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سفارات دول كبرى في بغداد تدعم الخطاب التحريضي

املال يتدفق إلعالم »داعش«
الـصـحـف الـعـراقـيـة تـحـتـرض وال مـغــيـث

     المستقبل العراقي/ خاص

حذرت مصادر سياسية, أمس االثنين, من مغبة انكسار اإلعالم الوطني امام 
الخط�اب التحريضي ما يؤدي إلى خس�ارة الحرب اإلعالمية م�ع اإلرهاب جراء 

غياب الدعم المالي للصحف الوطنية التي اعلن البعض منها عن افالسه.
وقالت المصادر أن »س�فارات الدول الكب�رى في العراق تواصل دعم وتمويل 
وس�ائل اإلعالم المؤيدة لتنظيم )داعش( اإلرهابي, ف�ي الوقت الذي أخذت تعلن 
فيه العديد من الصحف الوطنية عن إفالسها بسبب )التقشف( الذي أدى إلى عدم 

صرف أجور اإلعالنات«.  
وبحس�ب المصادر, فإن »اإلعالم الذي يس�ند )داعش( بات هو المفضل لدى 
السفارات األميركية والبريطانية والتركية العاملة في العراق«, مبينة أن »وسائل 
اإلع�الم المؤيدة لإلرهاب تحظ�ى بفرص تمويل أكبر وأحس�ن من الفرص التي 
تمنحها الحكومة لوس�ائل اإلعالم األخرى التي تساهم في الحرب ضد )داعش( 
سواء بإس�ناد الحشد الش�عبي والجيش أو بفضح األجنحة السياسية للدواعش 

في الحكومة والبرلمان وخارج العراق أيضاً«.
ولفتت المصادر أن »الحكوم�ة أهملت المعركة اإلعالمية ضد اإلرهاب, رغم 

انها تطالبه بأن يسند معركتها العسكرية ضد اإلرهاب«.
وأبدت المصادر اس�تغرابها م�ن دعوات الحكومة إلس�ناد إعالمي بينما فقد 
اإلع�الم أبرز واهم أس�لحته وهو الم�ال, مرجحة بأن�ه »لن يصم�د طويالً أمام 
اإلع�الم الممول«. وطالبت المصادر الحكومة بالتفات إلى أهمية إس�ناد اإلعالم 
وتميي�ز الوس�ائل اإلعالمي�ة المؤيدة ل�«داع�ش« وتروج له, وتل�ك التي تحارب 
اإلرهاب لكي تستوضح صور تحركها في الميدان وإزاء الجمهور.يذكر أن تنظيم 
)داعش( قد فرض س�يطرته على مدينة الموص�ل، مركز محافظة نينوى، )405 
كم ش�مال العاصمة بغداد(، في )العاش�ر من حزي�ران 2014 المنصرم(، قبل أن 
يف�رض س�يطرته على مناطق أخرى عدي�دة من العراق، قد ارتك�ب »انتهاكات« 
كثيرة بحق األهالي الس�يما من األقليات، والمواقع الديني�ة والحضارية، عدتها 

جهات محلية وعالمية عديدة »جرائم ضد اإلنسانية، وإبادة جماعية«.

بيجي.. قيامة املقاومة 
الـبـاسـلـة

الزبيدي يطلع ميدانيًا عىل 
سري العمل يف اهليئة العامة 

لـألنـواء اجلـويـة

شبح طائرات حزب اهلل يتحول 
إىل كابوس لإلرسائيليني
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واشنطن تتحايل: تسليح اإلقليم و»السنة« عرب احلكومة.. لكن بإرشاف أمريكي!
الدفاع البرلمانية: البيشمركة ستتسلم أسلحة ثقيلة

    المستقبل العراقي / عادل الالمي

يبدو أن اإلدارة األمريكية لم تلتفت ل�«رفض 
بغداد« بشأن تسليح العشائر السنية واألكراد, 
كونه�ا تص�ر عل�ى إتمام ه�ذه الخط�وة لكن 
بطريقة أخ�رى اقل وطأة من جع�ل الحكومة 

المركزية بموقف المتفرج.
»الدبلوماس�ية الملتوية« الت�ي لجأت إليها 
واشنطن في إدارة ملف تسليح »السنة« وإقليم 
كردستان, قد ترغم بغداد على القبول من خالل 
أعطائها ال�دور األبرز بتوزيع األس�لحة, لكنه 
العملية في النهاية ستتم بإشراف أمريكي.      

والم�ح عض�و لجن�ة األم�ن والدف�اع عن 
التحالف الكردستاني إلى أن األمريكان يسيرون 
باتجاه تسليح البيش�مركة والعشائر السنية, 
مؤك�دا بان الق�وات الكردية س�تكون حصتها 
أس�لحة ثقيل�ة ضمن ه�ذه الصفق�ة.   وجاء 
تأكي�د المس�اع األمريكية على لس�ان الرئيس 

ب�اراك اوبام�ا على هام�ش قمة الدول الس�بع 
الكب�رى في المانيا, حيث قال أنه س�يبحث مع 
رئيس الوزراء حيدر العبادي توصيل األس�لحة 
لمن يحاربون تنظيم »داعش«، مؤكداً أن بالده 
س�تواصل تدريباته�ا للق�وات العراقية. وجاء 
اإلعالن عن الرغبة األمريكية بتسليح »األكراد 

 )AT4( والسنة«, بالتزامن مع دخول صواريخ
األمريكية المحمول�ة إلى معركة تحرير مدينة 
الرمادي ومعالجتها بفعالية للعجالت الملغومة 

التي تستخدمها عصابات داعش اإلرهابية.

                     التفاصيل ص3

وزير البلديات يعلن حالة الطوارئ إليصـال امليـاه إىل أيب غـريب

    بغداد / المستقبل العراقي

قال نائ�ب رئيس مجل�س ادارة الش�ركة العامة لموان�ىء العراق 
ناجي عبدالله حسن الناجي بأن التصريحات الكاذبة واالفترائية التي 
صدرت مؤخراً ضد ش�ركة غلفتينر هي غير صحيحة وال اس�اس لها 
على االطالق. وأش�ار الناجي إلى أنه »تؤكد الش�ركة العامة لموانىء 
الع�راق ان�ه لم يص�رح اي مصدر مس�ؤول ف�ي الموان�ىء لصحيفة 
الكتروني�ة محلي�ة او اي صحيفة اخرى بأي امر يتعلق بعمل ش�ركة 
غلفتينر، وان المخولين بالتصريح معروفين باالسم والصفة الرسمية 
وال يوجد اي شيء اسمه مصدر مسؤول«. واوضح الناجي ان »شركة 
غلفتين�ر كان�ت دائماً ومنذ العام 2008 ش�ريك قوي ووفي للش�ركة 
العامة لموانىء العراق. وكان أداء الش�ركة ومازال يتسم باالحترافية 

والمصداقية والشفافية واألمانة«.
ص4نيويورك تايمز: بن سلامن خيطط النتزاع قوات متعب ووراثة عرش امللك                                                      التفاصيل ص4
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اإلدعاء العام يويص االستخبارات 
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بيجي.. قيامة املقاومة الباسلة
     التحليل السياسي /غانم عريبي

نحن اآلن ف�ي الطريق إلى 
تحرير كافة االراضي العراقية 

المقدسة في بيجي!.
منطل�ق  بيج�ي  س�تكون 
عمليات اخوتنا في المقاومة 
الحش�د  وفصائ�ل  والجي�ش 
الشعبي لتحرير كافة المناطق 
الواقعة تحت نير احتالل هذه 
العصاب�ة المجرمة وس�يمتد 
الزح�ف ويول�ي الداعش�يون 
الدبر ونبدأ مرحل�ة جيدة من 
العمل الوطني لبناء ما خربته 
االيدي المجرمة ونبني الدولة 

ونعّمر االرض واالنسان.
فيه�ا  المدين�ة  ه�ذه  ان 
النف�ط  ث����روة  ثروت�ان.. 
الف�داء  وث�روة  ومصفات�ه، 
والتفاني والش�هادة والقدرة 
االستبس�ال  عل�ى  الروحي�ة 
واالرتف�اع لدرج�ة الفناء في 

ذات المكان.
ان هؤالء الفتية الذين آمنوا 
بربه�م والوطن ومرجعياتهم 
الديني�ة والتزموا قرار التعبئة 
العام�ة واالنخراط في س�لك 
العم�ل المس�لح دفاع�اً ع�ن 
الوطن.. هم الذين سيقودون 
الدول�ة في المراح�ل القادمة 

من عمرها.
اح�ق  ه�م  الفدائي����ون 

م�ن غيره�م ب�إدارة الش�أن 
الوطني والوقوف ضد منطق 
المؤامرة واالرتقاء لمس�توى 
المسؤولية الوطنية التي تحتم 
بناء نظام وطني ال  يستجيب 
لمؤش�رات الخارج وال يسمح 
الح�د بالتط�اول عل�ى هيب�ة 
ه�م  الفدائيي�ن  ان  الوط�ن.. 
الذي�ن يمنح�ون الوطن نكهة 
الهيب�ة وه�م الذي�ن يعلن�ون 
للعالم -والبنادق على االكتاف 
واالرواح على االكف- انتصار 
الفوضى والوعي  الدولة على 
عل�ى الجاهلي�ة والوطن على 

الغرباء.
ان المقاومة الباس�لة التي 
انطلق�ت على قاع�دة الفتوى 
الش�رعية التاريخي�ة لالم�ام 
السيس�تاني هي الت�ي نراهن 
عليها في بناء الحالة الوطنية 
التي نراه�ن عليه�ا ايضا في 

بناء مش�روع الدولة الوطنية 
العادلة.

حك�م  لي�س  همن�ا  ان 
االكثري�ة البرلماني�ة ووجود 

تحال�ف وطن�ي يمث�ل ضمير 
همن�ا  ان  االكثري�ة..  ه�ذه 
تش�كيل دول�ة وطني�ة ينع�م 
مواطنوه�ا باالمن والس�الم 
واالستقرار، ولن يكون هناك 

اس�تقرار وأمن مجتمعي في 
ظل استمرار احتالل »داعش« 
لجزء م�ن االراض�ي العراقية 
يخططون  متآمري�ن  ووجود 
التجرب�ة  عل�ى  لالنق�الب 

الوطنية.
المقاوم�ة  ف�ي  نح�ن 
االسالمية نتطلع لبناء مجتمع 
المقاوم�ة الوطنية الش�املة 
التي ينعم فيها مواطنو الدولة 

باالس�تقرار ف�ي ظ�ل دول�ة 
مدنية يكون االس�الم روحها 
ومنطلقها ولحمتها وسواها.

