحسين عليه السالم ، كمن 

أدخل النار والعياذ بالله تعالى!!!
لنوع العش�ق الحقيقي ومعرف�ة األمام حق 
معرفت�ه ، بحي�ث تحول�ت الحي�اة عنده�م 
بع�ده خطيئة كب�رى يجب تفاديه�ا بتقطيع 
أوصالهم وأجس�ادهم أمام ناظري الحس�ين 

عليه السالم ،،،
ولهذا عند شهادة البعض الذي أدركه الحسين 
عليه السالم يقول هل وفيت يأبن رسول الله 

؟؟؟!!!
وهي كلمة تحمل المعاني الخطرة والجسام 
وم�ن هنا طف�ح الق�وم بمثل ه�ذه الكلمات 

األبدية والخالده خلود الحياة !!!
وتلك شهادة الحسين عليه السالم المعصوم 

وبصمة رضاه وأعجابه بهم !!!
فبعد أن" أثني على الله تبارك وتعالى أحسن 
الثن�اء، وأحمده على الس�راء والضراء، اللهم 
إن�ي أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة، وعلمتنا 
القران، وفقهتنا في الدين وجعلت لنا أسماعاً 

وأبصاراً وأفئدة، ولم تجعلنا من المشركين.
أما بع�د: فإني ال أعلم أصحاباً أوفى وال خيراً 
من أصحاب�ي، وال أهل بيٍت أبر وال أوصل من 
أه�ل بيتي، فجزاك�م الله عني جميع�اً خيراً، 
إال وإني أظ�ن يومنا من ه�ؤالء األعداء غداً، 
أال وإن�ي قد أذنت لكم. فانطلق�وا جميعاً في 
حل ليس عليكم مني ذمام، هذا الليل غشيكم 
فاتخ�ذوه جمالً ثم ليأخ�ذ كل رجل منكم بيد 
رج�ل من أهل بيتي، ثم تفرقوا في س�وادكم 
ومدائنك�م حتى يف�رج الله، ف�إن القوم إنما 
يطلبونن�ي، ول�و أصابون�ي لله�وا عن طلب 

غيري.. "
فقال ل�ه إخوته، وأبناؤه و بن�و أخيه، و ابنا 
عبد الله بن جعفر ] وكان أول المتكلمين أبو 

الفضل العباس عليه السالم [:
" لم نفعل؟ لنبقى بعدك؟ ال أرانا الله ذلك أبداً 

"
ثم قال اإلمام عليه السالم لبني عقيل:

" حس�بكم من القتل بمسلم، اذهبوا قد أذنت 
لكم "
قالوا:

" فما يقول الناس؟. يقولون إنا تركنا شيخنا 
وس�يدنا وبن�ي عمومتنا خير األعم�ام، ولم 
نرم معه بس�هم، ولم نطعن معه برمح، ولم 
نضرب معه بس�يف، وال ن�دري ما صنعوا، ال 
والله ال نفعل، ولكن تفديك أنفس�نا وأموالنا 
وأهلون�ا، ونقات�ل مع�ك حتى نرد م�وردك، 

فقبح الله العيش بعدك "
ثم قام األصح�اب واحداً بعد اآلخر كل يظهر 
مدى والئه واس�تعداده للتضحية بحياته بين 

يديه، نذكر منها:
- موقف مسلم بن عوسجة: )... أنحُن نخلي 
عنك ولم�ا نعذر إل�ى الله ف�ي أداء حقك، أما 
والل�ه حت�ى أكس�ر ف�ي صدوره�م رمحي، 
وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمة في يدي، وال 
أفارق�ك، ولو لم يكن معي س�الح أقاتلهم به 

لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك(.
س�عد بن عبد الله الحنفي: )... والله ال نخليك 
حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسول الله 
صل�ى الله عليه وآله فيك، والله لو علمت أني 
أقت�ل ثم أحي�ا ثم أحرق حياً ث�م أذر يفعل بي 
س�بعين مرة، ما فارقتك حت�ى ألقى ِحمامي 

دونك(.
زهير بن القين:)... والله لوددت أني قتلت ثم 
نش�رت ثم قتلت حتى أقتل كذا ألف قتلة وأن 
الله يدفع بذلك القتل عن نفس�ك وعن أنفس 

هؤالء الفتية من أهل بيتك(.
محمد بن بش�ير الحضرم�ي:)... وقيل له أن 
ابن�ه قد أُس�ر بثغر ال�ري. فقال: " عن�د الله 
احتسبه ونفسي، ما كنُت أحبُّ أن يؤسر وأن 

أبقى بعده(.
فس�مع اإلمام الحس�ين عليه الس�الم قوله، 

فقال:
" رحمك الله. أنَت ف�ي حل من بيعتي فاعمل 

في فكاك ابنك "
فأجابه: أكلتني السباع حّياً إن أنا فارقتك..

وهكذا كل واح�د منهم ُيبدي بذل مهجته في 
س�بيل اإلم�ام عليه الس�الم فدعا له�م عليه 

السالم وقال لهم:
" ارفع�وا رؤوس�كم.. فجعلوا ينظ�رون إلى 

مواضعهم في الجنة "
من هنا قال أبي عبد الله الحسين عليه السالم 

) أن أصحابي خير األصحاب ( !!!
الكلمة التي خلفت مدرسة لن ولن تخلقها أال 

مدرسة المعصوم !!!

عبد الحمزة السلمان 

عاش�وراء ش�هر أل�م وح�زن, يتصف 
بطاب�ع خ�اص م�ن القدس�ية, رغ�م 
الم�رارة والظلم الذي أص�اب آل البيت 
)عليهم الس�الم(, يرافق أيامه الحزن, 
وتكاد تفط�ر قلوب محبيه�م ,من ألم 
الذكرى ومأس�اتها, رغم هذه المرارة, 
يرافقها الشوق لتجديد دروس ملحمة 
كربالء, وما تحم�ل من قصص وعبر, 
تعبر عن التمس�ك بالحق والش�جاعة, 

وحب األخ ألخيه .
والحس�ينيات  المواك�ب  تس�تعد      
والجوامع والمجاميع األخرى, و الدور 
وس�كانها, إلس�تقبال ش�هر األحزان 
والمصائب, وتعرض سوادها المشرق 
كالبلور في النفوس, رغم العتمة التي 
ترسلها عيون الناضرين, فيمتزج هذا 
السواد مع س�واد الليل, في الليلة التي 
أرع�ب ظالمها, نس�اء وأطفال آل بيت 

الرسول .
    ش�اء الباري, لسيدة نساء العالمين, 
أن يرب�ط فؤاده�ا, كفؤاد أم موس�ى, 
عندما ألقت�ه في البح�ر, وهي تفارق 
س�يدنا أب�ا عب�د الل�ه وكفيله�ا أب�و 
الس�الم(,  العباس)عليه�م  الفض�ل 
ف�ي بحر الصح�راء, ويغطيهم س�واد 
أن تس�هر  بالعوي�ل,  المكت�ظ  اللي�ل, 
ليالي عاش�وراء, لترعى سبايا آل بيت 
المجيب,  الرس�ول, برعاي�ة الس�ميع 
ويس�خر لها من حولها لخدمتها, أنها 

ألعظم المصائب .
    مر العراق بظروف و مصائب عصيبة, 
وح�روب وإرهاب وحم�الت إعالمية, 

وحرب نفسية, س�بحانه ألهمنا القوة 
والش�جاعة, ولتك�ون الش�فاعة لمن 
يداف�ع ع�ن أرض العراق ومقدس�اته, 
والس�ادة والعلماء األج�الء, أن الدور 
الفاعل, لس�ماحة اآلية العظمى السيد 
السيس�تاني )دام ظله الش�ريف(, في 
إنق�اذ البالد, بعدما كان صمام األمان, 
لتوخي ش�ر الحرب األهلي�ة, و إنهيار 

العراق, الذي كان على شفا الهاوية .
    يفاج�ئ المس�لمون وعلماء الغرب, 
نفر جاهل ال يفقهون, من العلم شيء, 
ينعق�ون خل�ف أس�يادهم الفاش�لين 

والفاسدين,من شخصتهم المرجعية 
الش�ريفة, وتطالب بمحاس�بتهم, 

وإعادة األموال المس�روقة, التي 
إستحوذوا عليها من نهب خيرات 
العراق, كان الدافع لشن حمالت 

إعالمي�ة ضد س�ماحته, ويدفعون 
مرتزقتهم للنيل من شخص إمام األمة 
اإلسالمية ومنهج الوسيلة واالعتدال.

    كي�ف تنتظ�رون الي�وم الموع�ود, 
ويدخ�ل قلوبك�م تجل�د قل�ب حرملة 
تحش�رونمع  الرجيم,س�وف  اللعي�ن 

الشيطان, ال شفيع لكم وال مجيب .
ثقافتنا وتطورات العصر الحديث, تحتم 

علينا اإلهتمام بالش�عائر الحسينية, 
 .. اإلس�المي  الدي�ن  تخ�دم  الت�ي 
جميعنا يعلم اإلمام الحسين ضحى 
بكل ما يملك, وحتى نفس�ه الزكية 

الش�ريفة, م�ن أج�ل تقوي�م الدي�ن, 
وإصالح ش�أن األمة اإلس�المية, ولم 

يكن طالب المنصب, أو متشبث .
واألم�ر  الص�الة      

بالمعروف والنهي عن المنكر,واإلبتعاد 
عن النميم�ة, وربط األق�وال الكاذبة, 
بذوي الشأن وأصحاب الرأي, لتخدعوا 
قلوب البسطاء, ويزينها لهم الشيطان 
الرجيم,و ماهو غير الحق, ينصر أمامنا 
على الكافري�ن .. أن نق�ل الخبر الغير 
صحيح والم�زوق, للنيل من ش�خص 
ما أو جماع�ة, يحقق للعدو 
مآربه .. س�بحانه يهدي 
الجمي�ع, لنصرة الحق 

على الباطل.

  مازن الشيحاني



إعادة اعــالن
   Re -Announcement      

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

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

 www.basra.gov.net      :العدد:      ب/2343                                                                                   املوقع االلكرتوين
التاريخ 2015/11/23

ترس محافظة البرصة / مديرية العقود الحكومية 
اع�ادة إعالن الوجبة الس�ابعة والعرشون)27(   
لع�ام 2015  والخاص�ة ب� قط�اع) ماء(ضمن 
تخصيص�ات  )برنام�ج تنمي�ة األقاليم( فعىل 
واملحلي�ة  األجنبي�ة  ال�رشكات  م�ن  الراغب�ن 
واملقاولن من ذوي الخربة واالختصاص مراجعة 
محافظة الب�رصة )مديرية العقود الحكومية/ 
قسم التعاقدات( الكائن يف بناية ديوان املحافظة 
لرشاء مس�تندات املناقصة )التندر( بسعر غري 
قابل للرد ومب�ن إزاء املناقصة اعتبارا من يوم 
الثالثاء املص�ادف 2015/11/24 علما إن آخر 
موع�د إليداع العطاءات الس�اعة الواحدة  ظهراً 
من يوم الخميس املص�ادف 2015/12/3علما 
ان�ه قبل ذل�ك س�يعقد مؤتمر خ�اص باإلجابة 
املناقص�ات  يف  املش�اركن  استفس�ارات  ع�ىل 
بمقر ديوان محافظة البرصة يف تمام الس�اعة 
الحادية عرش صباحاً من يوم الخميس املصادف 

2015/11/26
 وبحضور ممثيل الرشكات املتقدمة خالل فرتة 
الفتح عىل أن يتضمن العطاء املقدم ثالثة ظروف 

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

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

رشوط التقدي�م :
يلت�زم مقدم العطاء بتقدي�م تأمينات أولية  أ - 
بمبلغ مقطوع بنسبة 1% من الكلفة التخمينية 
للم�رشوع عىل ش�كل خط�اب ضم�ان أو صك 
مصدق أو س�فتجة نافذ إىل ما بع�د انتهاء مدة 
نفاذية العطاء املح�دد يف وثائق املناقصة والتي 
ت�م تمديدها بم�دة ال تقل ع�ن 28 يوما  صادر 
من مرصف معتمد من عموم محافظات العراق 

The province of Basra / Directorate of government 
contracts is pleased to  re-announce  )27(  groupfor 
2015 of the sector 
 , 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 Tuesday    on 24/11/2015  
noting that the last date for submitting proposals 
is Thursday   on  3/12/2015 at 1:00 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 Thursday   
26/11/2015
 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 
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وال تقبل أي أوراق تجارية عند تقديم العطاءات 
كما ال يقبل أي عذر بشأن تأخري دفع التأمينات 
اع�اه عىل ان يكون خط�اب الضمان موجه اىل 
الطرف االول )محافظة البرصة- مديرية العقود 
الحكومية(ويذك�ر في�ه اس�م ورق�م املناقصة 
املعنية وأن ال يكون خط�اب الضمان مرشوطاً 

وان يدفع حني الطلب
ب- يجب أن يكون املتقدم لرشاء تندر املناقصة 
وكذلك مقدم العطاء إما املدير املفوض للرشكة أو 
حاصل عىل توكيل أو تخويل رسمي من الرشكة 

بالنسبة للرشكات األجنبية والعربية .
ج- يلتزم مقدم العط�اء بتقديم الكفاءة املالية 
للرشك�ة من خال تقديم الحس�ابات الختامية 
للرشك�ة  للس�نتني االخريت�ني )مربح�ة( كحد 
ادنى مصادق عليها من قبل املحاسب القانوني 

للرشكة ومؤيد من قبل املرصف . 
د- يلتزم مق�دم العطاء بتقديم األعمال املماثلة 
م�ن خال تقديم قائمة مفصل�ة باألعمال التي 
قام بتنفيذه�ا مع بيان الجهة التي قام بالعمل 
لحس�ابها ويعتمد يف ذلك عىل الكتب الرس�مية 
الصادرة عن الجهات الحكومية التي تؤيد القيام 

باألعمال املحالة أو املنجزة عىل حسب حالته.
ه- كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة للرضائب 
/ قسم الرشكات نسخة ملونة نافذة للرشكات 

املحلية.
و- حج�م االلتزام املايل من خ�ال تقديم قائمة 
مفصل�ة باألعمال الت�ي يق�وم بتنفيذها حاليا 
والت�ي لم تنجز بعد عن�د تقديم العطاء والجهة 

التي يقوم بالعمل لحسابها .
ز- تقدي�م ما يؤي�د الكفاءة بالتنفي�ذ مع بيان 
مؤه�ات الجه�از الفن�ي واملع�دات واآللي�ات 

