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العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي
صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 36

االمام علي »عليه السالم«

إياك ومصادقة

 الكذاب فإنه يقرب عليك البعيد، 

ويبعد عليك القريب

ص4روسيا جتهز ردا جويا لرتكيا

أمريكا تريد تسقيط روسيا يف العراق
تضرب مدنيين في المناطق المغتصبة بالصواريخ وتلصق التهمة بموسكو

     المستقبل العراقي / خاص

كشفت مصادر سياس�ية بارز، أمس األربعاء، عن 
س�عي الواليات المتحدة األميركية وفرنس�ا بإلصاق 
تهم بروس�يا عبر جّرها إلى ض�رب أهداف في العراق 
بصواريخ موجهة ومن ث�م اتهامها بالقيام بمجازر، 
الفت�ة إل�ى أن ه�ذه الخطة ج�اءت بع�د أن تصّرفت 
روسيا بحكمة مع إسقاط تركيا لطائرة روسية على 
حدود سوريا.وأكدت المصادر ل�«المستقبل العراقي« 
أن »واشنطن منزعجة من روسيا ومن نجاح خططها 
وضرباته�ا في إضعاف )داعش( ف�ي المنطقة فضالً 
عن النظر إليها كقّوة صاعدة في العالم تحّل بديالً عن 

الدور األميركي في القضايا المصيرية«.
وقال�ت المص�ادر، أن أمي�ركا كان�ت تق�ف خلف 
إسقاط الطائرة الروس�ية من قبل تركيا فوق سوريا 
من أجل جر موسكو إلى حرب مع أنقرة، إال أن روسيا 

تصرفت بحكمة مع هذه االستفزازات.
وأشارت المصادر إلى أن أميركا وفرنسا ستعتمدان 
على إلصاق تهم بروسيا باستهداف مدنيين في العراق 
مثلما فعلت في روس�يا، وذلك عبر اتهامها بس�قوط 
صواري�خ موجه�ة من بح�ر قزوين على الع�راق، إال 
ان المص�ادر قال�ت أن روس�يا واعي�ة تمام�اً له�ذه 

المخططات.
ويب�دو أن فرنس�ا وقعت مبك�راً في ش�راك هذه 
اللعب�ة، إذ أدت طلعاته�ا الجوي�ة ف�وق الموصل إلى 
مقت�ل نحو 28 طفالً مدنياً عندما تم قصف مدرس�ة، 

وهو األمر الذي تكتم عنه الجميع حّتى اآلن.
وقال�ت المص�ادر أيضاً، أن أميركا تش�عر بورطة، 
وفرنسا تعاني ضغطاً ألنها فشلت في حماية السّكان 
م�ن اإلرهابيين الذين آوته�م طوال الفت�رة الماضية 
وهو األمر الذي يستوجب رمي الثقل على روسيا في 

هذه المرحلة.

الـفـيـضـانـات
تعـم قطـر والـسـعـوديـة: 

انكشـف الفسـاد
مـحـافــظ الــبـصـرة لـلـسـفـيــر االمـريــكـي:

5نــرغـب بـاستقطـاب املستثمـريـن 2

      بغداد / المستقبل العراقي

 ق�ال وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي ج�ون 
كي�ري ي�وم األربع�اء إن زعم�اء إس�رائيل 
والفلس�طينيين وصل�وا إلى نقطة حاس�مة 
وإن األم�ر متروك لهم التخ�اذ قرارات مهمة 

تؤدي إلى سالم دائم.
ووص�ل كي�ري إلى بوس�طن بع�د زيارة 
للشرق األوسط استغرقت يوما أجرى خاللها 
مناقش�ات م�ع رئيس ال�وزراء اإلس�رائيلي 

الفلس�طيني  والرئي�س  نتنياه�و  بنيامي�ن 
محمود عباس.وقال كيري للصحفيين »نحن 
قلقون للغاية بش�أن العنف وإمكانية خروج 

الوضع عن نطاق السيطرة.«
وأض�اف »أرى أنن�ا ربما نص�ل إلى نقطة 
حاس�مة حي�ث يكون عل�ى الجانبي�ن اتخاذ 
قرارات مهمة من أجل المس�تقبل وأتمنى أن 

يتخذا خيارات تدفع باتجاه السالم الدائم.«
تش�جع  المتح�دة  الوالي�ات  أن  وتاب�ع 
الجانبين على اتخاذ »خطوات إيجابية« للحد 

م�ن التوت�رات وإبداء التزام فعل�ي تجاه حل 
الدولتين.

ووص�ف كي�ري موج�ة هجم�ات طع�ن 
ودهس بالس�يارات نفذها فلسطينيون بأنها 

»أعمال إرهابية« يجب إدانتها.
وق�ال الجيش اإلس�رائيلي إن فلس�طينيا 
هاجم ثالث�ة جنود إس�رائيلي������ين وأحد 
أفراد ش�رطة الحدود بس�يارته ي�وم الثالثاء 
في طري�����ق بالض��فة الغربي�ة المحتلة 

فأصاب األربعة.

كريي يغض النظر عن ارسائيل وحيمل الفلسطينيني مسؤولية إحالل السالم!

ص4خـبـيـر امنـي: تــركـيـا زودت »داعـش« بصــواريـخ الستهـداف الـطـائـرات الـروسيـة
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واشنطن هتمل شيوخ الفنادق: نتعامل مع »سنة« 
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وصف عمليات »السكاكين« ضد اإلسرائيليين بـ »اإلرهابية«

       بغداد / المستقبل العراقي

»الواش�نطن  صحيف�ة  نش�رت 
تايم�ز« االمريكية، تقريراً موس�عاً 
عن ح�ال الزعماء الس�نة وهم في 
حالة تخبط � كما تدعي الصحيفة�  
بعد شعورهم بان الجانب االمريكي 
قد تخلى عنهم، فضالً عن الحكومة 
العراقية التي يقول�ون عنها انها ال 
تريد مساعدتهم. وتضيف الصحيفة 

في تقريرها، ان مسؤولي واشنطن 
فش�لوا ف�ي العم�ل م�ع االط�راف 
الس�نية النه�اء تنظي�م داعش في 
مناطقه�م، وي�رون ان روس�يا قد 
تق�دم الدع�م المنتظر م�ن امريكا.

رغم اعتراف اوباما بإنتاج »صحوة 
سنية ثانية« لكسر سيطرة مسلحي 
داع�ش عل�ى المناطق الس�نية، إال 
ان ه�ذا االم�ر يس�ير بطيئ�اً، وفقاً 
خ�الل  س�نة  ش�يوخ  الدع�اءات 

مقابلته�م مع صحيفة الواش�نطن 
تايم�ز، الذين اكدوا عتم�ة الصورة 
في العراق وكيف اهدرت واش�نطن 
الصح�وة  نه�ج  الع�ادة  الفرص�ة 
السابق لمحاربة االرهابيين. الشيخ 
صب�اح المح�الوي، زعيم عش�يرة 
آلبو محل التي لعب�ت دوراً محورياً 

في الصحوة السنية االولى .
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      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف الخبير االمن�ي حمزة ابو الص�وف، أمس 
االربعاء، عن تزويد االس�تخبارات العسكرية التركية 
تنظيم “داعش” االجرامي في الموصل وحلب مؤخرا 
بصواري�خ ارض جو متطورة الس�تهداف الطائرات 

الروسية.
وق�ال ابو الصوف إن “االس�تخبارات العس�كرية 
والجماع�ات  االجرام�ي  “داع�ش”  زودت  التركي�ة 
االرهابي�ة ف�ي الموص�ل وحل�ب مؤخ�را بصواريخ 
ارض ج�و متطورة الس�تهداف الطائرات الروس�ية، 
حيث وصلت تلك الصواريخ عبر منطقة فيش خابور 

“المثلث التركي العراقي السوري”.
واض�اف ان “االس�تخبارات التركي�ة تنش�ط في 
ه�ذه المنطق�ة لتهريب اح�دث االس�لحة االميركية 
للجماعات االجرامي ف�ي الموصل وحلب”، موضحا 
أن “عناصر اجرامية على عالقة متواصلة مع عناصر 
االس�تخبارات التركية عبر احدث االجهزة المتطوره 

في االتصاالت”.
واش�ار اب�و الص�وف إل�ى أن “دخ�ول وخ�روج 
الضب�اط االت�راك للمنطق�ة المذكورة يتم بواس�طة 
عناص�ر تنظي�م داع�ش حي�ث يوج�د لديه�م غرفة 
عمليات”بالمثلث” المش�ار اليه”، مؤك�داً أن “تركيا 
تس�عى جاهدة للحف�اظ على خطوط ام�داد داعش 

باالسلحة المتطورة السيما صواريخ ارض جو”.
واعلنت روس�يا عن اس�تهداف الطائرات التركية 
لطائرة تابعة لس�الح الجو الروسي نوع سو 24 مما 
ادى الى س�قوطها، ومقتل احد الطيارين، في الوقت 

الذي مازال مصير الطيار االخر مجهوالً.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت حركة التغيي�ر الكردية، أمس األربع�اء، على موقفها 
“الثابت” بش�أن مش�روع قانون رئاس�ة اقليم كردستان، فيما 

شددت على ضرورة تطبيع األوضاع السياسية في االقليم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة شورش حاجي، خالل 
مؤتم�ر صحفي مش�ترك مع عض�و المكتب السياس�ي لإلتحاد 
الوطني الكردس�تاني س�عدي بيرة، عقد في الس�ليمانية عقب 
اجتماع وف�د الحزبين، وحضرته، الس�ومرية نيوز، إن “موقف 
حركة التغيير ثابت بش�أن األوضاع في كردستان”، مشددا على 

“ضرورة تطبيع األوضاع السياسية في اإلقليم”.
وأضاف حاجي، “نحن واإلتحاد مصرون على مشروع قانون 

رئاسة اإلقليم ونعمل من أجله”.
من جانب�ه، أكد بيرة “تلمس�نا إش�ارات إيجابي�ة لذلك بدأنا 

بالمرحلة الثانية لالجتماعات”.
وأطلق االتحاد الوطني الكردستاني االسبوع الماضي مبادرة 

لتقريب األطراف السياسية في إقليم كردستان.
ويش�هد إقليم كردستان أزمة سياسية وقانونية على خلفية 
ظهور خالفات بين األطراف السياس�ية الرئيس�ية بشأن قانون 

رئاسة إقليم كردستان.

      بغداد / المستقبل العراقي

اتهم�ت عضو لجن�ة المرأة النيابية س�هام الموس�وي، أمس 
االربعاء، قادة كتل سياس�ية )لم تسمها( بالتحفظ والتخوف من 
قانون الحماية من العنف االسري. وقالت الموسوي ان “هناك عددا 
م�ن النواب اضافة الى قادة بعض الكتل السياس�ية لديهم تحفظ 
على هذا القانون، ويرون ان الرجل يجب ان يكون هو المس�يطر 
وصاحب القرار وصاحب الرأي في العائلة والمجتمع”. واضافت 
ان “الغاية من هذا القانون هو خلق عالقة ودية بين افراد االسرة 
واساليب متحضرة في التعامل ووضع حد للممارسات الوحشية 
من قب�ل البعض تجاه اس�رهم”، مبينة ان “الم�رأة في المجتمع 
العراقي والعديد من المجتمعات الش�رقية تعاني من ممارس�ات 
ظالمة وتعرضها للعنف والتهميش”. واش�ارت الموسوي الى ان 
“اللجنة في ط�ور وضع التعديالت االخيرة عل�ى قانون الحماية 
من العنف االس�ري، والذي طرح الكثر من مرة في البرلمان لكنه 
واج�ه اعتراضات من بع�ض الكتل”.وتابعت “هن�اك تخوف لدى 
ق�ادة بعض الكتل السياس�ية من ان القانون تم تفس�يره على ان 
الرجل ال يس�تطيع الس�يطرة على زوجته او عائلته، او ان يكون 

هناك قانون ممكن ان يدينه او تتخذ ضده اجراءات قانونية”. 

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د عضو مجل�س محافظة االنب�ار عذال الفه�داوي، أمس 
األربع�اء، أن مراكز التطوع ف�ي محافظة األنبارش�هدت اقباالً 
كبي�راً م�ن قبل أبن�اء العش�ائر الراغبي�ن بالتطوع في الحش�د 
والمش�اركة بتحرير مناطقهم، مش�يراً الى أن 2000 مقاتل من 
أبناء المحافظة يتدربون حالياً ضمن الحش�د الش�عبيفي قاعدة 
الحبانية العس�كرية شرقي الرمادي. وقال الفهداوي إن “مراكز 
التطوع في االنبار شهدت اقباالً كبيراً من ابناء العشائر للتطوع 
بالحشد والمشاركة بعمليات تحرير مناطقهم من تنظيم داعش 
ومس�ك األرض بعد التحرير الى جانب القوات األمنية األخرى”. 
وأضاف الفهداوي، أنه “يوجد نحو 2000 مقاتل من أبناء االنبار 
بالحش�د يتدربون في قاعدة الحبانية العس�كرية )30كم ش�رق 
الرمادي( ليش�اركوا بعد انتهاء تدريبهم بعمليات تحرير مناطق 
االنب�ار ومس�ك األرض بعدها”.وتنفذ الق�وات األمنية مدعومة 
بالحش�د الشعبي وأبناء العشائر عمليات عسكرية في محافظة 
االنبار لتحرير المناطق التي يس�يطر عليها تنظيم “داعش” في 

المحافظة.

التغيري تشدد عىل تطبيع األوضاع 
السياسية بكردستان

املرأة الربملانية تتحدث عن سياسيني 
متخوفني من قانون العنف االرسي

حكومة االنبار: مراكز التطوع شهدت 
اقباالً كبريًا من ابناء العشائر

خبري امني: تركيا زودت
 »داعش« بصواريخ الستهداف 

الطائرات الروسية

حزب العامل: لن نخيل مباين سنجار إال بأمر حكومة بغداد

حمافظ البرصة للسفري االمريكي: نرغب باستقطاب املستثمرين

نائبة كردية: ال حقوق للبيشمركة يف موازنة 2016

النقل خصصت ألفي حافلة لنقل الزائرين من زرباطية الى النجف وكربالء

عمليات بغداد تصدر  »9«توصيات لزائري اربعينية اإلمام احلسني »عليه السالم«

      بغداد / المستقبل العراقي

اك�د قائ�د في ق�وات الپيش�مرگة الكردية 
في قضاء س�نجار بمحافظة نينوى ان قواته 
ال تقب�ل م�ن أي ق�وة أن تحت�ل المؤسس�ات 
حت�ى  باخالئه�ا  اياه�ا  مطلب�ا  الحكومي�ة، 
تس�تطيع تأدي�ة أعماله�ا واالس�تعداد لعودة 
االهالي.وقال القائد في  قوات الپيشمرگة في 
سنجار قاسم دربو، في تصريح صحفي انه ال 
يحق ألي قوة أن تحتل المؤسسات الحكومية، 

النها ملك للشعب وفي خدمة الشعب، مطالبا 
باخالئها حتى تس�تطيع قواته تأدية أعمالها 

واالستعداد لعودة الناس.
واوض�ح انه ال يمكن للناس أن يعودوا الى 
المدين�ة مالم تجر أي�ة اس�تعدادات لذلك، وال 

تكون المؤسسات الحكومية في دوامها.
وأضاف دربو، انه ال يجوز لوحدات حماية 
الش�عب )YPG( الجن�اح العس�كري لح�زب 
العم�ال الكوردس�تاني التركي ال��)PKK(أن 
تتحج�ج بع�دم وجود أم�ر من بغ�داد إلخالء 

المؤسس�ات الحكومية، ألن ذل�ك ليس له أي 
عالقة مع  بغداد، مشيرا الى ان قواته والناس 
ال يقبل�ون من أحد أن يحتل تلك المؤسس�ات، 
بل يج�ب إخالؤها.وتفي�د االنب�اء أن وحدات 
حماية الش�عب )YPG( تمركزت في أكثر من 
س�بع مب�اٍن حكومية في س�نجار، وهي غير 
مس�تعدة إلخالئها، بحجة أنهم ل�ن يخ�لوها 
حتى يأتي األمر من بغداد، اال ان دربو يؤكد ان 
ه�ذا العمل ال عالقة له ببغداد، بل إنه يعود إلى 

محافظة الموصل.

      البصرة / المستقبل العراقي

البص�رة  محاف�ظ  اس�تقبل 
االربعاء،  النصراوي، امس  ماجد 
بدي�وان  الرس�مي  مكتب�ه  ف�ي 
المحافظة الس�فير االمريكي في 

العراق ستيوارت جونز.
البص�رة في  وق�ال محاف�ظ 
مؤتمر صحفي مشترك بحثنا مع 
سعادة الس�فير مجمل االوضاع 
االمنية واالقتصادية والسياسية 
للعراق بص�ورة عام�ة والبصرة 
بش�كل خ�اص، وآلي�ات تفعي�ل 
مذك�رة التؤامة الموقعة س�ابقاً 
بي�ن البص�رة ووالية هيوس�تن 

االمريكية.
أن  النص�راوي  واض�اف 
المحلي�ة في محافظة  الحكومة 

البصرة ترغب بدخول الش�ركات 
األمريكية للعمل ف�ي المحافظة 
خصوصاً وان قانون االس�تثمار 
ف�ي  يس�اعد  س�وف  الجدي�د 
للعمل  المس�تثمرين  اس�تقطاب 

داخل المدينة.
وتاب�ع محافظ البص�رة كما 

بحثنا مع الس�يد جون�ز امكانية 
تبادل الخب�رات بين الجانبين في 
مج�ال الالمركزية االدارية، كون 
الواليات المتحدة لديها باع طويل 

في هذا المجال.
بدوره قال الس�فير االمريكي 
ف�ي العراق أن الوالي�ات المتحدة 

تقوم اآلن بجمع مساعدات عينية 
للنازحي�ن لفصل الش�تاء بقيمة 
س�تقدم  دوالر  ملي�ون  س�بعين 
للنازحي�ن ف�ي عم�وم مناط�ق 
الع�راق، الفت�اً ال�ى أن الوالي�ات 
المتح�دة ومن�ذ ش�هر حزي�ران 
2014، قدم�ت س�تمائة ملي�ون 

دوالر كمساعدات الى العراق.
وافاد ستيوارت جونز أن هناك 
مس�تثمرين اثني�ن م�ن الواليات 
المتحدة دخال للعمل في محافظة 
البصرة، وتحديداً للعمل في مجال 
قطاع النقل في الموانئ العراقية، 
األمريكي�ة  الس�فارة  ان  مبين�اً 
وحكوم�ة البص�رة اتفقت�ا على 
دعم الش�ركتين إلنج�اح عملهم 
بهدف دخول المزيد من الشركات 

األمريكية للعمل في البصرة.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق 
الجاف، أمس االربعاء، ب�أن موازنة العام المقبل 
تخل�و من حقوق وامتيازات لقوات البيش�مركة، 
داعي�ة السياس�يين ال�ى االبتعاد ع�ن المزايدات 
واالعتراف بأن جميع القوات لديها نفس الحقوق 

وعليها نفس الواجبات. 
وقال�ت الج�اف إن “موازن�ة 2016 لم تضمن 
حق�وق وروات�ب البيش�مركة بالتال�ي الحكومة 
اخلفت في وعودها بالموازنة السابقة والحالية”، 
مش�ددة عل�ى “ض�رورة االبتعاد ع�ن المزايدات 
السياس�ية واالعت�راف بان جميع الق�وات لديها 

نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات”. 

واضافت أن “العراق اليوم بحاجة ماس�ة الى 
التوحد ودعم القوات العسكرية سواء كانت جيش 
او حش�د او بيش�مركة”، مبينة ان “السياس�يين 
يعمل�ون عل�ى المهات�رات السياس�ية ويطلقون 
التصريح�ات المتش�نجة الت�ي تخلق الع�داء بين 

المكونات وهذا ال يخدم اال داعش االجرامي”. 
والقت مس�ودة موازنة عام 2016 اعتراضات 

عدي�دة وانتق�ادات لتخفيضه�ا روات�ب بع�ض 
المؤسس�ات الحكومي�ة المهم�ة، وخلوه�ا من 
الموازنة االس�تثمارية والمش�اريع، ف�ي الوقت 
ال�ذي دع�ا في�ه عدد م�ن الن�واب والسياس�يين 
الحكومة بعدم المساس بموازنة القوات االمنية 
والحش�د الش�عبي او تقليصه�ا، فض�اًل عن رفع 

رواتب اصحاب الدرجات الدنيا.

      بغداد / المستقبل العراقي

فيما أصدرت قيادة عمليات بغداد 
أم�س األربع�اء توصياته�ا األمني�ة 
للزائري�ن المتوجهي�ن ال�ى مدين�ة 
كربالء لتأدية مراسم زيارة اربعينية 
االمام الحسين بن علي عليه السالم، 
النق�ل الخ�اص ف�ي  أعلن�ت هيئ�ة 
محافظة واس�ط تخصيص أكثر من 
ألفي حافلة مختلف�ة األحجام لنقل 
زائري األربعينية من منفذ زرباطية 

الى مدينتي النجف وكربالء.
بي�ان  ف�ي  القي�ادة  ودع�ت 
“المس�تقبل العراق�ي” نس�خة منه 
أصحاب المواك�ب بضرورة التعاون 
مع القوات األمنية لضمان انسيابية 

توجه الزائرين الى مدينة كربالء.
ض�رورة  عل�ى  البي�ان  وأك�د 
ف�ي  اش�خاص  أربع�ة  “تخصي�ص 
الموك�ب لمتابع�ة محيط�ه، وكذلك 
الم�واد الغذائي�ة المس�تخدمة ف�ي 

الطبخ وعمليات توزيعها”.
“األش�خاص  عل�ى  وش�ددت 
المس�تفيدين م�ن الطع�ام والتأك�د 
من االوان�ي والقدور التي يحملونها 
الحتمال ان تكون مفخخة”.وتابعت 
بذك�ر توجيهاته�ا ومنه�ا “التأك�د 
م�ن عدم وجود أي جس�م قريب من 
الموكب، واخبار القوات األمنية فوراً 
عن ان وجد”. ودع�ت أيضا الى عدم 
تس�لم المواد الغذائي�ة وقناني الغاز 
من قبل األش�خاص غير المعروفين 

الحتم�ال ان تك�ون بع�ض القناني 
مفخخة”.وش�ددت عل�ى “التواصل 
م�ع الق�وات األمني�ة القريب�ة م�ن 
الموك�ب والتع�رف عليه�م لضمان 
ع�دم دخ�ول اش�خاص ق�د يرتدون 

الزي األمني لتنفيذ اعمال إرهابية”.
وش�ددت أيض�اً عل�ى ض�رورة عدم 
تصديق الشائعات المغرضة التي راد 
منها تعكير صفو الزيارة، داعية الى 
وضع مطافئ الحريق في كل موكب.

بدورها، أعلنت هيئ�ة النقل الخاص 
تخصي�ص  واس�ط  محافظ�ة  ف�ي 
مختلف�ة  حافل�ة  ألف�ي  م�ن  أكث�ر 
األحجام لنق�ل زائري األربعينية من 
منف�ذ زرباطية ال�ى مدينتي النجف 

وكربالء.وق�ال مدي�ر هيئ�ة النق�ل 
الخاص في محافظة واس�ط رياض 
الغ�راوي، إن “هن�اك أكث�ر من ألفي 
حافل�ة مختلفة األحجام والس�عات 
تق�وم بنق�ل زائ�ري األربعينية من 

منف�ذ زرباطية ال�ى مدينتي النجف 
وكرب�الء وبأج�ور مناس�بة ج�داً”، 
مبيناً أن “هذه المركبات تعمل بشكل 
متواصل على مدى 24 س�اعة يومياً 
بعد أن تم تخصيص خمس س�احات 

كبي�رة لوقوفها في منف�ذ زرباطية 
وث�الث س�احات في الك�وت إضافة 

الى ساحات في النجف وكربالء”.
وأضاف الغراوي، أن “هيئة النقل 
في واسط نشرت عش�رات المفارز 
على امت�داد الط�رق الخارجية وفي 
س�احات الوقوف المذكورة لمراقبة 
أجور النقل التي يتم اس�تيفاؤها من 
هؤالء الزوار”، مشيراً الى، أن “أغلب 
أصحاب تلك الباصات هم من القطاع 
الخاص وم�ن مختل�ف المحافظات 
العراقية وليس من واسط وحدها”.

“هن�اك  أن  الغ�راوي،  وتاب�ع 
ع�دداً م�ن الباص�ات التي أرس�لتها 
النج�ف  ف�ي  المقدس�ة  العتب�ات 
وكربالء للمس�اهمة بنق�ل الزائرين 
مع حاف�الت وباصات اخ�رى تعود 
للدوائ�ر والمؤسس�ات الحكومية”، 
مؤكداً “دخول أكث�ر من 700 حافلة 
إيراني�ة تعم�ل عل�ى ثالث�ة محاور 
هي زرباطي�ة كوت وك�وت كربالء 
وكوت النجف”.وأشار الغراوي، الى 
أن “الحكوم�ة المحلي�ة وم�ن خالل 
اللجن�ة المش�كلة لمتابع�ة الزي�ارة 
األربعينية هيأت العديد من محطات 
تعبئة الوق�ود لتجهيز تلك الحافالت 
بالوق�ود وبالس�عر الرس�مي وعلى 
مدار الس�اعة”، الفتاً أن “قضية نقل 
الزائرين القادمين من منفذ زرباطية 
تجري بش���كل جيد ومسيطر عليه 
وال توج�د اختناق�ات كما حصل في 

العام الماضي”.

السفري الفرنيس يشكر العراق عىل تقديم معلومات استخباراتية قبيل هجامت باريس
      بغداد / المستقبل العراقي

قدم س�فير فرنس�ا ل�دى العراق 
م�ارك باريت�ي أم�س االربعاء ش�كر 
ب�الده ال�ى الحكوم�ة العراقي�ة على 
الت�ي  االس�تخباراتية  المعلوم�ات 
قدمتها بغداد لباريس ُقبيل الهجمات 
االخي�رة عل�ى العاصم�ة الفرنس�ية 

والتي خلفت 129 قتيال.
ج�اء ذل�ك خ�الل لق�اء الس�فير 
فيلي�ب  العقي�د  برفق�ة  الفرنس�ي 
غوس�الن ملح�ق األم�ن الداخلي مع 
وزي�ر الداخلية العراقي محمد س�الم 
الغبان ببغداد وفق بيان للداخلية ورد 

لشفق نيوز.
وقال الوزير العراق�ي ان “تنظيم 
داعش اإلرهابي يس�تهدف اإلنسانية 
والتدمي�ر  القت�ل  وس�ائل  بأبش�ع 
ومسؤوليتنا تقتضي أن نعمل بشكل 

وثيق لمواجهة ه�ذا الفكر المتطرف 
وأدواته القاتلة”.

ونقل الغبان “تعازيه الش�خصية 
الع�راق  وتع�ازي حكوم�ة وش�عب 
الفرنس�ية  الش�عب والحكومة  ال�ى 
بتفجيرات باريس األخيرة وس�قوط 
الضحايا من األبرياء”, مبيناً “أهمية 
العم�ل على تش�كيل غرف�ة عمليات 
استخبارية لتنسيق المواقف وتوحيد 

الجهود ضد اإلرهاب”.
من جهته أكد الس�فير الفرنس�ي 
أن “اعت�داءات باريس األخيرة جاءت 
نتيج�ة فش�ل التنظي�م اإلرهابي في 
ديالى وبيجي وسنجار على يد قوات 
األمن العراقي�ة”، منوها الى “أهمية 
المزيد من التعاون لتالفي أي هجمات 

للتنظيم”.
وأشار باريتي وفي مجال التعاون 
الثنائ�ي بي�ن الع�راق وفرنس�ا على 

الصعي�د األمن�ي ان�ه س�يتم تنظي�م 
دورة تدريب للمختصين في مكافحة 
المتفجرات ومكافحة تزوير الوثائق 
والحف�اظ على التراث ف�ي المنطقة 
وال س�يما العراق.وبي�ن ان الرئي�س 

الفرنس�ي كلف مدير متح�ف اللوفر 
لتقدي�م تقري�ر عن مكافح�ة تهريب 
ومتاجرة اآلثار وكذلك تنسيق الجهود 

لمكافحة جرائم االتجار بالبشر.
ال�ى  الفرنس�ي  الس�فير  ولف�ت 

لض�رب  الدول�ي  الجه�د  “تواص�ل 
عصابات داعش اإلرهابية في العراق”، 
مقدماً ش�كره الجهزة االستخبارات 
العراقية على معلوماتها القيمة التي 
قدمتها لفرنسا ابان الهجمة االخيرة 

وقبلها.
واك�د مدي�ر ع�ام االس�تخبارات 
ف�ي ال�وزارة ال�ذي حض�ر االجتماع 
الفرنس�ي  الجان�ب  زود  الع�راق  أن 
بمعلوم�ات قب�ل أربع�ة أش�هر ع�ن 
معس�كر ف�ي مدينة الرقة الس�ورية 
لتدريب الناطقين بالفرنس�ية لتنفيذ 

عمليات إرهابية في فرنسا وأوربا .
الملحق األمني الفرنس�ي الس�يد 
فيليب غوس�الن أش�ار ف�ي معرض 
حديث�ه ع�ن إمكاني�ة زي�ارة رئيس 
مكافح�ة اإلره�اب ف�ي فرنس�ا الى 
العراق لتنس�يق الجهود وبدء مرحلة 

جيدة من التعاون.
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      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت رئاس�ة جامع�ة بغداد، عن تمديد القبول للدراس�ة 
المسائية في الكليات التابعة لها.

وقال رئيس الجامعة عالء عبد الرسول في حديث لوسائل 
اعالم محلية، ان ‘جامعة بغداد قررت تمديد القبول للدراسة 

المسائية في جميع الكليات التابعة للجامعة’.
واضاف عبد الرس�ول ان ‘القبول س�يمدد لمدة ثالثة ايام 

فقط’.
يذك�ر ان وزارة التعلي�م العال�ي اعلنت، في 19 ىتش�رين 
الثان�ي 2015، ع�ن اطالقه�ا اس�تمارة التقدي�م للدراس�ة 
المس�ائية بالكلي�ات األهلي�ة، فيم�ا ق�ررت تمدي�د التقديم 

للدراسة الصباحية.

جامعة بغداد متدد القبول للدراسة املسائية بالكليات

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

 اتهمت األمن والدفاع النيابية, 
أم�س األربع�اء, واش�نطن بخرق 
بن�ود عقده�ا م�ع بغ�داد لتجهيز 
العراق بطائرات f16 , وفيما دعت 
وزارة الدفاع للضغط على الجانب 
األمريكي, كش�فت عن التعاقد مع 
روس�يا لتجهزي الجي�ش العراقي 

بلواء آلي مدرع.
وتأتي هذه االتهامات متطابقة 
م�ع اللغ�ط الدائ�ر بش�أن وج�ود 
جدي�ة  وع�دم  أمريك�ي  تقاع�س 
بمحارب�ة اإلره�اب ف�ي الع�راق, 
فضال عن اتهامات لواشنطن بدعم 
»داع�ش« بالعراق, وفق�اً لمقاطع 
فيدي�و مص�ورة نش�رها الحش�د 

الشعبي.   
وقال رئيس اللجنة النائب حاكم 
الزاملي ان«الجانب األمريكي مازال 
متلكئا ف�ي تجهيز الع�راق بعقود 

.»f16 التسليح ومنها طائرات
وأوض�ح ان » الع�راق تس�لم 3 
طائ�رات فق�ط من أص�ل 5 ضمن 

.»f16 الوجبة األولى لطائرات
وتابع ان« هناك طائرة سقطت 
في اريزونا ، ووصل�ت إلى العراق 
4 طائرات فقط منها طائرة تعاني 
عطال فني�ا ف�ي منظومة ال�رادار 
لتدخ�ل الخدم�ة 3 طائ�رات حتى 
أالن، وه�ذا خ�ارج ضوابط وبنود 
العق�د ال�ذي دف�ع الع�راق مبلغه 

كامال«.
ال  العق�د  بموج�ب  وأض�اف« 
يتحم�ل الع�راق أي�ة تكالي�ف عن 
س�قوط اي طائ�رة ف�ي اراض�ي 
واج�واء الدول�ة الت�ي ت�م التعاقد 

معها ».
وبي�ن ان » واش�نطن ارج�أت 
تجهيز الدفع�ة الثانية من طائرات 
f16 إل�ى العراق حت�ى مطلع العام 
المقبل بعد ان كان مقررا وصولها 

خالل االسبوع الحالي«.
وأكد ان »اللجنة النيابية الزمت 
وزارة الدف�اع بمخاطب�ة الجان�ب 

األمريكي لإلسراع بتجهيز الدفعة 
الثانية من الطائ�رات في موعدها 
المتف�ق علي�ه وتعوي�ض الع�راق 

بطائرة أخ�رى جديدة بدال من تلك 
التي سقطت في والية اريزونا«.

واش�ار ال�ى ان »قيم�ة طائرة 

f16 تص�ل الى 100 ملي�ون دوالر 
، وقد س�دد العراق مبل�غ عقد تلك 

الطائرات كامال دون تأخير«.

وبش�أن عق�ود التس�ليح م�ع 
روس�يا ، اك�د الزامل�ي ان »اللجنة 
النيابية تابعت اس�تكمال تفاصيل 

الروس�ي  الجان�ب  م�ع  التعاق�د 
لتجهي�ز الع�راق بلواء أل�ي مدرع 
يتضمن دبابات ت�ي 90 ومدرعات 

وقاذف�ات له�ب وأس�لحة خفيفة 
ومتوسطة ».

عل�ى  »الحص�ول  ان  وأوض�ح 
ش�أنه  م�ن  الم�درع  الل�واء  ه�ذا 
تغيي�ر س�تراتيجية الح�رب ض�د 
العصاب�ات االرهابي�ة ، فضال عن 
ان تلك الدبابات تفوق قدرة دبابات 

االبرامز االمريكية«.
وبين أن«األيام المقبلة ستشهد 
وص�ول طائرتي�ن L159 لتكتم�ل 
الدفع�ة األول�ى م�ن العق�د ال�ذي 
بأرب�ع  الع�راق  تجهي�ز  يتضم�ن 
طائرات تشيكية الصنع », مضيفا 
مس�تمر  التش�يكي  الجان�ب  أن« 
بتجهي�ز الع�راق وف�ق الس�قوف 

الزمنية المحددة«.
وتس�لمت بغداد في شهر تموز 
الماض�ي, أول دفعة م�ن مقاتالت 
أف 16 األميركي�ة، ضم�ن اتف�اق 
مب�رم من�ذ أع�وام مع واش�نطن، 
وذلك فيما تخوض القوات األمنية 
حربا ضد عصابات داعش، في عدة 

جبهات.
والوالي�ات  الع�راق  وأب�رم 
المتحدة اتفاقا عام 2011 لش�راء 
36 مقاتل�ة م�ن ه�ذا الط�راز، إال 
أن تس�ليم المقاتالت تأج�ل العام 
الماض�ي بعد س�يطرة داعش على 
مس�احات واس�عة من الب�الد في 

حزيران الماضي.
األم�ن  لجن�ة  لعض�و  وس�بق 
والدف�اع  نيازي معم�ار اوغلو أن 
كش�ف بان الع�راق تس�لم صفقة 
اس�لحة روس�ية جدي�دة متطورة 
لبن�اء قدرات�ه العس�كرية لمقاتلة 
داعش, مشيرا  ان العراق وّقع على 
ش�راء اس�لحة روس�ية بقيمة 12 
مليار دوالر لتجهيز قواتنا األمنية.

وتسلم العراق في 4 من شهر تموز 
الماض�ي, أربع طائ�رات مروحية 
قتالية من روس�يا متقدمة لتنضم 
الفاعل�ة  القتالي�ة  األس�راب  إل�ى 
لس�الح طي�ران الجي�ش وتعزيزاً 
ل�دوره الريادي الفاعل في حس�م 

المعركة ضد »داعش«.

F16 واشنطن تعاود عرقلة التسليح.. وبغداد تتهمها بخرق بنود صفقة الـ
الدفاع البرلمانية تدعو الحكومة إلى الضغط على البيت األبيض

       المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أعلنت فرنس�ا عن تدمير مركز قيادة 
التنظيم اإلرهابي بمدينة الموصل, وسط 
أنب�اء عن مقتل قيادي ب�ارز في التنظيم 
اإلرهابي في الضربة الجوية التي نفذها 

الطيران الفرنسي.   
وتأت�ي الغارة الفرنس�ية بع�د يومين 
م�ن إعالن رئي�س هيئ�ة أركان الجيوش 
الفرنس�ية أن مقاتالت عل�ى متن حاملة 
الطائرات الفرنسية شارل ديغول ضربت 
أهدافا لتنظيم »داعش« للمرة األولى منذ 

وصولها إلى شرق المتوسط.
ومساء أمس األول الثالثاء، استهدفت 
مقات�الت راف�ال التابع�ة لس�الح الج�و 
الفرنس�ي مرك�ز قي�ادة تابًع�ا لتنظي�م 
»داعش« في قضاء تلعفر في غرب مدينة 
الموص�ل، تم خاللها تدمير المركز، حيث 
كان�ت المقات�الت أقلع�ت من عل�ى متن 

حاملة الطائرات شارل ديغول،.
وأوضح�ت هيئ�ة األركان الفرنس�ية 
الطائ�رات  نفذته�ا  الت�ي  الضرب�ات  أن 
الفرنس�ية في العراق تمت بالتعاون مع 

القوات الجوية األميركية.
وبهذا الِشأن, كشف مصدر محلي في 
محافظة نينوى أن طائرات شارل ديغول 
اس�تهدفت مقر قي�ادة تنظي�م »داعش« 
غربي المخافظة، مبين�ا ان القصف ادى 

الى مقتل قيادي بارز في التنظيم.
»طائ�رات  ان  المص�در,  وبحس�ب 
انطلقت من حاملة الطائرات الفرنس�ية 
ش�ارل ديغول، م�ا أدى إلى مقت�ل القائد 
الميدان�ي للتنظي�م في القض�اء ابراهيم 

العفري وعدد من مساعديه«.

وقب�ل ثالث�ة أي�ام, انطلق�ت طائرات 
فرنس�ية من حامل�ة الطائرات »ش�ارل 
ديغول« اس�تهدفت مقرات تابعة لتنظيم 

»داعش« في محافظتي االنبار ونينوى.
وتأتي هذه الغارات الجوية للمقاتالت 
الفرنس�ية بع�د 10 أي�ام عل�ى هجم�ات 

باري�س األكثر دموية في فرنس�ا، والتي 
تنظي�م  وتبناه�ا  قتي�اًل،   130 أوقع�ت 

»داعش«.
في الغضون, قدم س�فير فرنسا لدى 
الع�راق م�ارك باريتي ش�كر ب�الده الى 
العراق عل�ى المعلومات االس�تخباراتية 

التي قدمتها بغداد لباريس ُقبيل الهجمات 
األخيرة على العاصمة الفرنسية.

جاء ذلك خالل لقاء الس�فير الفرنسي 
برفقة العقيد فيليب غوسالن ملحق األمن 
الداخل�ي مع وزير الداخلية محمد س�الم 
الغبان ببغداد.ونقل بيان لوزارة الداخلية 

تلقت »المس�تقبل العراقي« تأكيد الغبان 
عل�ى أهمي�ة العم�ل على تش�كيل غرفة 
عملي�ات اس�تخبارية لتنس�يق المواقف 

وتوحيد الجهود ضد اإلرهاب”.
من جهته, أكد الس�فير الفرنس�ي أن 
“اعت�داءات باريس األخيرة جاءت نتيجة 

فشل التنظيم اإلرهابي في ديالى وبيجي 
وس�نجار على يد قوات األمن العراقية”، 
منوه�ا ال�ى “أهمية المزيد م�ن التعاون 

لتالفي أي هجمات للتنظيم”.
وأش�ار باريت�ي وفي مج�ال التعاون 
الثنائي بين العراق وفرنس�ا على الصعيد 
األمن�ي ان�ه س�يتم تنظي�م دورة تدريب 
للمختصي�ن ف�ي مكافح�ة المتفج�رات 
ومكافحة تزوي�ر الوثائق والحفاظ على 

التراث في المنطقة وال سيما العراق.
وبين ان الرئيس الفرنس�ي كلف مدير 
متحف اللوفر لتقديم تقرير عن مكافحة 
تهري�ب ومتاج�رة اآلثار وكذلك تنس�يق 
الجهود لمكافحة جرائم االتجار بالبشر.

ولفت الس�فير الفرنسي الى “تواصل 
الجه�د الدول�ي لضرب عصاب�ات داعش 
اإلرهابي�ة في الع�راق”، مقدماً ش�كره 
العراقي�ة عل�ى  االس�تخبارات  ألجه�زة 
معلوماته�ا القيمة التي قدمتها لفرنس�ا 

ابان الهجمة االخيرة وقبلها.
وأك�د مدي�ر ع�ام االس�تخبارات في 
وزارة الداخلية, الذي حضر االجتماع, أن 
العراق زود الجانب الفرنس�ي بمعلومات 
قبل أربعة أش�هر عن معس�كر في مدينة 
الناطقي�ن  لتدري�ب  الس�ورية  الرق�ة 
بالفرنس�ية لتنفيذ عملي�ات إرهابية في 

فرنسا وأوربا.
يذك�ر ان تنظي�م »داع�ش« يس�يطر 
على مدين�ة الموصل منذ حزي�ران العام 
الماض�ي، فيم�ا ف�رض س�يطرته عل�ى 
الرمادي مركز االنبار ف�ي ايار الماضي، 
حي�ث تش�ن الق�وات األمني�ة مدعوم�ة 
بالحش�د الشعبي منذ أيام هجوًما واسًعا 

لطرده من المدينة.

»ديـــغــول« تــدمـر مـركـز قــيــادة »داعــش« فــي الـمــوصــل
الغارة الفرنسية أسفرت عن مقتل اإلرهابي إبراهيم العفري وعدد من معاونيه

واشنطن هتمل شيوخ الفنادق: نتعامل مع »سنة« املناطق املغتصبة!
       بغداد / المستقبل العراقي

نشرت صحيفة »الواشنطن تايمز« 
االمريكي�ة، تقري�راً موس�عاً عن حال 
الزعماء الس�نة وهم في حالة تخبط � 
كم�ا تدعي الصحيفة�  بعد ش�عورهم 
بان الجان�ب االمريكي قد تخلى عنهم، 
فض�اًل ع�ن الحكوم�ة العراقي�ة الت�ي 

يقولون عنها انها ال تريد مساعدتهم.
وتضيف الصحيفة في تقريرها، ان 
مس�ؤولي واشنطن فش�لوا في العمل 
م�ع االط�راف الس�نية النه�اء تنظيم 
داعش في مناطقهم، ويرون ان روسيا 

قد تقدم الدعم المنتظر من امريكا.
رغم اعتراف اوباما بإنتاج »صحوة 
س�نية ثانية« لكسر س�يطرة مسلحي 
داع�ش عل�ى المناط�ق الس�نية، إال ان 
هذا االمر يس�ير بطيئاً، وفقاً الدعاءات 
م�ع  مقابلته�م  خ�الل  س�نة  ش�يوخ 

صحيفة الواشنطن تايمز، الذين اكدوا 
عتمة الصورة في العراق وكيف اهدرت 
واشنطن الفرصة العادة نهج الصحوة 

السابق لمحاربة االرهابيين.
الش�يخ صب�اح المح�الوي، زعي�م 
عش�يرة آلب�و مح�ل الت�ي لعب�ت دوراً 
محوري�اً ف�ي الصحوة الس�نية االولى 
أب�ان س�نوات العن�ف المذهب�ي يقول 
ان »االمري�كان ال يتصل�ون الي�وم مع 

القبائل المؤثرة واالكثر اهمية«.
اغتي�ل العدي�د م�ن زعم�اء القبائل 
بع�د اول انتفاض�ة س�نية ض�د تنظيم 
الق�وات  انس�حبت  حينم�ا  القاع�دة 
االمريكي�ة م�ن الب�الد، داع�ش وبع�د 
تصدره المشهد الدموي في البالد اخذ 
على عاتقه اغتيال الش�يوخ المؤثرين، 
لكن المحالوي يؤكد ان هناك ش�يوخاً 
كثيرون مايزالون يتطلعون الى العمل 

مع الواليات المتحدة.

وم�ا ه�و معلن، ف�ان المس�ؤولين 
االمري�كان حت�ى اآلن جّن�دوا ودّربوا 
مقاتلين س�نة ضد تنظيم داعش بنحو 
٧٠٠٠ رجل، رغم ان التقدم في اعدادهم 
بطيء. مايكل الفالي، المتحدث باس�م 
يق�ول  االمريكي�ة  الخارجي�ة  وزارة 
»المسؤولون مس�تمرون بمحادثاتهم 
مع العراقيين من مختلف ألوان الطيف 
السياسي، بما فيها محادثات مع قبائل 
س�نية في االنبار«، مؤكداً ان »الش�يء 
الوحي�د الذي تس�معه امري�كا، هو ان 
العراقيي�ن مصمم�ون عل�ى مواجهة 

التحدي المتمثل بتنظيم داعش«.
وقال اح�د المس�ؤولين االمريكان 
الذي رفض الكشف عن اسمه، النه غير 
مخول بالحديث لالعالم، »ال يساورني 
اي ش�ك، ب�ان ه�ؤالء االش�خاص ت�م 
تجنيدهم بشكل كبير من قبل موسكو، 
الن من الصعب وصول ش�يوخ الس�نة 

الى ال�روس«. واض�اف بالق�ول ايضاً 
»نح�ن مس�تعدون للعم�ل م�ع اي من 
القبائ�ل الس�نية، ونعمل بش�كل فعال 
معهم لك�ن النقطة االساس�ية عليهم 
الديمقراطي�ة ف�ي  بالعملي�ة  القب�ول 
العراق«. واوض�ح، ان »هناك عديد من 
المش�ايخ قرروا العيش خ�ارج بلدهم 
ومعظمه�م يعمل على تقويض النظام 
ب�دالً من العيش في�ه«، مبين�اً بالوقت 
اوبام�ا  ادارة  »مس�ؤولي  ان  نفس�ه، 
ش�اركوا في الجهود الرامية لمساعدة 
م�ع  لي�س  لك�ن  الس�ني،  المجتم�ع 

المشايخ المقيمين في عمان«.
بحس�ب  المش�كلة،  م�ن  ج�زء 
المس�ؤولين االمريكان، فان مش�ايخ 
الس�نة ف�ي داخ�ل الع�راق وخارج�ه 
عل�ى ح�ٍد س�واء يحاول�ون العمل مع 
االمريكان ال الجل شيء وانما ليحصلوا 

على حقائب المال.

وصفت بعض الساسة بـ »المتخبطين«



نشرت »اس 400« في حميميم وأنقرة ال تريد التصعيد

قّررت موسكو تعزيز حماية قاعدة 
حميمي�م العس�كرية ف�ي س�وريا التي 
تنطل�ق منه�ا طائراته�ا الحربي�ة ف�ي 
حربها ضّد تنظي�م “داعش” بمنظومة 
“اس 400”، رداً عل�ى “طعن�ة الظه�ر” 
التي سّددتها أنقرة بإسقاط “سوخوي 
الثالث�اء،  س�وريا  ف�وق  روس�ية   ”24
م�ا أضفى توت�راً جديداً عل�ى العالقات 
صواري�خ  ومنظوم�ة  البلدي�ن.  بي�ن 
الدف�اع الج�وي “إس 400 -تريوم�ف” 
مخّصص�ة لتدمي�ر طائرات التش�ويش 
االس�تطالع  وطائ�رات  اإللكترون�ي، 
والكش�ف ال�راداري والتحّك�م عن بعد 
والطائ�رات  التجّس�س،  وطائ�رات 
االس�تراتيجية والتكتيكية، والصواريخ 
والعملياتي�ة  التكتيكي�ة  الباليس�تية 
الباليس�تية،  والصواري�خ  التكتيكي�ة، 
المتوس�طة  الباليس�تية  والصواري�خ 
المدى، وجميع وس�ائل الهجوم الجوي 
والمس�تقبلية.  الحالي�ة  الفضائ�ي 
وس�يتّم نش�ر هذه البطاريات المضاّدة 
للصواريخ من الجيل الجديد اس�تكماالً 
للتدابير الت�ي أعلنت عنه�ا هيئة أركان 
القوات الروس�ية ومنها إرس�ال الطراد 
“موس�كفا” التابع لألس�طول الروسي 
والمجّه�ز بمضادات أرضية وتخصيص 
مط�اردات لمواكب�ة طلع�ات القاذفات 
الروس�ية من اآلن وصاعداً، مع التأكيد 
أن الط�ّراد “موس�كو” الموج�ود أمام 
س�واحل الالذقي�ة مس�تعد لتدمي�ر أي 
الرئي�س  ُيمّث�ل خط�راً.  وأك�د  ه�دف 
الروس�ي فالديمي�ر بوتين أن موس�كو 
س�تتعامل مع إس�قاط الطائ�رة “بكل 
جدي�ة وستس�تخدم الوس�ائل المتاحة 
لضمان أمنها”، مّتهم�اً القيادة التركية 
بأنه�ا “ تنتهج طوال س�نين، وبش�كل 
هادف سياس�ة داخلية ألسلمة بالدها، 
ودعم التيار اإلسالمي” المتطّرف فيها. 

وشدد بوتين على أن اإلسالم دين عالمي 
عظي�م، مضيف�اً “نحن أنفس�نا نعكف 
على دعم اإلس�الم ولن نتوّقف عن ذلك، 
إال أن األمر الذي أعنيه يتعلّق بدعم التيار 
الراديكال�ي، وهو األم�ر الذي يخلق في 
حد ذاته وس�طاً، وأجواء غير مالئمة ال 
تظه�ر للوهلة األولى”. وأوصى الروس 
بعدم زي�ارة تركيا، مح�ّذراً رعايا بالده 
المتواجدين في تركيا من خطر جس�يم 
ق�د يتهّدده�م عل�ى خلفية التط�ّورات 

األخيرة. وقال: “بعد الحادث الذي وقع 
لم يعد بوسعنا استثناء تكرار أي حادث 
آخ�ر، إال أننا لن نتوانى عن الرّد في مثل 
ه�ذه الحال�ة. مواطنون�ا المتواجدون 
ف�ي تركيا ق�د يتعّرضون لخط�ر كبير، 
ووزارة خارجيتن�ا ملزم�ة بالتنبيه إلى 
ذل�ك”. وأعل�ن أن�ه تق�ّرر من�ح الطيار 
الروس�ي الذي قضى في الحادث وسام 
بطل روس�يا االتحادية تخلي�داً لذكراه، 
مش�يراً إلى أنه تّم إنق�اذ الطيار الثاني. 

وأوضح وزير الدفاع الروس�ي سيرغي 
ش�ويغو نجاح عملية مش�تركة أجرتها 
الق�وات الروس�ية والس�ورية الخاّصة 
إلنق�اذ أحد طياري المقاتلة الروس�ية، 
مؤك�داً أنه تّم نقله إل�ى قاعدة حميميم 
الجوية، وهو حي يرزق. وكشف الوزير 
أن العملي�ة اس�تمرت 12 س�اعة. وأكد 
المتح�دث باس�م الكرملي�ن ديميت�ري 
س�تواصل  موس�كو  أن  بيس�كوف 
ضرباته�ا الجوي�ة ض�د أه�داف تابعة 

ل�”داعش” قرب الحدود التركية. وقال 
“نريد أن يبتعد اإلرهابيون والمتشّددون 
عن الحدود التركية، ولكن لس�وء الحظ 
هم يتمركزون في أراض سورية قريبة 
من الحدود التركية”. ف�ي المقابل، أكد 
الرئي�س التركي رجب طي�ب اردوغان، 
االربع�اء، أن تركيا ال ُتري�د أي تصعيد، 
مضيف�اً أن ب�الده تصّرف�ت “دفاعاً عن 
أمنه�ا وحقوق أش�قائنا” في س�وريا. 
وأضاف، في كلمة أمام اجتماع لألعمال 

في اس�طنبول، أنه ت�م إطالق النار على 
الطائ�رة بينما كانت في المجال الجوي 
الترك�ي وأنه�ا تحّطمت داخل س�وريا 
لكن بع�ض أجزائها س�قطت في تركيا 
وأصابت تركيين اثنين. وأوضح “ال نية 
لدين�ا لتصعيد هذه الحادث�ة. إننا ندافع 
فق�ط ع�ن أمنن�ا وحق�وق أش�قائنا”، 
مضيف�اً أن سياس�ة تركيا إزاء س�وريا 
“ل�ن تتغّي�ر”. وُيمّثل إس�قاط الطائرة 
الروسية أحد أخطر المواجهات المعلنة 

بين احدى دول حلف “شمال األطلسي” 
وروس�يا منذ نصف قرن. وفي اإلطار، 
أعلن�ت وزارة الخارجية الروس�ية أنها 
قّدمت احتجاجاً ش�ديد اللهجة للس�فير 
الترك�ي ف�ي موس�كو ح�ول الحادثة، 
مش�يرة، ف�ي المقاب�ل، إلى أن�ه ال يتّم 
النظر حالياً في سحب السفير الروسي 
من أنقرة، بانتظار “ش�رحاً من الطرف 
الترك�ي”. وبعد إس�قاط تركيا الطائرة 
الروس�ية، تراج�ع األم�ل في تش�كيل 
ائت�الف كبي�ر ض�ّد “داعش” دع�ا إليه 
الرئيس الفرنس�ي فرنس�وا هوالند رداً 
عل�ى اعت�داءات باريس. إال أن الس�فير 
الروسي لدى فرنس�ا ألكسندر اورلوف 
أك�د، االربع�اء، أن بالده على اس�تعداد 
لتش�كيل “هيئة اركان مش�تركة” ضّد 
التنظيم تضّم فرنسا والواليات المتحدة 
وحت�ى تركي�ا. وق�ال اورل�وف إلذاعة 
“اوروب�ا 1” الفرنس�ية “مس�تعدون .. 
للتخطي�ط مع�اً لضرب�ات عل�ى مواقع 
داعش وتش�كيل هيئة أركان مش�تركة 
من أج�ل ذلك مع فرنس�ا واميركا وكل 
ال�دول الراغبة ف�ي المش�اركة في هذا 
االئتالف”، مضيف�ًا أنه “إذا كان األتراك 
يرغب�ون ف�ي ذلك ايض�اً، فانن�ا نرحب 
االلماني�ة  المستش�ارة  ورأت  به�م”. 
انجي�ال مي�ركل، بدوره�ا، أن إس�قاط 
الطائ�رة “عّقد” عملي�ة البحث عن حل 
سياس�ي ف�ي س�وريا، داعية إل�ى بذل 
قصارى الجهد لتفادي تصعيد الصراع. 
وقالت ميركل “تأزم الموقف في سوريا 
بإسقاط تركيا الطائرة الروسية. علينا 
أن نفعل كل ش�يء لتف�ادي التصعيد”. 
وأضاف�ت “بالتأكي�د من ح�ّق كل دولة 
الدف�اع ع�ن أراضيه�ا لكن م�ن ناحية 
أخ�رى نع�رف م�دى توت�ر الوضع في 
س�وريا والمناط�ق المحيط�ة. تحّدثت 
أمس مع رئيس الوزراء التركي وطلبت 
من�ه أن يبذل قصارى جه�ده لنزع فتيل 

الموقف”.