المقاوم�ة  ل�دى  لي�س 
طموحات في سلطة او  اهداف 

ف�ي حفنة منالم�ال والجاه.. 
ب�ل نح�ن مل�ك ه�ذه االم�ة 
وبندقيته�ا في وج�ه اعدائها 
ومشروعها وضميرها وقلبها 

النابض.
الذي  المش�روع  س�نكون 
تراه�ن علي�ه ه�ذه االمة في 
المش�اريع  مواجه�ة  اط�ار 
التكفيري�ة والمتطرف�ة ف�ي 
العراق وعلى امتداد مساحات 
واالس�المي..  العربي  العال�م 
وسنكون كما نحن االن الراية 
والمنطل�ق والفكرة والقاعدة 

المحورية لمشروع التحرير.
نع�م.. ه�ذه بيج�ي تلوح 
في االفق وتل�وح معها رايات 
النصر المحمول�ة على االكف 
اال  العاري�ة  الص�دور  وعل�ى 
م�ن ارادة القت�ال والمواجهة 
وتحرير كاف�ة اجزاء المدينة، 
وس�يكتب التاريخ م�ن هنا.. 

م�ن ه�ذه االرض التي رويت 
الع�راق  ان  الش�هداء  بدم�اء 
مقب�رة ل�كل الغ�زاة بع�د ان 
الدكتاتوريات وارهاب  حولت 

المس�لحة  المج���موع�ات 
المنتش�رة في خارطة داعش 
الع�راق ال�ى مقابر للش�هداء 
وش�واهد لفطمة االنسان في 

الموت على تراب الخالدين.
بيجي هي قيامة المقاومة 
والكرم�ة  المبي�ن  ولس�انها 
لس�ان ح�ال منطق�ة التحدي 
وكيف يكون االنسان نبيال مع 
ربه وم�ع مش�روعه وإرادته 

االسالمية والوطنية الحرة.
نحن ننتصر او نموت على 
ت�راب الكرام�ة والكرم�ة من 
الشريان  الممتدة من  الكرامة 
الى الش�ريان ومن القلب الى 
القل�ب وم�ن اول الوط�ن الى 

نهاية التاريخ.
هذا ه�و ق�در المقاومات 
التاريخ.. ولم  الوطنية ط�ول 
تتح�رك مقاومة معتمدة على 
الل�ه وعل�ى ش�عبها وارادتها 
الوطني�ة الح�رة  وقواعده�ا 
وانتص�رت..  اال  الش�عبية 
وه�ا هي الث�ورات الروس�ية 
والبري��طاني�ة  واالمريكي�ة 
التي  الث�ورة  وااليراني�ة ف�ي 
الخميني تش�ير  االمام  قادها 
باصاب�ع دامي�ة ان المقاومة 
ه�ي  الث�ورة  وان  منتص�رة 
لصناع�ة  المفت�وح  الطري�ق 
والس�الم  والعدال�ة  الحري�ة 

واالمن والرفاه.

بارزاين يرتاجع عن اهلجوم: نرغب بحل املشكلة مع بغداد باحلوار والتفاهم
     بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س حكوم�ة اقليم كردس�تان 
نيجيرف�ان بارزان�ي ان المش�اكل المالية 
وقطع حص�ة إالقلي�م من قب�ل الحكومة 
اإلتحادي�ة قضية سياس�ية أكث�ر مما هي 
مالي�ة، فيما دع�ا الى معالج�ة الموضوع 
بالح�وار، الفت�ا ال�ى ان حكوم�ة اإلقلي�م 
ست���ضطر إلتخاذ قرار يصب في مصلحة 

شعب وإقليم كردستان بشكل عام.
وعقد بارزان�ي إجتماعا مع المقاولين 

الس�ليمانية،  مدين�ة  ف�ي  والمس�تثمرين 
حضره كل من قب�اد طالباني نائب رئيس 
ال�وزراء وريب�از حم�الن وزي�ر المالي�ة 

واإلقتصاد ومحافظ السليمانية.
الم����قاول�ون  وت����ح�دث 
والمستثم�����رون في مدينة السليمانية 
عن التداعيات الس�لبية لألزمة المالية على 
عملهم ومشاريعهم، منوهين إلى أن عدداً 
كبيراً من هذه األعمال والمش�اريع والتي 
لها عالقة مباشرة بالخدمات وفي مصلحة 
المواطنين بشكل مباشر، مهددة بالتوقف 

بسبب عدم وجود المبالغ المالية، وطالبوا 
م�ن حكوم�ة إقلي�م كردس�تان عم�ل ما 
بوس�عها من أجل إستمرار العمل في هذه 
المش�اريع واإلنتهاء منها لكي تتمكن من 

خدمة المواطنين.
وبه�ذا الصدد أعل�ن نيجيرفان بارزاني 
بان حكومة إقليم كردستان ستشكل لجنة 
للتباح�ث م�ع المقاولي�ن والمس�تثمرين 
س�تقرر  ضوئ�ه  وعل�ى  تقري�ر  إلع�داد 

الحكومة إتخاذ اإلجراءات الالزمة.
وفي سياق حديثه أشار رئيس الوزراء 

إلى المش�اكل المالية وقط�ع حصة إقليم 
كردس�تان من الميزانية من قبل الحكومة 
اإلتحادي�ة، مج�ددا التأكي�د عل�ى أن هذه 
القضي�ة ه�ي سياس�ية أكث�ر مم�ا ه�ي 
مالية، ومن اج�ل ذلك ترغب حكومة إقليم 
كردستان معالجتها عبر الحوار والتفاهم 
اإلقلي�م  حكوم�ة  ف�ان  وإال  المش�ترك، 
س�تضطر إلتخاذ قرارها بشكل يصب في 
مصلحة ش�عب وإقليم كوردس�تان بشكل 

عام.
من جانبهم ج�دد كل من قباد طالباني 

نائ�ب رئيس الوزراء وريب�از حمالن وزير 
المالي�ة واإلقتصاد التأكيد على أن حكومة 
اإلقلي�م والجه�ات ذات العالق�ة على علم 
وإط�الع بمش�اكل ومعوق�ات المقاولين، 
وعن طريق ه�ذه اللجنة التي تحدث عنها 
رئيس الوزراء سيتم معالجة الجزء األكبر 
من هذه المش�اكل والمعوقات خالل وقت 
قريب، ومن أجل اإلس�تمرار بهذه األعمال 
الت�ي  المش�اريع  الس�يما  والمش�اريع، 
لها عالق�ة مباش�رة بمختل�ف القطاعات 

والمجاالت الخدمية.

وزير البلديات يعلن حالة الطوارئ إليصال املياه
 إلـى أبـي غـريـب

العراق حيقق ارتفاعًا يف خزن النفط باكثر من 14 مليون برميل

الغبان يبحث مع وكيل املبعوث اخلاص للتحالف الدويل 
جهود القضاء عىل »داعش«

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير البلديات واألشغال العامة عبد 
الكريم يونس األنصاري، امس االثنين، حالة 
االس�تنفار لدوائ�ر الماء بغية إيص�ال الماء 
ال�ى قضاء أبي غريب، موضح�اً أن األحداث 
األخي�رة الت�ي ش�هدت ن�زوح آالف العوائل 
الى بغداد ما تس�بب بازدياد نسبة استخدام 
الم�اء الصالح للش�رب. وقالت ال�وزارة في 
بيان صحفي، إن »وزير البلديات واألش�غال 
العام�ة عبد الكريم يون�س األنصاري أوعز، 
بتعزي�ز الجه�ود اآللي�ة لقض�اء أب�و غريب 
الس�يارات  بإرس�ال  التوجي�ه  ال�ى جان�ب 

الحوضية عل�ى مدار الس�اعة إليصال الماء 
ال�ى األهالي«، مؤكدا عل�ى »ضرورة توجيه 
جميع المديري�ات المرتبط�ة وذات العالقة 
بتهيئ�ة جمي�ع إمكانياته�ا الحت�واء ه�ذه 

األزمة«. وأضافت، أن »مشكلة الماء تزايدت 
بع�د األح�داث األخي�رة التي ش�هدت توافد 
آالف العوائ�ل النازح�ة للعاصم�ة وخاص�ة 
قض�اء أب�ي غري�ب، األم�ر ال�ذي أدى ال�ى 
ازدياد نس�بة استخدام الماء الصالح للشرب 
واالس�تخدامات األخرى مما اث�ر سلباً على 
ش�ح الم�اء في المنطق�ة«. يذك�ر أن وزارة 
البلديات افتتحت في وقت س�ابق مش�روعاً 
إستراتيجياً بطاقة 12 ألف م3 في قضاء أبي 
غريب يزود القضاء بالماء، وقسم منه يخدم 
محافظ�ة بغ�داد، إال أن اإلرهابيي�ن دم�روا 
المش�روع بالكامل وتعمل الوزارة اآلن على 

إصالحه بعد طرد »داعش« من المنطقة.

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النف�ط العراقية، أمس 
االثنين، أن الطاق�ات الخزنية من النفط 
حقق�ت طف�رة نوعي�ة م�ن 4 ماليي�ن 
برميل إلى 14 مليون برميل, وفيما أشار 
إلى أن الخزانات بلغت اكثر من 14 خزان 
إلى 42 في س�تة أشهر فقط، اكد ان هذا 
االنجاز نتيجة تعاون الشعب والحكومة 

المركزية بكل مؤسساتها.
وق�ال المستش�ار االعالم�ي لوزي�ر 
النف�ط احمد الس�اعدي في بي�ان تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خه منه، إن 
»طاقتن�ا الخزني�ة م�ن النف�ط حققت 
طف�رة نوعي�ة من 4 ماليي�ن برميل إلى 
14 مليون برميل«، مشيراً إلى، أن »هناك 
تقدما ألرقامنا التصديرية باستمرار مما 
يدلل على تعاظم طاقاتنا وبنانا التحتية 

وزي�ادة الخزانات من 14 خ�زان إلى 42 
خزان في ستة أشهر فقط«.

وأض�اف الس�اعدي، أن »االنتاج من 
الجن�وب والوس�ط بل�غ 3.391 ملي�ون 
برميل يومياً وما تم استالمه في جيهان 
م�ن نفط حق�ول نف�ط الش�مال وافانا 
وب�اي حس�ن وحق�ول كردس�تان 346 
الف برميل« مبيناً أن »المجموع الوطني 
الجزئ�ي 3.737 ملي�ون برمي�ل يومي�اً, 

فاذا اضيف لذل�ك 150 الف برميل اخرى 
تس�تهلكها مصافي كردستان من انتاج 
الممزوجة فس�يصل  االقليم والفوائض 
الرق�م ال�ى حوال�ي 3.9 ملي�ون برميل 

يومياً«.
وتابع الساعدي، ان »الصادرات بلغت 
لي�وم أمس فق�ط 5.088 ملي�ون برميل 
يومياً«، الفتاً إلى، أن »العراق يقترب من 

إنتاج ال�4 ماليين برميل للعراق ككل«.

     بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر الداخلي�ة محمد 
االثني�ن،  أم�س  الغب�ان،  س�الم 
الخ�اص  المبع�وث  وكي�ل  م�ع 
للتحالف الدولي الجهود المبذولة 
للقض�اء عل�ى تنظي�م »داعش« 
وتحري�ر أراضي الع�راق. وقالت 
وزارة الداخلي�ة ف�ي بي�ان تلقت 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »وزي�ر الداخلية محمد س�الم 
الغبان اس�تقبل، في مكتبه بمقر 

الوزارة، وكي�ل المبعوث الخاص 
للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم 
داعش اإلرهابي بريت ماكورك«. 

وأضافت الوزارة أنه »جرى خالل 
اللقاء بحث الجهود المبذولة من 
العراقية المش�تركة  قبل القوات 

والتحال�ف الدول�ي للقضاء على 
اإلرهابي�ة  داع�ش  عصاب�ات 
وتحري�ر أراضي الع�راق«. وتثير 
محاوالت تنظيم »داعش« لفرض 
سيطرته على سوريا والعراق قلق 
المجتم�ع الدولي، إذ أعربت دولة 
عدة من بينها عربية وأجنبية عن 
»قلقها« حيال محاوالت التنظيم 
ه�ذه، قب�ل أن يق�وم التحال�ف 
الدولي بقيادة واشنطن بضربات 
جوي�ة لمواقع التنظي�م بمناطق 

متفرقة من البلدين.

     بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت النائب عن محافظة 
الق�وى  اتح�اد  نين�وى وعض�و 
الوطنية انتصار الجبوري، أمس 
االثني�ن، عن طرح ثالث اس�ماء 
مرشحة لش�غل منصب محافظ 
نين�وى بدال ع�ن اثي�ل النجيفي، 
فيما لفتت ال�ى أنه في حال عدم 
تس�مية المحافظ خالل شهرين، 
فهن�اك امكاني�ة القال�ة مجلس 

نينوى.
وقالت الجب�وري ، إن »هناك 
ث�الث اس�ماء مرش�حة لش�غل 
منصب محاف�ظ نينوى، بدالً عن 
محافظها المقال اثيل النجيفي«، 
ل�م  االس�ماء  »ه�ذه  أن  مبين�ة 
تع�رض لغاي�ة االن على مجلس 

المحافظة الختيار احدهم«.
واضاف�ت الجب�وري »اذا ل�م 
يستطيع مجلس محافظة نينوى 
اختيار محافظ جديد خالل فترة 
الممنوح�ة ل�ه وه�ي 30 يوماً، 
الن�واب، حل  فبام�كان مجل�س 
مجلس المحافظة«، مش�يرة الى 
ان »م�ن صالحي�ة البرلمان حل 
وف�ق  المحاف����ظ�ة  مجل�س 
المحافظ�ات  مجال�س  قان�ون 

المعدل رقم 21«.
الن�واب  مجل�س  وص�وت 
 ،2015 اي�ار   28 ف�ي  العراق�ي، 
باألغلبي�ة عل�ى إقال�ة محاف�ظ 
نين�وى أثيل النجيفي من منصبه 
بع�د مش�ادة كالمية ج�رت بين 
ع�دد من أعض�اء المجل�س على 

خلفية التصويت.

الكشف عن ثالثة مرشحني 
لتويل منصب حمافظ نينوى 

بدالً عن النجيفي
     بغداد / المستقبل العراقي

أف�ادت الس�لطة القضائي�ة االتحادي�ة، بأن 
اإلّدع�اء العام أج�رى زيارة ميداني�ة إلى موقف 
ومكافح�ة  لالس�تخبارات  العام�ة  المديري�ة 
اإلرهاب، مؤكدة تدوين أقوال معظم الموقوفين 
فيه، فيما أش�ارت إلى أوامر قد صدرت بس�رعة 
انجاز قضاياهم، السيما تطبيق قرارات اإلفراج.

وقال القاضي عبد الس�تار بيرقدار المتحدث 
الرسمي للسلطة القضائية إن »االّدعاء العام قام 
بزيارة إلى موقف المديرية العامة لالستخبارات 
ومكافح�ة اإلره�اب القري�ب م�ن مط�ار بغداد 

الدولي«. وتابع بيرق�دار انه »جرى متابعة ملف 
الموقوفين هناك، والتوصية بتحس�ين أحوالهم، 
ومتابعة انج�از قضاياه�م التحقيقية، وتطبيق 

قرارات اإلفراج الصادرة بحقهم«.
وأش�ار إلى »جهود بإش�راف القضاء لتعزيز 
الكادر الصح�ي في الموقف وتوس�يعه لمتابعة 
الحالة الصحية للموقوفين، وتحس�ين مس�توى 
الطع�ام والمي�اه الصالح�ة للش�رب بالتع�اون 
م�ع دائرة اإلص�الح العراقية«. ون�ّوه المتحدث 
الرس�مي إلى »تدوي�ن أقوال معظ�م الموقوفين 
من قب�ل لجان االنجاز القضائي�ة من أجل انجاز 

الدعاوى بأسرع وقت ممكن«.

     بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس الكتلة التركماني�ة في برلمان 
إقليم كردس�تان آيدن معروف، أمس االثنين، عن 
إعداد مش�روع لجعل محافظة كرك�وك »إقليما 
مس�تقالً«، فيما ش�دد على ض�رورة التعامل مع 
قضية كركوك بشكل مستقل كونها تحمل أبعاداً 

حساسة في الصراع السياسي. 
وقال رئي�س كتلة »الجبه�ة التركمانية« في 
برلمان إقليم كردس�تان آيدن معرف إن »الجبهة 
التركماني�ة أع�دت مش�روعا بجع�ل محافظ�ة 
كرك�وك إقليماً مس�تقالً«، مبينا أن »المش�روع 
والكردس�تاني«.  العراق�ي  للبرلم�ان  س�يقدم 
وأض�اف مع�روف أن »لقضي�ة كرك�وك أبع�اد 
حساس�ة في الصراع السياس�ي ومن الضروري 
أن يتعامل معها بشكل مس�تقل«، مشيرا إلى أن 

»الكثي�ر من الح�االت خرجت ه�ذه القضية عن 
إرادة األطراف السياس�ية المحلي�ة وأخذت بعدا 
أقليمي�ا ودوليا«. واعتبر مع�روف أن »األوضاع 
ف�ي الع�راق أدت إلى ص�راع سياس�ي وطائفي 
ومن الصعب حاليا أن تتعايش مكوناتها معا في 
ظل مايش�هد العراق حالياً«، عاَداً »جعل كركوك 
إقليما مس�تقال هو الحل المالئم لكافة مكونات 
أن »كرك�وك  إل�ى  كرك�وك«. واش�ار مع�روف 
مرك�زا ثقافي�ا للتركمان ف�ي الع�راق والعالم«، 
الفت�ا إلى أن »م�ن ح�ق التركم�ان أن يحافظوا 
عل�ى خصوصيتهم كون الوج�ود التركماني في 
كرك�وك تأريخي�ا وحضاريا ال يمك�ن إخفائه«. 
وأكد مع�روف أن »جعل كركوك إقليما مس�تقال 
ال يتعارض مع الدس�تور العراقي«، مش�يرا إلى 
أن »س�كان محافظ�ة كركوك هم م�ن يقررون 

مصيرهم بأنفسهم«. 

     بغداد / المستقبل العراقي

في زي�ارة ميدانية لمقر الهيئ�ة العامة لألنواء 
الجوية والرصد الزلزالي ام�س االثنين اطلع وزير 
النقل باقر الزبيدي عل�ى عمل الهيئة والمهام التي 
تقوم بها , وكان في اس�تقباله مدير عام الهيئة د. 

داود شاكر محمود ومعاون المدير العام.
وقدم المدير العام شرحا مفصال عن عمل 
الهيئة ووجه بحل جميع المعوقات بالتنسيق 
مع تش�كيالت ال�وزارة بعدها اطل�ع الوزير 
ميدانيا على سير العمل وقام بزيارة االقسام 
والمختب�رات وبداه�ا بقس�م االرص�اد وهو 
المس�ؤول على جميع المحط�ات في العراق 
بعده�ا مرك�ز التدريب االقليم�ي ومختبراته 
وبدأه�ا بمختب�ر اللغ�ة حي�ث وج�ه الوزير 
بتعمي�م كتاب رس�مي الى جميع تش�كيالت 
الوزارة بضرورة التدريب في هذا المختبر بعد 

ذل�ك زار الزبيدي مختبر تحلي�ل الخرائط والمكتبة 
الخاصة بالهيئة واطلع على الية العمل في المكتبة 
ووجه بضرورة تطويرها وأطلع على قسم الرصد 
الزلزالي بش�كل مباشر على كيفية الرصد الزلزالي 
واس�تمع ال�ى ش�رح مفص�ل ع�ن القس�م والية 
العمل وكيفي�ة رصد  الزلزال بعده�ا التقى الوزير 

بالموظفين في القاعة المركزية للهيئة .

اإلدعاء العام يويص االستخبارات ومكافحة اإلرهاب بترسيع حسم ملفات املتهمني

الكتلة الرتكامنية تعد مرشوعًا لتحويل كركوك إىل »إقليم مستقل«

الزبيدي يطلع ميدانيًا عىل سري العمل يف اهليئة العامة لألنواء اجلوية

هم الحشد يتركز على تشكيل دولة وطنية ينعم أهلها باألمن والسالم واالستقرار
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          بغداد / المستقبل العراقي

اصدرت  االمانة العامة لمجل�س الوزراء اعماما الى الوزارات 
والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقليص س�اعات الدوام الرسمي 

في شهر رمضان لمدة ساعة واحدة.
وقال�ت االمان�ة ف�ي بي�ان انه�ا وجه�ت جمي�ع ال�وزارات 
والمحافظ�ات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقليص س�اعات 

الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك.
واش�ار البيان  الى أن اعمام االمانة العامة ينص على تقليص 
ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة في دوائر الدولة كافة وترك 
للدوائ�ر تحديد بداية الدوام الصباح�ي، للتخفيف على الموظفين 

خالل الشهر الفضيل.