التخصصية
ح- تلتزم الرشكة بتقديم جدول تقدم عمل أويل 
للمرشوع عىل ان يتم تقديم جدول عمل تفصييل 

بعد توقيع العقد لغرض املصادقة عليه.

would not be accepted when  submitting the bid 
.Also, any apology for delaying the payments of 
the bond will not be accepted. 
The letter of credit should be addressed to Basra 
Governorate- directorate of government contracts 
and the bidder should  mention the name and the 
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 
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ط- يف حالة اشتراك اكثر من مناقص يف تقديم 
عطتاء واحد لتنفيتذ العقد تكون مستؤوليتهم 
تضامنيتة تكافليتة يف ذلتك لتنفيتذه عتى ان 
يقدم عقد املشتاركة مصتادق عليه اصولياً مع 
العطاء مع تقديم كافة املستمستكات املطلوبة 

للرشكتني
ي- تقديتم حركتة مرصفيتة من قبتل الرشكة 
املنفذة ) حركة أموال الرشكة يف املصارف لستة 

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

قبل الرشكة
ل- عى الرشكة تقديم كافة املستمسكات باللغة 

العربية و اللغة االنكليزية .
م- تلتزم الرشكة بتقديم جميع الوثائق الخاصة 
بالرشكة وبمديرها املفوض ووكالءه أو مخوليه 
مرجمتة إىل العربية ومصدقتة من قبل مرجم 

قانوني معتمد
مالحظتة /عى مقدمتي العطتاءات مراعاة ما 

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

الفقرة ) 3( 
*أن تقتوم الرشكة بتثبيت عنتوان مكتبها مع 

أرقام الهواتف والربيد االلكروني عتى الظترف
*يتحمل من ترستو علية املناقصة أجور النرش 

واإلعالن 
*إذا صتادف يوم غلق املناقصة عطلة رستمية 
يكتون موعد الغلق يف يوم الدوام الرستمي الذي 

ييل يوم العطلة
* يخضع هذا اإلعالن إىل تعليمات تنفيذ العقود 
الحكوميتة رقتم )2( لستتت2014تنة وكافتة 

القوانني والتعليمات والضوابط النافذة 
* ال يجتوز ذكتر اي رشط أو تحفظ يخالف ما 

ذكر أعاله 

on the condition that a detailed work schedule 
be presented after signing the contract to be 
approved.
I- In case of  sharing of more than one bidder 
in presenting one bid to implement the contract 
)project(, both parties should be responsible to 
implement it on the condition that the join venture 
contract be presented assured with the bid. Also, 
all the required documents of both companies 
should be presented.
J – presenting a cash flow by executing company 
)the company cash flow  for the last six months(
K - the company should present a )CD( containing 
all documents presented by the company
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
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* تلتزم الرشكة بالعمل مدة 16 / ساعة . 
* يف حالة طلب تمديد فرتة اإلعالن من قبل احد 
الرشكات يكون تقديم طلب التمديد قبل سبعة 

أيام من تاريخ غلق املناقصة 
* تلت�زم الرشك�ة باملدة املح�ددة يف اإلعالن إال 
يف حال�ة تقديمها مدة اقل م�ن املدة املحددة يف 

اإلعالن . 
* أن الدرجة والصنف تخص الرشكات املحلية 

فقط .
*يف حال اختالف املعنى بني اللغة العربية واللغة 

االنكليزية تعتمد اللغة العربية
* للدائ�رة الحق يف إلغاء املناقصة يف أي مرحلة 
من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة 
وحس�ب مقتضيات املصلح�ة العامة وال يحق 
للمش�رتكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض 

جراء ذلك.
*يتحم�ل من ترس�و علي�ه املناقص�ة تجديد 

خطاب الضمان  .

* The company is committed to work for 16 / 
hours.
* In case of making a request to extend the closing 
date via one of the companies, the extension 
request should be presented before seven days of 
the bid closing date
* Company is committed to the time limit in the 
announcement , except in the case provided for less 
than the period specified in the announcement.
* The degree and class belonging to local companies 
only.
*In case of the difference in meaning between 
Arabic and English, Arabic language is 
depended.
* the office  has the right to cancel the tender 
at any time  before awarding , and not to make 
the superlative according to the public interest. 
The bidders have no right  to ask for any 
compensation. 
*the bidder for whom the tenders is awarded 
should renew the letter of credit . 
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االقاليم لسنة 
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انشاء مشروع وحدتين 
مجمعتين طاقة 200 م3/

ساعة في منطقة البواوي 
والشنانة
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and Al-Shenana
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قائمة باعادة إعالن الوجبة السابعة والعشرون  لعام 2015 والخاصة بـقطاع )ماء ( ضمن تخصيصات برنامج تنمية األقاليم
 A list of the re-announcement of the twenty –seventh  group for 2015  of  the sectors )water( within the 

allocations of  regions development program

رئيس مهندسني
عيل اسامعيل جاسم

مدير العقود احلكومية 

Chief engineer
Ali  I . Jasim

 Director of government contracts



»الغضب« يعطل العقل أحيانًا والقدرة
عىل إدارته مهارة

متناقضون يعيشون احلياة 
بشخصيات خمتلفة

سلبيات التضحية من طرف واحد عىل احلياة الزوجية
التنازل “س�لوك متفرد ال يتقنه إال القلة القليلة 
م�ن المبدعين في الحياة الزوجي�ة”، وألن هذا 
الس�لوك متف�رد فإن من يتقنه ال ب�د أن تتوافر 
في�ه ع�دة خصائ�ص كي يق�وم به عل�ى أكمل 
وج�ه، أهمها تمتع�ه بالحكم�ة والصبر وعدم 

االستعجال.
“التضحية تصنف على أنها سذاجة أحيانا” هذه 
الخالصة التي اس�تنتجتها السيدة أم فهد “52” 
سنة ،بعد زواج دام خمسة وثالثين عاما مكللة 
بالتن�ازالت والتضحي�ات من قبلها الس�تمرار 

الحياة الزوجية وإيصال األبناء لبر األمان.
تقول أم فهد بمرارة “عملت بنصيحة أمي، بأن 
الزوجة يج�ب أن تحافظ على بيتها وأوالدها”، 
متابع�ة “صب�رت على طباع وس�لبيات زوجي 
وحرمان�ه  الدائ�م،  ال�رأي  بف�رض  الغريب�ة 
المتواص�ل لي م�ن مواصلة عمل�ي الذي ندمت 
كثي�را جراء تركه”. وتضي�ف “صبرت ووقفت 
بجانب�ه في أزمته المالية الت�ي تعرض لها قبل 

ثالث سنوات، وتخلى عنه جميع من حوله”.
وتضح�ك أم فهد س�اخرة وهي تق�ول “يعتبر 
زوجي تضحياتي ه�ذه واجبة، وعلى المرأة أن 
تقوم به�ا، لكن�ه ال يتقبل أو يفكر ب�أن الزوج 
علي�ه التنازل ف�ي أي أمر يس�عد الطرف اآلخر 
أو يتمن�اه”، واألدهى من ذلك، “أننا لم نعد نرى 
وجهه بعد تخطي األزمة والخروج منها، فأغلب 

وقته يقضيه بالسهر والمرح خارج المنزل”!.
يعتمد نجاح الحياة الزوجية على مقدار فهم كل 
طرف م�ن أطراف هذه العالقة للش�ريك اآلخر، 
وعل�ى نجاح كال الطرفين ف�ي تقديم التنازالت 
وبذل التضحيات على كافة األصعدة الجس�ديَّة 
والعقلية والعاطفية والنفسية واالجتماعية، إال 
أن ب�ذل أحد الطرفين لهذه التضحيات وتقديمه 
تلك التنازالت بمعزٍل عن مش�اركة اآلخر له قد 
يؤدي إلى عدم نجاح هذه العالقة، خاصًة عندما 
يكون ذلك أثناء بداية الحياة الزوجية التي يكون 
فيها كل طرف غير ق�ادٍر على فهم اآلخر وذلك 

لحداثة التجربة واختالف طباع كال منهما. 
االس�يد مصطف�ى جمي�ل،”40 “ س�نة ،ق�دم 
تن�ازالت ع�دة من أج�ل أبنائ�ه، فمن�ذ زواجه 
واجهته العديد من المش�اكل مع زوجته بسبب 
غيرتها الزائدة وش�كها المتواص�ل، حيث فكر 
في االنفصال اال ان تفكيره في األوالد ومآلهم، 
جعل�ه يمتنع عن هذه الخطوة عل “الزمن يغير 

النفوس”، وفق قوله.
ويق�ول جميل “تحت�اج الحي�اة الزوجي�ة إلى 
التن�ازل والتضحي�ة من الطرفي�ن ال من طرف 
واح�د، لكن حب�ي ألبنائي والنظر لمس�تقبلهم 
يجعلني أفكر بهم أكثر من نفس�ي، فال يمكنني 

التخلي عنهم”.
ويضيف “قد يتنازل اإلنس�ان كثيرا في حياته، 
ولك�ن تنازله مقت�رن بالهدف، كم�ا ان الحياة 
الزوجية مشتركة ومبنية على التفاهم والمودة 

بي�ن أفرادها، فعندما يضحي أحدهما ال يش�عر 
باالس�تياء ألن الط�رف اآلخ�ر يقابل�ه ذلك في 

مواقف أخرى، وهذه هو الصواب”.
االختصاص�ي النفس�ي د. مهندالحامد  يش�ير 
إلى أن التنازل “س�لوك متفرد ال يتقنه إال القلة 
القليل�ة م�ن المبدعين ف�ي الحي�اة الزوجية”، 
وألن ه�ذا الس�لوك متفرد فإن م�ن يتقنه ال بد 
أن تتواف�ر فيه عدة خصائص كي يقوم به على 
أكم�ل وج�ه، أهمها تمتع�ه بالحكم�ة والصبر 

وعدم االستعجال.
ويلف�ت الحامد  إلى جانب مه�م في الموضوع 
بقول�ه إن الرجل بطبيعته “ذو س�لطة مهيمنة 
وذو طابع هجومي بعكس النساء في الغالب”، 
منوها الى أن هذا الحديث ال يمكن تعميمه على 
جميع الرجال والنس�اء “فلكل قاعدة ش�واذ”، 
ومن هنا فإن أكث�ر الرجال “يميلون إلى القمع 
كأس�لوب للتعبير ع�ن قدرتهم لتس�يير الحياة 
الزوجي�ة، عل�ى نح�و يغ�ذي معتقداته�م غير 

الصحيحة عن مفاهيم االرتباط”.
ويضي�ف د.الحام�د  ه�ذا التوج�ه “ب�ال ش�ك” 
س�يكون م�ن المس�ارات الت�ي “تدم�ر الحياة 
المش�اهدات  واق�ع  وم�ن  بط�يء”،  بش�كل 
التطبيقية لحياة األزواج في العيادات النفس�ية 
فإن المحور األساس�ي للمش�كالت والخالفات 
الزوجي�ة يكم�ن ف�ي “غي�اب مفه�وم التنازل 
بي�ن األزواج”، وه�ذه م�ن أخط�ر المش�كالت 
التي تعصف بالعالق�ة الزوجية في هذا الزمان 

واألسباب في ذلك كثيرة جدا.
“عل�ى الزوجين تبادل تقدي�م التنازالت”، وفق 
األخصائي�ة التربوية س�ناء عبد المجي�د، التي 
ترى أن عل�ى كل طرف أن يتقبل مبدأ االختالف 
ف�ي ال�رأي ال بين الش�ريكين فحس�ب ب�ل بين 

الناس عموما.
وتنوه إلى ضرورة أن يتحلى الشريك بالشجاعة 
الالزم�ة لالعت�راف بالخط�أ والتراج�ع عن�ه، 
فعلى كل منهما مراعاة مش�اعر اآلخر وتقديم 
التضحيات والتنازالت ألجله، من أجل أن يتمكن 

الطرفان من بناء حياة زوجية ناجحة.
“إذا  أن�ه  المجي�د  التربوي�ة س�ناءعبد  وت�رى 
اقتص�رت التضحي�ة عل�ى ط�رف واح�د، فمن 
تع�ود  النتيج�ة “س�لبية”، حي�ث  أن  المؤك�د 
الشخص الذي يضحى من أجله على “األنانية”، 
منوهة إل�ى أن األصل “الت�وازن بين الطرفين، 
فهناك أمور وحقوق أساس�ية للم�رأة ال يمكن 

التنازل عنها وكذلك الرجل”.
“هناك تأثير س�لبي للتضحية م�ن طرف واحد 
بين الزوجي�ن على األبناء”، وف�ق أبو ليل التي 
تجملها في ضعف الثقة بالنفس، ومن هنا على 
كل طرف أن يعرف حقوق�ه وواجباته ليؤديها 

على أكمل وجه دون انتقاص من حق الشريك.
وتش�دد عل�ى ض�رورة “عق�د دورات تأهيلية 
العل�م  منطل�ق  م�ن  ال�زواج  عل�ى  للمقبلي�ن 
والش�رع”، لتنشأ أسر مبنية على أسس زوجية 

سليمة.
وتعل�ق س�هير نصي�ر، المتزوجة حديث�ا، على 
تجربة ش�قيقتها الكب�رى التي قض�ت حياتها 
في تقديم التنازالت من أجل أس�رتها، فزوجها 
من األش�خاص الالمبالي�ن الذي�ن ال يتحملون 

المسؤولية بتاتا.
تق�ول نصير )29 عاما( “نجاح الحياة الزوجية 
يعتم�د بش�كل كبير عل�ى ق�درة الزوجين على 
عالج ما ق�د يعترض طري�ق حياتهما الزوجيه 
والتضحي�ة،  والحكم�ة  الصب�ر  م�ن  بش�يء 
وخصوص�ا عندم�ا يرزقان بأبن�اء، لكن عندما 
يكون رب األسرة سلبيا بكافة تصرفاته، فهذه 

هي الكارثة الحقيقية”.
وتضي�ف “غالبي�ة الزوجات يصب�رن من أجل 
األبن�اء والمجتمع وغيره، لك�ن برأيي يجب أن 
يكون هن�اك حل أفضل من الس�كوت والرضى 

باألمر الواقع المهين”
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“ال أس�تطيع التحك�م بانفعاالت�ي”، بهذه 
الكلم�ات وص�ف الموظ�ف هان�ي عبدالله 
نفس�ه لحظات تعرضه لموق�ف مزعج أو 
مضايقات من شخص ما، مستعينا بنظرية 
“ل�كل فعل ردة فع�ل... مس�اوية بالمقدار 
ومعاكس�ة باالتجاه”، مؤكدا أن ردة الفعل 
تكون أعنف عادة من الفعل السيئ ذاته الذي 
يتع�رض له المرء. ويبين عبدالله أنه انفعل 
ذات مرة وه�و يقود س�يارته، ألن أحدهم 
زاحمه على الطريق بسيارته، مما أدى إلى 
اش�تباك الطرفين، وتط�اوال على بعضهما 
باأللفاظ الس�يئة واش�تبكا باأليدي، حتى 

وصال إلى المركز األمني لحل المشكلة.
وعندما قص عبدالله على زمالئه في العمل 
ما حدث معه، تعددت اآلراء واالنتقادات لما 
جرى، لكنه على يقين أنه لو تعرض أحدهم 
للموق�ف ذاته، ل�كان رد فعله مش�ابها لما 

فعله حينها.
الغضب يطغ�ى أحيانا على العقل، ولو رأى 
الغضبان نفسه حال غضبه لخجل من سوء 
صورته، وما يظهر على لس�انه من الشتم، 
وما يظهر على أفعاله من الضرب والس�وء 
مث�ال، وم�ا يضم�ره في قلب�ه م�ن الحقد 
والكراهية، ولكن هل يس�تطيع الش�خص 
التحكم في الغضب وإدارته، جراء المواقف 

الصعبة أو المضايقات التي يتعرض لها.
أما الس�يد مروان العمري فيعبر عن غضبه 
تجاه أي موقف سيئ أو مزعج يتعرض له 

بالصراخ، وال يأبه إن كان الش�خص 
ال�ذي أمام�ه كبي�را أم صغيرا، 

معتق�دا أن الص�راخ خي�ر 
ع�ن  للتعبي�ر  وس�يلة 

الغض�ب والدف�اع عن 
النفس.

