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حممد مزيد

حادث تك�سا�س.. 
والعالمات

�أمريكيًا يف قاعدة ع�سكرية  �أودى بحياة 13  �لذي  �حلادث 
و�ملناهج  �لأك��ادمي��ي��ة  �ل��در����س��ات  حيز  يف  دخ��ل  بتك�سا�س 
�لتي تبحث يف �لأعر�ق و�لعن�سرية.. و�حلادث كما �أفادت 
�لإنباء قيام طبيب نف�سي ع�سكري برتبة ميجر �أمريكي من 
�أ�سول عربية بقتل 13 ع�سكريًا من زمالئه و�سدته �ل�سرطة 

باإطالق �لنار عليه من دون �أن توؤدي �إىل مقتله..
�ملفارقة يف حادث كهذ�، �ن �لقاتل ذ� �لأ�سل �لعربي، طبيب 
نف�سي يف �لقاعدة، ويفرت�س �إن يكون �أكرث �لنا�س �عتد�ًل 
وتو�زنًا نف�سيًا قبل �أن يهجم على )13( ليزهق �أرو�حهم يف 

غفلة من �لزمن.
لبد من �ل�سارة هنا �ىل �أن هذ� �ل�سابط ) �لردين �ل�سل ( 
كان من �ملقرر �ر�ساله �ىل �لعر�ق ليخدم يف �سفوف قو�ت 
بالده ) �مريكا ( �سد �لقاعدة  و�مل�سلحني �لتابعني و�ملمولني 
من قبل دول �لقليم �ملحيط بالعر�ق ، �لذين لياألون جهد� 
يف �سبيل قيامهم باية عرقلة بامكانها �ن توؤدي �ىل تعطيل 
من  غريها  �و  �ملفخخات  عرب  �سو�ء   ، �ل�سيا�سية  �لعملية 
�لعمال �لعدو�نية .. هذ� �ل�سابط ) قوي �ل�سل ( كان لبد 
باجماد  �حلافل  �لتاريخ  به  يذكره  موقف  عن  يعرب  �ن  له 
�سد  معركة  ��سر�س  يخو�سون  وه��م  �لي��ام  ه��ذه  �لعربان 
يخلد  ك��ي  نف�سه  بالتاريخ  حبا  لي�س   ، �ق��ي  �لعر  �ل��وج��ود 
مو�طنا  يكون  �ن  متنعه   ) تربيته  ع�سارة   ( لن  بل   ، فيه 
حقيقيا فياأتي �ىل� �لعر�ق ويقاتل مع زمالئه �سرور �لقاعدة 

و�مل�سلحني �لخرين .
�ل�سابط  �أدخ��ل��ت  �لنرتنيت  وم��و�ق��ع  �لتلفازية  �ملحطات 
�إىل  �لفعل  بهذ�  قيامه  وع��زت  �لتحليل،  حقول  يف  �ملهاجم 

تاأثري�ت تربيته �لعربية �لإ�سالمية.
�إن  نفي  �إىل  ت�سارع  و�لإ�سالمية  �لعربية  �جلالية  جعل  ما 
يكون منهج �لإ�سالم و�لعروبة قتل �لنا�س ملجرد �لختالف 

يف �لأعر�ق و�لعن�سرية. 
�إن �لعودة �ىل �لتاريخ، ت�ساعد �أحيانًا يف �لك�سف عن  غري 
هذ�  جعلت  �لتي  بالدو�فع  �مل��وؤث��رة  و�لإ���س��ار�ت  �لعالمات 
ولدينا  �سبياًل،  �لقتل  �ىل  يتجه  �ل�سل  �لعربي  �ل�سابط 
بتفجري  لدن  بن  بها  ق��ام  �لتي   2001 �سبتمرب   11 �ح��د�ث 
�ختطاف  خ��الل  من  نيويورك  يف  �لعاملية  �لتجارة  برجي 
هنا  نحن  للعامل  يقول  �ن  �جل  من  بها  و�سدمها  �لطائر�ت 