تقليص دوام املوظفني ساعة واحدة يف شهر رمضان

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

يب�دو أن اإلدارة األمريكي�ة ل�م 
تلتف�ت ل�«رف�ض بغ�داد« بش�أن 
تس�ليح العشائر الس�نية واألكراد, 
إتم�ام ه�ذه  كونه�ا تص�ر عل�ى 
الخطوة لك�ن بطريق�ة أخرى اقل 
وطأة من جعل الحكومة المركزية 

بموقف المتفرج.
»الدبلوماس�ية الملتوي�ة« التي 
لجأت إليها واشنطن في إدارة ملف 
تسليح »السنة« وإقليم كردستان, 
ق�د ترغ�م بغ�داد على القب�ول من 
خالل أعطائها الدور األبرز بتوزيع 
األس�لحة, لكنه العملية في النهاية 

ستتم بإشراف أمريكي.      
والمح عضو لجنة األمن والدفاع 
عن التحال�ف الكردس�تاني إلى أن 
األمريكان يسيرون باتجاه تسليح 
الس�نية,  والعش�ائر  البيش�مركة 
مؤكدا بان القوات الكردية ستكون 
حصتها أس�لحة ثقيلة ضمن هذه 
الصفق�ة.   وج�اء تأكي�د المس�اع 
األمريكية على لسان الرئيس باراك 
اوبام�ا عل�ى هام�ش قم�ة الدول 
الس�بع الكب�رى في الماني�ا, حيث 
قال أنه سيبحث مع رئيس الوزراء 
حي�در العب�ادي توصيل األس�لحة 
لم�ن يحارب�ون تنظي�م »داعش«، 

مؤكداً أن بالده ستواصل تدريباتها 
للق�وات العراقي�ة. وج�اء اإلعالن 
ع�ن الرغب�ة األمريكي�ة بتس�ليح 
»األك�راد والس�نة«, بالتزام�ن مع 
دخ�ول صواريخ )AT4( األمريكية 
تحري�ر  معرك�ة  إل�ى  المحمول�ة 
مدينة الرمادي ومعالجتها بفعالية 
للعجالت الملغومة التي تستخدمها 

عصابات داعش اإلرهابية.
وبحس�ب عض�و لجن�ة األم�ن 
والدفاع النيابية، شاخوان عبدالله، 
ف�ان »األس�لحة األمريكي�ة الت�ي 
سيتس�لمها العراق، سيتم توزيعها 
على البيشمركة والعشائر والقوات 
األمنية بإش�راف أمريكي«، كاشفا 
عن أن »األس�لحة الثقيلة س�توزع 
والخفيف�ة  البيش�مركة  عل�ى 
والمتوس�طة س�تكون م�ن حصة 
العش�ائر«. وأردف عب�د الل�ه قائالً 
أن »األس�لحة المرس�لة م�ن قب�ل 
الوالي�ات المتحدة س�يتم توزيعها 
عل�ى أبناء العش�ائر والبيش�مركة 
الخطة  األمني�ة حس�ب  والق�وات 
المع�دة لذل�ك والمتف�ق عليها مع 
أن  وأض�اف  المانح�ة«.  الدول�ة 
»القوات األمنية وقوات البيشمركة 
ستتسلم األسلحة الثقيلة والمعدات 
أبن�اء  أم�ا  المض�ادة,  وال�دروع 
العشائر ستكون حصتهم األسلحة 

الخفيفة والمتوسطة”، مشيرا إلى 
ان »عملية توزيع األسلحة ستكون 
بإش�راف أمريك�ي«. وف�ي مطلع 
الش�هر الماض�ي, مم�رر مجل�س 
الن�واب األمريكي مش�روع قانون 
يتعل�ق بمس�اعدات أمريكية تقدر 
بنحو 715 ملي�ون دوالر إلى بغداد 
على أن تقدم المساعدات العسكرية 
مباشرة لقوات البيشمركة الكردية 
والعشائر السنية وليس عن طريق 

الحكومة المركزية في بغداد.
ورفض�ت بغداد لمش�روع قرار 
الكونغرس األمريكي بالتعامل مع 
بع�ض مكون�ات الش�عب العراقي 
بعي�دا ع�ن الحكوم�ة االتحادي�ة, 
واعتبره تدخال س�افرا في الش�أن 
العراقي وخرقا للقوانين واألعراف 
الدولي�ة, ونقضا اللت�زام الواليات 
اإلط�ار  اتفاقي�ة  ف�ي  المتح�دة 
االستراتيجي بضمان وحدة العراق 

وسيادته واستقالله.
وزارة  قال�ت  الغض�ون,  ف�ي 
الدفاع في بيان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، انها »تسلمت 
ش�حنة صواري�خ AT-4 المضادة 
للدباب�ات م�ن الوالي�ات المتح�دة 
األمريكية خالل األس�ابيع األخيرة 
ضم�ن برنامج الدعم ال�ذي تقدمه 
دول العال�م للحكومة العراقية في 

حربها ضد تنظيم داعش اإلرهابي 
». واعتب�رت وزارة الدف�اع »ه�ذه 
الصواري�خ من األس�لحة الناجحة 
فعاليته�ا  أثبت�ت  والت�ي  للغاي�ة 
وخاص�ة  المعرك�ة  ارض  عل�ى 
ض�د األه�داف قصيرة الم�دى مثل 
العج�الت الملغومة التي تس�تخدم 
من قبل داعش في مدينة الرمادي« 
مش�يرة ال�ى ان »ه�ذه األس�لحة 
تأت�ي ضم�ن وجب�ة م�ن وجب�ات 
أخ�رى س�يتم تس�ليمها للحكومة 
وزارة  وكان�ت  تباع�اً«.  العراقي�ة 
)البنتاغ�ون(  األمريكي�ة  الدف�اع 
اعلنت في مطل�ع حزيران الجاري 
عن ارسال الواليات المتحدة 2000 
صاروخ مض�اد للدبابات من طراز 
AT4 ال�ى الع�راق ووصل�ت نصف 
الكمي�ة إل�ى الحكوم�ة العراقي�ة 
مباش�رة، واحتف�ظ التحالف الذي 
تقوده واش�نطن بالنص�ف الثاني 
ف�ي المنطق�ة لتدري�ب العراقيين 

وللطوارئ في المستقبل.
»تس�ليم  إن  البنتاغ�ون  وق�ال 
الصواري�خ سيس�اعد الع�راق في 
االنتحاري�ة  للهجم�ات  التص�دي 
بواسطة السيارات الملغومة وهي 
هجمات اس�تخدمها تنظيم داعش 
الش�هر الماضي في سيطرته على 
مدينة الرمادي بمحافظة االنبار«.

الدفاع البرلمانية: البيشمركة ستتسلم أسلحة ثقيلة

واشنطن تتحايل: تسليح اإلقليم و»السنة« عرب احلكومة.. 
لكن بإرشاف أمريكي!

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

أك�دت هيئة الحش�د الش�عبي، 
أمس االثني�ن، أن عملياتها الرامية 
لتحرير األنبار، انطلقت من صالح 
الدي�ن المج�اورة، وأس�فرت ع�ن 
تحرير 170 جندياً كانوا محاصرين 
بالثرث�ار من قب�ل )داعش(، مبدية 
ثقتها ب�أن تتمكن قريباً من تحرير 

مدن المحافظة بالكامل.
رئي�س  نائ�ب  وص�ف  وفيم�ا 
هيئة الحش�د الش�عبي أب�و مهدي 
المهن�دس، مدين�ة الفلوجة برأس 
األفع�ى متوع�دا بقطعه�ا قريب�ا, 
أعلن�ت قيادة العمليات المش�تركة 
عن استهداف ثالث عجالت لتنظيم 
»داعش« ش�رقي الرم�ادي ومقتل 

وإصابة من كان فيها.

الهيئة،  المتح�دث باس�م  وقال 
كري�م الن�وري إن »قوات الحش�د 
الش�عبي ب�دأت معرك�ة األنبار من 
جهة صالح الدين، غرب س�امراء، 
واتجهت من منطق�ة النباعي، إلى 
الكسارات ومنشأة المثنى، وصوالً 
إلى ناظم الثرث�ار الذي تم تحريره 
بالكامل , الس�بت الماضي، مشيراً 
إلى أن »الحش�د الش�عبي في ناظم 
الثرثار تمكن من فك الحصار الذي 
فرضه تنظيم داعش اإلرهابي على 

أكثر من 170 جندياً«.
وأضاف الن�وري، أن »العمليات 
العس�كرية بدأت م�ن جهة جنوب 
الفلوج�ة«،  ش�رقي  الكرم�ة، 
مرجحاً أن »تش�هد األي�ام المقبلة 
مفاجآت تتمث�ل بتحرر بعض مدن 
األنب�ار بكامله�ا، حي�ث تتواص�ل 

المتحدث  المع�ارك هن�اك«. وع�د 
باس�م هيئة الحش�د الش�عبي، أن 
»انهي�ار عصابات داعش في قضاء 
بيج�ي،)40 ك�م ش�مال تكري�ت(، 
ومنطقة الثرث�ار، يؤكد أن رصانة 
الخطة التي تتحرك بموجبها قوات 
الحشد الش�عبي«، معرباً عن ثقته 
ب�أن »عصاب�ات داعش ل�ن تتمكن 
من مقاومة قوات الحش�د الشعبي 
نائ�ب  وص�ف  ب�دوره,  طوي�اًل«. 
رئي�س هيئة الحش�د الش�عبي ابو 
مهدي المهن�دس ، مدينة الفلوجة 
برأس االفعى متوعدا قطعها قريبا 
لتحري�ر المدين�ة من ي�د عصابات 

داعش االرهابية.
كلم�ة  ف�ي  المهن�دس  وق�ال 
اس�تذكار ش�هداء  خالل مراس�يم 
مج�زرة س�بايكر الت�ي ج�رت في 

بغ�داد إن«ابطال الحش�د الش�عبي 
اس�تطاعوا في اقل من عام  تحرير 
ديال�ى وش�مال كرك�وك ومناطق 
تكري�ت الت�ي لم يتبَق منها س�وى 
مؤك�دا   ،« والش�رقاط  الصيني�ة 
أنه ” س�نتوجه الى تحري�ر مدينة 
الفلوجة التي  تعد هي رأس االفعى 

للدواعش«.
وأض�اف قائال “س�نقضي على 
عصاب�ات داعش االرهابي�ة بهمة 
المجاهدي�ن من الحش�د الش�عبي 
العش�ائر  األمنية وابناء  والق�وات 
لنعي�ش ف�ي ع�راق ام�ن بجمب�ع 

مكوناته واخوة في بلد واحد”.
إل�ى ذلك، ألقت الق�وات األمنية 
والحش�د الش�عبي القبض على 33 
داعش�يا وضبط�ت أربع�ة معامل 
العب�وات  وصناع�ة  للتفخي�خ 

الناس�فة في مناط�ق متفرقة في 
صالح الدين واالنبار.