“ال  العم�ري  يق�ول 
ضب�ط  أس�تطيع 

بالص�راخ،  إال  لس�اني 
وقد أنفج�ر أو أختنق إذا 

بقيت صامتا، ول�م أعبر عن 
غضبي لآلخرين، مع أنني أش�عر 

ف�ي كثير م�ن األحيان بالن�دم جراء ما 
قلته أو قمت بفعله سلبيا”.

راني�ا عم�ران )23 عاما(، تج�د القلم خير 
وس�يلة للتعبير عما بداخلها أثناء الغضب، 
وسرعان ما تبادر بتفريغه على الصفحات، 
ال  حت�ى  بإتالف�ه  تق�وم  من�ه  والغالبي�ة 

تسترجع ذكريات تلك الحادثة.
وتق�ول “حين أغض�ب ال أرغ�ب بالحديث 
مع أي شخص حتى المقربين مني، وأحب 
العزل�ة بمف�ردي م�ع القل�م فه�و صديق 
حقيق�ي ل�ي، أعبر به ع�ن ألم�ي ووجعي 

بحري�ة تامة، فهو المنقذ الس�حري في أي 
وقت”. أما حس�ن خليل )26 عاما(، فيقول 
“فقدت أع�ز أصدقائي بس�بب عدم قدرتي 
على ضبط نفسي حينما أفشى سرا ائتمنته 
عليه يوما ما، فلم يكن مني سوى اإلفصاح 
أم�ام اآلخري�ن ع�ن جمي�ع خصوصيات�ه 
وخصوصي�ات عائلت�ه الت�ي أراد إخفاءها 

عن الجميع”.
يق�ول خلي�ل “صحيح أن صديق�ي هو من 
افتع�ل المش�كلة، لكني ش�عرت بندم كبير 
عقب انتهاء الخالف، فقد أزعجني بموقفه، 
لكني س�ببت ل�ه إحراج�ا وأس�ى كبيرين، 
وحتى هذا اليوم أحاول إصالح ما وقع لكن 

بدون فائدة”.
ويع�رف االختصاص�ي النفس�ي د. خلي�ل 
العبيدي، الغضب، بأنه إثارة عاطفية تبتدئ 
بحماس قوي بس�بب زي�ادة إفراز هرمون 
اإلدرينالي�ن، إم�ا بتعبير حرك�ي أو لفظي 
أو بميل عدواني يصع�ب في أغلب األحيان 
ضبطه والس�يطرة علي�ه، والغضب طبيعة 

بشرية خلقها الله سبحانه وتعالى.
وي�رى أن التأثيرات الت�ي تحصل في البدن 

نتيجة الغضب الش�ديد تس�بب فيضا 
هرمونيا يؤدي إلى ما يش�به 

س  لتم�ا ا

الكهربائي داخل المنزل بس�بب اضطرابات 
الدائ�رة الكهربائية، وم�ا ينتج عن ذلك من 

تعطل في أجزاء الدائرة الكهربائية كافة.
ويشير العبيدي إلى أساليب وطرق التحكم 
ف�ي الغضب، ومنه�ا؛ التنف�س العميق بعد 
حدوث المؤثر مباش�رة، تالوة األذكار التي 
تربطن�ا بالل�ه، وصف الحال مث�ال؛ أنا اآلن 
غاضب، زعالن حتى يدرك الشخص وضعه 

الحالي.
وعلى الغاضب، وفق العبيدي، أن يتس�اءل؛ 
هل هذا الس�بب يس�تحق أن أغضب ألجله، 
هل أعامل هذا الشخص بأخالقه أم يجب أن 
أعامله بأخالقي؟، حتى يس�تطيع التخلص 
م�ن الموقف بدون الش�عور بالندم أو إيذاء 

اآلخرين.
ويبين االختصاصي االجتماعي د. حس�ين 
الخزاعي، أن س�لوك األفراد وتعبيرهم عن 
حاالت الغضب يرجعان للتنشئة االجتماعية 
لهم من�ذ الصغر، رائيا 

أن األطف�ال يتعلمون من آبائهم عن طريق 
التقلي�د، ألنهم الق�دوة والمث�ل األعلى في 
الحياة، وبالتالي ينعكس ذلك على سلوكهم 

في المدرسة والجامعة والشارع.
وي�ردف “لكنن�ا نخش�ى أن يك�ون التعبير 
عن الغضب لفظيا أو بدنيا، فمعظم األس�ر 
األردني�ة تمارس “فش�ة الغ�ل”، بالعقاب 
البدن�ي، وه�ذا س�لوك خاط�ئ ونرفض�ه 
تماما”. وي�رى أن مهارة إدارة الغضب بين 
أفراد المجتمع، تأت�ي من الحوار والتعاون 
واإليثار والتس�امح، واحترام الرأي اآلخر، 
وعدم االستهزاء به والتطاول عليه، محذرا 
ف�ي الوق�ت نفس�ه م�ن ردة فع�ل الطرف 
اآلخ�ر؛ إذ إن لكل فع�ل ردة فعل. وتتفاوت 
ردود الفعل في مواجهة الغصب، كما يقول 
الخزاع�ي؛ إذ يمك�ن أن تك�ون ردة الفع�ل 
فيزيائي�ة، بعدم التحك�م بالجهاز العصبي 
جس�مية  ألض�رار  وت�ؤدي  الجس�دي،  أو 
ونفس�ية وقانوني�ة، داعيا الش�خص الذي 
يواجه موقفا يزعجه أو يس�تفزه، بتغيير 
الحوار والم�كان واالس�تئذان للخروج 
انته�اء تفري�غ  المس�ايرة لحي�ن  أو 

الغضب.

تعيش أكثر من شخصية محاولة جاهدة اإللمام بكل 
م�ا يحقق لها ثقاف�ة متنوعة، تبحث ع�ن مالمحها 
الخاص�ة ف�ي تل�ك الوجوه الت�ي تضط�ر أحيانا ألن 
تختب�ئ خلفه�ا هربا م�ن المواجهة م�ع ذاتها تريد 
أن تثب�ت لمن حولها أنها على ق�در كبير من الثقافة 
والوعي واالتزان. هذه إحدى الش�خصيات التي كان 
تح�اول أن تخدعنا بها لكنها هن�اك وبعيدا عن أعين 
أصدقائها ومعارفها لم تكن كذلك أبدا، فهي رغم كل 
الثقافة التي تملكها والتي تركز كثيرا على مشكالت 
األس�رة وكيفية التعاطي معها لم تستطع ولو قليال 
أن تتجاوز أزماتها األس�رية التي اعتقد كثيرون أنها 
أبعد ما تكون عن ذل�ك ربما ألنها تصر على الظهور 
بمظهر المرأة المثقف�ة والمطلعة على كل ما يتعلق 
بشؤون األسرة واألطفال. قدرتها على حل مشكالت 
صديقاتها جعلت جميع المحيطين بها يجزمون 
أيض�ا بقدرتها على تخطي مش�كالتها ال 
يدرون أنها عاج�زة تماما عن إدارة 
تل�ك العائلة الصغي�رة والتي هي 
ج�زء منه�ا. إتقانه�ا ل�دور األم 
المحب�ة  والزوج�ة  المتفهم�ة 
المتزن�ة خ�ارج البيت ق�د ينتهي 
ليتحول إل�ى دور آخر يعكس جيدا 
ش�خصيتها الحقيقية بكل تفاصيلها 
الت�ي دائم�ا م�ا تتناقض م�ع صورتها 
الخارجي�ة تلج�أ إل�ى ذل�ك كل�ه خوفا من 
انتقادات اآلخرين له�ا ولتكون محط إعجابهم 
الذي قد يزول تماما بمجرد اكتش�افهم الوجه اآلخر 
له�ا. تناقضات كثيرة ف�ي الحياة تجبرن�ا على فعل 
م�ا ال نؤم�ن به فق�ط ألننا نجه�ل ما نري�د ونفتقد 
حت�ى القدرة على معرفته فنجد أنفس�نا بدون قصد 
متورطي�ن بأف�كار وآراء ال تش�بهنا، أف�كار أبعد ما 
تكون عنا لكننا رغم ذلك نقرر أن نتشبث بها معتقدين 
أنه من الس�هل تجس�يدها حتى وإن لم نقتنع بها أو 
على األقل تتناس�ب مع نمط تفكيرنا وتنس�جم مع 
مشاعرنا كأش�خاص لديهم مالمحهم الخاصة التي 
تميزهم عن غيرهم. قد يجبرنا تناقضنا على إبداء ما 

ال نشعر به وإظهار صورة مغايرة كليا عن حقيقتنا 
التي تخلينا عنها لمجرد أننا نخشى مواجهة عيوبنا، 
محاولي�ن إخفاءه�ا خل�ف أقنع�ة نس�تبدلها مت�ى 
نشاء لنرضي أش�خاصا جمعتنا بهم ربما المصلحة 
فاخترنا أن  نتبنى قناعاتهم كما هي حتى ال نخسر. 
لذا نح�اول جميعا أن ننتقي ألنفس�نا مبادئ جديدة 
غير تلك التي تالمس�نا بعمق فنب�دأ بتجميل صورنا 
الوهمي�ة علن�ا نحظ�ى باالحت�رام الذي نعتق�د أننا 
س�نفتقده في حال كنا على طبيعتنا بدون أي أقنعة 
مبرري�ن ذل�ك بع�دم قدرتنا عل�ى اكتش�اف ذواتنا، 
وبالتالي اإلحس�اس بقيمة كل ما نملكه من صفات 
معطين ألنفسنا الفرصة لإلبقاء على اإليجابي منها 
وتطويره، حتى ال نضط�ر لتقمص أدوار بعيدة كليا 
عن جوهرنا الذي قد نسيء له بأنانيتنا اتخاذنا لقرار 
التوق�ف ولو للحظ�ات في منتص�ف الطريق يجعلنا 
نتس�اءل لماذا نحن متناقضون؟ وما الذي نريده من 

ذلك التناقض؟
نع�اود مرة أخ�رى تكرار األس�ئلة علنا نج�د إجابة 
منطقي�ة تلغي معها رغبتنا في أن نصبح أش�خاصا 
متكاملي�ن مجردي�ن من تل�ك العيوب التي نخش�ى 
االعتراف بها ظنا منا أنها س�تنتقص من قيمتنا لدى 
اآلخري�ن وس�تنتزع منا الق�درة عل�ى تخطيها غير 
مكترثي�ن بمق�دار األذى الناتج ع�ن تناقضنا والذي 
حتما سيس�لبنا الص�دق واالس�تقرار كوننا نرفض 
قطع�ا أن نتعام�ل مع س�لبياتنا بوض�وح بعيدا عن 
المجام�الت الكاذبة التي تضعنا في مواقف قاس�ية 
م�ع ذواتنا، وذلك ألنن�ا في أكثر اللحظ�ات الواقعية 
نقرر أن ال نكون أنفسنا لدرجة أننا قد نشعر بالغربة 
أحيان�ا كنتيج�ة طبيعية لتل�ك الحالة التي نعيش�ها 
رغما عنا لس�بب أو آلخر فنحاول جاهدين تحاش�ي 
مش�اعرنا وقناعاتنا لنكون أقرب منهم فلربما ننال 
جزءا بس�يطا من أهدافنا الت�ي قد نختار أن نحققها 
على حساب مصلحة اآلخر وسعادته غير آبهين باأللم 
الذي سنتركه خلفنا جراء تناقضاتنا المستفزة التي 
تس�تنزفنا وتحولنا إلى أش�خاص عاجزين عن فهم 

كل ما يشعرون أو يقتنعون به..

 المستقبل العراقي/ حسين رعد 

المستقبل العراقي / متابعة  

من اجل أسرة متماسكة



مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:1652/ب/2015
التاريخ:4 /2015/11

اعالن
اىل املدعى عليه / عيل كشوش عيل 

اق�ام املدع�ي  ) محم�د مكط�وف جاب�ر(  الدعوى      
البدائي�ة   املرقم�ة 1652/ب/2015   والتي يطلب 
الحكم فيه�ا بالزامك بتمليك العق�ار 4450/2071 
الرباط الكبري عليه تقرر تبليغك اعالنا      بصحيفتني       
يوميتني  بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املواف�ق 2015/12/7 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول.

القاضي محمد هاشم البعاج
 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 1052 / ب / 2015 
التاريخ: 22 / 11 / 2015 

اعالن
  اىل/  الشخص الثالث  / صباح ياسني مطر 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة  قرارها    املرق�م 1052/
ب/2015 وامل�ؤرخ   2015/11/16   حكما غيابيا 
يقيض الحكم بابط�ال القيد 1983/258 تموز جلد 
348 باسم العراقي صباح ياسني مطر وقيد العقار 
40/نيس�ان /2015 جلد 1335 باسم العراقي عيل 
حس�ني عليوي واعتماد القيد السابق بالقيد 258 / 
1983 تموز جلد 348 باس�م العراقية صباح ياسني 

مطر ولتعذر  تبليغك وملجهولية 
  محل اقامتك  حسب رشح املبلغ القضائي واملجلس 
البلدي ملنطقة الجمهوري�ة قضاء الزبري عليه تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا       بصحيفت�ني   محليتني يوميتني 
ولك حق االعرتاض  واالستئناف والتمييز  خالل املدة 
القانونية   وبعكس�ه  سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية  وفق القانون ...