روسيا جتهز ردا جويا لرتكيا

ب�ات من المؤك�د إن العد التنازلي 
التس�اع رقع�ة الح�روب المتفج�رة 
في الشرق األوس�ط يقترب اآلن من 
س�اعة الصف�ر المش�ؤوم، فبع�د أن 
كانت أمري�كا بأوكارها التجسس�ية 
المئوية، وقواعدها الحربية المنتشرة 
عل�ى ش�واطئ الخلي�ج العربي، هي 
مس�رح  عل�ى  المس�يطر  القط�ب 
األح�داث، تمر الي�وم بأضعف أيامها 
بعد أن أرهقتها مشاريعها التوسعية 
في المنطقة، األمر الذي فتح األبواب 
عل�ى مصاريعها لكبار أعضاء النادي 
الدولي التوسعي، فوجد الدب الروسي 
نفس�ه هو المرش�ح األق�رب لولوج 

حلب�ة المنازل�ة الكبرى، الت�ي باتت 
وش�يكة الوقوع بي�ن ليلة وضحاها، 
إن ل�م تكن أجراس جولتها األولى قد 
بدأت بالقرع المتواصل، وهكذا اعتمر 
الدب الروسي خوذته الفوالذية، وقرر 
ترصي�ن جبهات�ه القتالي�ة لمواجهة 
خصومه الجدد في الش�رق األوسط، 
وربم�ا وق�ع اختياره عل�ى تركيا ثم 
قطر ثم الس�عودية، حس�ب أولويات 
بدرج�ات  المس�قوفية.  هواجس�ه 
متفاوت�ة م�ن حي�ث الش�دة والحدة 
عل�ى  س�نأتي  وألس�باب  والعن�ف، 
ذكرها باختص�ار، فالرئيس )بوتين( 
الذي كان يت�رأس جه�از المخابرات 

الروس�ي )KGB( لس�نوات طويل�ة. 
يمي�ل لخ�وض حروبه ف�ي خندقين 
المناوش�ات  أولهم�ا  متوازيي�ن. 
المباش�رة،  التقليدي�ة  التعبوي�ة 
مس�تعيناً بقوت�ه البحري�ة الجبارة، 
الضارب�ة،  الصاروخي�ة  وقواع�ده 
وثانيهم�ا عناص�ره المخابراتية بما 
يمتلك�ه من خب�رات متراكمة تؤهله 
لزعزعة اس�تقرار األوضاع الداخلية 
لبلدان خصومه، وما سقوط المقاتلة 
الروسية بصواريخ األرضيات التركية 
إال إع�الن مبكر لتلك الحرب الطويلة، 
فتسارعت األحداث في غضون بضعة 
س�اعات، ووجد الدب الروسي نفسه 

مطالباً بتجهي�ز حزب العمال التركي 
ب�كل ما يحتاج�ه من أس�لحة قتالية 

فتاكة.  
س�قطت طائرة روس�ية مقاتلة، 
أوكار  ل�دك  طريقه�ا  ف�ي  كان�ت 
بنيران  الدواعش، فج�اء س�قوطها، 
تركي�ة، معززا التهام قطر بس�قوط 
طائ�رة الركاب، التي أقلعت قبلها من 
شرم الش�يخ، وراح ضحيتها )224( 
ش�خصاً، فالدع�م القط�ر والترك�ي 
الس�ورية  للمعارض�ة  الالمح�دود 
المس�لحة، وتكفلهما بدعم الدواعش 
من أج�ل إس�قاط النظام الس�وري، 
جاء بسبب رفض بشار مشروع ربط 

خطوط أنابيب )نابوك�و( عبر ربوع 
الشام، ومن ثم إلى هضبة االناضول، 
ولم يكن له أن يصل إلى هذا المستوى 
م�ن الت�ورط، ل�وال رغب�ات أصدقاء 
الروس�ي.  الغ�از  بمنافس�ة  قط�ر 
ال�دب  أن  م�ن ناحي�ة أخ�رى يب�دو 
الروس�ي ال يس�تطيع نس�يان الدور 
الس�عودي في هزيمت�ه على يد فلول 
قندهار وكورا بورا في افغانس�تان، 
وتبنيها دفع الفواتي�ر المليارية لكل 
التنظيمات المس�لحة، التي ش�اركت 
ف�ي مواصل�ة الضغ�ط علي�ه داخ�ل 
حصونه الشيش�انية. فج�اء التهديد 
العنيف الذي وجهته موسكوا رسمياً 

عبر صحيف�ة )برافدا( ضد معس�كر 
التحال�ف الثالث�ي بين تركي�ا وقطر 
والسعودية، ولوحت فيه الحتماالت 
دخولها في حرب انتقامية مباش�رة، 
س�تجر المنطقة برمته�ا نحو صراع 
طويل، تختف�ي فيه قطر من خارطة 
الته�ور البترول�ي، وتنتهي بتقس�يم 
الش�رق األوس�ط، وربما ت�ؤدي إلى 
هزيل�ة  طائفي�ة  دوي�الت  ظه�ور 
متناف�رة. لك�ن الفضائي�ات العربية 
ال ت�دري بم�ا ي�دور حوله�ا، ألنها ال 
تق�رأ الصح�ف الروس�ية، وال تجي�د 
اللغة المس�قوفية، وال تس�تطيع فك 

شفرتها.

   بغداد / المستقبل العراقي

القائمة »إس«:
 آالف األشخاص يشكلون خطرًا 

حمتماًل عىل أمن فرنسا
   بغداد / المستقبل العراقي

يث�ار الكثي�ر م�ن الج�دل حول 
المقارب�ة التي ينبغ�ي اتباعها تجاه 
األش�خاص الذي�ن ت�رى الس�لطات 
أنهم يش�كلون خط�را محتمال على 
أمن البالد، والموضوعة أس�ماؤهم 
عل�ى قائم�ة “إس” حس�ب تعبي�ر 
وه�ذا  الفرنس�ية،  االس�تخبارات 
عق�ب االعت�داءات اإلرهابي�ة الت�ي 
استهدفت باريس. تتجه فرنسا نحو 
تعاط جديد مع األشخاص المدرجة 
أس�ماؤهم على قائم�ة “إس”، التي 
يمثل�ون  الذي�ن  األش�خاص  تض�م 
خطرا محتمال عل�ى األمن الوطني، 
في أعقاب االعت�داءات الدامية التي 
اس�تهدفت باري�س. وال ت�زال هذه 
القائم�ة محل ج�دل في األوس�اط 
اإلعالمي�ة والسياس�ية الفرنس�ية، 
بس�بب دع�وات المعارض�ة للعم�ل 
بمقارب�ة جدي�دة م�ع األش�خاص 
الذين تضمن�ت القائمة أس�ماءهم، 
ومطال�ب أرب�اب العم�ل باالط�الع 
عليها وإشراكهم في القضايا األمنية 
التي تهم مراكز الشغل. وكان رئيس 
الحكومة مانوي�ل فالس اجتمع مع 
الشركاء االجتماعيين لبحث الطرق 
التي ينبغي اعتمادها في ظل الوضع 
األمني الجديد في البالد، والذي جاء 
كنتيجة مباش�رة لألح�داث الدامية 
الفرنس�ية  العاصم�ة  كان�ت  الت�ي 
مس�رحا لها في 13 تش�رين الثاني. 
وكل�ف فال�س وزيرة الش�غل مريم 
الخمري بترأس لجنة للمتابعة تبحث 
ف�ي الوس�ائل الممكن�ة لمكافح�ة 
التطرف في أماكن العمل. وسيوقع 
وزير الداخلية ف�ي األول من كانون 
األول اتفاقية تس�مح بالتعاون بين 
المش�غلين والمصال�ح األمنية.وقد 
تظه�ر مظاهر التش�دد ل�دى بعض 
العم�ال أو الموظفين ف�ي عالقتهم 
اليومي�ة م�ع زمالئه�م خاصة من 
الجن�س اآلخر، حيث ق�د يمتنع عن 
مد الي�د لزميلة في العم�ل لتحيتها، 
أو يرفض العمل إل�ى جانب الجنس 
االخر، أو أن يكون رئيس�ه المباشر 
ام�رأة. ارتفع�ت أصوات م�ن أرباب 
العمل مطالبة بمدها بقائمة األجراء 
المس�جلين عل�ى قائم�ة “إس”، أي 
من الذي�ن يمكن أن يش�كلوا خطرا 
محتمال عل�ى األمن الوطني، وتقدر 
بعض األرقام المنشورة في الصحف 
الفرنس�ية عددهم 11500 ش�خص 

بدرجات مختلفة من الخطورة.

البحرينيون يغلقون شوارع رفضًا ألحكام االعدام اجلائرة
   بغداد / المستقبل العراقي

نف�ذت مجموع�ات ثوري�ة ف�ي البحري�ن 
عملي�ات ميداني�ة ف�ي ش�وارع عام�ة، حيث 
أغلقت الش�وارع وُرفعت فيها أعمدة الدخان، 
تأكيدا على استمرار الثورة البحرانية، ورفضاً 
ألح�كام اإلعدام والمحاكمات التي تتوالى في 
المحاكم الخليفية ضد المواطنين والنشطاء.

وق�ال ائت�الف 14 فبراي�ر أن متظاهري�ن 
البدي�ع  الس�يطرة عل�ى ش�ارع  اس�تطاعوا 

)الرئيسي الذي يطل على البلدات الشيعية في 
المنطقة الشمالية(.

وأشار إلى أن الّشبان استعملوا ما وصفها 
ب�”التكتي�كات الثوري�ة الجدي�دة” في إغالق 
الش�ارع، وذل�ك بالتزامن م�ع افتتاح معرض 

المجوهرات، الذي يحضره مسؤولون”.
وأظهرت صور تداولها نشطاء على مواقع 
التواصل االجتماعي قوات تابعة للنظام وهي 
تعم�د إل�ى إغ�الق مداخل ع�دد م�ن البلدات، 
ووضع شرائط صفراء إلغالق شوارع عامة، 

في إش�ارة إل�ى عجز الق�وات أمام س�يطرة 
المتظاهرين.

وذكر مرص�د الوحدوي لحقوق اإلنس�ان 
بأن القوات أغلقت الشارع الفاصل بين بلدتي 

السنابس وجدحفص.
محاور أخ�رى في البحرين ش�هدت اليوم 
عملي�ات أخ�رى م�ن متظاهرين، وم�ن ذلك 
حي�ث  س�لماباد،  لبل�دة  المح�اذي  الش�ارع 
أُضرمت النيران في اإلط�ارات احتجاجاً على 

أحكام اإلعدام.

   بغداد / المستقبل العراقي

لق�ى 13 ش�خصا حتفه�م في 
تفجير حافلة تقل أفرادا من الحرس 
الرئاسي التونسي في هجوم قالت 
مص�ادر إن انتحاري�ا نف�ذه عل�ى 
األرجح في ش�ارع رئيسي بوسط 
العاصمة تونس مما دفع السلطات 
الع�الن حال�ة الطواريء وتش�ديد 

االجراءات األمنية.
وه�ذا ه�و ثال�ث هج�وم كبير 
ف�ي تونس ه�ذا العام فف�ي يونيو 
حزيران قتل مسلح 38 أجنبيا على 
ش�اطئ أح�د الفنادق في سوس�ة 
وف�ي م�ارس اذار قتل مس�لحون 
21 س�ائحا في هجوم على متحف 
ب�اردو ف�ي مدين�ة تون�س. وأعلن 
ع�ن  مس�ؤوليته  داع�ش  تنظي�م 

الهجومين.

التونس�ية  العاصم�ة  وف�ي 
انتش�رت قوات األمن بشكل كثيف 
واقيم�ت عديد من نق�اط التفتيش 
للعرب�ات والمترجلين في ش�وارع 
العاصم�ة. وش�هد مط�ار تون�س 
كبي�رة  أمني�ة  تعزي�زات  قرط�اج 
وس�مح فقط للمسافرين بالدخول 
اي  دخ�ول  يمن�ع  بينم�ا  للمط�ار 

شخص أخر.
المسؤول  الغربي  وقال هش�ام 
باالم�ن الرئاس�ي ان “التفجير هو 
تحول نوعي في العمليات االرهابية 
يس�تهدف ضرب هيب�ة الدولة عبر 
هج�وم عل�ى رم�ز مث�ل الح�رس 
الرئاسي” مضيفا ان الدولة تواجه 
تحديا حقيقي�ا مع هجوم في قلب 

العاصمة.
وقالت مصادر أمنية ان الحراس 
كانوا يصعدون إلى الحافلة لتنقلهم 

إل�ى قص�ر الرئاس�ة ف�ي ضواحي 
االنفج�ار  وق�ع  حينم�ا  المدين�ة 
وقال أحد مصادر الرئاس�ة إنه من 
المحتم�ل أن المهاج�م فجر حزاما 

ناسفا داخل الحافلة.
وألغى الرئيس التونسي الباجي 
قائ�د السبس�ي رحلة مزمع�ة إلى 
أوروب�ا وأعل�ن حظ�را للتجول في 
لي�ال وأع�اد  التونس�ية  العاصم�ة 
حالة الطوارئ الت�ي كانت فرضت 
لمدة شهر وتمنح الحكومة بصفة 
مؤقتة مزيدا من المرونة التنفيذية 
وقوات األمن مزيدا من الصالحيات 

وتقيد بعض الحقوق المدنية.
وقال السبسي في كلمة وجهها 
عبر التلفزيون “هؤالء االرهابيون 
يري�دون إدخ�ال الرعب ف�ي قلوب 
ابن�اء الش�عب ولك�ن ه�ذا الرعب 

سينتقل من قلوبنا الى قلوبهم.”

قائد اجليش االيراين: سنقطع أرجل
 االعداء يف املنطقة

تونس تشدد اجراءاهتا األمنية بعد مقتل 13 شخصا يف تفجري حافلة حرس رئايس

   بغداد / المستقبل العراقي

ذكر القائ�د العام للجي�ش االيراني عطاء 
الل�ه صالح�ي انن�ا س�نجتاز ازم�ة “داعش” 
ف�ي المنطقة بقوة وس�نقطع ارج�ل اميركا 
وحلفائه�ا ونحب�ط مؤامرته�م باالتحاد مع 
دول الجوار والمسلمين.واضاف صالحي، في 
تصريح ادلى به خالل مراس�م ازاحة الس�تار 
عن انج�ازات بحري�ة الجي�ش االيراني أمس 

االربعاء، ان تش�كيل المجموع�ات االرهابية 
ف�ي المنطقة يعد آخر مخط�ط حاكه االعداء 
وان تنظي�م “داع�ش” االرهابي ه�و صنيعة 
اميركا بمشاركة الكيان الصهيوني وحلفائها 
في المنطقة.وتابع من المؤكد اننا سنتجاوز 
االزمة الراهنة بقوة وس�نقطع ارجل اميركا 
وحلفائها باالتحاد مع دول الجوار والمسلمين 
وسيحوز المس�لمون على المرتبة االولى في 

مجال القوة البحرية بالمنطقة.
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        المستقبل العراقي / وكاالت

وص�ل البابا فرنس�يس أمس االربع�اء اىل نريوبي 
يف مس�تهل جول�ة افريقية تش�مل ايض�ا اوغندا 
وافريقي�ا الوس�طى يش�دد خالله�ا ع�ى ارب�ع 
اولوي�ات يف برنامجه وه�ي العدال�ة االجتماعية 

وحماية البيئة والسالم والحوار بني االديان.
وحش�دت السلطات ملناس�بة زيارة الحرب االعظم 
ال�ذي س�يتوجه بع�د كيني�ا اىل اوغن�دا )29-27 
ترشين الثاني( ثم اىل جمهورية افريقيا الوسطى 
ام�ن يف  )29-30(، ح�واىل ع�رشة االف عن�ر 
نريوب�ي كم�ا اغلقت الطرق�ات التي سيس�لكها 
املوكب البابوي فيما تحيط بهذه الجولة مخاوف 

وهواجس امنية.
ال سيما وان كينيا واوغندا اللتني تشاركان بجنود 
يف ق�وة االتحاد االفريق�ي يف الصومال )اميصوم( 
تشكالن اهدافا رئيس�ية لالسالميني الصوماليني 

يف حركة الشباب املرتبطة بتنظيم القاعدة.
وعى س�ؤال وجه�ه اليه صح�ايف يف الطائرة التي 
كانت تقله اىل نريوبي عما اذا كان يش�عر بالقلق، 
اج�اب البابا الذي لم تطأ قدماه من قبل افريقيا، 
مبتسما "يف الحقيقة انني اخاف البعوض اكثر".

ويف نريوبي، سيس�تقبل الرئي�س اوهورو كينياتا 
والطبقة الحاكمة البابا. وسيش�كل ذلك مناسبة 
اللقاء الخط�اب البابوي االول، باالنكليزية، حيث 
من املتوقع ان يندد بالفس�اد والهوة بني االغنياء 
والفق�راء، واالف�ات املزمن�ة يف كينيا البل�د الذي 

ينتمي ثلث سكانه اىل الكنيسة الكاثوليكية.
والخميس الذي اعلن ي�وم عطلة وطنية "للصالة 
والتأمل" يف كينيا، س�يرتأس البابا لقاء مسكونيا 
وديني�ا يف بل�د يض�م ايض�ا العديد من املس�لمني 
والربوتستانت، قبل ان ينتقل اىل مقر وكالة االمم 

املتحدة للبيئة ملناقشة قضايا مؤتمر باريس حول 
املناخ الذي يفتتح اعماله االثنني.

وس�يزور الباب�ا فرنس�يس )78 عام�ا( الجمعة 
مدين�ة كانغيمي الفقرية بضاحي�ة نريوبي حيث 

سيتوجه اىل "الحركات الشعبية" املسيحية وغري 
املسيحية لتوصيتها بان تنظم معا الدفاع السلمي 
عن الفقراء ضد كل اش�كال االستغالل.وس�يلقي 
الباب�ا خالل جولته الحادية عرش منذ بدء حربيته 

19 خطابا امام حشود يف نريوبي وكمباال وبانغي 
حيث يدور نزاع اهيل دام.

ونصح�ت اجهزة االس�تخبارات الفرنس�ية بعدم 
زي�ارة افريقيا الوس�طى يومي 29 و 30 الش�هر 

الح�ايل لك�ن الحرب االعظ�م االرجنتين�ي املعروف 
بعن�اده ال يغري برنامج�ه اال اذا كان هناك خطر 

فعيل عى الحشود، بحسب مستشاريه.
لكنه يب�دو اقل قلقا بش�أن امنه الش�خيص النه 

ين�وي يف العواص�م الث�الث، القي�ام برح�الت يف 
س�يارته الخاصة املكش�وفة )بابا موبيل( ليكون 
اقرب من الجماهري. وبالنسبة للحرب االعظم الذي 
نرش الربيع املايض رسالة يف مسالة حماية كوكب 
االرض، فان كل يشء مرتبط ببعضه: تدهور املناخ 
والنفاي�ات والفس�اد ورف�ض الفق�راء والهجرة 
والحروب. ويف رس�الة فيديو باالنكليزية موجهة 
اىل الكينيني واالوغنديني بثها الفاتيكان، دعا البابا 
اىل تج�اوز االختالفات العرقية والدينية يف س�ياق 
الحرب ضد االرهاب. وق�ال "نعيش يف زمن حيث 
املؤمنون واصحاب االرادة الطيبة مدعوون للعمل 
من اج�ل تعزيز التفاهم املتب�ادل، ودعم بعضهم 

البعض كافراد عائلة إنسانية واحدة".
وبالنس�بة لبانغ�ي الخاضع�ة ملراقبة ق�وة االمم 
املتحدة )مينوسكا( وقوة س�نغاريس الفرنسية، 
يتمس�ك الح�رب االعظم به�ذه املحط�ة حيث من 
املقرر عق�د اجتماع مع الالجئني وزيارة مس�جد 
يف منطقة غ�ري آمنة واقامة قداس يف احد املالعب 
اضاف�ة اىل احتفال يف الكاتدرائية، حيث س�يفتح 
"الب�اب املقدس" يف بادرة رمزية تس�تبق بعرشة 

ايام االفتتاح الرسمي ليوبيل الرحمة يف روما.
وقد اعلن البابا لس�كان افريقيا الوس�طى يف اول 
رس�الة له بالفرنس�ية منذ توليه منصبه "اشعر 
بالف�رح النن�ي افتتح لك�م، يف وقت مبكر، س�نة 
يوبي�ل الرحمة التي س�تكون لكل منك�م بمثابة 
فرص�ة م�ن العناي�ة االلهي�ة م�ن اج�ل مغفرة 

حقيقية، وللتلقي والعطاء".
ويبدو ان البابا ال يجيد هذه اللغة بشكل تام، فقد 
ابلغهم بانفعال ش�ديد ولهجة ممي�زة "انها املرة 
االوىل يف حياتي الت�ي ازور فيها القارة االفريقية، 
الجميل�ة جدا والغني�ة جدا بطبيعتها وش�عوبها 

وثقافاتها".

البابا فرنسيس يبدأ جولة أفريقية من أجل رسالة السالم والعدالة االجتامعية

        المستقبل العراقي / وكاالت

ش�هدت مناط�ق ع�دة يف قط�ر والس�عودية 
تس�اقط امط�ار غزيرة، أم�س االربع�اء، ما 
تسبب بوفاة شخص يف اململكة، وفيضانات يف 
الطرق وعرقلة حركة الس�ري، واقفال مدارس 
دون  االمط�ار  عدة.وهطل�ت  ومؤسس�ات 
توقف طوال اللي�ل يف الدوحة، ما جعل الطرق 
والشوارع تفيض باملياه، واعاق حركة السري 
بش�كل كب�ري. وترك�زت االمطار الت�ي قالت 
هيئ�ة االرص�اد الجوي�ة انها بلغ�ت 66 ملم، 
ق�رب مطار حمد الدويل، من دون ان تؤثر عى 
الجوية.وتداول مس�تخدمون  املالح�ة  حركة 
ع�ى مواقع التواص�ل ان ترسبا للمياه حصل 

يف محطة لل�ركاب باملطار ال�ذي افتتح العام 
املايض بكلفة 17 مليار دوالر.واعلنت السفارة 
االمريكي�ة يف الدوح�ة اقفال ابوابها "بس�بب 
رداءة الطق�س"، بحس�ب ما ج�اء يف تغريدة 
عى حسابها الرسمي عى "تويرت".كما طلبت 
وزارة الداخلي�ة القطرية من الس�كان الحذر 
اثن�اء القي�ادة.ويف الس�عودية، اعل�ن الدفاع 
املدني انتش�ال جث�ة يف واد بمنطق�ة الرماح 
تس�اقطت  العاصم�ة،  الري�اض.ويف  ش�مال 
االمط�ار الغزيرة لليوم الثان�ي عى التوايل، ما 
ادى اىل غ�رق الش�وارع، وقيام س�ائقني برتك 
سياراتهم وسط الطرق بسبب ترضرها بفعل 
االمط�ار وت�رسب املياه.وبحس�ب مصور يف 
وكال�ة فرانس ب�رس، غطت املي�اه التي بلغ 

ارتفاعه�ا نح�و مرتين، قرابة عرش س�يارات 
تح�ت جرس يف منطقة اللب�ان بغرب الرياض.

وقام عم�ال بلدي�ون بمحاولة س�حب املياه 
باس�تخدام صهاريج، بينما اكد الدفاع املدني 
س�حب 72 س�يارة غمرتها املياه يف العاصمة 
وانق�اذ ركابها.وادت االمط�ار اىل تباطؤ كبري 
يف حركة الس�ري بالشوارع الرئيس�ية التي لم 
تقف�ل بش�كل كامل، ع�ى عك�س العديد من 
الش�وارع الفرعية يف العاصمة التي يقدر عدد 
س�كانها بنحو 5,7 ماليني نسمة.وتساقطت 
االمط�ار يف مناطق عدة من اململكة، ال س�يما 
ش�مال الرياض.وكان ثمانية اش�خاص عى 
االق�ل قضوا االس�بوع امل�ايض ج�راء امطار 

غزيرة وسيول يف غرب اململكة وجنوبها.

الفيضانات تعم قطر والسعودية: انكشف الفساد
        المستقبل العراقي / وكاالت

ح�ذر ائتالف األح�زاب اليس�ارية والقومي�ة، يف األردن 
)معارضة(، من تأثري زيارة وزير الخارجية األمريكي، 
جون كريي، ل�أرايض الفلس�طينية وإرسائيل، عى ما 
أس�ماها "االنتفاضة" الفلسطينية، والسعي إليقافها، 
والعودة إىل مسار ما وصفها "املفاوضات العبثية".ويف 
بي�ان صدر امس األربعاء، حذر االئتالف، من "عواقب" 
الزيارة التي قام بها كريي لأرايض الفلسطينة.واعترب 
االئتالف أن هذه الزيارة "تهدف إىل الضغط عى الجانب 
الفلس�طيني لوقف انتفاضته، والع�ودة مرة أخرى إىل 
دوامة املفاوضات العبثية )املتوقفة منذ أبريل/نيسان 
م�ن الع�ام امل�ايض(، والتعاطي م�ع القضاي�ا األمنية 
التي يس�عى االحتالل اإلرسائييل إىل تكريسها، من أجل 

الخروج من املآزق التي دخلها نتيجة انتفاضة الشعب 
الفلس�طيني".وقال أك�رم الحم�يص، أم�ني عام حزب 
البعث االشرتاكي )أحد أعضاء االئتالف(، لأناضول، إن 
"املرشوع األمريكي واضح األهداف، وهو يعمل لصالح 
الكيان الصهيوني، ويقف دون أدنى ش�ك ضد املصالح 
العربية، ومصلحة الش�عب الفلسطيني، ونضال أبنائه 
املرشوع يف تحرير أرضه".وأضاف الحميص، أن "زيارة 
ك�ريي ل�أرايض الفلس�طينية، إنم�ا تس�عى إلضعاف 
املواق�ف النضالي�ة والبطولي�ة للش�عب الفلس�طيني، 
وأطفاله الذين سطروا بنضالهم، صوراً من الرجولة، يف 
الدفاع عن األرايض املحتلة"، داعياً الشعب الفلسطيني 
وق�واه، إىل "ع�دم التفري�ط والتن�ازل ع�ن قضيته�م 
املركزي�ة، بتحرير األرض الفلس�طينية من االحتالل".
الرئاس�ة التونسية ترجح وجود منفذ الهجوم بني قتى 

حافلة الحرس. أعلنت رئاس�ة الجمهورية التونس�ية، 
اليوم األربعاء، حصيلة رس�مية للهجوم الذي استهدف 
أمس حافل�ة لأمن الرئ�ايس، رجحت فيه�ا أن "منفذ 
العملي�ة كان من بني القتى".وج�اء يف بيان مقتضب، 
حصلت األناضول عى نس�خة منه "تفيد دائرة اإلعالم 
والتواص�ل، برئاس�ة الجمهوري�ة، أن حصيلة ضحايا 
العملية االرهابية بلغت 12 شهيدا، و20 جريحا، منهم 
4 مدني�ني، باإلضاف�ة إىل جث�ة أخرى يش�تبه يف كونها 
لإلرهاب�ي، الذي نّفذ العملية".ومس�اء االثنني، قتل 13 
عن�راً م�ن األم�ن الرئايس، فيم�ا أصي�ب 20 آخرين 
بج�روح، باس�تهداف حافل�ة كان�ت تقله�م يف تونس 
العاصم�ة، كم�ا س�قط 4 جرحى مدني�ني، يف التفجري 
ال�ذي نف�ذه انتحاري، يرتدي حزاما ناس�فا، بحس�ب 

املصادر الرسمية.

اليسار األردين: زيارة كريي لألرايض الفلسطينية هتدف إىل وقف االنتفاضة

تشمل ثالث دول



 

   المثنى/ المستقبل العراقي

طال�ب محاف�ظ المثن�ى فالح عبد 
الحس�ن سكر، وزارة الكهرباء بانجاز 
مش�روع محط�ة الس�ماوة الغازي�ة 
بإحالته�ا إل�ى ش�ركة عمالق�ة، وعد 
واق�ع  إلنع�اش  أساس�اً  المش�روع 
الطاق�ة  مج�ال  ضم�ن  المحافظ�ة 

المثن�ى  محاف�ظ  الكهربائية.وق�ال 
فالح عبد الحس�ن سكر ، إن “مشروع 
محطة السماوة الغازية يعتبر األساس 
إلنعاش واقع المحافظة ضمن مجال 
الطاق�ة الكهربائي�ة”، مطالب�ا وزارة 
الكهرباء “بإحالة المش�روع لش�ركة 
عمالقة تنف�ذ العمل وفق المواصفات 
س�كر،  المطلوبة”.وأضاف  العالمي�ة 

أن “وزارة الكهرب�اء عق�دت مؤتم�راً 
خاص�اً الس�تثمار محط�ة الس�ماوة 
 ) واط  ميغ�ا   750( س�عة  الغازي�ة 
بحضور الشركات المستثمرة”، داعيا 
إلى “اإلس�راع بانج�از المحطة الذي 
تأخ�ر خاص�ة وأن مدين�ة الس�ماوة 
تعان�ي من نقص ف�ي الطاقة، إضافة 
إلى قيام المحافظات المجاورة بقطع 

الكهرب�اء ألكث�ر م�ن مرة مما س�بب 
الكثير من المش�اكل”.ويعاني العراق 
نقص�اً ف�ي الطاق�ة الكهربائي�ة منذ 
بداية س�نة 1990، وازدادت س�اعات 
تقني�ن التي�ار الكهربائ�ي بع�د س�نة 
2003، في بغداد والمحافظات، بسبب 
قدم الكثير من المحط�ات إضافة إلى 
عملي�ات التخري�ب الت�ي تعرضت لها 

المنش�آت خ�الل الس�نوات الماضية، 
حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء 
ع�ن المواطني�ن إل�ى نح�و عش�رين 
س�اعة في اليوم الواحد، فيما شهدت 
خالل المدة الماضية تحس�ناً كبيراً إذ 
اس�تمرت ساعات التش�غيل لنحو 23 
س�اعة وخاصة بعد انخفاض درجات 

الحرارة.

   بغداد/المستقبل العراقي

الصناع�ة والمعادن  بح�ث وزي�ر 
ام�س  الدراج�ي،  صاح�ب  محم�د 
االربع�اء، م�ع الس�فير الروماني في 
بغ�داد جاك�وب ب�رادا س�بل تدعي�م 
عالقات التعاون والشراكة بين البلدين 
في شتى المجاالت بما يخدم المصالح 

المشتركة.
لبي�ان  وفق�اً  الدراج�ي،  وق�ال 
صحف�ي، إن “الع�راق يتطل�ع إلقامة 
العال�م  دول  م�ع  العالق�ات  أفض�ل 
المتط�ورة لإلف�ادة م�ن خبراتها في 
جميع المجاالت”، مشددا على “أهمية 
االرتق�اء بمس�توى التع�اون القائ�م 
بي�ن البلدين وبما يحق�ق مصالحهما 

المش�تركة وضرورة تب�ادل الخبرات 
والتج�ارب ف�ي قط�اع الصناعة بين 
البلدين بما يس�هم في تعزيز القدرات 

والخبرات الوطنية”.
وأكد حرص الوزارة وسعيها الجاد 
ل�”تطوي�ر ش�ركاتها وبن�اء صناعة 
وطنية متطورة قادرة على المنافسة 
بالخب�رات  االس�تعانة  خ�الل  م�ن 

“أهمي�ة  إل�ى  مش�يرا  االجنبي�ة”، 
االس�تفادة م�ن الخب�رات الروماني�ة 
الصناعي�ة  المج�االت  مختل�ف  ف�ي 
واستقطابها للنهوض بواقع الصناعة 
العراقية”، معربا عن آمله بان “تسهم 
هذه الزيارة في تطوير العمل المشترك 
وفتح افاق جديدة للتعاون المستقبلي 

بين البلدين”.

م�ن جهته, أكد ب�رادا حرص بالده 
عل�ى “تعزي�ز العالق�ات الثنائي�ة مع 
الش�ركات  اس�تعداد  ،مبدي�ا  الع�راق 
م�ع  المش�ترك  للتع�اون  الروماني�ة 
ش�ركات وزارة الصناع�ة والمع�ادن 
العراقي�ة  الس�احة  ال�ى  والع�ودة 
لتنفيذ العديد من المش�اريع الحيوية 

والناجحة”

   بغداد/المستقبل العراقي

اعتبرت وزارة التربية، قرار توحيد الجنس في معاهد الفنون 
الجميلة بأنه قرار س�ابق وليس وليد الس�اعة، فيما عزت سبب 

تفعيل القرار الى “تسوية المالكات التدريسية” في المعاهد.
وقال�ت المتحدث�ة باس�م وزارة التربية هدي�ل العامري، إن 
ق�رار توحيد الجنس ف�ي المعاهد، “ليس وليد الس�اعة فقد تم 
تفعيله عام 2006 بفصل الذكور عن االناث في الصف الخامس 
والس�ادس بالمرحل�ة االبتدائي�ة”، مش�يرة ال�ى أن “الك�وادر 
التدريس�ية في الم�دارس اإلعدادي�ة للبنات هن مدرس�ات، أما 

إعدادية الذكور فكوادرها التدريسية من المدرسين”.
وأضاف�ت العام�ري، أن “ط�الب معهد الفن�ون الجميلة هم 
ذك�ور في حي المنصور ق�رب متنزه ال�زوراء، وطالبات معهد 
الفن�ون الجميل�ة اناث في المنص�ور ح�ي دراغ”، الفتة الى أن 
“اعت�راض طلب�ة معه�د الفن�ون الجميلة بأن�ه ال يوج�د لدينا 

اختصاص مسرح، وانه يوجد لدينا مدرسات مسرح كثيرات”.
وبينت العامري، أن “القرار هو تس�وية مالكات حيث يوجد 
لدين�ا مالكات كثي�رة في اختصاص�ات الفن�ون الجميلة داخل 
المعاهد”، موضحة أن “االس�اتذة الذين يدرسون طلبة المعهد 
ه�م خريج�و بكالوريوس الفن�ون الجميل�ة، وطلب�ة المعاهد 

يتخرجون معلمي التربية الفنية مستقبال”.
وكان�ت كوادر معاه�د الفنون الجميلة وطالبه�م في بغداد 
تظاه�رت، امس الثالثاء، ضد قرار مديري�ة تربية الكرخ االولى 

القاضي “بتوحيد الجنس”.

الرتبية: قرار توحيد اجلنس يف الفنون 
اجلميلة من أجل تسوية املالكات املثنى تطالب الكهرباء بانجاز مرشوع حمطة الساموة الغازية

الدراجي والسفري الروماين يبحثان تدعيم عالقات التعاون والرشاكة

املركزي: إصدار الـ »50« ألف دينار لن يرافقه سحب أية فئة من التداول
   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن البنك المرك�زي، امس األربعاء، 
أن إصدار فئة ال�50 ألف دينار لن يرافقه 
س�حب أية فئة م�ن التداول، وأش�ار الى 
أن وض�ع الورق�ة النقدي�ة ف�ي التداول 
ال صل�ة لها بم�وارد الدول�ة، فيما أكد أن 
إصدار ه�ذه الورقة لن يؤث�ر في الوضع 
االقتص�ادي للبالد.وقال البن�ك المركزي 
ف�ي بي�ان صحفي، إن�ه “تلق�ى بامتنان 
مالحظات الجمهور وبعض المتخصصين 
ع�ن  اإلع�الم  ووس�ائل  والسياس�يين 
الورق�ة النقدية التي ين�وي إصدارها من 
فئة )خمس�ين ال�ف دينار( وقد س�ررنا 

ب�كل م�ا ورد فيه�ا إليمانن�ا ب�أن ه�ذه 
الورقة اس�تحوذت على ما تستحقه من 

اهتمام وعناية”، مبين�اً أن “هذه الورقة 
أعط�ت المزيد من الف�رص للتعرف على 

اتجاهات الرأي العام وتقديم اإليضاحات 
المرك�زي،  البن�ك  المناس�بة”.وأضاف 
أن “الورق�ة النقدي�ة الجدي�دة س�تكمل 
سلس�لة األوراق النقدية المتداولة حالياً 
وس�تزيد من قدرتها على تلبية متطلبات 
الجمهور”، مش�يراً ال�ى، أن “إصدار هذه 
الفئة أو أية فئة أخرى لن يرافقه س�حب 
أية فئ�ة م�ن التداول”.وتاب�ع البيان، أن 
“عملية طبع الورقة النقدية ووضعها في 
الت�داول )إصداره�ا( ال ترتبط بموضوع 
اإلنف�اق العام وال صلة لها بموارد الدولة 
أو بتعزي�ز قدرته�ا في اإلنف�اق”، مؤكداً 
أن�ه “ال توج�د صلة بين م�ا يطبعه البنك 
المركزي من أوراق نقدية، وبين اإلصدار 

النق�دي المتحق�ق نتيج�ة الس�حب من 
أرص�دة المص�ارف لديه”.ولف�ت البيان 
إل�ى أن “إصدار هذه الورق�ة او أية ورقة 
أعلى قيمة أو أدنى ال صلة له وال أثر على 
الوضع االقتصادي أو التأثير في التضخم 
أو االنكماش”.يذك�ر أن البن�ك المركزي 
العراق�ي أعلن، يوم األربع�اء ال�)11 من 
تش�رين الثاني 2015(، عن إصدار ورقة 
نقدية فئة )50( ألف دينار، وفيما أش�ار 
ال�ى أن الفئة الجديدة يغل�ب عليها اللون 
البن�ي الفات�ح م�ع تضمينه�ا ع�دداً من 
العالم�ات األمنية والفنية، أكد أن الورقة 
تضمنت صوراً تخطيطية لنواعير الفرات 

وأهوار العراق.
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ضبط أنابيب مرسوقة من رشكة 
املشاريع النفطية بالبرصة

التخطيط تستكمل استعدادها ألجراء
مسح ألوضاع املرأة يف العراق

   البصرة/المستقبل العراقي

أعلن�ت اللجنة األمنية ف�ي مجلس محافظ�ة البصرة، أمس 
األربع�اء، أن ش�رطة نف�ط الجن�وب ضبطت كمي�ة كبيرة من 
األنابي�ب الناقلة للنفط المس�روقة من موقع مش�روع تتولى 
تنفيذه الش�ركة العامة للمش�اريع النفطية داخ�ل حقل الزبير 

النفطي.
وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي ، إن “قوة أمنية من قسم 
االستخبارات في شرطة نفط الجنوب نفذت عملية دهم أسفرت 
عن ضبط كمية كبيرة من األنابيب الناقلة للنفط المسروقة من 
الش�ركة العامة للمشاريع النفطية”، مبيناً أن “األنابيب سرقت 
من موقع مش�روع ف�ي حقل الزبير النفط�ي، وتم ضبطها في 

حي الشهداء ضمن قضاء الزبير”.
ولفت الس�اعدي الى أن “الق�وة األمنية ألق�ت القبض على 
اثني�ن م�ن المتهمين أثن�اء تنفيذ العملي�ة”، مضيف�اً أن “عدداً 
آخر م�ن األنابيب النفطية المس�روقة تم ضبطه�ا في منطقة 
الش�عب بالعاصم�ة من قب�ل قوة من الل�واء 54 التاب�ع لقيادة 
عمليات بغداد”.يش�ار الى أن محافظة البصرة تشهد استقراراً 
أمنياً نس�بياً مع انها تواجه منذ منتص�ف العام المنصرم زيادة 
ف�ي معدالت النزاع�ات العش�ائرية المس�لحة وجرائم الخطف 
والسطو المس�لح والس�رقة، فيما أعلنت القوات األمنية خالل 
األشهر القليلة الماضية إلقاء القبض على العديد من العصابات 
المتورط�ة ف�ي جرائم خطف وس�طو مس�لح بدافع الس�رقة، 
إضافة الى عدد من المتهمين باإلرهاب، ومعظمهم من الوافدين 

من محافظات أخرى.

   بغداد/ المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة التخطيط والتع�اون اإلنمائي ، أمس األربعاء، 
عن استكمال االستعدادات إلجراء مسح متكامل ألوضاع المرأة 

في العراق وقياس مستوى العنف ضدها.
المرك�زي لإلحص�اء أنه�ى  ال�وزارة إن “الجه�از  وقال�ت 
اس�تعداداته لتنفيذ المسح المتكامل ألوضاع المرأة في العراق، 
لقياس مس�توى العنف ضد النساء بالتعاون مع صندوق األمم 

المتحدة للسكان”.
ويتضامن العالم اجمع في الخامس والعش�رين من كل عام 
تحت ش�عار “اتحدوا إلنهاء العنف ض�د المرأة”، بهدف القضاء 
على العنف ضد المرأة ووقف انتهاكات حقوق االنس�ان ضدها، 
حي�ث ينجم العن�ف ضد المرأة ع�ن التمييز ضد الم�رأة قانونياً 

وعملياً وكذلك عن استمرار نهج الالمساواة بين الجنسين.
ويش�ير العال�م إل�ى أن اآلث�ار الس�لبية للعن�ف ض�د المرأة 
إعاقة التقدم في العديد م�ن المجاالت مثال القضاء على الفقر 
ومكافح�ة في�روس نقص المناعة البش�رية/ اإليدز والس�الم 
واألم�ن، ويعان�ي أكثر من 70 في المائة من النس�اء من العنف 

في حياتهن، بحسب إحصائية األمم المتحدة.

   كربالء/المستقبل العراقي

كش�ف وزير المالية هوش�يار زيباري، امس األربع�اء، أن العراق 
سيتسلم ملياراً و200 مليون دوالر كقرض من صندوق النقد الدولي، 
وفيما بّين أن األخير ليس لديه ش�روط إلقراض العراق، أكد أن س�لم 
الرواتب الجديد سيقتصر على تخفيض الراتب األسمي.وقال زيباري 
خ�الل مؤتمر صحفي مش�ترك م�ع محافظ كربالء عقي�ل الطريحي 
ورئيس مجلس محافظة كربالء نصيف الخطابي، في مبنى المحافظة 
إن “صن�دوق النقد الدولي ليس لديه أي ش�روط عل�ى العراق لمنحه 
قروضاً مالية لكن لديه برنامج لمس�اعدة الع�راق في اإلدارة المالية 
واالقتص�اد، وه�ذا س�اعدنا في أن نحص�ل على قروض ميس�رة من 
بعض المنظم�ات الدولية”، مؤكداً أن “العراق سيتس�لم قريباً ملياراً 
و200 مليون دوالر كقرض ميّسر من صندوق النقد الدولي”.وأضاف 
زيب�اري أن “الحكومة اس�تجابت الحتجاجات الموظفين على س�لم 
الرواتب الجديد وأخذت ببعض اآلراء”، مبيناً أن “التخفيض س�يكون 

على الراتب األسمي للموظف فقط وسيكون تأثيره محدوداً”

مليار دوالر قرض للعراق من صندوق 
النقد الدويل

التميمي يتفقد مشاريع اإلكساء يف املحمودية 

انخفاض معدل الصادرات النفطية العراقية الشهر املايض

   بغداد/المستقبل العراقي

��د محافُظ بغداد علي التميم�ي  تفقَّ
، امس ، مش�اريع أرصفة وإكساء عدداً 
م�ن األحي�اء والمناط�ق الس�كنية في 
قض�اء المحمودية ف�ي جول�ٍة ميدانية 
رافق�ُه فيه���ا النائب حس�ام العقابي 
والمعاون الفن���ي للمحافظ وعدٍد من 

مدراء الدوائر الخدمي��ة .
وق���اَل محافظ بغداد ف�ي تصريٍح 
صحف�ي, ان�ه “ جولت�ه ته�دف لوضع 
الت�ي  والس�ريع��ة  اآلني���ة  الحل�ول 
تعرقل س�يَر العمل في بعض المشاريع 

��د  التميمي مش�روع  المنف�ذة”.  وتفقُّ
أرصفة وأكساء الحي العسكري وشارع 
الس�كة واإلطالع على األعم�ال الجارية 
فيهم�ا ، حي�ُث يج�ري العم�ل بمرحلة 
الصب والفرش ، فضالً عن أعمال القالب 

الجانب��ي واألرصفة.
الجول�ة  ش�ملْت  “لق�د  وأض���اَف 
��د مش�روع أرصفة وإكساء) حي  تفقُّ
السكة ( ومالحظة األعمال الجارية فيه 
والمتمثل�ة بص�بِّ األرض وقل�ع التربة 
والتأكي�د عل�ى ض�رورِة أس�تغالل أيام 
الجو المشمس لتنفيذ أعمال اإلكس��اء 
، والتأكي�د عل�ى ض�رورِة ب�ذل المزي�د 

من الجه�ود وأس�تغالل الوق�ت إلنجاِز 
المشاريع في الس�قف الزمني المحدد ، 
مطالب��اً الحكومة بأطالِق ما تبقى من 
التخصيصات من أجِل إكمال المش�اريع 
األخ�رى والتي وصلْت إلى نس�ب إنجاز 
متقدم���ة”. وأكد التميم�ي إنَّ “العمل 
ج�اٍر بوتي�رٍة متصاع�دة إلنج�اِز كافة 
المش�اريع الخدمية خالَل الفترة القليلة 
القادمة في األحياء والمناطق التي ت��م 
فيه�ا إنجاز مش�اريع ش�بكات الصرف 
الصحي وش�بكات مياه الش�رب ، وذلك 
في س�ياِق توفي�ر الخدم�ات الضرورية 

للمواطني��ن”.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النفط ، امس االربعاء، 
عن الكميات المص�درة من النفط الخام 
واإلي�رادات المتحقق�ة لش�هر تش�رين 
اإلحصائي�ة  حس�ب  الماض�ي  األول 

الصادرة  النهائية  الرسمية 
من ش�ركة تس�ويق النفط 

العراقية سومو.
المتح�دث  واوض�ح 
الرسمي باسم وزارة النفط 
عاصم جه�اد، ان “مجموع 
م�ن  المص�درة  الكمي�ات 
ف�ي  الجنوبي�ة  الموان�ئ 
البص�رة بلغ�ت ) 83.800( 
ملي�ون  وثمان�ون  ثالث�ة 
وثمنمائ�ة الف برميل وبلغ 

المتحققة )3.290(  مجموع االي�رادات 
ثالثة مليارات ومائتين وتسعون مليون 
“انخف�اض  ان  جه�اد،  دوالر”.واك�د 
الصادرات من الجنوب ياتي نتيجة سوء 
االح�وال الجوب�ة الكثر من اربع�ة ايام 
والتي عرقلت عمليات التحميل للناقالت 

النفطي�ة م�ا انعكس س�لبا عل�ى معدل 
الصادرات النفطية”.

واش�ار الى ان “الص�ادرات النفطية 
من مين�اء جيهان متوقفة لع�دم التزام 
باالتف�اق  اقلي�م كوردس�تان  حكوم�ة 

النفطي”
ان  ال�ى  جه�اد  ولف�ت 
“معدل س�عر بي�ع البرميل 
الواحد من النفط الخام بلغ 

)39.260( دوالر “.
“الكمي�ات  أن  وبي�ن 
أعاله تم تحميله�ا من قبل 
عالمي�ة  نفطي�ة  ش�ركات 
مختلفة  جنس�يات  تحم�ل 
م�ن موانئ البص�رة وخور 
العمية والعوامات االحادية 

على الخليج”.

املرور العامة تعلن عن أكثر مناطق 
بغداد زحاما بحركة املركبات

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت مديرية المرور العامة، امس االربعاء، عن اكثر مناطق بغداد 
زحاما بحركة المركبات، مبينة ان منطقتي المشتل والشعب هما اكثر 
المناط�ق ازدحاما نتيجة تواف�د الزائرين عبرهما.وق�ال العميد عمار 
ولي�د من اعالم مديرية المرور، إن “حركة الس�ير والمرور في س�نتر 
العاصمة بغداد طبيعية جدا”، مش�يرا الى “وج�ود خلل في منطقتين 
رئيس�يتين، وهم�ا منطقة المش�تل مرورا ببغ�داد الجدي�دة وتحديدا 
اس�فل طريق المرور السريع المحاذي لمركز ش�رطة بغداد الجديدة، 
وطري�ق محم�د القاس�م، باالضاف�ة الى منطقة الش�عب، ما تس�بب 
بحدوث زحامات كبيرة بحركة المركبات”.واضاف وليد، أن “طريقين 
رئيس�يين س�يبقيان مغلقين لغاية انته�اء الزي�ارة االربعينية، وهما 
طريق اسفل جسر الدورة ولغاية جسر الحصوة ذهابا وايابا، والطريق 
االخر هو جس�ر المشتل لغاية طريق المرور السريع في منطقة بغداد 
الجدي�دة باتج�اه الدورة”، مبين�ا ان “طريق الذهاب في جس�ر الدورة 
سيكون مخصصا للزائرين، وطريق االياب لحركة المركبات”.وأعلنت 
مديرية الم�رور العامة مؤخراً عن القطوعات وخطة الس�ير الخاصة 
بزيارة األربعين، موضحة أن طري�ق الخروج من بغداد باتجاه كربالء 
والحل�ة لن يكون في الطريق االعتيادي الم�ار بمنطقة الدورة، وفيما 
بينت أن طريق القناة الس�ريع س�يغلق بدء من جس�ر الشعب شمالي 
بغداد وصوالً الى بغ�داد الجديدة جنوب العاصمة، لفتت الى أن الخطة 

ستدخل حيز التنفيذ يوم 25 تشرين الثاني الجاري.



فوؤاد ح�سون
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عاطف الغمري

جيم سنسنبيرنر 

م�ن بي�ن األف�كار والمفاهيم الت�ي طرحت بق�وة أخيراً، 
ف�ي األجواء المفعمة بالمناقش�ات حول سياس�ة أمريكا 
الخارجية في الشرق األوسط، المفهوم الذي أطلقوا عليه 
Military Auxiliaries ويعني قوى محلية في خدمة دولة 

محاربة أجنبية.
ونف�س المفه�وم نوقش ف�ي دول غربية أخ�رى في ذات 
الوق�ت. فقد أعل�ن وزير الدفاع البريطان�ي مايكل فالون، 
أن الح�رب ض�د تنظي�م داعش ف�ي العراق، وفي الش�رق 
األوس�ط عامة، يمكن كسبها برياً فقط على األرض، لكن 
يمك�ن أيضاً كس�بها من جان�ب جيش محل�ي، وليس من 
جانب بريطاني�ا والواليات المتح�دة، وأن هذا هو الدرس 
الرئيسي الذي ينبغي تعلمه من األدوار التي قام بها الغرب 
في العراق وأفغانس�تان. وعلى أن يقتصر دور الغرب على 
تدري�ب ق�وات بري�ة محلية، ودعمه�ا بالغ�ارات الجوية، 
وأن القوى المحلية التي تس�تحق دعم الغرب هي الجيش 
العراق�ي، والبش�مركة الكردي�ة، ومنظم�ات المعارض�ة 

السورية المعتدلة. 
بعض الخبراء األمريكيين ومنهم س�يبل ش�يبرز، أستاذة 

العالق�ات الدولية، لها تفس�ير له�ذا التفكي�ر، وتقول إن 
إحجام الغرب عن إرس�ال ق�وات برية، يعك�س الضغوط 
التي يواجهها المخططون العس�كريون في عصر س�مته 
التقش�ف. وأن كال من الواليات المتحدة وبريطانيا، تطبق 
إج�راءات بعيدة الم�دى لخفض اإلنفاق عل�ى قواتها، بما 
ف�ي ذلك خف�ض ع�دد المجندي�ن بنس�بة %20. وهو ما 
يعكسه تقرير االستعراض الدفاعي ربع السنوي للواليات 
المتحدة عام 2014، وكذلك التقرير االستراتيجي واألمني 
لبريطاني�ا عام 2010. ويش�يران إلى االتج�اه نحو زيادة 
االعتماد على قوى المعارضة المحلية Auxiliariesالراغبة 
ف�ي تحمل عبء القت�ال، مع وجود دع�م غربي في مجال 
المعدات، والنقل، وربما الغارات الجوية، وأن المناقش�ات 
الجارية عن البديل المحلي، أش�ارت إلى أن الغرب يس�عى 
من�ذ عام 2014، لتطبي�ق هذا الحل في س�وريا، والعراق، 

وليبيا.
وتق�ول البروفيس�ور ش�يبرز، إن�ه م�ن وجه�ة النظ�ر 
األمريكي�ة، فإن التح�دي األكبر أم�ام تأيي�د إدارة أوباما 
لالنتفاضة الس�ورية ضد األس�د، يتوقف على العثور على 

الحليف المناس�ب. وح�ول هذه النقطة، دارت مناقش�ات 
ح�ول سياس�ة أوبام�ا تجاه س�وريا، دعا خالله�ا كل من 
هيالري كلينتون، وليون بانيت�ا، وروبرت غيتس، وزيري 
الدفاع الس�ابقين، ألن يكون أوباما أكثر وضوحاً بالنسبة 
لتأيي�د إدارت�ه للمعارض�ة المعتدلة، وضم�ان عدم وقوع 
األسلحة التي تزود بها، في أيدي جماعات متطرفة. وجاء 
هذا التحفظ بعد وقوع أس�لحة سلمتها الواليات المتحدة 
لمن أس�متهم المعارضة المعتدلة، في ي�د جبهة النصرة، 

وهي جزء من تنظيم القاعدة اإلرهابي. 
وب�دا كأن م�ا جرى ف�ي ليبيا قد أث�ر في نظ�رة الواليات 
المتحدة، بش�أن تطبي�ق نفس النمط في س�وريا بالبحث 
ع�ن حليف محلي، يلع�ب دوراً مماثالً للدور الذي قامت به 
عناصر مس�لحة في إس�قاط نظام القذافي، وقد تبين في 

ما بعد أن من بينها عناصر إرهابية. 
وكان حلف األطلس�ي قد ادعى في عام 2011، عدم وجود 
عناصر م�ن اإلرهابيين، ضمن الثوار ض�د القذافي. إال أن 
مصادر بالمخابرات المركزي�ة قدمت تقارير أكدت وجود 

جماعات تنتمي إلى القاعدة في صفوف هؤالء الثوار.