نحاربكم ونعمل �سدكم.
�ن �لفكرة �ملري�سة �لتي �أ�ساعها بن لدن يف تفجري �لنف�س 
دين  م��ن  �لنا�س  نفو�س  يف  �ل��رع��ب  �أ�ساعت  )�ل��ك��ف��ار(  �سد 
يتحمل �ن يقوم معتنقوه بقتل �أنف�سهم من دون �أي �عتبار 

لأرو�ح �لبرياء.
بالندثار  �لزكية  �لنف�س  تدعو  �لتي  �لفكرة  هذه  و��سبحت 
)�لن�سان  �ل�سادق  �لمام  يقولها  �لتي  �ل�سائعة  �ملقولة  �سد 

بناء �لله ملعون من هدمه(.
من  نهلها  �لتي  �لدينية  للرتبية  �سيئ  منوذج  �ل�سابط  هذ� 
�قدم  قد  كان  باأنه  �لتحليل  �سدق  ما  و�إذ�  �ملري�سة،  بيئته 
بغية  �لعر�ق  �ىل  �ر�ساله  من  �جلي�س  ليمنع  جرميته  على 
حماربة �لقاعدة و�ملجاميع �مل�سلحة �لتي تعمل �سد �لعملية 
�ل�سيا�سية، فاأن �لق�سية �ستكون ذ�ت مفهوم �أو�سع، و�سرنى 
عقول  تخريب  على  �لإع��الم��ي��ة  �جل���و�ر  ماكنة  تعمل  كيف 
�أية  �لكفار...  يت�سايق  حتى  �لنف�س  قتل  ب�سرورة  �لنا�س 

مهزلة نعي�سها يف تاريخنا �ملعا�سر، �حلافل بها.

ن��اف��ذة ع��ل��ى ال��ع��امل

قندز / اف ب
 قتل 133 عن�سر� من طالبان يف عملية من خم�سة 
�يام �سنها �جلي�س �لفغاين و�لقو�ت �لدولية يف 
ولية قندز، يف �سمال �فغان�ستان، بح�سب ح�سيلة 
جديدة �علنها �جلي�س �لفغاين �م�س �ل�سبت. وقال 
قائد �جلي�س �لفغاين يف ولية قندز �جلرن�ل عبد 
�جلمعة  "�نتهت  لل�سحافيني  �ح�سا�س  �لوكيل 
و�لقو�ت  �لف��غ��اين  �جلي�س  بني  م�سرتكة  عملية 
قندز".  ولية  يف  �يام  خم�سة  قبل  ب��د�أت  �لدولية 
�لعملية 133 عن�سر� يف طالبان  "قتل يف  وتابع 
كما  �جانب.  مقاتلني  ثمانية  بينهم  من  �لقل  على 
بجروح".  و�حد  و��سيب  �فغانيان  جنديان  قتل 
�و  �وق��ف��و�  طالبان  يف  عن�سر�   24 �ن  و����س��اف 
��سرو�. و�جلمعة �علن قائد �جلي�س �لفغاين يف 
�سمال �لبالد مر�د علي مر�د عن مقتل 90 متمرد�. 
وهي  لفغان�ستان  �حلبوب  خ��ز�ن  قندز  وتعترب 
وحيث  عموما  �لهادىء  �لبالد  �سمال  يف  ��ستثناء 
ولية  وهي  و�لوزبكيني.  �لطاجيك  من  �لكرثية 

فيها  وتكثفت  �لبا�ستون،  من  ك��ربى  �قلية  ت�سم 
هجمات �ملتمردين منذ ��سهر.