وق�ال المتح�دث باس�م قي�ادة 
العمليات المش�تركة العميد س�عد 
مع�ن في بي�ان تلقت »المس�تقبل 
العراقي«، إن »قوة الصد المسيطرة 
عل�ى ضف�ة النه�ر ف�ي حصيب�ة 
الش�رقية، )7 كم ش�رق الرمادي( 
اس�تهدفت رتالً لداع�ش بصواريخ 

كورنيت الحرارية«.
وأضاف معن أن »القوة حققت 
إصابات مباشرة بثالث عجالت، ما 
أس�فر الى مقتل وإصاب�ة من كان 

في تلك العجالت«.
تمكن�ت  أخ�ر,  تط�ور  وف�ي 
ق�وة م�ن فرق�ة التدخل الس�ريع 
األول�ى بمحافظة االنب�ار، من صد 
تع�رض لتنظي�م »داع�ش« ش�رق 

مدين�ة الرمادي، حي�ث تمكنت من 
قت�ل خمس�ة عناصر م�ن التنظيم 
االرهاب�ي. وفي الكرم�ة, قال آمر 
الكرم�ة(  الثال�ث )أح�رار  الف�وج 
التاب�ع للواء 30 في قوات الحش�د 
العقي�د محمود مرض�ي الجميلي ، 
إن »القوات المش�تركة من الجيش 
والحش�د نف�ذت عملي�ة أمنية في 
منطق�ة الرش�اد بمحي�ط قض�اء 
مم�ا  الفلوج�ة  ش�رقي  الكرم�ة 
أسفرت عن مقتل س�بعة من قادة 

التنظيم االرهابي.
وأض�اف الجميل�ي أن »من بين 
القتل�ى محم�ود الجميل�ي الملقب 
بأبي ذال وحسين حنش الحلبوسي 
والمدع�و خلي�ل العلوان�ي الملقب 

بأبي أنس المهاجر«.
ف�ي الغض�ون, كش�ف مجلس 

محافظة االنبار، أن تنظيم )داعش( 
أع�اد فتح بوابات س�د ال�ورار بعد 
نحو س�تة أيام عل�ى إغالقها، فيما 
أك�د عودة تدفق مي�اه نهر الفرات 

بشكل طبيعي. 
وقال عض�و مجل�س محافظة 
االنب�ار عذال الفهداوي، إن »تنظيم 
)داع�ش( اع�اد، فتح بوابات س�د 
الورار، شمالي الرمادي«، مبينا أن 
»تدفق مياه نهر الفرات عادت الى 
طبيعتها بعد انقطاع مياه الشرب 
عن المناطق التي يسيطرون عليها 
ف�ي الجه�ة الش�مالية والش�رقية 
الفه�داوي  واض�اف  للرم�ادي«. 
ان »الق�وات االمني�ة تعم�ل عل�ى 
تعزيز قواتها ف�ي محيط الرمادي 
واالس�تعداد لتطهيرها خالل االيام 

القليلة المقبلة«. 

احلشد يتوعد الفلوجة بـ »رضبة قاصمة«.. ويؤكد عىل وجود خطط »حمكمة« هلزيمة »داعش«
العمليات من صالح الدين إلى االنبار

مـؤتـمـر الـدول الـصـنـاعـيـة: جـعـجـعـة »الـغـرب« ال تـطـحـن »داعـش«
       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ح�ّذر رئيس ال�وزراء حي�در العبادي، 
ال�دول  مؤتم�ر  خ�الل  االثني�ن،  أم�س 
الصناعي�ة الس�بع الكب�رى، م�ن تحول 
المعركة ضد اإلرهاب إلى حرب مفتوحة 
إل�ى األب�د ودون أفق محدد، مؤك�ًدا أنها 
البش�رية  للق�درات  اس�تنزافا  س�تكون 
عه�د  س�ينهي  واس�تمرارها  والمادي�ة 
التعاي�ش واالس�تقرار ف�ي كل العال�م، 
داعيا إلى دعم جدي للعراق في المجاالت 
واألمني�ة  واالقتصادي�ة  السياس�ية 

والعسكرية. 
وف�ي بداية كلمته ام�ام مؤتمر الدول 
الس�بع الكب�رى المنعقد بمدين�ة بافاريا 
األلماني�ة، قدم العبادي باس�مه وباس�م 
الش�عب العراقي الش�كر واالمتنان على 
استضافته في هذا االجتماع المهم وكذلك 

أللماني�ا عل�ى دعوتها له واس�تضافتها 
لهذا المؤتمر الذي يجمع الدول الصناعية 
الكبرى في العالم وع�ددا من قادة الدول 

االخرى.
ان  كلمت�ه  ف�ي  العب�ادي  وأض�اف 
»تش�كيلنا حكوم�ة م�ن جمي�ع اطياف 
الش�عب العراق�ي، مبني�ة عل�ى اس�اس 
الدس�تور، وتضم جمي�ع المكونات ولها 
ممثل�ون س�واء ف�ي الحكوم�ة او ف�ي 
وق�د  انطالقن�ا،  نقط�ة  كان  البرلم�ان، 
حظي�ت ه�ذه الحكوم�ة بدع�م داخل�ي 
ودول�ي غير مس�بوق، وقدمن�ا برنامجا 
حكوميا حظ�ي بموافقة جمي�ع ممثلي 
الش�عب العراقي، ونعمل معا على تنفيذ 

فقراته بروح من التعاون والتنسيق«.
وق�ال »اننا نعتب�ر التمس�ك بالوحدة 
الوطني�ة، الطري�ق ال�ذي يوصلن�ا إل�ى 
ب�ّر االم�ان ويمكننا م�ن تج�اوز جميع 

التحديات«.
وأض�اف »لك�ن الع�راق ال�ذي يواجه 
تحدي�ات كبي�رة، يج�ب ان ال ينظ�ر اليه 
بانه س�احة ح�رب فقط، فنح�ن من بلد 
يزيد سكانه على خمسة وثالثين مليونا، 
واقتصادي�ة  بش�رية  امكان�ات  ولدين�ا 
وثروات طبيعية هائلة.. والعدد االكبر من 
محافظات العراق مس�تقر وآمن وصالح 

لمشاريع البناء واالعمار واالستثمار«.
وأوض�ح أن »جه�ود دع�م اقتصاده 
وتش�جيع فرص التنمية فيه، يسهم في 
استقراره بشكل يخدم جميع العراقيين 
ويش�جع على عودة الحياة إلى طبيعتها 
ف�ي المناط�ق الت�ي تش�هد مواجه�ات 

أمنية«.
وخاط�ب العبادي قادة الدول الس�بع 
قائال »نرح�ب باي جهد دول�ي لمحاربة 
داع�ش الذي ال يهدد العراق لوحده وانما 

يه�دد دول الج�وار والمنطق�ة والعال�م 
بأس�ره، وان العال�م الي�وم بحاج�ة إلى 
جه�ود حثيثة ومتضامن�ة إليقاف تدفق 
اإلرهابيين االجانب الذين يسّببون القتل 
والدمار في العراق والمنطقة، باإلضافة 
إل�ى مكافح�ة عملي�ات تهري�ب النف�ط 
واآلثار التي يس�تخدمها داع�ش لتمويل 

ماكنة اإلرهاب«.
وأكد ان الش�عب العراقي »يقف صفا 
واح�دا في هذه المعرك�ة، ويدعم جهود 
تحري�ر الم�دن المغتصب�ة م�ن داع�ش، 
وحظي�ت قراراتنا في ه�ذا المجال بدعم 
مجلس ال�وزراء بجميع اعضائه وجميع 
القوى السياس�ية والدينية والعش�ائرية 
في مختلف محافظ�ات العراق، ومن كل 
الطوائف وذلك لدعم الجيش، والش�رطة، 
وابناء العش�ائر، والنازحين، واس�تقرار 

المناطق المحررة«.

 وأشار إلى أّنه على الرغم من االندفاع 
واالص�رار الكبير الذي يتحلى به ش�عبنا 
وقواتنا على هزيمة داعش، االّ ان الحرب 
ض�د اإلرهاب يجب ان التك�ون مفتوحة 
إل�ى االب�د دون أف�ق مح�دد، ألنها حرب 
اس�تنزاف للق�درات البش�رية والمادية، 
وان اس�تمرارها س�ينهي عه�د التعايش 
واالس�تقرار في كل العالم، وعلى العالم 
ان يوّحد جهده الختصار زمن المواجهة، 
فكلم�ا قّصرن�ا زم�ن المواجه�ة، اصبح 
العال�م اكث�ر أمن�ا واس�تقرارا، وبالتالي 
فان العراق بحاجة إلى دعم متواصل من 
اجل حس�م هذه المعركة لصالح الس�لم 
والتعاي�ش بين اطيافه واس�تتباب األمن 

في العراق والمنطقة«.
وش�دد العبادي بالقول »اننا ماضون 
دون تراج�ع ف�ي خططن�ا واصالحاتن�ا 
وبدع�م الالمركزي�ة االدارية للمس�اعدة 

ف�ي نه�وض المحافظ�ات بصالحي�ات 
اوس�ع، ون�ود ان نن�ّوه هن�ا ان العالقة 
االتحادي�ة والمحافظات  الحكوم�ة  بين 
مح�ددة  كردس�تان  واقلي�م  االخ�رى 
ه�ذه  م�ن  ول�كل  الدس�تور،  بموج�ب 
الجه�ات صالحي�ات واضح�ة ومحددة، 
واي مش�كلة او تداخل ف�ي الصالحيات، 
تحل بموجب الدس�تور والتفاهمات بين 
جمي�ع االط�راف، ومنهجنا ه�و إعطاء 
المزيد من الصالحيات لها ضمن برنامج 

الالمركزية االدارية للحكومة«.
وأكد العبادي ف�ي الختام رغبة بالده 
»بتع�اون وثي�ق يخ�دم دولنا وش�عوبنا 
ويع�زز قدرته�ا على تج�اوز األزمات«.. 
الع�راق  دع�م  زي�ادة  »إل�ى  وتطلعه�ا 
واألمني�ة  االقتصادي�ة  المج�االت  ف�ي 
والعس�كرية وكل مايس�اعد عل�ى ادامة 

زخم االنتصارات وحسم المعركة«.

العبادي يحذر من مخاطر اإلرهاب.. ويدعو إلى تعاون اقتصادي وعسكري
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بع�د  عام�ا(   61( اردوغ�ان  ويبق�ى 
االنتخابات، وبفارق كبير، الزعيم السياس�ي 
األكثر ش�عبية وهيبة في بالده منذ مؤس�س 
الجمهورية األس�طوري مصطف�ى اتاتورك، 
غير أن خططه إلعادة إحياء “رئاس�ة قوية” 
على صورة عهد س�لفه القديم أُحبطت لفترة 

طويلة.
ومن�ذ انتخاب�ه ف�ي آب الماض�ي، يعم�ل 
الرئيس الجديد على اس�تعادة مقاليد السلطة 
م�ن خلفه رئي�س الوزراء احم�د داود أوغلو، 
داعيا إلى إصالح دس�توري ُيع�ّزز صالحيات 

الرئاسة.
وقال المحلل السياسي واالستاذ الجامعي 
س�يف الدين غورس�يل لش�بكة “س�ي ان ان 
تركيا” إن “الناخبين االتراك أعلنوا له بش�كل 
واض�ح انهم غير موافقين عل�ى االنتقال الى 

نظام رئاسي”.
رئاس�ة  إل�ى  وص�ل  ال�ذي  واردوغ�ان 
الحكومة ع�ام 2003 على أنقاض أزمة مالية 
خطيرة، ُيعتبر ب�رأي أنصاره صانع المعجزة 
االقتصادي�ة التركية ورج�ل اإلصالحات التي 
ح�ّررت الغالبية الديني�ة والمحافظة في هذا 
البل�د م�ن س�يطرة النخب�ة العلماني�ة وم�ن 