القاضي علوان بربوت البزوني

  محكمة بداءة الزبير
العدد 501/ب/2015

اعالن
اىل املدع�ى عليها /ن�رصه حميد محمود ش�غله / 
ربة بيت يس�كن / الزبري محله / الدريهمية/  اقام 

املدعني 1 � ليىل مصطفى صالح
2 � عالء ووس�ام وحيدر وحميد وابتس�ام وس�عاد 
ووالء وم�روة واالء ابن�اء عب�د الل�ه حمي�د محمود 
الدع�وى املرقم�ة  501 /ب/ 2015  ام�ام ه�ذه 
املحكم�ة والت�ي يطلب فيها تمليك العقار تسلس�ل 
1941 /58/الك�وت وفق احكام قرار مجلس قيادة 
الثورة املنحل 1198 لسنة 1977 بعد ان قام مورثهم 
عب�د الله حمي�د برشاءه من�ك بمبلغ س�تة ماليني 

ومائتان وخمسون الف دينار وبعقد شفوي.
وعند محاولة  تبلغك بموعد املرافعة فقد وردت الينا 
التبالي�غ مرشوحا عليها م�ن قبل القائ�م بالتبليغ 
يف مرك�ز رشطة /الزبري بانك مرتحل�ه من املنطقة 
اىل جه�ة مجهول�ة واملؤي�د برشح مخت�ار محلة /

الدريهمي�ة  االوىل لذا وملجهولية محل اقامتك قررت 
املحكمة تبليغك اعالنا بواسطة النرش يف صحيفتني 
يوميت�ني للحض�ور يف موع�د املرافع�ة  املواف�ق0 
2015/11/3 ويف حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال 
من ين�وب عنك قانون�ا او ابداءك مع�ذرة مرشوعة 
فستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.

القاضي
عالء حسين صيهود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 362 / ب / 2015 

التاريخ: 16 / 11 / 2015  

اعالن
  اىل/املدعى عليه  / محمود مالك محمود 

اق�ام املدعي مصطفى عب�د الرحمن محمد الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 362/ب/2015 ام�ام  محكمة 
ب�داءة اب�ي الخصي�ب والت�ي يطل�ب فيه�ا دعوتك 
للمرافعة والحكم بالزامك بمنع معارضته باالنتفاع 
بالعقارين تسلس�ل 306 و 308 مقاطعة 48 كوت 
الصلح�ي وكوت رسح�ان ولثب�وت مجهولية محل  
اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ  ومخت�ار 
منطق�ة ك�وت الصلح�ي تق�رر تبليغ�ك بالحضور 
يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 2015/11/30 نرشا يف 
صحيفت�ني يوميت�ني ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او 
حضور من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.

القاضي اياد احمد سعيد

  فقدان
فقدت من�ي  هوية الطالبة )م�روة عبد الله خلف( 
الصادرة من املعهد الفني برصة عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدن
فق�دت من�ي  هوي�ة غرفة تج�ارة البرصة باس�م 
)ف�رزدق عب�د االمري خزع�ل( عىل من  يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت  من�ي هوي�ة االح�وال املدنية الص�ادرة من 
مديري�ة جنس�ية واحوال الب�رصة باس�م )عذاري 
نوفل س�عد( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

فقدان
فق�دت من�ي  هوي�ة االح�وال املدنية الص�ادرة من 
مديري�ة جنس�ية واحوال الب�رصة باس�م )نورس 
س�عد عبادي( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد: 284/ب/2015   

التاريخ: 22 / 11 / 2015 

اعالن
املدعي / زهري حسني علوان

املدعى عليه / فرقد عيىس محمد 
تبي�ع هذه املحكمة باملزاي�دة العلنية  العقار املرقم 
27 / 23 م1الجبيل�ة وهو عبارة عن دار س�كن من 
البناء القديم مؤلفة م�ن طابقني االريض من غرفة 
منام واحدة وهول واس�تقبال وملحقاتها الصحية 
ومطب�خ والطابق الثاني مؤلف من ثالث غرف منام 
وبناء الدار يعود للس�بعينات مش�يد م�ن الطابوق 
ومس�قف بالكونكريت والقسم االخر من الشيلمان 
وارضيته من الكايش العادي يقع يف منطقة الجبيلة 
وبداخل شاعر فرعي مشغول من قبل املدعي وافراد 
عائلته والذي ابدى رغبت�ه بالبقاء بالعقار وبصفة 

مستأجر 
  فم�ن ل�ه الرغب�ة  بال�رشاء الحضور ام�ام  هذه 
املحكمة يف قرص القضاء يف البرصة  يف تمام الساعة 
الثانية عرش من ظهر  اليوم الثالثني التايل لنرش هذا 
االعالن مس�تصحبني معه�م التامين�ات  القانونية 
البالغة 10% من قيمة العقار املقررة البالغة مائتان 
وواحد وس�تون ملي�ون ومائ�ة الف دين�ار وبصك 

مصدق من مرصف الرافدين .

القاضي مصطفى شاكر علي

www.almustakbalpaper.net
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خازان�ي  محامي�ة  جعل�ت 
رش�اش  عل�ى  الحص�ول  أم�ر 
ف�ي  س�هال  أم�را  كالش�ينكوف 
قال�ت  البلجيكي�ة.  العاصم�ة 
س�الحه  وج�د  موكله�ا  “إن 
ف�ي  بالصدف�ة  الكالش�ينكوف 
حقيبة بينما كان نائما في حديقة 
قريب�ة م�ن محط�ة دو مي�دي، 
المعروف�ة لل�ركاب أساس�ا على 
أنها إحدى محطات يوروستار”. 
وقال�ت أيض�ا “إن خازان�ي أراد 
فق�ط ترويع المس�افرين وليس 

قتلهم”.
ف�ي الوقت ال�ذي يرفض فيه 
الحقيب�ة،  قص�ة  المختص�ون 
قل�ة منهم هي التي تش�ك في أن 
خازاني حصل على أس�لحته في 

بروكسل.
هجمات الجمع�ة في باريس 
الت�ي أس�فرت ع�ن مقت�ل 129 
ش�خصا، حول�ت األض�واء م�رة 
أخرى إل�ى العاصمة البلجيكية - 
وح�ي مولينبي�ك الفقير - مركزا 
للمقاتلي�ن الجهاديي�ن العائدين، 
الذي�ن يتطلع�ون إل�ى اس�تخدام 
المهارات المميت�ة التي تعلموها 
في العراق وس�ورية. ومن حيث 
نصي�ب الف�رد، ش�هدت بلجي�كا 
ذه�اب كثير م�ن مواطنيه�ا إلى 
منطق�ة الحرب أكثر من أي دولة 

أوروبية أخرى.
بع�د الهجمات، ق�دم الرئيس 
الفرنسي فرانسوا هوالند تقييما 
الذع�ا بش�كل غي�ر ع�ادي لدور 
بلجي�كا، حين ق�ال “تلك األعمال 
الحربي�ة تم إقراره�ا والتخطيط 
لها في س�ورية، وتم التنظيم في 
بلجيكا، وتم ارتكابها على أرضنا 

مع متعاونين فرنسيين”.
لدى البلدان األوروبية األخرى 
مساجد متطرفة وخاليا إرهابية 
نشطة وش�باب عاطل عن العمل 
توظيفه�م  يمك�ن  وس�اخط 
الجماع�ات  ضم�ن  بس�هولة 
الجهادي�ة، مث�ل تنظي�م داعش. 
ويق�ول محلل�ون “إن ما تضيفه 
بلجيكا إلى هذا المزيج هو تاريخ 
طوي�ل مضط�رب م�ن قواني�ن 
الس�الح المتراخية وس�اللة من 
عمليات تصنيع الس�الح، بقيادة 
إن.  “إف.  الوطني�ة  الجبه�ة 
هيرس�تال” ف�ي إقلي�م والونيا. 
ويوج�د في البلد أيض�ا عدد كبير 
بش�كل غير عادي من األشخاص 
ذوي الخب�رة الفني�ة والتجاري�ة 

في األسلحة والبنادق”.
وبحسب نيل دوكيه، مختص 
الس�الم  معه�د  ف�ي  األس�لحة 
الفلمنكي، حتى ع�ام 2006 كان 
بإمكان المشترين شراء األسلحة 
ببساطة عن طريق عرض بطاقة 
الهوي�ة الخاص�ة بهم. وش�ددت 
الحكوم�ة أنظمتها فق�ط بعد أن 
أطلق الش�اب حليق الرأس، هانز 
فان ثيمش�ي البالغ من العمر 18 

عاما، الن�ار بدوافع عنصرية في 
أنتويرب في ذلك العام، ما أس�فر 
عن مقتل اثنين وإصابة ش�خص 

آخر.
لك�ن م�ا أن وصل�ت األم�ور 
إل�ى ه�ذه المرحل�ة حت�ى كانت 
قد تراكمت مجموع�ة كبيرة من 
البنادق واألس�لحة ف�ي بلجيكا. 
يقول دوكيه “أصبحنا معروفين 
الن�اس  المج�ال. كان  ف�ي ه�ذا 
يعرف�ون أن بلجيكا ه�ي المكان 
الذي يمكنهم الذهاب إليه لش�راء 

األسلحة”.
ش�كل الجهاديون معظم هذا 
المزي�ج الحارق. يقول فرانس�وا 
موالن، المدعي العام في باريس، 
“إن الس�يارات المس�تخدمة في 
هجمات األس�بوع الماضي كانت 
تسير تقريبا في قافلة من بلجيكا، 
وه�ي الم�كان الذي اس�تؤِجرت 
منه. وعلى األق�ل واحدة من تلك 
الس�يارات كان�ت تحمل أس�لحة 
م�ن ن�وع كالش�ينكوف”، وهي 
جزء مم�ا يصفه بأنه “ترس�انة 

حقيقية”.

إرهاب للبيع
ف�ي  المس�ؤولون  يق�ل  ل�م 
بلجي�كا م�ا إذا كان�ت لديه�م أي 
أدل�ة على أن�ه تم الحص�ول على 
األس�لحة في بروكس�ل، لكن إذا 
كان األم�ر كذل�ك، فإن�ه يعتب�ر 
ج�زءا م�ن نم�ط مقل�ق. إضافة 
إلى هج�وم خازاني الفاش�ل في 
القطار، يوج�د لمعظم الهجمات 
اإلرهابي�ة األخي�رة الب�ارزة في 
أوروبا ارتباطات وصالت بسوق 

األسلحة في بلجيكا.
ف�ي كان�ون الثان�ي )يناير(، 
ميت�ن كاراس�والر، القاط�ن في 
مدين�ة تش�ارلروا الجنوبية الذي 
يج�ري التحقي�ق مع�ه لالتج�ار 
باألسلحة، س�لَّم نفسه للشرطة 
بعد أن ش�اهد ص�ورا الثنين من 
مؤام�رة  ف�ي  فيهم�ا  المش�تبه 
كانون الثاني )يناير( في باريس 
الت�ي أودت بحي�اة 17 ش�خصا، 
بمن فيهم 11 شخصا في مكاتب 
“تش�ارلي  الس�اخرة  المجل�ة 

إيبدو”.
نفى كاراسوالر بيع األسلحة 
إلى أمي�دي كوليبالي - المس�لح 
الذي اقتحم سوبر ماركت يهوديا 
في الس�اعات التي تل�ت االعتداء 
إيب�دو”  عل�ى مجل�ة “تش�ارلي 
- وأص�ر عل�ى أن�ه فقط س�اعد 
ش�خصا م�ا على ش�راء س�يارة 
كانت تع�ود لصديق�ة كوليبالي. 
يق�ول محام�ي كاراس�والر “إن 
موكله جاء إلى الشرطة بمحض 
فه�م  أي س�وء  لتجن�ب  إرادت�ه 
بمجرد أن ش�اهد أن�ه تم التعرف 
عل�ى كوليبال�ي وصديقت�ه عبر 
التلفزيون”. ويعتقد أن صديقته، 
حياة بومدين، كانت قد فرت إلى 

سورية.
إضافة إلى ذلك، أبلغ مسؤولو 
األم�ن “فاينانش�يال تايم�ز” أن 
خازان�ي كان ينتمي إل�ى الخلية 
نفس�ها التي ينتم�ي إليها مهدي 
نيموش، وهو فرنس�ي من أصل 
جزائ�ري قت�ل أربع�ة أش�خاص 
بكالش�ينكوف ف�ي هج�وم على 
المتح�ف اليهودي في بروكس�ل 
الع�ام  م�ن  )ماي�و(  أي�ار  ف�ي 

الماضي.
وأضاف المسؤولون أن “هذه 
الخلي�ة كانت أيضا وراء المعركة 
الناري�ة ف�ي بل�دة بلجيكي�ة في 
مقاطع�ة فيرفي�رز ف�ي كان�ون 
الثان�ي )يناير(، حي�ث ُقِتل اثنان 
م�ن الجهاديي�ن وُج�رح آخ�ر”. 
ه�ؤالء المقاتل�ون - الذين يقال 
إنه�م ش�ركاء للمش�تبه فيه في 
عبدالحمي�د  باري�س،  هجم�ات 
عب�ود – جمع�وا، وفق�ا للنائ�ب 
الع�ام ف�ي بروكس�ل، مخزون�ا 
الكالشينكوف،  هائال من أسلحة 
صن�ع  ومع�دات  والمسدس�ات، 
القنابل، وكانوا يخططون لش�ن 
هجمات ضد الشرطة البلجيكية. 
الفرنس�ية  الحكوم�ة  وأك�دت 
الخمي�س مقت�ل عبود ف�ي غارة 

على بناية في سان دوني.
مونيكي�ه،  كالود  وبحس�ب 
الفرنس�ي  المخاب�رات  عمي�ل 
الس�ابق والمش�ارك في تأسيس 
وكالة االستخبارات االستراتيجية 
األوروبي�ة ومركز األم�ن، كانت 
أن  عل�ى  متزاي�دة  أدل�ة  هن�اك 
تجارة الس�الح ف�ي بلجيكا، التي 
كان�ت ترك�ز ف�ي الماض�ي على 
لتوف�ر  توس�عت  المجرمي�ن، 

األسلحة للجهاديين.
الس�وق  “إن  وق�ال مونيكيه 
الس�وداء لألس�لحة الناري�ة، بما 
ف�ي ذل�ك مهرب�و األس�لحة في 
أنح�اء محطة دو ميدي، ش�هدت 
ارتفاع�ا في األس�عار جنب�ا إلى 
جن�ب م�ع المخاط�ر المتزاي�دة 
للمبيع�ات”. قب�ل س�نوات قليلة 
كان يمكن الحصول على س�الح 
كالش�ينكوف م�ع 300 إلى 400 
رصاص�ة مقابل نحو 400 يورو. 
اآلن، يقول مونيكيه، “إن األسعار 
ارتفع�ت لتص�ل إلى م�ا بين ألف 

وألفي يورو”.
وأض�اف “م�ن ناحي�ة هناك 
االتج�ار باألس�لحة للمجرمي�ن، 
ومن ناحية أخرى هناك األسلحة 
لإلرهابيي�ن. ويمك�ن أن ُيحَك�م 
على تجار األس�لحة بالس�جن ما 
بين س�نتين إل�ى ثالث س�نوات، 
لكن إذا بعت األسلحة لإلرهابيين 
فيمكنك أن تتوقع حكما بالسجن 

لمدة 20 عاما”.