وت�سهد �فغان�ستان مترد� د�ميا لطالبان على �لرغم 
من  �جنبي  جندي  �لف   100 من  �كرث  وج��ود  من 
43 بلد�، من بينهم حو�ىل 68 �لف �مريكي، على 

�ر��سي �لبالد.
�سقوط  منذ  دم��وي��ة  �لك��رث  �ل��ع��ام 2009  وي��ب��دو 
عدد  حيث  من  �سو�ء   2001 �لعام  طالبان  نظام 
�ل�سحايا �ملدنيني �م يف �سفوف �لقو�ت �لفغانية 
ع�سكري  م�سدر  �علن  �خرى  جهة  من  و�لدولية. 
غربي �م�س �ل�سبت �ن �جلنود �ل� 25 يف �جلي�س 
جرحو�  �لذين  �لطل�سي  �حللف  وق��وة  �لفغاين 
مفقودين  �مريكيني  جنديني  عن  �لبحث  �ثناء  يف 
نتيجة  ��سيبو�  يكونون  قد  �فغان�ستان  غرب  يف 
�لتعر�س لنري�ن �سديقة، فيما �كد ناطق ع�سكري 
و�سرح  �م��ريك��ي��ون.  منهم  خم�سة  �ن  �م��ريك��ي 
با�سم  �ملتحدث  في�سيان  تود  �للفتنانت-كولونيل 
�ي�ساف �ن "خم�سة جنود �مريكيني جرحو�. ومل 

يقتل �ي من جنود �حللف �لطل�سي. ل منلك �ي 
�ثبات على ح�سول �طالق نار �سديق".

�لبحث.  �عمال  تتو��سل  فيما  حتقيق  فتح  و�ك��د 
ولية  يف  �ل�سرطة  قائد  م�ساعد  �علن  �ن  و�سبق 
بدغي�س )غرب( عن "تعر�س خطوط دفاع �حللف 
�خلطاأ"،  طريق  عن  �لفغانية  و�لقو�ت  �لطل�سي 
للم�ساعدة  �لدولية  �لقوة  ت��وؤك��ده  مل  �ل��ذي  �لم��ر 
على �حالل �لمن يف �فغان�ستان )�ي�ساف( �لتابعة 

للحلف �لطل�سي.
�لك�سف  رف�س  غربي  ع�سكري  م�سوؤول  و�و�سح 
ما  على  ح�سلت  �ملعلنة  "�خل�سائر  �ن  ��سمه  عن 
عدد  �ىل  �دى  �سديق  ن��ار  �ط��الق  تبادل  يف  يبدو 
كبري من �جلرحى". و�كتفت �ي�ساف بالعالن عن 
�لفغانية  �لقو�ت  من  جنديا   25 من  �كرث  ��سابة 
و�ي�ساف �جلمعة يف عمليات �لبحث عن �ثنني من 
�لبالد.  غرب  �سمال  يف  فقد�  �لمريكيني  جنودها 
�سقطو�  �جل��رح��ى  �ن  �لفغانية  �ل�سرطة  وق��ال��ت 
خطاأ.  ��ستهدفتهم  �ي�ساف  نفذتها  جوية  غارة  يف 

عبد  بدغي�س  ولي���ة  �سرطة  ق��ائ��د  م�ساعد  وق���ال 
بحث  عملية  وخ��الل  �لظهر  "بعد  �سالح  �جلبار 
مع  ��ستباك  ح�سل  غ��رق��ا،  �للذين  �جلنديني  ع��ن 
خطوط  خطاأ  �حللف  ط��ائ��ر�ت  وق�سفت  طالبان 
دفاع قو�ت �حللف �لطل�سي و�لقو�ت �لفغانية". 
قبل  منلكها  �لتي  �ملعلومات  "بح�سب  و����س��اف 
�مليد�نية  �لوحد�ت  مع  �لال�سلكي  �لت�سال  فقد�ن 
قتل  غ(،  ت   12،30(  17،00 �ل�ساعة  ح��و�ىل  يف 
كما  �لق�سف.  يف  �فغان  �سرطيني  وثالثة  جنديان 
��سيب �سبعة جنود من �حللف �لطل�سي بني قتيل 
�ن  �علن  طالبان  با�سم  ناطقا  �ن  غري  وجريح". 
�حل�سيلة �كرب من ذلك. وقال قاري يو�سف �حمدي 
�ن "طالبان خا�سو� معركة عنيفة يف منطقة مرقب 
يف ولية بدغي�س عندما ق�سفت �لقو�ت �لجنبية 
و�جلنود  جنودها  م��ن  ع�سر�ت  فقتلت  �ملنطقة، 
�ساعات  ��ستمر  "�لقتال  �ن  و����س��اف  �لفغان". 
�جنبية  "قو�ت  �ن  وت��اب��ع  جد�".  كثيفا  وك���ان 
�لقتال  فيها  ي���دور  �ل��ت��ي  �ملنطقة  م�ساء  ق�سفت 