تدّخالت الجيش في الحياة السياسية.
لكن�ه أصبح أيضاً منذ س�نتين السياس�ي 

الذي ُيواجه أكبر قدر من االنتقادات في تركيا 
حي�ث ُتؤخذ علي�ه نزعته إلى التس�لّط وُيتهم 

بالسعي ألسلمة النظام.
والقصر الضخ�م والفائ�ق الفخامة الذي 
انتق�ل الي�ه اردوغان ف�ي الخري�ف الماضي 
وبلغ�ت كلفت�ه حوال�ي 500 ملي�ون دوالر، 
أصبح رمزاً ل�”جنون العظمة” الذي ينعته به 

منتقدوه ول�”الفساد” الذي يأخذونه عليه.
غي�ر ان اردوغان ال�ذي كان والده ضابطاً 
في خفر الس�واحل ُيس�لّط الضوء دائماً على 

أصوله المتواضعة.
نشأ اردوغان في حي شعبي من اسطنبول 
وتلقى تعليمه ف�ي ثانوية دينية وعمل بائعاً، 
كم�ا حلم ف�ي وقت ما بأن ُيصب�ح العب كرة 
ق�دم، قب�ل أن يخوض غمار السياس�ة ضمن 

التيار االسالمي.
وانتخب عمدة لبلدية اس�طنبول في العام 
1994 ثم ق�اد حزبه “حزب العدالة والتنمية” 
إلى الف�وز باالنتخابات التش�ريعية في العام 
2002. وتولّ�ى منصب رئيس الوزراء بعد ذلك 
بعام بعيد العفو عنه من حكم بالسجن بسبب 

إلقائه نشيداً دينياً في مكان عام.
ولس�نوات راك�م النم�وذج الديموقراطي 
المحافظ الذي اعتمده اردوغان والذي ُيزاوج 
بين الرأس�مالية الليبرالية واالسالم المعتدل، 

النجاح�ات مدعوم�اً بنس�ب نم�و “ش�بيهة 
بالنم�و الصيني” القتصاد الب�الد ورغبته في 

االنضمام لالتحاد االوروبي.
وبعدم�ا أُعيد انتخابه ف�ي العامين 2007 
و2011 مع نحو 50 ف�ي المئة من األصوات، 
بدأ اردوغ�ان يحل�م بتولي الرئاس�ة والبقاء 
عل�ى رأس البالد حتى الع�ام 2023 لالحتفال 

بمئوية الجمهورية التركية.

لك�ن هذا الس�يناريو ش�هد تعقي�دات في 
حزيران 2013. ونزل على مدى ثالثة اسابيع 
أكثر م�ن ثالثة ماليين ونصف من األتراك الى 
الش�ارع ليحتّجوا عل�ى سياس�ته التي تنحو 

أكثر فأكثر منحى “اسالمياً”.
لك�ن اردوغ�ان الواث�ق م�ن نفس�ه ومن 
ش�عبيته وال�ذي يصف�ه مؤي�دوه وخصومه 
ب� “الس�لطان” الجديد، لم يتزعزع. بالعكس 

رّد مس�تخدما ً اس�تراتيجيته المفّضل�ة التي 
تقوم على تصويره ك�”رجل الشعب” ضحية 

“مؤامرة” النخب.
ورّد بقم�ع ش�ديد اس�تهدف “الناهبين” 
و”اإلرهابيي�ن” المحتّجين عليه، لكن رصيده 

الديموقراطي تعّرض لنكسة جدية.
وال يزال اردوغان متمسكاً منذ ذلك الحين 
بخطابه الشديد واالستفزازي وشّن هجمات 

كالمي�ة عنيفة عل�ى خصومه خ�الل الحملة 
االنتخابية.

وه�و يرّك�ز هجمات�ه عل�ى المعارض�ة 
وحليفه السابق فتح الله غولن وكذلك وسائل 
االع�الم األجنبي�ة مث�ل صحيف�ة “نيويورك 
تايم�ز” وهيئ�ة االذاع�ة البريطاني�ة )بي بي 
س�ي( الذي�ن يتهمه�م بأنه�م “اع�داء تركيا 

الجديدة” ما يزيد من مخاوف منتقديه.

أردوغان.. »السلطان« الذي فقد الكريس

ب�ات واضحا أن مش�اريع الكهرب�اء في الع�راق لن ُيكتب 
له�ا النجاح، ولن ترى النور إال بمعج�زة كونية، تتقارب فيها 
خط�وط الفيض الكهرومغناطيس�ي لكوك�ب األرض، لتنتج 
موج�ة كهرومغناطيس�ية هائلة تنطلق من بادية الس�ماوة، 
فتتس�اوى في أرج�اء العراق عبر هذا الهواء المش�بع بدخان 
المحاصص�ة، عندئ�ذ يتولد - طبقاً لقانون )ف�راداي( - جهداً 
هائ�اًل قد يص�ل إل�ى بضع�ة آالف، وربما بضع�ة ماليين من 
الفولت�ات الالزمة إلع�ادة الحياة لمحطات التوليد المش�لولة 

والميتة والمحتضرة.
أم�ا مش�كلة تصاع�د العم�ود الملح�ي في ش�ط العرب، 
وف�ي نهري دجل�ة والف�رات، فال أمل ف�ي إذابت�ه إال معجزة 
كونية أخ�رى تتدف�ق فيها المي�اه الجوفي�ة المخزونة تحت 
الطبقات الس�طحية لكوكب المريخ، لتس�قي س�هول العراق 
وهضاب�ه بخراطيم المنظومات الفلكية، التي صممها )ايغور 
ميترانوف( لمعهد الفضاء الروس�ي، ووكالة )ريا نوفوستي( 
لجم�ع المي�اه النقي�ة، وتوجيهها إلين�ا عبر رواف�د فضائية 
س�ريعة الجريان. تصب في نهر )الغ�راف( حتى نغترف منها 

ونروي بها عطشنا.
فالجدلية العقربائية التي جمعت الماء والكهرباء، ورسمت 
صورتها المأساوية الغامضة لن تنتهي، ولن ُتحسم منذ اليوم 
ال�ذي انطلقت فيه معارك )أم الحواس�م(، وحت�ى اليوم الذي 
تعملق فيه أقزام الحواس�م، ففرضوا سيطرتهم على خطوط 

الكهرباء الوطنية التي فقدت وطنيتها منذ أعوام.
نح�ن اآلن على أب�واب رمضان، الذي أع�اد إلى األذهان ما 
فعلته بنا العقرباء في رمضان كريم وحيد، الوزير الذي تعاقد 
بمبال�غ فلكية لش�راء محط�ات توربينية تعمل بغ�از يفتقده 
الع�راق، وهك�ذا ظلت تل�ك التوربين�ات مركونة ف�ي مخازن 
ال�وزارة، ثم جاء وزير آخر في صي�ف 2010 ليعمل بالوكالة، 
فوج�د أن الوزارة ل�م تتعاقد على أي مش�روع إلنتاج الطاقة 
بس�بب تس�يبها على يد فئ�ات نقابية طارئة عليه�ا، فأبرمت 
ال�وزارة وقت�ذاك حوالي )30( عق�داً بذريعة إنش�اء محطات 
تولي�د بطاقة إجمالي�ة تزيد عل�ى )17( ألف ميغ�ا واط. قيل 
حينه�ا أن )12( محط�ة منها دخلت الخدم�ة بطاقة إجمالية 
تقدر بنحو )5600( ميغا واط موزعة على محافظات كركوك 
وواس�ط وبغداد والحلة وكربالء واألنبار والنجف والديوانية، 
في اس�تثناء مقصود للمحافظات الت�ي يقطنها أوالد الخايبة 
ف�ي البصرة والعم�ارة والناصرة، باعتباره�ا تقع خلف خط 
االس�تواء، وال فائدة من انتش�الها من مح�ارق آب اللّهاب. أو 
ربم�ا ألن س�كانها ليس�وا بحاج�ة للكهرباء بس�بب ميولهم 
الس�ومرية نح�و اس�تعمال المهفات المصنوع�ة من خوص 

النخيل. 
ف�ي ع�ام 2010 ظه�ر )الشهرس�تاني( ف�ي أكث�ر م�ن 
فضائي�ة لل�رد على تصريح�ات أدلى بها رئيس ال�وزراء. نأى 
فيه�ا المالك�ي بنفس�ه ع�ن الكثير م�ن المش�كالت األمنية 
والخدمي�ة واالقتصادية الت�ي عصفت بالبالد آن�ذاك، واعتبر 
أن كبار المس�ؤولين في حكومته - ومنه�م صديقه وحليفه 
الشهرستاني – يقدمون له معلومات مضللة بشأن الكهرباء. 
منها قولهم ل�ه: إن تجهيز المحافظات الوس�طى والجنوبية 
من الكهرباء يتعدى 20 ساعة، بينما ال تتعدى ساعات التجهيز 

الحقيقية ما بين )6 – 8( ساعات.
كان هذا ع�ام 2010 أما اآلن فنح�ن نعيش فوق األرصفة 
الس�اخنة لصيف عام 2015 من دون أن نلمس أي تحس�ن في 
ظروفن�ا الكهربائية المتكهربة. التي ال يمكن أن تتحس�ن إال 
بصاعق�ة مميت�ة تقضي علين�ا نحن أوالد الخايب�ة، وتخلص 

الحكومة من مشاكلنا المستعصية.
والله يستر من الجايات

املاء والكهرباء والوجه الغامض
كاظم فنجان احلاممي

   بغداد / المستقبل العراقي

ادارة  رئي�س مجل�س  نائ�ب  ق�ال 
الش�ركة العامة لموانىء العراق ناجي 

عبدالله حسن الناجي بأن التصريحات 
الكاذبة واالفترائية التي صدرت مؤخراً 
ضد ش�ركة غلفتينر هي غير صحيحة 

وال اساس لها على االطالق.

وأش�ار الناج�ي إل�ى أن�ه »تؤك�د 
الش�ركة العام�ة لموانىء الع�راق انه 
ل�م يص�رح اي مص�در مس�ؤول ف�ي 
الموان�ىء لصحيف�ة الكترونية محلية 

او اي صحيف�ة اخرى ب�أي امر يتعلق 
بعمل ش�ركة غلفتين�ر، وان المخولين 
بالتصريح معروفين باالس�م والصفة 
الرس�مية وال يوج�د اي ش�يء اس�مه 

مصدر مسؤول«.
واوضح الناجي ان »شركة غلفتينر 
كانت دائم�اً ومنذ العام 2008 ش�ريك 
ق�وي ووفي للش�ركة العامة لموانىء 
أداء الش�ركة وم�ازال  الع�راق. وكان 
والمصداقي�ة  باالحترافي�ة  يتس�م 

والشفافية واألمانة«.
ولف�ت نائ�ب رئيس مجل�س ادارة 
ش�ركة موانى العراق إلى ان »من اهم 
األس�باب التي جعلت ش�ركة غلفتينر 
م�ن أق�دم الش�ركاء في عملن�ا هو ان 
الش�ركة أثبتت وخالل كل هذه الفترة 
تميزه�ا بالنزاهة وااللت�زام بالقوانين 
واألنظمة«.من جانبه، نفى ناطق باسم 
ش�ركة غلفتين�ر نفي�اً قاطع�اً ما ورد 

في تقرير إح�دى الصحف االلكترونية 
المحلي�ة، مبين�ا انه عار ع�ن الصحة، 
جمل�ة وتفصي�اًل وأن الش�ركة تعم�ل 
في الع�راق وفقاً لالنظم�ة والقوانين 
وتلت�زم توجيه�ات وأوامر الس�لطات 
المعني�ة الموجودة في الميناء وتطبق 
معايير السالمة والمدونة الدولية ألمن 
الموانىء بش�كل دقيق وهذا بش�هادة 
الع�راق  لموان�ىء  العام�ة  الش�ركة 

والجهات الرسمية ذات العالقة.