وعندما قتل الس�فير األمريكي كريس�توفر ستيفنس في 
بنغازي في 21 سبتمبر/أيلول 2012، تأكد أن تنظيم أنصار 
الش�ريعة، الذي أعلن في ما بعد أنه ينتمي إلى داعش، هو 
الذي قتله وهو ما دفع بعض المحللين للقول إن تلك كانت 
رس�الة تق�ول للواليات المتح�دة، إن أعداء الغرب ليس�وا 

بالضرورة هم أصدقاء لكم. 
ه�ذه االزدواجي�ة ف�ي المواق�ف األمريكي�ة ظه�رت فى 
الوالي�ات  أعلن�ت  2014، عندم�ا  األول  ديس�مبر/كانون 
المتحدة وقف كافة أنواع الدعم للمعارضة في سوريا، بعد 
أن ثبت أن األس�لحة المرسلة إليها تقع في أيدي جماعات 
إرهابية متطرفة. ثم تبين أن برنامجاً سرياً للتدريب تديره 
المخابرات المركزية، ال يزال مس�تمراً في دعم الجماعات 
الت�ي حددت أمريكا هويتها بأنه�ا معتدلة، حتى ولو تأكد 
أنه�ا إرهابي�ة.  وم�ن الواضح أن ه�ذه االزدواجي�ة التي 
تمي�ز التوجهات األمريكية، هي نتيجة للتركيز الحالي في 
التعامل مع ما يس�مى البديل المحلي، تعبيراً عن مقاتلين 
محليي�ن بالوكالة، تحق�ق عن طريقهم أهدافاً سياس�ية، 

تخدم استراتيجيتها العامة في المنطقة.

ف�ي افتتاحي�ة ُنش�رت مؤخ�راً بصحيفة »واش�نطن 
بوس�ت«، ذكر »جريج�وري كريج« )مستش�ار البيت 
األبيض س�ابقاً(، و»كليف س�لون« )المبعوث الخاص 
السابق إلغالق س�جن جوانتانامو(، أن الرئيس أوباما 
لديه الس�لطة القانونية لتجاه�ل القانون ونقل بعٍض 
من أخطر اإلرهابيين في العالم إلى الواليات المتحدة.

أوبام�ا  إدارة  مس�ؤولو  وكذل�ك  األم�ل،  ويحدون�ي 
الس�ابقون، ف�ي أال يضعان األس�اس لمس�ار س�لوك 
البي�ت األبي�ض على هذا النحو. وف�ي خطاب بعثت به 
مؤخراً، طالبت بأن يرف�ض الرئيس المنطق القانوني 
ل�»كريج« و»س�لون« وأن يضم�ن للكونجرس أنه لن 
ينقل محتجزين من الس�جن العسكري في جوانتنامو 

إلى الواليات المتحدة، في انتهاٍك للقانون.
ويعطي الدس�تور الكونجرس السلطة إلعالن الحرب، 
لكنه يحف�ظ للرئيس، بصفت�ه القائد األعل�ي للقوات 
المس�لحة، القدرة على »ش�ن الح�رب«. وقد جعل هذا 
كريج وس�لون يس�تنتجان أن الكونجرس ال يستطيع 
»توجي�ه مرافق مح�ددة يجب أن يحتجز بها س�جناء 
محددين«. وأنا أوافق على هذا، لكن مع وضع المسألة 
ف�ي إط�ار »م�ا إذا كان الكونج�رس يس�تطيع إخبار 
الرئيس أين يجب احتجاز السجناء العسكريين«، فهما 

يشوهان القضية بشكل صارخ.
ل�م يطلب الكونجرس احتجاز أي س�جين في منش�أة 
مح�ددة، لكنه من�ع اس�تخدام األم�وال الفيدرالية في 
نقل الس�جناء م�ن جوانتنامو إلى الوالي�ات المتحدة. 
إن�ه تفويض ب�أن يبقى الرئيس على منش�أة االعتقال 
ف�ي خلي�ج جوانتنامو، كم�ا يفترض كريج وس�لون 
على ما يبدو. إن هذا يعد ممارس�ة مش�روعة لس�لطة 
الكونج�رس لمن�ع الرئي�س م�ن إي�واء بع�ض أخطر 
اإلرهابيي�ن في العالم على األراض�ي األميركية. وهذا 

ما يمكن للكونجرس القيام به بالتأكيد.
وف�ي حين أن الرئيس لديه س�لطات واس�عة باعتباره 
القائد األعلى للقوات المس�لحة، فإن الكونجرس لديه 
س�لطات واس�عة للتحكم بالمصروفات. إن الدس�تور 
يمن�ح الكونج�رس الس�لطة »لس�ن جمي�ع القوانين 
الالزم�ة والمالئمة لكي توضع قي�د التنفيذ«. وبعبارة 
أخرى، فإن الكونجرس يضع القواعد والرئيس ينفذها. 
وبالنسبة للمحتجزين، فالدس�تور يعطي الكونجرس 
سلطة صريحة »لوضع القواعد المتعلقة باالعتقاالت 

على األرض وفي البحر«. وقد فعل هذا بالضبط.
وف�ي قيام�ه بحظ�ر نق�ل اإلرهابيي�ن الخطري�ن إلى 
الكونج�رس وظيفت�ه  يم�ارس  المتح�دة،  الوالي�ات 
المش�روعة. وقد رأينا مع ف�رار مجرمين خطرين في 
نيويورك في ش�هر يونيو الماضي صعوب ضمان بقاء 
س�جناء جوانتانامو الخطرين ف�ي مكان محصور. إن 
الكونج�رس لديه الحق في التش�ريع للحماية ضد هذا 
الخطر وحماية األمن النفس�ي لألميركيين الذين ربما 
يش�عرون بقلق مب�رر حي�ال العيش عل�ى مقربة من 
المقاتلي�ن األعداء المس�ئولين عن أعن�ف هجوم على 
الوالي�ات المتحدة منذ الهجوم على بي�رل هاربر. وإذا 
اتخذ الرئيس قراراً أحادي الجانب بنقل إرهابيين أجانب 
إل�ى الوالي�ات المتحدة، ف�إن ه�ؤالء اإلرهابيين ربما 
يطالب�ون بحماية دس�تورية. والكونجرس لديه الحق 
في الحماية ضد هذا االحتمال، السيما أن الكونجرس، 
وليس الرئيس، لديه السلطة لتحديد كيف ومتى يمكن 

تطبيق القوانين الجنائية المحلية.
وكتب كريج وسلون أن الكونجرس يمكنه تمرير لوائح 
عسكرية والس�ماح باالعتقاالت والمحاكم العسكرية 
وتنظي�م معاملة س�جناء الحرب. لكن لس�بب ما نفى 
المس�ؤوالن ق�درة الكونج�رس عل�ى من�ع إرهابيين 

معروفين من نقلهم إلى األراضي األميركية.

الكونجرس وإغالق 
جوانتانامو

»الحم�د لل�ه أنن�ي ال أذه�ب كثي�راً إلى 
باريس« تقول طفلة فرنسية من إحدى 
المقاطع�ات الطرفي�ة لمراس�ل القناة 
الخامس�ة الفرنس�ية. باري�س الحل�م، 
ليس لدى أهل الشرق فحسب، بل ولدى 
كل أوروبي، حتى في الدول األكثر رقياً. 
هذا ما يمكن أن يفعله اإلرهاب بصورة 

مكان ما.. مدينة ما.. حضارة ما..
لم يكن لمثلي إال أن تتألم لمدينة عش�ت 
فيها س�نوات طويلة من عمري، ولكن 

ماذا أقول في مدن هي أناي الجريحة؟
من تابع وسائل اإلعالم الفرنسية خالل 
األسبوع المنصرم الحظ مستوى الهلع 
ل�دى الفرنس�يين واألوروبيي�ن عامة، 
وأش�فق بالدرجة األولى عل�ى الجالية 
العربي�ة الت�ي س�يجد كل واح�د فيه�ا 
نفس�ه في موض�ع المته�م، حتى ولو 
كان مفكراً مرموقاً تس�تضيفه شاشة 
التلفزي�ون ف�ي ندوة سويس�رية حول 

إمكانية وصول هذا الخطر إلى جنيف.
كان يتقن الفرنسية أفضل من الضيوف 
خطاب�اً  ويتبن�ى  اآلخري�ن،  األربع�ة 
معت�دالً كل ما يريد أن يقوله بمس�توى 
فكري راق: نحن لس�نا كلن�ا إرهابيين. 
لم يعط إال مس�احة قليلة م�ن الحوار، 

لك�ن الكاميرا كانت تركز على س�حنته 
الس�مراء وش�عره األجعد ويمناه التي 
تلعب طوال الوقت بدبلة إصبعه اليسرى 
في داللة س�يميولوجية على التوتر. ال 
يجرؤ هذا الرجل عل�ى القول: هل كنتم 
تتوقعون أن م�ن اللعب بالنار إال يحرق 

األصابع؟ 
هل يذكر رئيس ال�وزراء مانويل فالس 
قوله لوس�ائل اإلعالم، قب�ل عامين: ال 
أس�تطيع أن أمنع ش�اباً ق�رر أن يذهب 
لقت�ال الديكتاتوري�ة؟ لق�د ع�اد ه�ذا 
الش�اب ليضرب دولة ديمقراطية. لكن 
رئي�س الوزراء الش�اب ل�م يتحدث في 
حواره مع التلفزيون الفرنس�ي إال عن 
تعزيز االس�تخبارات وإج�راءات األمن 
وخمس�ة آالف شرطي إضافي من دون 

أي مراجعة لألسباب ومعالجتها. 
وزي�ر  فابي�وس،  ل�وران  يذك�ر  ه�ل 
الخارجي�ة تصريحه لإلع�الم أيضاً في 
 :2012 األول  كان�ون  ديس�مبر/   13
»ميداني�اً، تق�وم جبهة النص�رة بعمل 
جيد« أي عمل بشع قام به اإلرهاب في 

الميدان الفرنسي !
هل كان للضيف الذي يحمل اسم محمود 
أن يذك�ر المش�اهدين بم�ا كتب�ه جان 

بيير ش�فينمان ع�ام 1991 ف�ي كتابه 
»فك�رة معينة ع�ن الجمهورية قادتني 
إلى...« من أن كس�ر العراق سيؤدي إلى 
تنامي الكراهي�ة، وتنامي المجموعات 
الضف�ة  عل�ى  اإلرهابي�ة،  األصولي�ة 
الشرقية للمتوس�ط فيما لن يتأخر عن 

العبور إلى الضفة الغربية منه؟
ه�ل كان له أن يذّكر بم�ا كتبه دومينيك 
دو فيلوبان قبل وبعد أن يصبح رئيس�اً 
للوزراء عن مسألة الحوار بين الضفتين 
وعن ش�طط السياس�ة الفرنس�ية إزاء 
العرب )أو ما تسميه الديغولية السياسة 
العربي�ة(؟ خاص�ة وأن دوفيلوبان عاد 
باألمس، وبوف�اء ديغولي، ليصرح بأّنه 
على فرنس�ا أن تس�تعيد دوراً متوازناً، 
خاصة في الشأن السوري، بغية تكريس 
ظروف الحل السياس�ي في سوريا. من 
دون أن ينسى التذكير بشطط السياسة 
الفرنسية منذ أفغانستان، العراق، ليبيا، 
وغيرها، بحس�ب قول�ه الذي مضى حد 
الدع�وة إلى الح�وار مع نظ�ام الرئيس 

األسد.
الرج�الن الرؤيوي�ان قيادي�ان )وزي�ر 
وزي�ر   - للرئاس�ة  ومرش�ح  دف�اع 
خارجي�ة ورئيس وزراء( لكنهما ليس�ا 

الدوائ�ر  موقفيهم�ا.  ف�ي  الوحيدي�ن 
السياس�ية واإلعالمية عكست لنا على 
مدى أس�بوع التجرؤ غي�ر العادي على 
انتق�اد السياس�ات الخارجي�ة للرئيس 
والحكومة، واعترف�ت بميركانتيليتها، 
وقصر نظره�ا، بل ومضت، تكراراً، في 
س�ابقة غير مألوفة على تس�مية دول 
باالس�م وإدانة التحالف معها ألس�باب 
مالي�ة بحت�ة. ارتف�ع الص�وت النقدي 
وارتفع�ت األص�وات التي ال يتس�ع لها 
مق�ال للحديث ع�ن اس�تهداف الصيغة 
التعددي�ة لفرنس�ا، واس�تهداف القي�م 
الفرنس�ية، فيم�ا ذّكرن�ا بحديث بوش 
واألوساط األمريكية غداة 11 سبتمبر.

يذكرن�ا به�ذا الح�دث التاريخ�ي أيضاً 
تش�به  الت�ي  القانوني�ة  التعدي�الت 
)الباتريوت آكت( الذي أقر في الواليات 

المتحدة حينها.
لتبقى األسئلة:

إذا كان له�ذا التيار المعتدل وجود قوي 
في فرنس�ا وأوروبا رأيناه بعد العملية 
اإلرهابية، كما رأيناه عام 2003 بش�أن 
الحرب على العراق، فلماذا ال يس�تطيع 
أن يكون فّع�االً؟ وهل تكف�ي دماء 13 
نوفمبر لتفسح له المجال؟ مجال الكالم 

أم الق�رار؟ القرار الذي يظ�ل محكوماً 
باللوبيه�ات الداخلي�ة، خاص�ة المالية 
الخارجي�ة  واالرتباط�ات  واليهودي�ة 
المالي�ة والعس�كرية األطلس�ية؟ وهل 
س�يحول مجرى آثار هذه الهّزة لخدمة 

هذه اللوبيهات؟
من الذي له مصلحة في إضعاف أوروبا 
به�ذا الق�در المذه�ل؟ وه�ل يكفي أن 
اإلس�بانية  ج�ذوره  فال�س  يس�ترجع 

ليدافع عن تشينغن؟
من الذي له مصلحة في تراجع الحريات 
والديمقراطية بهذا التطاول القانوني؟ 
وهل يكف�ي أن يبالغ رئيس الوزراء في 
ش�كر المجلس الذي واف�ق على قانون 

الطوارىء؟ 
هل يعترف الغرب عملياً بأنه إذا تعارض 
األم�ن م�ع الحري�ات، دفع�ت الثاني�ة 
الثم�ن؟ أم أن الثمن ه�و المقصود من 

التعارض؟
لق�د فّص�ل بنيامين نتنياه�و في كتابه 
»اس�تئصال اإلرهاب«، عام 1993 كيف 
استعملت االس�تراتيجية »اإلسرائيلية« 
قضية اإلرهاب إلقناع الواليات المتحدة 
بالتضييق على الحري�ات. وتفاخر بأنه 
وموشيه أرينز كانا عّرابي ذلك السعي. 

كم�ا فّصل ف�ي الكتاب نفس�ه ضرورة 
القضاء عل�ى الدولة في الع�راق وليبيا 
الفلسطينية  المقاومة  وسوريا وحشر 

فيما أسماه جيب غزة. 
اليوم تص�رخ »إس�رائيل« برفع قضية 
على المجموع�ة األوروبية ألنها تحظر 
بضائع المس�توطنات، علم�ا أن قانون 
الحظر هذا س�ار من�ذ ما قب�ل »الربيع 
العربي«. وغداً سيجعل إعالم »إسرائيل« 
من كل عمل مقاومة في األرض المحتلة 

شبيها بعمليات باريس. 
ثم ما قصة الجوازات المستعصية على 
الحرائق واالنفج�ارات، من منهاتن إلى 
ش�ارلي إيبدو إلى 13 نوفمبر؟ ما قصة 
الفيل�م الوثائق�ي الذي بث�ه التلفزيون 
ع�ن  الخمي�س،  مس�اء  الفرنس�ي 
الملتحقين بداعش في سوريا والعراق، 
وقال إن تحضيره استغرق تسعة أشهر 

؟
أخي�راً، إذا كان�ت كل التح�والت تق�ود 
إلى موق�ف إجماعي ضد داعش أش�به 
بالص�راخ الخارق لج�دار الصوت الذي 
س�معناه قبل أفغانس�تان. فهل داعش 
هي القوة اإلرهابية الوحيدة؟ بل وماذا 

بعد داعش؟

أسئلة 13 نوفمرب
د. حياة الحويك عطية

الوكيل املحيل يف حروب الرشق األوسط

َيك�ذب أّي مس�ؤول حكومي يق�ول، أنه قدم 
الوطن والشعب على نفسه وحزبه ومقربيه؟! 
ومخدوع كل َمْن َصدْق أن بعضهم أراد العمل، 

ومنعته جهات آخرى؟!
أكث�ر كذب�اً م�ن ه�ؤوالء م�ن عل�ل فش�له؛ 
بأس�باب سياس�ية ومادية وطبيعية، في بلد 
واف�ر الخي�رات واألي�ادي العامل�ة واألرض 

المنبسطة.
ينتاب�ك األل�م حينما تضع قدمك ف�ي أول متر 
بعد حدود الوطن، وتشعر بخيبة األمل حينما 
تعود الى بلد ُخرب عمداً، وأمواله تكفي لبناء 
حاضر إنتظرناه للتباهى بين األمم، وال تسنتج 
من الحديث عن الحضارة السالفة وحمورابي 

والمع�ارك؛ إالّ ترياق عل�ى عقول أمة أريد لها 
أن تمته�ن؟! ولن تتح�دث أحجار مدفونة عن 

صناعة مستقبل، ضاع بين تسابق األمم؟!
يجد أّي عاقل عند مراجعة الفرصة التاريخية؛ 
الت�ي حصلها العراق من 2003م- 2014م، أن 
البلد لم ينال مثلها منذ نزول آدم عليه السالم، 
وما وفرة الخي�رات وزيادة تصدير النفط؛ إالّ 
نعمة حولها ساس�ة الى نقم�ة، ولم يتعلموا 
من أقرب الدول جواراً وعالقات دبلوماس�ية، 
التي تش�ابهة مع العراق ف�ي ظروف حروب 
وحص�ار، وأكث�ر قس�وة بيئي�ة وجغرافي�ة، 
صنعت برجالها تاريخ من الحاضر، ومستقبل 

ألجيال قادمة.

زرت ف�ي األي�ام الماضية العاصم�ة طهران، 
ومنها تعلمت أن ُس�لم الُرقّي والتطور؛ تصله 
الش�عوب؛ بإختي�ار رج�ال يقدس�ون الوطن 
ويخدمون المواطن، وشاهدت بلد بإستطاعته 
تصدير الكهرباء فائضة، بعد تزين الش�وارع 
واألشجار وطوال آالف الكيلومترات، وُتنتجه 
من النفايات بنس�بة %70، وهنا لم يكذب من 
قال أن العراق يس�تطيع تصدير الكهرباء، بل 
يس�د حاجة عش�رة دول مجاورة؛ إذا إستفاد 

النفايات، التي تكاد الدخول الى المنازل؟!
فك�ر أمي�ن العاصمة طه�ران، أن يس�تحدث 
ش�ارعاً لمرور باصات نقل ال�ركاب للتخلص 
من اإلزدحامات، وتس�هيل حركة المواطنين 

بأس�عار رمزي�ة، وعن�د طلب�ه م�ن رئي�س 
الجمهوري�ة أم�وال لبن�اء مش�روعه؛ إعتذر 
الرئيس ألسباب مادية من الحصار المفروض 
عل�ى اي�ران، ولكن�ه ل�م يتوقف حت�ى طرح 
مش�روع بيع هواء طهران، ال�ذي يعتمد على 
البي�ع باألمتار، بع�د إحتس�اب الطابق األول 
لآلب�اء، والثاني لألبناء، وبعده�ا ملك الدولة، 
ملي�ارات،  فجل�ب  المنطق�ة،  حس�ب  ُيب�اع 
إس�تطاع منها َم�ّد طريق حاف�الت طوله 35 
كيل�و متر بظ�رف 48 س�اعة، بع�د جلبه 10 

شركات وقسم العمل بينها في سقف زمني.
أمي�ن طه�ران وس�ائر المس�ؤولين هن�اك، 
إستطاعوا تطويع الجغرافية القاسية الى بلد 

جميل؛ يضاهي الدول المتقدمة، ويتفوق في 
مجاالت آخرى.

طه�ران وس�يمة بأمينه�ا ونفايته�ا تش�كل 
%70 م�ن إنتاج الطاقة، وف�ي العراق نفايات 
سياسية تجلب بفس�ادها اإلرهاب والخراب، 
وإذا كان يحلو لس�كان طهران تسمية أمينهم 
" ابو اله�وى"، ففي العراق أيضاً مس�ؤولين 
يس�مي العراقي�ون كل واح�د منه�م " اب�و 
الهوه"، ككاذب يرّدون على حديثة " كافي أبو 
اله�وه"، وفرق بين ابو الهواء الذي باعه لبناء 
وطنه، وبين م�ن كان حديثه كالهواء، ال ُيرى 
وال يمسك منه شيء؟! وما هو إال قاذورة في 

تاريخ وطن؟!

ابو اهلوى
واثق الجابري



تق�ول فلس�فة الروائي�ة ني�ران العبي�دي في 
روايته�ا "منعط�ف الصابونجي�ة": "كلنا من 
آدم وح�واء، لدين�ا فرص�ة واحدة ك�ي نعيش 
به�ذه الحي�اة، ونتمتع به�ا، وهذه ه�ي الغاية 
األساس�ية للحياة ، وأي ش�يء آخر اضافات ال 
داع�ي لها، نحن أضفناها كي تكون قيوداً نقيد 

بها أنفسنا".
ويق�ول نيتش�ه: "على الم�رء أن يع�رف كيف 
يحفظ ذاته، ذلك هو أقوى اختبار لالستقالل".

إذن له�ا مراج�ع مهم�ة ف�ي حياته�ا، أخذتها 
الروائ�ي  منجزه�ا  عب�ر  عليه�ا  واش�تغلت 
والقصص�ي، وه�ي تؤك�د لن�ا عب�ر ح�وارات 
الرواية البسيطة، والمفعمة بالفلسفة والحس 
المأس�اوي لش�خوصها الواقعي�ة والمتخيلة، 
رافض�ة أن تك�ون روايته�ا وثيق�ة تاريخي�ة، 
مؤك�دة عل�ى روايتها ه�ي أقتراب م�ن الواقع 
لكن�ه يبقى محلقا ً في آف�اق رحبة يمتزج فيه 

الخيال بالواقع.
"أس�باب وأس�باب أس�وقها لمعرفة م�ا يدور 

حولي، أحاديثهم كلها تتحدث عن السياسة".
ربما ج�اءت قراءتي متأخرة عن ه�ذه الرواية 
الت�ي أهدته�ا ل�ي الرائع�ة ني�ران العبيدي في 
كن�دا، بس�بب المش�اغل التي تحطين�ا من كل 
صوب وحدب وإنش�غالنا بأم�ور الوطن العاج 
بالمشكالت التي تسبب بها سياسيون فاشلون 
وفاس�دون الذين تطفح روائحه�م العفنة من 
خ�الل أنس�اق متنوعة في ه�ذه الرواي�ة عبر 

تاري�خ مر ممزوج باآلهات الت�ي ال تتنهي عبر 
ش�ريط فاضح إختارته العبيدي، وهو يمر عبر 

مخيلة الروائية.

"للنجف للنجف دمه يسيل وما نشف".
وأعتقد هذه القاصة العبيدي صاحبة المجموعة 
القصصية المعنونة "فيروز االحدب" تلوح في 
األف�ق القري�ب ومن خالل منجزه�ا القصصي 
والروائ�ي، بالرغم من قلته س�يكون لها الدور 
العراقي�ة  الس�ردية  الحرك�ة  ف�ي  األساس�ي 
والعربي�ة، ولكونه�ا تعك�ف على مش�روعها 
االدبي وتحاول ولوج مناطق أدبية غير مأهولة 
م�ن ذي قب�ل وه�ي اآلن تعيش ف�ي اإلغتراب، 
وتعط�ي وم�ن خ�الل م�ا تقدم�ه م�ن فضح 
واضح ل�كل ما هو قبي�ح في عالمن�ا العراقي 
وال�ذي حددته في منطق�ة "الصابونجية" تلك 
المحلة البغدادية القديمة المثيرة للجدل والتي 
اس�تخدمتها الروائي�ة كإطار مكان�ي ألحداث 
الرواية، ألنها أحبت اإللتزام بما يفيد البشرية، 
إنطالقاُ من حسها اإلنساني، الذي تعاملت معه 

كما يتعامل الفالسفة الذين سبقوها،
 وحت�ى تنطل�ق م�ن فض�اء المعرف�ة وه�ي 
تستصرخ كل ما يحيطها عبر شخوص روايتها 
الت�ي جعل�ت منهم متنفس�اُ كي تدح�ر زمنها 
األغب�ر هذا ال�ذي تداخل فيه كما يق�ال "الزين 

والشين".
حتى ما عدنا نميز األس�ود من األبيض في ظل 

الصراعات اإلنسانية بين دول العالم، والروائية 
العبيدي التي تصف روايتها والتي اعتمدت على 
الكثي�ر من المعلوم�ات القيمة المس�تقاة من 
كتاب أمين المميز المعنون "بغداد كما عرفُتها" 
وكذل�ك اعتمدت عل�ى الح�وادث التاريخية في 
كت�اب "العراق بين احتاللين" وهي تدخل عالم 
الرواية، عبر روايتها الجديدة والصادرة عن دار 
ضفاف، وهي من القطع المتوس�ط وتقع في 

130 صفحة.
ُوظفت هذه الرواية لتستوعب مشاكل األجيال، 
والحضارات للحاضر والمس�تقبل، وهي تمزج 
ثيماته�ا بين السياس�ة والم�رأة، والتي أرادت 
أن تكون هي الرابحة في ظل التس�لط من قبل 
الرجل، وهذا االنتصار الذي وظفته عبر سردها 
"المحكي" للمرأة التي هي تريدها، مستخدمة 
كل إمكاناته�ا المتخيل�ة لتنتج وعبر نس�يجها 
الغ�وي الذي مزج األمثال الش�عبية، ما رس�خ 
للكثير من التفاعل في حكبة الرواية باعتبارها 
المنظ�م والمنس�ق لألحداث واألفع�ال، مفعم 
بالعدي�د من الص�ور التي عمل�ت عليها لتجذب 
القارئ عبر س�ردية فيها الكثير ويبدو الثقافة 

المعاصرة، وحركة الحياة المضطربة.
االن، نتيجة الصراعات واالنقسامات، ساعدتها 
في رس�م، وتس�جيل اإلضافات، والكشف عن 
المزي�د المخفي بين الج�دران وخارجها، وهل 
هي خرجت عن المأل�وف والضوابط والتحديد 
والدق�ة، رس�مت ش�خوصا كثيرة عاش�ت في 
مس�تنقع الرذيل�ة أمثال "بدري�ة" وغيرها من 
الش�خوص التي ترك�ت فينا هذا األثر الس�لبي 
لم�ا وقع ف�ي المرأة م�ن جّراء الظ�روف التي 

تحيطها.
هل هذه ظواه�ر ماضوية، رصدتها وحركتها، 
وقدم�ت ش�يئاً للحاض�ر والمس�تقبل في ظل 
المناش�دة الت�ي ارادتها لتك�ون خارطة طريق 
لحياتنا، ووظف�ت الكثير من األمث�ال الدارجة 

آن�ذاك لتك�ّون رؤية لم�ا تريد قول�ه من خالل 
ش�خصية "الغائ�ب" المخاطبة لن�ا، وبألتاكيد 
هذه الش�خصية التي أفصحت ما بإعماقها من 
طالسم أرادت ايصالها، وهي بالتالي تروم الى 
استنش�اق نس�مة هواء تبعث روحه�ا في هذا 
الزحام من الناس وهي تتصفح دفتر ذكرياتها، 

عبر شخوص واقعية أو متخيلة،
 ول�دت له�ا ه�ذه المنعطف�ات الكثي�رة، وألن 
الكتابة هي وسيلة تعبير عن النفس، واإلنسان، 
والحياة، والمش�اعر، واألفكار، وكذلك الرؤى، 
وكم�ا يقال الكتاب�ة "ه�ي روح الحياة".وكما 
تقول العبيدي: ال يخفى على القارئ الكريم، أن 
أي عمل إبداعي فيه خل�ق وابداع واعادة خلق، 
وال يوجد عمل إبداعي فيه بدون سند اجتماعي، 
وم�وروث ش�عبي وتاريخي، لق�د اعتمدت في 
هذه الرواية على الكثير من المعلومات القيمة 
المس�تقاة من كت�اب امين الممي�ز "بغداد كما 
عرفُتها" كذلك اعتمدت على الحوادث التاريخية 
الت�ي أوردها المؤرخ العراق�ي عباس العزاوي 
ف�ي كتاب "الع�راق بي�ن احتاللي�ن" وصغتها 
بإس�لوب أدبي روائي، لكن العمل األدبي ال يعد 

وثيقة تاريخية بأي حال من األحوال،
 فهو وأن اقترب م�ن الواقع لكنه يبقى محلقاً 
في آفاق رحبة يمتزج فيه الخيال بالواقع، عبر 
أحداث متخلية وشخوص مفترضة بعثت فيها 
ال�روح لتتحرك ضمن إط�ار زمني يعود لحقبة 

زمنية من تاريخ العراق المعاصر.

وحاولت أن تش�تغل على تلك الش�خصيات من 
خ�الل أبعاده�ا النفس�ية من خ�الل الحوارات 
الداخلي�ة )المنولوجات( الت�ي مثلت حالة من 
البوح التي تس�بر أغوار الشخصية على لسانها 
ه�ي. والعبي�دي الت�ي م�رت بأح�داث مهم�ة 
وخاصة نح�ن الذين نعيش في "بغداد" جعلتنا 
ندور ف�ي أخطب�وط االحزان من خ�الل لغتها 
الت�ي تجولت به�ا، محاولة الس�طو على عقل 
الق�ارئ لتلك الرواية من خالل أمكنة وأزمنة ال 

زالت عالقة في ذاكرة الكثيرين.
يقول عنها الناقد حسين سليمان: على القارئ 
أن يش�رك العق�ل في تحلي�ل الح�دث وتأويله 
واس�تنطاق المتكل�م في كل فص�ل من فصول 
الرواية، ومعرفة هويته وبالتالي إحالة الفصل 
إلي�ه، إنها الطبيعة "الفوكنرية" التي ال تفضح 
كثيراً، وهي تنسج مفردة مهمة عبر اشتغالها 

على التراث والشعر العربي القديم.
وعم�دت كاتب�ة الرواي�ة ال�ى اس�تخدام لغ�ة 
فصحى مطعمة بلهجة بغدادية قديمة تجسدت 
في بع�ض االمثال والحكم الش�عبية ذات البعد 
الفلسفي الذي يناسب الحدث الروائي المطروح 
مث�ل "يا حاف�ر البير ال تغمك مس�احيها خاف 

الفلك يندار وأنت َالتكع بيها". 
"م�ات اللمبج�ي داوود وكوم�ن خواتي نعزي 
فطوم�ة" أحدهم نادى على س�يدة صمانجي، 
تفضلي، بعدها استقبلتني رياح باردة عصفت 

بي من باحة الحوش تجاه المجاز المظلم".
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قصيدة النثر المغربية التي تكتب اليوم تعد 
من أهم ما يكتب في الش�عر العربي، نظرا 
إلى أن جي�ال جديدا من الش�عراء المغاربة 
نحتوا ألنفس�هم تجارب مختلفة مؤمنين 
بالتجري�ب والن�ص بعي�دا ع�ن الزخ�رف 
المتداع�ي، ويع�د عبدالرحي�م الخصار من 
أبرز ش�عراء قصيدة النث�ر المغربية اليوم 
لم�ا لنص�ه م�ن روح معاص�رة ملتحف�ة 

بالدهشة.

كل قصي�دة ف�ي المجموع�ة ت�كاد تكون 
حكاية شعرّية

ف�ي مجموعت�ه الش�عرّية األخي�رة “بيت 
بعي�د”، الص�ادرة ع�ن الهيئ�ة المصري�ة 
العام�ة للكتاب بالقاه�رة، يؤّكد الش�اعر 
المغربي عبدالرحي�م الخصار أّن “المعاني 
ل�م تع�د ملق�اة ف�ي الطريق” ب�ل هي في 
صمي�م الحياة، حياتن�ا. وما عل�ى المبدع 
س�وى الكش�ف عنها، بإخراجها من الحّيز 
المخفّي إل�ى العلن. تل�ك المعاني الزاخرة 
باألحاس�يس المنطفئة، ما أن تلمس حتى 
تعود إليه�ا الحياة، وكأنها “مثل الجوزة ال 
بد من كس�رها لتكتش�ف” عل�ى حد تعبير 
جب�ران خلي�ل جب�ران. دون أن يغفل دور 
الق�ارئ، داعيا إّياه للمش�اركة في العملّية 
اإلبداعّي�ة، وذلك من أجل منح النص معناه 

الحقيقّي، فالنص ب�دوره ال معنى له دون 
متلق يتلقفه، لذا نجده يقول “سوف تدمع 
عين�اك/ وأنت تقرأ هات�ه الكلمات/ مثلما 

دمعت عيناي/ وأنا أكتبها”.
تنقس�م قصائ�د مجموع�ة “بي�ت بعيد”، 
إلى ثالث�ة نماذج رئيس�ية، مرتبة بش�كل 
تسلس�لّي، تب�دو وكأنها ث�الث مجموعات 
ضم�ن مجموع�ة واح�دة، ف�ي النم�وذج 
األول القصائد قصي�رة، كل واحدة حوالي 
صفح�ة أو أق�ل، يمك�ن أن ندرجه�ا تحت 
مس�ّمى “قصيدة نص”، وكل قصيدة تكاد 
تكون عبارة عن حكاية ش�عرّية من جملة 
واح�دة طويلة، تس�تلهم أج�واء الطفولة 
كما لو أنه�ا أحالم قادمة م�ن تلك العوالم 
المليئة باأللفة والذكريات اآلسرة، وتمتاز 
بالسالس�ة اللغوّية والدفق الش�عورّي مع 
وجود عنصر التش�ويق فيه�ا، إضافة إلى 
اإلده�اش والتوّت�ر، ب�ؤرة الش�عرية، في 

النهايات.

ه�ذا النموذج قريب إلى ح�ّد ما من القصة 
القصيرة جدا )ق.ق.ج( من حيث األسلوب 
واألدوات. كما في قصيدة “اختلفنا” وفيها 
يقول “كنا نعتقد أن خطواتنا تكفي لتزيح 
عن�ا ظالم الطريق، لك�ن العالم لم يعد كما 
كان، ونح�ن يا صديقي قب�ل أن نجد الباب 
ضيعن�ا المفاتي�ح. ال تنظر إل�ّي فلن أنظر 

إلي�ك، نح�ن نمران ف�ي غابة واح�دة، أنت 
تش�هر مخالبك في وجه كل وهم يمّر، وأنا 

أحتمي بوداعتي”.

بينم�ا في النموذج الثان�ي القصائد طويلة 
نسبّيا، وموّزعة بالطريقة الهرمّية الدارجة، 
فيها الجمل -داخل الس�طر الواحد- تطول 
وتقصر، تبعا لحرارة األحاسيس ودفقها. 
وهو ما نجده في قصيدة “الساحر” وفيها 
يقول “أضع يدي في القبعة/ وأخرج خوذة 
نما فيها العشب/ خوذة الجندي التي تغنى 
بها شاعر من اليونان/ أضعها أصيصا على 
عتبة البي�ت/ أخرج بنادق الحديد وأحّولها 
لعبا لألطف�ال/ أجعل عربة الس�الح مهدا 
والرّش�اش مكنس�ة/ على فوهة المدفع/ 
س�أبني عش�ا للطائر الذي ش�اخ/ وأزرع 

الرصاص في األرض/ ليصير حقل ذرة”.
أّما النموذج الثال�ث فالقصائد قصيرة جّدا 
ووامض�ة، عب�ارة ع�ن لقط�ات/ أحالم/ 
تغريدات شذرّية مكّثفة، وغاية في البراعة 
واالخت�زال اللفظ�ي، تدن�و م�ن قصي�دة 
الهايك�و، مع وجود اخت�الف جلّي بينهما، 
كما في هذه المقاط�ع “كالهما ينظر إلى 
اآلخر بش�جن:/ قمر الخري�ف/ وطفل بال 
عائلة”، “أخرج الماضي من الباب/ فيعود 
م�ن النافذة”، “الفراش�ة التي طارت/ من 
ش�فتيك هذه المرة/ لم تكن كالما/ كانت 

قبلة”.
تحض�ر الثنائّي�ات والمتض�ادات بش�كل 
ملحوظ في قصيدة الخصار من “الفرح- 
الح�زن”، إلى “الجم�ال- القبح”، مرورا 
ب�”الوج�ود- الع�دم”، “الن�ور- الظل”، 
و”اله�دوء-  الحض�ور”،  “الغي�اب- 
الصخ�ب”. وهذا قد أضف�ى المزيد من 
الجمالّية على الشيء بوضعه جنبا إلى 
جن�ب مع نقيض�ه، باعتب�ار )أحدهما 
إثبات لآلخ�ر، وليس تبادل أدوار(. فال 
معن�ى للي�ل دون نهار يتبع�ه ويجّدد 
معانيه، وما من قيمة حقيقّية للفرح 
إن لم يأت بعد حزن. وهكذا بالنس�بة 
إلى الحي�اة والموت، الح�ب والكره، 

الخير والشر.
مجموعة “بيت بعيد”، وهي الرابعة 
للشاعر عبدالرحيم الخصار، المولود 
في مدينة آس�في س�نة 1975، بعد 
“أخيرا وصل الشتاء” 2004، “أنظر 
وأكتف�ي بالنظ�ر” 2007، و”نيران 
مه�ارة  وفيه�ا   .2009 صديق�ة” 
تعبيرّي�ة واضح�ة وقّوة ش�عرّية 
عالي�ة، فالخص�ار يبن�ي قصيدته 
بدّق�ة وأن�اة كم�ا ينبغ�ي للعم�ل 
اإلبداع�ي أن يك�ون. وكما الفنان 
ينح�ت في الصخر، نجد الش�اعر 

يحفر عميقا في جسد اللغة

الكلامت برية  يف  ساحر  بعيد' الشعر  أنفاس السنابل'بيت 
قا�سم وداي الربيعي 

ُقل للدروِب ما زال في حقيبتي 
انتظار

على واجهة البنايات 
سأكتب ما تبقى من فصول

أحمُل البذر بجيوبي
لحقول أتلفها النعاس
وحده عمود النور

يمنحني سرير لمبيت ليلة واحدة
دون ثمن..

كم نحتاج من الوقت
كي نجمل وجه الحجر

فقط مطرقة عسى نحرك شقوق 
الموت

ونبعُث الحياة
قال لي الحالج ذات يوم
أحذر أن جيوبك مثقوبة

فأرتديت جلدي وعانقت ميسان
ال تركل األرض بقدميك

فهي ُحبلى بأنفاس السنابل السومرية
أنقش على جداِر القلوب أسمك

خير من بناء مدينة أبراجها أقنعة
لماذا أنا

قطارات عشقي لها دوي
كدويي الشعر

أبراجها في رأسي دائما تعلن الرحيل
قلُت للشيطان أحبها

هي سفن ترحل بأوردتي
أغواني بالفقِر وسرقها

سأنتظر حتى تبعثرني مقاهي زيونة
كالمتشرد أبحث عن كلمات

أشاهد عورة الدنيا
أنادي بالجميع هلموا للسالم

فيصفعني حميُرها

عمادالدين موسى 

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب فى سلسلة األلف كتاب الثانى كتاب بعنوان 
"مصر وكيف ُغدر بها" تأليف ألب�رت فارمان وترجمة عبد الفتاح عنايت.يتناول 
الكتاب فترة زمنية من أهم الفترات التى مرت بها مصر حيث وقعت خاللها تحت 
الحكم العثمانى وكانت فترة لها مظاهرها الواضحة حيث حلت العناصر التركية 
األرس�تقراطية محل البكوات ، وأصبحت تمتلك معظ�م األراضى الزراعية. وفى 
ه�ذه الفترة ازدادت مس�احة األراضى الزراعية ووصلت إلى م�ا يزيد على أربعة 
ماليين ونصف المليون فدان ، وازدادت زراعة القطن وتم تصديره ، كما أنش�ئت 

السكك الحديدة وحفرت قناة السويس ونشطت التجارة الداخلية والخارجية.
وعل�ى إثر ذلك تطلعت أنظ�ار القوى الكبرى المتمثلة فى ذل�ك الوقت فى انجلترا 
وفرنس�ا ص�وب مص�ر ، وذلك لخدم�ة مصالحه�ا االقتصادي�ة وبس�بب الثورة 
الصناعي�ة التى حدثت فى أوروبا. كل ذلك وضع مص�ر فى ثوب جديد ليس فقط 
الستغاللها اقتصادياً بل صار التطلع واضحاً بشدة إلى التدخل السياسى ، وهذا ما 

يتضح من خالل فصول الكتاب.

صدر امس االول الكتاب العاش�ر ، للكاتب والقاص 
علي الس�وداني  وه�و في الق�ّص والحكاية ، عن 
دار دجلة للنش�ر في عّمان -صاح�ب الدار محمد 
موس�ى الوح�ش . بعن�وان " باُص أبي تس�وقُه 
مارلي�ن مونرو " وبطباعة أنيق�ة جداً وتصميم 
جميل من الفنان محم�د خضير . لوحة الغالف 
األول كان�ت من ب�ركات الفنان�ة البديعة بتول 
الفكيكي ، والغالف األخي�ر بورتريت من خلق 

الرس�ام الصديق أوميد عباس . ش�كراً. سيتوفر 
الكتاب بمكان الدار وس�ط عّمان ، وعن�د مكتبة نيل وفرات وموقع 

جملون 

اصدارات

باص ايب تسوقه 
مارلني مونر

مرص وكيف غدر هبا

ال أح�د يس�تطيع أن ينك�ر أهمي�ة التجرب�ة 
الروائية للكاتب الس�وري حنا مينة، صاحب 
رواي�ات الثلج يأتي من الناف�ذة، والمصابيح 
الزرق، والياطر، وحكاية بحار، فقد كان أحد 
أع�الم الرواية الواقعية العربي�ة، لكن ال أحد 
من المعجبين بتجربته يتذكر اآلن اس�م آخر 
عم�ل من أعمال�ه التي صدرت في الس�نوات 
األخيرة. هذه المفارق�ة تطرح قضية أخرى 
تتعلق بعالقة اإلبداع بالزمن، وقدرة التجربة 
األدبي�ة على التط�ور، والتجديد بحكم تراكم 

الخبرة ونزعة البحث والتجريب.
بق�ي حنا مينة وفيا لالتج�اه الواقعي متأثرا 

بالواقعية االش�تراكية حتى آخر أعماله، مما 
أوقعه في التكرار، وجعل تجربته تس�ير في 
خط أفق�ي ال تفارقه، في وقت ش�هدت فيه 
الرواية العربية طوال العقود الماضية ظهور 
تجارب روائية كثيرة، اس�تطاعت أن تتصدر 
المشهد الروائي العربي، على حساب تجارب 
جيل الرواد. رغم هذا التحّدي لم يحاول مينة 
أن يخ�وض مغام�رة التجري�ب والبحث عن 
أش�كال جديدة من الكتابة السردية، تنضاف 
الروائ�ي، وتب�رر مش�روعية  إل�ى رصي�ده 

حضوره جماليا.
لقد ركن مينة إلى ميراثه السابق، واعتقد أن 

هذا المي�راث يمكن أن يك�ون كافيا للحفاظ 
على انتش�اره، وإلقبال القارئ على ما يكتبه 
من أعمال جديدة، لكن ه�ذا االعتقاد لم يكن 
مصيب�ا، ألن هن�اك قارئ�ا جديدا ل�ه مزاجه 
واهتمامات�ه وحساس�يته المختلف�ة، وكان 
يفت�رض بالكات�ب أن ينصت لص�وت الحياة 
المتج�دد م�ن حول�ه، ولرغبات ه�ذا القارئ 

الجديد.
هن�اك روائي�ون يعيش�ون نوع�ا م�ن القلق 
اإلبداع�ي، يظه�ر ف�ي س�عيهم إل�ى تجريب 
الكتاب�ة  م�ن  مختلف�ة  وأش�كال  أس�اليب 
الس�ردية، كم�ا ه�و ح�ال الروائ�ي نجي�ب 

محف�وظ، الذي كتب الرواي�ة الواقعية، التي 
كان�ت ثالثيته تتويج�ا لها، كما كت�ب رواية 
والرواي�ة  البوليس�ية  والرواي�ة  األص�وات 
التاريخي�ة، والرواي�ة الوجودية، على خالف 
ما فعل�ه مينة ال�ذي لم يغادر ش�كل الكتابة 

الواقعية حتى آخر أعماله.
يكم�ن الف�ارق بي�ن التجربتين ف�ي الخلفية 
األيديولوجي�ة، التي ترك�ت تأثيرها الواضح 
عل�ى الوع�ي الجمال�ي والفكري عن�د مينة، 
على خ�الف الروائي محف�وظ ، الذي دفعته 
نزعة البحث والتجريب إلى أن يكون حرا في 
اختياراته، وهن�ا يبرز ثراء التجربة وتنوعها 

عنده.
قد يذهب البعض إلى القول بأن القضية تتعلق 
بعالقة التجربة بالزمن، ألن التجربة تش�يخ 
مع صاحبها، والتجديد يحتاج إلى حيوية في 
الفكر واإلبداع يتعذر توفرهما مع التقدم في 
العم�ر. رغم صحة هذا القول، إال أنه ال يكفي 
لتفس�ير هذه الظاهرة، خاصة عندما يتوقف 
الكاتب في مرحلة ش�بابه عند أسلوب محدد 
ال يغادره، وال يحاول كس�ر حوافه، لالنفتاح 
على تقنيات وأساليب جديدة، تسمح بتطور 
التجرب�ة، والتدلي�ل عل�ى حيويته�ا، لكي ال 

تشيخ التجربة قبل صاحبها.

الرواية والتجديد
مفيد نجم 

اىل أرشف فّياض

أنا ال أعرفك..
لكني لمحُت الصوت يتكئ 

على صلصال
حين صارت الريشة مْنجل

وصارت األضلع منفى ُغزالٍن
وصار الحجر جرح اللغة

أنا ال أعرفك....
لكني أرى 

كيف الشمس تُْحَبس
حين شاعٌر يُْنَحر

جميلة عبد الر�سا/لبنان 

بقلم: قاسم ماضي

زمن  من  أكثر  بني  رحلة  الصابونجية' ..  'منعطف 
يف تاريخ العراق املعارص
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أن  عل�ى  الصيني�ون  وش�دد 
المش�روع الذي يعرف باسم “إس 
19” كان حمي�دا. وق�ال   – س�ي 
المتح�دث الرس�مي باس�م وزارة 
الخارجية الصينية، ليو جيانتشاو، 
لوكالة رويترز: “لن تشارك الصين 
ف�ي أي ن�وع من س�باق التس�لح 
ف�ي الفضاء الخارج�ي”. لكن مع 
ذل�ك األث�ر المترت�ب عل�ى كل من 

واشنطن وموسكو كان كبيرا.
ف�ي الوالي�ات المتح�دة انتقد 
مجل�س األم�ن القوم�ي الصي�ن 
بشكل فوري تقريبا. وفي الخفاء، 
وضع البنتاج�ون قدراته الخاصة 
المض�ادة  باألس�لحة  المتعلق�ة 
لألقمار الصناعية مرة أخرى على 
قائم�ة األولوي�ات الطارئة. وفي 
20 ش�باط )فبراير( 2008 س�مح 
ب�� “عملي�ة الصقي�ع المحترق”. 
وأطلق�ت الس�فينة “ي�و إس إس 
لي�ك إي�ري” صاروخا عل�ى القمر 
 ،”193 إي�ه  إس  “ي�و  الصناع�ي 
وهو قمر تابع لمكتب االستطالع 
الوطن�ي. وكان االختب�ار ناجحا. 
القم�ر  إن  واش�نطن  وقال�ت 
الصناعي كان ميتا، وش�كل خطرا 
بس�قوطه على األرض. رغم ذلك، 
الحظ مراقبون مطلعون أن القمر 
الصناعي “يو إس إيه - 193” ربما 
كان قد تفكك أثناء عودته للدخول 
إلى الغ�الف الجوي ل�ألرض. وقد 
ص�اروخ  إط�الق  تكلف�ة  بلغ�ت 
بالس�تي العتراض�ه 100 ملي�ون 

دوالر.
وس�ط  نفس�ه،  الوق�ت  ف�ي 
خطة أوس�ع نطاقا لتحديث القوة 
المتآكلة في روس�يا،  العس�كرية 
ب�دأت وس�ائل اإلع�الم الروس�ية 
إل�ى  اإلش�ارة   2009 ع�ام  ف�ي 
أنظمة األس�لحة المضادة لألقمار 
الصناعي�ة “الكامن�ة”. وفي عام 
2010 تم توضيح الخطة الخاصة 
أولي�ج  وق�ال  إحيائه�ا.  بإع�ادة 
أوستابنكو، قائد القوات الفضائية 
الروسية، لوكالة أنباء إيتار- تاس 
إن القوات العس�كرية كانت تعمل 
على تطوير جيل جديد من أسلحة 
“التفتي�ش والض�رب”. وأض�اف: 
“سياستنا هي أنه ينبغي أال تكون 
هناك أي حرب ف�ي الفضاء. لكننا 
أناس عسكريون وينبغي أن نكون 
مس�تعدين لكل شيء”. واستمرت 
الصين في بذل مزي�د والمزيد من 
الجهود. وفي عام 2008 تم وضع 
القم�ر الصناع�ي “ب�ي إكس1-”، 
 40 ضلع�ه  ط�ول  مكع�ب  وه�و 
س�نتمترا لديه ق�درة عالي�ة على 
المن�اورة، في مدار قريب بش�كل 
خطير من محطة الفضاء الدولية. 
رس�ميا، اله�دف م�ن ه�ذا القمر 
الصناعي هو التفتيش والمراقبة. 
لكن لديه أيض�ا إمكانات أن يكون 
س�الحا. ولو ت�م توجيه�ه للقيام 
بذلك، كان من الممكن أن يتس�بب 
الفضائي�ة  المحط�ة  ف�ي تدمي�ر 
وقت�ل رواء الفض�اء عل�ى متنها. 
وف�ي ع�ام 2013 أطلق�ت الصين 
“دونج نين�ج”، وهو قمر صناعي 
آخ�ر معترض لألس�لحة المضادة 
ويمتل�ك  الصناعي�ة.  لألقم�ار 
حاليا ث�الث مركب�ات لديها قدرة 
األس�لحة المضادة، متمركزة في 
الصواري�خ في  الفض�اء. إط�الق 
الغ�الف الج�وي الخارج�ي لي�س 
الس�بيل الوحيدة لتدمير األش�ياء 
باتريش�يا  تق�ول  الفض�اء.  ف�ي 
لوي�س، مديرة األبح�اث في إدارة 
األمن الدولي في تش�اثام هاوس: 
“حتى وقت قريب كانت األس�لحة 
المضادة لألقمار الصناعية حركية 
تماما، لك�ن الكثير الذي نراه منها 
اآلن ه�و مك�ون إلكتروني ضمن 
النه�ج المتب�ع. إذا كان بإمكان�ك 
اختراق أنظمة التحكم في األقمار 
الصناعي�ة، يصبح لديك الكثير من 
األمور الت�ي تس�تطيع القيام بها 
- تعديل األلواح الشمس�ية بحيث 
تتحم�ص تح�ت الش�مس، أو نقل 
القمر الصناعي إلى مدار مدمر، أو 
تحويله إلى سالح الستخدامه في 
تحطيم األقمار الصناعية األخرى، 

أو ربما األكثر مك�را من ذلك كله، 
يمكنك فقط إضاف�ة تغييرات إلى 
البيان�ات الت�ي يبثها إل�ى األرض، 
حيث تعمل المشغالت عليها وربما 
يمكنك التس�بب حتى بالمزيد من 
الدمار عل�ى كوك�ب األرض بهذه 

الطريقة”.
إن إطالق هجوم إلكتروني على 
األقم�ار الصناعية ل�ه ثالثة مزايا 
رئيس�ية. األكثر وضوح�ا، ال يلزم 
أن ينتج عن هذه الهجمات سحابة 
حط�ام ال يمك�ن الس�يطرة عليها 
ف�ي الفضاء الخارج�ي. لكن ربما 
األكث�ر أهمية من ذل�ك أن الهجوم 
الفضائ�ي أيض�ا أرخ�ص بكثي�ر 
المحتملين،  للمهاجمين  بالنس�بة 
وإذا نج�ح يمكن أن يكون مجهول 
المصدر تقريب�ا. وهذا يفتح آفاقا 
مثي�رة للقلق بالنس�بة لمخططي 
االس�تراتيجيات - هجمات تعطل 
أو تتجس�س على البنية األساسية 
الق�درة عل�ى  بلدانه�م دون  ف�ي 
االس�تجابة، وبالتالي دون وجود 

إمكانية للردع.
ف�ي أيلول )س�بتمبر( الماضي 
البيانات  اخت�رق قراصن�ة نظ�ام 
الخاص بش�بكة األقمار الصناعية 
األمريكي�ة  الفيدرالي�ة  الجوي�ة 
لدراس�ة  الوطني�ة  واإلدارة 
الج�وي.  والغ�الف  المحيط�ات 
المعلوم�ات ال�واردة م�ن األقمار 
الصناعي�ة إل�ى هاتي�ن الجهتي�ن 
ب�دءا  ش�يء،  كل  ف�ي  تس�تخدم 
اليومي�ة  الطق�س  تقاري�ر  م�ن 
البيئ�ي  الط�ارئ  التخطي�ط  إل�ى 
بتنق�ل  الخاص�ة  والحس�ابات 
وق�ال  البالس�تية.  الصواري�خ 
المراقب�ة  أنظم�ة  إن  مس�ؤولون 
محمي�ة ول�م تتأث�ر أي�ة بيان�ات 
مهم�ة، لك�ن فق�ط قبل ش�هرين 
م�ن ذلك ح�ذر مفتش�و الحكومة 
األمريكي�ة في تقرير رس�مي من 
أنه في حال وق�وع اختراق لنظام 
القم�ر الصناعي الخ�اص باإلدارة 
المحيط�ات  لدراس�ة  الوطني�ة 
والغالف الج�وي “يمكن أن تكون 
له آثار كارثية وس�لبية ش�ديدة”. 
ووفقا الثنين من كبار مس�ؤولي 
األم�ن الفضائ�ي، كان الصينيون 
هم المس�ؤولون عن ذلك. لكن لم 
تكن هناك أية اس�تجابة علنية من 

حكومة الواليات المتحدة.
يق�ول أح�د مس�ؤولي األم�ن 
“الهجمات  األمريك�ي:  الفضائ�ي 
على األقمار الصناعية تعد واحدة 
من مجاالت التهديد األسرع نموا. 
ش�بكة األقم�ار الصناعية تش�به 
الب�اب الخلف�ي الكبي�ر المفت�وح 
ال�ذي يؤدي تقريبا إلى كل ش�بكة 
الصعي�د  عل�ى  مهم�ة  كمبيوت�ر 
الوطن�ي أو بنية أساس�ية هناك”. 
وتنفق الواليات المتحدة المليارات 
لتحس�ين دفاعاتها - أساس�ا عن 
طري�ق بن�اء المزيد م�ن القدرات 
في أبراجها وتحس�ين قدراتها في 
التتبع. وف�ي ع�ام 2014 تم منح 
900 ملي�ون دوالر  بقيم�ة  عق�د 
لش�ركة لوكهي�د مارت�ن لتطوير 
تعق�ب  عل�ى  ق�ادر  رادار  نظ�ام 
األجس�ام الصغي�رة بمث�ل حج�م 
ك�رة البيس�بول ف�ي الفض�اء في 
الوق�ت الفعل�ي. لكن هن�اك أيضا 
تلميحات إلى أن الواليات المتحدة 
قد تبحث في أم�ر تجهيز أقمارها 

الصناعية بدفاعات فاعلة وتدابير 
مض�ادة خاص�ة بها، مث�ل أجهزة 
التش�ويش والقدرة عل�ى التهرب 

من االعتراض.
وهناك أيض�ا برنامج هجومي 
بح�ت مض�اد لألقم�ار الصناعية 
إن  بس�رعة.  تطوي�ره  يج�ري 
العالي�ة  الطاق�ة  ذات  األس�لحة 
ومركبات المناورة، مثل الطائرات 
الفضائية، جميعه�ا تتيح إمكانية 
أن تكون الوالي�ات المتحدة قادرة 
عل�ى أن تس�لح بس�رعة المج�ال 
الواق�ع خ�ارج الغ�الف الج�وي، 
بمج�رد أن تش�عر بالحاج�ة إل�ى 

ذلك.
الفض�اء  معاه�دة  وكان�ت 
الخارج�ي لعام 1967 ق�د أغفلت 
ح�دود  وض�ع  واض�ح  بش�كل 
التقليدي�ة.  األس�لحة  الس�تخدام 
وحتى في الوقت ال�ذي تعمل فيه 
الجي�وش ح�ول العالم بج�د لبناء 
ترساناتها من األسلحة الفضائية، 
يتس�اءل كثي�ر منه�ا اآلن عما إذا 
كان�ت المعاه�دة تحت�اج ألن يتم 

توسيع نطاقها.
فبعد لحظات فقط من تنصيب 
الرئيس باراك أوباما في عام 2009، 
ت�م تحدي�ث موقع البي�ت األبيض 
على اإلنترنت بمجموعة من تدابير 
السياس�ة العامة الجديدة، بما في 
ذل�ك الرغبة في فرض حظر دولي 
ش�امل عل�ى األس�لحة الفضائية 
لألقمار  المضادة  والتكنولوجيات 
الصناعي�ة. وكان بمثاب�ة تراج�ع 
ملح�وظ ف�ي موق�ف واش�نطن، 
التي بس�بب غضبها م�ن االختبار 
الصين�ي ف�ي ع�ام 2007، كان�ت 
بالفعل تس�ارع إلى إع�ادة تطوير 

قوتها الفضائية.
النش�اط  بل�وغ  م�ع  اآلن، 
والروس�ي  الصين�ي  االختب�اري 
ذروته، أصبحت واشنطن متشددة 
أكث�ر. وتزامنت الجه�ود المبذولة 
م�ن قب�ل وزارة الخارجية لتأمين 
نوع من االتفاق الدبلوماس�ي مع 
برنامج المسار الس�ريع للتطوير 
طريق�ة  توج�د  وال  العس�كري. 
إليقاف التسلح في الفضاء، بحسب 
م�ا يقول قادة الجي�ش األمريكي، 
باس�تثناء اإلبق�اء عل�ى التف�وق 
الس�احق  األمريك�ي  العس�كري 
هناك. وبسبب تدهور العالقات مع 
موس�كو، وتصاعد االحتكاك بين 
الصي�ن والوالي�ات المتحدة حول 
قضايا مثل التجس�س في الفضاء 
وبح�ر الصين الجنوبي، تتالش�ى 
س�ريعا أية آمال في إيجاد أي نوع 

من المعاهدات الدولية للفضاء.
تش�اثام  م�ن  لوي�س،  تق�ول 
ه�اوس: “ل�ن تتمك�ن م�ن ني�ل 
أي�ة  عل�ى  البنتاج�ون  موافق�ة 
معاه�دة )...( لك�ن عاجال أم آجال 
س�وف يتعين عل�ى واش�نطن أن 
ت�درك أن�ه يج�ب فع�ل ش�يء ما. 
نحن نزيد فق�ط من اعتمادنا على 
يتص�ور  والبنتاج�ون  الفض�اء. 
عالم�ا الهيمنة في�ه لدولة واحدة، 
لكن تل�ك التكنولوجيات الناش�ئة 
تعتب�ر مع�ادالت. أنه�ا تقل�ل من 
الفجوة وتجعل البل�دان المتقدمة 
هي األكثر عرضة لمواطن الضعف 
)...( ووزارة الخارجي�ة تعلم ذلك. 
يعلم�ون أن الوالي�ات المتح�دة ال 
يمكنه�ا الس�يطرة وعل�ى المدى 

الطويل تعد هذه معركة خاس�رة. 
باقتحامه�ا، فإن كل ما س�يحدث 
ه�و أن�ك تدف�ع اآلخري�ن لتطوير 
قدراته�م بش�كل أس�رع مم�ا قد 
يفعلون بخالف ذلك”. وتجري اآلن 
مجموعة متش�ابكة م�ن الجهود 
الدبلوماس�ية. ف�ي فيين�ا تج�ري 
لجن�ة األم�م المتح�دة المتعلق�ة 
باالس�تخدامات الس�لمية للفضاء 
مفاوضات  “كوب�وس”  الخارجي 
“مب�ادئ  م�ن  مجموع�ة  بش�أن 
طويل�ة  الرئيس�ية  االس�تدامة 
األجل”. وأثناء وجوده في جنيف، 
ناقش مؤتمر األمم المتحدة حول 
مس�ألة ن�زع الس�الح ف�ي الع�ام 
الماضي مقترحا تقدمت به كل من 
روسيا والصين يتمثل في معاهدة 
لمنع نش�ر األس�لحة ف�ي الفضاء 
الخارجي “بي ب�ي دبليو تي”. في 
نيوي�ورك اجتمع�ت مع�ا - للمرة 
األولى الش�هر الماضي - اللجنتان 
األول�ى والثانية للجمعي�ة العامة 
لألم�م المتحدة للتصدي لمس�ألة 
نط�اق  وعل�ى  الفضائ�ي  األم�ن 
واس�ع. ويجري حاليا استعراض 
ومراجعة مقترح روسي يعرف ب� 

“ال للوضع األول”.
وهن�اك معارض�ة ال يس�تهان 
الثالث�ة. ويرى  به�ا للمقترح�ات 
المعترضون أن مقترح “كوبوس” 
واس�ع النطاق فوق الح�د وقديم. 
أما مقترحات “ب�ي بي دبليو تي” 
فيت�م التعام�ل معها بش�كوك من 
قبل واشنطن وأوروبا، ألنها تغفل 
الق�درات الموج�ودة حالي�ا فيما 
يتعلق باألسلحة المضادة لألقمار 
الصناعية، في حين ينظر إلى قاعدة 
“ال للوضع األول” على أنها خدعة 
روسية. ويمزح أحد الدبلوماسيين 
األوروبيين قائال إن التعهد الدولي 
بمقت�رح “ال للوض�ع األول” ه�و 
تماما كتعهد روس�ي بوضع ثان.