عامل البلقان
غي�ر  األس�لحة  تدف�ق  ب�دأ 
المش�روعة إل�ى بلجيكا بش�كل 

خ�الل  التس�عينيات  ف�ي  ج�دي 
وانهي�ار  البلق�ان  دول  ح�روب 
ووفق�ا  الس�وفياتي.  االتح�اد 
لمونيكيه، تشكلت جالية بلقانية 
كبيرة ف�ي تلك الس�نوات، عندما 
كان�ت األس�لحة تتح�رك بحرية 
ف�ي جميع أنح�اء يوغوس�الفيا 
المسؤولون  واعتاد  المنقس�مة، 
عل�ى  الس�ابقون  الش�يوعيون 
الذخائ�ر  بمخزون�ات  االتج�ار 
الهائل�ة لدوله�م الت�ي غالب�ا ما 

كانت موقوفة ومجمدة.
ويق�در مونيكي�ه “إن 90 في 
المائ�ة م�ن األس�لحة المتداولة 
ف�ي بلجيكا ربم�ا كان أصلها من 
“لدي�ك  ويق�ول  البلق�ان”.  دول 
جبال من أس�لحة الكالشينكوف 
في البوس�نة وصربيا وكرواتيا. 
الن�اس، فإن�ك  عندم�ا تس�تقبل 
تستقبل أمتعتهم معهم. التهريب 
تقلي�د حي بالنس�بة إل�ى هؤالء 
الناس”. واش�تكت الش�رطة في 
هولندا من أن عصابات المخدرات 
كان�ت تس�تخدم بش�كل متزاي�د 
رشاش�ات الكالش�ينكوف، ب�دال 
من المسدس�ات بس�بب سهولة 
بلجي�كا.  ف�ي  عليه�ا  الحص�ول 
وف�ي حين يق�ول مختصو األمن 
“إن هن�اك مجموع�ة كبي�رة من 
األس�لحة في بلجيكا من حروب 
البلق�ان، يالحظ�ون أن “تج�ارة 
النم�ل” ال ت�زال مس�تمرة، حيث 
يجل�ب المهرب�ون كمي�ات قليلة 
من األس�لحة من جنوب ش�رقي 
أوروب�ا”. وقبل وق�ت قصير من 
هجمات باريس، قالت الس�لطات 
األلماني�ة “إنه�ا أوقفت س�يارة 
م�ن الجبل األس�ود تحمل ثمانية 

رشاشات كالشينكوف”.
إيفان زفيرزانوفسكي، رئيس 
مركز تب�ادل المعلومات ألوروبا 
الش�رقية وجنوب ش�رق أوروبا 
التاب�ع لألمم المتح�دة لمكافحة 
واألس�لحة  الصغي�رة  األس�لحة 
الخفيف�ة، يالح�ظ أن كثي�را من 
الن�اس ف�ي المنطق�ة ال يزالون 
يحبذون االحتفاظ باألسلحة في 
المنازل. ويس�خر بعض س�كان 
الجبل األس�ود م�ن البيت الخالي 
من األسلحة ويقولون “إن المنزل 
ال يكون بيتا دون وجود أس�لحة 
في�ه”. ويق�در أن عدد األس�لحة 
النارية غير المس�جلة في صربيا 
أكثر بكثير م�ن 200 ألف قطعة، 
وتق�ول الس�لطات ف�ي البلد “إن 
الع�دد ق�د يص�ل إل�ى 900 أل�ف 
قطعة”. الذهاب ش�ماال لبيع تلك 
األس�لحة يمك�ن أن يكون تجارة 
رابح�ة. يق�ول زفيرزانوفس�كي 
“ش�هدنا بش�كل متزاي�د اتجاها 
نح�و االتج�ار الجزئي من�ذ عام 
2010. ربما يمكنك ش�راء سالح 
م�ن ن�وع كالش�ينكوف مقاب�ل 
دول  “ف�ي  ي�ورو   300 نح�و 
البلق�ان”. وف�ي بع�ض األحيان 

يمكن لبع�ض المجرمين )...( أن 
يقودوا س�ياراتهم وهم يخبئون 
تل�ك األس�لحة فيها ليذهب�وا إلى 
بلجيكا أو الس�ويد وبيعها مقابل 

نحو أربعة آالف يورو”.
بمجرد وصول تلك األس�لحة 
دوكي�ه  يق�ول  بلجي�كا،  إل�ى 
“إن واح�دة م�ن نق�اط الضعف 
الرئيس�ية ف�ي الب�الد ه�ي بكل 
الجغراف�ي،  العام�ل  بس�اطة 
ألن اإلرهابيي�ن يمكنه�م تجن�ب 
الكش�ف عنهم وذلك ع�ن طريق 
التبديل بكل س�هولة بين مناطق 
األمني�ة  األجه�زة  اختص�اص 

المختلفة.
“هذه ليس�ت مشكلة بلجيكا. 
ه�ذا ن�وع م�ن المبالغ�ة. هناك 
تجارة س�الح كبيرة ف�ي باريس 
ومرسيليا وبرلين، وفي أي مكان 
لديه معدالت عالية في الجريمة. 
لكن بلجيكا تعتبر بلد عبور. إنها 
صغيرة الحجم ومن الصعب على 
الش�رطة التدخل فيه�ا. بإمكانك 
القيادة فيها قادما من فرنس�ا - 
والدخ�ول والخ�روج في غضون 
ساعة. من الصعب على الشرطة 

إيقاف الصفقات”.
وفيما يتعلق بمخابئ األسلحة 
التي تعود إلى الجهاديين، يصعب 
على السلطات البلجيكية اختراق 
األحياء الفقي�رة المجاورة، مثل 
مولينبي�ك، حي�ث تقط�ن جالية 
كبيرة م�ن القادمين من ش�مال 

إفريقيا.
ووفق�ال لمس�ؤولي األم�ن، 
من الش�ائع أن تس�تخدم الخاليا 
اآلمن�ة، حيث  البيوت  المس�لحة 
تك�ون األس�لحة جاه�زة دائم�ا 
العائدي�ن.  األجان�ب  للمقاتلي�ن 
التب�ادالت  ه�ذه  مث�ل  وتك�ون 

سريعة ومن الصعب اعتراضها.

تنسيق الرد
بلجي�كا  مكان�ة  س�يطرت 
باعتباره�ا مرك�زا للتهريب على 

العناوي�ن الرئيس�ية ف�ي تم�وز 
)يوليو(، عندما فككت الش�رطة 
عصاب�ة لتهريب األس�لحة حول 
تش�ارليروا وص�ادرت عش�رات 
وكان  الصغي�رة.  األس�لحة 
المهرب�ون يعمل�ون عل�ى تزوير 
توقيع رئي�س مقاطع�ة والونيا 

على وثائق االستيراد.
وفي الش�هر الذي تبع انهيار 
تش�ارليروا، أعل�ن كوي�ن جينز، 
ق�د  بلجي�كا  أن  الع�دل،  وزي�ر 
تتخ�ذ خطوات إضافي�ة للتصدي 
لعصاب�ات التهري�ب. وق�د ب�ذل 
جه�ودا ترم�ي إلى اتخ�اذ تدابير 

إلع�ادة تفعي�ل “لجنة التنس�يق 
بي�ن اإلدارات ح�ول عمليات نقل 
األسلحة غير المش�روعة”، التي 
كانت منس�ية إلى ح�د كبير منذ 
م�ن  والمقص�ود   .2003 ع�ام 
تبادل  اس�تعادتها ه�و تحس�ين 
المعلوم�ات بي�ن أقس�ام اإلدارة 
البلجيكي�ة المفكك�ة ف�ي بعض 

األحيان.
ويعتب�ر أم�ر التنس�يق صعبا 
بلجي�كا،  ف�ي  الس�لطات  عل�ى 
المنقس�مة عل�ى أس�س لغوية، 
اإلقليمي�ة  اإلدارات  وبي�ن 
واالتحادي�ة. وبروكس�ل وحدها 

تمتلك س�ت مناطق للشرطة، ما 
يعوق تبادل المعلومات. وتقترح 
سياس�ية أخرى م�ن حزب جين، 
م�ن  مزي�دا  بي�ك،  س�ونيا  ه�ي 
التنص�ت على الهوات�ف للتصدي 

لتجارة األسلحة.
وواح�د م�ن أكب�ر الش�واغل 
بالنسبة إلى جينز يتعلق باألسلحة 
الت�ي من المفت�رض أنها معطلة 
مس�تودعات  ف�ي  الموج�ودة 
األس�لحة الضخمة التي تعود إلى 

الحقبة السوفياتية.
من الناحية الفنية، األس�لحة 
المعطل�ة تهدف فق�ط ألن تكون 
مناس�بة كأدوات مس�اعدة ف�ي 
م�واد  أو  المس�رحية،  األعم�ال 
له�واة الجمع. لكن بل�دان الكتلة 
الش�رقية الس�ابقة فيها معايير 
متباينة على نطاق واسع متعلقة 
بوسائل التعطيل، وكثير من هذه 
األس�لحة يمكن إصالحها لتعمل 
مرة أخرى. وفي كثير من البلدان 
جرى نهب تلك المخزونات، وكان 
الفش�ل الذريع األكبر في ألبانيا، 
حيث يعتقد أن أكثر من 100 ألف 

قطعة سالح تمت سرقتها.
وش�دد جينز على أن بإمكان 
بلجيكا مكافحة مهربي األسلحة 
فق�ط في إط�ار جه�ود أوروبية 
المعلومات  بتبادل  تتعلق  أوس�ع 

االستخبارية.
البلجيكيي�ن  “إن  وق�ال 
بمفردهم ال يمكن أن يكونوا أبدا 

أسيادا للعبة”.

بلجيكا .. سوق سوداء توفر أدوات القتل لإلرهاب 
       كريستيان أوليفر ودنكان روبنسون 

عندما خرج �أيوب �خلاز�ين من �حلمام يف قطار تالي�س �ل�سريع �ملتوجه من �أم�سرتد�م �إىل باري�س يف 21 �آب )�أغ�سط�س(، كان يلوح ببندقية كال�سينكوف وم�سد�س عيار 9 مليميرت. مت تفادي حمام 
دم فقط بعد �أن تعارك معه كثري من �مل�سافرين، مبن فيهم جنود �أمريكيون كانو� يف �إجازة، وطرحوه �أر�سا و�سربوه بفوهة �لبندقية �لهجومية �لتي كانت معه حتى فقد �لوعي.

مل تكن هناك مفاجاأة حني تبني �أن خاز�ين كان قد ��ستقل �لقطار يف بروك�سل. �أ�سبحت بلجيكا نقطة �النطالق �لرئي�سية يف �أوروبا ل�سن هجمات من قبل �جلهاديني. ووفقا لكثري من خمت�سي 
�الأمن، فاإن بلجيكا هي �ملكان �ملف�سل البتياع �لبنادق �ملهربة من دول �لبلقان.

    سايمون كوبر 

ف�ي أحد األي�ام في ع�ام 2001، جاء 
رئيس أحد أندي�ة كرة القدم األرجنتينية 
ين�وي  كي�ف  ليش�رح  أكس�فورد  إل�ى 
استثمار نجاحه مع نادي بوكا جونيورز 
في حيات�ه المهنية. موريش�يو ماكري 
ح�ّدث تجّمعنا الصغير م�ن األكاديميين 
والمتجّولين بلغت�ه اإلنجليزية الممتازة 
عن األعمال: “أول شيء ُيساعد هو أنني 
لس�ت مضط�راً الس�تثمار أي رأس�مال 
ألصبح معروفاً. أنا معروف بنس�بة 98 
في المائة”. األفضل من ذلك، كما أضاف، 
أن انتص�ارات ب�وكا جوني�ورز منحت�ه 
س�معة بأن�ه يتحلّ�ى بالكف�اءة. وزعم 
أن�ه حت�ى ُمش�جعي الن�ادي المنافس، 
ريفي�ر بليت، قال�وا ذات مرة: “الش�يء 
الوحي�د الذي نحس�د ن�ادي ب�وكا عليه 
ه�و الرئيس”. تس�جيلي لهذا ف�ي دفتر 
مالحظات�ي يعل�وه تاريخ “22 تش�رين 
الثان�ي )نوفمب�ر(”. يوم أم�س، بعد 14 
عاما بالضبط، خاض الزعيم ماكري، من 
يمين الوسط، جولة إعادة في انتخابات 
الرئاسة األرجنتينية. مفاجأتي الوحيدة 
ه�ي أن�ه لم يص�ل إل�ى هناك ف�ي وقت 
أق�رب. ف�ي أكس�فورد، وف�ي اجتم�اع 
الحق في بوينس آيرس، أذهلني ماكري 
باعتباره رجل المصير بشكل واضح إلى 
حد كبير: غني، وذكي، ووس�يم، ومرح، 

وواض�ح تماماً حول الوجه�ة التي يريد 
الذهاب إليها. لكن لم يكن من الممكن أن 
يحدث أّي من هذا ب�دون كرة القدم. في 
أكس�فورد، بعد وجبة غ�داء من األضلع 
الرطب�ة، داس ماك�ري على ق�رون من 
تقاليد أكس�فورد، من خالل اس�تخدامه 
جهاز حاس�وب محم�ول وجهاز عرض 
لتوضيح مساره. فرانكو، والده المولود 
في إيطاليا، كان صاحب مش�اريع غني 
مع كثير م�ن العق�ود الحكومية. وكان 
ماكري ق�د عمل في ش�ركة العائلة إلى 
أن انُتِخ�ب، ف�ي عم�ر 36 عاماً، رئيس�ا 
لن�ادي بوكا. في الجزء من العرض الذي 
يوّض�ح ه�ذه الخطوة، أول س�طر كان: 