وت�سبب ق�سفهم يف مقتل 32 �جنبيا و43 جنديا 
�فغانيا". ويكثف �ملتمردون منذ عام ن�ساطهم يف 
غرب �فغان�ستان �لذي كان �ىل حد كبري مبناأى من 
�ن  �سابقا. و�كد عبد �جلبار �سالح  �لعنف  �عمال 
�لعثور  يتم  ومل  غرقا  ق�سيا  �ملفقودين  �جلنديني 
"قبل يومني �لقت  على جثتيهما حتى �لن. وقال 
لوج�ستيا  عتاد�  �لطل�سي  للحلف  تابعة  طائرة 
خم�س�سا لقاعدة متقدمة للحلف �لطل�سي، ف�سقط 
بع�سه يف نهر قريب من �ملكان". و��ساف "حاول 
�سقطت  �لتي  �لطرود  ��ستعادة  �جلنود  من  �ثنان 
مل  �لطل�سي  �حل��ل��ف  �ن  غ��ري  فغرقا".  �لنهر  يف 
�لمني  �كد  �خ��رى،  جهة  من  �ملعلومة.  هذه  يوؤكد 
�لعام لالمم �ملتحدة بان كي مون �جلمعة �ن مئتني 
�سيتم  �فغان�ستان  من  �ملتحدة  �لمم  موظفي  من 
خارج  �لدولية  للمنظمة  �خ��رى  مقار  �ىل  نقلهم 
�فغان�ستان موقتا بعد �لهجوم �لذي �ودى بحياة 
خم�سة منهم على مقر لل�سيافة يف كابول يف 28 

ت�سرين �لول.

اجلي�س : مقتل 133 عن�سرا من طالبان �سمايل افغان�ستان 

فقدان هوية
نفو�س  د�ئ���رة  م��ن  �ل�����س��ادرة  �ل�سخ�سية  �لهوية  مني  فقدت 

�لكاظمية با�سم م�سطفى طارق عبد �لقادر. 
يرجى ممن يعرث عليها ت�سليمها �ىل جهة �ل�سد�ر.

ادي�س ابابا / اف ب
رم�سان  �لف��ري��ق��ي  �لحت���اد  يف  و�لم���ن  �ل�سلم  مفو�س  �ع��ل��ن 
لعمامرة �م�س �ل�سبت �ن �لحتاد �لفريقي بد�أ تطبيق �لعقوبات 

على م�سوؤويل �ملجموعة �حلاكمة يف غينيا.
وق���ال ل��ع��م��ام��رة يف م��وؤمت��ر ���س��ح��ايف ع��ل��ى ه��ام�����س ق��م��ة حول 
ع�سر�ت  على  �لعقوبات  "�فريقيا طبقت  �ن  مدغ�سقر  �لزمة يف 

�ل�سخا�س يف غينيا يعار�سون عودة �لنظام �لد�ستوري".
�لحتاد  يف  �لع�ساء  �ل���دول  �ىل  نقلت  "�لالئحة  �ن  و����س��اف 
�لدويل و�لحتاد �لوروبي  �لمن  �لفريقي وكذلك �ىل جمل�س 