نيويورك تايمز: بن سلامن 
خيطط النتزاع قوات متعب 

ووراثة عرش امللك
   بغداد / المستقبل العراقي

نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” األمريكية، 
عن أحد مس�اعدي األمير متعب ودبلوماس�يين 
غربيي�ن، أنه من المتوقع أن يس�يطر محمد بن 
س�لمان ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، 
على الحرس الوطني الذي يقوده ابن عمه األمير 

متعب بن عبد الله.
دبلوماس�يين  الصحيف�ة ع�ن  نقل�ت  كم�ا 
غربيي�ن وأعضاء ف�ي األس�رة الحاكمة وأناس 
آخري�ن عمل�وا م�ع األس�رة، أن األمي�رة فهدة 
بنت فالح بن س�لطان، زوجة العاهل السعودي 
الملك س�لمان، عمل�ت بجد لتعزي�ز مكانة ابنها 
األمي�ر محم�د بن س�لمان حتى يصب�ح خليفة 
وال�ده ف�ي حك�م المملكة.وأش�ارت الصحيفة 
إل�ى أن الس�يطرة من ش�أنها أن تض�ع الجيش 
والح�رس الوطني تحت س�يطرة وزارة الدفاع، 
لكنها ستغير تماماً توازن السلطة داخل األسرة 
الحاكمة.وأوردت “نيويورك تايمز” عن مقربين 
من األسرة الحاكمة، أن األمير محمد بن سلمان 
خط�ط لذلك منذ صغره ليصبح له مس�تقبل في 
الحكوم�ة.وأوردت الصحيف�ة انتق�ادات بعض 
الش�باب الس�عوديين لتعزيز السلطة في قبضة 
ول�ي ولي العه�د، خاصة وأن األس�رة الحاكمة 
كبي�رة وبها أمراء متنافس�ون، ومن الممكن أن 

يخلقوا مشاكل كثيرة.

ظريف: لو استقوى »داعش« لن يرحم حتى السعودية

شبح طائرات حزب اهلل يتحول إىل كابوس لإلرسائيليني

   بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف 
خالل استقبال في طهران المبعوث الخاص لالمين 
الع�ام لمنظمة االم�م المتحدة في ش�ؤون العراق، 
ي�ان كوبيش على ض�رورة دعم المجتم�ع العالمي 

لتحسين االوضاع االمنية في هذا البلد.
واشاد ظريف باداء الحكومة العراقية في مجال 
الوح�دة والتضام�ن واض�اف: ان المه�م ان نعمل 
جميعا الداء الدور المس�اعد ولكن لالسف ان بعض 
اصدقائن�ا ف�ي المنطقة يعملون عل�ى النقيض من 
الوح�دة والتضامن ف�ي العراق، وفي ه�ذا المجال 
ينبغ�ي على منظم�ة االمم المتح�دة ايضا التعاطي 
مع قضاي�ا المنطقة على اس�اس الحقائق القائمة 

فيها.واعتبر وزير الخارجية االيراني مشكلة داعش 
بانها ليست متعلقة بالعراق فقط بل تهدد المنطقة 
كلها، واشار الى هجمات هذا التنظيم االرهابي في 

السعودية .
واض�اف: ل�و وج�د داع�ش موطئ ق�دم اقوى 
لنفسه فانه سوف لن يرحم ال الشيعة وال السنة في 

السعودية وسيهدد امن هذا البلد بصورة جدية.
واعتب�ر ظريف تاجي�ج المطالبة بالحصص في 
السياسة والحكومة العراقية قضية لحرف االنظار 
واض�اف، ان�ه علين�ا جميع�ا المس�اعدة ليجتم�ع 
العراقي�ون حول بعضهم البع�ض وان يبقى العراق 
موح�دا وان يتم تجنب النفخ في الخالفات القومية 

والمذهبية فيه.
من جانب�ه اعتبر المبعوث الخاص لالمين العام 

لمنظمة االمم المتحدة في شؤون العراق خالل اللقاء 
االفاق المستقبلية في العراق بانها جيدة ومشرقة 
وق�ال: هنالك فرص جيدة قائمة امام الجميع حيث 
ينبغي اس�تثمارها لمصلحة الش�عب العراقي.واكد 
ي�ان كوبيش ان مكافحة داع�ش في العراق بحاجة 
الى مش�اركة جميع القومي�ات والفئات واالقليات 
واضاف، انه علينا دعم وتقوية الحكومة المركزية 
ف�ي الع�راق وان حض�ور الجمهوري�ة االس�المية 
االيرانية في جميع المش�اورات االقليمية والدولية 

بشان العراق سيكون مفيدا بهذا الصدد.
واش�ار المبع�وث االمم�ي الخاص في ش�ؤون 
العراق ال�ى اهمية الوحدة وس�يادة اراضي العراق 
ووحدته الوطنية، مؤكدا ض�رورة العمل الجماعي 

لتعزيز التضامن الوطني في العراق.

   بغداد / المستقبل العراقي

ش�بح الطائرات من دون طيار بات 
كابوس�ا ليس فقط على  اإلسرائيليين 
وإنم�ا عل�ى الجماع�ات التكفيرية من 
داع�ش الى النص�رة وش�قيقاتهما.ما 
كش�فه مقاتلو حزب الله من استخدام 
لطائ�رات الدرونز في مع�ارك القلمون 
قد يحمل الكثير من الرسائل العسكرية 
ولع�ل  واالس�تنتاجات،  والسياس�ية 
أه�م ه�ذه االس�تنتاجات أن الطائرات 
م�ن دون طيار باتت س�الحا اساس�يا 

وأن  اللبناني�ة  المقاوم�ة  اي�دي  ف�ي 
مقاتل�ي حزب الله نجح�وا في تطويع 
وتوظي�ف التكنولوجي�ا المتطورة في 
عم�ل وعملي�ات المقاوم�ة، ومن ابرز 
الطائ�رات تل�ك الت�ي يمك�ن  تزويدها 
تحصين�ات  الس�تهداف  بالصواري�خ 
المقاتلين.مصادر اس�تخباراتية دولية 
كانت قد كشفت عن حصول حزب الله 
على تقنيات عس�كرية متطورة، إذ إنه  
بدأ مؤخرا باستخدام طائرات هجومية 
م�ن دون طي�ار ف�ي ج�رود القلم�ون 
السوري، عبر تنفيذه عمليات عسكرية 

نوعي�ة ض�د مواق�ع تنظيم�ي جبه�ة 
النصرة وداعش.عام الفين وس�تة ابان 
حرب تموز اطلقت المقاومة االسالمية 
طائرة مرصاد واحد، وهي حلقت فوق 
االج�واء الفلس�طينية المحتلة الربعة 
عش�ر دقيق�ة، وتمي�زت بقدرتها على 
تنفيذ مهام عدة، منها االستطالع لوقت 
طويل والتخفي عن الردارات والتحليق 
عل�ى ارتفاع أقصاه خمس�ة آالف متر، 
وتمكنه�ا م�ن حمل رأس حرب�ي زنته 
ثالثي�ن كيلوغراما من المواد الش�ديدة 
االنفجار.اس�تخدام حزب الله لطائرات 

م�ن دون طيار لم يقف عن�د هذا الحد. 
عام الفين واثني عشر أعلن االمين العام 
لح�زب الله الس�يد حس�ن نصرالله ان 
مقاتل�ي المقاومة اطلقوا طائرة ايوب 
فوق اجواء فلس�طين المحتلة متوغلة 
مئ�ات الكيلومترات.أي�وب تمكنت من 
التحلي�ق فوق ابرز القواعد العس�كرية 
االسرائيلية في صحراء النقب ومفاعل 
ديمونا الن�ووي حيث عجزت الرادارات 
االسرائيلية حينها عن اكتشافها لحين 
عودتها، حيث تم اعتراضها واسقاطها 

من قبل الطائرات االسرائيلية.

   بغداد / المستقبل العراقي

بعد 13 عامًا بقي خاللها سيد تركيا بال 
منازع، تلقى الرئيس االسالمي المحافظ رجب 

طيب اردوغان في االنتخابات التشريعية 
أول نكسة سياسية كبيرة أسقطت أحالمه 

بالهيمنة على البالد

رشكة موانىء العراق تنفي ما ورد يف تقرير لصحيفة الكرتونية حول رشكة غلفتينر
وتؤكد: أداء الرشكة ساهم بتطوير املوانىء ويتسم باالحرتافية والشفافية واألمانة
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العرب يراهنون عىل حفرت لتجفيف منابع االرهاب
بعد اأن و�صلت التهديدات ثالثة دول

          امل�صتقبل العراقي / وكاالت

كش�فت تقاري�ر إعالمي�ة إن تون�س والجزائ�ر 
ومرص اتفقت خالل اجتماع عدد من العسكريني 
بالقاه�رة ع�ىل مضاعفة إجراءاته�ا األمنية عىل 
الح�دود م�ع ليبي�ا، ملن�ع تدف�ق مقات�ي تنظيم 
"داعش"، ودعم قوات الجيش الليبي الذي يقوده 
خليف�ة حف�ر باملع�دات والذخائ�ر واملعلوم�ات 
االس�تخباراتية، فيم�ا ح�ذر ح�زب ن�داء تونس 
الذي يقود حكومة الحبي�ب الصيد االئتالفية بني 
إس�الميني وعلمانيني من خط�ر تنظيم "داعش" 
عىل استقرار البالد وأمنها خاصة يف الجنوب الذي 
يش�هد موج�ة م�ن االحتجاجات يف إط�ار حملة 
"وينو البرول" التي ق�ادت إىل فوىض اجتماعية 