“االستقالل عن والدي”.
كان يبدو كأنه الرئيس األمريكي في 
ذلك الحين، جورج دبليو بوش، الذي كان 
قد عاش أيضاً في ظل والده إلى أن أصبح، 
في عمر 42 عاماً، الشريك العام اإلداري 
لنادي تكساس رينجرز للبيسبول. بوش 
اس�تخدم ظه�وره الجديد ليت�م انتخابه 
حاكم�ا لوالي�ة تكس�اس، وانطل�ق من 
هناك. بالمثل، سيلفيو برلسكوني انحدر 
م�ن ن�ادي آيه س�ي مي�الن إلى رئاس�ة 
الحكومة اإليطالي�ة. تقريباً جميع اللغة 
السياس�ية ش�عبوية، لكن ه�ذا صحيح 
بش�كل خاص في األرجنتين. لننظر إلى 
ابن بل�د ماكري، البابا فرانس�يس، الذي 
ربما هو اآلن السياسي األكثر شعبية على 
وجه األرض. هذا الرجل الكبير في السن 

ال�ذي لم يعرف النس�اء م�ع 1.2 مليون 
ُمتاب�ع، يق�ود س�يارة في�ات، ويتحدث 
ع�ن نادي�ه المحب�وب، س�ان لورينزو، 
وينته�ي ب�ه المط�اف ليب�دو كأي رجل 
ع�ادي. بوكا كان النادي المثالي لتجهيز 
ماك�ري، اب�ن األب الغني، ذي الس�مات 
الش�عبوية. هن�اك عبارة ش�ائعة تقول 
إن بوكا مدع�وم من ِقبل “50 في المائة 
زائدا واح�دا من جمي�ع األرجنتينيين”. 
ملع�ب الن�ادي، بومبوني�را، عب�ارة عن 
مس�رح للعواط�ف الجماعي�ة. كما قال 
ماكري: “نحن قريبون جداً من الالعبين 
بحي�ث إننا عموماً نمزح ونتجادل معهم 
خالل المباري�ات. لو كان بإمكان فرويد 
الع�ودة إل�ى األرض والذه�اب إلى بوكا 
لمدة س�اعة، كان س�يقول: “علي إعادة 
النظر ف�ي نظرياتي”. ماك�ري دائماً ما 
يب�دو أن�ه ينظر إلى س�يرك ك�رة القدم 
نظ�رة خارجي�ة هادئة. في أكس�فورد، 
ق�ّدم نفس�ه باعتباره متالعب�ا بال حرج 
بالكائن�ات األقل عقالنية. قال لنا: “بيئة 
ك�رة القدم بدائية للغاية”. اس�تراتيجية 
ماك�ري كان�ت توجيه غ�رور وعواطف 
الن�اس اآلخري�ن. ف�ي وقت س�ابق من 
فترة إدارت�ه لنادي بوكا، ه�و والُمدّرب 
كارل�وس بيالردو تخلّصا م�ن عديد من 
إن  الش�عبيين. ق�ال ماك�ري  الالعبي�ن 
الجماهير لم تُكن مسرورة. “لكن لحسن 
الح�ظ، اس�تطعنا وضع معظ�م الضرر 
على بيالردو، ألنه كان ش�خصية كبيرة 

جداً. لقد دفع الثمن”. يوّضح ماكري، أن 
الُمدّربين يعمل�ون “كصّمامات - عندما 
تخس�ر ث�الث مباري�ات عل�ى التوال�ي، 
تق�وم بطردهم”. ن�ادي ب�وكا في عهد 
ماك�ري ش�هد “دورته األكث�ر إثارة منذ 
100 ع�ام”. تكّدس�ت الجوائ�ز، وأصبح 
الالعبون شخصيات رئيسية )بينما بقوا 
تحت إش�ارة مديري أعماله�م، كما ذكر 
ماك�ري(. كل ي�وم إثنين بع�د فوز آخر، 
يض�ع المرّوج�ون لماك�ري الُملصقات 
التي تس�خر من ُمش�ّجعي ن�ادي ريفير 
وتصّورهم في هيئ�ة “دجاج”. مثال، قد 
يتم إظه�ار الدجاج متوّجهاً إلى المطار. 
لماذا؟ قال ماكري “هذا يسبب الجنون”، 
والجن�ون يؤدي إلى بيع التذاكر. غادرت 
أكس�فورد في ذلك الي�وم وأن�ا أُفّكر أن 
ماك�ري ُيمك�ن أن ُيصب�ح قريب�اً عمدة 
بوينس آيريس. بعد شهر، انهارت عملة 
األرجنتين، البيزو، واعتقدت أنه ُيمكن أن 
يكون رئيساً. في نيسان )أبريل( 2002، 
س�افرت إل�ى بوين�س آي�رس الخائف�ة 
إلج�راء مقابل�ة معه في قص�ر في حي 
باليرم�و الث�ري. ماك�ري كان ُمنتصراً. 
ق�ال إن األرجنتينيي�ن الذي�ن تض�ّرروا 
م�ن األزم�ة رفض�وا “طبق�ة الزعم�اء 
بالكامل” - باس�تثناء رئيس نادي بوكا. 
“حيث ُينظر إل�ّي بأنني أديت عمال مهما 
ومس�ؤوال. تجربتي جاءت من األعمال. 
ه�ذا ما طّبقته في فترة رئاس�تي لنادي 

بوكا جونيورز، وحّققت نتائج”.

املالعب الرياضية طريق إىل مقاعد الرئاسة



أكد نجم الك�رة العراقية 
الس�ابق حس�ن فرح�ان 
أن اتح�اد الك�رة واملدرب 
يق�ودان  عل�وان  يحي�ى 
املنتخب الوطني اىل الضياع 
والكرة العراقي�ة اىل فقدان 
هويته�ا عىل صعي�د القارة 
اآلسيوية بعد العرض اليسء 
املنتخ�ب  الي�ه  وص�ل  ال�ذي 
الوطن�ي خ�ال مش�اركته يف 
منافسات التصفيات اآلسيوية 
روس�يا  ملوندي�ال  املش�ركة 
وكأس أم�م آس�يا 19 لتحقيقه 
ف�وز باه�ت وبش�ق األنف�س يف 
املب�اراة االخ�رة عىل نظ�ره املنتخب 
التايواني الت�ي ضيفها امللعب الوطني يف 
مدينة كاوش�يونغ ضمن الجول�ة الثامنة 
من التصفيات املش�ركة ملونديال روس�يا 

وبطول�ة كأس أم�م آس�يا 2019 يف االمارات.وق�ال 
فرح�ان إن تجديد ثق�ة االتحاد الحايل الذي يرأس�ه 
عبد الخالق مسعود للماك التدريبي ملنتخبنا الوطني 
برئاسة يحيى علوان جاء ليعكس مدى استخفافهم 
واس�تهزائهم ملش�اعر املاي�ني الرياضي�ة واملعنيني 
واملتخصصني بالشأن الكروي العراقي الذين 
طالب�وا ب�رورة التعاق�د م�ع مدرب 
مح�ي جديد ك�فء بدالً م�ن املدرب 
يحي�ى عل�وان وماك�ه التدريب�ي 
املساعد الذين أثبتوا عدم كفاءتهم 
يف  التدريبي�ة  خططه�م  وضع�ف 
وض�ع تكتي�ك مناس�ب يض�م لهم 
الصدارة يف املجموعة السادس�ة التي 
وضعت�ه إىل جان�ب منتخب�ات تايان�د 
وفيتن�ام وتاي�وان وه�ي مجموع�ة عّده�ا 
النق�اد واملتابع�ون بأنها من أضع�ف املجاميع 
الثمان املش�اركة يف تصفيات ال�دور الثاني. وأوضح 
إنه متش�ائم كثراً بش�أن نتيج�ة املباراتني املقبلتني 
اللتني تحددان مصر منتخبنا يف حجز بطاقة التأهل 
من عدمه اىل الدور الحاسم من التصفيات اآلسيوية 

املش�ركة الس�يما إنه يحت�اج اىل الف�وز فيهما 
فق�ط بفعل إنه يتخلف 5 نقاط عن املتصدر 

املنتخب التاياندي الذي يلعب معنا بثاث 
احتماالت ) الفوز والتعادل والخسارة 

( حي�ث ال يمتلك حالي�اً أي برنامج 
تدريب�ي تحض�راً لهم�ا لخوف�ه 

الش�ديد من إجراء مباراة دولية 
ودية يتعرض فيها اىل خس�ارة 
قد تطيح به م�ن قبل االتحاد 
اىل  حالي�اً  يتع�رّض  ال�ذي 
ضغوط كبرة كما حصل له 
مع األردن التي تعرض فيها 
اىل هزيم�ة ثقيلة دفع ثمنها 
مب�اراة  يف  كث�راً  منتخبن�ا 
فيتن�ام الت�ي خط�ف منه�ا 

نقط�ة ثمين�ة بمس�اعدة من 
الحكم االسرايل بعد أن احتسب 

له ركلة جزاء يف الدقيقة 95 من املباراة . ولفت اىل أن 
اتح�اد الكرة دائماً ما يلج�أ اىل تعيني مدربني محليني 
ضعف�اء م�ن أجل تمري�ر مخططاته كم�ا حدث مع 
املدرب يحيى علوان عندم�ا أجربه عىل اضافة رحيم 
حمي�د اىل ماكه التدريب�ي املس�اعد واضافة العبني 
يختاره�م عدد من االعضاء املؤثري�ن فيه اىل القائمة 
النهائية للمنتخب فضاً عن اختيار الاعبني 11 الذين 
يخوض�ون املباريات وكم�ا حدث يف املب�اراة األخرة 
م�ن خال إجبار عل�وان يف أن يك�ون الاعبان مهدي 
كامل وعي عدنان غر فاعلني وكانا مجرد شبحني يف 

تعّمد  عل�وان يف اج�اس املهاج�م حني 
جس�تن مرام عىل دكة 
إنه  االحتي�اط برغ�م 
اسهم يف صعود فريق 
ك�رو  كولومب�وس 
اىل املب�اراة النهائي�ة 
للقس�م الرشقي من 

الدوري األمركي.
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س�ارع العب�و ليفربول ال�ذي ينافس 
يف ال�دوري االنجلي�زي املمت�از لك�رة 

الق�دم، لكي�ل املديح ألس�لوب لعب املدرب 
يورغن كلوب عقب االنتص�ار الكبر 1-4 
عىل مانشس�ر س�يتي، يف اس�تاد االتحاد 
الس�بت املايض.وحل املدرب األملاني كلوب 

بديا لربيندان رودجرز، الذي أقيل الش�هر 
املايض، ليس�تطيع إعادة الحياة للتشكيلة 
الت�ي عانت تحت قي�ادة املدرب الس�ابق.

وتلقى الفريق هزيمة واحدة يف اخر ثماني 

مباري�ات خاضها تحت قيادة كلوب، وهو 
ما جعل الاعبني يدركون أن ثقة تزداد مع 

كل نتيجة ايجابية تتحقق.
وكان ثمانية من بني 11 العبا يف التشكيلة 

األساس�ية الت�ي خاضت مباراة الس�بت، 
ق�د ب�دأت أيض�ا املب�اراة الت�ي خرسه�ا 
الفريق أمام مانشس�ر يونايتد 3-1 يف 12 
س�بتمرب/ أيلول املايض، وهي املباراة التي 

شكلت بداية النهاية ملسرة رودجرز.
وظه�ر ليفرب�ول الذي ب�دا كفري�ق يخلو 
من اإلب�داع والثقة بالنفس أم�ام يونايتد، 
بش�كل مختل�ف أم�ام س�يتي، حيث دفع 
منافس�ه الرت�كاب الكث�ر م�ن األخط�اء 
كما ش�ن هجمات مرتدة رسيعة بطريقة 
أعادت لألذهان أفضل أيام كلوب مع ناديه 

السابق بروسيا دورتموند األملاني.
ونقل عن ديان لوفري�ن قلب دفاع الفريق 
قوله لصحيفة ليفربول ايكو: "إنها أفضل 
خط�ة لعب م�ن امل�درب.. منحن�ا املدرب 
الكثر من الثقة بالنف�س.. تحدث إلينا يف 
اليوم األول عن وجود الكثر من املحيطني 
قدرات�ه..  يف  يش�ككون  الذي�ن  بالن�ادي 
إال أن الثق�ة بالنف�س زادت)بع�د تولي�ه 

املسؤولية(".
وأضاف: "نحن نعمل بأقىص جهد ممكن.. 
نع�دو اآلن أكثر من أي وق�ت مىض وأكثر 
م�ن أي فريق آخ�ر يف ال�دوري االنجليزي 

املمتاز".
واتف�ق س�يمون مينيوليه ح�ارس مرمى 
الفري�ق مع تقييم لوفري�ن، للمباراة التي 
دفع�ت ليفرب�ول نح�و املركز التاس�ع يف 
ج�دول الرتي�ب وأزاح�ت س�يتي من عىل 

القمة ليراجع إىل املركز الثالث.
وقال مينيوليه ملوقع النادي: "قبل املباراة 
وضع امل�درب خطة لنا وق�د كانت مثالية 

بالفعل".
وأضاف: "ما قاله قبل املباراة نفذ، قال انه 

يجب اال ندعهم يلتقطون أنفاسهم".
وتق�دم ليفربول بثاثة أه�داف يف أول 32 
دقيقة، قبل أن يس�جل س�رجيو اغويرو 
هدف�ا لس�يتي قب�ل نهاية الش�وط األول، 
وأكمل مارتن س�كرتل رباعية ليفربول يف 

الدقيقة 81.
ويأمل ليفرب�ول يف مواصلة صحوته تحت 
قي�ادة امل�درب األملان�ي عندما يس�تضيف 
األوروب�ي  ال�دوري  يف  الفرن�يس  ب�وردو 

الخميس املقبل.