وتتح�ول الجه�ود المبذول�ة اآلن 
نحو محاولة إبرام نوع من االتفاق 
قبل أي اتفاق دولي رسمي. ولدى 
االتح�اد األوروبي مقت�رح - لكنه 
يس�ير ببطء. وبدأت بش�كل جدي 
مناقش�ات حول “مدونة س�لوك” 
جديدة للفض�اء، اقترحها االتحاد 

في تموز )يوليو(.
يقول جاسيك بايليكا، المبعوث 
الخاص لالتح�اد األوروب�ي لعدم 
االنتش�ار ون�زع الس�الح: “هناك 
حاجة ماسة لحدوث شيء شامل 
ومل�زم سياس�يا اآلن. يمك�ن أن 
ت�دوم المفاوض�ات المتعلقة بأي 
معاهدة لعقود - إذ مرت عقود منذ 
أن ت�م االتفاق على آخ�ر معاهدة. 
المش�كلة الت�ي نراه�ا أيض�ا هي 
أن كثيرا م�ن المب�ادرات في هذه 
اللحظ�ة تتناول موضوع التس�لح 
في الفض�اء في المس�تقبل، لكن 
ليس القضي�ة الحقيقية اآلن التي 
تتمثل في التكنولوجيات المضادة 
الموج�ودة  الصناعي�ة  لألقم�ار 

حاليا”.
ويضي�ف: “م�ا نقترح�ه ه�و 
مجموعة من القواع�د التي تنظم 
حركة المرور في الفضاء. س�وف 
تكون التزاما سياسيا )...( قواعد 
بش�أن المبادئ الخاصة بتش�غيل 
جميع األجسام في الفضاء. لكننا 

نواجه شكوكا كبيرة”.
ولدى االتحاد األوروبي مؤيديه 

في أماكن أخرى. البلدان مثل الهند 
والبرازيل - كالهما معتمد بش�كل 
متزاي�د عل�ى األنش�طة الفضائية 
التجارية والمدنية من أجل التنمية 

االقتصادية - تريد ضمانات.
مس�اعد  روز،  فران�ك  يق�ول 
وزير الخارجية األمريكي لمراقبة 
األس�لحة: “علين�ا التركي�ز عل�ى 
الجان�ب العمل�ي. ال نحب معاهدة 
منع نش�ر األس�لحة ف�ي الفضاء 
للعمل  الخارجي. لكننا مستعدون 
م�ع ال�روس والصينيي�ن عندم�ا 
تكون لن�ا مصلح�ة متبادلة. نرى 
الكثي�ر م�ن الج�دارة ف�ي مقترح 
االتحاد األوروب�ي )مدونة قواعد 
الس�لوك(، لك�ن كان لديهم بعض 
التحدي�ات الدبلوماس�ية هناك. ال 
يوج�د ح�ل س�حري للموض�وع. 

لكنن�ا بحاج�ة إلى ضب�ط النفس 
االستراتيجي”.لكن كما هو الحال 
م�ع أي جه�ود دولية تب�ذل للحد 
من التس�لح، ق�د تك�ون الطريقة 
الوحي�دة لضمان توافق اآلراء هي 
التهدي�د بالبل�ورة. وإل�ى أن يقع 
ح�ادث خطي�ر، ي�رى بعضهم أن 
الفرصة ضئيلة في أن تبدأ القوات 
العسكرية القوية التفكير في أوجه 
القص�ور لديها، بدال م�ن قدراتها. 
يق�ول كوينتانا: “ال أع�رف ما إذا 
كان أي شخص س�يختار الدخول 
للفض�اء أو الهج�وم الصاروخي. 
لكن اآلن، ف�ي الصراعات الدولية، 
الكثي�ر من األنش�طة الت�ي نراها 
تس�تغل المناط�ق الرمادية. مثال، 
الحوادث الت�ي يمكن نفيها. لذلك، 
ربما نش�هد اصطدام�ا عرضيا. أو 

نش�هد ش�يئا ما يوضع ‘ف�ي غير 
محل�ه’ ف�ي الفضاء. ش�يء يعتبر 
هجوم�ا، لكن ليس ش�يئا بإمكان 
أي أحد بالضرورة االستجابة إليه 
بشكل مباش�ر”. “قد ال يكون ذلك 
معروف�ا على نطاق واس�ع، لكنه 
أمر مهم. مجتمعاتنا واقتصاداتنا 
تعتم�د على ذلك. لفترة طويلة من 
الزم�ن، كان اس�تخدامنا للفضاء 
يتم على نح�و تدريجي - أوال كان 
لغاي�ات األم�ن القوم�ي وم�ن ثم 
لغ����اي�ات االتص�ال. لك�ن اآلن 
لكل شيء، بدءا من أجهزة التعقب 
في الس�يارات إلى أجهزة الصراف 
اآللي، إلى األش�ياء التي لن تش�ك 
فيه�ا أب�دا، مث�ل خط�وط أنابيب 
الغاز. إن�ه ط��يف. ونحن ضعفاء 

جدا”.

عالـم الغد .. كل يشء معلق باألقامر الصناعية
       سام جونز

بعد غياب د�م عقدين عاد “�لقتل بالأقمار �ل�صناعية” �إىل �لو�جهة من جديد، عندما دمرت �ل�صني يف مطلع �لعام �حلايل قمر� �صناعيا للطق�س وحولته �إىل �أكرث من �ألفي قطعة ينتظر �أن تبقى 
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شركة الجنوب  للتحويل المالي 
المساهمة الخاصة

الى / السادة مساهمي شركة الجنوب  للتحويل  المالي 
المساهمة  الخاصة  والجمهور الكريم 

م/ بيان اكتتاب 
استناداً  اىل قرار الهيئة العامة  لرشكة  الجنوب  للتحويل  املايل   املساهمة  الخاصة املتخذ يف 2015/11/9  واملتضمن 
زيادة رأس�مال الرشكة بنس�بة )122%( بموجب املادة)55/ أوالً( من قانون  الرشكات رقم)21لس�نة 1997(  املعدل  
ليصب�ح  رأس�مال  الرشكة الجدي�د )100.000.000.000( مائة مليار  دينار بدالً  من )45.000.000.000( خمس�ة 
واربعون مليار دينار لذا يدعو مجلس  ادارة الرشكة  السادة مساهمي الرشكة والجمهور الكريم  لالكتتاب  باالسهم  

املطروحة والبالغة  )55.000.000.000( خمسة وخمسون مليار وفق التفاصيل املبينة ادناه:- 
1-   عقد الرشكة :- 

اوالً:-  اسم الرشكة )رشكة الجنوب  للتحويل املايل - مساهمة الخاصة(
ثانياً :- مركز الرشكة :- )العراق – بغداد ولها حق فتح الفروع داخل العراق وخارجها بموجب خطة سنوية للرشكة 

وبموافقة البنك املركزي العراقي 
ثالثاً:- غرض الرشكة وطبيعة العمل :-  تحويل ونقل االموال من داخل العراق اىل خارجه وبالعكس وبني محافظاته 

واقاليمه  ووفقاً  للتعليمات الصادرة من البنك املركزي العراقي وبأجازة الرشكة من الجهة اعاله
وللرشكة يف سبيل تحقيق غرضها ونشاطاتها القيام باملعامالت االتية :- 

1-   تحويل ونقل االموال من خارج العراق اىل داخله وبالعكس  وبني محافظاته  واقاليمه 
2-    فت�ح ف�روع للرشكة يف كافة انحاء العراق بعد الحصول عىل موافق�ة  البنك  املركزي  العراقي / املديرية  العامة  

ملراقبة الصريفة واالئتمان 
3-   رشاء وبيع العمالت االجنبية 

4-   رشاء وبيع صكوك  املسافرين والصكوك االخرى املسحوبة عىل املصارف االجنبية خارج العراق 
5-   االحتفاظ بحسابات  العمالت  االجنبية لدى املصارف داخل العراق وخارجه 

6-   دفع وقبض الحواالت لالشخاص  الطبيعيني واملعنويني  بالعملة االجنبية وبتوسط املصارف املجازة وبما اليتجاوز  
املبلغ املحدديف تعليمات  البنك  املركزي  بعرشة االف دوالر  وبما ينسجم مع الضوابط املقررة يف قانون مكافحة غسيل 

االموال رقم )93لسنة 2004( 
7-     استيفاء العموالت  بالدينار العراقي عن عمليات التحويل  املايل عىل ان يتم تقييم العمالت االجنبية بالسعر املعلن 

لدى البنك املركزي العراقي 
8-   للرشك�ة الحص�ول عىل تس�هيالت ائتمانية  مبارشة وغ�ري مبارشة من املصارف  املجازة  بالحدود املس�موح بها 

للرشكة بموجب القوانني  والتعليمات الصادرة من البنك املركزي  العراقي 
9-   للرشكة االقرتاض من خارج العراق بعد الحصول  عىل موافقة مجلس ادارة البنك املركزي العراقي 

10-   رشاء وتملك  و ايجار  واستئجار  االموال  املنقولة وغري املنقولة  واجراء  كافة الترصفات القانونية عليها وبما 
يحقق تنفيذ نشاطها  واعمالها 

11-    تمل�ك  واس�تعمال ب�راءات االخ�رتاع والعالم�ات  التجارية واالمتي�ازات التي تراه�ا  الرشكة مناس�بة لتنفيذ  
اغراضها 

12-   اج�راء البح�وث املرصفي�ة واملالية لتطوير وتنفيذ اعمالها واالس�تعانة  بالخرباء العراقي�ني  واالجانب لتحقيق 
ذلك 

13-    التأمني واعادة التأمني  عىل اموال  الرشكة وموجوداتها  وموظفيها وعمالها لدى رشكات التأمني العراقية 
14-    االلتزام  التام بقانون  غسيل االموال  وتمويل االرهاب رقم )93لسنة 2004(  و التعليمات الصادرة بموجبه 

15-    االلتزام التام باية  تعليمات او ضوابط او قرارات  تصدر عن البنك املركزي العراقي تتعلق بمهام ونشاط عمل 
رشكات التحويل املايل واالنشطة  املحظورة 

اليجوز للرشكة القيام باالعمال التالية :- 
1-   فتح أي حساب لديها للمتعاملني معها بأي شكل من االشكال 

2-   منح القروض او أي نوع من التسهيالت االئتمانية  املبارشة وغري املبارشة داخل العراق  وخارجه 
3-   اصدار الكفاالت او فتح االعتمادات  بالعملة املحلية او االجنبية  داخل  العراق وخارجه 

4-    خصم االوراق التجارية 
5-   املضاربة غري املرشوعة  بالعملة االجنبية بأي طريقة او وس�يلة  كانت  بما يف ذلك  اش�اعة وقائع غري صحيحة  
او مزاعم كاذبة اوالقيام بأعمال من ش�أنها احداث  بلبلة يف التعامل بالعمالت االجنبية  تؤدي اىل رفع اس�عار  رصفها 

او تخفيضها 
6-    اجراء  عمليات الوساطة  ببيع ورشاء العمالت  االجنبية  عىل اساس الدفع االجل 

7-    أي اعم�ال تتع�ارض  مع احكام قانون البنك املركزي العراقي وقانون املصارف وقانون مكافحة غس�يل االموال 
والتعليمات  الصادرة بموجبها    

رابعاً :- رأسمال الرشكة :-
رأس�مال الرشكة ) 45.000.000.000( خمس�ة واربعون مليار دينار عراقي مقسم اىل ) 45.000.000.000( خمسة 

واربعون  مليار سهم قيمة السهم الواحد دينار عراقي واحد 
خامساً:- مجلس االدارة :-

عدد اعضاء مجلس االدارة خمسة  اعضاء اصليني ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للرشكة 
2-   تاريخ بدأ االكتتاب يوم ) االحد 2015/11/29( 

3-   مدة االكتتاب  التقل  عن )30(يوماً والتزيد عن)60يوماً( 
4-   مكان االكتتاب / مرصف عرب العراق يف الفرع الرئييس الكائن يف بغداد/ الكرادة/ قرب املرسح الوطني 

5-   يكون اكتتاب  كل مس�اهم حس�ب نس�بة اسهمة يف رأس�مال  الرشكة مع مراعاة  احكام املادة  )56/ ثالثاً(  من 
قانون الرشكات  اعاله بأعطاء  حق االفضلية باالكتتاب  للمساهميني خالل خمسة عرشيوماً  االوىل  من بدء االكتتاب 
. الخمسة عرشيوما الثانية للجمهور الكريم  واملساهمني  الغري املكتتبني  خالل ) خمسة  عرش يوم االوىل( وبموجب 

استمارة خاصة التي توزع يف مركز االكتتاب اعاله 
6-    يحق للمس�اهم غري  املكتتب يف الخمس�ة عرش  االوىل االكتتاب خالل الخمس�ة عرش يوماً  الثانية  مع الجمهور  
ويخضع االكتتاب  اىل قسمة الغرماء وتكون  مدة االكتتاب )30( يوماً يف  حالة االكتتاب بكامل  االسهم وبعكسة تمدد 

املدة )30( ثالثني يوماً  قانية واليجوز اكتتاب املساهم املكتتب مرة ثانية 
7-   االس�هم املطروحة لالكتتاب )55.000.000.000( خمس�ة وخمس�ون مليار  سهم وبس�عر  دينار واحد  للسهم 
مع تقديم صك باملبلغ املكتتب به المر مرصف عرب العراق  وتقديم صورة  ش�هادة الجنس�ية العراقية  وهوية االحوال 

املدنية للمساهمني الجدد

علي فالح كاظم 
رئيس  مجلس االدارة 



أعادة اعــالنا 
   Re - Announcement      

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

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

 www.basra.gov.net      :العدد:      ب/2354                                                                                   املوقع االلكرتوين
التاريخ  24 /2015/11

ترس محافظة البرصة / مديرية العقود الحكومية 
أن تعل�ن عن  اع�ادة اع�ان الوجبة )29( لس�نة 
2015والخاصة بقطاع البلدية ضمن تخصيصات  
)برنام�ج تنمي�ة األقالي�م لس�نة 2015 ( ، فعىل 
الراغبني من الرشكات األجنبية واملحلية  من ذوي 
الخ�رة واالختصاص مراجع�ة محافظة البرصة  
)مديري�ة العق�ود الحكومية/ قس�م التعاقدات( 
الكائن يف بناية ديوان املحافظة لرشاء مس�تندات 
املناقص�ة )التن�در( بس�عر غري قابل لل�رد ومبني 
ازاء املناقص�ة  اعتبارا من ي�وم االربعاء املصادف 
11/25 /2015 علم�ا انه س�يعقد مؤتمر خاص 
باإلجابة عىل استفس�ارات املشاركني يف املناقصة 
بمق�ر ديوان محافظ�ة البرصة- مديري�ة العقود 
الحكومية الس�اعة الحادية عرشصباحاً  حس�ب 
التوقيت املحيل ملحافظة البرصة من يوم )االثنني( 
املصادف 2015/11/30  علما إن آخر موعد إليداع 
العطاءات الس�اعة الثانية ظه�راً من يوم )االحد( 
املصادف 12/6 /2015بتوقيت محافظة البرصة 
املح�يل وبحضور ممثيل ال�رشكات املتقدمة خال 
ف�رة الفتح ع�ىل أن يتضمن العط�اء املقدم ثاثة 

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

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

رشوط التقديم:
يلتزم مقدم العطاء بتقديم تأمينات أولية بمبلغ   -1
مقطوع بنسبة1% من الكلفة التخمينية للمرشوع 
عل ىشكل خطاب ضمان أو صك مصدق أو سفتجة 
ناف�ذ إىل ما بعد انتهاء م�دة نفاذية العطاء املحدد 
يف وثائ�ق املناقصة والتي تم تمديدها بمدة ال تقل 
ع�ن 28 يوما صادر من مرصف معتمد من عموم 
محافظ�ات الع�راق ال يقبل أي عذر بش�أن تأخري 

Basra Governorate / Directorate of government 

contracts is Pleased to re-announce  the group )29( 

of 2015 of the municipality  sector of

)regions development program for 2015( 

Thus, the  interested specialized   foreign and local  

companies who should attend  the Governorate 

of Basra )Directorate of government contracts /

Contracts Department( located in the governorate 

office  to  purchase of tender documents  at a non-

refundable price stated in the tender starting from 

Wednesday 25/11/2015, noting that a special 

conference will be held to respond bidders' questions 

at the governorate office- directorate of government 

contracts ateleven o'clock 11:00 AM  Basra local 

time onMonday 30/11/2015.

The bids submitting closing date will be on Sunday 

6 /12/ 2015  at 2:00 pm Basra local time, the 

bids must be submitted by authorized person. The 

bid  must be in must be submitted as one envelop 

contain three envelops, each one of these three 

should contain the Documents as the following:-

1 - envelope includes commercial offer  

2 – Envelope includes the technical offer 

3 – Envelope includes all the required documents

Submitting conditions:

1- a bidder is committed to submit  a bid bond of 1% 

which is equal to the estimated cost of 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 

apology for delaying the payments of the bond will 
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دفع التأمينات اعاله عىل ان يكون خطاب الضمان 
موج�ه اىل الطرف االول )محافظ�ة         البرصة- 
مديرية العقود الحكومية(ويذكر فيه اس�م ورقم 
املناقص�ة املعني�ة وأن ال يك�ون خط�اب الضمان 

مرشوطاً وان يدفع حني الطلب
يجب أن يك�ون املتقدم لرشاء أوراق  املناقصة   -2
وكذلك مقدم العطاء إما املدير املفوض للرشكة أو 

حاصل عىل توكيل أو تخويل رسمي من الرشكة.
تقدي�م الكف�اءة املالي�ة م�ن خ�الل تقدي�م   -3
الحس�ابات الختامي�ة للرشكة للس�نوات الخمس 
األخرية )مربحة(  مصادق عليها من قبل محاسب 
قانوني ومؤيدة من الس�فارة العراقية)للرشكات 
األجنبية( وللس�نتني االخريتني مربحة )للرشكات 

املحلية(.
يلتزم املش�رك بتقديم ما يثبت الكفاءة املالية   -4

له  وكما ييل:
رأس مال الرشكة التأسييس  أ - 

ب - قيمة املوجودات الثابتة
ج-   مصادر تمويل الرشكة

تقدي�م )ش�هادة التأس�يس، عقد التأس�يس،   -5
النظ�ام الداخ�يل للرشكة( وحس�ب طبيعة العمل 
املعلن عنه مصدقة وفق القانون عند تقديم العطاء 

)نسخة ملونة عدد 2( .
تقديم األعمال ) املماثلة لكافة االعمال املذكورة   -6
ضمن املرشوع ( من خ�الل تقديم قائمة مفصلة 
باألعمال التي ق�ام بتنفيذها مع بيان الجهة التي 
قام بالعمل لحس�ابها ويعتم�د يف ذلك عىل الكتب 
الرس�مية الصادرة م�ن الجه�ات الحكومية التي 
تؤيد القيام باألعمال املحالة أو املنجزة عىل حسب 
حالت�ه وتكون بما ال يقل ع�ن ثالثة اعمال ك�حد 
ادنى خالل الخمس س�نوات االخ�رية مصدقة من 
السفارة العراقية يف بلد التنفيذ وبكلفة ال تقل عن 

60% من كلفة املناقصة اعاله . 
حجم االلتزام املايل :   -7

أ-  من خالل تقدي�م قائمة مفصلة باألعمال التي 

not be accepted.

2- The bidder must be either the authorized manager 

of the company or someone  having authorization of 

the company.

3- presenting  the financial capability  of the company 

)local or foreign(   through the presentation of the 

financial statement  of the company for the last five 

years )profitable(  certified by a credited auditors   

and certified by  the Iraqi embassy.

4- The bidder is committed to present what proves 

the financial capability  as follows :

a. The capital money of the company

b. b-The value of assets

c. c-The company's funding resources

5- presenting  )certificate of registration , 

registration  contract, the constitution  of the 

company( according to the nature of the announced 

work certified according to law when submitting the 

tender )2 colored copies (

6- provide the similar implemented works through 

providing a detailed list of the works which he 

implemented with referring to the party for which 

he worked, depending on the official letters 

issued by government authorities thatcertify the 

implemented or awarded works on its  case ,no less 

than three works during the last five years certified 

by the Iraqi embassy in the implementing country,  

with cost which is no less than 60%of cost of tender 

above  .

7- The total amount of the financial commitment 

through providing a detailed list of the currentprojects 

that are not completed yet and the clients and the 

Authorities that own the projects when submitting 

the bid,on the conditionthat the financial incomes 

of these projects should be no less than60% of 

estimated cost of the  current projectsthrough last 

two years .

8- presenting what provide implementation 

efficiency ,the technical qualifications , equipment, 
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يقوم بتنفيذها حاليا والتي لم تنجز بعد عند تقديم 
العطاء والجهة التي يقوم بالعمل لحسابها,وتقديم 

االيرادات املالية املتحققة منها .
ب-تقديم االيرادات املالية املتحققة من املش�اريع 
املنجزة  ال تقل عن  نسبة 60% من الكلف التخمينية 

لهذه املش�اريع خالل س�نتني االخريتني .
تقديم ما يؤيد الكفاءة بالتنفيذ مع بيان مؤهالت   -8

الجهاز الفني واملعدات واآلليات التخصصية
تقدي�م ج�دول تقدم عم�ل أويل للمرشوع عىل   -9
أن يتم تقدي�م جدول عمل تفصي�ي بعد املبارشة 

باملرشوع لغرض املصادقة عليه.
10- يف حالة اشرتاك أكثر من مقاول  يف تقديم عطاء 
واح�د لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية 
تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل أن يقدم عقد مشاركة 
مص�ادق عليه أصوليا مع العطاء مع تقديم كافة 

املستمسكات املطلوبة للرشكتني
11- تقديم حركة مرصفية من قبل الرشكة املنفذة 
) حرك�ة أموال الرشكة يف املصارف لس�تة أش�هر 

األخرية ( 
12- تقديم قرص ) CD ( يحتوي عىل جميع األوراق 

واملستمسكات املقدمة من قبل الرشكة
13- تقدي�م كافة املستمس�كات باللغة العربية و 

اللغة االنكليزية .
14- تقدي�م جمي�ع الوثائ�ق الخاص�ة بالرشك�ة 
وبمديرها املف�وض ووكالءه أو مخوليه مرتجمة 
إىل العربية ومصدقة من قبل مرتجم قانوني معتمد 

وكذلك من السفارة العراقية
15- تلت�زم الرشك�ة أو املق�اول بتقدي�م رشكات 
تصاميم يف كافة مجاالت العمل يف الشوارع من بنى 
تحتي�ة وطرق ومناظر طبيعي�ة ...(يف حالة كون 
الرشكة منفذة فقط ويق�دم أيضا عقد رشاكة او 
اتفاق مش�اركة بني الرشكة أو املقاول والرشكات 
املصممة مع كافة أوراق التأس�يس والحس�ابات 
الختامي�ة للس�نوات الخم�س األخ�رية )مربحة( 

and the specialized machines

9- Presenting a preliminary time schedule of work 

progress on the condition that a detailed work 

schedule should be presented after starting the 

project for assurance.

10- In case of  sharing of more than one bidder 

in presenting a tender to perform the contract, both 

parties would be responsible for the project on the 

condition of presenting the joint venture contract 

would be issued with the bid and presenting all the 

required documents for both companies .

11- present a cash flaw of the implementing  

company  of the  company )the cash flaw should be 

for  the last six months(

12- submit  a CD containing all the documents 

presented by the company

13- All the documents of the company should be 

submitted in Arabic and English languages.

14- All the documents of that are related 

to theCompany, the Manager of the Company, 

authorizedmanger, his agents or authorized people 

should be translated into Arabic language and 

certified by accredited translator andcertified by  

the Iraqi embassy.

15- The company should submit a specialized 

designers in all field of works )infrastructure, 

traffic or roads, landscape, hardscape …etc.(  , a 

joint venture contract between the company or the 

contractor and the designing companies with all the 

registration documents and the financial statement 

for the last five years )profitable( for the company      

certified from the Iraq embassy( in case of foreign  

designer and estimated calculations for the last two 

years )gain( in case of local designer  

16- The bidder has to submit all the preliminary 

designs anddetailed pricedBOQs )in numbers and 

written( for each item in addition to the total amount 

of the tender.

17- The bidder is not allowed to delete or amend 
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للرشك�ة املصممة مصدقة أصوليا من الس�فارة 
العراقي�ة اذا كان املصم�م اجنب�ي , وحس�ابات 
ختامي�ة للس�نتني االخريتني )مربح�ة ( اذا كان 

املصمم محيل .
تقديم كافة املخططات وجداول الكميات   -16
األولية مفصلة ومسعرة رقماً وكتابة ولكل فقرة 
عىل حدة باإلضافة إىل املبلغ اإلجمايل للمناقصة. 

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

كان نوعه.
18-تلتزم الرشكة بتقدي�م هيكل فريق املرشوع 
وأس�ماء مدير املرشوع, مدي�ر التصاميم, مدير 
املش�ريات. برنامج ضمان الج�ودة, مع وصف 
خرباته�م وكفاءاتهم باإلضافة إىل االختصاصات 

األخرى.
19-تلتزم الرشكة بالعمل ملدة 24 ساعة يف اليوم 

عىل ثالث وجبات عمل 
مالحظ�ة /ع�ىل مقدم�ي العط�اءات مراعاة ما 

ييل:-
. يت�م توقي�ع العقد خ�الل )14 يوم( بع�د تبليغ 

املقاول بكتاب اإلحالة .
. كل رشط أو تحف�ظ يخالف ما ورد بمس�تندات 

املناقصة ال يعتد به.
. االلتزام بتقديم رقم الحساب الجاري بعد اإلحالة 
ليت�م تضمينه يف مت�ن العقد )مص�ارف عراقية 

معتمدة(.
إىل  والتعاق�د  املناقص�ة  إج�راءات  تخض�ع   .
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 
2014والضواب�ط الصادرة م�ن وزارة التخطيط 
ورشوط املقاولة إلعمال الهندس�ة املدنية وكافة 

التعليمات والقوانني العراقية النافذة.
. إل�زام كاف�ة ال�رشكات املتقدم�ة عن�د تقدي�م 
العطاء االحتفاظ  بنس�خ أخ�رى وذلك لألغراض 

any item of the tender.

18- The company has to submit the project staff 

structure, showing thenames of the project manager, 

designs manager, the procurement manager, 

quality assurance program and describing their 

experiences and efficiencies in addition to the other 

specializations.

19- The company has to work for 24 hours per a 

day divided on three shifts

Note/ the bidders  should take the following in to 

consideration  :

.The contract is to be signed in )14 days' time( after 

notifying the contractor of the awarding letter.

.Any condition or reservation that contradicts with 

the tender items is not applicable.

.The bidder should submit the current account 

number of the company immediately after the 

awarding in order that will be included in the contract 

)accredited Iraqi banks(.

.The tender and contracting procedures are subjected 

to the instructions of government contracts )2( 2014  

, the instructions issued by the Ministry of Planning , 

all  contracting conditions of civil engineering works  

and all  the Iraq valid instructions and  laws .

.All the bidders, when submitting bids, should keep 

another copies for auditory purposes.

.The company is committed to pay the cost of the 

laboratory tests that are required)succeeded & 

failed  in the laboratory test (    . Also, the contractor 

is committed to present a global test certificate and 

paying the costs of transferring and delivering the 

materials to the work specified location.

.The governorate of Basra has the right to cancel 

the tender at any stage before the awarding, 



التدقيقية.
. تلتزم الرشكة بتحمل كلفة الفحوصات املختربية 
والفاش�لة  املقاولة)الناجح�ة  تتطلبه�ا  الت�ي 
بالفح�ص املخت�ربي ( ويلت�زم املق�اول بتقديم 
شهادة فحص عاملية ويتحمل تكاليف نقل املواد 

وإيصاله�ا إىل املوق�ع املخص�ص للعم�ل.
.للدائ�رة الحق يف إلغاء املناقصة يف أي مرحلة من 
مراحلها قبل اإلحالة وعدم إجراء املفاضلة وحسب 
مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمش�ركني 

يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.
.ع�ى مق�دم العطاء بي�ان املوق�ع االلكروني يف 
وثائق العطاء الربيد االلكروني رقم واسم  عنوان 
الشخص املسؤول عى متابعة االستفسارات التي 

تخص العطاء.
.تلتزم ال�رشكات املقاولة ب�رورة مراجعة كل 
م�ن وزارة التخطي�ط ووزارة التج�ارة /دائ�رة 
مس�جل ال�رشكات لغ�رض تكيي�ف أوضاعه�م 
املالية والقانونية وفق ما جاء بتعليمات تصنيف 
املقاولني رقم )3( لسنة 2009.بالنسبة للرشكات 
املحلي�ة والضوابط الخاصة بالنس�بة للرشكات 

األجنبية
.يف حالة حصول نزاع بني الطرفني تكون القوانني 
واملحاك�م العراقي�ة ه�ي الجه�ة املخول�ة لح�ل 

النزاع.
.أن يكون العرض نافذ حس�ب ما ورد يف) 1( من 

رشوط التقديم 
.يتحم�ل من ترس�و علية املناقص�ة أجور النرش 

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

يوم العطلة
.تلت�زم الرشكة بمدة تنفيذ امل�رشوع  املحددة يف 
اإلع�الن إال يف حال�ة تقديمه�ا مدة اق�ل من املدة 

املح�ددة يف اإلع�الن
.يف حالة طل�ب تمديد فرة اإلع�الن من قبل احد 
الرشكات يكون تقديم طلب التمديد قبل س�بعة 

أيام من تاريخ غلق املناقصة 
.تدف�ع مس�تحقات الط�رف الثان�ي  بالدين�ار 
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without making superlative accordingto the public 

interestrequirements. The bidder has no right to 

ask for any compensation.

.The bidder has to submit all his contacts details 

)company website contact person Email, phone 

number( in the bidding documents.

.The contracted companies are committed to attend 

to the Ministry of Planning and the Ministry of Trade/ 

the office of companies' registration for illustrating 

their financial and legal situations according to the 

instructions of contractor's classification number 

)3( for 2009 for the local companies and special 

instructions for foreign companies.

.In case of any dispute between the two parties, 

Iraqi laws and courts are the authorized party to 

solve the dispute.

.The bid should be valid as stated in)1( of submitting 

conditions  

.the bidder for which the tender is awarded should  

pay the  cost  of publishing and advertising

.If the bid closing  date is in an official holiday, the 

next working day   will be  the closing date to receive  

the bids

.The company is committed to 

projectimplementation timewhich is specified  

in the announcement, except in the case when 

presenting a time less than the time specified in 

the announcement

.In case of request for extending the announcement 

time via one of the companies, the request should be 

submitted before seven days of the tender closing 

date.
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العراقي 
.يف حال اختلاف املعنى بني اللغة العربية واللغة 

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

الضمان 
.تمت اعلادة اعان املشلاريع لاسلباب الواردة 

ادناه: 
-  عدم توازن بعض فقرات الكشف الفني املسعر 

من قبل بعض الرشكات 
- لم تقدم املستمسكات املطلوبة من قبل بعض 

الرشكات 
- للم يتلم تقديم جلدول عملل من قبلل بعض 

الرشكات 
- عجلز يف الحسلابات الختامية ملن قبل بعض 

الرشكات
حسلب كتاب شلعبة االحالة ذي العدد 5628 يف 

 2015/11/24

.Second party payments will be paid in Iraqi Dinar 

(IQD).

.In case of the difference in meaning between Arabic 

and English, the meaning of Arabic language will 

beconsidered.

.and receiving the project Categorization

.the bidder for which the tender is awarded should 

renew the letter of credit 

.the  projects are re-announced for the following 

reasons :

-  the  inequality  of somesections  of priced technical 

statement by several companies 

- some companiesdid not present the required 

documents

-  some companies did not  present work schedule 

- deficit in the estimated calculations by some 

companies 

According to the letter of awarding division numbered 

5628 on 24/11/2015  

ت

.No

رقم المناقصة

Tender number

اسم المشروع

Project name

الموقع

Loca-
tion

الدرجة

Grade

الصنف

Class

مدة االنجاز

Comple-
tion time

كلفة المشروع

) بالدينار(

Project cost

)IQD(

كلفة التأمينات 
االولية

رقم التبويب

 Cost of initial
insurances

رقم التبويب

.Classification No

سعر التندر ) باالف ( دينار

)Tender price )IQD

المالحظات

Notes

نوع 
االستثمار

Invest-
 ment
type

الباب

Sort

القسم

Sec-
tion

الفصل

Part

المادة

Mate-
rial

النوع

Type

تسلسل

Sequence

1

3/ بلدية /2015 

 municipality/3
/2015

برنامج تنمية االقاليم 
لسنة 2015

 Regions
 development
 program for

2015

تنفيذ البنى التحتية المتبقية  
لمناطق متفرقة في المركز

) شعبة الخليج العربي (  

 Implementing of the
remained infrastruc-

 ture for several regions
 in the center( division
)of Al-Khaleej Al-Araby

 

المركز

Cen-
 ter

ممتازة 

Excel-
  lent

انشائية

Con-
struc-
tion

365 يوم

 365
days

68,854,430,000688,584,300343164552300
عرض فني 

Tech. specification

2

4/ بلدية /2015 

 municipality/4
/2015

برنامج تنمية االقاليم 
لسنة 2015

 Regions
 development
 program for

2015

تنفيذ البنى التحتية المتبقية  
لمناطق متفرقة في المركز) 

العشار (  

 Implementing of the
remained infrastruc-

 ture for several regions
)in the center(Ashaar

المركز

Cen-
 ter

ممتازة 

Excel-
  lent

انشائية

Con-
struc-
tion

365 يوم

 365
days

58,842,324,000588,423,240343164552300
عرض فني 

Tech. specification

3

9/ بلدية /2015 

 municipality/9
/2015

برنامج تنمية االقاليم 
لسنة 2015

 Regions
 development
 program for

2015

تنفيذ البنى التحتية المتبقية  
لمناطق متفرقة في المركز) 

شعبة الرباط والخورة( 

construction of  the re-
 mained infrastructure
 for several regions in

 the center( division of
 )Al-Ribat & Al-Khora

المركز

Cen-
 ter

ممتازة 

Excel-
  lent

انشائية

Con-
struc-
tion

365 يوم

 365
days

40,253,090,400402,530,904343164552300
عرض فني 

Tech. specification

قائمة بإعادة اعالن رقم )29( لعام 2015  والخاصة بـ قطاع )البلدية(  ضمن  تخصيصات برنامج تنمية األقاليم
A list of the re-announcement number (29) for 2015 of the sector ( municipality  ) within the allocations of regions development program

رئيس مهندسني
عيل اسامعيل جاسم

مدير العقود احلكومية 
Chief engineer

Ali  I . Jasim
 Director of government contracts
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وزارة الدفاع

دائرة املستشار القانوني العام
املحكمة العسكرية  الخامسة

 إعالن 49
اىل املتهمني الغائبني املدرجة أس�مائهم أدناه والس�اكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم  ملا كنتم متهمني وفق املواد  القانونية من قانون العقوبات العس�كري رقم 19 لس�نة 
2007 املعدل وقانون العقوبات العام رقم 111 لسنة 1969 وتعديالته  و القضايا املبينة ازاء اسم كل منكم وبما ان محل    إقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف 
املحلي�ة ع�ى ان تحرضوا أمام املحكمة العس�كرية الخامس�ة    خالل مدة ثالثون يوما م�ن تاريخ نرش هذا اإلعالن وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم غيابيا   
وإعطاء الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليكم وإلزام كل ش�خص يعلم بمحل اختفائكم   ان يخرب الجهات العس�كرية   اس�تنادا  للمادة  81 من قانون أصول 

املحاكمات الجزائية العسكرية رقم 30 لسنة 2007.

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية الخامسة

 اعالن حكم 20
اىل املحكومني الغائبني املدرجة اس�مائهم ادناه ملا كنتم محكومني غيابيا وفق املادة 33/اوال العقوبات العس�كري رقم 19 لس�نة 2007 املعدل وبما ان 
محل اقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عى ان تحرضوا امام املحكمة العسكرية الخامسة خالل مدة )ثالثة اشهر( من تاريخ نرش 
هذا االعالن وعند عدم حضوركم س�وف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية اس�تنادا ألحكام املادة 243 من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 

.1971

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية الخامسة

 اعالن حكم 21
اىل املحكومني الغائبني املدرجة اس�مائهم ادناه ملا كنتم محكومني غيابيا وفق املادة 33/اوال العقوبات العس�كري رقم 19 لس�نة 2007 املعدل وبما ان 
محل اقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عى ان تحرضوا امام املحكمة العسكرية الخامسة خالل مدة )ثالثة اشهر( من تاريخ نرش 
هذا االعالن وعند عدم حضوركم س�وف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية اس�تنادا ألحكام املادة 243 من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 

.1971

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني العام
املحكمة العسكرية  الخامسة

 إعالن 48
اىل املتهمني الغائبني املدرجة أس�مائهم أدناه والس�اكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم  ملا كنتم متهمني وفق املواد  القانونية من قانون العقوبات العس�كري رقم 19 لس�نة 
2007 املعدل وقانون العقوبات العام رقم 111 لسنة 1969 وتعديالته  و القضايا املبينة ازاء اسم كل منكم وبما ان محل    إقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف 
املحلي�ة ع�ى ان تحرضوا أمام املحكمة العس�كرية الخامس�ة    خالل مدة ثالثون يوما م�ن تاريخ نرش هذا اإلعالن وعند عدم حضوركم س�وف تجري محاكمتكم غيابيا   
وإعطاء الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليكم وإلزام كل ش�خص يعلم بمحل اختفائكم   ان يخرب الجهات العس�كرية   اس�تنادا  للمادة  81 من قانون أصول 

املحاكمات الجزائية العسكرية رقم 30 لسنة 2007.

العقيد احلقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية اخلامسة

العقيد احلقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية اخلامسة

العقيد احلقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية اخلامسة

العقيد احلقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية اخلامسة



عني األرسة عىل األبراج: الكثري من التسلية 
والقليل من التنبؤ

جحود املجتمع أقسى عىل األرامل من ضغوط احلياة
تتش�ّكل نظرة المجتمع للم�رأة األرملة على أنها مطمع 
للرجال، وتصاحبها س�لوكيات أخرى ال تعني بالنس�بة 
إليهم سوى أنها فريسة، فهم ال يقدرون درجة معاناتها 
وأنه�ا تتحم�ل مس�ؤوليات كبي�رة بمفرده�ا، فيغف�ل 
المجتمع عن ذلك ويبدأ في ترّقب حركاتها، بعد أن كانت 

تعيش حياتها بكل حرية وسعادة قبل وفاة زوجها.
ت�رى الدكتورة نهل�ة محمد أس�تاذ علم االجتم�اع ، أن 
الرجال الذين يتطلعون إلى النس�اء األرامل لديهم نقص 
في الش�خصية بس�بب ُظلمهم لهذا الصنف من النساء، 
فب�دال من أن يس�هم الرج�ال والمجتمع في ُمس�اندتها 
وإعانته�ا عل�ى تربي�ة أوالده�ا، تتع�ّرض األرمل�ة إلى 
ضغوط نفس�ية واجتماعية لمجرد كونها أرملة ال تحلم 

سوى باالهتمام بأطفالها وتربيتهم.

لكن األرملة عادة م�ا تعيش أزمة حقيقية مع المجتمع 
الذي يجعلها في مش�قة طوال حياته�ا كونها بال زوج، 
وفي هذا الش�أن توضح الدكتورة، أن واقع حياة المرأة 
األرملة بعد وفاة زوجها معّقدة للغاية، نظرا ألنها تعيش 
في ُمجتمع شرقي تحكمه عادات وتقاليد صارمة، وهو 
ما يجعلها ف�ي صراخ دائم بس�بب الموروثات الثقافية 
والطبيعي�ة الثابتة التي يؤمن بها المجتمع، والتي تهدر 

أيضا حق المرأة نتيجة للترمل.
بدورها، توضح هناء نجم  “ مشرفة تربوية ، أن اإلسالم 
أعطى المرأة األرملة حقا ش�رعيا ف�ي الزواج بعد وفاة 
زوجه�ا، لكن هن�اك الكثير من الزوج�ات يحرصن على 
الوف�اء ألزواجهن ويفضلن إكم�ال حياتهن دون زواج، 
وهؤالء يكن ُعرضة لمطامع الرجال ونظرات المجتمع 

الدونية.
وتابعت، نظرة المجتمع إليهن تضعهن في بؤرة س�يئة. 
فالمرأة األرملة ال تس�تحق هذا الظل�م ولكن الواقع هو 

م�ن يفرض عليه�ا حل هذه المعضل�ة بالبحث عن زوج 
دون رضاه�ا وذل�ك حتى تتماَش�ى م�ع الواقع وتعيش 
حي�اة آمن�ة وتتمكن م�ن اله�روب من نظ�رات الرجال 

والمجتمع الغافل عن الثقافة الدينية والوعي.
وأضاف�ت قائلة، الظلم قد يق�ع على المرأة األرملة حتى 

من أقرب الناس إليها أيضا، وفي الكثير من األحيان يبدأ 
األهل بالبحث ع�ن تزويج األرملة مرة أخرى، ومحاولة 
إيج�اد عائل وس�ند لها حتى ل�و كان يكبرها بس�نوات 
عديدة لك�ي يخرجها م�ن صدمات المجتم�ع وصراعه 

الشرس معها.

فاألرمل�ة عندما تش�عر بأنه�ا عاج�زة وضعيفة نتيجة 
الظل�م الذي وقع عليها من الجميع، ال تجد مالذا س�وى 
باللج�وء إلى الزواج دون أن يكون لها أي مش�اعر تجاه 
الشريك الجديد، ولكنها مرغمة ألنها ترغب في مواصلة 
حياته�ا وتربية أوالدها، وتح�اول أن تتكّيف مع الحياة 

الجديدة التي فرضها المجتمع عليها.

ويقول احد أستاذ الش�ريعة اإلسالمية: إن اإلسالم أباح 
للمرأة األرملة حق الزواج وُممارسة حقوقها الشرعية، 
بعد مرور أش�هر الِعدة، ويوض�ح، أن المجتمع لن يرحم 
الم�رأة األرمل�ة، وقد يصفه�ا البعض بأنه�ا جاحدة بل 
وخائن�ة، وبالتال�ي يظ�ل التناُق�ض ُمس�تمرا بي�ن قيم 

المجتمع وحقوق المرأة األرملة.

وأش�ار إلى أنه رغم التفاف الجميع حول المرأة األرملة 
بع�د وف�اة زوجه�ا، إال أن ذلك ال يس�تمر طوي�ال، وتبدأ 
النفس البش�رية بارتكاب األخطاء بحق الزوجة األرملة 
دون أدنى اعتبار للقيم وافتقار اإلنسانية، ويبدأ المجتمع 
في فرض المحصنات وتش�ويه هذه الصورة المش�رقة 
بالحك�م عليها بال بينة ودون أي رحمة ورأفة بأحوالها.

وأضاف، بعض األرامل في المجتمع يجدن أنه بزواجهن 
بعد وفاة أزواجهن، يكن قد حققن وس�يلة للتغلب على 
الظروف المادية المتعثرة، حيث تبحث األرملة على سند 
له�ا لكي يكفلها هي وأوالده�ا، وبذلك لم تكن ُمذنبة ما 

دامت غير ُمخطئة أو ُمغضبة لله.
وفي س�ياق ُمتصل، يش�ير الدكتور طارق ش�لبي خبير 
العالقات الزوجية إلى أن الكثير من األرامل يس�عين إلى 
الحفاظ على األس�رة والتمس�ك بتربية أوالدهن بشكل 
متراب�ط، فاألرملة تظل غايتها األساس�ية ف�ي النهاية 
أن ترس�م صورة ُمستقبل جديد ُمش�رق ألوالدها ملؤه 
اآلمال والطموح�ات، لكن المجتمع يب�دأ في تحطيمها 
وتش�ويهها بدال من إكس�ابها القوة واألم�ان، فبعد أن 
عزمت على تحقيق تطلعات أوالدها ورعاية مصالحهم، 
يبدأ المجتمع بنظرته الس�يئة الخاطئة والسلبية والتي 

غالبا ما تجعلها مترددة.
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ه�ل ُتعتبر األبراج دليل الش�خص ومرش�ده، بأن 
تنبئ�ه ببعض صفات�ه وصفات اآلخري�ن من ذات 
الب�رج أو من ب�رج آخر؟ وهل تتنبأ له بمس�تقبله 

وما سيتعّرض له؟
ال ي�زال هنال�ك التب�اس مفاهيم�ي ف�ي تصنيف 
ومعرفة األبراج وتأثيرها النفسي على الشخص، 
فالبعض ال يزال يعتقد أنها تدخل في علم الغيبيات، 
ولذل�ك يرفضون التعاُمل معه�ا “كذب المنجمون 
ولو صدق�وا”، بينما يرى البعض اآلخ�ر أنها علم 
فلك�ي يرصد صفات الش�خصية ويحلل طبائعها، 
وأصب�ح علما ُي�درس في الجامع�ات وُتجرى فيه 

بحوث علمية.
يرى س�مير كام�ل مهن�دس كمبيوتر، أن�ه يوجد 
فرق بي�ن األبراج والتنجيم، فاألخي�ر يعني التنبؤ 
بالمس�تقبل المجهول، وهو خ�رق واضح لتعاليم 
األدي�ان الس�ماوية، ألن مفاتي�ح الغي�ب ف�ي يد 
الخال�ق وح�ده -عز وج�ل- أما علم األب�راج فهو 
نتاج دراس�ات فلكية تتحدث عن صف�ات األبراج 
والعالقات بينها، فمثال صفات برج الثور أنه عنيد 
وهادئ وأعصابه ب�اردة، وهذه الصفات ليس لها 
عالقة بالتنبؤ بالمس�تقبل، بل هي صفات يحملها 
كل المنتمين إلى هذا البرج، وللتأكد من ذلك يمكننا 
بس�هولة البحث في هذه الصفح�ات عن أصحاب 

هذا البرج، ومن خالل المعارف واألصدقاء.
بينما تؤكد س�ارة أحمد الخبي�رة في علم األبراج، 
أن لكل إنس�ان “خارطة والدة”، وه�ذه الخارطة 
الثابت�ة  أو  تض�م ع�ددا م�ن الصف�ات األصلي�ة 
والمتحّرك�ة، فالصفات األصلي�ة يحملها أصحاب 
البرج الواحد وهي ُمش�تركة بينهم، أما المتحّركة 
فتل�ك التي يط�رأ عليها تغيي�ر مرده إلى األس�رة 
وطريق�ة التربي�ة والبيئة والمحي�ط الذي يعيش 
في�ه، لذا قد نج�د اثنين من البرج نفس�ه من دون 

صفات ُمش�تركة بينهما، وتقول: غالبا ما تسَعى 
لمعرفة برج كل شخص تتعّرف إليه للمرة األولى، 
كُمحاول�ة س�ريعة لتكوي�ن فك�رة مبدئي�ة ع�ن 
ش�خصيته، وبعده تبدأ في معرف�ة كيفية التعاُمل 
معه، ألن كل شخصية تحتاج إلى نوع ُمختلف من 

التعاطي تبعا لبرجها.
أما رنا س�عيد موظف�ة فتقول: إنها مرت س�ابقا 
بتجرب�ة زواج فاش�لة انته�ت بالط�الق، وال تريد 
تك�رار التجرب�ة، وعندم�ا علم�ت أن الخاطب من 
برج الس�رطان، قاَمت بشراء كتب األبراج وقرأت 
الكثير عن صفاته الش�خصية، وحينما وجدت أنه 
يتناَسب مع نفسيتها وتفكيرها أعلنت الموافقة، 
وحتى اآلن ال يعرف أحد حتى خطيبها نفس�ه أنها 
قام�ت بذلك، “ألنه ال يزال هن�اك الكثير من الناس 
ال يس�توعبون معنى األبراج، ويظنون أنها ُمجرد 
تس�لية أو لمعرفة المس�تقبل، ويظ�ن البعض أنه 
أم�ر ُمخالف للدين قبل معرفته�م بماهيته”، لذلك 
فهي ال تس�أل أيا كان عن برجه، إال حينما تش�عر 
باالرتياح عن�د الحديث معه، ألن الكثير من الناس 

يسيؤون فهم الموضوع.
أما رحاب” ربة منزل”، ما إن تتعّرف على شخص 
ما حتى ولو كان بش�كل عابر، حتى تسأله تلقائيا 
ع�ن برج�ه، وإذا كانت الي�وم توّقفت ع�ن قراءة 
كت�ب األبراج، فقد قرأت كثي�را منها في الماضي، 
وأصبح�ت ُملمة بجميع الصفات الش�خصية لكل 
األبراج، وتس�تطيع حالي�ا أن تعرف أب�راج الذين 

تتعاَمل معهم.
وب�دات ابتس�ام أيم�ن” موظف�ة بأح�د البنوك”، 
قراءة أبواب الحظ في الصحف اليومية والمجالت 
حينم�ا كان�ت طالبة، وبس�بب صغر س�نها وقلة 
خبرتها الحياتية، كانت ُتصّدق كل ما تقرأه، ولكن 
بعدم�ا كبرت تركت تل�ك العادة اليومي�ة، ولكنها 

حي�ن قرأت ذات ي�وم عن مواصفات ش�خصيتها 
في أح�د األبراج، ووجدتها ُمتطابقة تماما، قاَمت 
بش�راء ِع�دة كتب عن األب�راج، وبدأت ف�ي قراءة 
كاف�ة الصف�ات لجميع األب�راج، ومنذ ذل�ك اليوم 
أصبح�ت ُتم�ارس هواي�ة “تحليل الش�خصيات” 
م�ن خالل ُمراقب�ة تصّرفات اآلخري�ن، وصار في 
إمكانها معرفة أن هذا الش�خص مثال برجه ترابي 
من طريقة حديثه، وأن تلك من “برج األس�د” من 

نظرات عينيها.
وال تب�دي هالة داوود مهندس�ة ديك�ور، اهتماما 
كبيرا باألبراج، فهي تقرأ الحظ للتسلية فقط، وال 
تؤمن بها إطالقا، لكنه�ا التقت مؤخرا )برجلين( 
وفي مواقف ُمتباينة، ولكنها اس�تغربت ُقدرتهما 
العجيب�ة على ذكر صفاتها الش�خصية، فأحدهما 
رجل أعمال كبي�ر ويبلغ من العمر 60 عاما، ومنذ 
اللقاء األول بينهما تمّكن من معرفة برجها، وذكر 
لها صفات ش�خصيتها، وماذا تكره؟ وماذا تحب؟ 

وكيف تتصّرف في مواقف ُمعّينة؟
وبعدها بأيام قابلت مهندس�ا ف�ي ُمنتصف العمر 
س�ألها عن برجها، وعندما أجابته أعطاها تحليال 
ُمفّصال عن شخصيتها، وال يزال هذا األمر يدفعها 
إلى كثير من التس�اؤل، حول مدى إمكانية هؤالء 
األشخاص وُقدرتهم على قراءة الشخصيات بهذه 

الدقة المتناهية.
اإلنس�ان بطبعه أناني، لذا يحب كل ش�يء ُمرتبط 
بذاته، ولهذا يش�عر بأن البرج الذي ينتمي إليه أمر 

خاص به
منص�ور  س�امية  تج�د  اآلخ�ر،  الجان�ب  وعل�ى 
“موظفة”، أن الحكم على الناس من خالل أبراجهم 
هو أمر غير واقعي، وقد توّصلت إلى هذه القناعة 
بعد س�نوات، فقد كان�ت ُمهتمة بش�دة باألبراج، 
وقرأت الكثير عن مواصفاتها، ولكنها توّصلت في 

النهاية إلى أن عوامل أخرى هي التي ُتحّدد 
الشخصيات، تعود للتربية بالدرجة األولى 

والبيئة، والمحيط الذي ينشأ فيه الفرد، 
وما يتعّرض له من ُمش�كالت حياتية، 

أو م�ا ُيصادفه من مواقف إيجابية أو 
سلبية تس�هم في إكساب شخصيته 
ش�كلها ومضمونها، وهذه النتيجة 
ال تطلقه�ا س�مر اعتباط�ا، فه�ي 
قَضت ردحا من الزمن ال سيما أيام 
المراهقة تقرأ كت�ب األبراج، لكن 
مع األيام وزيادة األعباء الحياتية، 
واالنش�غال بالعَم�ل وبأم�ور أهم 

توّقفت عن القراءة.