من �جل تن�سيق مو�قفنا و�تخاذ �لجر�ء�ت �ملنا�سبة".
�مل�سوؤولني  �سفر  منع  على  خ�سو�سا  �لعقوبات  ه��ذه  وتن�س 
�خل���ارج  �ىل  �حل��اك��م��ة  �مل��ج��م��وع��ة  يف  و�لع�سكريني  �مل��دن��ي��ني 
�لفريقي  �لحت��اد  وكان  غينيا.  خارج  �ملالية  ود�ئعهم  وجتميد 
جمد ع�سوية غينيا، على غر�ر �ملجموعة �لقت�سادية لدول غرب 
�فريقيا �لتي فر�ست حظر� على �ل�سلحة �ي�سا. وفر�س �لحتاد 
�لتي  �ملجموعة  على  عقوبات  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �لوروب���ي 
يقودها �لكابنت مو�سى د�دي�س كامار� منذ وفاة �لرئي�س لن�سانا 

كونتي يف نهاية 2008. وكان كونتي يحكم �لبالد منذ 1984.

طوكيو/ الوكالت 
�علنت وز�رة �خلارجية �ليابانية 
�ل��رئ��ي�����س  �ن  �ل�������س���ب���ت  �م�������س 
�لم��ريك��ي ب����ار�ك �وب��ام��ا �رج���اأ 
زي���ارت���ه �مل���ق���ررة �خل��م��ي�����س �ىل 
حادث  بعد  و�ح��د�  يوما  �ليابان 
�ط���الق �ل��ن��ار يف ق��اع��دة ف��ورت 
�وباما  تك�سا�س.وكان  يف  ه��ود 
طوكيو  �ىل  �خلمي�س  �سي�سل 
يف زيارة ت�ستمر يومني، لجر�ء 

حم���ادث���ات م��ع رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
و�لمرب�طور  هاتوياما  يوكيو 
�كيهيتو.لكن و��سنطن طلبت من 
�لرئي�س  برنامج  �رج��اء  طوكيو 
�ىل  ي�سل  �ن  على  و�ح���د�  يوما 
�ليابان يوم �جلمعة حتى يتمكن 
�لتكرميي،  �لحتفال  ح�سور  من 
وز�رة  يف  م�سوؤول  ذكر  ح�سبما 

�خلارجية �ليابانية.
�ل�سلطات  �ن  �مل�سوؤول  و�و�سح 

�ليابانية و�فقت على هذ� �لطلب.
وذك��������رت حم���ط���ة �ل��ت��ل��ف��زي��ون 
�ل��ي��اب��ان��ي��ة �ل��ع��ام��ة �ن �ت�����س كي 
لوباما  �ست�سمح  �ملهلة  ه��ذه  �ن 
تكرميي  �ح���ت���ف���ال  ب���ح�������س���ور 
�كرب  يف  �ل��ن��ار  �ط���الق  ل�سحايا 

قاعدة �مريكية يف �لعامل.
قاعدة  يف  �مل���ج���زرة  يف  وق��ت��ل 
بورت هود يف ولية تك�سا�س 13 

�سخ�سا وجرح ثالثون �خرون.