العبو ليفربول يشيدون بخطة كلوب التي قهرت مانشسرت سيتي

مدرب حمرتف: رغم عدم ثقتي بـ"حييى علوان" إال أن 
املنتخب قادر عىل جتاوز تايالند

المستقبل العراقي/ وكاالت

مييس جاهز ملواجهة ذئاب روما 

فرحان: احتاد الكرة وعلوان يقودان املنتخب الوطني اىل الضياع

س�يخوض النج�م ال�دويل االرجنتين�ي ليوني�ل 
مييس، مباراته األوىل يف التش�كيلة األساسية يف 
نحو شهرين عندما يضع برشلونة الفائز لتوه 
4-صفر ع�ىل ريال مدريد، تركيزه عىل حس�م 
التأه�ل يف دوري أبطال اوروبا لكرة القدم، حني 

يستضيف روما يف استاد نو كامب الثاثاء.
الفائ�ز  التع�ادل كافي�ا لربش�لونة  وس�يكون 
بالثاثية املوس�م املايض واملتقدم بخمس نقاط 
يف ص�دارة املجموع�ة الخامس�ة، ليتأهل لدور 
الس�تة عرش للموسم 12 عىل التوايل كما أصبح 
مييس جاهزا للعودة للتش�كيلة األساس�ية بعد 

مشاركته كبديل ضد ريال مدريد السبت.
وغاب مييس لاصابة منذ نهاية سبتمرب/ أيلول 
لكن برش�لونة تأقلم جيدا ع�ىل غياب هدافه يف 
ظل تألق ثنائي الهجوم نيمار ولويس سواريز.

وس�جل س�واريز هدفني وأضاف نيم�ار هدفا 
آخر يف اكتس�اح ريال لرفع�ا رصيدهما إىل 19 
هدف�ا يف س�بع مباري�ات. وقال العب الوس�ط 
ايف�ان راكيتيت�ش العائ�د م�ن اصاب�ة يف ربلة 
الس�اق للصحفيني: "كان أداء رائعا.. نستطيع 
االس�تمتاع به االن لكن أمامن�ا بعض املباريات 
الصعبة بداية من لقاء روما". وأضاف: "مييس 
العب مه�م للغاية ونحمد الله عىل عودته للعب 
معن�ا، اصابته )يف الركب�ة( كانت أكثر خطورة 
من اصابتي واحتاج إىل وقت أطول للتعايف لكننا 
نع�رف جميعا م�دى أهميت�ه للفريق".وتعادل 
روما 1-1 مع برشلونة يف العاصمة االيطالية يف 
سبتمرب/ أيلول.ومنح سواريز التقدم لربشلونة 
لكن اليساندرو فلورينزي سجل هدفا غر عادي 
من مكان مستحيل تقريبا من عىل بعد 50 مرا 
من املرمى لي�درك التعادل.واكتف�ى روما الذي 
يحتل املركز الثاني يف املجموعة متقدما بنقطة 

واح�دة ع�ىل باي�ر ليفرك�وزن وبنقطت�ني 
ع�ىل باتي بوريس�وف، بالتع�ادل 2-2 مع 
بولونيا وسط أمطار غزيرة السبت ويقبع 
يف املرك�ز الراب�ع يف دوري الدرج�ة األوىل 
االيطايل.وقال الظهر مايكون للصحفيني: 
"قاتلن�ا وحاولن�ا أن نلعب بأس�لوبنا رغم 

الطق�س وأهم يشء ه�و أنن�ا حصلنا عىل 
نقطة".وأض�اف: "س�تكون مباراة 

الثاثاء  من نوع مختلف 
ويج�ب أن نرف�ع 

مستوانا".

 
أكد املدرب العراقي املحرف 
مب�اراة  أن  حاف�ظ،  س�عد 
املنتخب الوطن�ي أمام تاياند 
ليس�ت صعب�ة ومعق�دة رغم 
أهميتها، مبينا أن املنتخب قادر 
عىل تج�اوز املباراة رغم عدم 

ثقته باملدرب يحي�ى علوان، فيما رهن تحقيق 
الفوز عىل تاياند بشجاعة املدرب وعدم تردده 
يف املباراة.وقال سعد حافظ إن "مباراة املنتخب 
الوطني أم�ام نظ�ره التياندي التي س�تقام 
خال شهر آذار القبل، يف إطار الجولة الخامسة 
من تصفيات مونديال روس�يا ونهائيات آس�يا 
ليس�ت صعب�ة أو معقدة"، مؤك�دا "رغم عدم 
ثقتي باملدرب يحيى علوان إال أن املنتخب قادر 

عىل تحقيق الفوز يف املباراة".وأضاف حافظ أن 
"الفوز مرهون بش�جاعة املدرب وعدم تردده 
وأن يكون حازم�ا يف اختيار وتوظيف أدواته يف 
امللعب"، مشددا عىل "رضورة خوض مباريات 
عىل مس�توى عال ومعس�كرات تدريبية وفرة 
تدريب�ات أك�رب بكثر م�ن مس�توى الوحدات 

التدريبية لألندية".

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

قدَّم الدوليان الفرنسيان السابقان، بيسنتي ليزارازو وفرانك لوبوف، دعمهما ملواطنهما 
ومدرب ريال مدريد )كاستيا( زين الدين زيدان، لتويل مهمة تدريب الفريق األول وخافة 

رافييل بينيتيز.
وخرج الاعبان الفرنس�يان يف مقابلٍة مع قناة "تيي فووت" الفرنس�ية 

الشهرة، للتعقيب بشكٍل رسيع عىل كاسيكو السبت، والذي انتهى 
بف�وز برش�لونة برباعي�ة نظيف�ة عىل ري�ال مدريد يف س�انتياجو 

برنابيو.
واس�تهلَّ ليزا رازو ترصيحه بالقول: "رأيت ريال مدريد مثر للش�فقة 
فوق أرضية امللعب".وأضاف: "أعتقد أنَّ الوقت حان لزين الدين زيدان 
ليك�ون مدرباً للفري�ق األول، أذكر أنَّ جواردي�وال درب الفريق الرديف 
قبل أن يقود برش�لونة إلنج�ازات عظيمة".بينما كان لوبوف أقل حدَّة 
تجاه بينيتيز والرغبة برحيله وقال: "يف حال سنحت أمام زيدان فرصة 
لت�ويل هذه املهمة فعليه اس�تغالها، مثل هذه الفرص�ة لتدريب ريال 

مدريد قد ال تأتي ثانيًة".

زيدان يتلقى دعم زمالئه السابقني لتويل 
تدريب ريال مدريد

أعلن اتحاد الكرة العراقية، األحد، عن تس�مية عضو االتحاد س�عد مالح 
رئيسا للجنة الكرة الشاطئية، فيما تمت تسمية العضو يحيى زغر عىل 
رأس اللجنة النس�وية.وقال االتحاد يف بيان نرش عىل موقعه الرس�مي ، 
إنه قرر "تس�مية العضو س�عد مالح رئيس�ا للجنة الكرة الشاطئية".

وأض�اف أن�ه قرر أيض�ا "تس�مية العضو يحي�ى زغر رئيس�ا للجنة 
النس�وية"، مبينا أن "تس�مية اعضاء اللجنتني ستتم يف وقت الحق". 
وأش�ار اىل أن "تس�مية اللجنتني يأتي من اجل النهوض بعملهما وفق 
منهاج متميز ومثايل بعد ان شهدتا اقامة مسابقات داخلية واملشاركة 
يف بط�والت خارجية فضا ع�ن تنظيم دورات تدريبي�ة وتحكيمية". 
يذكر ان س�عد مالح كان يش�غل منصب رئيس اللجنة النسوية، فيما 

شغل يحيى زغر منصب رئيس لجنة الكرة الشاطئية.

مالح رئيسًا للجنة الشاطئية 
وزغري يرأس النسوية



أحذية لتحديد »جي يب أس« 
بدأت اليابان بي�ع أحذية مزودة بجهاز 
املنظومة الفضائية لتحديد املواقع »جي 
ب�ي أس«. وق�د عرضت ه�ذه األحذية 
للبي�ع رشك�ة » Vishhillz« يف كيوت�و، 
حيث تأمل ان تساعد هذه األحذية عىل 
اكتش�اف مكان وج�ود الذي�ن يعانون 
وكذل�ك  الذاك�رة  يف  اضطراب�ات  م�ن 
األطفال الذين يتيه�ون يف املدن الكبرية 
املزدحم�ة. ويخفى هذا الجهاز يف كعب 
الحذاء بحيث يس�مح لذوي الش�خص 
بالحصول عىل شاشة الهاتف الذكي أو 
الكمبيوت�ر عىل املعلوم�ات الالزمة عن 

موقع الش�خص صاح�ب الحذاء. فبعد 
ان يتم تس�جيل الحذاء يف موقع خاص 
والحصول عىل الرمز الرسي يصبح من 
الس�هولة تعق�ب حركة الش�خص من 
قبل أقربائه ومعارف�ه واألطباء.ويذكر 
ان الياب�ان ب�دأت من�ذ فرتة تس�تخدم 
ميداليات » Medaillon« مزودة بجهاز 
»جي بي اس« تعلق عىل املالبس، ولكن 
املس�نني غالبا ما ينسون أخذها معهم 
عن�د مغادرته�م املن�زل أو يفقدونه�ا، 
وهذا يجعل فعاليتها يف تعقب الشخص 

دون املستوى املطلوب.

بعد بحوث طويلة ومحاوالت 
عديدة إلزالة النقاب عن الرس 
وراء ق�درة بع�ض األس�ماك 
ع�ىل التح�ول إىل مخلوق�ات 
غري مرئية يف مياه املحيطات 
علم�اء  توص�ل  املفتوح�ة، 
إىل س�بب ه�ذه  أمريكي�ون 

الظاهرة.
وتبني أن تحول هذه الكائنات 
إىل أش�ياء ال ت�رى وتخفيه�ا 
يتم ليس عن طريق ارتداءها 
التخفي«، وإنما عرب  »عباءة 

ظاه�رة طبيعي�ة تتمث�ل يف 
تعامل قش�ور األس�ماك مع 
الض�وء املس�تقطب، الذي ال 
تستطيع عني اإلنسان رؤيته، 
بعكس أغلبية األسماك فهي 

تقدر عىل ذلك.
وتستفيد األس�ماك الصغرية 
العجيبة  الق�درة  م�ن ه�ذه 
نظرياته�ا  م�ن  لالختف�اء 
يف  تختب�ئ  الت�ي  املفرتس�ة 
أعماق املحيط�ات، يف انتظار 

فرائس تطعمها حني تراها.

خملوقات البحر غري املرئية!!
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امليزان

؟؟هل تعلم
هل تعرف أن املياه يمكن أن تستخدم كأداة قطع و 

تكون أفضل من أي سالح حاد .
ه�ل تعل�م أن وزن الطن م�ن الحديد بع�د أن يصدأ 

تماما يصبح ثالثة أطنان .
أن غص�ن الزيتون يرمز إىل الس�الم ، ويكثر ش�جر 
الزيتون يف بالد حوض البحر املتوس�ط ، وأن ش�جر 

الزيتون تعمر 200 سنة .
أن رم�ال الصح�راء تخف�ي تحتها خزان�ات مياه 

جوفية ضخمة .
وهل تعلم أن الحوت يس�تطيع البقاء س�اعة تحت 

املياه بدون تنفس
تمتلك الجرادة تس�ع مائة عضل مستقل تقريبا أي 
بزيادة مئتي عضل عن االنس�ان الذي يملك اقل من 
س�بعمائة عضل . ولبعض الدي�دان اكثر من اربعة 

االف عضل مستقل .
الجراح املاهر يس�تطيع أن يكتب اس�مه عىل خليه 
واحده من خاليا الجس�م البرشي وذلك باستخدام 

شعاع من الليزر.

ال�كايف  الوق�ت  ان تعط�ي  مهنياً:ح�اول 
للقضايا التى تعرض عليك

عاطفياً:هناك تفاهم و تقارب بينك و بني 
الحب الجديد. 

مهنياً:قد تضط�ر اللغاء موعد مهم اليوم 
مع احد رؤساء العمل

عاطفياً:انت املخطئ يف خالفك مع الحبيب 
ال ترتدد يف االعتذار. 

مهنياً:تث�ري اعج�اب رؤس�ائك يف العم�ل 
بسبب قراراتك السليمة

عاطفياً:احذر من وس�اوس املحيطني بك 
حول عالقتك مع الحبيب.

مهنياً:تس�تطيع انجاز مهمة صعبة جدا 
مما يجعلك مميزا

عاطفياً:حيات�ك العاطفي�ة يف ازدهار مع 
الحبيب و تعيش فرتة من االنتعاش. 

مهنياً:اح�ذر م�ن ارتكاب اي�ة اخطاء قد 
يصعب تصحيحها الحقا

عاطفياً:ال تيأس و حاول مع الحبيب مرة 
اخرى فقد يرىض هذه املرة باملصالحة. 

مهني�اً:ال ت�دع االم�ور التافهة ان تفس�د 
عالقتك مع زمالء العمل

عاطفياً:فك�ر جي�دا يف الكالم ال�ذى قلته 
للحبيب و ستجد انك املخطئ. 

مهنياً:يفضل امله�ام التى انجزتها مؤخرا 
تحصل عىل جائزة مالية قيمة

عاطفي�اً:ال تقلق قريبا سيش�عر الحبيب 
بصدق مشاعرك.

مهنياً:التوت�ر ل�ن يفيدك الي�وم حاول ان 
تكون قويا لتتجاوز الصعاب 

عاطفياً:تش�عر بالف�راغ العاطفي نتيجة 
انشغال الحبيب عنك هذه الفرتة. 

مهنياً:ال تتدخ�ل يف الخالفات التى تحدث 
داخل العمل ركز عىل اداء مهامك 

عاطفياً:الحبيب يف انتظارك لكي تفاتحه 
بموضوع االرتباط. 

مهني�اً:ال تعجب�ك ترصف�ات اح�د زمالء 
العمل ال ترتدد يف توجيه مالحظة له 

عاطفياً:اخريا تشعر باالمان و االستقرار 
يف حياتك العاطفية. 

مهنياً:االرباح تعود عليك من استثماراتك 
يف مشاريع ناجحة

عاطفياً:الغرية س�تزيد م�ن تعقيد االمور 
بينك و بني الحبيب. 