وعن تجربتها مع األبراج وعالقتها 
باألش�خاص فتقول زين�ب طالب، 

أخصائي�ة اجتماعي�ة: إن اإلنس�ان 
بطبع�ه أنان�ي، ل�ذا يحب كل ش�يء 

ُمرتبط بذاته، ولهذا يش�عر بأن البرج 
الذي ينتمي إلي�ه أمر خاص به، فيحب 

أن يطلّع عليه ليعرف نفسه أكثر، وترى 
أن األب�راج تس�تحوذ على اهتم�ام كثير 

من الن�اس، فقد كانت تعَم�ل في جهة ما، 
وتس�َمع بش�كل يومي حوارات ت�دور حول 

الش�خصيات عبر أبراجهم، األم�ر الذي دفعها 
هي األخرى إلى أن تقرأ، لتس�تطيع أن ُتجاريهم 
ولتع�رف عن نفس�ها وعن اآلخري�ن، وأصبح 
لديه�ا مخ�زون م�ن المعلومات، وله�ذا فهي 
سريعا ما تتعّرف إلى برج َمْن ُتحادثه، وترى 
اإلعج�اب م�ن خالل نظ�رات أو تعابي�ر َمْن 

يجدون أنها “ذكية اجتماعيا” عندما 
ن أبراجهم. تخمِّ

ه�ل العمر هو م�ن يحدد طريقة عيش�نا.. أم أن رغبتنا العيش 
بطاق�ة وحيوية وحب للحياة ه�ي التي تجعل من العمر مجرد 

حساب رقمي؟
ما بين قدرة الفرد على تحقيق ما يريد واستمتاعه بكل لحظة، 
رغم تقدم س�نه،  وش�عوره بالحيوية واألمل والطاقة، يقابله 
شخص آخر يش�عر بالهرم رغم صغر سنه؛ األول يعيش حياة 
إيجابي�ة، واآلخر ال يش�عر بنكهة الحياة ألن�ه يعيش أكبر من 

عمره الرقمي.
وتأتي مؤثرات الحياة المحيطة التي تفرض نفسها على الفرد 
لتؤثر في تفكيره وش�خصيته، وف�ق اختصاصيي علم النفس 
واالجتم�اع، فكثي�ر من األش�خاص ال يع�ون أن اإلنجازات ال 
تحدد بالعمر، بل هي قابلة للتحقيق في مراحل عمرية مختلفة 

ومن لم ينجح في بداية الطريق قد يحققها الحقا.
العامل�ة في مجال منظمات المجتمع المدني  فريال مس�عود، 
ت�رى أن لكل مرحلة عمري�ة متطلباتها وطريق�ة العيش التي 
يحياه�ا الفرد، بحيث ال تتعارض م�ع الرقم العمري، فهي من 
تقرر كي�ف تعيش وما تريد أن تفعل�ه بحياتها طالما ال تؤذي 

من حولها.
وتضي�ف مس�عود أن عمره�ا ال يعن�ي أن تتوقف ع�ن العيش 

بس�عادة والتمت�ع بكل ي�وم من حياته�ا، وفي الوقت نفس�ه 
تشير الى أن لكل مرحلة عمرية متطلباتها التي قد تتعارض أو 

تتوافق مع الضوابط االجتماعية المحيطة.
وتوض�ح أن الضوابط المعرفية والصحية تتحكم بالش�خص 
أحيان�ا، لكنه�ا حتما ال تح�دد الرغبة التي يري�د أن يعيش بها 
ونمط الحياة التي يراها مناس�بة له، وهنا يصبح العمر مجرد 
حب�ر عل�ى ورق، وه�و أمر س�هل التحقي�ق بحس�ب خبرتها 

وطريقة حياتها حتى اليوم.
أما بالنسبة للسيد خالد معن “ متقاعد”، فإن الحياة لم تتوقف 
بع�د تقاع�ده، الفتا إلى أن نش�اطاته تنوعت وب�ات لديه وقت 
طويل كي يقوم بكل ما كان يريد أن ينجزه سابقا ولم يستطع 
نتيج�ة ظروف صعب�ة، معتب�را أن عمره الرقم�ي 69 وذلك ال 
يعني شيئا مقابل فرحته بما حققه والتي أعادته أربعين عاما 

للوراء، كما يقول.
مع�ن الذي اس�تثمر راتب�ه التقاعدي في مش�تل صغي�ر، أراد 
أن يمتلك�ه منذ كان ش�ابا، وجد فرصته بع�د أن أنهى خدمته 
العس�كرية، ليقضي وقته بي�ن األزهار واألش�جار التي يجيد 

العناية بها، والتي سددت ديونه كافة.
وما يراه معن أنه رغم مشاكله الصحية التي تحتم أن يستريح 

بالمنزل، يجد أن صحته تتحسن حين يتحرك في أرجاء المشتل 
وي�روي األزهار ويق�دم الخدمة لزبائنه، ما جعله يش�عر بأنه 
ف�ي الثالثين م�ن عمره وبأنه صديق ألبنائ�ه وليس والدا لهم، 
خصوصا أن لياقته البدنية عالية وحيوته ونش�اطه يبدآن منذ 

طلوع الشمس.
وتعد ش�خصية اإلنسان األساس في اهتمامه بالعمر والعطاء 
واالس�تمتاع بالحياة، وفق االختصاصي االجتماعي د.حسين 
خزاعي، منوها إلى أن األهداف والطموحات ال ترتبط بمرحلة 

معينة.
ويبين الخزاعي أن طبيعة األفراد ونظرتهم للحياة تلعبان دورا 

مهما في تحديد أسلوب حياتهم.
ويضي�ف أن البع�ض يمتلك نظرة تش�اؤمية، وه�ؤالء هم من 
يحس�ب للرقم حس�ابا، وقد يكون ش�ابا ولكن�ه رأى في عدم 
قدرت�ه عل�ى اإلنجاز والخيب�ات المتتالية عامال مهما ليش�عر 
باليأس ألنه لم يحقق ما أراده في هذه السن فوجد أنه لن يقدر 

عليها كلما تقدم به العمر.
وللنظ�رة التفاؤلية إس�هام كبير في تحقي�ق اإلنجاز والعيش 
براح�ة ومتع�ة والش�عور بالش�باب، بحس�ب االختصاص�ي 
النفس�ي د. محم�د الحباش�نة، مؤك�دا ف�ي الوقت نفس�ه أن 

لكل مرحلة عمرية متطلبات نفس�ية تراف�ق الفرد ومتطلبات 
اجتماعية تفرض نفسها عليه.

وفي المقابل، فإن الطريقة التي تنظر بها السيدة أسماء علوان 
لعمرها، بأنه رقم، تأتي بسبب اقترابها من سن التقاعد؛ حيث 
تش�عر بأن المجتمع يف�رض العزلة على صاحب�ه وأن ينتظر 
الموت، ما يعزز الخوف بداخلها رغم الطاقات التي تش�عر بها 

وحبها للحياة.
وي�رى د. عبد المنعم صبيح أن الق�درة العمرية تفرض نضجا 
عقليا وعاطفيا والتي تساعد اإلنسان على أن يكون راضيا عن 
نفس�ه، وحاالت الضغط النفس�ي التي يمر به�ا خالل مراحله 
العمري�ة المختلفة وتح�دد نوعيتها طبيعة الف�رد، بين كونه 
إيجابيا أو سلبيا، وبين أن يكون منطلقا أو ملتزما بما يفرضه 

محيطه.
ويؤك�د أن النض�ج العاطفي والعقلي يعن�ي أن يتصرف الفرد 
بعقالني�ة وطريقة مناس�بة باخت�الف المواق�ف والظروف، 

وتفاعله مع المحيط.
وف�ي المقاب�ل، يعتبر صبي�ح أن القيود االجتماعي�ة والقيود 
الش�خصية أمران مختلفان، فلكل مجتم�ع ضوابط قد تمنعه 
م�ن أن يكون عل�ى طبيعته ونفس�ه وقد يكون الفرد نفس�ه 

مس�ببا في أن يفرض قيودا على ذات�ه تلزمه بعمره من خالل 
خوفه االجتماعي.

ومن خالل خبرة علوان العملية في إحدى الشركات الحكومية 
كمحاس�بة، فه�ي تعتبر أنه رغ�م كل الطاقات الت�ي يمكن أن 
يمتلكها الفرد لكن تتحطم كل أحالمه ورغبته في العيش حين 
يبلغ س�ن التقاعد والتوقف ع�ن اإلنتاجية والعمل، فتجعل من 
يتقاعد رهين أفكاره الس�لبية وتلغي تواجده لألس�ف ويصبح 

العمر الرقمي مقياسا لكل شيء.
لك�ن خزاعي يرى أن العمر ال يجب أن يكون مقيدا ألي س�لوك 
إيجابي، واالنتقال من مرحلة عمرية ألخرى ال يعني أن العطاء 
توق�ف، فيج�ب االس�تفادة منها بتوظي�ف الخب�رات لتحقيق 

اإلنجازات ولو في مراحل عمرية متقدمة.
وين�وه خزاع�ي ال�ى دور الخب�رات الت�ي يم�ر بها اإلنس�ان، 
واالس�تفادة منه�ا لتحقيق م�ا يريد خ�الل مراحل�ه العمرية 

المختلفة.
العمر  رقما ال يحدد من يكون الشخص وماذا ويبقى 

يفعل، طالم�ا هنالك أمل وحب 
للحي�اة ورغبة ف�ي اإلنجاز 

والعمل والنجاح.

طريقة عيشنا.. حيددها عمرنا أم إنجازاتنا؟
المستقبل العراقي/امل الخفاجي  

المستقبل العراقي/ متابعة

نتاج دراسات فلكية
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احلسني)ع( إمامًا و مصباح 
اهلداية

مسري االربعني أعظم تظاهرة يف تاريخ 
االنسان الواعي احلر

  كربـالء ُ ...
ال َتهجري مقلتّي

ال .. وال تغادري محجري ّ
ألنك ِمن ألف ِ عام ٍ ونيف 

لـْم تخاصمي المطر َ
وتطلعي في عتمة ِ الليل ٍ كالقمر ِ

دعيني اقبل ُ كفوف َ الكفيل ِ
كفوف َ القتيل 

فالمفازات ُ تعانق ُ الدماء َ
تجهش ُ بالبكاء ِ
ترنو الى السماء ِ

وتشتهي رماُلها أن ترتمي في النهر ِ
كربالء ُ ...

ال تمكثي أمام َ المرايا
واغسلي الخطايا

ألني على محجريك ِ .. أخاف ُ
من سطوة ِ الحسد ِ

وغضبة ِِ الجسد ِ
فمن زمان النوح ِ

كانت للمرايا جفونا ً
وكانت لها عيونا ً

) 2 ( سيد ُ الشهداء ِ
سيدي ...

يا سيد َ األحياء ِ
وسيد َ األموات ِ

.. يا سيد َ الشهداء ِ
أنت َ يا نبضا ً يراقص ُ دمعتي

يا نورا يواشج ُ مهجتي
يا انت َ .. يا قبرا ً نلوذ ُ به ِ

حين تزدحم ُ الفواجع َ
وحين تندمل ُ الجراح َ
وحين تلفحنا الخطايا

أيـا  طير َ القطا
الذي ما غفـا

قتلوك َ  !!!
رغم أن دم ََ النبوة ِ يسري فيك َ

يا أيها الزمان َ .. والمكان َ .. والنزيف َ .. 
والشهيد َ

يا دمعة ً مديدة ً
أنداحت من زرقة ِ ِ السماء ِ

أيـا كوكبا ً من نواح ٍ
يا لذة َ الوجنتين حين تعانق ُ دمعة َ 

الحياء ِ

 
) 3 (  قبـة الحسين

ً كنا ثالثة 
ورابعنا هدأة ُ السكون ِ

توكلنا على الله
بعد أن اجتزنا باب َ البيت  ِ

واخترقنا زقاقا  ً
يرقد ُ وسط َ عفة ِ الصباح ِ

ِسرنـا ...
يحاذينا ظالل َُ الرصيف ِ

وانبهار َ رذاذ َ المطر ِ
صوب َ قبة ِ الحسين ِ

فـي حضـرة احلسني  
سمو من طراز آخْر

سعدي عبد الكريم

أو تدري متـى تتوقف عقارب الزمن، 
د اإلنسان و  ويتكلّس العصر، و يتجمَّ
يسـوده التخلف، و يحكـم اإلرهاب، 

ويتسلط الظالمون؟
 تمامـاً عندمـا تريـن علـى األفئـدة 
طبقة سـوداء من األفـكار التبريرية 
كل  فيتحلـل  الخادعـة،  والمعاذيـر 
الناس عن مسـؤولياتهم، كٌل باسـم 

عذر مخادع، و بتبرير كاذب. 
فيقول البسطاء والمستضعفون: إننا 
ال نعرف طريقـًا لمقاومة الظالمين، 
إنمـا نحن بؤسـاء محرومـون نّتبع 
السـابقين  أو  وسـاداتنا  كبراءنـا 
األولين من آبائنـا، كما يصف القرآن 
الكريم ذلك بقولـه: )أَْو َتُقوُلـوا إِنََّمآ 
يًَّة ِمن  أَْشـَرَك َءاَبآُؤَنا ِمن َقْبُل َوُكنَّا ُذرِّ

َبْعِدِهْم( )االعراف: 173(
أمـا األثرياء فهـم يخافـون الفقر و 
يخشون المسـاواة مع المحرومين، 
الُْهـَدى َمَعـَك  َنتَِّبـِع  ويقولـون: )إِن 
)القصـص:  أْرِضَنـآ(  ِمـْن  ـفْ  ُنَتَخطَّ
57(، ويقولـون: )أَُنْؤِمُن لَـَك َواتََّبَعَك 

االَْرَذُلوَن( )الشعراء: 111( 
و  المثقفيـن  أنصـاف  تجـد  بينمـا 
أدعياء الدين، يسكتون عن الباطل، و 
يداهنون الظالمين، و يرضون ببقايا 
موائـد السـلطان، فهم كمـا يصفهم 
القرآن: )َفَوْيـٌل لِلَِّذيَن َيْكُتُبوَن الِْكَتاَب 
بأَْيِديِهْم ُثـمَّ َيُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اللِّه 
لَِيْشَتُروا ِبِه َثَمناً َقلِيالً( )البقرة: 79(، 
ُفوَن الَْكلَِم  ويقول عز من قائل: )ُيَحرِّ

َعن َمَواِضِعِه()المائدة:13(
 و إّن هـؤالء هم أخطـر الفئات على 
المجتمـع، ألنهـم يسـرقون سـالح 
العلم والدين من أيدي المحرومين، و 
يضعونه بأيدي المستكبرين والطغاة 

لقاء دراهم معدودة.
وليس ال يقاومون الظلم واالستكبار 
فقـط، و إنمـا يحـذِّرون النـاس من 
ذلك، و يشـيعون بينهم أفكاراً سلبية 
وانهزاميـة، و مـا األمثلـة الجاهلية 
الشـائعة حتـى اليوم بيـن الطبقات 
ثقافـة  بقايـا  مـن  إال  المحرومـة 
وعاظ السـالطين وعبيـد الطغاة من 
أدعيـاء  و  المنهزميـن،  المتثقفيـن 

الدين الذيليين.
بـأن:  النـاس  بيـن  أشـاعوا  إنهـم 
)السلطان ظل الله(، و: )إّن من تسلط 
على الرقاب بالسيف فهو أحق الناس 
بالطاعـة(، و إّن: )حشـر مـع الناس 

إن  و  ن عيـد(  كا
إلـى سـعير 

 ، جهنـم
إن:  و 
)معنـى 
لتقّيـة  ا

هـو 

السـكوت عـن الطغـاة(، و إّن: )اليد 
التي ال تقدر على قطعها استسلم لها 
وقّبلهـا(، و إّن: )من تـزوج أمي فقد 
أصبح أبـي وعمي(.. و عشـرات من 

األفكار الشيطانية الزائفة.
 إّن هـذه الطبقـة من زيـف المعاذير 
االنهزاميـة  واألفـكار  الشـيطانية، 
والسـلبية التـي غلّفت أفئـدة الناس 
بمختلـف فئاتهم، كانت وراء فسـاد 
السـلطة، و زيـغ الثقافـة، و سـوء 
التربية، وانحطاط األخالق، والفقر، 
والظلم، والحرمان، وما يستتبع ذلك 

من العصيان والشرك والكفر.

ضرورة القادة الهداة
لقد أودع الله في ضمير البشر فطرة 
طاهرة، و عقالً نّيراً، ونفسـًا لوامة، 
اَها  و هـو القائـل: )َوَنْفٍس َوَما َسـوَّ
َتْقَواَهـا(  َو  ُفُجوَرَهـا  َفأَلَْهَمَهـا   *
)الشـمس: 8-7( وأّيـد ذلـك الضمير 
برسـاالته التي تواتـرت، وكتبه التي 
تواصلت.. وكلمـا امتدت يد التحريف 
رها خدم السالطين  إلى رسالة، وفسَّ
المترفين تفسـيرات خاطئـة، إبتعث 
اللـه رسـوالً قائمـاً برسـاالت اللـه، 

ليكون حجة عليهم.
 ثـم أكمـل حجتـه بأوصيـاء هـداة 
وصديقين شـهداء، تصدوا للتأويالت 
الباطلة والتفسيرات التحريفية، حتى 
أبانـوا الحـق و أظهـروه، و دحضوا 

الباطل و أسقطوه.
 إن أعظم محاور الرسـاالت و أعظم 
أهداف الرسـل و خلفائهم، كان تبديد 
زيف التأويل الباطل عن الدين، ونفي 
األعذار الشيطانية التي تخلّف الناس 

عن الدين بسببها.
 وقـد خـاض أنبيـاء اللـه و أوليـاؤه 
المؤمنـون صراعـاً مريـراً مـن أجل 
نسـف األعـذار والتأويـالت الزائفـة 
التي نشرها أدعياء الدين بين الناس، 
وسـعوا جاهدين لكي يبقى مشـعل 
الرسـالة زكياً نقياً وّضـاًء بعيداً عن 
زيـف التبريـر و زيـغ التأويـل، لكي 
ال يكـون للنـاس على اللـه حجة بعد 

الرسل.
لقـد رسـموا بجهادهـم وجهدهـم، 
وكذلك بدمائهم الزكية خط الرسـالة 
التي تتحدى الطغاة المستكبرين في 
األرض، المتسلطين على الناس زوراً 
المسـتغلين  والمترفيـن  عدوانـاً،  و 
والعلمـاء  المسـتضعفين،  لجهـود 

الفاسدين الخانعين اليائسين.
 مـن هنـا جـاءت ضـرورة القـادة 
الهداة الذيـن جعلهم الله أئمة يهدون 
بأمـره، والذين هداهم ربهم لنقتدي 

بهداهم.
لمـا قـدم معاوية بن أبي سـفيان 
إلـى المدينـة حاّجـاً ، و فيها مّهد 
السـتخالف ولـده يزيـد ، ولكـّن 
اإلمام الحسـين ) عليه السـالم ( 
رفـض وقام ، فخطـب فيهم، ثّم 

قال :
»ُتريـُد أن َتلِبـَس الّنـاَس ُشـبَهًة 
َيسـَعُد ِبَهـا الباقـى فـى ُدنيـاُه 
وَتشـقى ِبهـا فـى آِخَرِتـَك« ثم 
يقول: »إنَّ هذا لَُهَو 
ُن  ا لُخسـر ا
 ]1[ الُمبيـُن.« 
وکالم االمـام 

مقتبس من االية 
َه َعلى   » َو ِمـَن النَّـاِس َمـْن َيْعُبـُد اللَـّ
َحْرٍف َفإِْن أَصاَبُه َخْيٌر اْطَمأَنَّ ِبِه َو إِْن 
أَصاَبْتُه ِفْتَنٌة اْنَقلََب َعلى  َوْجِهِه َخِسَر 
ْنيـا َو اْلِخـَرَة ذلِـَك ُهَو الُْخْسـراُن  الدُّ

الُْمبيُن«)الحج11( 
واالية »ُقْل إِنَّ الْخاِسريَن الَّذيَن َخِسُروا 
أَْنُفَسُهْم َو أَْهليِهْم َيْوَم الِْقياَمِة أاَل ذلَِك 

ُهَو الُْخْسراُن الُْمبين «)زمر15-(
وكانـت نهضة أبي عبدالله الحسـين 
عليه السـالم علمـاً بـارزاً في طريق 
النجاة من "الخسـران المبين" حيث 
كانت رسـالة جده المصطفى عليه و 
علـى آله صلوات الله، أعظم انتفاضة 
للضميـر، و توّهـج العقل، و أسـمى 
إبتعـاث لديـن الله الخالـص من زيغ 

التأويل و زيف التبرير.
لقد كانت المشكاة الصافية التي أضاء 
عبرهـا مصبـاح الوحـي كل الفاق، 
ولكن الشـجرة األموية الملعونة في 
القـرآن، التي جّسـدت فـي الجزيرة 
العربية دور فراعنة السلطة والثروة، 
ودهاة المكر والتضليل، والتي صدت 
عن سبيل الله والرسالة في بدر وأحد 
واألحـزاب، لقد كانت هذه الشـجرة 
ال تـزال قائمـة؛ وقـد أوكلـت مهمة 
إجتثاثها وتصفية الرواسب الجاهلية 
التـي تغذيهـا إلـى أوصياء الرسـول 

صلى الله عليه وآله.
 وها هم ـ أغصان الشـجرة الملعونة 
ـ طفقـوا يتسـللون إلـى المجتمـع 
االسالمي الناشـئ ليزرعوا فيه بذور 
النفاق والشـقاق، إنهم كمـا الخاليا 
السـرطانية إمتـدوا إلـى كل نفـس 
طامعـة، وقلـب حاقـد، و مسـتكبر 
يتوّثب للسـلطة، و متـرف يبحث عن 

مصالحه.
وفـي غفلة من الزمـن تحققت رؤيا 
رسـول الله صلى الله عليه وآله الذي 
أخبـر أصحابـه عنهـا ذات يـوم أنـه 
رأى قـردة ينزون على منبـره.. فإذا 
بالحزب األموي االسـتكباري يستغل 
األوضـاع المتوترة فـي عهد عثمان، 
و يقـوم بما يشـبه إنقالباً عسـكرياً 
يقـوده معاوية ابـن أبي سـفيان، و 
يخـوض أصحـاب النبـي المياميـن 
بقيـادة أميرهـم المقـدام و إمامهم 
الهمـام سـيد األوصياء علـي بن أبي 
طالب عليه السالم يخوضون ضدهم 
حرباً ضروسـاً في صفيـن ال تختلف 
عـن حروب رسـول الله ضد سـلطة 

قريش.
و إذا سـقط اإلمام علي عليه السالم 
شـهيداً في محـراب الكوفة بسـيف 
غادر شـحذه بنـو أميـة، و إذا مضى 
نجلـه اإلمـام الحسـن عليه السـالم 
مسـموماً ضمن مؤامرة أموية، فإّن 
لإلمـام الحسـين عليه السـالم دوراً 
متميزاً في كربالء، لكي يقتلع جذور 
هـذه الشـجرة الخبيثة بـإذن الله، و 
يهزم سـيف البغـي والعـدوان بالدم 
المظلـوم، وال يكـون هنـا غـدر ابن 

ملجم، و سّم جعدة.

 كال؛ لقد جاء دور المواجهة 
السافرة.

كربالء مشعل كشف الزيف
كربـالء  ملحمـة  أصبحـت  هكـذا  و 
الحنيفيـة  بيـن  المواجهـة  رمـز 
البيضـاء والشـرك المتلصـص، بين 
الحـق الخالـص الصريـح والباطـل 
المّدنـس المزخرف، بين الشـجاعة 
والبطولة والتحدي 
التذبذب  بيـن  و 
ء  ا نطـو ال ا و

والتبرير.
 وأصبح اإلمام 

الحسـين لواًء منشـوراً لكل من يريد 
مقاومة الحكام المتسـترين بالدين، 
و تحريـف أنصاف العلمـاء ـ و عاظ 
السالطين ـ الخونة للدين، و سكوت 
المتثقفين المتظاهرين الذين أضحوا 
سـالحاً فتاكاً على الدين الحق، و ضد 

الخط اإليماني الصادق.
 و هكـذا أضـاء أبو عبدالله الحسـين 
عليه السالم على امتداد التاريخ درب 
المؤمنيـن المسـتضعفين الذي تآمر 
ضدهم ثالوث النفاق والدجل والجبن، 
تظاهـر  الـذي  المحروميـن  هـؤالء 
بالسـلطة،  المهووسـون  ضدهـم 
والمترفـون  السـالطين،  وعـاظ  و 

مصاصو دماء الفقراء.
وأيـة رايـة حق حاربت مـن أجل الله 
حملت شـعار )يا لثارات الحسـين(، 
وأي تجمع صالح قرر التحدي َوَضَع 
نصب عينيه دروس كربالء، وأي رجل 
عقد العزم على أن يكـون فداء لدينه 

كان مثاله األسمى السبط الشهيد.
 وتبقـى حاجتنـا إلـى مشـعل سـيد 
الشـهداء ما دمنا نواجه نفاقاً أموياً، 
ودجـاًل شـريحياً، و خيانـة كالتـي 
كانت عند أهـل الكوفة.. و أّنى يكون 
لنا اليـوم الذي نتخلـص فيه من هذا 

الثالوث الخبيث؟
 كال؛ مـا دامت الدنيـا باقية فإن فتن 
الشيطان و وساوسـه قائمة، وليس 
بالضـرورة أن يكون المنافـق أموياً 
عنـده  قاضيـاً  شـريحاً  أو  سـافراً، 
كمـا وعـاظ السـالطين، أو جبنـاء 

متظاهرين بالخيانة.
 كال؛ ليس بالضرورة أن يكون كذلك، 
فقـد يكـون المنافق متظاهـراً بحب 
السـبط الشـهيد، والدجـال متحدثـاً 
باسمه، والجبان ينضوي تحت لوائه.. 
أو لـم يـرق أحدهـم منبـر الحسـين 
فقال: مالنا والدخول بين السالطين، 
محرِّماً تعاطي السياسـة؟ ولم يفكر 
أن المنبـر الذي إرتقاه لم يقم إال على 
دماء السبط الشـهيد عليه السالم، و 
أن اإلمام الحسـين أعلن بكل صراحة 

أن مثله ال يبايع مثل يزيد؟
إن الشـيطان الـذي حّرف كتـاب الله 
المبين، و فّسر سيرة سيد المرسلين، 
و حكم باسم كتاب الله و تحت شعار 
خليفة رسول الله بالجور والعدوان، 
إنـه قـادر أيضـاً علـى تحريـف نهج 
الحسين، و تفسير واقعة كربالء بما 
يخدم مصالحه و يتماشـى و أهواَءه 

النفسانية.
من هنا كان علـى الذين وعوا حكمة 
النهضة الحسـينية، و عقـدوا العزم 
على أن يعيشـوا نهج سـيد الشهداء 
رغـم الصعـاب، والذين تسـاموا إلى 
حيث جوهر اإلسـالم و روح اإليمان 
و عصـارة تاريخ األنبيـاء.. إلى حيث 
الصراع ضـد الجبت والطاغوت، على 
هؤالء أن ال يدعوا راية السبط الشهيد 
ُتسـرق من قبل الدجالين والمنافقين 
والمترفين، فإذا بهـم يحاربون نهج 
الحسين باسم الحسـين، كما حارب 
بنـو أميـة نهـج رسـول الله باسـم 
رسـول الله، و نهج كتاب الله باسـم 

كتاب الله.
دهـراً  نعيـش  أن  مقبـوالً  فليـس 
على شـاطئ الحسـين عليه السـالم 
محروميـن من ماء الحياة، من العزم 
الحسينية،  الشـجاعة  الحسيني، من 
مـن العطـاء الحسـيني، مـن الكرم 
واإليثار، مـن المواجهـة والتحدي.. 
مـن كل تلـك المعطيـات التي زخرت 

بها ملحمة كربالء الثائرة.
إن الحسـين كما جاء في حديث جده 
المصطفـى صلـى اللـه عليـه وآله: 
"مصباح هدى و سفينة نجاة"، و أنه 
من الرسول والرسـول منه، إنه إمام 
المسـلمين و حجة اللـه، و هو أعظم 
إّن  مـن مجـرد تراجيديـا. كمـا 
كربالء أسمى من مجرد فلكلور، 
إنـه وريـث األنبيـاء وترجمان 
األوصياء وقدوة األتقياء، إنه 

مدرسة التوحيد.
و مـن هنـا يجـدر بنا أن 
فـي  إمامـاً  نتخـذه 
و  مناهجـه  كل 

شرائعه

  صفاء العبيدي 

ملحمة اسـتمرت قـرون وتوبة وندم 
وأسـى وشـعائر توارثتهـا االجيـال 
وتحـدي وصمـود وإقـدام وعزيمـة 

وتضحية واصرار
ودماء وارواح أزهقت وقتل وتشـريد 
وتطريد وعـزة وكرامة وجهاد ووالء 
،هذه هي زيارة االربعين زيارة العزاء 

وزيارة االستدراك والبيعة الدائمة .
لكـن مـع كل هـذه المالييـن الزائرة 
من عشاق الحسـين وماليين االرجل 
الزاحفـة هـل تركـت لوعـة الحاضر 
ومخاطـره وراء ظهورهـا وخلفـت 
أحزانها وتعـزت بعزاء الحوراء عليها 
السـالم حقا وصدقا ؟؟ .هل كل ثكلى 
وجـدت بعلي االكبر حزنهـا ولوعتها 
فتعالـت على جراحهـا؟ . وهل كانت 
المـرأة صادقة ومخلصـة ومنتفضة 
من اعمـاق ذاتها فالتحقت بمسـيرة 
االربعيـن مواسـية لزينـب الحـوراء 

عليها السالم حقا وحقيقة؟.
وهـل كان الـر جـل صادقـاً وغيـوراً 
تستنهضه مشاعر الكرامة واإلنسانية 
والوالء ووجـد بأبي الفضـل العباس 
عليـه السـالم المثـل األعلـى؟ ... ان 
شـعائر االربعين ومسيرة الخلود هي 
تظاهرة اإلنسـان الواعي الذي تنطلق 
مـن دافع الحب المجـرد عن كل غاية 
سـوى غاية الوالء ..الوالء يسـتبطن 
العزة والكرامـة والعبودية الحقيقية 
للـه تعالـى .فكانت مسـيرة االربعين 
أعظـم تظاهـرة فـي تاريخ االنسـان 
الواعـي الحـر المندفـع الـى تحقيق 
أهدافـه الكبـرى بأسـلوب وهيئة لم 
تشـهدها سوى قضية االمام الحسين 
عليه السالم . مسيرة االربعين الوجه 

الـذي يلحظ منـه عمق االنتمـاء بين 
الحاضر والماضـي وعمق اإلخاء بين 
االنسان واإلنسـان وعمق الصلة بين 

أولياء الله تعالى وبين الموالين .
هذه المسـيرة هي قدر العراق والحب 
والوالء وعمق االنتماء للحسين وهي 
الدعوة المباركة التي يجب ان يحملها 
اهل العراق هذا الشـعب شعب االنبياء 
واالوصيـاء الذي سـوف يحمـل لواء 
العدل والعلم والحرية ، والذي سـوف 
يثبـت للتاريـخ وللحاضـر ان ثورتـه 
العظيمـة سـتنفجر مـن واقـع األلم 
الكبير وسيتحد أبناؤه من واقع الفرقة 

التي افتعلها االعداء المغرضون.

ومسيرة االربعين يجب ان تكون أكبر 
من شعيرة تقليدية فهي الوقود الذي 
يحـرك في هذه األمـة عناصر الوحدة 
الصادقـة وُتأصـل بيـن أبنـاء الديـن 

الواحد مشاعر الحب واالنتماء .
ولنتخذ من الحسين عليه السالم رمزا 
لوحدتنا وأملنا واسـتقاللنا وتحررنا 

من قوى البغي ...
ومـن أجـل إعـادة األمـة إلـى الفهم 
الحسـيني المبـارك الـذي ابتعـد عنه 
الكثيريـن والسـير على نهجـه النير، 
ومعرفة ما هي األسباب الرئيسة التي 
من خاللهـا ثار اإلمام الحسـين عليه 
السالم، وأعلن ثورته اإللهية المقدسة، 

والتـي ضحـى بالغالـي والنفيس من 
أجلها، وبذلك حقق المنهج الرسـالي 
السـماوي المحمـدي األصيـل الـذي 
بينه فـي خطابه األول الـذي أعلن به 
صراحـة للقوم مـا هو سـبب ثورته 
المباركـة؟ ومـا هـي مبادئهـا التـي 
البد لـكل من يدعي االنتسـاب لإلمام 
الحسين عليه السالم أن يسير عليها؟ 
... هذه المحطـات المهمة في الثورة 
الحسـينية المباركـة البـد أن يعيهـا 
الذاهبون إلى كربالء سواء سيرا على 
األقـدام أو غيرهـم لكـي يسـتلهموا 
منها الـروح الحقيقية للثورة، وحتى 
ال تخـرج الثـورة عن الغايـة التي من 

أجلها كانـت تلك الملحمة الحسـينية 
الخالدة، هذه المحطات في المسـيرة 
الكربالئيـة نبه لها سـماحة المرجع 
الديني األعلى آية الله العظمى السـيد 
الصرخي الحسني )دام ظله( في بيان 
رقـم – 69 – )) محطـات في مسـير 
كربـالء (( والذي نص فيه سـماحته 

بقوله :
))...وهنا البد من أن نتوجه ألنفسـنا 
بالسـؤال ، هـل أننـا جعلنا الشـعائر 
والمجالـس  المواكـب  الحسـينية 
والزنجيـل  واللطـم  والمحاضـرات 
الـى  والمسـير  والمشـي  والتطبيـر 
كربـالء والمقدسـات هـل جعلنا ذلك 
ومارسـناه وطبقناه على نحو العادة 
والعـادة فقـط وليـس ألنـه عبـادة 
وتعظيم لشعائر الله تعالى وتحصين 
الفكر والنفس من االنحراف والوقوع 
في الفسـاد واإلفسـاد فـال نكون في 
إصالح وال من أهل الصالح واإلصالح، 
فال نكون مع الحسين الشهيد وال مع 
جّده الصادق األمين ))عليهما الصالة 
الشـعائر  لنجعـل  إذن   .)) والسـالم 
الحسينية شـعائر إلهية رسالية نثبت 
فيهـا ومنهـا وعليهـا صدقـاً وعـدالً 
الحـب والـوالء والطاعـة واالمتثـال 
واالنقيـاد للحسـين )عليـه السـالم( 
ورسالته ورسالة جّده الصادق األمين 
))عليـه وعلى آله الصالة والسـالم(( 
فـي تحقيق السـير السـليم الصحيح 
الصالح في إيجـاد الصالح واإلصالح 
ونزول رحمة اللـه ونعمه على العباد 
ما دامـوا في األمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فينالهم رضـا الله وخيره 

في الدنيا ودار القرار...((
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رس خلود رسالة احلسني عليه السالم

مسري االربعني أعظم تظاهرة يف تاريخ 
االنسان الواعي احلر

  امل الياسري 

آٍه  حسني
اٍه حسين

  بصوتها  المجروِح نادتَك

الجموع

ولن  تمل  من  الصياح

يامن  توشح  بالجراح

ودٍم مباح

آليَت  االّ  األنتصار

وهنا  المسار

هنا  العيون   الباكياِت

هنا  النواح

  وانتظرنا

وأنتظرت
الفاً ونيفاً

  هاهي  انسكبت
ملحاً

وُطشَّ على  الجراح

ِتنا وتقطعت أوصاَل  أمَّ

والزال  البكاء

وهم  الدواء

 وال دواء

 وسيرفض  الدمع  النزول

هيهات

  كانت  صرخًة

ال  لألفول

 وليرتِق  الدمُع

كما  دُمَك ارتقى

أعلى  المعاني    في  الوصول

ال دمَع ينفعنا

وال  نواح  لوحدِه

ال بدَّ  أن  نرقى

ونقطفُه  بأيدينا  الصباح

يادمعًة ُذِرَفْت

وما  َخُجلَْت عيون

هذا  الحسيُن

وتعلمين    فمن يكون

ال  تخجلي  أنذرفي

  وجودي

ِع بالفال على  الجَسِد المقطَّ

  والرأِس  محموالً على  تلَك

 القنا

َم بالعمود ولقْد تهشَّ

هذا  ابُن بنِت نبيِّنا

خيُر البريِة  والوجود

الزالت   األحالُم  تمأُل رأَس من

ُه الماَل.. وثمَّ  وعود قْد  غرَّ

ابكي

ابكي  و ال تنسين  ال  تتغافلي

فهنا  عبيُد الله

يحُشدها  الجنود

وهذا  تأريٌخ  يعود

وهنا  يزيٌد  من  جديد

ليس�ت بطويل�ة تلك المس�افة الزمني�ة التي  كامل الزهيري
تفص�ل بين والدتي�ن مباركتي�ن، كان فيهما 
مج�د األم�ة اإلس�المية و عزته�ا و حياته�ا 
الخالدة بخلود رس�التها اإللهي�ة و امتدادها؛ 
إنهما والدتان إلنسان واحد جّسد الكمال الذي 
تصبو إليه اإلنسانية، ذلك هو السبط الشهيد 
الحس�ين علي�ه الس�الم، و تلكم�ا الوالدتان 
هما الوالدة الحقيقية في الثالث من ش�عبان 
العام الرابع للهجرة، يوم خرج س�بط رسول 
الل�ه صلى الل�ه عليه وآله من رح�م الراضية 
المرضية، رحم الطه�ارة والنور، فأنار الدنيا 
و م�ن عليه�ا بإطاللته، ثم ال�والدة المعنوية 
في العاشر من محرم الحرام عام 61 للهجرة، 
الوالدة التي كتبت له الخلد في كل ضمير حي 

ينشد الصالح والخير.
 إنها لقصيرة تلك المسافة إذا ما قورنت بذلك 
ال�دور التاريخي العظيم الذي ينبغي أن يؤّدى 

في مثل هذا العمر الزمني.
 لق�د ولد أبو عبدالله الحس�ين عليه الس�الم، 
وفت�ح عينيه الش�ريفتين على نور الرس�الة 
المبارك�ة ال�ذي ولد ه�و اآلخر م�ع والدته، 
فشاء الله تعالى أن يندمج نور الرسالة البهي 
ب�دم ولحم و روح ه�ذا الولي�د الطاهر، و أن 
يجع�ل بقاءه�ا و خلوده�ا في عم�ق الزمان 
ره�ن هذا الدم الزكي، و تل�ك الروح الطاهرة 
التي تجس�دت بوالدت�ه و حيات�ه األبدية في 
ي�وم ذروة العط�اء والتضحية، ي�وم كربالء 

والشهادة.
و هنا يتب�ادر إلى أذهاننا الس�ؤال المحوري 
التال�ي الذي يتضمن عدة تس�اؤالت: ما الذي 
جعل اإلمام الحس�ين، نبراس الحق الش�امخ 

األبي؟
و م�ا الس�ر الذي جع�ل أئمة العصم�ة الهداة 

أئمة وقادة لنا نحن المسلمين؟
 ثم ما الس�ر في وقوع االختي�ار اإللهي على 
ه�ذه العصب�ة الطيب�ة م�ن الرج�ال األف�ذاذ 
فأكرمهم بأنوار الرسالة بأن جعل منهم أئمة 

بعد أن اختار من أصولهم األنبياء والرسل؟
هناك تفس�ير غيبي ال أريد تناوله لما فيه من 
عمق و اتساع و بحث طويل ال يتسع له بحثنا 

هذا.
 فعلينا أن ال ننسى تلك الحقيقة الغيبية وهي 
أن لل�ه س�بحانه و تعال�ى في خلقه ش�ؤوناً 
نح�ن قاص�رون و عاج�زون ع�ن الوص�ول 
إليها إال بمقدار معرفتها ظاهرياً، والتس�ليم 
المطل�ق لها، ولذل�ك فإن الس�ؤال المحوري 
الذي طرحناه س�يدور جوابه حول ما نفهمه 

و نعيه و نستفيد منه عملياً.
وأود أن أقدم لجواب هذا الس�ؤال مقدمة هي 
عبارة عن مالحظة اس�توحيتها واستلهمتها 
م�ن مجمل آيات الذك�ر الحكيم، و آثار العترة 
الطاهرة التي هي عدل القرآن، هذه المالحظة 
تتمثل في أن الله تعالى خلق األشياء يوم فطر 
السماوات واألرض خلقاً واحداً، في حين أنه 

خلق اإلنسان خلقين، فبأمره سبحانه ُخلقت 
األش�ياء و صارت و جوداً بتلك القوة األزلية 
كما عب�ر عن ذلك جل�ت قدرت�ه بقوله:)إِنََّمآ 
أَْمُرُه إَِذآ أََراَد َش�ْيئاً  أَن َيُقوَل لَ�ُه ُكن َفَيُكوُن( 

)يس:82(
 فه�ذا الك�ون ال�ذي نحس�ه و نبص�ره إنم�ا 
كان ره�ن )كاف( و)ن�ون( إلهي�ة، ثم كانت 
التط�ورات واألش�ياء األخرى م�ن صنع الله 
القدير بأس�باب و عوامل وس�نن خارجة عن 

األشياء.
 فتحوالت الكون و تطوراته و مستجداته إنما 
وج�دت بفعل تلك القوانين والس�نن الكونية 
الت�ي أودعها الله تعالى ف�ي الوجود، هذا في 
حين أنه تعالى عندما خلق اإلنس�ان و فطره 
فإن إرادته شاءت أن يكون هذا الخلق الواعي 
والناط�ق مرة بيد قدرته و بصورة مباش�رة، 
�َك لِلَْمآلَِئَكِة  حيث ق�ال جل وع�ال:)إِْذ  َقاَل َربُّ
إِنِّي َخالٌِق َبَش�راً ِمن ِطيٍن ( )ص:71(، و مرة 
أخرى بيد اإلنسان نفسه بعد أن منحه تعالى 

ميزة االختيار وسمة الحرية.
 ومن�ذ ذل�ك الوقت الذي أمض�ى فيه الصورة 
الثانية من الخلق، كانت هذه الميزة والس�مة 
الجليلة مش�تقة من اس�مه المب�ارك، بل من 
أس�مائه الحس�نى وه�ي الحري�ة واالختيار 

والقدرة.
ولقد بلغت هذه القدرة درجة و عظمة مكنته 
م�ن أن يس�مو و يرتف�ع إلى مق�ام و منزلة 
من الس�مو والكمال تبلغ به قاب قوس�ين أو 
أدن�ى من الكمال إن ش�اء الس�مو واالرتفاع 
و بل�وغ الدرج�ات العل�ى؛ أم�ا إذا ش�اء هذا 
اإلنس�ان -والعياذ بالل�ه- أن ينحدر و يهوي 
إلى أسفل س�افلين، والدرك الذي ال يمكن لنا 
أن نتص�وره فإن هذا بإمكان�ه أيضاً، ألن هذا 
يعود إلى حرية االختي�ار واإلرادة الممنوحة 

لهذا اإلنسان بالفطرة.

إرادة اإلنسان فوق كل قوة
إنني و حس�ب معرفت�ي ومعلوماتي لم أعثر 
عل�ى ق�وة م�ا يمك�ن أن تس�يطر عل�ى ذات 

اإلنسان اإلرادية و تفرض وجودها عليها.
 و بمعن�ى آخ�ر؛ ليس�ت هن�اك ق�وة تجب�ر 
اإلنس�ان على تغيير س�لوكه و تصرفاته من 
خ�ارج ذاته، ب�ل إن هذا التغيي�ر ال يحصل إال 
م�ن ذات اإلنس�ان، فالق�وى الخارجي�ة إنما 

غي�ر تؤثر في اإلنس�ان بصورة 
تقص�د  فه�ي  مباش�رة، 

التأثي�ر على ال�ذات أوالً و 
عندها تقرر ال�ذات هذا التغيير، 

فيخ�رج إل�ى الفع�ل بقوته�ا؛ أي قوة 
الذات العقلية عند اإلنسان.

لقد ُخلق اإلنس�ان حين ُخلق من مزيج الطين 
والن�ور، و من قبضة التراب التي تغلغلت بين 
ذرات�ه نفحة الروح فكان خلق�اً من جنة في 
جانب منه، و من نار في جانب آخر، و يبقى 

مصيره حينئذ رهن اختياره و س�لوكه، فإما 
أن يح�ّول ذاته إلى الس�لب والن�ار؛ بأن يدس 
نفس�ه و يوغل ذات�ه في تراب الش�هوات، و 
أوح�ال األه�واء الضال�ة، فيضيع ف�ي ركام 
التيه والخرافة فتصبح ذاته نارية بكل ما في 
الكلمة من معنى، فتحش�ر م�ع أهل جهنم و 

أصحاب السعير.
 أم�ا عندما تس�لك ال�ذات الطري�ق الموجب؛ 
طريق االرتفاع والعلّو والتزكية والسمو نحو 
الكامل المطلق فإنها ستغدو حينئذ نوراً بإذن 
الله، فتنطلق مع أصحاب النور إلى المس�تقر 
الخالد والنعي�م األبدي في جنات عدن تجري 

من تحتها األنهار.

طريقان ال ثالث لهما
فلتنظر الذات اإلنس�انية ولتبص�ر، فالطريق 
طريق�ان ال ثال�ث لهما؛ فإما إل�ى األعلى مع 
العلي األعلى، و إما إلى األس�فل مع الشيطان 
األدن�ى، ولينظر اإلنس�ان حينئذ ف�ي حياته 
َها  وكدح�ه وفي الطريق التي يس�لكها: )َيآ أَيُّ
اإلِنَس�اُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكْدح�ًا َفُمالَِقيِه( 

)اإلنشقاق:6(.
 إن كل ما في الق�رآن و آثار العترة الطاهرة، 
بل إن جميع الرس�االت التي حملها ُرسل الله 
و أنبي�اؤه و أوصياؤهم إنما ت�دور حول هذا 
المح�ور، فهي كلها تؤكد و تش�ير إش�ارات 
واضح�ة أن يا أيها اإلنس�ان ك�ن على يقظة 
و ح�ذر، اصح م�ن غفلتك، إبتعد عن مس�الك 

الشيطان الكامنة في النفس األمارة..
تص�رخ  الس�ماوية  الرس�االت  جمي�ع  إن 
باإلنس�ان أْن ُعْد إلى ذاتك، فإنك وحدك القادر 
عل�ى أن تصن�ع تل�ك النف�س و ُتخرجها من 
حالة األمر بالسوء إلى األمر بالخير والكمال، 
فالحرك�ة إنما تنطل�ق ب�اإلرادة الكامنة في 

الذات اإلنسانية.
و ه�ذه الحقيقة هي التي تۆكدها المدرس�ة 
الحس�ينية، و تبثه�ا م�ن عم�ق الزم�ان منذ 

الدام�ي عليه  و يوم مصرع�ه  الس�الم 
المثلى على حتى قيام الدولة الفاضلة 

المهدي  الموع�ود ي�د حفي�ده 
عليه السالم.

  السيد محمد تقي المدرسي

رقية وأحالم حسينية 
عىل قارعة الشام! ملحمة اس�تمرت ق�رون وتوبة وندم 

وأس�ى وش�عائر توارثته�ا االجي�ال 
وتح�دي وصم�ود وإق�دام وعزيم�ة 

وتضحية واصرار
ودماء وارواح أزهقت وقتل وتش�ريد 
وتطريد وع�زة وكرامة وجهاد ووالء 
،هذه هي زيارة االربعين زيارة العزاء 

وزيارة االستدراك والبيعة الدائمة .
لك�ن م�ع كل ه�ذه الماليي�ن الزائرة 
من عشاق الحس�ين وماليين االرجل 
الزاحف�ة ه�ل ترك�ت لوع�ة الحاضر 
ومخاط�ره وراء ظهوره�ا وخلف�ت 
أحزانها وتع�زت بعزاء الحوراء عليها 
الس�الم حقا وصدقا ؟؟ .هل كل ثكلى 
وج�دت بعلي االكبر حزنه�ا ولوعتها 
فتعال�ت على جراحه�ا؟ . وهل كانت 
الم�رأة صادقة ومخلص�ة ومنتفضة 
من اعم�اق ذاتها فالتحقت بمس�يرة 
االربعي�ن مواس�ية لزين�ب الح�وراء 

عليها السالم حقا وحقيقة؟.
وه�ل كان ال�ر ج�ل صادق�اً وغي�وراً 
تستنهضه مشاعر الكرامة واإلنسانية 
والوالء ووج�د بأبي الفض�ل العباس 
علي�ه الس�الم المث�ل األعل�ى؟ ... ان 
ش�عائر االربعين ومسيرة الخلود هي 
تظاهرة اإلنس�ان الواعي الذي تنطلق 
م�ن دافع الحب المج�رد عن كل غاية 
س�وى غاية الوالء ..الوالء يس�تبطن 
العزة والكرام�ة والعبودية الحقيقية 
لل�ه تعال�ى .فكانت مس�يرة االربعين 
أعظ�م تظاه�رة ف�ي تاريخ االنس�ان 
الواع�ي الح�ر المندف�ع ال�ى تحقيق 
أهداف�ه الكب�رى بأس�لوب وهيئة لم 
تش�هدها سوى قضية االمام الحسين 
عليه السالم . مسيرة االربعين الوجه 

ال�ذي يلحظ من�ه عمق االنتم�اء بين 
الحاضر والماض�ي وعمق اإلخاء بين 
االنسان واإلنس�ان وعمق الصلة بين 

أولياء الله تعالى وبين الموالين .
هذه المس�يرة هي قدر العراق والحب 
والوالء وعمق االنتماء للحسين وهي 
الدعوة المباركة التي يجب ان يحملها 
اهل العراق هذا الش�عب شعب االنبياء 
واالوصي�اء الذي س�وف يحم�ل لواء 
العدل والعلم والحرية ، والذي س�وف 
يثب�ت للتاري�خ وللحاض�ر ان ثورت�ه 
العظيم�ة س�تنفجر م�ن واق�ع األلم 
الكبير وسيتحد أبناؤه من واقع الفرقة 

التي افتعلها االعداء المغرضون.