الحتاد الإفريقي يطبق العقوبات على جمل�س 
احلكم يف غينيا 

اأوباما يرجئ زيارته اىل اليابان يوما واحدا 

مونرتيال/ اف ب
 �علنت �سبكة �لتلفزيون �سي بي �سي �ن �ل�سلطات �لكندية �فرجت بكفالة عن كنديني 
�وقفا يف نهاية ت�سرين �لول يف وند�سور يف �ونتاريو )�سرق( بطلب من �ل�سرطة 
�سمال  ديرتويت  يف  مت�سددة  ��سالمية  جمموعة  حول  حتقيق  �ط��ار  يف  �لمريكية 
�لوليات �ملتحدة. وقالت �ل�سبكة �ن �طالق �سر�حهما �رفق مبجموعة من �ل�سروط 
�لتي يفرت�س �ن تعلن لحقا. وحممد �لع�سي )33 عاما( ويا�سر علي خان )30 عاما( 
مدرجان على لئحة ��سخا�س يبحث عنهم مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل )�ف بي �آي( 
لال�ستباه بانهما لعبا دور� يف �سبكة لبيع ��سياء م�سروقة نظمت حول م�سجد. وقتل 
للمر�قبة منذ �سنو�ت وكان دعا �ىل �جلهاد يف  �لتي كانت تخ�سع  زعيم �ملجموعة 
�لنار  و�طلق  �ل�ست�سالم  رف�س  بعدما  ديرتويت  قرب  لل�سرطة  عملية  يف  خطبه، 
على �ل�سرطة. وح�سر �جلل�سة يف �ملحكمة حو�ىل مئة من م�سلمي وند�سور �ملدينة 
�لكندية �لتي تقع قبالة ديرتويت. وقد رحبو� بقر�ر �طالق �سر�ح �لكنديني �للذين 
�ل�سبوع  �عتقل  �ملجموعة  زعيم  جنل  وك��ان  بت�سلمهما.  يطالب  �آي  بي  �لف  كان 

�ملا�سي يف وند�سور يف كند� ثم �سلم �ىل �لوليات �ملتحدة.

�شيلفر �شربينغ / اف ب
و��سنطن  ب�ساحية  م�سجد  يف  �مل�سلون  ��سيب 
بال�سدمة �جلمعة بعد �سماعهم �ن �حد� منهم �طلق 
�لنار يف تك�سا�س فيما �سدد �لمام على �ن "�ل�سالم 
مركز  �م��ام  عبد�لله  حممد  وق��ال  م�سوؤول".  لي�س 
)مرييالند.  �سربينغ  �سيلفر  يف  �ل�سالمي  �لت�سال 
ي�ساركون  كانو�  �لذين  �مل�سلني  مئات  �م��ام  �سرق( 
يف �سالة �جلمعة "نقدم تعازينا و�سلو�تنا لعائالت 

�ل�سحايا و�ل�سالم لي�س م�سوؤول".
ي�سم  �لذي  �ملركز  هذ�  �ىل  �مل�سورين  تهافت  و�مام 
مل  و�جتماعية،  ثقافية  وخ��دم��ات  وع��ي��ادة  م�سجد� 
يخف �مل�سلون ذهولهم غد�ة عملية �طالق �لنار يف 
�لتي �ودت بحياة 13  �لع�سكرية  قاعدة فورت هود 
�سخ�سا ��سافة �ىل 28 جريحا بح�سب �خر ح�سيلة. 
م�سدوم  "�ين  خمي�س  �سيخ  و��سمه  �حدهم  وق��ال 

حقا. �ل�سالم ل يطلب من �حد فعل �مر كهذ�".
�ل�سابط  يعرفون  �لذين  �ل�سخا�س  هم  وعديدون 

عاما(   39( ح�سن  م��ال��ك  ن�سال  �لنف�سي  �لطبيب 
بع�سهم بالوجه فقط، لنه كان ياأتي بانتظام كل يوم 
��سهر قبل  جمعة حتى وقت قريب ل يتعدى ب�سعة 
�ن يلتحق بقاعدة فورت هود بجنوب �لبالد. ويوؤكد 

�لمام عبد�لله �نه ر�آه للمرة �لخرية يف حزير�ن.
وقال م�سل �خر يدعى �ختار خان وهو يرتاد �ملركز 
"�نه رج��ل ودي��ع وه��ادئ ج��د�. وكان  منذ 25 عاما 

ياأتي لل�سالة فقط".
وقال �بر�هيم غاي قبل �ن يدخل �ىل �مل�سجد لل�سالة 
برفقة زوجته �ل�سنغالية "�نه �مر حزين. �نها ماأ�ساة 
جلميع  للجميع،  �ل�����س��الة  �ود  للجميع.  بالن�سبة 