مهنيا:تق�ي الي�وم يف اتخ�اذ الق�رارات 
الروتينيه

عاطفيا:العاطفة و الح�ب تحتل االهميه 
االوىل يف حياتك اليوم

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

طبق اليوم

1 بمعن�ى رحلة وأصله�ا من كلمة 
Amber أصل كلمة o سفر

 o ال�دول  مجموع�ة  إىل  النس�بة   2
من أس�ماء الس�يف بمعنى السيف 

القاطع
3 مناضل�ة جزائرية ض�د االحتالل 

الفرنيس
4 أص�ل كلم�ة Gap o رد دفاعا عن 
اليشء وذودا o ش�عور بالضيق من 

أمر ما

5 أص�ل كلم�ة Zero o أص�ل كلمة 
Cut

كلم�ة  أص�ل   o الج�رس  دق   6
Tamarind

7 مجموعة النوق والجمال o عكس 
حر o ثلثا وصل

8 أصل كلمة Canal o بيت الدجاج
9 من تطلب شهادته

10 أص�ل كلم�ة Bouquet o أص�ل 
Crimson كلمة

 Castle أصل كلمة o 1 حاجز للماء
Gapأصل كلمة o

2 فم o أغصان
3 أص�ل كلم�ة Algebra o طوي�ل 

الشجر جميله
o مرتف�ع  4 م�ن أس�ماء الغ�زال 

صغري
5 يمتنع عن األكل طوعا

6 أصل كلمة Solid o املاء املنساب 

الصايف
7 أخ�ت األب o أنت�رص وتغلب عىل 

o قط
8 مجم�وع م�ا كت�ب يف مق�ال أو 
كت�اب o أصل كلم�ة Cotton o من 

األطراف
Down أصل كلمة o 9 شجاع

10 فس�د وتعف�ن o أص�ل كلم�ة 
Chemise o ثلثا سيف

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير: 
5 بيضات

4/3 كوب طحني منخول
2/1 كوب سكر بودره

كيس فانيال
كيس بيكنج باودر

ملعقه حليب
2 ملعقه مسحوق رشاب الربتقال

ملعقه مبشور قشور الربتقال
3 مالعق زيت

طريقة تحضري كيكه الربتقال االسفنجيه
1. نع�زل الصف�ار ع�ن البي�اض نخف�ق 

البياض نخفق الصفار.
2. نض�ع يف الوع�اء الصف�ار املخفوق مع 

الزيت مع ونخفقهم جيدا.
3. نض�ع البي�اض املخف�وق ونخفق جيدا 
نضع الس�كر والحليب ومسحوق الربتقال 
وقش�ور الربتقال مع االس�تمرار بالخفق 

نضيف الفانيال ونخفق بشكل جيد.
4. نضيف الطحني املنخول نضيف البيكنج 

باودر.
5. بع�د الخلط نضع الخليط يف وعاء الكيك 
بعد دهنه بالزيت جيدا تضع يف فرن بدرجه 

حراره عاليه ملده 20اىل25 دقيقه.

كيكة الربتقال االسفنجية

معلومات  عامة
فوائد الكرنب

1- الكرنب غذاء رفيع املستوى
اهتم الباحثون ببحث فوائد الكرنب بعد دراسة 
إحصائية طريفة و جدوا من خاللها أن النساء 
يف منطقة رشق أوروبا – حول بولنده و روسيا 
– تنخف�ض بينه�ن نس�بة اإلصاب�ة برسطان 
الثدي بدرجة كبرية مقارنة بالنساء يف أمريكا ، 
و أرجعوا سبب ذلك إىل تناولهن للكرنب كغذاء 

تقليدي .
ترتب�ط  الث�دي  كرسط�ان  األورام  بع�ض  إن 
بهرمونات كهرمون األسرتوجني و هناك ثالثة 

نوات�ج أيضي�ة له�ذا الهرمون و ه�ي النوعان 
األوالن يحف�زان عىل اإلصاب�ة برسطان الثدي 
أم�ا الن�وع الثال�ث فيق�اوم ذل�ك . و وج�د أن 
مركبات اإلندوالت املوج�ودة ف الكرنب  ترفع 
من مس�توي األسرتوجني النافع أو الواقي من 

أمراض الرسطان .
2-مركبات اإلندوالت بالكرنب

هناك مركبات تسمي اإلندوالت بالكرنب تعمل 
عىل حماية أنس�جة الثدي من  املواد املرسطنة 

كاملضادات الحرشية و غريها.

سرتات حتمي الدجاج من الربد!!

من هنا وهناكعندما كان أشعب صبيًا ..

حسني الساعدي

 حدث مرة أن كان وايل الحجاز س�ائراً 
يف الطريق فس�أله : هل تعرف القراءة 
ي�ا غالم , فقال : نعم فس�أله أن يقول 

شيئاً ، فقال : انا فتحنا لك فتحاً مبيناً 
ف�رس األمري من هذا الج�واب وأعطاه 
ديناراً .. فرفض الصبي أشعب أن يقبل 
الدينار ، فسأله األمري عن سبب رفضه 
، فقال أشعب : أخاف أن يرضبني أبي 

فق�ال األمري : قل له أن األمري هو الذي 
أعط�اك الدينار فقال أش�عب : انه لن 

يصدقني . 
وملاذا فس�كت الغالم لحظة ، ثم قال : 

الن هذه ليست عطية امللوك.

بريطانيتان  وف�رت س�يدتان 
قامت�ا  صغ�رية  س�رتات 
بحياكتها من الصوف لحماية 
60 دجاجة من برد الش�تاء يف 

بادرة غريبة لكنها ظريفة.
نيكوال كون�دون ووالدتها آن، 
استضافتا 60 دجاجة نصفها 
تقريبا كانت تعيش يف أقفاص 
بعضه�ا  بجان�ب  مرتاص�ه 
البع�ض حت�ى يزي�د إنتاجها 
تتمك�ن  ل�م  لذل�ك  للبي�ض، 
الدجاج�ات م�ن التأقل�م مع 
الجو بعد اس�تغناء أصحابها 

عنها.
الس�رتة  إن  نيك�ول  وتق�ول 

الواحدة تأخذ من الوقت نصف 
مش�رية  لخياطته�ا،  س�اعة 
إىل أن�ه م�ن امله�م أن يع�رف 
الناس الظ�روف الصعبة التي 
تعيش�ها تلك الطي�ور خاصة 
وأن جس�مها ال يغطي�ه كثري 
من الريش بع�د خروجها من 

األقفاص.
ه�ذه الب�ادرة الق�ت إعجاب 
املحيطني بالسيدتني فازدادت 
الطلب�ات ع�ىل رشاء »س�رتة 
املبال�غ  أن  حي�ث  الدج�اج« 
الس�رتات  ل�رشاء  املدفوع�ة 
تذهب لع�الج األيتام املصابني 

باإليدز يف جنوب إفريقيا.

عـامـوي

افـقـي

بدون تعليق
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ال يبقى سوى االحرتام
ات امض���اء

رابعة الختام 

مس���احة لل���رأي

كثشرا مشا نختلشف وقليال مشا نتفق هذه هي عشادات البشر، وناموس 
الكشون، االختشالف أصبح مثل قهوة الصباح ال غنى عنشه عىل كل األصعدة، 
يف العمشل بشن زمالء مهنة واحدة وقشد يكونون جميعشا منحدرين من بيئة 
علميشة واحدة وأبناء ثقافشة وعقيدة ووطن، ولكنه االختالف وحده يششق 
صفشوف أبنشاء العائلشة الواحشدة واألرسة الواحدة. وصديقك الذي يششبهك 
كثرا حتى أن بعض املالمح تصر بعد سشنوات متششابهة وليسشت العادات 
والسشلوك فقشط، واألزواج خاصشة أولئك الذيشن لم يجف حشر املأذون عىل 
قسشائمهم بعشد، وأصحاب سشنة أوىل زواج، يحتاج األمشر للكثر من الوقت 
والجهشد حتى يتفهموا أن البيئشات املختلفة والثقافشات املتباينة ال يمكنها 
تفريخ عقول متششابهة وعادات تتطابق وتتماثل، ولكن االختالف يجب أن 

يكون باحرتام.
نختلف قدر ما نشاء وقد تذهب مراكبنا كالً إىل شاطئ غر الذي نسلكه 
ولكنهشا ال ينبغشي أبدا أن تصطدم بأمواج متالطمة بشل يجب أن تظل تبحر 
بأمشان حتى وإن لم نعد عشىل متنها، فبالتأكيد مازال عىل متنها أششخاص 
كانشوا باألمشس رفقشاء درب، ورشكاء حيشاة. كثشراً مشن األزواج يختارون 
االنفصال ولو بعد سشنوات طويلة من العشرة وربما تخللها الحب محاوالً 
البقاء دون جدوى، سشنوات من املؤكد أنهشا كانت تحظى باهتمام وحفاظ 
الطرفن عشىل بقائها وإال مادامت هذه السشنوات، إىل هنا األمر يبدو عادياً 
وطبيعيشاً ولكن ما بعد االنفصال هو ما أصفه بش”حشرب األحباب”، يتنابز 
الطرفشان باأللقاب ويكيلون لبعضهم البعض الششتائم والسشباب ويتحول 

األمر إىل معركة تالسن وتراشق ال ينجو منها أحد واألبناء هم الضحية.
ملاذا ال يختلف األزواج باحرتام مقررين مستقبل األبناء بكل مودة وربما 
يتشزوج أحد الطرفن داعياً الطشرف اآلخر لحضور حفل الزواج رفقة األبناء 
متمنياً ملن كان يوما ما رشيكاً له حياة زوجية سعيدة، عىل األقل هذا األمر 
سشيضمن لألبناء نفسية أفضل وبيئة تربوية سشليمة يتعلمون فيها الحب 
واالحشرتام بال كلمات إنششائية ودروس خطابة. ولكن لألسشف ما يحدث ال 
ينبشئ بشأن االثنن كان بينهما حشب أو حياة، واألمثلة عشىل حروب األحباب 
و”خناقات” بعد االنفصال كثرة، ولكن أحدثها وأكثرها طزاجة ما رصحت 
بشه النجمشة املرصية نيلشي كريم بعشد انفصالها عن زوجها خبشر التغذية 
الدكتشور هاني أبوالنجا ووالد ابنتيها سشيلينا وكينده، حيث قالت بعد فرتة 
طويلشة من نفشي خر انفصالهما “أنا امرأة حشرة”، وكان البعض قد توقع 
عشدم ميل نيلي لتجريح زوجها التي كانشت ال تكف عن القول إن ما بينهما 
قصة حب وعششق وتفاهم، فهل هكذا بن ليلشة وضحاها بات األمر مجرد 

سجن تحررت منه؟
والغريب أن الدكتور هاني أبوالنجا نفسشه لم يبادلها نفس األمر ولكنه 
اكتفى بالقول “نعم انفصلت عن أم األوالد حديثاً وأتمنى لها كل التوفيق يف 
حياتها الششخصية واملهنية، واصفاً حياتهما بأنها كانت سبباً يف نجاحات 

لهما كالً عىل حدة ولم ينس الرجل ذكر ابنتيه ومدى عشقه لهما”.
هكشذا حافشظ الرجل عىل ششعرة معاوية بينشه وبن امشرأة كانت يوماً 
ما تششاركه بعضاً من نفسشه. االختالف وارد وبقوة ولكن ال يبقى سشوى 
االحشرتام، ليتنا ندرك هذا جيداً ربما حافظنشا عىل عالقات قد تجدد دماؤها 

يوماً ما، وتتصالح مع عمر فائت تعيده من الغياب.

كيف تستقّر اآلراء واملعتقدات الدينية والسياسية؟ وملاذا 
نالحشظ لدى الكثر من املتصفن بسشمو املشدارك اعتقادا يف 
الخرافشات واألباطيشل؟ وما هي علة عجشز العقل عن تغير 
عقائدنشا العاطفيشة؟ كيف يمكشن اكتناه مشا يف املعتقدات 
من قشوى عجيبة؟ ملاذا يخضع اإلنسشان بغتشة إليمان كان 
يجهلشه؟ ما هشي العلة التي يرفشع بها اإليماُن اإلنسشاَن إىل 
مسشتوى أرفع من مستواه؟ ما هي العنارص النفسية التي 

تنبجس منها األرضار؟
أسئلة يسعى الكثر من املفكرين السابقن واملعارصين 
إىل اإلجابة عنها، ومن بن هؤالء الفرنيس غوسشتاف لوبون 
الشذي يلفت إىل أن هناك الكثر ممن يخلطون املعتقد أحيانا 
باملعرفشة عىل مشا بينهما من اختالف كبشر، ويجد أن العلم 
واالعتقاد أمران مختلفان يف تكوينهما ومصدرهما، وبالرأي 
واملعتقد يتم سشرنا، وعنهما تنشأ أكثر حوادث التاريخ وال 
فرق بينهما وبن املحِدثات األخرى من حيث كونهما تابعن 

لنواميس، وإن كانت هذه النواميس لم تعّن بعد.
كما يثر الواقع أسئلة كثرة بدوره: ملاذا يسود نوع من 
ضعشف الذاكرة يولّد بدوره عنشاء يف التفكر لدى الكثرين؟ 
أال يشؤّدي هذا بدوره إىل أن تكشون حياة األمم أكر دليل عىل 
رضورة التجشارب املكررة البارزة؟ ملاذا يجب أحيانا تخريب 
مدن كثشرة وإراقة دماء غزيرة كي تفقه أمة بضع حقائق 
تجريبية؟ ملاذا ال تسشتمر اسشتفادة األمم من التجارب زمنا 
طويشال؟ أال ينتشج ضعف ذاكرة املششاعر عشدم انتفاع جيل 

الحق بتجارب جيل سابق؟
يصف لوبون املعتقد يف كتابه “املعتقد واملعرفة” بأنه كل 
مشا هو من عمل اإليمان، وأنه متى اسشتعان املرء يف تحقيق 
صحة املعتقد بالتأمشل والتجربة ال يظل املعتقد معتقدا، بل 
يصبح معرفة. ويششر إىل أن املعرفشة هي عنرص الحضارة 
األسايس، وهي العامل الكبر يف ارتقائها املادي، وأما املعتقد 

فهو الذي يرسم وجهة األفكار، ومن ثم وجهة املصر.
ويشر كذلك إىل أن روح اإلنسان تمقت الشك، وال تطيق 
االرتياب. وإذا تطرق الششك أحيانشا إىل قلب املرء فذلك ألجل 
محشدود، فاإلنسشان يفتقشر إىل إيمشان ديني أو سشيايس أو 
أخالقي يهيمن عليه عناء التفكر، وإذا تداعى معتقد فذلك 
ليحشل مكانه معتقد آخر، وال حول للعقل إزاء هذه السشنة 

القاهرة التي ال تتبدل.
أال يتجشىل للكثر مّنا أن الراهن ينشذر بعدم االعتبار مّما 
سشبق، واألخطر من ذلك هو اإلنشذار رّبما بإعادة الدوران يف 
حلقشة دامية من األفكار واألفعشال التي ال يتبدّى أّي خالص 
منهشا إال بتفعيشل التفكشر، واللجشوء إىل الذاكشرة كي تبقى 
متنّبهشة متيّقظة عىل الدوام. فهل نلجأ إىل الذاكرة لنسشتدّل 

بها عىل دروب خالص من متاهات الواقع الدموية؟

هيثم حسين 

ضعف الذاكرة وعناء التفكري

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