ومسيرة االربعين يجب ان تكون أكبر 
من شعيرة تقليدية فهي الوقود الذي 
يح�رك في هذه األم�ة عناصر الوحدة 
الصادق�ة وُتأص�ل بي�ن أبن�اء الدي�ن 

الواحد مشاعر الحب واالنتماء .
ولنتخذ من الحسين عليه السالم رمزا 
لوحدتنا وأملنا واس�تقاللنا وتحررنا 

من قوى البغي ...
وم�ن أج�ل إع�ادة األم�ة إل�ى الفهم 
الحس�يني المب�ارك ال�ذي ابتع�د عنه 
الكثيري�ن والس�ير على نهج�ه النير، 
ومعرفة ما هي األسباب الرئيسة التي 
من خالله�ا ثار اإلمام الحس�ين عليه 
السالم، وأعلن ثورته اإللهية المقدسة، 

والت�ي ضح�ى بالغال�ي والنفيس من 
أجلها، وبذلك حقق المنهج الرس�الي 
الس�ماوي المحم�دي األصي�ل ال�ذي 
بينه ف�ي خطابه األول ال�ذي أعلن به 
صراح�ة للقوم م�ا هو س�بب ثورته 
المبارك�ة؟ وم�ا ه�ي مبادئه�ا الت�ي 
البد ل�كل من يدعي االنتس�اب لإلمام 
الحسين عليه السالم أن يسير عليها؟ 
... هذه المحط�ات المهمة في الثورة 
الحس�ينية المبارك�ة الب�د أن يعيه�ا 
الذاهبون إلى كربالء سواء سيرا على 
األق�دام أو غيره�م لك�ي يس�تلهموا 
منها ال�روح الحقيقية للثورة، وحتى 
ال تخ�رج الث�ورة عن الغاي�ة التي من 

أجلها كان�ت تلك الملحمة الحس�ينية 
الخالدة، هذه المحطات في المس�يرة 
الكربالئي�ة نبه لها س�ماحة المرجع 
الديني األعلى آية الله العظمى الس�يد 
الصرخي الحسني )دام ظله( في بيان 
رق�م – 69 – )) محط�ات في مس�ير 
كرب�الء (( والذي نص فيه س�ماحته 

بقوله :
))...وهنا البد من أن نتوجه ألنفس�نا 
بالس�ؤال ، ه�ل أنن�ا جعلنا الش�عائر 
والمجال�س  المواك�ب  الحس�ينية 
والزنجي�ل  واللط�م  والمحاض�رات 
ال�ى  والمس�ير  والمش�ي  والتطبي�ر 
كرب�الء والمقدس�ات ه�ل جعلنا ذلك 
ومارس�ناه وطبقناه على نحو العادة 
والع�ادة فق�ط ولي�س ألن�ه عب�ادة 
وتعظيم لشعائر الله تعالى وتحصين 
الفكر والنفس من االنحراف والوقوع 
في الفس�اد واإلفس�اد ف�ال نكون في 
إصالح وال من أهل الصالح واإلصالح، 
فال نكون مع الحسين الشهيد وال مع 
جّده الصادق األمين ))عليهما الصالة 
الش�عائر  لنجع�ل  إذن   .)) والس�الم 
الحسينية ش�عائر إلهية رسالية نثبت 
فيه�ا ومنه�ا وعليه�ا صدق�اً وع�دالً 
الح�ب وال�والء والطاع�ة واالمتث�ال 
واالنقي�اد للحس�ين )علي�ه الس�الم( 
ورسالته ورسالة جّده الصادق األمين 
))علي�ه وعلى آله الصالة والس�الم(( 
ف�ي تحقيق الس�ير الس�ليم الصحيح 
الصالح في إيج�اد الصالح واإلصالح 
ونزول رحمة الل�ه ونعمه على العباد 
ما دام�وا في األمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فينالهم رض�ا الله وخيره 

في الدنيا ودار القرار...((

جم�ٌع من أه�ل بي�ت النبوة ف�ي خرب�ة الش�ام، ينتجون 
وجع�اً كربالئياً خالداً، خلقت من أن�واره، ثورات األحرار، 
وصيح�ات الش�رفاء، أن هيه�ات من�ا الذل�ة، ف�ي وق�ت 
إستخدمها المنحرفون، ليثبتوا بإعالمهم المزيف، خروج 
ه�ذا الركب الطاهر، ع�ن طاعة الخليفة الفاس�د، من بني 
أمي�ة الطلقاء، عل�ى أن مجمل أهل الش�ام، ال يعرفون َمْن 
ه�ؤالء، فيتصدقون على نس�ائه، ويأب�ى الخالق لهم ذلك، 

ورسوله، والمؤمنون!
 رحل�ة المصائ�ب بعد العاش�ر من مح�رم الح�رام، فيها 
إنطلق�ت الكلم�ة العليا، على ي�د وزير اإلعالم الحس�يني، 
اإلم�ام زي�ن العابدي�ن، وعمت�ه الس�يدة زين�ب )عليهما 
الس�الم(، فبدأت القضي�ة، الثورة، الملحمة، األس�طورة، 
اإلصالح، حق�وق الطفل، والمرأة، والمري�ض، فكان أهل 
البيت العلوي، يعانون الغربة، والقس�وة، وضرب السياط 
عل�ى يد أوب�اش، وأراذل الطاغية يزيد علي�ه اللعنة، وهذه 

األساليب المتوحشة ليست غريبة، على إبن آكلة األكباد!
رقية تلك الطفلة ذات الخمس، أو الثالث الس�نوات، إحدى 
بن�ات اإلم�ام الحس�ين )عليه الس�الم(، الت�ي عانت عنف 
الطفولة، في قمة ألمها وغربتها، فهي البعيدة عن والديها 
وبيتها، حيث ال أمامهم، إال سياط الشمر والحصين عليهم 
اللعنة، في ليال مس�يرة شاقة، كانت ممتلئة بمشاهد الدم 
الطاهر، الذي ينساب على مرأى األطفال والنساء الثكالى، 

فتركت هذه المناظر حرقة ولوعة، في قلوبهم البريئة! 
عصف�ورة تغفو بين أضلع الحوراء، تارة تلوذ من حرارة 

الس�ياط، وت�ارة تنتظر عل�ى قارعة الش�ام، في حلم 
فقيد عزيز، وألنها أرادت ش�يئاً، يس�تجيب لشوقها 

الح�ار لوالدها، وس�ؤالها المتص�ارخ لعمتها، أين 
وال�دي الحس�ين؟ وللس�ؤال نتاج خطي�ر، فأمر 
اللعين بوضع الرأس الشريف بين أحضانها، وإذا 
بها ترى الش�يب الخضيب، فما كان منها إال وأن 

قبلة لن تظمأ ترحل لعالمه، لتقبله 
بعدها أبداً!

قد تكون للهدايا تأثير كبير، بأن يوضع 
رأس اإلمام الحس�ين )عليه السالم( 
في طش�ت، أم�ام عزيزت�ه الطفلة 
الباك�ي،  رقي�ة، ليس�كت صوته�ا 

عل�ى األوداج المقطع�ة، 
ف�كان فع�ل الس�يدة 
ع�رج  أن  الصغي�رة، 
بها نحو السماء، في 
قدم ص�دق عند مليك 

مقتدر، فتلقفتها نساء 
س�يدة  بقي�ادة  الجن�ة، 

الس�الم(،  )عليها  الزه�راء 
ف�ي موكب س�ماوي مهي�ب، وفي 

فرح�ة اللقاء، نس�يت تماماً 
عل�ى  إنتظاره�ا  اآلم 

قارعة الشام!   



أه�ًا بك في كراك�وف. هكذا ترحب بك المدين�ة البولندية التي 
تخلّ�ت في القرن الس�ابع عش�ر ع�ن لقبه�ا عاصم�ة بولندا، 

لمصلحة وارسو العاصمة الحالية. 
هذا االنكفاء في كواليس األحداث السياسية، جعل من كراكوف 
جميل�ة، لم تعت�زل دور البطولة على مس�رح التاريخ وروائعه 
الهندس�ية والفني�ة، ولم تس�مح لتجاعيد الزم�ن باجتياحها، 
وال لش�يب التاري�خ بأن يضربها، بل بقيت مدينة ش�ابة تعيش 
بروحها المتجّددة. كل ما في كراكوف يدعوك إلى عالم بولندي 
فريد، فأينما جلت في هذه المدينة تجدين نفس�ك وسط فنون 

معمارية متناثرة توقعك في جمالها من النظرة األولى.
هنا طبق�ات متتالية ألنم�اط معمارية مختلف�ة تراكمت على 
م�دار العصور. مدينة عتيق�ة تحضن ش�علة المعمار القوطي 
والباروكي وعصر النهضة وتروي 750 سنة من التاريخ، فيما 
تصطف المباني التاريخية في ساحة السوق الكبرى بكل فخر، 

لتحاري في أي فندق تنزلين وأي مقهى ترتادين.
وكراك�وف الق�رن الواحد والعش�رين مدينة دينامي�ة تتزاحم 
فيه�ا الحرك�ة الثقافية، مهرجانات الجاز، ومس�رح الش�ارع 
والع�روض الفنية األول�ى، إضافة إلى أنه�ا مدينة الطاب. كل 

هذا يجعل كراكوف ترحب بك في عالمها بكل ثقة.

هضبة فافيل و العصر الوسيط
عل�ى قّمة هضبة تش�رف على نهر فيس�تا، تس�تحضر أبراج 
القلعة، وأبراج الكاتدرائية س�حر كراكوف العصور الوس�طى 

وغموضها.
فهذه القلعة كانت مقّر إقامة الملوك والملكات لخمسة قرون، 
لتصبح راهًن�ا متحًفا للفن والتاريخ. التج�وال في هذه القلعة 
يدخلك إلى عالم أبط�ال بولندا وقد وضع نصب تذكاري لهؤالء 
الذين ضّحوا بأرواحهم لتصبح بولندا على ما هي عليه اليوم. 

الحالي�ة في الق�رن الرابع عش�ر، وتحضن بنيت القلعة 
راهًنا مجموعة متاحف كّرس�ت لتاريخ 
القلع�ة، واألحداث الت�ي دارت فيها 

خال قرون.
المدينة العتيقة

المدين�ة العتيق�ة ف�ي كراكوف.هي أح�د المواق�ع التاريخية 
األربعة عش�ر في بولندا التي تّم وضعها على الئحة اليونسكو 

للتراث العالمي.
بق�ي الكثير من معالمه�ا المعمارية على س�يرتها األولى ولم 
تتأثر بنوازل الزمن، بل احتفظت بأنماطها المعمارية القوطية 

والباروكية وعصر النهضة.
يدخل�ك التجوال ف�ي المدينة العتيق�ة في متاهة م�ن الحركة 
واالزدح�ام. فهن�ا الجمي�ع يري�د أن يتع�رف إل�ى تفاصيلها. 
خ�ذ دورك في ه�ذا االزدحام وابدأ جولتك في س�احة الس�وق 
الرئيس�ة، واحدة من أكبر الس�احات في أوروبا والتي ازدهرت 

عندما ُمنحت كراكوف حقوق ماغديبورغ عام 1257.
تس�تقبلك الس�احة بالزهور المنتش�رة في أكش�اك، فيما برج 
قاع�ة المدينة، وقاع�ة المعروفة بقاعة القماش، والمس�اكن 
القديمة تدخلك إلى عوالم القرون الوسطى بكل جمال هندستها 
المعمارية، ليرجعك إل�ى اللحظة اآلنية لحن بوق هينال القابع 

عند أعلى برج كنيسة سانت ماري. 
ولع�ّل من أطرف م�ا يصادفك أثناء تجوالك في س�احة المدينة 
العتيقة األوبفارزانكي ، وتعني الخبز وهو رمز كراكوف. لذا ال 
تتفاجأ أثناء تجوالك في الس�احة ببائع خبز كل بضع خطوات، 
يعرض عليك خبًزا بالسمس�م أو بالملح الصخري أو حتى بيتزا 
الخبز. ولَم ال تش�تري قطعة وتتل�ذذ بمذاقها، وأنت تتنقل على 
عربة تجّرها الخيول بينما تجوب وسط هذا الجمال اإلنساني، 
ثم تترجل بين أحد رموز المدينة العتيقة، وهو حمام كراكوف، 
وتتبرعي�ن له ببعض ما تبّق�ى من فتات الخب�ز؟ وللحَمام في 
كراك�وف أس�اطير ع�دة تب�ّرر وجود أس�راب كبي�رة منه في 

الساحة الرئيسية.
كل  أن  األس�اطير تحوم يب�دو 

كاتدرائية  ح�ول 
م�اري  س�انت 

المتاخمة لسوق المدينة العتيقة. إذ لهذا المعلم التاريخي الذي 
جاء على النمط القوطي، أسطورة حول كيفية بنائه، وال سّيما 
برجي�ه المختلفين في االرتف�اع. ووفق األس�طورة، فإن هذا 
الفارق في االرتفاع هو نتيجة ش�جار بين مهندسين شقيقين 
أُوكل كل واحد منهما ببناء برج، فقتل أحد المهندسين شقيقه 
خش�ية أن يتخط�ى ارتفاع ب�رج األخي�ر برج�ه، وبعدها قتل 
نفس�ه بسبب شعوره بالذنب. ُشّيد البرج األول على ارتفاع 69 
متًرا ليضم أجراس الكنيس�ة، بينما البرج األكثر ارتفاًعا فكان 

للمراقبة والرصد، وراهًنا يطلق منه بوق هينال مارياكي 

كراكوف تحت األرض عالم
إذا كان�ت ص�ور جحيم العالم الس�فلي في الملحمة الش�عرية 
»الكوميدي�ا اإللهية« للش�اعر اإليطال�ي دانت�ي أليغييري تثير 
الرعب والرهبة فينا حين نقرأها، فإن العالم السفلي في مدينة 
كراكوف رحلة في عوالم الموسيقى والفن والجمال. نعم بعيًدا 
عن وجه الش�ارع الظاهري، ترّنم أحش�اء كراكوف بفرح رغم 

الهدوء الذي يسود المكان.
تصل إلى باحة تبدو فارغة، تقترب من س�لّم سقفه منخفض، 
تنزل درجاته نحو األعماق، تعبرين ممًرا ضّيًقا، تشعر بنسائم 
منعش�ة تبدأ باستقبالك، وبعدها تتس�رب إلى مسمعك أصوات 
وحرطقة صحون وفناجين وكؤوس، ولعلعة ضحكات، وأنغام 
موسيقية تصدح في األجواء... لتجد نفسك وسط عالم سفلي 

يعود إلى القرن الرابع عشر.
فإذا كانت غالبية المعالم التاريخية في كراكوف قد ش�ّيدت في 
تلك الفترة، وحافظت على مظهرها األصلي، فإن جدران اآلجر 
وخزائن هذا العالم الس�فلي تدخلك في عالم مشحون بالتاريخ 

والغموض.
ه�ل يمكن�ك أن تتص�ّور نفس�ك تتن�اول 

عشاءك، أو ترتش�ف قهوتك أو فنجان 

الشاي في قبو يعود إلى سبعة قرون؟ هل فكرت يوًما في نوع 
كه�ذا من المغامرات ف�ي العالم الس�فلّي؟ إًذا كراكوف تفعلها 
مع س�كانها وزّوارها. وأنت سوف تدرك أن كراكوف تخبئ لك 
أفضل م�ا لديها من المطبخ العالمي، والس�هر هنا في جوفها 

الممتلئ بالتاريخ وآثاره.
التجوال في أروقة المعرفة

عندم�ا تكون في كراك�وف، ال يمكنك أن تف�ّوت زيارة جامعة 
جاجلي�ون التي ش�ّيدت في منتص�ف القرن الرابع عش�ر عام 

1364 وكليتها مايوس التي أُسست في القرن الخامس عشر.
وجاجلي�ون أقدم جامعة في بولندا، وواحدة من أقدم جامعات 
أوروب�ا. أما جوهرته�ا ففناء خارج�ي بقناطر أنيق�ة، يمكن 
الدخول إليه من دون قيد أو شرط. كل يوم عند الساعة الواحدة 
 Gaudeamus« تطلق الس�اعة الغريب�ة أغنية  الطاب القديم�ة

Igitur« خال استعراض مجموعة من التماثيل الصغيرة.
وفي داخل الكلية تكتش�ف بعض الكنوز الجامعية، بما في ذلك 
اآلالت الفلكية النادرة التي تعود إلى القرن السادس عشر، يقال 
إنه�ا تع�ود للعالم الرياض�ي والفلكي نيك�والس كوبرنيكوس 
اس�تعملها خال أبحاث�ه. وال تفوتي رؤية أقدم مجس�م للكرة 

األرضية في العالم، يعود إلى عام 1510.
ال تت�ردد في الم�رور بصالة أوال Aula  المثي�رة لإلعجاب التي 
تنظم فيها االحتفاالت بسقفها المزخرف بنمط عصر النهضة، 

فيما تش�غل جدرانه�ا صور الملوك وأس�اتذة الجامعة 
ل�ة له�ذا الص�رح الثقاف�ي عبر  والش�خصيات المموِّ

التاريخ.
السوق وغاليريات الفن ومقاهي الرصيف

يمكن االدعاء أن باك نوفي كانت قاعة مس�تديرة 
من الط�وب األحمر تضم س�وق اللح�وم. ولكنها 
تحول�ت الي�وم س�وًقا يض�م مقاه�ي 

الرصيف التي يرتادها طاب الجامعة ومحبو الس�هر ليتناولوا 
شطيرة زابييكانكي والوجبات الخفيفة األخرى.

ويمك�ن القول إن هذه الس�وق ماذ الفناني�ن البوهيميين بكل 
مذاهبه�م، المأخوذين بالتاري�خ الفني الثري. تصطف في هذه 
الساحة الفريدة من نوعها المقاهي والنوادي الليلية، وتحديًدا 
ألش�يميا وهي مكان مثالي لمراقبة المارة وفي الوقت نفس�ه 

للتنقل بين النوادي الموسيقية.
فيما تتكاثر غاليريات الفن في الش�وراع المحيطة بها، وكذلك 
س�وق البرغوت وس�وق الطع�ام. ورغم أن ب�اك نوفي كانت 
جزًءا من المدينة الملكية كازيمييرز التي يعود تاريخ إنش�ائها 
إل�ى عام 1335 والتي كانت تعتبر مدينة مس�تقلة حتى بدايات 
القرن التاس�ع عش�ر، فإنها تستحق اس�مها »الفضاء الجديد« 

Plac Nowy، فوجهها يتغير دائًما واإلبداع فيها ال يتوقف.
متحف تشارتوريسكي
ف�ي  ال يمكن أن تفّوت زيارة  تشارتورس�كي  متح�ف 
األعم�ال كراكوف، فهذا المتحف  مجموع�ات  يض�م 
ف�ي  األق�دم  بولندا. وف�ي التاريخ أنه عام الفني�ة 

إيزابي�ا تأس�يس أول متحف 1796 قّررت األميرة 
ف�ي مدينة بولوي. ثم بعد عن تاري�خ بولندا، 
المجموعات إلى كراكوف ذل�ك، تم نق�ل كل 

 1874 ووضع�ت ف�ي الترس�انة ع�ام 
أس�وار المدينة. ومنذ ذلك القديم�ة، داخ�ل 
لمتح�ف الوقت، أصبح هذا  م�ن ا
المتاح�ف  المدينة ف�ي أغن�ى 
ويع�رف بمتحف 

تشارتوريسكي.

أربع�ون ظاً من ظ�ال اللون األخض�ر تلّون 
بلداً أوروبي الثقافة، بريطاني الهوى، تصفه 
عشرات األلقاب بالخضرة، وبأنه جّنة أرضية 
حقيقي�ة، لم�ا يتمّتع به من مناظر س�احرة، 

قلّما توافرت في بلد آخر من بلدان العالم...
اس�م دبلن المش�تق في األس�اس من كلمتين 
هم�ا: »داب« وتعن�ي الل�ون األس�ود باللغ�ة 
األصلي�ة، و»لين« وتعني البحي�رة أو البركة. 
و يلّقبون إرلندا ب� »الجزيرة الزمردية« نسبة 

الى طبيعتها والخضرة الوافرة فيها. 
فعلى طول الطريق الس�ريع، وصوالً إلى قلب 
العاصمة دبلن، ال ترى إال الس�هول والمراعي 
اللح�وم  تنت�ج  الت�ي  والم�زارع  الخض�راء 

والخضار.
تق�ع إرلن�دا غ�رب المملك�ة المتح�دة وتبعد 
ما يقارب س�اعة طيران من لن�دن إلى دبلن، 

وساعتين في البحر. 
وتعّد دبلن موطناً لرموز األدب، أوسكار وايلد 
وجوناثان س�ويفت، كما أنه�ا موطن للكثير 
مّمن حصلوا عل�ى جائزة نوبل مثل وليم بتلر 
ييتس وصمويل بيكيت وجورج برنارد ش�و. 
وتزخر أيضاً بالفنون الهندس�ية والمعمارية 
الرائعة، فهي متحف تاريخي مفتوح ويساعد 
ف�ي التعرف إليه ود وألف�ة أهلها الذين تراهم 
على أهّبة االستعداد لسرد التاريخ والحكايات 

واالفتخار بأعامهم وثقافتهم.

أم�ا نش�اطها البش�ري فيتمّثل ف�ي الزراعة 
وبع�ض  واألخش�اب،  والتعدي�ن،  والرع�ي، 
الصناع�ات الخفيفة، وأهم الغ�ال الزراعية: 
والش�مندر،  والش�وفان  والش�عير  القم�ح 
وتتك�ّون ثروته�ا الحيواني�ة م�ن األبقار )7 
مايي�ن رأس( واألغن�ام )4 مايي�ن رأس(، 
كم�ا تنتج الفحم والغاز الطبيعي، والرصاص 

والزنك والفضة.
شعب مضياف

للش�عب اإلرلندي س�مة ش�ديدة األهمية، قد 
تعتب�ر من أكثر ما يعجب الوافد العربي، وهي 
أنه ش�عب مضياف بطريقة تكاد تشبه بادنا 
العربية، وتكاد تكون مذهلة بالنسبة الى بقية 
الش�عوب األوروبية، التي ترسم عادة حدوداً 
للضياف�ة والتعام�ل... ش�عرت به�ذه الصفة 
عندم�ا تحّرك�ت ف�ي ش�وارعها، ووجدت أن 
أناس�اً ال أعرفهم يبدأون بتحّيتي، ومساعدتي 

فوراً إذا سألت عن أمر ما.

6 أماكن عليك زيارتها في دبلن
غرافتون ستريت :يعّد من أفضل شوارع دبلن 
للتسّوق وهو مخصص للمشاة. يوازي شارع 
أكس�فورد في لندن ويضّم العديد من المتاجر 
المحلية ومش�اغل الحرف اليدوية والمقاهي 

وأكثر من ذلك بكثير.
سانت ستيفنس غرين

سانت س�تيفن... هذا المكان س�يكون حتماً 
المفضل لِك إذا كنت من محبي الهدوء والجمال 
والطبيعة... لن تتمكن من التقاط أنفاسك مع 
المناظر الساحرة التي سترينها. يمكن القول 
بأنه�ا أفضل حديقة في دبلن، وتش�مل البرك 

وحديقة للزهور والطيور المائية.
كم�ا تضم نصب�اً تذكاري�اً عدة منه�ا لألديب 
جيمس جويس والش�اعر ويليام باتلر ييتس. 
دخولها مجاني وتقع وس�ط شارع غرافتون 

الذي يعّج بالناس.
قلعة دبلن

تمثِّل قلعة دبلن تاريخ إرلندا الغني. كانت مقراً 
للحكومة البريطانية لقرون عدة، وتستخدمها 

الحكومة اليوم ألغراض رسمية.
تقع مكتبة »تشس�تر بيتي« في برج الس�اعة 
ف�ي القلع�ة. جم�ع الس�يد ألفري�د تشس�تر 
بيتي، المليونير الكن�دي فنون اإلمبراطورية 
اإلس�امية وكذل�ك فن�ون الش�رق األقص�ى 
المثيرة لإلعجاب، ثم تبّرع بمجموعته إلرلندا، 

ومنذ ذلك الحين تم وضعها في قلعة دبلن.
كلية ترينيتي و »كتاب كلس«

لم تكن زيارتي الحرم الجامعي لكلية ترينيتي 
عادية، فالطاب يومها كانوا في أبهى الحلل، 
يتنّقلون في الباحة بانتظام ويدخلون القاعة 
تباعاً، لتسلّم شهاداتهم، فهو يوم تخّرجهم... 
الح�رم  أستكش�ف  ورح�ت  له�م  صّفق�ت 

الجامعي ألق�دم الكليات التاريخية في إرلندا، 
المصّممة على الطراز المعماري القديم، مّما 
جعلها فري�دة من نوعها، إل�ى أن وصلت إلى 
الهدف، المكتبة القديم�ة التي تضّم حوالى 5 
 Book of »مايين كتاب من بينها »كتاب كلس
Kells، وهو من أقدم المخطوطات التي تمّثل 
الحقب�ة »األنغلوساكس�ونية« وال�ذي يجذب 
إل�ى الجامعة أكثر من نصف ملي�ون زائر كل 
عام، ويعتبر من أعرق المخطوطات المكتوبة 
في العالم. كما تض�ّم المكتبة األعمال الفنية 
وغيره�ا من التحف التاريخي�ة التي ال ينبغي 

تفويتها.
سباقات الخيل... حماس ومتعة وقّبعات!

مزيج من المتعة واإلثارة، يمكنك أن تاحظه 
ف�ي س�باقات الخيل الت�ي تش�هدها منطقة 
ك�وره اإلرلندي�ة. وال تكتم�ل الس�باقات من 
دون القبعات الافتة التي تعتمرها النساء، إذ 
ينش�غل المصّممون بابتكار أش�كال وأحجام 
القبع�ات ودمجه�ا بخام�ات  مختلف�ة م�ن 

جديدة.
ويعتب�ر اعتمار القبعات الجميلة تقليداً قديماً 
في س�باقات الخيل منذ عقود طويلة. وبينما 
تتس�ّمر أعين الرجال على األحصنة والسباق، 
قبع�ات  عل�ى  الكامي�رات  عدس�ات  ُتس�لط 

السيدات ومابسهّن.
وتتنافس السيدات على اعتمار القبعة األجمل، 

ليظه�رن بكام�ل أناقتهن وكأنه�ن يتمخترن 
على خشبة مسرح لعرض األزياء.

برفقة عشاق وعاشقات س�باقات الخيل في 
العال�م أمضيت نهاري ف�ي مضمار كوره في 
مقاطعة كيلداير اإلرلندية، لمتابعة النس�خة 
ال�� 150 م�ن مهرج�ان ديرب�ي إرلن�دا الذي 
ترعاه س�وق دبي الح�رة ويتضمن العديد من 
الفعالي�ات الرياضية واالجتماعية المصاحبة 
لسباقات الخيل العالمية، وهناك التقيت كولم 
ماكلوكلي�ن، النائب التنفي�ذي لرئيس مجلس 

إدارة سوق دبي الحرة.
قلعة ماالهايد

. أكث�ر م�ا يثي�ر االهتم�ام ف�ي المش�اهدات 
المتعلقة بأش�باح القلعة، مش�اهدة »عفريت 
أو شبح يأخذ هيئة قزم مهرج«،. تطّل القلعة 
على البحر وكانت موطن�اً لملوك تالبوت في 
الفترة الممتدة ما بي�ن عاَمي 1185 و1975، 
مم�ا يجعله�ا واح�دة م�ن أكث�ر الوجه�ات 

التاريخية أهمية في إرلندا.
يتواف�ر الكثير من األدل�ة التاريخية التي يبلغ 
عمره�ا 800 ع�ام داخ�ل القلعة، مم�ا يجعل 
زيارة هذه القلعة تجربة ال تنس�ى للجميع. ال 
يزال كل ش�يء في مكانه. األس�ّرة والمابس 
وأح�واض االس�تحمام... ما هي إالّ مش�اهد 
س�احرة تش�عرك لدى رؤيتها بأن�ك جزء من 

الرواية.

إرلندا... جزيرة زمردية ساحرة

كراكوف البولندية ختّلت عن السياسة واحتفظت بألقاهبا اإلنسانية
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النيبال بلد الرياضات 
اجلبلية

- تق�ع نيب�ال في جنوب ش�رق آس�يا وتحديدا في جب�ال الهيمااليا 
ويحدها من الش�مال الصي�ن ومن الجنوب والش�رق والغرب الهند. 
ويوج�د في المنطقة الش�مالية الجبلية من نيب�ال ثمانية جبال من 
أعلى الجبال في العالم، بما في ذلك أعلى نقطة على س�طح األرض، 

وهي قمة جبل إيفرست.
عاصم�ة نيب�ال، كاتماندو ه�ي واحدة من أق�دم المدن ف�ي العالم. 
ويضم الجزء القديم من المدينة الشوارع الضيقة التي تعود للقرون 
الوسطى والمزارات الصغيرة والجميلة، والمراكز في ساحة دوربار. 
ويمكن للس�ائح أن يج�د المعابد الممي�زة، والمنحوت�ات الحجرية 

واألديرة القديمة والمعالم التاريخية في ساحة دوربار.
وتتأث�ر نيبال بخمس�ة مواس�م: هي الصي�ف والرياح الموس�مية، 
والخريف والش�تاء والربيع. وتحجز جب�ال الهيمااليا الرياح الباردة 
القادم�ة من آس�يا الوس�طى ف�ي فصل الش�تاء. والنيب�ال بلد جبل 
إيفرس�ت، أعلى قمة جبلية ف�ي العالم، حيث رياضة تس�لق الجبال 
وغيرها من أنواع الس�ياحة كس�ياحة المغامرات والسياحة البيئية 
وه�ي من عوام�ل الج�ذب المهمة لل�زوار والس�ياح. باإلضافة الى 

موقع التراث العالمي لومبيني، مسقط رأس غوتاما بوذا.
و في باتان يتوه السائح مع األبراج البوذية التي تعّد من أهم عوامل 
الجذب الس�ياحي في النيبال وبخاصة دوربار س�احة المجمع التي 
تقع في وسط السوق. كما أن المدينة مليئة باآلثار البوذية والمعابد 
الهندوس�ية مع البوابات البرونزية الجميل�ة، والمنحوتات الرائعة، 
وأعم�ال الحرفيي�ن وعم�ال المع�ادن، وتع�رف أيضا باس�م مدينة 

الفنانين. ويعتقد أن المدينة قد بنيت في عهد فيرا ديف في 299 م.
التنسون حديقة شيتوان التي تعني قلب الغابة هي واحدة من أروع 
الحدائ�ق الوطنية في آس�يا وتش�تهر بتركيزها على الحي�اة البرية 
والت�ي توفر فرصة لرؤية ومراقبة الحيوان�ات في بيئتها الطبيعية، 
وتع�ج الحديق�ة بالحياة البري�ة مثل وحي�د القرن وال�دب والفهد، 
والخنزي�ر الب�ري، والدلفين، والتماس�يح وأكثر م�ن 350 نوعا من 
الطيور. ويمكن لسياح وزوار شيتوان التمتع بالرحات، والطبيعة، 

ورحات القوارب ورحات الغاب.

* و لس�حر مدينة غوركا وهي مس�قط رأس الملك بريثفي نارايان 
الش�اه العظيم مؤس�س نيبال الحديث�ة، يأتي من موقعه�ا على تلة 
تط�ل على قمم جبال الهيمااليا، ويوج�د فيها القصر القديم الجميل 
المع�روف باس�م غ�وركا دورب�ار، والمعاب�د الجذاب�ة بهندس�تها 

المعمارية. أما بخار فهي مدينة ساحرة تقع في وادي هادئ.
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وزارة الدفاع

دائرة املستشار القانوني العام
املحكمة العسكرية الخامسة

 اعالن حكم 22
اىل املحكومني الغائبني املدرجة اس�مائهم ادناه ملا كنتم محكومني غيابيا وفق املادة 33/اوال العقوبات العس�كري رقم 19 لس�نة 2007 املعدل وبما ان 
محل اقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسكرية الخامسة خالل مدة )ثالثة اشهر( من تاريخ نرش 
هذا االعالن وعند عدم حضوركم س�وف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية اس�تنادا ألحكام املادة 243 من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 

.1971

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني العام

املحكمة العسكرية الخامسة

 اعالن حكم 23
اىل املحكومني الغائبني املدرجة اس�مائهم ادناه ملا كنتم محكومني غيابيا وفق املادة 33/اوال العقوبات العس�كري رقم 19 لس�نة 2007 املعدل وبما ان 
محل اقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا امام املحكمة العسكرية الخامسة خالل مدة )ثالثة اشهر( من تاريخ نرش 
هذا االعالن وعند عدم حضوركم س�وف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية اس�تنادا ألحكام املادة 243 من قانون اصول املحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 

.1971

العقيد احلقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية اخلامسة

العقيد احلقوقي
 رئيس املحكمة العسكرية اخلامسة

وزارة النقل
املنشاة العامة للطريان املدين

اعالن مناقصة رقم )7(  لسنة 2015  عىل امليزانية التشغيلية
ملطار البرصة الدويل

تعل�ن املنش�اة العامة للطريان املدن�ي احدى تش�كيالت وزارة النقل عن اعالن 
مناقصة تنظيف ابنية مطار البرصة الدويل بتبويب )سيتم تثبيت التبويب حال 
املصادقة  عىل املوازنة  وبكلفة تخمينية قدرها )686760000(  ستمائة وستة 
وثمانون مليون وس�بعمائة وس�تون ال�ف دينار عراقي فق�ط  فعىل اصحاب 
ال�رشكات املتخصصة و الت�ي لديها اعمال مماثلة يف هذا املجال   و الراغبني يف 
االش�راك باملناقص�ة تقديم  عطاءتهم نفاذ ملدة ثالثة اش�هر من تاريخ الغلق 
بظ�رف مغلق مؤرش عليه اس�م املناقصة ورقمها ومرفق به تامينات بنس�بة  
2% م�ن قيمة الكلف�ة التخمينية والبالغ�ة )13,735,200( ثالثة عرش مليون 
وس�بعمائة وخمسة وثالثون الف ومئتا دينار عراقي بصك مصدق  او خطاب 
ضمان او س�فتجة باسم املدير املفوض صادر من بنك عراقي معتمد نافذ ملدة 
28 يوما من تاريخ نفاذية العطاء وقابل للتجديد مع براءة الذمة من الرضيبة 
للسنة االخرية وشهادة تاسيس الرشكة ووضعه يف صندوق العطاءات الخاص 
باملنش�أة الواق�ع يف ش�ارع املطار قرب نقط�ة التفتيش عند كرف�ان الزائرين 
ويمك�ن الحص�ول عىل الرشوط واملواصف�ات  املطلوبة للمناقص�ة لقاء مبلغ 
قدره )150000( مائة الف دينار غري قابل للرد من ممثل القسم املايل املتواجد 
يف كرف�ان الزائري�ن  اع�اله وان املنش�اة غري ملزم�ة  بقبول اوط�أ العطاءات 
وس�يكون اخر موعد لقبولها الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم االثنني املصادف  
2015/12/14 وان موع�د  انعق�اد املؤتم�ر الخ�اص بالرد عىل استفس�ارات 
املش�اركني يف املناقصة س�يكون يوم االثنني املصادف  2015/12/7 يف مطار 
البرصة الدويل تمام الس�اعة الحادية عرش صباحا وس�يتحمل من ترسو عليه 

املناقصة اجور االعالن.
WWW.Iraqicaa.com وللمزيد من املعلومات االطالع عىل املوقع االلكروني

ولالستفسار عن املعلومات الفنية مراسلتنا عرب الربيد االلكروني :
Conrt_baip@geca.gov.iq

اعالن رقم 90 لسنة 2015
تعلن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الكرخ / لجنة تاجري االرايض الزراعية باملزايدة العلنية عن اعالن تاجري املس�احة 
املبين�ة اوصافه�ا  ادناه يف قضاء الكاظمية /مديرية   ناحية ش�علة الصدرين  باملزاي�دة العلنية  وفق قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 والقانون 35 لس�نة 1983    والقرار 44   لسنة 1997   يف اليوم الثالثني من اليوم التايل 
للن�رش االع�الن يف الصحيف�ة يوم العمل ال�ذي يليه يف حال مصادفة املوعد عطلة   وس�تكون املزايدة يف الس�اعة العارشة 
صباحا يف مقر ش�عبة زراعة الكاظمية ، وللتفاصيل مراجعة مقر مديريتنا لالطالع عىل الرشوط وتقديم املستمس�كات 
املطلوب�ة ودفع التامين�ات القانونية البالغة 20% من القيم�ة التقديرية من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترس�و عليه  

املزايدة اجور نرش االعالن.

الرشكة الحديثة لالنتاج الحيواني  والزراعي 

اعالن معدل
صادر من  الرشكة الحديثة لالنتاج الحيواني  والزراعي  / م . خ 

اىل حرضات السادة  مساهمي الرشكة املحرمني 
م/ أجتماع الجمعية العمومية 

أس�تناداأًلحكام قانون الرشكات وتنفيذاً  " لقرار مجلس االدارة املنعقد  بتاريخ 2015/7/4  يرسنا ان ندعوكم  
لحضور  أجتماع  الجمعية العمومية  الذي س�يعقد  يف تمام  الس�اعة العارشة من صباح  يوم) الثالثاء(  املوافق 
2015/12/15  يف مقر  االدارة العامة  للمرصف املتحد لالس�تثمار  يف س�احة الواثق ش�ارع س�لمان فائق حي 

الوحدة  م/904 / ش14/ع69/ للنظر يف جدول االعمال  وكماييل:- 
1- االستماع اىل تقرير  مجلس االدارة عن نشاط الرشكة للسنة املالية يف 2014/12/31 واملصادقة  عليه 

2- مناقش�ة  تقري�ر مراقب  الحس�ابات وامليزانية  والحس�ابات الختامية  للس�نة املنتهي�ة  يف 2014/12/31 
واملصادقة عليه

3- مناقشة  وأقرار عقد األستثمار  الخاص بمحطة  أبقار الديوانية  مع رشكة  تاج النهرين  وحسب توجيهات  
مجلس  الوزراء وبناءاً " عىل توصيات دائرة مسجل الرشكات 

4- مناقشة وأقرار بيع دار العامرية املرقم)4775/1/م18 – العامرية(  اىل املشرين )مروان عبدالرحمن مبارك 
وندى حسني ساهي( وبمبلغ )440.000.000 اربعمائة واربعون مليون دينار عراقي ( وبناءاً  " عىل  توصيات  

دائرة  مسجل الرشكات 
5- مناقش�ة وأقرار تحويل  االرباح املتحققة  للفائض املراكم  وزيادة  رأس�مال  الرشكة وفقاً "  ألحكام املادة  

)55(  ثانياً " من قانون  الرشكات  النافذ 
6- ابراء ذمة  السادة رئيس واعضاء مجلس االدارة  وتحديد مكافئتهم  عن السنة  املذكورة  

7- تعيني مراقب الحسابات لعام 2015
راج�ني حضورك�م  أومن ينوب  عنك�م  بموجب صك أنابة  أوالغري بتقديم  وكال�ة مصدقة  من كاتب  عدل  ويف 
حال�ة  ع�دم  أكتمال  النصاب القانوني  يؤجل  االجتماع اىل نفس  اليوم من  االس�بوع  الذي يليه  بنفس الزمان  
واملكان مع ابراز  الهوية  الش�خصية  مراعاة  الحكام  املادة )94( من  قانون الرشكات .وذلك يف يوم )الثالثاء( 

واملوافق )2015/12/22( 
رئيس جملس االدارة 
د . مهند قاسم زغري

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد/ الكرخ

المشيدات المواصفاتالمساحة بالدونمرقم المقاطعةرقم القطعة
والمغروسات

بدل االيجار السنوي المقدر للدونم 
الواحد

4800 دينار     خاليةزراعية222/12/50/ الصابيات8/1238

4800 دينار   =2/12/502/12/50==
5400 دينار =2/12/502/12/50==
5400 دينار =2/12/502/12/50==

5400 دينار =42/12/50=8/20

4500 دينار =52/12/50==

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

ع/ املدير العام
حممد عزيز كاظم



أعادة اعــالنا 
   Re - Announcement      

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

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

 www.basra.gov.net      :العدد:      ب/2353                                                                                   املوقع االلكرتوين
التاريخ 2015/11/24

العق�ود  مديري�ة   / الب�رة  محافظ�ة  ي�ر 
الحكومي�ة أن تعل�ن عن إعادة إع�ان رقم )28( 
لع�ام 2015والخاصة ب�� قطاع)بلديات( ضمن 
تخصيص�ات  )برنام�ج تنمي�ة األقالي�م ( فعىل 
الراغبني من الرشكات األجنبية واملحلية واملقاولني 
م�ن ذوي الخربة واالختصاص مراجعة محافظة 
الب�رة )مديري�ة العق�ود الحكومي�ة/ قس�م 
التعاقدات( الكائن يف بناية ديوان املحافظة لرشاء 
مستندات املناقصة )التندر( بسعر غري قابل للرد 
ومبني إزاء كل مناقص�ة اعتبارا من يوم االربعاء  
املص�ادف 2015/11/25 علم�ا إن آخ�ر موع�د 
إلي�داع العطاءات الس�اعة الثانية ظه�راً من يوم 
االحد املص�ادف 2015/12/6علم�ا انه قبل ذلك 
س�يعقد مؤتمر خاص باإلجابة عىل استفسارات 
املش�اركني يف املناقص�ات بمقر دي�وان محافظة 
البرة يف الس�اعة الحادية عرش صباحاً من يوم 

االثنني املصادف 2015/11/30
 وبحض�ور ممثيل ال�رشكات املتقدمة خال فرتة 
الفتح عىل أن يتضمن العطاء املقدم ثاثة 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 التقديم :
يلت�زم مقدم العط�اء بتقديم تأمين�ات أولية  أ - 
بمبلغ مقطوع بنس�بة 1% من الكلفة التخمينية 
للمرشوع عىل شكل خطاب ضمان أو صك مصدق 
أو س�فتجة ناف�ذ إىل م�ا بعد انتهاء م�دة نفاذية 
العطاء املحدد يف وثائق املناقصة والتي تم تمديدها 
بمدة ال تقل عن 28 يوما  صادر من مرف معتمد 
م�ن عموم محافظات الع�راق وال تقبل أي أوراق 
تجارية عند تقديم العطاءات كما ال يقبل أي عذر 
بش�أن تأخري دفع التأمينات اعاه عىل ان يكون 

Basra Governorate / Directorate of government 

contracts is pleased to  announce the re-announcement 

number )28( for 2015 of the sector  )municipalities( 

within the allocations of )regions development 

program (.Thus, the interested specialized foreign 

and local companies and contractors should attend 

Basra Governorate Directorate of government 

contracts /Contracts Department( located in the 

governorate office  to  purchase tender documents  in 

a non-refundable price that is explained in front of 

the tender starting from Wednesday  on 25/11/2015  

noting that the last date for submitting proposals is 

Sunday  on  6/12/2015 at 2:00 pm knowing that 

a special conference will be held to reply bidders' 

questions about the tenders in Basra governorate 

Office  at eleven o'clock on Monday  30/11/2015

 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 
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خطاب الضمان موجه اىل الطرف االول )محافظة 
الب�رة- مديرية العق�ود الحكومية(ويذكر فيه 
اس�م ورقم املناقصة املعنية وأن ال يكون خطاب 

الضمان مرشوطاً وان يدفع حني الطلب
ب- يجب أن يكون املتق�دم لرشاء تندر املناقصة 
وكذلك مقدم العطاء إما املدير املفوض للرشكة أو 
حاصل عىل توكيل أو تخويل رس�مي من الرشكة 

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

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

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

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

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

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

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

تقديم كافة املستمسكات املطلوبة للرشكتني

statement would not be accepted when  submitting 

the bid .Also, any apology for delaying the payments 

of the bond will not be accepted. 

The letter of credit should be addressed to Basra 

Governorate- directorate of government contracts 

and the bidder should  mention the name and the 

number of the specified tender in this letter of 

credit. Also, it should be unconditioned and paid 

when requested.

B - The bidder should be either the company 

authorized manager or a person  having an official 

authorization letter of the company in regard with 

foreign companies.

C – The bidder is committed to submit  financial 

capability  via presenting the bank statement of 

the company for the last two years )profitable( 

at minimum assured by a legal accountant and a 

certified by the bank.

d – The bidder is committed to provide similar works 

through providing a detailed list of the works which 

he implemented with  referring to the party for 

which he worked ,and is based on the official letters 

issued by government al authorities that certify the 

awarded or implemented works according to the 

work type .  

E - clearance  letter from the GCT / companies 

department colored  copy valid for local companies. 

F –The amount of the financial commitment via 

providing a detailed list of the works that he is 

implementing and which are not completed yet  at 

the tender offer  and the party for which he works. 

G – presenting what provide the implementation 

efficiency and explaining the technical qualifications, 

equipment and specialized machines.

H- The company is committed to present a preliminary 

time schedule of work progress on the condition that 

a detailed work schedule be presented after signing 

the contract to be approved.
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ي- تقديم حركة مرصفية من قبل الرشكة املنفذة 
) حركة أموال الرشكة يف املصارف لس�تة اش�هر 

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

الرشكة
ل- عىل الرشكة تقديم كافة املستمسكات باللغة 

العربية و اللغة االنكليزية .
م- تلتزم الرشكة بتقديم جميع الوثائق الخاصة 
بالرشكة وبمديرها املفوض ووكالءه أو مخوليه 
مرتجم�ة إىل العربي�ة ومصدقة م�ن قبل مرتجم 

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

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

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

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

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

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

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

أعاله 
* تلتزم الرشكة بالعمل مدة 16 / ساعة . 

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

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

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

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

* 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 
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فقط .
*يف حال اختالف املعنى بني اللغة العربية واللغة 

االنكليزية تعتمد اللغة العربية
* للدائ�رة الحق يف إلغ�اء املناقصة يف أي مرحلة 
من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة 
وحس�ب مقتضي�ات املصلحة العام�ة وال يحق 
للمش�ركني يف املناقصة املطالب�ة بأي تعويض 

جراء ذلك.
*يتحمل من ترسو عليه املناقصة تجديد خطاب 

الضمان
*تمت اعادة اعالن املرشوعني لالس�باب الواردة 

ادناه: 
أ- عدم توازن بعض فقرات الكشف الفني املسعر 

من قبل بعض الرشكات 
ب- تم تقديم خطاب ضمان ال يغطي مدة نفاذية 

العطاء من قبل بعض الرشكات 
وذلك حسب كتاب شعبة االحالة ذي العدد 5941 

يف 2015/11/24 .

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 which one of the tender is awarded 

should renew the letter of credit 

* The re-announcement of the two projects has been 

made for the following reasons:

A- The inequality of some sections of the tender by 

some companies

B-  The presentation of a letter of credit that does 

not cover the bid validity time by some companies

Due to the letter of the Awarding division numbered 

5941 on 24/11/2015 

قائمة بإعادة اعالن رقم )28( لعام 2015  والخاصة بـ قطاع )بلديات(  ضمن  تخصيصات برنامج تنمية األقاليم
A list of the re-announcement number (28) for 2015 of the sector(municipalities) within the allocations of re-

gions development program

رئيس مهندسني
عيل اسامعيل جاسم

مدير العقود احلكومية 

Chief engineer
Ali  I . Jasim

 Director of government contracts

ت

.No

رقم المناقصة

Tender number

اسم المشروع

Project name

الموقع

Loca-
tion

الدرجة

Grade

الصنف

Class

مدة 
االنجاز

Com-
 pletion

time

كلفة المشروع

) بالدينار(

Project cost

)IQD(

كلفة التأمينات 
االولية

رقم التبويب

 Cost of initial
insurances

رقم التبويب

.Classification No

سعر 
التندر ) 
باالف ( 

دينار

 Tender
 price
))IQD

المالحظات

Notes

نوع 
االستثمار

Invest-
 ment
type

الباب

Sort

القسم

Sec-
tion

الفصل

Part

المادة

Material

النوع

Type

تسلسل

Se-
quence

1

1/ بلديات/ 2015  1/
 municipalities /

 2015

برنامج تنمية االقاليم 
لسنة 2015

Regions devel-
opment pro-

gram for 2015

اعمال تأهيل وتبليط 
شوارع الدير /أ- الجزء 

الشمالي 

 The Works of 
 rehabilitation
and paving Al-

 Dair streets /A-
  northern part

الدير 

Al-
Dair

الثالثة 

 Third

انشائية 

Construc-
 tion

300 يوم 

 300
 days

8,633,600,00086,336,000343163915200
بدون عرض فني 

No Tech. specification

ت 

.No

رقم المناقصة 

Tender number

اسم المشروع 

Project name

الموقع 

Locatio

الدرجة 

Grade

الصنف 

Class

مدة االنجاز

Comple-
 tion time

كلفة المشروع 

) بالدينار( 

Project cost

)IQD(

كلفة التأمينات 
االولية

 Cost of initial
insur-ances

رقم التبويب

.Classification No
سعر 

التندر ) 
باالالف 
( دينار 

Ten-
 der

 price
))IQD

المالحظات  

Notes
مادة

mate-
rial

نوع

type

ت نوع

.Type No

تسلسل

Sequence

2

87/4/بلديات/2015 

 municipalities/4/87
/2015

برنامج تنمية االقاليم لسنة 
 2013

Regions develop-
 ment program for

2013

اعمال الدفن بالترابية وتنفيذ افرازات 
القطع السكنية لبلديات االقضية 

والنواحي

 Works of burying with soil
 and implementing areas of
housing regions for town-

 ships municipalities

الرابعة

Fourth

انشائية

Con-
struc-
tion

240 يوم

 240
days

4,739,900,00047,399,000
9

181
308

150
بدون عرض فني

No technical specification
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دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي

العدد العمومي 29346 الباب الرشقي
السجل 147

التاريخ 2015/11/4

اعالن
ادناه االنذار املسري من قبل السيد كاتب العدل يف الباب الرشقي املحرتم  بالعدد 23492 يف 2015/8/30 واملوجه اىل السيد املدير املفوض لرشكة 
عب�د الرزاق العويس للمقاوالت االنش�ائية /اضافة لوظيفته عنوانها بغداد / الكرادة ح�ي الوحدة محلة 904 زقاق 30 دار 17 وملجهولية محل 

االقامة قرر نرشه يف الصحف املحلية .
جهة االنذار 

نظرا الخاللكم ببنود العقد املربم مع رشكتكم بخصوص مقاولة )تصميم وتنفيذ تقاطع مجرس ملوقع الطالبية / تقاطع قناة الجيش (
ننذرك�م ب�رورة  اكمال جميع فقرات العم�ل بموجب العقد املوقع معكم وخالل فرتة اقصاها )14(  ي�وم اربعة عرش يوم من تاريخ تبلغكم 
بمضم�ون هذا االنذار وبعكس�ه تتخذ كافة االجراءات القانونية بحقكم اس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومي�ة ورشوط املقاولة لالعمال 

الهندسة املدنية  املنذر / امني بغداد / اضافة لوظيفته
وكيله املحامي / حيدر عيل حسني

بموجب الوكالة املرقمة ق/10145/8 يف 
2015/8/16

والصادرة من امانة بغداد
واملعرف بهوية امانة بغداد املرقمة  B5763  يف

بغداد /ساحة الخالني   2013/2/18

اعادة اعالن رقم )1( لسنة 2015
 اكامل نواقص واعطال مرشوع جماري البرصة /م3

تعل�ن مديرية مجاري البرصة  احدى تش�كيالت وزارة البلديات واالش�غال العامة املديري�ة العامة للمجاري عن 
اع�ادة اع�الن  مناقص�ة لتنفيذ )اكمال نواق�ص واعطال مرشوع  مج�اري البرصة / م3( اع�اله وفقا لرشوط 
املقاولة  العمال الهندس�ة املدنية بقس�ميها االول والثاني من رشوط املقاولة االتحادية  لعام 2015  عىل حساب 
الرشكة املنفذه استنادا اىل نص املادة  خمسون ثالثا  من رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية  فعىل الراغبني 
م�ن ال�رشكات املختصة الحاصلة عىل هوية تس�جيل  املقاول�ني ذات التصنيف ادناه الحض�ور اىل مقر مديرية 
مج�اري الب�رصة  الكائن يف كوت الحجاج / قرب مدارس الفراهيدي لغ�رض الحصول عىل وثائق املناقصة لقاء 
مبلغ قدره )100,000( مائة الف دينار غري قابل للرد ويقدم العطاء اىل سكرتري لجنة فتح العطاءات يف املديرية 
داخل ظرف مختوم يكتب عليه اسم املناقصة ورقمها واسم الرشكة صاحبة العطاء ويحتوي  يف داخله عىل ثالث 
ظ�روف  منفصلة ومختومة يحتوي الظرف االول عىل الرشوط واملستمس�كات املطلوبة بموجب الفقرات ادناه 
ويحت�وي الظ�رف الثاني عىل العرض الفني ويحتوي الظرف الثالث الع�رض التجاري علما ان الكلفة التخمينية  

للمرشوع هي )190,100,000( مائة وتسعون مليون ومائة الف دينار.
املستمسكات املطلوبة 

1 � هوي�ة تس�جيل املقاولني وال�رشكات العراقية  لغاي�ة الصنف )العارش( ع�ىل االقل نافذة املفعول بالنس�بة 
للرشكات 

2 � تقديم تامينات اولية بش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان من اح�د املصارف العراقية املعتمدة 
من البنك املركزي العراقي بنسبة 3% من مبلغ الكلفة التخمينية نافذة ملدة 3 اشهر و 28 يوما اعتبارا من تاريخ 
غلق املناقصة وتقدم من قبل مقدم العطاء او )اي من املساهمني يف الرشكة او الرشكات املشاركة بموجب عقد 

مشاركة( ملصلحة جهة التعاقد ومعنون اىل مديرية مجاري البرصة ويتضمن اسم ورقم املناقصة
3 � مدة نفاذ العطاء )ثالثة اشهر( من تاريخ غلق املناقصة

4 � تقديم كتاب عدم ممانعة  للدخول  يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرائب ومعنون اىل وزارة البلديات 
واالشغال العامة / مديرية مجاري البرصة عىل ان يتم جلب كتاب براءة الذمة عند االحالة 

5 � مدة تنفيذ العمل )120( مائة وعرشون يوما
6 � للدائرة حق الغاء املناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن الرشاء فقط

7 � الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا.
8 � يكون مكان وزمان انعقاد مؤتمر لالجابة عىل استفس�ارات املتقدمني  عىل املناقصة يف مقر مجاري البرصة 

قبل )7( ايام من تاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا يف قاعة االجتماعات يف مقر املديرية
9 � يف حالة الحاجة اىل االطالع عىل التعليمات النافذة بخصوص التعاقدات الحكومية الرجوع اىل املوقع االلكرتوني 

)قاعدة الترشيعات العراقية( 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن

11 � اية استفسارات او معلومات تتم عىل الربيد االلكرتوني للمديرية
12 � سيكون اخر موعد لتقديم العطاءات يف الساعة الثانية عرش ظهرا

من يوم االثنني  املصادف 2015/12/7
املرافقات / جدول الكميات والرشوط الفنية والرشوط الخاصة باملقاولة وتعليمات اىل مقدمي العطاءات

دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي
العدد العمومي 29347 الباب الرشقي

السجل 147
التاريخ 2015/11/4

اعالن
ادناه االنذار املسري من قبل السيد كاتب العدل يف الباب الرشقي املحرتم  بالعدد 23491 يف 2015/8/30 واملوجه اىل السيد املدير املفوض لرشكة 
الغدق  للمقاوالت العامة املحدودة /اضافة لوظيفته عنوانها بغداد / الكرادة /حي الوحدة محلة 904 زقاق 30 دار 17 وملجهولية محل االقامة 

قرر نرشه يف الصحف املحلية .
جهة االنذار 

نظرا الخاللكم ببنود العقد املربم مع رشكتكم بخصوص مقاولة )تصميم وتنفيذ تقاطع مجرس ملوقع الطالبية / تقاطع قناة الجيش (
لننذرك�م ب�رورة  اكمال جميع فقرات العمل بموجب العقد املوقع معكم وخالل فرتة اقصاه�ا )14(  يوم اربعة عرش يوم من تاريخ تبلغكم 
بمضم�ون هذا االنذار وبعكس�ه تتخذ كافة االجراءات القانونية بحقكم اس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومي�ة ورشوط املقاولة لالعمال 

الهندسة املدنية  املنذر / امني بغداد / اضافة لوظيفته
وكيله املحامي / حيدر عيل حسني

بموجب الوكالة املرقمة ق/10145/8 يف 
2015/8/16

والصادرة من امانة بغداد
واملعرف بهوية امانة بغداد املرقمة   5763  يف

بغداد /ساحة الخالني   2013/2/18

اخلبري املهندس
امحد ثجيل مرهج

مدير جماري حمافظة البرصة

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكات�ب العدل / الكاظمية 

الصباحي
نموذج رقم )4( الكاتب العدل

اعالن تسجيل مكائن
بن�اء عىل الطلب املق�دم اىل هذه 
الدائرة من قب�ل املحامية هيفاء 
ي�اس  خر / الوكيلة عن املدير 
املف�وض لرشكة زاك�ي للتجارة 
الغذائي�ة   والصناع�ات  العام�ة 
 2015/11/18 يف  وامل�ؤرخ 
املتضم�ن طلب تس�جيل املكائن 
العائ�دة ل�ه واملنصوب�ة حاليا يف 
التاجي الط�رق القانونية الثبات 
ذلك وابراز استشهاد لهذه الدائرة 
بغية ايقاف التس�جيل خالل مدة 
خمسة عرش يوما من اليوم التايل 
لتاري�خ النرش ويعترب التس�جيل 
متأخ�ر لح�ني حس�ن الدع�وى 
واالعرتاض ملدة س�بعة ايام لدى 
وبعكس�ه  املختص�ة  املحكم�ة 
س�يتم تس�جيلها وادواتها باسم 
طال�ب التس�جيل وفق�ا لقانون 
الكتاب العدول املرقم )33( لسنة 

.1998
وتعطى له شهادة التسجيل

الكاتب 
االوصاف:

1 � ماكن�ة صنع وتعبئة وتغليف 
ايطالي�ا  البالس�تيكية  االق�داح 
 20.00 املاكن�ة  طاق�ة  الصن�ع 
             ILPR1    2013     قدح/س�اعة

العدد/2        
       N  : F358 / S
      N  : F357 / S

2 � نواق�ل االق�داح ماكن�ة نقل 
االق�داح / ايطالية الصنع س�نة 

الصنع 2013 العدد/2  
 3 � انس�ان أيل لنق�ل االقداح من 
النواقل اىل الصناديق االلكرتونية 

model :B301A �
  S/2012            12630209 N : E

/العدد/1
الصن�دوق  تش�كيل  ماكن�ة   -4

الكارتوني 
MODEL: formec2

S/4849.03.13 : N  /العدد/1
الصن�دوق  لص�ف  ماكن�ة   �  5
االلكرتون�ي م�ن االع�ىل ايط�ايل 

الصنع سنة الصنع 2013
MODEL – NA43

/   S/   883.03.13  .4  :  N
العدد/1

اعالن
إىل الرشيك

إىل الرشيك س�كوت رجاء فنجان 
وزارة  إىل  حض�ورك  اقت�ى   –
االعم�ار واالس�كان وذلك الجراء 
معاملة غرض عىل العقار املرقم 

. 13648
الرشكاء
جاسم حسن بدن وعيل امحد رسوان 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد: 209/ب/2015   
التاريخ: 22 / 11 / 2015 

اعالن
املدع�ون /   مك�ي وازهي�ة وقبيلة 
وكاظ�م مدلول � وكيله�م املحامي 

امجد ابراهيم السعيدي
املدع�ى عليه�ا / س�فيقة كاظ�م 
مدل�ول ، وكيلته�ا املحامية عدوية 

عبد الحسني
تبيع محكمة ب�داءة البرصة العقار 
تسلسل 2192 / 259 الرباط الكبري   
مس�احته 135م2 يق�ع يف منطقة 
االصمعي القديم  وعىل شارع فرعي 
غري مبلط بالقرب من اسواق براعم 
مشيد عليه دار سكن تحوي  فسحة 
امامي�ة مبل�ط بال�كايش وان الدار 
مؤلفة م�ن طابقني االريض  يحوي 
غرفة استقبال وهول داخيل ومطبخ 
وحمام ومرفق صحي الطابق االول 
يح�وي غرفة نوم ومخ�زن وحمام 
ومرفق صحي الطابق االريض مبني 
من الطابوق مس�قف بالكونكريت  
املسلح والش�يلمان االرضية مبلطة 
بال�كايش القدي�م الطاب�وق الثاني 
مبني بالبلوك مس�قف بالش�يلمان 
مبلط باالسمنت الدار  مشغولة من 
قب�ل املدع�ي عليها واف�راد ارستها 
والت�ي ترغ�ب بالبقاء كمس�تأجرة 
بعد البيع درجة عمران الدار قديمة    
فمن ل�ه الرغبة  بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املحكم�ة ودف�ع التامين�ات 
القانونية بنس�بة 10% م�ن القيمة 
مائ�ة  والبالغ�ة  للعق�ار  املق�درة 
واربع�ة ع�رش ملي�ون وس�بعمائة 
وثالثة وخمس�ون الف وخمسمائة 
دين�ار    وبصك مص�دق المر  هذه 
املحكم�ة  م�ن م�رصف حكوم�ي  
وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية 
عرش من ظهر  اليوم الخامس عرش   
الت�ايل  للنرش  واج�ور املحاماة عىل 

املشرتي.
القايض
علوان بربوت البزوين

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
البرصة

العدد /3029/ش/2015
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / كاظ�م محم�د 
نعيم

اقامت املدعي�ة علياء عباس فاضل 
الدع�وى الرشعي�ة    املرقمة اعاله 
واملتضمنة تفريق للهجر وملجهولية  
مح�ل اقامتك حس�ب كت�اب مركز 
رشطة االمام عيل )ع( بالعدد 8233 
يف 2015/10/29 وتايي�د املجل�س 
البلدي ملنطقة الجزائر تقرر تبليغك 
محليت�ني  يوميت�ني  بصحيفت�ني  
املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  بالحض�ور 
بموعد املرافعة يوم 2015/11/30 
ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال  
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا ووفق االصول.