�لمريكيني ولي�س فقط للم�سلمني".
و��ساف "ل �حد يعرف ما ور�ء ذلك. ل بد و�ن �لمر 
يتعلق مب�سكلة نف�سية. هوؤلء �ل�سباب �لذين يذهبون 

ويعودون من �حلرب بحاجة مل�ساعدة".
ومل تعلن �ل�سلطات عن �ي دو�فع للمجزرة بعد، لكن 
بانه  ي�سعر  كان  �نه  �كد  �لنار  مطلق  عم  �بناء  �حد 

�ل�سرق  ��سوله  ب�سبب  �جلي�س  يف  تنكيل  �سحية 
�و�سطية.

وق����ال ����س��ف ق����دري �مل�����س��وؤول ع��ن ع��ي��ادة �ملركز 
عرفته  �لتلفزيون  على  �ساهدته  "عندما  �ل�سالمي 

على �لفور ومل ��ستطع ت�سديق ما تر�ه عيناي".
��سبوع  كل  �ر�ه  كنت  لطيفا.  �ني�سا  كان  "�نه  و�كد 
و�ملرة �لخرية تعود �ىل �ستة ��سهر �و �سنة"، موؤكد� 

متدينا". �ساحلا  م�سلما  كان  "�نه 
عادية  �حاديث  جنري  "كنا  �مل�سوؤول  هذ�  و��ساف 
�مل�سوؤولية،  نا�سجا يتحلى بروح  يبدو رجال  وكان 
�نه رجل نبيل. مل يعرب �بد� عن ر�أي متطرف يف هذ� 
�لجتاه �و ذ�ك. مل ��ستطع �ن ��سدق �ن �لمر يتعلق 

بنف�س �لرجل".
�د�رة  جمل�س  رئي�س  قري�سي  �ر���س��اد  ق��ال  ذل��ك  �ىل 
�ملركز �ل�سالمي "نحن حتت وقع �ل�سدمة و�آ�سفون 
جد�"، م�سيفا �ن �ملركز �ملندمج ب�سكل جيد يف �حلي 

يقيم عالقات جيدة مع �ل�سرطة.

كندا تفرج عن ا�سالميني 
مت�سددين 

اإمام امل�سجد يف فورت هود ينفي م�سوؤولية ال�سالم عن جرمية ن�سال 

اعــــــــــالن
�لعمل  �لو�قعة �سمن جممع وز�رة  �لرعاية �لجتماعية  د�ئرة  تعلن 
و�ل�سوؤون يف �لوزيرية عن �إجر�ء �ملز�يدة �لعلنية لتاأجري �لكافرتيا 
�لعائدة وملدة �سنة و�حدة فعلى �لر�غبني يف �ل�سرت�ك يف �ملز�يدة 
�حل�سور �ىل مقر �لد�ئرة �مل�سار �ليها �عاله من �سباح �ليوم �لثالثني 

من �ليوم �لتايل لن�سر �لإعالن.
معهم  م�ست�سحبني  يليه  �ل��ذي  �ل��ي��وم  ففي  عطلة  ي��وم  و�ف��ق  و�إذ� 
�لتامينات �لقانونية �لبالغة 20% من �لقيمة �ملقدرة ب�سك م�سدق �و 
�لتاأجري  �لأخ��رية و�سيكون  لل�سنة  �ل�سريبة  من  ذمة  بر�ءة  مع  نقد� 
��ستناد� لقانون بيع و�إيجار �أمو�ل �لدولة رقم 32 يف 1986 �ملعدل.
و�سيتحمل من تر�سو عليه �ملز�يدة �جور �خلدمة بن�سبة 2% من مبلغ 
�لذين  للمز�يدين �حلقيقيني  �ل  �ملز�يدة  �ملز�يدة ول ي�سمح بدخول 
يحملون �لتامينات �لقانونية �لكاملة فقط مع بطاقة �ل�سكن و�لبطاقة 
�لتموينية وهوية �لحو�ل �ملدنية )�ل�سلية +�مل�سورة( ول ي�سمح 
ملنت�سبي �لد�ئرة كافة بال�سرت�ك يف �ملز�يدة ومينع ��ستخد�م �ملاأجور 

�إل للغر�س �ملخ�س�س له.
موا�شفات العقار 

� يقع �سمن جممع وز�رة �لعمل و�ل�سوؤون �لجتماعية

�لكائنة يف منطقة �جلادرية/ مبنى  �لعقود �حلكومية  تعلن رئا�سة جامعة بغد�د/ �سعبة 
رئا�سة �جلامعة/ �لطابق �خلام�س ع�سر عن وجود �ملناق�سة �ل�سرية �ملدرجة تفا�سيلها يف 
�عاله  �ملذكورة  �لد�ئرة  مر�جعة  باملناق�سة  بال�سرت�ك  �لر�غبني  فعلى  ل�سنة 2009  �دناه 

للح�سول على كافة م�ستند�ت �ملناق�سة لقاء �ملبلغ �ملوؤ�سر �ز�ءها غري قابل للرد.
�أن �خر يوم لقبول �لعطاء�ت هو �ل�ساعة �لثانية ع�سرة ظهر� ليوم �لحد �مل�سادف  علما 
2009/11/22 وت�سلم �لعطاء�ت د�خل غالف خمتوم يف �سندوق �لعطاء�ت لقاء و�سل 
يوؤيد ذلك وعلى �ن يرفق مع �لعطاء تاأمينات �ولية قدرها )1%( من قيمة �لعطاء مبوجب 
�ملالية/  �ل�سوؤون  ق�سم  بغد�د/  جامعة  رئا�سة  �ىل  معنون  م�سدق  �سك  �و  �سمان  خطاب 
�و  �لولية  �لتاأمينات  معه  يرفق  مل  عطاء  كل  ي�ستبعد  و�سوف  �خلطة  ح�سابات  �سعبة 
�ملوؤمتر �خلا�س  باأن موعد عقد  �لع��الن. علما  �ل��و�ردة يف  �ل�سروط  لبقية  غري م�ستوف 
بالجابة على ��ستف�سار�ت �ملناق�سني هو �ل�ساعة �لعا�سرة من �سباح يوم �لحد �مل�سادف 
2009/11/15 يف ق�سم �ل�سوؤون �لهند�سية يف �جلادرية/ مبنى رئا�سة �جلامعة/ �لطابق 
�حلادي ع�سر وللمزيد من �ملعلومات حول �مل�ستم�سكات �ملطلوبة و�ل�سروط �لعامة زيارة 
�دناه �و مر�جعة مركز بيع  �لعقود �حلكومية �ملدرج  �ملوقع �للكرتوين �خلا�س ب�سعبة 

م�ستند�ت �ملناق�سات.
www.uobaghdad.com.iq

وزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية 
دائرة الرعاية الجتماعية

ء. ع�شام عبد اللطيف
املدير العام 2009/11/5

م/ اعالن للمرة الثالثة )الخرية(

�لت�سنيف �ملوقع��سم �مل�سروعرقم �ملناق�سة
مدة نفاذ �سعر �لعطاءمدة نفاذ �لعطاء �ملطلوب

�لعطاء
�لتاأمينات )1%( من مبلغ 

�لعطاء
تاأهيل �سبكة 5 خ �أ/2009

�ملياه �لثقيلة 
يف كلية �لطب 

�لبيطري

�بو 
غريب

عا�سرة 
�ن�سائي

على �سكل خطاب �سمان 90يومًا90100000 يومًا
�و �سك م�سدق �سادر 

من �حد م�سارف بغد�د 
�ملعتمدة

رئا�شة جامعة بغداد
�شعبة العقود احلكومية