القايض غازي داود سلامن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد:1944/ب/2015
التاريخ:25 /2015/11

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه /كاظ�م داغر 

سعود 
اقام املدعي   )عيل زكي محسن(  
الدع�وى      البدائي�ة   املرقم�ة 
ه�ذه  ام�ام  1944/ب/2015  
فيه�ا  يطل�ب  والت�ي  املحكم�ة 
بالزام�ك بتس�ديد املبل�غ البال�غ 
خمس�ة ماليني ومائة وخمس�ة 
وسبعون الف دينار     وملجهولية  
رشح  وحس�ب  اقامت�ك  مح�ل 
القائ�م بالتبليغ وتايي�د املجلس 
البلدي  ملنطقة ش�ط العرب عليه 
تق�رر تبليغك اعالنا   بصحيفتني 
يوميت�ني بالحض�ور ام�ام هذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم املرافع�ة 
وعن�د   2015/12/6 املواف�ق 
ع�دم حضورك�م او ارس�ال من 
س�تجري  قانون�ا  عن�ك  ين�وب 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول.
القايض
حممد هاشم البعاج

 
وزارة العدل

مديري�ة التس�جيل العق�اري يف 
البرصة االوىل 
تثبيت امللكية

17032
2015/11/24

اعالن
قرار تثبيت العائدية عقار مجدد 
ع�ىل ص�دور تثبي�ت العائدي�ة ) 
تمام العقار( 18/بس�تان قصب 
منها ( س�هما م�ن اعتبار تثبيت 
امللكي�ة اىل وق�ف اغ�وات مك�ة 
املكرمة  السجل منطقة القايض  
بالتس�جيل باس�م وق�ف اغوات 

مكة املكرمة 
بموج�ب ق�رار تثبي�ت العائدية 
امل�ؤرخ يف 2009/2/9 الص�ادر 
من لجنة تثبيت امللكية ومس�تند 
اىل اح�كام املادة )49( من قانون 
43 لسنة 1981 نعلن هذا القرار 
م�دة )ثالث�ني يوم�ا( وع�ىل من 
لديه اعرتاض عىل القرار املذكور 
الطعن فيه لدى رئاس�ة محكمة 
االستئناف اعتبارا من اليوم التايل 
لن�رش ه�ذا االعالن وعن�د انتهاء 
امل�دة وع�دم ورود  اش�عار م�ن 
رئاسة االستئناف بوقوع الطعن 
ع�ىل الق�رار لديه�ا خ�الل املدة 
املذك�ورة س�تبادر ه�ذه الدائرة 
بالتس�جيل العقاري وفقا لقرار 

تثيت العائدية.
القايض
ليث جرب محزة

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة  اس�تئناف البرصة 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

سفوان
العدد /317/ش/2015
التاريخ/2015/11/24

داغ�ر  محم�د  علي�ه/  املدع�ى  اىل 
سلطان

اص�درت   2015/11/19 بتاري�خ  
هذه املحكمة قرار حكمها الغيابي 
بالدعوى املرقم�ة 317/ش/2015 
واملتضمن�ة الحك�م بتصديق طالق 
زوجتك خنس�اء عب�د الجبار نارص 
تق�رر  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
تبليغ�ك بصحيفت�ني يوميتني وعند 
الطع�ن  ط�رق  مراجعت�ك   ع�دم 
القانوني�ة سيكتس�ب ق�رار الحكم 

الدرجة القطعية وفق االصول .
القايض ليث نبيل محيد

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1078 / 2015 

اس�م املحكمة : محكم�ة قوى االمن 
الداخيل الخامسة بالبرصة

اسم املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي 
خالد كريم حسن عيل / مديرية منفذ 

الشالمجة الحدودي .
 /  918  : وتاريخه�ا  الدع�وى  رق�م 

2015
 : الجريم�ة  ارت�كاب  تاري�خ 

2014/4/2
تاريخ الحكم : 29/ 2015/7

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

خالصة الحكم 
حكمت محكمة ق�وى االمن الداخيل 
الخامسة عىل املدان الغائب )الرشطي 
خالد كريم حسن عيل( باسم الشعب 

بما ييل :
1 � بالحب�س البس�يط مل�دة )س�تة 
اش�هر( وفق املادة 5/ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008 بداللة املادتني 61/اوال 
و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 لس�نة 
2008 لغياب�ه ع�ن مق�ر عمل�ه من 

تاريخ 2014/4/2 ولحد االن.
العمومي�ني  املوظف�ني  اعط�اء   �  2
صالحي�ة القب�ض علي�ه اينم�ا وجد 
لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / ثانيا م�ن ق.أ.د 

رقم 17 لسنة 2008.
ع�ن  االخب�ار  املواطن�ني  ال�زام   �  3
محل اختفاء املحكوم أعاله اس�تنادا 
ألح�كام امل�ادة 69 / ثالثا م�ن ق.أ.د 

رقم 17 لسنة 2008.
4 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة 
استنادا ألحكام املادة 69 / رابعا من 

ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
5 � اخراج�ه م�ن الخدم�ة اس�تنادا 
للمادة 42 / أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 

.2008
6 � تحديد اتع�اب محاماة للمحامي 
املنتدب جبار عات�ي جرب مبلغ قدره 
ع�رشون الف دين�ار ترصف ل�ه بعد 

اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية .
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء 
وافه�م علن�ا يف ق .ع.د لس�نة 2008 

يف29 /  7 /2015م

مجلس القضاء االعىل
 رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ 

/االتحادية
محكمة بداءة الكرخ

العدد /2556/ب/2015
التاريخ/2015/11/25

اعالن
املف�وض  املدع�ى علي�ه /املدي�ر  اىل   
للمقاوالت  الحض�ارة  لرشك�ة وه�ج 
العام�ة املح�دودة املس�ؤول فرح�ان 
كاظ�م س�دخان اضاف�ة لوظيفته / 

مجهول محل اقامته  حاليا
 اق�ام املدع�ي )عالء ش�ون حس�ني( 
الدع�وى املرقم�ة )اعاله( ل�دى هذه 
)الزام�ك  فيه�ا  يطالب�ك  املحكم�ة  
بتادية مبل�غ  )250000000 (مائتان 
للمدع�ي  دين�ار  ملي�ون  وخمس�ون 
بموجب وصل االمانة املوقع من قبلك 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي 
انتقال�ك اىل جهة مجهولة قرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني  بموعد 
الساعة  املرافعة يوم )2015/12/7( 
التاس�عة ويف حالة ع�دم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة  

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

فقدان
فق�د الش�خص احمد عبود حس�ن 
/ 2015 مهنت�ه   10  /  2 بتاري�خ 

وزارة  يف  س�ائق 
املواص������الت / 
مديرية املس�افرين 
فم����ن  والوف�ود 
لدي�ه معلوم���ات 
الش����خص  ع�ن 

االتصال بالرقم 07705531972 / 
07706059809

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الخالص

العدد 331 / 2015
اعالن

قدرت مديرية تنفيذ الخالص وبناء 
عىل طلب الدائن ) عالء مر حسن 
( تبلي�غ املدين�ة ) رنك�ني حس�ن 
احمد ( بالن�رش بالصحف املحلية 
اس�تنادا إىل امل�ادة 27 م�ن قانون 
التنفي�ذ واس�تنادا إىل كتاب مركز 
رشطة الخال�ص املرقم 14402 يف 
17 / 10 / 2015 واش�عار مختار 
املنطقة عليه تقرر تبليغك بالنرش 
يف الصحف املحلي�ة بوضع الحجز 
التنفي�ذي ع�ىل العق�ار املرق�م 1 
واملس�جل  عليب�ات   57  1781  /
باس�مك خالل مدة خمس�ة عرش 
يوم يرجى مراجعتك مديرية تنفيذ 
الخال�ص من اج�ل تس�ديد الدين 
ال�ذي بذمت�ك البال�غ 35000000 
خمس�ة وثالث�ون ملي�ون دين�ار 
تق�وم  س�وف  وبخالف�ه  عراق�ي 
ه�ذه املديرية ببي�ع العقار املرقم 
1 / 1781 57 عليب�ات والعائد إىل 
املدينة رنكني حسن احمد باملزايدة 

العلنية .
املنفذ العدل
جواد كاظم حسن

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

واسط االتحادية 
محكمة بداءة الزبيدية

العدد / 145/ب/2015
التاريخ / 2015/11/23

إىل / دار النرش واالعالن 
عطفاً ع�ىل الحكم الصادر من 
بالعدد  الزبيدية  بداءة  محكمة 
بتاري�خ  /ب/2015   145
2015/10/21 واملتضمن ازالة 
ش�يوع العقار املرق�م 109/3 
م12 الطويل الغربي واملوصوف 
ادناه بيعاً باملزايدة العلنية عن 
طري�ق ه�ذه املحكم�ة تعل�ن 
محكم�ة ب�داءة الزبيدي�ة عن 
بي�ع العق�ار املوص�وف اعاله 
العلنية مل�دة ثالثون  باملزاي�دة 
يوماً واعتباراً م�ن اليوم التايل 
اليومي�ة  الصح�ف  يف  للن�رش 
اخت�الف  حال�ة  ويف  املحلي�ة 
تاريخ النرش يف الصحف املحلية 
يكون تاريخ النرش الالحق هو 
املع�ول عليه يف بدء احتس�اب 
امل�ده املذكورة فع�ىل الراغبني 
بالرشاء مراجعة محكمة بداءة 
الزبيدي�ة وذل�ك خ�الل ثالثون 
يوماً بدءاً من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبني معهم التأمينات 
القانوني�ة البالغة 10% عرشة 
باملائ�ة م�ن القيم�ة املق�درة 
للعقار اعاله والبالغة تسعون 
ملي�ون دينار فقط فقط ان لم 
يكونوا من ال�رشكاء واذا كان 
الرشي�ك يعفى م�ن التأمينات 
بقدر مايع�ادل حصته ويدفع 
املذك�وره  النس�بة  مايكم�ل 
وعن�د انته�اء امل�دة املذك�ورة 
سيجري البيع باملزايدة العلنية 
يف الس�اعه الثانية عرش ظهراً 
من الي�وم الثالثني واذا صادف 
ي�وم املزاي�ده عطلة رس�مية 
فيكون الي�وم الذي يليه موعداً 
لها وستجري االحالة القطعية 
وفق�اً للقان�ون م�ع العلم ان 
الدف�ع نق�داً أو بص�ك مصدق 
ألم�ر ه�ذه املحكم�ة واج�ور 

االعالن والداللة عىل املشرتي .

القايض
غازي رحيم التميمي

االوصاف
1_ العقار قطعة ارض سكنية 
طابو رصف داخل حدود بلدية 
الزبيدي�ة وتق�ع داخ�ل الدور 
الس�كنية يف منطقة الجمعية 
البالغة مس�احتها 3  الثاني�ة 

اولك .

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد 

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

الكرخ
العدد 6195 / ش / 2015

إىل املدع�ى علي�ه / عمار محمود 
محمد

اعالن
اقامت املدعية خولة بدران غيدان 
اعاله  املرقمة  الرشعي�ة  الدعوى 
عىل املدعى عليه / عمار محمود 
محم�د والت�ي تطل�ب فيه�ا من 
املحكم�ة الحكم بتصديق الطالق 
الخارج�ي الواقع بتاريخ 20 / 5 
/ 2015 ولكون�ك مجه�ول محل 
االقامة حسب ماجاء برشح املبلغ 
القضائ�ي ومرك�ز رشط�ة باب 
املعظم ومخت�ار حي الجمهورية 
م / 117 ويف حالة عدم حضورك 
او م�ن ين�وب عن�ك قانون�ا يوم 
املرافع�ة املوافق 8 / 12 / 2015 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون .
القايض
سعد حممد عبد الكريم

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة استئناف واسط 

االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة 

إىل/ املدع�ي عليه)س�نان عاي�د 
هادي(

م/ تبليغ
س�بق وان اق�ام املدع�ي )س�داد 
املرقم�ة  الدع�وى  ن�وري ع�يل( 
اع�اله والتي يطل�ب فيها دعوتك 
للمرافعة الحكم بالزامك بفس�خ 
بتاري�خ  بينكم�ا  امل�ربم  العق�د 
كاف�ة  وتحميل�ك   2013/12/3
واتع�اب  واملصاري�ف  الرس�وم 
للمدع�ي  واالحتف�اظ  املحام�اة 
بكاف�ة حقوق�ه باملطالبة برأس 
املال املتبق�ي بذمتك وبالتعويض 
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س�عى كتاب »المدين�ة الضحلة.. 
تثريب المدينة في الرواية العربية«، 
للناقد السوري صالح صالح، والذي 
تن�اول أكث�ر م�ن مئ�ة رواي�ة، إلى 
ع الجغراف�ي للرواية  مراع�اة الت�وزُّ
العربية، ومحاولة اشتمال المساحة 
القص�وى من ه�ذه المس�احة التي 
تنت�ج نصوصاً روائية س�ردت حياة 
الضحالة  الضحلة بوص�ف  المدين�ة 
مأزقاً اجتماعياً وحضارياً، وبوصفه 

مأزقاً وجودياً في حاالت أخرى.
وف�ي تتبع�ه لم�ا فعلت�ه الرواية 
ملحم�ة  أنَّ  يعتب�ر  المدين�ة،  ف�ي 
ثل واحدة من أس�مق  »جلجامش« تمِّ
ذراه�ا وأثمنه�ا وأندره�ا، وأكثرها 
اتِّص�االً بالجنس الس�ردي الذي يرى 
بعض الدارسين أنَّ )الُمدن( هي التي 
رع�ت نش�أته، أو أنَّها كانت ش�رطاً 

الزماً لتطوره وازدهاره.
ف�ي حين أنَّ الثقافة التي أنتجتها 

ف�ي  اإلس�المية  العربي�ة  المدين�ة 
المنطقة نفس�ها، كانت ذات طبيعة 
مغاي�رة، يكف�ي لتفس�ير تغايره�ا 
مج�رد اختالف واحد م�ن اختالفات 
س�ة  كثي�رة، كاخت�الف اللغة المؤسِّ
للثقاف�ة، واختالف الزمن، واتِّس�اع 
الفجوة الزمنية الفاصلة بين أوروك 
وباب�ل ونينوى، من جانب، والبصرة 

والكوفة وبغداد من جانب آخر.
وبينما احتفلت الرواية األوروبية 
بجم�ال مدنها بوصفه�ا خالصاً، أو 
فرص�ة للخ�الص، أكثر مم�ا يمكن 
عد جمالها في المس�رودات العربية 

انعكاساً لجمال قارٍّ في الواقع.
فالمدين�ة العربي�ة كان�ت تعاني 
من ندرة األنساق التي تسرد جمالها 
بصورة مباش�رة، قياس�اً إلى س�رد 
قبحها، لذا نعثر على أشكال مختلفة 
م�ن س�رد ذلك الجم�ال، مع إش�ارة 
ضرورية إلى أنَّ الجماليات المكَتنهة 
عب�ر الصياغة وآلي�ات التخييل، أهم 

من الجماليات التي ُتس�رد بوصفها 
موضوعاً...

فالموض�وع الجمي�ل، أو اإلقرار 
ال  الجمي�ل  الموض�وع  بجمالي�ات 
الت�ي تس�رده  أنَّ األنس�اق  يعني�ان 
بوصف�ه جمي�اًل هي أنس�اق جميلة 
بالضرورة، حس�بما هو معروف في 
أبس�ط مبادئ علم الجمال، بل األهم 
هو آلية التن�اول، وطريقة الصياغة، 

قبل أي اعتبار آخر.
م�ن الروايات التي اش�تغل الناقد 
ص�الح صال�ح عليه�ا بحث�ه: »ف�خ 
األس�ماء« لخيري الذهبي، »مرسال 
الغ�رام« لفواز حداد، »حالة ش�غف« 
لنهاد سيريس، »تحت سقف واطئ« 

لنذير جعفر.
وع�ن حلب يش�ير الباحث صالح 
صال�ح إل�ى أنَّ اختيار حلب لتس�يير 
»غاب�ة  عربي�ة  رواي�ة  ل  أوَّ أح�داث 
الح�ق« م�ن خ�الل انتس�اب الرواية 
وكاتبه�ا )فرنس�يس الم�رَّاش( إلى 

حل�ب بالمولد والنش�أة، - اختياٌر ال 
يمكن تعريته من الداللة إْن لم نذهب 
إلى أن�ه اختي�ار معبَّ�أ بالداللة على 
مقدار مهم من الت�الزم بين المدينة 
والرواي�ة، من�ذ بداي�ة عه�د العرب 
المس�تحدث  الس�ردي  الف�ن  به�ذا 
ف�ي منتصف القرن التاس�ع عش�ر. 

فمثالً..
وهذه من عالم�ات التمدين، فإنَّ 
تأكيد الم�رَّاش في»غابة الحق« على 
نظاف�ة الم�دن، يش�ي بع�د النظافة 
شرطاً لمدينية المدينة، وإذا ما نظرنا 
عة على  إلى مدنن�ا العربي�ة المتوضِّ
خريط�ة الواقع، نظ�رة مقيدة بذلك 
المدينية  الشرط، فس�تنتفي الصفة 

عن المدن العربية جملة وتفصيالً.
لس�بب  الس�بب،  له�ذا  وربَّم�ا.. 
افتق�ار المدين�ة العربي�ة إل�ى الحد 
األدنى المقبول م�ن النظافة، أقلعت 
الرواي�ة العربية عن س�رد جماليات 
نظافتها، وانصرفت إلى س�رد بعض 

جمالي�ات العمارة القديم�ة تحديداً، 
ت ب�ه أعم�ال إدوار  وه�ذا م�ا اكتظَّ
والتنين«  »رامة  الخراط، وخصوصاً 

و»الزمن اآلخر«.
ويش�ير الباحث إلى نقطة مهمة 
ف�ي بحث�ه، وه�ي أنَّ الم�دن الت�ي 
أجم�ل  تب�دو  الحكاي�ات  صنعته�ا 
بف�روق واضحة م�ن م�دن الواقع، 
ولنا ف�ي »ألف ليلة وليلة« وملحمتي 

هوميروس..
و»الحمار الذهب�ي« و»أقاصيص 
الديكاميرون« عش�رات األمثلة على 
مدن صنعته�ا الحكاية، مع ضرورة 
التفري�ق بين المدن الت�ي عثر علماء 
اآلثار على بقاياها وأطاللها، بفضل 
الحكاي�ة، كط�روادة، وبي�ن الم�دن 
عل�ى  وقف�اً  يب�دو وجوده�ا  الت�ي 
س�ردها التخييلي، كمدينة النحاس، 
وم�دن واق ال�واق ف�ي »أل�ف ليل�ة 
وليلة« وس�دوم وعمورة في »العهد 

القديم«.

ال ش�ك أن الصي�ن الصاع�دة 
غدت أح�د أكث�ر المواضيع التي 
تتع�ّرض لها الدراس�ات والكتب 
ف�ي العال�م الي�وم. وذل�ك م�ن 
الحضاري�ة  وجوهه�ا  مختل�ف 
واالقتصادي�ة  والتاريخي�ة 
العالم  والسياسية ومكانتها في 

وبمواجهة العالم.
وف�ي مثل ه�ذا الس�ياق عاد 
االهتم�ام إلى البح�ث بأحد أكثر 
التاريخ  المنتج�ات عراق�ة ف�ي 
الصيني كلّ�ه، أي أوراق الش�اي 
الت�ي رم�زت من�ذ القدي�م إل�ى 
الحض�ور الصين�ي ف�ي العال�م. 
فيم�ا  تواكب�ت  أيض�ا  ولك�ن 
»اإلمبراطوري  البع�د  بع�د م�ع 

البريطاني«.
إيللي�س«،  و»ماركم�ان 
أس�تاذ األدب ف�ي جامعة الملكة 
ماري ف�ي لن�دن يك�ّرس كتابه 
األخي�ر لتلك »الورقة اآلس�يوية 

الت�ي غ�زت العالم«، كم�ا يقول 
عنوان�ه الفرعي ال�ذي اختار له 
المؤل�ف عنوان�ا رئيس�يا مفاده 

»إمبراطورية الشاي«.
تتوزع مواد هذا الكتاب بين 12 
فصال يفتتحها المؤلف بالحديث 
عن »اللق�اءات األوروبية األولى 
مع الش�اي« وتنتهي بفصل عن 

»الشاي في القرن العشرين«.
ومرورا بفصول عن »تاريخية 
عالقة بريطانيا مع الشاي« منذ 
الق�رن الس�ابع عش�ر. واعتبارا 
من القرن الثامن عش�ر ارتبطت 
عملي�ة »اس�تهالك الش�اي« مع 
االنتم�اء البريطان�ي. بل ويصل 
المؤل�ف إل�ى الق�ول ان الش�اي 
اصبح نوعا من »الرمز بالنس�بة 

للهوية الوطنية« البريطانية.
هذا مع ش�رح المؤلف مطّوالً 
أن الشاي كان في البداية بمثابة 
»رفاهي�ة �� لوكس ��� تقتصر 

على النخب«، لكن مع المتغيرات 
الت�ي طرأت على التج�ارة وعلى 
السياس�ات الخاّص�ة بالضرائب 
تعمم اس�تهالك الش�اي للجميع 
وغدت جلس�ات تناوله نوعا من 
المناسبات للتعبير عن العالقات 
الوثيقة بي�ن البش�ر.وأيضا غدا 
لتناول الشاي »طقوسه«، فمثال 
بح�ت  بريطان�ي  تقلي�د  هن�اك 
لتناول »شاي الساعة الخامسة« 
التي يتم تناوله مع الس�ّكر ومع 
كمية قليلة ج�دا من الحليب.تلك 
العالقة التي يناقشها »ماركمان 
إيللي�س«، مؤل�ف الكت�اب، م�ن 
خ�الل ع�ّدة فص�ول منذ ت�ذّوق 
وحت�ى  للش�اي  البريطانيي�ن 
الوق�ت ال�ذي غ�دا في�ه الش�اي 
بمثابة المنقوع الوطني الساخن 
الحقب�ة  خ�الل  بريطاني�ا  ف�ي 
الفكتوري�ة �� فترة حكم الملكة 

فكتوريا.

ب�كل الح�االت يبّي�ن المؤلف 
على مدى فصول الكتاب كيف أن 
الشاي غدا خالل أربعة قرون من 
حضوره ف�ي الحي�اة اليومية ذا 
»مدلول وطني عادي« بعد أن كان 
قبل ذلك تعبيرا عن ش�يء غريب 
تماما عن المجتم�ع البريطاني.

ذل�ك االنتقال ف�ي العالق�ة مما 
هو غري�ب إلى ما ه�و »وطني« 
توازى، كما يش�رح المؤلف، مع 
انتقال آخر للشاي من موقع كان 
الش�اي يحتل فيه »صفة الدواء« 
م�ع امت�الك مؤه�الت تنش�يط 
كبي�رة إلى موقع »كوب الش�اي 
ال�ذي يلقى اس�تخداماً  العادي« 
شعبياً واس�عاً. هذا بعد أن كانت 
فكرة الش�اي »مرتبط�ة إلى حد 

كبير مع فكرة الصين«.
ويق�ّدم المؤل�ف كمدخل إلى 
موضوع الش�اي نب�ذة تاريخية 
س�ريعة ع�ن المس�ار التاريخي 

للش�اي. ويش�رح كي�ف أن هذه 
الش�جيرة له�ا تاريخ ف�ي غاية 
التوثيق. وم�ن الثابت أن منقوع 
أوراقه�ا بق�ي ذا هوية آس�يوية 
خالص�ة لفت�رة طويل�ة قبل أن 
يعرف طريقه في القرن الس�ابع 
المتح�دة  المملك�ة  إل�ى  عش�ر 

البريطانية.
وفي الفصل األخير من الكتاب 
الخ�اص ب�»الش�اي ف�ي القرن 
العش�رين« يرى المؤل�ف أنه إذا 
كان جمي�ع البريطانيي�ن تقريبا 
ويقّدرون�ه  الش�اي  يتذوق�ون 
بص�ورة إيجابي�ة، ف�إن ه�ذا ال 
يمنع واقع أنه التزال تملك بعض 
المؤش�رات على وجود نوع من 
التماي�ز االجتماع�ي. األمر الذي 
ي�دل عليه وجود فئة أولئك الذين 
يمارسون من البريطانيين تناول 
»شاي بعد الظهر«، مقابل »شاي 

عّمال البناء«....الخ.

املدينة الضحلة.. تثريب يف الرواية

إمرباطورية الشاي.. ورقة آسيوية غزت العالـم

يبين كتاب »اإلرهاب عبر الشبكة 
هدي�ل  د.  لمؤلف�ه  العنكبوتي�ة«، 
مصطفى مصطفى الخولي، أنه عاش 
العالم مرحلة جديدة حضارياً، تعتمد 
على التط�ور التكنولوج�ي في عالم 
االتصال والمعلومات، فكانت النتائج 
اإليجابية والسلبية معاً، وتمثلت تلك 
المتغيرات في شكل المعرفة، باآلتي: 
لم تع�د المعرفة ملكاً للدولة وحدها، 
األف�راد أيض�اً ق�ادرون عل�ى إنت�اج 

المعرفة وحماية الملكية الفكرية.
إلى  الكت�اب  وخلص�ت دراس�ات 
أن جريم�ة اإلنترن�ت يج�ب أن تلقى 
العناية القانونية الواجبة لمواجهتها، 
ومحارب�ة العزل�ة الت�ي ق�د تصي�ب 
الش�باب بس�بب اإلنترن�ت، محاربة 
فك�رة القطي�ع الت�ي ربما يعيش�ها 
أفراد المجتمع اإلنترنتي.. لعل أخطر 
الس�لبيات ما يعرف ب� »اإلرهاب عبر 

اإلنترنت«.
وال يختل�ف إره�اب اإلنترنت في 
معناه، حس�ب الكت�اب، عن اإلرهاب 
ف�ي  اختل�ف  وإن  ذل�ك  التقلي�دي، 
األه�داف، حي�ث  الوس�يلة وبع�ض 
يكون اإلنترنت الوسيلة، ومن خالله 
يج�ري الهج�وم واخت�راق األنظمة 
وتوزيع الفيروس�ات، وأخطرها بث 

األفكار التي يمكن أن تس�يئ للش�باب 
والمجتم�ع مم�ا يمك�ن أن يض�ر بالمجتمع كله 

ويتسبب في تحلله.
ومن صور اإلرهاب المنتش�رة على اإلنترنت، 
اإلرهاب الديني الذي تمارس�ه جماعات أو أفراد، 
تح�ت غطاء دين�ي. يحتمل أن تتبن�ى وجهة نظر 
مخالفة للجماعة، وبرز جلياً، أن ش�بكة )أميركا 
أونالين(، تقدم تفاس�ير مغلوط�ة للقرآن الكريم 

والسنة، ومعلومات خاطئة عن اإلسالم عموماً.
والمس�يحي  اليه�ودي  اإلره�اب  وهن�اك 
واإلس�المي، إذ يجم�ع بينها فك�رة التطرف مع 
رواج العن�ف لتحقيق أهداف سياس�ية أو دينية.. 

)منظمة القاعدة نموذجاً لها(.
وهناك ف�رق بين إرهاب اإلنترن�ت والجريمة 
المعلوماتية، فالجريمة التقليدية )سرقة - نصب 
- مخ�درات - جرائ�م جن�س - تجس�س.. إل�خ( 
تع�د جريمة معلوماتية في حال اس�تخدام جهاز 
الحاس�وب. وأيضاً يضاف إليها أية عملية تسبب 
تخريب البرام�ج أو األجهزة اإللكترونية. ويمكن 
اعتب�ار جريم�ة اإلنترنت جريمة إره�اب إذا كان 
في إطار ترويج األفكار المتطرفة السياس�ية أو 

الدينية أو العنصرية.
هن�اك ثالثة أهداف حين تس�تخدم الجماعات 
اإلرهابي�ة اإلنترنت: اتخاذ الش�بكة وس�يلة من 

وس�ائل فك الحصار عن هذه الح�ركات، توظيف 
ش�بكة اإلنترنت لتقديم صورة الدين كما تتبناها 
ه�ذه الح�ركات، تقوي�ة ه�ذه الحركات ونش�ر 

رسالتها بالتواصل مع عدد أكبر من الناس.
ويش�ير الكتاب إل�ى أنه يوجد ف�روق محددة 
بين اإلره�اب التقليدي وإره�اب اإلنترنت، وذلك 
من حيث اآلتي: األس�لحة المس�تخدمة )ش�بكة 
اإلنترنت مقابل األسلحة التقليدية وأسلحة الدمار 
الش�امل(، الخط�ورة )اإلرهاب عب�ره أخطر من 
التقليدي، لتنوع وتعدد أهدافه(، حجم الخس�ائر 
)هناك خس�ائر ملموس�ة وأخرى غير مباش�رة، 
بينما ف�ي اإلره�اب التقليدي خس�ائر مباش�رة 

ويمكن تقدير حجم الخسارة(.
)اإلره�اب  والم�كان:  الزم�ان  حي�ث  وم�ن 
التقليدي يحدث ف�ي زمان ومكان محددين(.. ثم 
أنواع اإلره�اب )ففي اإلره�اب التقليدي إرهاب 
الدول�ة عل�ى أفراده�ا أو عل�ى دول�ة أخ�رى أو 
إره�اب أفراد.. بينما إره�اب اإلنترنت هو إرهاب 
مؤسس�ات أي مهاجمة مؤسس�ة م�ا، أو إرهاب 
ضد الدول، أو ض�د أفراد(.وترجع ظاهرة إرهاب 
اإلنترنت إلى انتشار التكنولوجيا وسقوط األمن 
بسبب الشعور بالظلم، مما انتج مصطلح الحرب 
الموازي�ة. كم�ا أن خدم�ات الش�بكة مث�ل غرف 

الدردشة، تؤدي إلى إتاحة فرصة نشر األفكار.

اإلرهاب عرب اإلنرتنت.. 
جريمة واحتياجات

و»إيمانويل لوروا الدوري«، هو أحد 
المؤّرخين الفرنسيين األكثر شهرة في 
هذه الحقب�ة الراهن�ة. وكان قد كّرس 
الكثير من جهده لدراس�ة عالم األرياف 
ف�ي »النظ�ام القدي�م«، كم�ا كان ق�د 
كرس أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه 
ل�»الفالحي�ن ف�ي منطق�ة النغ�دوك« 

الفرنسية في ظل ذلك النظام.
وه�و يك�ّرس كتاب�ه األخي�ر لعالم 
الفالحين الفرنس�يين من القرن الرابع 
عش�ر حتى نهايات القرن الثامن عشر 
تح�ت عن�وان »الفالحون الفرنس�يون 
في ظل النظام القديم«. تجدر اإلش�ارة 
إل�ى أن صدور كل كت�اب ل��»إيمانويل 
ل�و روا الدوري« ه�و حدث بح�د ذاته. 
وال يخفى على أي مهتم أن مس�اهماته 
العدي�دة من دراس�ات، وكت�ب من أجل 
فه�م العال�م الريف�ي ف�ي ظ�ل النظام 
القديم كبيرة واستثنائية.تجدر اإلشارة 
إل�ى أن المؤل�ف ��� الم�ّؤرخ ه�و أحد 
مؤّرخي ما يسمى »مدرسة الحوليات« 
لكتابة التاريخ، أو »المدرسة الفرنسية 
التاريخية الجديدة« التي كان قد أرس�ى 

أسس�ها في ثالثينيات القرن الماضي، 
ولوس�يان  بل�وك  ارنس�ت  العش�رين، 
فيف�ر وفرن�ان بروديل. ومن الس�مات 
الرئيس�ة لهذه المدرس�ة أنه�ا ال تولي 
األهمي�ة األول�ى لألح�داث التاريخية، 
ولكن باألحرى للس�ياقات االقتصادية 
والسياس�ية والثقافي�ة واالجتماعي�ة 
والبيئي�ة الت�ي أس�همت »عل�ى المدى 

الطويل« في صياغة التاريخ.
وف�ي هذا الكت�اب يق�دم »ايمانويل 
ل�و روا الدوري« خب�رة حي�اة كامل�ة 
أمضاها في البحث ف�ي تاريخ »النظام 
القدي�م«. وهو يص�وغ في�ه الخطوط 
العريضة لتاريخ الفالحين الفرنس�يين 
عل�ى م�دى أربع�ة ق�رون امت�دت من 
»الطاعون األس�ود« في الق�رن الرابع 
عش�ر، وبالتحديد عام 1348 و»حروب 
المئ�ة ع�ام«.. وم�ا أودى بحياة نصف 
الفرنس�يين، أي 10 ماليين من أصل ال� 
20 مليوناً كانوا يمّثلون العدد اإلجمالي 
لسكان فرنسا، وحتى الثورة الفرنسية 
في نهاي�ة عقد الثمانيني�ات من القرن 

الثامن عشر.

ومن السمات التي يرى المؤلف أنها 
تزامن�ت مع وصول عصر التنوير هناك 
»تناقص مظاهر العنف« في المجتمع. 
ويش�ير إل�ى أن هن�اك سلس�لة طويلة 
من المؤش�رات التي تدل على الميل إلى 
جعل حياة المجتمع أكثر س�الماً. وهذا 
م�ا تّمت »ترجمت�ه ما بين ع�ام 1700 

وعام 1800 بتلطيف واضح ألخالقيات 
البشر«، كما يكتب مؤلف الكتاب.

الفت�رة  خ�الل  المؤل�ف  ويرب�ط 
المدروسة من التاريخ بين األرض وبين 
البش�ر. ويش�مل هذا التاري�خ النواحي 
وتط�ور  واالجتماعي�ة  االقتصادي�ة 
الذهنيات. ويشرح على مدى العديد من 
فص�ول الكت�اب نمط عي�ش الفالحين 
الفرنس�يين في ظل النظام القديم، وما 
كانوا يعانون منه من س�لبيات لم يكن 
أقلّها تفش�ي األمية بين نس�بة كبيرة � 
األغلبية منهم �� والنزاعات ذات الطابع 
العقائدي بين الكاثوليك والبروتستانت 
بصورة خاّصة. ويكّرس المؤلف فصالً 
خاص�اً ل�»تمّردات الفالحي�ن الكبرى« 

في القرن السابع عشر.
الت�ي  األساس�ية  الس�مات  وم�ن 
بالنس�بة  الدوري«  »ل�وروا  يؤكده�ا 
للفالحين الفرنس�يين في ظ�ل النظام 
القديم هناك »التنّوع الكبير في شروط 
حياته�م«. واإلش�ارة إلى أن�ه في هذه 
التن�ّوع تتواج�د ف�ي الواق�ع »الجذور 

العميقة« للتاريخ الفرنسي.

يجم�ع كت�اب »ف�ي نق�د الخط�اب 
العرب�ي الراهن«، لمؤلفه س�مير أمين، 
أربع دراسات تسعى إلى نقد الخطابات 
وعالمي�اً،  وعربي�اً  مصري�اً  الس�ائدة 
بالتركيز على إظه�ار التباس المفاهيم 
المستخدمة في هذه الخطابات.ويحاول 
الكت�اب، الدعوة إل�ى ش�حذ المفاهيم 
العلمي�ة الت�ي أدخلتها الماركس�ية في 

تحليل الظواهر االجتماعية..
ض�وء  عل�ى  معانيه�ا  وتجدي�د 
واق�ع  عل�ى  ط�رأت  الت�ي  التح�والت 
المجتم�ع الحديث.يركز الكاتب س�مير 
أمي�ن في فصل�ه األول المعنون باس�م 
»نق�د خطاب الرأس�مالية« على إظهار 
الطاب�ع غي�ر العلم�ي للمق�والت التي 
عربي�اً  الس�ائدة  الكتاب�ات  روجته�ا 
وعالمياً، المعتمدة على انهيار التجارب 
االش�تراكية للق�رن الس�ابق واالنحياز 
في صف أطروحة »أبدية« الرأس�مالية 

التي ال بديل لها كما يقال.
»خط�اب  الثان�ي:  الفص�ل  وف�ي 
القومية«، أوضح كيف أن القومية تيار 
سياسي احتل في المسرح العربي مكان 

المبادرة في الس�تينيات والس�بعينيات 
من القرن الماضي؛ ونظ�راً لذلك، اتخذ 
هذا التي�ار ألواناً مختلفة، أق�ل أو أكثر 
جذري�ة م�ن حي�ث عالقت�ه باإلصالح 
ممارس�ة  إل�ى  والدع�وة  االجتماع�ي 

الديمقراطية.
ويق�دم الكاتب في ه�ذا التيار رمزاً 
للجناح اليساري الذي يسعى إلى الجمع 
بين الشعارات القومية، واالعتماد على 
ما يعتبره »مبادئ التحليل الماركسي« 
الماركس�ية م�ن  المفاهي�م  موضح�اً 
جانب، ومظه�راً االلتباس في مقوالت 
خطاب القومية من جانب آخر، منتقالً 
إل�ى تحلي�ل كت�اب »مصي�ر الجماع�ة 
العربية.. نقد فكر سمير أمين«، لمؤلفه 

سمير الدين الكيالني.
وضم�ن الفص�ل الثال�ث: »خط�اب 
الدي�ن السياس�ي«، أش�ار الكات�ب إلى 
مقال كاتب باكس�تاني ه�و أمين خان، 

والذي ذه�ب إلى إثبات وج�ود التالقي 
الموضوعي بين أهداف اس�تراتيجيات 
الواليات المتحدة )السيطرة العسكرية 
عل�ى الكوك�ب انطالق�اً م�ن »الش�رق 
األوس�ط«(، وبين م�ا ترت�ب عليه من 
نتائ�ج صعود اإلس�الم السياس�ي في 

المنطقة،.
»ضب�ط  الراب�ع  الفص�ل  ف�ي  أم�ا 
المفاهي�م«، فيش�رح المؤل�ف أن نقده 
واإلس�المي  للخطابات»القوم�ي 
والسياس�ي« نقد من اليس�ار، لذا وجد 
ض�رورة في توضي�ح مقوالته النقدية 
فيما يخص خطاب الرأسمالية السائد؛ 
ذل�ك ألن المعارضة القومية والدينية ال 
تهتم به�ذا النقد، وفي نهاي�ة المطاف 
الرأس�مالية،  بمب�ادئ  عملي�اً  تقب�ل 
معتقداً أن ه�ذا العرض لنقد الخطابات 
الثالثة يؤدي بشكل طبيعي إلى العودة 

لمفاهيم الماركسية وتطويرها.

الفالحون الفرنسيون يف ظل النظام القديم

يف نقد اخلطاب العريب الراهن

»النظام القديم« في فرنسا تعبير يدل على النظام السياسي الملكي الذي سبق قيام الثورة الفرنسية الكبرى عام 1789. 
ذلك العالم القديم غدا من متاع الماضي بالنس���بة للبعض، لكن الفرنس���يين بأغلبيتهم يعودون له باس���تمرار على أساس أنه 
يمثل شريحة هامة من تاريخهم. وكان ذلك النظام قد استمر من القرن الرابع عشر وحتى أواخر القرن الثامن عشر، أي ما 

يقارب خمسة قرون من الزمن.



أعادة اعــالن
   Re -Announcement      

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

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

 www.basra.gov.net      :العدد:      ب/2352                                                                                   املوقع االلكرتوين
التاريخ 2015/11/24

العق�ود  / مديري�ة  الب�رة  ت�ر محافظ�ة 
الحكومية أن تعلن عن اعادة اعالن الوجبة )2( 
لسنة 2015 مناقصة رقم )6/ديوان محافظة( 
)املوازن�ة  تخصيص�ات   ضم�ن   2015 لع�ام 
التش�غيلية  ( مرشوع تأهيل وصيانة وتشغيل 
محطات وش�بكات املجاري الثقيلة واالمطار يف 
مركز محافظة البرة قواطع العشار والرباط 
واملعقل مع محطات املركز والبالغ عددها )126(

محطة   (
وبكلفة تخمينية  )40,076,150,000( اربعون 
مليار وس�تة وسبعون مليون ومائة وخمسون 
أل�ف دين�ار عراقي  فق�ط ال غري وبم�دة تنفيذ 
)365 يوم تقويمي ()الدرجة والصنف املطلوبة 
)الدرج�ة ممت�ازة/ الصنف انش�ائية –كهرباء 
او رشكات متخصص�ة يف هذا املجال()وبعرض 
فن�ي( ، فع�ى الراغبني من ال�رشكات األجنبية 
واملحلية  من ذوي الخربة واالختصاص مراجعة 
محافظ�ة البرة  )مديرية العقود الحكومية/ 
قسم التعاقدات( الكائن يف بناية ديوان املحافظة 
لرشاء مس�تندات املناقصة )التندر( بسعر غري 
قابل للرد  قدره )300 إلف دينار عراقي (اعتبارا 
م�ن ي�وم االربع�اء املص�ادف 11/25 /2015 
علم�ا انه س�يعقد مؤتمر خ�اص باإلجابة عى 
استفسارات املشاركني يف املناقصة بمقر ديوان 
محافظة الب�رة- مديرية العق�ود الحكومية 
الس�اعة الحادية عرشصباحاً  حس�ب التوقيت 
املح�ي ملحافظ�ة البرة م�ن ي�وم ) االثنني ( 
املص�ادف 30 /2015/11  علم�ا إن آخر موعد 
إليداع العطاءات الساعة الواحدة  ظهراً من يوم 
)االحد( املصادف12/6 /2015بتوقيت محافظة 
البرة املحي وبحضور ممثي الرشكات املتقدمة 

Basra Governorate / Directorate of government 

contracts is Pleased to re-announce  the group 

)2( of 2015 of tender  )6/ governorate Divan 

( for 2015 within allocations  of )operating 

budget ( project )Rehabilitation ,maintaining 

and operating stations , nets of heavy sewage 

and water rains in the Basra governorate 

center , regions of )Al-Ashaar ,Al-Rbaat ,Al-
Maakel with center stations )126 stations( (

with estimated cost  of)40,076,150,000( 

IQD only(  and completion time is )365days(

)thedegree&class/degree excellent /class: 

construction & electricity orspecialized 

companies in this field ()Tech.offer( Thus, 

the  interested specialized   foreign and local  

companies who should attend  the Governorate 

of Basra )Directorate of government contracts 

/Contracts Department( located in the 

governorate office  to  purchase of tender 

documents  at a non-refundable price )300, 

000(ID )three hundred  thousand IQ(starting 

from Wednesday 25/11/2015, noting that 

a special conference will be held to respond 

bidders' questions at the governorate office- 

directorate of government contracts ateleven 

o'clock 11:00 AM  Basra local time of Monday 

30/11/2015.

The bids submitting  closing date will be on 

Sunday 6 /12/ 2015  at 2:00 pm Basra local 

time, the bids must be submitted by authorized 

person. The bid  must be in must be submitted 

as one envelop contain three envelops, each one 
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مشروع تأهيل وصيانة وتشغيل محطات وشبكات المجاري الثقيلة واالمطار في مركز محافظة البصرة قواطع العشار والرباط والمعقل مع محطات المركز والبالغ عددها )126(محطة   (
 Rehabilitation ,maintaining and operating stations &nets of heavy sewage and water rains in the Basra governorate center

,regions of  )Al-Ashaar ),Al-Rbaat ,Al-Maakel with center stations )126 stations



خالل فرتة الفتح عىل أن يتضمن العطاء املقدم 
ثالث�ة ظروف داخل ظرف واحد  تحتوى عىل ما 

ييل:
ظرف يتضمن العرض التجاري   -1

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

رشوط التقديم:
يلت�زم مقدم العطاء بتقدي�م تأمينات أولية   -1
بمبلغ مقطوع بنسبة1% من الكلفة التخمينية 
ملي�ون  اربعمائ�ة  ق�دره)400,761,500( 
وس�بعمائة وواحد وس�تون الف وخمس�مائة 

دينار عراقي
ع�ىل ش�كل خطاب ضم�ان او ص�ك مصدق أو 
سفتجة نافذ إىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء 
املحدد يف وثائق املناقصة والتي تم تمديدها بمدة 
ال تقل عن 28 يوما صادر من مرصف معتمد من 
عموم محافظات العراق ال يقبل أي عذر بش�أن 

تأخري دفع التأمينات اعاله عىل ان
يك�ون خطاب الضمان موج�ه اىل الطرف االول 
)محافظة        البرصة- مديرية العقود الحكومية(

ويذكر فيه اس�م ورقم املناقص�ة املعنية وأن ال 
يكون خطاب الضمان مرشوطاً وان يدفع حني 

الطلب
يجب أن يكون املتقدم لرشاء أوراق املناقصة   -2
وكذلك مقدم العطاء إما املدير املفوض للرشكة 
أو حاص�ل ع�ىل توكي�ل أو تخويل رس�مي من 

الرشكة.
تقدي�م الكف�اءة املالي�ة م�ن خ�الل تقديم   -3
الحس�ابات الختامية للرشكة للسنوات الخمس 
األخرية )مربحة(  مصادق عليها من قبل محاسب 
قانوني ومؤيدة من السفارة العراقية)للرشكات 
األجنبية( وللسنتني االخريتني مربحة )للرشكات 

املحلية(.
يلتزم املشرتك بتقديم ما يثبت الكفاءة املالية   -4

له وكما ييل:
رأس مال الرشكة التأسييس  أ - 

of these three should contain the Documents 

as the following:-
1 - envelope includes commercial offer  

2 – Envelope includes the technical offer 
3–Envelope includes all the required 

documents
Submitting conditions:

1- a bidder is committed to submit  a bid bond 

of 1% which is equal to the estimated cost of
)400,761,500(      IQD, 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 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

2- The bidder must be either the authorized 

manager of the company or someone  having 

authorization of the company.

3- presenting  the financial capability  of 

the company )local or foreign(   through the 

presentation of the financial statement  of the 

company for the last five years )profitable(  

certified by a credited auditors   and certified 

by  the Iraqi embassy.

4- The bidder is committed to present what 

proves the financial capability  as follows :

a. The capital money of the company

b. b-The value of assets

c. c-The company's funding resources

5- presenting  )certificate of registration 

, registration  contract, the constitution  of 
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ب - قيمة املوجودات الثابتة
ج-   مصادر تمويل الرشكة

تقديم )ش�هادة التأس�يس، عقد التأسيس،   -5
النظام الداخيل للرشكة( وحس�ب طبيعة العمل 
املعل�ن عنه مصدق�ة وفق القان�ون عند تقديم 

العطاء )نسخة ملونة عدد 2(.
تقدي�م األعم�ال ) املماثل�ة لكاف�ة االعمال   -6
املذك�ورة ضم�ن امل�رشوع ( من خ�ال تقديم 
قائم�ة مفصلة باألعمال التي قام بتنفيذها مع 
بيان الجهة التي قام بالعمل لحس�ابها ويعتمد 
يف ذلك عىل الكتب الرسمية الصادرة من الجهات 
الحكومي�ة التي تؤيد القيام باألعمال املحالة أو 
املنج�زة عىل حس�ب حالته وتكون بم�ا ال يقل 
ع�ن ثاثة اعم�ال ك�ح�د ادنى خ�ال الخمس 
س�نوات االخرية مصدقة من السفارة العراقية 
يف بل�د التنفيذ وبكلفة ال تقل عن 60% من كلفة 

املناقصة اعاه . 
حجم االلتزام املايل :   -7

أ-  م�ن خال تقدي�م قائمة مفصل�ة باألعمال 
الت�ي يقوم بتنفيذها حالي�ا والتي لم تنجز بعد 
عند تقدي�م العطاء والجهة الت�ي يقوم بالعمل 
املتحققة  املالي�ة  لحس�ابها,وتقديم االي�رادات 

منها.
م�ن  املتحقق�ة  املالي�ة  االي�رادات  ب-تقدي�م 
املش�اريع املنج�زة  ال تقل عن  نس�بة 60% من 
الكلف�ة التخمينية لهذا امل�رشوع أي ال تقل عن 

)24,045,690,000(دينار عراقي.
تقدي�م ما يؤي�د الكفاءة بالتنفي�ذ مع بيان   -8
مؤه�ات الجه�از الفن�ي واملع�دات واآللي�ات 

التخصصية
تقديم ج�دول تقدم عمل أويل للمرشوع عىل   -9
أن يتم تقديم جدول عمل تفصييل بعد املبارشة 

باملرشوع لغرض املصادقة عليه.
يف حالة اشرتاك أكثر من مقاول  يف تقديم   -10
عط�اء واحد لتنفي�ذ العقد تكون مس�ؤوليتهم 

the company( according to the nature of the 

announced work certified according to law 
when submitting the tender )2 colored copies 

(
6- provide the similar implemented works 

through providing a detailed list of the works 
which he implemented with referring to the 

party for which he worked, depending on the 

official letters issued by government authorities 
that certify the implemented or awarded works 

on its statues ,no less than three works  during 
the last five years certified by the Iraqi embassy 

in the implementing country,  with cost which 
is no less than 60%of cost of tender above  .

7- The total amount of the financial commitment 

through providing a detailed list of the current 

projects that are not completed yet and the 

clients and the Authorities that own the projects 

when submitting the bid, on the condition  that 

the financial incomes of these projects should 

be no less than 60% of estimated cost of the  

current projects )24,045,690,000IQD(.

8- presenting what provide implementation 

efficiency ,the technical qualifications , 

equipment, and the specialized machines

9-Presenting a preliminary time schedule of 

work progress on the condition that a detailed 

work schedule should be presented after 

starting the project for assurance.

10-In case of  sharing of more than one bidder 

in presenting a tender to perform the contract, 

both parties would be responsible for the 

project on the condition of presenting the joint 

venture contract would be issued with the bid 

and presenting all the required documents for 

both companies .

11-present a cash flaw of the implementing  

company  of the  company )the cash flaw should 

be for  the last six months(

www.almustakbalpaper.net
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تضامنيلة تكافليلة يف ذللك لتنفيلذه على أن 
يقدم عقد مشلاركة مصادق عليه أصوليا مع 
العطاء مع تقديم كافة املستمسكات املطلوبة 

للرشكتني
11-تقديلم حركة مرصفية ملن قبل الرشكة 
املنفذة ) حركة أموال الرشكة يف املصارف لستة 

أشهر األخرية ( 
12-تقديلم قلرص ) CD ( يحتوي عى جميع 
قبلل  ملن  املقدملة  واملستمسلكات  األوراق 

الرشكة
13-تقديم كافة املستمسلكات باللغة العربية 

و اللغة االنكليزية .
14-تقديلم جميع الوثائلق الخاصة بالرشكة 
وبمديرها املفوض ووكالءه أو مخوليه مرتجمة 
إىل العربيلة ومصدقة من قبلل مرتجم قانوني 

معتمد وكذلك من السفارة العراقية
15-تقديم كافة املخططات وجداول الكميات 
األولية مفصلة ومسلعرة رقملاً وكتابة ولكل 
فقرة على حدة باإلضافلة إىل املبللغ اإلجمايل 

للمناقصة. 
16-ال يجلوز ملقدم العطاء شلطب أي بند من 
بنود مستندات املناقصة أوأجراءأي تعديل فيها 

مهما كان نوعه.
17-تلتزم الرشكة بتقديم هيكل فريق املرشوع 
وأسماء مدير املرشوع, مدير املشرتيات. برنامج 
ضمان الجودة, مع وصف خرباتهم وكفاءاتهم 

باإلضافةإىل االختصاصات األخرى.
مالحظلة /عى مقدمي العطلاءات مراعاة ما 

ييل:-
 .يتلم توقيع العقد خلالل )14 يوم( بعد تبليغ 

12-submit  a CD containing all the documents 

presented by the company

13-All the documents of the company should be 

submitted in Arabic and English languages.

14-All the documents of that are related to 

theCompany, the Manager of the Company, 

authorizedmanger, his agents or authorized 

people should be translated into Arabic 

language and certified by accredited translator 
andcertified by  the Iraqi embassy.

15-The bidder has to submit all the preliminary 

designs and detailed priced BOQs )in numbers 

and written( for each item in addition to the 

total amount of the tender.

16-The bidder is not allowed to delete or amend 

any item of the tender.

17-The company has to submit the project 

staff structure, showing thenames of the 

project manager, the procurement manager, 

quality assurance program and describing their 

experiences and efficiencies in addition to the 

other specializations.

Note/ the bidders  should take the following in 

to consideration  :

.The contract is to be signed in )14 days' time( 

after notifying the contractor of the awarding 

letter.

.Any condition or reservation that contradicts 

with the tender items is not applicable.

.The bidder should submit the current account 

number of the company immediately after the 

awarding in order that will be included in the 

contract )accredited Iraqi banks(.

.The tender and contracting procedures are 



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

املناقصة ال يعتد به.
 .االلت�زام بتقدي�م رقم الحس�اب الجاري بعد 
اإلحالة ليتم تضمين�ه يف متن العقد )مصارف 

عراقية معتمدة(.
.تخضع إجراءات املناقصة والتعاقد إىل تعليمات 
الحكومي�ة رق�م )2( لس�نة  العق�ود  تنفي�ذ 
2014والضوابط الصادرة من وزارة التخطيط 
ورشوط املقاولة إلعمال الهندسة املدنية وكافة 

التعليمات والقوانني العراقية النافذة.
 .إل�زام كاف�ة ال�ركات املتقدمة عن�د تقديم 
العطاء االحتفاظ  بنسخأخرى وذلك لألغراض 

التدقيقية.
 .تلت�زم الرك�ة بتحم�ل كلف�ة الفحوص�ات 
املختربي�ة الت�ي تتطلبه�ا املقاولة)الناجح�ة 
والفاشلة بالفحص املختربي ( ويلتزم املقاول 
بتقديم شهادة فحص عاملية ويتحمل تكاليف 
نق�ل امل�واد وإيصاله�ا إىل املوق�ع املخص�ص 

للعمل.
 .للدائرة الحق يف إلغ�اء املناقصة يف أي مرحلة 
من مراحلها قبل اإلحالة وعدم إجراء املفاضلة 
وحس�ب مقتضيات املصلح�ة العامة وال يحق 
للمش�ركني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض 

جراء ذلك.
 .عىل مقدم العط�اء بيان املوقع االلكروني يف 
وثائق العطاء الربيد االلكروني رقم واسم  عنوان 
الشخص املس�ؤول عىل متابعة االستفسارات 

التي تخص العطاء.
 .تلتزم الركات املقاولة برضورة مراجعة كل 
م�ن وزارة التخطي�ط ووزارة التج�ارة /دائرة 
مس�جل الركات لغ�رض تكيي�ف أوضاعهم 
املالي�ة والقانوني�ة وف�ق م�ا ج�اء بتعليمات 
تصنيف املقاولني رقم )3( لسنة 2009.بالنسبة 
للركات املحلية والضوابط الخاصة بالنسبة 

للركات األجنبية
 .يف حال�ة حص�ول نزاع ب�ني الطرف�ني تكون 
القوانني واملحاكم العراقية هي الجهة املخولة 

لحل النزاع.
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subjected to the instructions of government 

contracts )2( 2014  , the instructions issued 

by the Ministry of Planning , all  contracting 

conditions of civil engineering works  and all  

the Iraq valid instructions and  laws .

.All the bidders, when submitting bids, should 

keep another copies for auditory purposes.

.The company is committed to pay the cost of the 

laboratory tests that are required(succeeded 

& failed  in the laboratory test (    . Also, the 

contractor is committed to present a global test 

certificate and paying the costs of transferring 

and delivering the materials to the work 

specified location.

.The governorate of Basra has the right to cancel 

the tender at any stage before the awarding, 

without making superlative accordingto the 

public interestrequirements. The bidder has no 

right to ask for any compensation.

.The bidder has to submit all his contacts details 

)company website contact person Email, phone 

number( in the bidding documents.

.The contracted companies are committed 

to attend to the Ministry of Planning and the 

Ministry of Trade/ the office of companies' 

registration for illustrating their financial and 

legal situations according to the instructions of 

contractor's classification number )3( for 2009 

for the local companies and special instructions 

for foreign companies.

.In case of any dispute between the two parties, 

Iraqi laws and courts are the authorized party 

to solve the dispute.

.The bid should be valid as stated in)1( of 

submitting conditions 

.the bidder for which the tender is awarded should  

pay the  cost  of publishing and advertising

.If the bid closing  date is in an official holiday, 

the next working day   will be  the closing date 
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 .أن يكون العرض نافذ حس�ب ما ورد يف) 1( 
من رشوط التقديم 

 .يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش 
واإلعالن 

 .إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية 
يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي لليوم 

الذي   ييل  يوم العطلة
 .يف حالة طلب تمديد فرتة اإلعالن من قبل احد 
الرشكات يكون تقديم طلب التمديد قبل سبعة 

أيام من تاريخ غلق املناقصة 
 .تلتزم الرشكة بم�دة تنفيذ املرشوع  املحددة 

يف اإلعالن 
 .تدفع مس�تحقات الط�رف الثان�ي  بالدينار 

العراقي 
 .يف حال اختالف املعنى بني اللغة العربية واللغة 

االنكليزية تعتمد اللغة العربية
 .يتحمل من ترسو علية املناقصة تجديد خطاب 

الضمان 
 .تمت اعادة اعالن املرشوع لالس�باب الواردة 

ادناه:
-  ل�م تق�دم اعم�ال مماثل�ة من قب�ل بعض 

الرشكات 
-  لم تقدم حس�ابات ختامية لسنة 2014 من 

قبل بعض الرشكات 
-لم تقدم املستمسكات املطلوبة من قبل بعض 

الرشكات 
- قدم�ت اعم�ال مماثلة غري مؤي�دة من قبل 

الجهات املستفيدة 
- ع�دم توازن  بع�ض فقرات الكش�ف الفني 

املسعر من قبل بعض الرشكات 
حسب كتاب شعبة االحالة ذي العدد 5939 يف 

. 2015/11/24

to receive  the bids

.In case of request for extending the 
announcement time via one of the companies, 

the request should be submitted before seven 

days of the tender closing date.
.The company is committed to 

projectimplementation timewhich is specified  

in the announcement
.Second party payments will be paid in Iraqi 

Dinar (IQD(.
.In case of the difference in meaning between 

Arabic and English, the meaning of Arabic 

language will beconsidered.

.the bidder for whom the tender is awarded 

should renew the letter of credit

.the projects are re- announced for the 

following reason :

-some companies did not present similar 

works 

-some companies did not present estimated 

calculations for 2014  

- some companies did not present the required 

documents 

- beneficiary party presented  disapproved 

similar works 

- the  inequality  of some sections  of priced 

technical statement by several companies 

According to the letter of awarding division 

numbered 5939 on 24/11/2015 .
رئيس مهندسني

عيل اسامعيل جاسم
مدير العقود احلكومية 

Chief engineer
Ali  I . Jasim

 Director of government contracts



 
اع�رب م�درب املنتخ�ب الوطن�ي يحي�ى 
علوان عىل قناعته  باملس�توى الذي قدمه 
املنتخب يف ظل الظ�روف املتعلقة باألجواء 
الت�ي تج�ري فيه�ا املباري�ات، إذ ان بلوغ 
الجاهزية التام�ة تتطلب التواجد أكثر من 
عرشة أي�ام للتأقلم عىل األجواء الرطبة، إذ 
يتطلب الجسم نوعا من التكيف مع نسبة 
األوكسجني القليلة، وإذا استعرضنا نتائج 
منتخباتنا الوطني�ة التي لعبت يف مثل هذه 
األج�واء فلن نج�د تفوقا واضح�ا إال إذا كانت 
هن�اك فرتة طويل�ة كأن تكون هناك مش�اركة 
يف بطول�ة، ال ب�ل انن�ا ل�م نتمكن م�ن تحقيق 
االنتص�ارات الالفت�ة حتى مع املنتخ�ب الفائز 
بنهائيات أمم آسيا عام 2007 والذي تعادل مع 
تايالند، كما س�بق ان خرسنا أمام س�نغافورة، 
ومنذ قيادتي املنتخب يف التصفيات الحالية فإن 
املنتخ�ب لم يخ�رس يف أي م�ن مبارياته. بدورة 
اوضح لو استعرضنا نتائج املنتخبات اآلسيوية 
املش�اركة يف التصفيات املزدوج�ة خالل األدوار 
السابقة فإننا سنجد ان 95 باملئة منها قد نزفت 
النقاط خارج أرضها إما بالخسارة او التعادل، 
وهذا األمر ينطبق حتى عىل املنتخبات املرشحة 
للتنافس ع�ىل بطاق�ات التأه�ل اىل النهائيات، 
ويمك�ن الرج�وع اىل النتائ�ج للتأك�د من هذه 
الحقيقة. ويف مباراتن�ا أمام تايوان لقد واجهنا 
يف فريقا يلعب بعرشة مدافعني، ويعتمدون عىل 
الهجم�ات املرت�دة، ونحمد الله انن�ا تمكنا من 
تحقيق الف�وز، بعد ان لعبنا بش�كل صحيح، 
الف�رص  املناف�س  املنتخ�ب  ول�م نمن�ح 
إلخطار مرمانا. أما بالنسبة للتبديالت 
ف�إن املدرب هو األع�رف، وعندما ال 
يج�د حاجة إلج�راء التبديالت يفعل 

ذلك، وقد كانت تبديالتي لغرض قتل الوقت، 
ويمك�ن ان ال تأتي التبدي�الت بما يطمح له 
امل�درب، كما ح�دث يف مباراتنا الت�ي تعادلنا 
فيها مع تايلند، والتي أرشكنا خاللها البدالء 
لوقت غر قص�ر، وإذا كان هناك من يقول 
إننا لعبنا بمهاجم واحد فإني أرد بأني ألعب 
بأس�لوب جدي�د، واعتم�د ع�ىل أك�ر خطة 
هجومي�ة، وه�ي 4-2-3-1 التي تعتمد عىل 
أس�لوب الربط واالنتق�ال، والحظنا كيف ان 
من أح�رز الهدف األول ملنتخبن�ا هو الالعب 
رضغام إس�ماعيل. أم�ا ع�ن الحديث حول 
ع�دم إرشاك ه�ذا الالع�ب او ذاك، ف�إن لدى 
املدرب 23 العبا يختار التشكيلة التي يجدها 
املناس�بة ل�كل مب�اراة وحس�ب ظروفه�ا، 
ولي�س رشط�ا أن يزج ه�ذا الالع�ب او ذاك، 
فقد يجهزه ملباراة أخرى او يرتكه يكتس�ب 
الخرة الكافية إذا كان من الالعبني املدعوين 
حديث�ا ليعول عليهم يف املس�تقبل او يحرض 
املباري�ات ويت�درب م�ع املنتخ�ب ويتفاعل 
مع زمالئ�ه، ويف كل األحوال ف�إن التبديالت 
فلس�فة لدى امل�درب، وال يوج�د من يفرض 
علي�ه إرشاك ه�ذا الالعب او إبع�اد ذاك، وأنا 
اعتدت ع�ىل االنتقادات، فقد س�بق أن قالوا 
إنني سأفش�ل مع املنتخ�ب األوملبي، ولكني 
والحمد لله اعتمدت عىل األس�لوب الخططي 
نفس�ه، ونجحت يف تحقيق النتائج املنشود, 
واش�ار بالنس�بة لالعب جس�تن مرام فإنه 
لم يكن جاهزا هذه املرة، ولم يتدرب بش�كل 
صحي�ح، وهذا األم�ر اتفق في�ه معي املالك 
املس�اعد ورئي�س الوف�د واإلداري�ون، علما 
أن ه�ذا الالعب س�بق أن لعب أساس�يا أمام 
تايلن�د، وربما ألقى اخت�الف األجواء بظالله 
ع�ىل حماس الالع�ب واندفاع�ه يف الوحدات 

التدريبية.

أقر لوي�س إنريكي املدير الفني لفريق 
برش�لونة اإلس�باني، أن فريق�ه يمر 
بحالة جيدة، متوقعا أن يكون »القادم 
أفض�ل«، وذلك بعد الف�وز عىل روما 
اإليطايل بستة أهداف مقابل واحد، يف 
خامس جوالت املجموعة الخامسة 
ببطولة دوري ابط�ال اوروبا لكرة 
القدم عىل ملعب كامب نو، ليحسم 
التأه�ل إىل ثمن النهائ�ي يف صدارة 
املجموع�ة قب�ل الجول�ة الختامية 
للدور األول. وأكد إنريكي، يف مؤتمر 
صحف�ي عق�ب املب�اراة: »م�ن 
الالعبني  للغاية اس�تعادة  الهام 

املصاب�ني.. نقرتب من نهاي�ة العام، وهي 
الفرتة التي ستكون فيها الكثر من األمور 
ع�ىل املح�ك.. نري�د االس�تمرار يف صدارة 
الليغا والتق�دم يف الكأس والفوز بمونديال 
األندية«. وأوضح: »الالعبون أذكياء للغاية، 
ويعرفون أننا يف الثلث األول من املوسم وال 
ي�زال األفض�ل ق�ادم«. ورغم ذلك، أش�ار: 
»بالتأكيد يف لحظة معينة ستتغر األمور«، 
لذ »فالبد من االس�تعداد لتجاوز كل ما قد 
يحدث« طوال املوسم. وأبرز نسبة الفاعلية 
»املرتفعة للغاية«، و«الحالة الجيدة« التي 
يمر بها الفريق الكتالوني بعد االنتصارين 

األخري�ن، برباعي�ة نظيفة عىل 
حس�اب ريال مدريد يف الليغا، 
والفوز عىل روم�ا. وأضاف: 

ورغب�ة  ش�اركوا  الذي�ن  الالعب�ني  »أرى 
البدالء، وال يسعنى س�وى التفاؤل. وجود 
تفاه�م وانس�جام ب�ني الجمي�ع وه�دف 
مشرتك يساعد«. وأقر بأن الضغط املتقدم 
لفريق روما خالل الدقائق األوىل س�اعدهم 
يف تس�ير اللقاء بس�هولة. وأضاف: »رأينا 
خط�وط روما متقدمة، ووجدنا بس�هولة 
للضغ�ط  للتمري�ر،  مس�احات  ش�ديدة 
صعوبات�ه، ونحن متخصص�ون يف العثور 
عىل هذه املساحات«. وتابع: »توافق مييس 
مع الفريق عند عودته.. ش�اهدت سواريز 
يضغ�ط بعد 92 دقيقة م�ن اللعب ونيمار 
يضغط والحال كما هو مثلما كنا نلعب 
من قبل.. كل الفريق يهاجم ويدافع 
كخ�ط واحد«. وق�ال لويس انريكي 

وهو يش�يد بسواريز: »يبدو أنه كان يلعب 
يف برشلونة لسنوات وهو يستطيع أن يرتك 
الكث�ر من التأث�ر بمجه�وده«. وأضاف: 
»انه مثل تعويذة الح�ظ ألنه يجلب الكثر 
م�ن االيجابي�ة والق�وة ألداء الفريق وهو 
حاس�م بالنظر ال مكانات�ه«. وقال مدرب 
برشلونة: »عندما يش�اهد املدرب الالعبني 
وهم يستمتعون بأنفسهم فان هذا أفضل 
لكن بالتأكيد توجد أمور بحاجة للتحسن«. 
واختتم: »أثناء التدريبات س�نفكر يف طرق 
تجعلنا نؤدي األمور بش�كل أفضل.. توجد 
طرق أفض�ل لتنظيم الفري�ق بالتأكيد مع 
وج�ود 11 العب�ا«. ه�ذا وأك�د األرجنتيني 
ليونيل مييس، مهاجم برش�لونة اإلسباني 
، أن�ه »اس�تمتع« باملس�توى ال�ذي قدمه 

فريقه خالل الش�هرين اللذين ابتعد فيهما 
عن املالعب لإلصاب�ة، وذلك بعد الفوز عىل 
روما اإليطايل بس�تة أهداف مقابل واحد يف 
خامس ج�والت دور املجموع�ات ببطولة 
دوري األبط�ال األوروبي لكرة القدم، وهي 
املباراة التي ش�ارك فيها أساس�يا وسجل 
فيها هدفني. وأش�ار مي�يس يف ترصيحات 
بع�د املب�اراة إىل أن التفاه�م الكب�ر ب�ني 
الرازي�ي نيم�ار واألوروجوايان�ي لوي�س 
س�واريز يعتر أحد أسباب املستوى الرائع 
ال�ذي قدم�ه برش�لونة يف الوق�ت الح�ايل. 
وأوض�ح: »عالقتنا جي�دة للغاية، ونحاول 
االستمتاع بكل مباراة نلعبها، نحب القيام 
باألمور عىل نحو جيد ألن لدينا مسئوليات، 
حي�ث إنن�ا نح�ب الف�وز، ولكنن�ا نري�د 
االستمتاع كذلك«. وحول غيابه عن املالعب 
لش�هرين نتيجة االصاب�ة التي تعرض لها 
يف أربط�ة الركبة، ق�ال إنه كان يس�تمتع 
باملس�توى الذي يقدمه الفري�ق خالل تلك 
الف�رتة. وأضاف: »اس�تمتعت كمش�اهد، 
ولك�ن املش�اركة يف اللعب أجمل«، مش�را 
إىل أن حس�م التأهل إىل ثم�ن نهائي دوري 
األبط�ال قبل جول�ة من ختام منافس�ات 
دور املجموع�ات دلي�ل ع�ىل أن برش�لونة 
»يق�وم بواجب�ه عىل نح�و جي�د، ولكن ال 
ي�زال أمامن�ا طريق طويل، مث�ل مونديال 
األندية الذي أتمنى أن نفوز به«. من جانبه 
أع�رب مهاج�م برش�لونة، األوروغوياني 
لويس س�واريز، عن سعادته بعودة زميله 
بالفري�ق الكتالون�ي، األرجنتين�ي ليونيل 
مي�يس م�ن اإلصابة ومش�اركته يف الحفل 
التهديف�ي الكب�ر عىل روم�ا اإليطايل 1-6 
بدوري األبطال األوروب�ي. ويف ترصيحات 
صحفي�ة عقب اللق�اء قال س�واريز الذي 
سجل ثنائية إىل جانب الرغوث: »كل العب 
يشارك عليه أن يحقق ما يطلب منه، قدمنا 
مب�اراة مثالية ومتكاملة، رغم أننا لم نجد 
مساحات يف الشوط األول«. وأضاف تعليقا 
عىل تس�جيله خمس�ة أه�داف يف الجوالت 
الخمس ب�دوري األبطال: »أنا وليو ونيمار 
متواج�دون م�ن أج�ل مس�اعدة الفريق، 
مي�يس هو األفضل فينا وأش�عر بس�عادة 
كبرة ملش�اركته يف تس�جيل األهداف معنا 
وإلكمال�ه املباراة«. وضمن برش�لونة بهذا 
االنتص�ار صدارت�ه للمجموعة الخامس�ة 
برصي�د 13 نقط�ة، يليه باي�ر ليفركوزن 
وروم�ا ولكل منهما خمس نقاط، ثم باتي 

بوريسوف البيالرويس برصيد اربع نقاط.

انريكي يعلن رغبة برشلونة بالفوز بثالث بطوالت قادمة

مييس: استمتعت باألداء الذي قدمه زمالئي يف فرتة غيايب
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أعرب الدويل األملاني مسعود أوزيل، صانع ألعاب 
أرس�نال اإلنجليزي لكرة القدم، عن سعادته 
الكب�رة م�ن الف�وز الكب�ر ال�ذي حققه 
الغانرز ع�ىل دينامو زغ�رب الكرواتي يف 
الجول�ة الخامس�ة م�ن دور املجموعات 
ب�دوري أبط�ال أوروب�ا بنتيج�ة ثالثية 

نظيفة. وقال أوزيل عر صفحته الرسمية عىل موقع 
التواص�ل االجتماع�ي »فيس�بوك«: »التأهل إىل دور 
ال16 يف تشامبينز ليج أصبح يف إيدينا األن مجدًدا«. 
وأضاف: »أوجه الش�كر لكل جماهر أرس�نال عىل 
املس�اندة الكب�رة للفري�ق ، األم�ور يف أيدينا األن«. 
وكان أوزي�ل قد تألق وأحرز اله�دف األول يف املباراة 
قبل أن يضيف التش�يي الدويل أليكيس�س سانشيز 
هدف�ني لتعزز أم�ال الغانرز يف التأه�ل من جديد إىل 

الدور املقبل. من جانبه أبدى الفرنيس آرسني فينغر 
املدي�ر الفني لفري�ق آرس�نال اإلنجلي�زي، قناعته 
بق�درة فريقه ع�ىل التأه�ل إىل ثمن نهائ�ي بطولة 
دوري ابطال اوروبا لك�رة القدم، يف الجولة األخرة 
من دور املجموع�ات بالبطولة القارية، حينما يحل 
ضيفا عىل أوملبياك�وس اليوناني، وذلك عقب الفوز 
ع�ىل دينامو زغرب الكروات�ي بثالثية نظيفة أحيت 

آماله يف العبور إىل الدور التايل.

أوزيل: تأهل أرسنال أصبح يف أيدينا اآلن

علوان : واثق من نجاحي يف قيادة األسود للتأهل
اىل التصفيات املزدوجة

الواسطي: نجاح الدورة التدريبية والتحكيمية العربية 
المستقبل العراقي/ وكاالتفتحت األفاق آسيويا

المستقبل العراقي/ وكاالت
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اك�د رئي�س االتح�اد العراق�ي املرك�زي للكي�ك 
بوكس�نغ قاس�م الواس�طي ان نج�اح ال�دورة 
التدريبي�ة والتحكيمية بأرشاف االتح�اد العربي 
للعبة فتحت األفاق اسيويا ألقامه العديد منها يف 

العاصمة بغداد.
وقال الواسطي: ان » نجاح الدورة التي أقيمت يف 
ن�ادي النجدة الريايض بمش�اركة أكثر من )30( 
مدرب�ا و)25( حكما وبأرشاف مبارش من رئيس 
االتح�اد العرب�ي للعب�ة الدكتور باس�ل الش�اعر 
وكذلك األمني العام محمد غازي الش�لول جعلتنا 
نفكر جديا بإقامة دورات أس�يوية ايضا يف بغداد 
».وأض�اف رئي�س االتح�اد ان » رئي�س االتح�اد 
األس�يوي للعبة اإليراني الجنس�ية نصري أتصل 
بن�ا هاتفيا معرا عن فرحته وش�كره ملا يقدمه 
االتحاد العراقي م�ن أجل تطوير وتأهيل املدربني 
والحكام العراقيني وتواجدهم يف املحافل الدولية، 

مبينا ان نصري يرغب كثرا بزيارة بغداد وأقامه 
دورات تطويرية وأولية خالل الفرتة املقبلة«.
وتاب�ع الواس�طي ان » أتحاد اللعبة يس�ر 

وفق خط�ط منهجية ومدروس�ة الهدف 
منه�ا توس�يع القاع�دة الرياضية أوال 
التدريبي�ة  الجاهزي�ة  اىل  والوص�ول 
والتحكيمية فضال عن أعداد املنتخبات 
واملعاي�ر  األس�س  وف�ق  الوطني�ة 

الرياضية األكاديمية ».
وخت�م رئيس االتحاد حديث�ه قائال انه 

» نق�دم ش�كرنا وعرفانن�ا ملدير رشطة 
النج�دة العمي�د صف�اء حس�ون وكذلك 

معاونه العميد احمد شامخ وكذلك رئيس 
الهيئ�ة اإلداري�ة الكابت�ن مصطفى جبار 
عل�ك وأمني الرس األس�تاذ حي�در العتابي 
ومدير ادارة الن�ادي الكابتن ضياء كاظم 
ع�ىل دورهم الكبر يف نج�اح الدورة وعىل 

استضافتهم لها ».

الس�لة  بك�رة  الرشط�ة  فري�ق  ع�زا 
خسارته أمام امليناء يف الدوري املمتاز 
ألس�باب إدارية وفنية، كاش�فا أن من 
هذه األس�باب س�وء التحكي�م وعدم 
تس�لم املس�تحقات املالية، فيما اعتر 
أن تلك األس�باب غر م�ررة بعد األداء 
ال�يسء لالعبني. وقال م�رشف الفريق 
عالء بحر العل�وم: إن »أس�بابا إدارية 

وفنية كان�ت وراء خس�ارة الفريق يف 
مباراته أمام املين�اء التي جرت ضمن 
منافسات دوري السلة املمتاز«، مبينا 
أن »من تلك األس�باب سوء التحكيم يف 
املب�اراة فضال عن الغ�رور الذي انتاب 
الالعبني بع�د األداء الجي�د يف البطولة 

العربية«.
وأضاف بحر العلوم أن »من األس�باب 
األخ�رى ه�و ع�دم الت�درب بالش�كل 
املطلوب بعد عودة الفريق من املشاركة 

يف البطول�ة العربي�ة الت�ي 
جرت يف اإلم�ارات«، معترا 

أن »من أس�باب ذلك هو عدم 
املس�تحقات  الالعب�ني  تس�لم 

املالية للموسم املايض والحايل«. 
وأوضح بح�ر العل�وم أن »هذه 

االس�باب لم تك�ن مررة للخس�ارة 
س�يما بعد األداء اليسء الذي ظهر 

عليه العبو الفريق يف املباراة«.

وافق االتح�اد العراقي املركزي للج�ودو، عىل إيفاد حكمني 
ومدرب�ني لل�دورات العاملي�ة التخصصي�ة الت�ي س�تقام يف 
العاصم�ة الياباني�ة طوكي�و منتصف ش�هر كان�ون األول 
املقب�ل. وق�ال األمني الع�ام املس�اعد لالتحاد مع�ن الهر يف 
ترصيح صحفي أن »االتحاد الياباني سيتحمل تكاليف حكم 

ومدرب، فيما س�يتحمل االتحاد العراقي تكاليف 
إيف�اد م�درب وحكم، ألهمية ه�ذه الدورات من 
الجانب العمي كونهما من دورات املستوى األول 

بالجودو«.
واشار اىل ان »االتحاد املركزي للعبة أتاح للحكام 

واملدربني الراغبني باملشاركة التقديم عىل النفقة 
الخاصة.

فريق الرشطة السلوي يربر خسارته أمام امليناء

احتاد اجلودو يوافق عىل ايفاد حكام ومدربني 
اىل طوكيو
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ابتكارمستحرض مضاد للحساسية
الطبي�ة  الجامع�ة  علم�اء  اكتش�ف 
املص�در،  نباتي�ة  يف س�يبرييا م�ادة 
ال�رد  حج�ب  بواس�طتها  يمك�ن 
املناعي للجس�م، وليس كبح اعراض 
الحساس�ية كما تفعل املستحرضات 
املس�تخدمة حاليا.ويش�ري الباحثون 
اىل ان ربع س�كان األرض يعانون من 
الحساس�ية بدرج�ات متفاوت�ة. أي 
ان هذا املس�تحرض س�يحظى بطلب 
واسع، لعدم وجود مثيل له يف العالم.

وتق�ول الباحثة كس�ينيا روفكينا ان 
مصدر هذه املادة هو نبات الربس�يم 

الحج�ازي املنت�ر يف العال�م. ه�ذا 
النب�ات غن�ي بالس�كريات املتع�ددة 
التي يمكن الحصول عليها منه والتي 

تشكل اساس هذا املستحرض.
وسيعرض هذا املستحرض الذي يمنع 
ظه�ور الحساس�ية ولي�س كبحه�ا 
يف الصيدلي�ات ع�ى ش�كل أق�راص 
وكبس�والت للكبار وبأشكال خاصة 
لألطف�ال. حيث يج�ري حاليا العمل 
ع�ى الحصول ع�ى الجرع�ة املثالية 
من املس�تحرض وتكنولوجيا انتاجه، 

وكذلك تحديد درجة سّميته.

قال�ت نتائ�ج دراس�ة كندي�ة مح�دودة إن 
الع�اج بالض�وء - الذي يس�تخدم منذ وقت 
طويل لتحسني الحالة املزاجية ملن يشعرون 
بالكآب�ة عندما يك�ون النهار قص�ريا تغيب 
عنه الش�مس - يمكن أن يعالج أيضا حاالت 
االكتئاب غ�ري املوس�مية.وقال الباحثون يف 
دورية )جاما( للطب النفيس إن االكتئاب من 
أش�يع أمراض اضطرابات الصحة النفسية 
عامليا والس�بب الرئييس لبعض أنواع اإلعاقة 
وتردي جودة الحياة.ويف حني أن الكثريين من 
مرىض االكتئ�اب يمكن عاجه�م بالعقاقري 
أو بأس�اليب الط�ب النفيس ف�إن مثل هذه 

الخيارات ال تصلح للجميع وأن بعض املرىض 
ال يلتزم�ون بالعاج بس�بب اآلث�ار الجانبية 
أو عوام�ل أخرى تتعل�ق بإمكانية الحصول 
عى العقاقري أو تحم�ل أعبائها املادية.وقال 
ريمون الم م�ن جامعة كولومبيا الربيطانية 
»هذه الدراسة هي األوىل التي تبني أن العاج 
بالضوء وح�ده فع�ال واألوىل، التي تتضمن 
مقارنة ب�ني العاج بالض�وء والعقاقري معا 
وبني الضوء وحده.وق�ال إن العاج بالضوء 
ومض�ادات االكتئ�اب معا مفي�د لكن بعض 
امل�رىض قد يحبذون أوال محاولة العاج دون 

عقاقري وقد يختارون العاج بالضوء.

الضوء خيفف أعراض االكتئاب
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امليزان

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم:االفاعي تغ�ري جلدها الذي يضي�ق عليها الن نمو 
جسمها يفوق نمو جلودها فيصبح الجلد ضيقا عى الجسم 

، وتغري جلدها عدت مرات يف السنة وذلك حسبما نموها 
ه�ل تعلم:عدد البيض التي تضعه ملكة النحل يوميا يرتاوح 
ب�ني 600 -2000بيض�ة وه�ذا العدد يختل�ف تبعا إلختاف 

فصول السنة وقدرة امللكة عى وضع البيض وعمرها 
هل تعلم:أرسع ن�وع البكرتيا مجهرية ع�ى اإلطاق، تقفز 
50 ضعف طولها يف قفزة واحدة، مندفعة بواس�طة مروحة 

تدور برسعة ماءة مرة يف الثانية الواحدة   
ه�ل تعلم:أحد أن�واع الروبيان يمكن لبيض�ه املحافظة عى 
حيويت�ه ط�وال مائة ع�ام بدون م�اء . . ث�م يفقس عقب 
س�قوط املطر، وينمو ويضع بدوره البي�ض، قبل أن تجف 

مياه املطر 
هل تعلم:الحرة املسماة ) بخنفساء السجادة ( قد وضعت 
يف زجاج�ة مغلقة ، وبقيت فيها حي�ة دون طعام . إذ كانت 
تقت�ات يف ه�ذه املدة عى جلدها الذي كان�ت تبدله من حني 

آلخر 
هل تعلم:الس�مكة التي تملك أسنانا اكثر من أي حيوان آخر 
هي س�مكة القط�ة إذ لديها 3980 س�ناً اما الس�مكة التي 
تملك اقل أسنانا فهي سمكة الكر كون وهذه السمكة تملك 

سنني فقط

ينصب اهتمامكم حول موضوع الراكة 
– ابحث�وا ع�ن قاس�م مش�رتك يجمعكم 
ب�ركاء العمل والعاطف�ة . فرتة متوترة 
وقد تتورط يف أزمة ما . قد تضطر إلبطاء 
مس�ار األمور و الخط�وات او تغيري نمط 

معني وال بأس يف ذلك .

يرتاكم العم�ل لديكم – حاول�وا انجاز ما 
بوسعكم دون اهمال صحتكم – ال تدخلوا 
يف مواجه�ة مع زميل . تكث�ر اللقاءات و 
االجتماع�ات وتح�رض لورش�ة عم�ل او 
تهتم بوضع صحي . تكثر املس�ؤوليات و 

االلتزامات عى انواعها .

تش�تد رغبتك�م يف التق�رب م�ن احبائكم 
وتعزي�ز العاقه معه�م – حاول�وا تفهم 
وجه�ة نظره�م وال تبالغ�وا يف طلباتك�م 
منهم . تحتف�ل بإنجاز او انتصار و تنمو 

بعض العاقات و تزدهر .

تنهمكون يف امور لها صلة بالبيت والعائلة 
– ال تحاولوا فرض وجهة نظركم عى احد 
افراد العائلة – بوسعكم ادخال اي تعديل 
مطلوب عى مس�كنكم . قد يكون هنالك 
بعض االتباس�ات تجعل طباع�ك متقلبة 

وقد يتعكر مزاجك .

تنش�طون يف الس�فر واالتصاالت – كونوا 
اكث�ر صربا عى الطرقات – يوم مناس�ب 
الجتي�از امتح�ان . تتمت�ع بطاقة فكرية 
و جس�دية كبرية . زي�ارة او خرب يفرحك 
. الظ�روف تش�جعك ع�ى توس�يع دائرة 

التحرك فا تقف متفرجا .

ثمة فرصة ملكسب مايل من عمل اضايف – 
منكم من يس�رتد ماال يعود له او يحصل 
عى هدية – خفف�وا من النفقات . تفرح 
لتس�وية مالية او مصالح�ة . تدفع مبلغ 
م�ن املال لتصليح�ات منزلية او لتس�ديد 

قسط معني .

والحيوي�ة  بالنش�اط  مش�حونون  انت�م 
وقادرون عى انجاز الكثري منم مشاغلكم 
– ال ت�رتددوا يف ف�رض وجه�ة نظرك�م . 
تع�رف تطورات مهم�ة و أخبار س�ارة . 
تهتم لب�دء خطة جديدة و لتطوير حياتك 
. تتحسن املعنويات و تستعيد حماستك . 

يس�يطر التع�ب عليكم للي�وم الثالث عى 
الت�وايل – انج�زوا فقط ما بوس�عكم من 
عمل عاجل واخلدوا اىل الراحة . حاذر من 
التأخ�ري و الرتاجع و املحتال�ني . قد تقع 
ضحي�ة التباس او فوىض . ال تجازف بأي 

جديد كي ال تصاب بخيبة امل .

تنش�طون اجتماعيا وتلتق�ون االصدقاء 
ومنك�م من يش�ارك يف مناس�به س�عيدة 
– تجنب�وا انتقاد احده�م . يحمل فرصة 
مناس�بة لحش�د التأيي�د و الدع�م . أن�ت 

بحاجة اىل اعادة التواصل مع احدهم . 

ترتكز جهودك�م نحو عملك�م وعاقتكم 
باملس�ؤولني – بوس�عكم اثبات جدارتكم 
والدف�ع بمصالحك�م – يوم مناس�ب ملن 
يبح�ث ع�ن عم�ل . ال ترتجل عم�ا و ال 
بالواجبات فاألضواء مس�لطة  تس�تخف 

عليك . كن جاهز لتحمل املسؤولية .

تنشطون يف سفر او اتصال بعيد – كونوا 
امثر صربا اثناء قيادة السيارة يف الشوارع 
املفتوح�ة . تعي�ش لحظ�ات جميلة جدا 
فالحظوظ قوية و اىل جانبك فا تستسلم 
. ثابر وال تخش من الجديد .افضل الفرص 

و الحظوظ .

املالي�ة  ش�ؤونكم  ضب�ط  يف  تنهمك�ون 
املش�رتكة ورغ�م النفق�ات ثم�ه فرص�ة 
ملكس�ب مص�درة رشاك�ة او تعوي�ض . 
حاول ترتيب األوضاع و تصحيح األخطاء 
. س�ارع اىل تصحيح األخطاء و اس�تعادة 

ثقة اآلخرين .

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

طبق اليوم

1 نصف النصف o أمانع
2 مجموعة م�ن محموعات متتالية 

o أعلو
3 نص�ف منار o الع�ب تنس أمريكي 

من أصول ايرانية
4 متشابهة o كثري هطول املاء.

5 س�ال )مبعث�رة( o تخطى مرحلة 
الطفولة o قرأ

o رم�ي الرم�اد يف  6 أث�ار انتباه�ه 
العيون o نعم )مبعثرة(.

7 ذرة م�ن املادة فقدت أو اكتس�بت 
الكرتون�ا o نص�ف من�اص o ح�رف 

نصب.
8 ه�دم وس�وى باألرض o تس�تحق 

الشفقة.
9 قارة o لم يعد يذكر.

10 العب كرة س�عودي سابق سجل 
ثال�ث أفضل ه�دف يف تاري�خ كأس 

العالم ضد بلجيكا.

1 نجم التنس االسباني.
2 اسطورة التنس االملاني.

3 ازدحم o ماكنة بحث انرتنت عاملية 
o نصف واصل.

4 بمعن�ى o حرف للتأكيد عى صحة 
رأي.

5 كون شيئا من املعدن o اختلف عن 
البقية o سال

6 الع�ب تنس أمريك�ي معتزل حقق 
14 لقبا يف تاريخه الريايض

 o الطعام)معكوس�ة(  ده�ن   7
يع�ود ع�ن رأي�ه وال يحقق م�ا وعد 

)معكوسة(.
 o معت�زل  برازي�ي  تن�س  الع�ب   8

سهولة
9 بطل�ة كأس العال�م يف ك�رة القدم 

.1990
لك�رة  امل�ري  املنتخ�ب  لق�ب   10

القدم.

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير: 
كيس خبز توست

ليرت حليب
2 قشطه بوك

100غ زبده لورباك
4 م ك سكر
4 م ك نشا

2 كوب قطؤ
م ك ماء الزهر

2 م ك هيل مطحون ناعم
فستق للتزين

طريقة تحضري عيش الرسايا بلهيل
1. نحمص التوست ونطحنه علربوسيرس 
وندوب الزبده لورباك ونخلطه مع التوست 
املطح�ون والهي�ل املطح�ون ونض�ع اول 

طبقه بيصينيه ونرش عليها القطر.
2. نك�ون حرضن�ا املهلبي�ه لي�رت الحليب 
وعندم�ا يس�خن نضي�ف القش�طه ب�وك 
والس�كر وماذ الزهر وندوب النشا ونضعه 
الغلي�ان ونضع�ه ف�وق  ونحرك�ه حت�ى 

التوست ايل بيصينيه.
3. ن�رش باقي التوس�ت املطح�ون ونضع 
الصيني�ة بلف�رن حت�ا تس�خن وم�ن ث�م 
نحم�ر الوجه وعندما نخرجه�ا من الفرن 
نرش عليها باقي القطر ونزينها بلفس�تق 

وصحه وهنا.

عيش الرسايا باهليل

معلومات  عامة
فوائد التني

1. الوقاية من الرسطان
يحتوى التني عى مركبات تسمى ) الكومارين 
( ، والتى من شأنها ان تقلل من خطر االصابة 
برسطان الربوستاتا. يمكن ايضا اذا تم تناول 
التني بانتظام ان يساعد عى التقليل من خطر 

اإلصابة برسطان الثدي ورسطان القولون.
2. يخفض الكولسرتول

توجد مجموع�ة من األلياف القابل�ة للذوبان 
املوجودة يف التني تس�مى )البكتني( والتى من 
شانها ان تساعد يف خفض نسبة الكولسرتول 

يف الدم.
 3. يمنع ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

احتواء فاكهة التني عى البوتاسيوم، أوميغا 3 
وأوميغا 6 يس�اعد عى الحفاظ عى مس�توى 
ضغ�ط الدموبالتاىل فأنه يمنع حدوث النوبات 

القلبية التاجية. 
 4. عاج السكري

الخصائ�ص  م�ن  الكث�ري  له�ا  الت�ني  اوراق 
الش�فائية. تحت�وى اوراق الت�ني ع�ى مركب 

الديكوتيون .

مرتجم سحري ناطق من اليابان

من هنا وهناكمعنى الفساد السيايس

حسني الساعدي

سأل طفل والده : مامعنى الفساد السيايس 
؟

فأجاب�ه)) ل�ن اخ�ربك النك صغ�ري وصعب 
علي�ك يف ه�ذا الس�ن ان تفهم ولك�ن دعني 
اقرب لك املعن�ى (( واضاف )) مثاً انا انفق 
عى البيت فأس�مى الرأس�ماليه . وامك تدير 
ش�ؤون البيت فهي الحكومه . وانت ترف 

املال ويطلق عليك الش�عب . واخوك الصغري 
هو املن�ا يطلق عليه املس�تقبل . والخادمه 
الت�ي تعي�ش ع�ى خدمتن�ا اس�مها القوى 

الكادحه ((.
فذه�ب الصغري يفك�ر باملوض�وع ويف الليل 
لم يس�تطع النوم فقام من فراشه قلقاً وملا 
سمع اخاه الصغري يبكي ذهب اليه فوجده 
ب�دون حفاظه . ثم ذهب ليخرب امه فوجدها 
غارقه يف النوم ، ولم يجد والده فذهب يبحث 

عن�ه يف ارج�اء البيت فس�مع صوته يضحك 
مع الخادمه فذهب اىل فراشه. 

ويف الصب�اح ق�ال البيه - لق�د عرفت معنى 
الفساد السيايس . هو عندما تلهو الرأسماليه 
بالقوى الكادحه وتك�ون الحكومه نائمه يف 
س�بات عميق . عندها يصبح الش�عب تائهاً 

ومهماً . واملستقبل غارقاً يف القذاره . 
هل كان الطفل مصيبا يف تحليله وهل ينطبق 
عى واقعنا اليوم وحكومتنا الرشيده ......!!

أنتجت رشكة »باناس�ونيك« مكرب صوت 
يحل محل املرتجم الفوري حيث يتيح لك 
التكل�م بلغة ما ليق�وم الجهاز بالرتجمة 
إىل لغ�ة أخ�رى تختارها ومن ث�م تكبري 

الصوت وكأنك تتكلم تلك اللغة.
اس�م  »باناس�ونيك«  وأطلق�ت 
»megaphone« عى املرتجم الجديد الذي 
تم�ت تجربته يف مط�ار طوكي�و الدويل، 
ويس�تطيع الجه�از الرتجم�ة حاليا بني 
اللغ�ات اإلنجليزية والياباني�ة والصينية 

والكورية.
ويب�ني الفيدي�و ال�ذي نرت�ه الركة، 

إحدى املوظف�ات يف املطار وهي تقول يف 
مكرب الصوت باللغة اليابانية إن »الحافلة 
ستصل قريبا«، ليرتجم الجهاز تلقائيا ما 
يق�ال إىل اإلنجليزية والصينية والكورية.

اختي�ار  للمس�تخدمني  يمك�ن  كم�ا 
اللغ�ة الت�ي يريدونها لرتجم�ة كلماتهم 
باس�تخدام الشاش�ة التي تعمل باللمس 
عى الج�زء العلوي م�ن الجهاز.يذكر أن 
الجهاز م�ا يزال تح�ت التجربة ويتطلب 
تحس�ينات جديدة ليعمل بكفاءة أفضل، 
ومن املنتظر أن يتم تزويد الجهاز بلغات 

اخرى قد تكون العربية إحداها.

عـامـوي

افـقـي

بدون تعليق
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ال يوم يشبه سواه
ات امض���اء

ريم قيس كّبة 

مس���احة لل���رأي

مهما تش�ابهت التفاصيل أو تطابقت.. مهما بدت الدقائق والساعات 
رتيبة روتينية مكررة.. لكن دائما ثمة جديد..

اليوم بتاريخه ودقائقه يختلف.. الش�مس ترشق بزاوية ميل جديدة.. 
وتك�ون األرض قد تحركت ودارت والقم�ر دار حولها.. تتباين الكواكب يف 
دورات أفالكها لتخلق كونا مغايرا يف كل دقيقة.. فال تعود الس�ماء تش�به 
نفسها وال الغيوم وال املطر.. الخرضة تنمو أو تخبو والحيوات تمتّد وتكرب 
أو تضمح�ل.. تولد مخلوقات وتفنى أخرى.. أحداث جديدة تحدث وأهوال 
تح�ل وأفراح تتفجر.. ثمة دائما ما هو جديد جدير باالكتش�اف واملعرفة: 
معلومة.. طرفة.. كتاب.. لوحة.. أغنية.. قطعة موسيقية.. متعة جديدة.. 

شباك جديد.. شارع جديد.. مكان جديد.. إنسان جديد..
األرض التي نقف عليها وهي تدور توشوشنا بأن ال يشء يشبه نفسه.. 
وال يشء يبق�ى ع�ى ما هو علي�ه.. كل ما حولنا يتغري مهما بدا ش�عورنا 
روتينيا ومهما بدت الس�يناريوهات معروفة لدينا.. مهما رس�منا يف البال 
من اس�تباقات فدائما ثمة مفاجأة تباغت خطواتنا املعتادة.. ودائما ثمة 
يشء غري متفق عليه وغري محس�وب قد يلّكئ أو يربك نسقنا اليومي.. أو 
قد يذكيه ويلّونه وينفخ يف رماده شيئا من جمر الحياة.. ومهما بدت جثة 
الوقت ثقيلة أحيانا ولبس�ت الدقائق سوادها وعتمتها.. فثمة ما قد يبعث 

فيها النبض ويبث هواءه النقي يف رئاتها فتتفتح مثل وردة برية..
كل يشء حولن�ا متغ�ري مهم�ا غفلنا أو نس�ينا.. ولذا فال يوم يش�به 
الذي س�بقه أو الذي يليه.. ل�كل يوم بصمة مميزة مختلف�ة.. حقيقة لو 
أدركناه�ا واس�توعبنا عمقها الس�تطعنا أن نلج حياتنا دائم�ا من أبواب 
جديدة ولفتحنا شبابيك أخرى ألزمنة قادمة لن تكون معروفة أو مقروءة 
لدينا.. مش�اعرنا ال تش�به نفس�ها.. وال البرش الذين من حولنا يشبهون 
أنفس�هم.. وال الش�جر وال الطرقات.. ال الحي الناب�ض وال الجماد البارد 
يبق�ى ع�ى حاله.. وكل ما نح�ن بحاجة إليه هو أن ن�درك هذه الحقيقة 
وأن نتعام�ل عى أساس�ها.. فإذا ما نجحنا يف خل�ق تحايالت طفيفة ملرة 
أو لربهة وأحسس�نا بقيمة ذلك التغيري.. س�يمنحنا ذل�ك قوة وقدرة عى 
تصدي�ق أنفس�نا وعى خلق تفاؤل داخيل س�يكون ح�ارضا فينا رغم كل 

يشء..
بهذا الوعي نس�تطيع تطويع أعتى األزمات الحياتية والنفس�ية التي 
ق�د تثقل وطأتها عى دقائق يومنا.. ونس�تطيع العمل عى حياكة “اآلن” 
و”اآلت�ي” بما يك�ر النمط أو يغريه.. نس�تطيع.. إذا أردنا.. وبيشء من 
ذل�ك الوعي أن نواجه عواملنا ببس�الة وإقدام املرّص ع�ى الحياة.. وبجرأة 
الواث�ق من عزيمته وقدرته عى التطور.. واملؤمن بجدوى وبقيمة ومعنى 

أن يكون عى قيد الحياة..
نس�تطيع مثال أن نقهر أك�رب األحزان بضحكة من القل�ب يف عالم قد 
ال يجي�د الضحك.. وأن نحب يف عالم قايس القل�ب أو عديمه.. وأن نرقص 
عى جراحنا مهما بدت عميقة موغلة يف وجعها.. نس�تطيع بالعطاء مثال 
أن نت�وازن فنضفي عى أيامنا تلك البهجة التي نقرأها يف عيون اآلخرين.. 

يمكننا أن نحلم وأن نؤمن بأحالمنا فنحياها..
يمكنن�ا بقليل من التف�اؤل أن نرمي بحجرة صغ�رية نحرك بها بركة 

األيام التي قد تبدو متشابهة وهي ال تشبه إال تصوراتنا..

ح�ن كتبت حنا أراندت كتابها ع�ن “إيخمان يف القدس” كانت 
تسعى إىل تبيئة مفهوم “تفاهة الرش” يف املجال اإلنساني املعارص، 
بما هو تجاوز غري مفهوم يف السياسة واألخالق والعقيدة، كان يف 
اعتقادها أن إرادة األذى زيغ ملتبس، ال تفره صولة االنتقام وال 
التس�لط، ولم يْنأ عن فهمها أن الرش س�قم مقيم يتجاوز املحرقة 
اليهودي�ة، إىل كل اقرتاح�ات امل�وت الغفري، ح�ن يرتاكم بصفات 
وأش�كال مرعبة دون مربر وال دليل، له�ذا اعُتربت أطروحتها ملدة 
غري يس�رية س�ندا ملحاوالت فهم الوحشية األس�طورية الفجائية 

وغري األصلية للمجتمعات.
لكن املفهوم الدال عى التوحش اإلنس�اني وعى انعدام املربر يف 
األذى، والعبثية يف التعذيب والقتل، كان ش�امال لالنحراف البرشي 
تاريخي�ا إىل تخفيف العالم من تخم�ة األصول والهويات، ذاك كان 
ديدن الح�روب الدينية والطائفية والعرقية م�ن حرب طروادة إىل 
الح�رب العاملية الثاني�ة، ويف محاكمة إيخم�ان كان انعدام الفهم 
والحاف�ز صادما، لكن العقاب أيضا كان بدون أفق، إذ كيف يمكن 
عقاب ش�خص واحد إزاء جرائم تهم مجتمعا، أو دوال أو البرشية 

جمعاء؟
يف تاريخ البرشية كان اإلعدام بدون مربرات أخالقية أو سياسية 
أو عقدية يف محطات عديدة، لهذا سيطر العبث يف العقاب، وهو ما 
جعل ميش�يل فوكو يكتب “تاريخ الجنون يف العرص الكالسيكي”، 
مؤرخا للعسف واإلقصاء والتهميش للمصابن بالجذام واألمراض 
التناس�لية وال�رصع والطاع�ون مم�ن كان عزلهم ح�ال ونفيهم 
وإرس�الهم للمهال�ك يف س�فن ال تع�رف ش�طآنا، ح�ال ملصيب�ة 

البرشية.
جدلي�ة العبث واالنتقام يمك�ن أن تكون تفس�ريا اليوم لرغبة 
تعمي�م الرش، وعوملت�ه، واقرتاح دول�ة له تضم جماع�ات النزعة 
األوىل لعقاب البرشية أو لعزلها يف أفق اس�تعبادها، تلك التي تشبه 
“س�فينة الحمق�ى” التي تكلم عنها ميش�يل فوك�و، أو “البلداء” 
الذي�ن تحدثت عنهم “حنا أراندت”، ويمك�ن أن تكون مجازا بالغ 
الدالل�ة يف اخت�زال ما جرى، هجرة غري رشعي�ة أفضت بموتورين 
إىل ش�اطئ، ل�م يكن لهم فيه ضف�ة نجاة، وال بداي�ة حياة، وإنما 

اسرتساال يف شهوة املوت.
قب�ل انفج�ارات باري�س، كتب بوع�الم صنص�ال والطاهر بن 
جلون وياس�مينة خرضة وغريهم عن مجتمعات ال�”هناك” التي 
تنتمي ل�”هنا”، تلك التي تعيش يف معزل وتتلقى س�فن املعزولن 
والحمقى، وتجتبي الجنون بكل أشكاله، كانت كتابتهم مطروحة 
لق�ارئ ملتب�س توغ�ل الصحاف�ة يف إهال�ة الغموض علي�ه، كان 
القارئ ش�أنا إعالميا ال ينتم�ي ال ملجتمع العدال�ة وال للحرية وال 
للمس�اواة، هالما يكث�ف اللغز القائم يف تفس�ري الصدمات، وحن 
فجر مقر جريدة شارل إيبدو التفت عدد من فرنسيي الجنسية إىل 
مبدأ العزل و”سفينة الحمقى”، كان الكل فوكوي األطروحة، ولم 

يلتفت أحد إىل “حنا أراندت”.

شرف الدين ماجدولين 

جنون

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