وأثارت النعرات الجهوية والقبلية.
وجاء هذا التحذير من خطر تنظيم "داعش" عىل 
تونس يف وقت يس�عى فيه الرئي�س الباجي قائد 
السبيس مؤس�س نداء تونس إىل حشد تأييد قادة 
مجموعة الس�بع الكبار يف قمتهم بأملانيا للجهود 
التي تبدلها البالد يف مكافحة الجماعات الجهادية 
التي اس�تفادت كثريا من هشاشة الوضع األمني 
واالجتماع�ي وتس�لل العرشات م�ن مقاتليها إىل 
داخل الراب التونيس قادمني من الحدود الجنوبية 
م�ع ليبيا بع�د أن أطلق تنظيم الدول�ة ما قال إنه 
"تنظي�م داع�ش يف الش�ام ويف املغ�رب العربي يف 

إطار مخطط للتمدد داخل تونس والجزائر.
ويشارك قائد السبيس ك�ضيف رشف يف فعاليات 
الدورة41 لقمة الس�بع الكبار التي تنعقد جنوب 
رشق أملانيا، ويلقي خاللها مداخلة حول اإلرهاب 
يدعو إىل دعم جهود بالده يف مكافحة الجماعات 
الجهادي�ة التي بات�ت تمثل خط�را ال عىل تونس 
فحسب، وإنما عىل بلدان املغرب العربي والبلدان 
الواقعة شمال املتوس�ط باعتبار أن "أمن تونس 

هو أمن املتوسط وأمن أوروبا".
وق�ال رئيس كتلة الن�داء يف الربملان محمد فاضل 

عم�ران "إن تنظي�م 'داع�ش' عىل أب�واب تونس 
وأن�ه تقدم م�ن ليبيا باتج�اه الح�دود الجنوبية 
وال يفصل�ه ع�ن الراب التونيس س�وى مس�افة 
كلمرات".وكش�ف أن التنظي�م الذي هدد يف أكثر 
من م�رة ب�"فت�ح تون�س" و"ذب�ح طواغيتها" 

استغل االحتجاجات التي شهدتها محافظة قبي 
يف إطار حملة "وينو البرول" املس�مومة ليحاول 

رفع الرايات السوداء خالل تلك االحتجاجات.
وقال عمران إن نداء تونس "متخوف من الوضع 
يف قب�ي ألّن تنظي�م الدول�ة عىل بع�د الكلمرات 

من الحدود التونس�ية، وهن�اك إمكانية ان تكون 
االحتجاجات وأعمال العنف والتخريب التي طالت 
اس�تهداف مؤسس�ات الدولة بمثابة عملية جس 
نب�ض لصالح الجماع�ات اإلرهابي�ة املتطرفة"، 
مالحظ�ا أن الرأي العام يف الجنوب ويف والية قبي 

ض�د العنف وضد حرق مراك�ز الرشطة واالعتداء 
ع�ىل املنش�آت العمومي�ة. وش�دد ع�ىل أن أهايل 
الجهة الحظوا وجود أش�خاص غرباء عن الجهة 
ضمن املحتجني.وتأت�ي تحذيرات نداء تونس من 
خط�ر تنظيم "داع�ش" عىل تون�س التي تخطو 
متعث�رة نحو تجرب�ة ديمقراطية ناش�ئة يف ظل 
أزمة اقتصادي�ة واجتماعية حادة يف وقت أعلنت 
في�ه وزارة الداخلي�ة عن إحب�اط مخطط إلحدى 
الجماع�ات الجهادية لش�ن هجمات تس�تهدف 
عددا من مؤسس�ات الدولة.وقالت الوزارة األحد، 
إن األجه�زة األمنية أماطت اللث�ام عن مجموعة 
إرهابي�ة تتك�ون م�ن 5 عنارص بمنطقة س�وق 
الجمع�ة التابع�ة ملحافظة جندوبة ش�مال غرب 
الب�الد، كانت تخطط الس�تهداف وح�دات أمنية 
بالتنس�يق مع عن�ارص إرهابي�ة ف�ارة إىل ليبيا، 
املجموع�ة  بقاي�ا  بتموي�ل  قيامه�ا  إىل  إضاف�ة 

اإلرهابية املتمركزة باملرتفعات الغربية للبالد.
اس�تفاقة  م�ن  التونس�ية  الس�لطات  وتخ�ى 
الت�ي  الجهادي�ة  للتنظيم�ات  النائم�ة  الخالي�ا 
تتخ�ذ م�ن الجنوب املح�اذي للح�دود م�ع ليبيا 
معق�ال له�ا وتس�تغل الوض�ع املتوت�ر واله�ش 
للقي�ام بهجمات وبس�ط هيمنتها ع�ىل عدد من 
املناطق يف ظل انتش�ار كميات هائلة من السالح 
استقدمته تلك الجماعات من ليبيا.وزاد منسوب 
مخ�اوف التونس�يني م�ن اس�تباحة الجهاديني 
للجن�وب التونيس بع�د أن كش�فت تقارير أمنية 
وإس�تخباراتية أن تنظي�م "داع�ش" يف الع�راق 
والشام يسعى إىل إطالق ذراع له يف املغرب العربي 
يحمل اس�م تنظيم "داعش يف املغرب والش�ام"، 
يف إط�ار خط�ة للزح�ف ع�ىل كل األرايض الليبية 
والتم�دد إىل داخ�ل تونس الجزائر بعد أن س�يطر 
عىل مناطق قريبة من الح�دود الجنوبية الغربية 
لليبيا .وال يردد الخرباء يف الربط بني تمدد تنظيم 
الدولة يف ليبيا وبسط سيطرته عىل مناطق قريبة 
نسبيا من الحدود التونسية وبني األحداث الدامية 

الت�ي ش�هدتها مدين�ة دوز، مالحظ�ني أن تفجر 
األوضاع يف الجنوب التونيس يف هذا التوقيت بالذات 
ه�و مؤرش عىل أن مقاتي التنظيم الذين تس�للوا 
إىل الراب التونيس بمس�اعدة الجماعات املسلحة 
الليبي�ة نجح�وا يف اخ�راق النس�يج االجتماعي 

بهدف تمزيقه والتمركز يف عدد من املناطق.
وتش�دد الس�لطات التونس�ية ع�ىل أن "تده�ور 
تون�س  أم�ن  يه�دد  ب�ات  ليبي�ا  يف  األوض�اع 
واس�تقرارها"، مؤكدة أن التهديدات الكربى التي 
تواجهها البالد متأتية م�ن ليبيا، حيث قال وزير 
الداخلية محمد ناجم الغرس�ي يف وقت سابق إن 
"التهديدات الكربى الت�ي تواجهها تونس متأتية 
من الوض�ع األمني املتده�ور يف ليبي�ا"، وأكد أن 
األجهزة األمنية كش�فت عن العدي�د من مخازن 

األسلحة يف الفرة األخرية جنوب البالد.
وكش�فت تقاري�ر اس�تخبارتية، أن أكثر من ألف 
مقاتل انضموا خالل األس�ابيع املاضية إىل تنظيم 
"داعش" يحملون جنس�يات تونس�ية ومرصية 
وفرنسية ومالية ونيجريية.وأكدت مصادر أمنية 
تونس�ية وجزائرية ومرصية متطابقة إن كل من 
الجزائ�ر وم�رص وتونس، اتفقت ع�ىل مضاعفة 
إجراءاتها األمنية عىل الحدود مع ليبيا، ملنع تدفق 
الجهاديني كما اتفق�ت عىل تقديم الدعم للجيش 
الليبي لتمكينه من التصدي ملقاتي تنظيم الدولة.

وقالت املصادر إن "عسكريني من مرص والجزائر 
وتون�س، اتفقوا خالل اجتم�اع عقدوه الخميس 
والجمع�ة املاضيني يف القاهرة - بن�اء عىل دعوة 
م�ن مرص - عىل دعم ق�وات الجيش الليبي، الذي 
يقوده الفريق خليفة حف�ر، باملعدات والذخائر 
واملعلوم�ات االس�تخبارية، م�ن أج�ل مواجه�ة 
املس�لحني املوالني لتنظي�م الدولة".ووقع البلدان 
الثالث اتفاقا يقيض بتش�ديد اإلج�راءات األمنية 
عىل حدودها مع ليبيا، بهدف منع وصول املقاتلني 
الجهاديني إىل املناطق التي يس�يطر عليها تنظيم 

الدولة، عرب تشديد املراقبة عىل الحدود.

كم  جلنة يف األمم املتحدة: إريرتيا تحُ
باخلوف وليس بالقانون

          امل�صتقبل العراقي / وكاالت

تق�ول لجن�ة تحقي�ق تابع�ة لألم�م املتح�دة إن 
الحكوم�ة اإلريري�ة ربم�ا ارتكب�ت جرائ�م ضد 
اإلنس�انية بما يف ذلك تطبيق سياسة إطالق النار 
به�دف القت�ل ع�ىل حدودها.وأضاف�ت اللجنة يف 
تحقيقه�ا أن الحكوم�ة اإلريري�ة أوجدت مناخا 
من الخوف ُترتكب فيه عمليات قتل خارج نطاق 
القض�اء باإلضاف�ة إىل ممارس�ات يف العبودي�ة 
الجنس�ية والعم�ل القرسي.ومض�ت لجنة األمم 
املتحدة إىل القول إن الوضع دفع بآالف من الناس 
إىل الف�رار م�ن البلد.ورفض�ت إريريا املش�اركة 
يف التحقي�ق ال�ذي أجرت�ه األم�م املتحدة.ويحكم 
الرئي�س اإلري�ري، أس�ياس أفورقي، ه�ذا البلد 
الواق�ع يف رشق أفريقيا من�ذ 22 عاما.ولم ينظم 
البل�د أي انتخاب�ات من�ذ أن اس�تقل ع�ن إثيوبيا 
يف ع�ام 1993.وخلص�ت لجن�ة األم�م املتحدة يف 

تحقيقها الذي اس�تمر س�نة إىل أن البلد ُيدار عن 
طريق ش�بكة واس�عة تقوم عىل التجس�س عىل 
دون  الن�اس  واعتق�ال  واحتجازه�م  املواطن�ني 
محاكمة لس�نوات بم�ن فيه�م األطفال.وأضاف 
التقرير أن الجريان وأعض�اء األرسة ُيطلب إليهم 
يف الغال�ب اإلبالغ عن نش�اطات بعضه�م بعضا.

وخل�ص التقري�ر إىل أن »ليس القان�ون هو الذي 
يحك�م اإلريريني وإنم�ا الخوف«.وذهب التقرير 
إىل أن »انتهاكات حقوق اإلنس�ان بشكل ممنهج 
وجس�يم وواسع ارُتِكبت وُترتكب يف إريريا تحت 
سلطة الحكومة«.ومن املقرر أن تقدم لجنة األمم 
املتح�دة النتائ�ج التي خلص�ت إليه�ا إىل مجلس 
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف 23 يونيو/

حزيران.وُيذكر أن اإلريريني هم املجموعة الثانية 
بعد الس�وريني التي تحاول عب�ور البحر األبيض 
املتوس�ط عىل أمل الوص�ول إىل أوروبا والحصول 

بالتايل عىل مستوى حياة أفضل.

إرسائيل تدعو العالـم اىل االعرتاف بـ »ضم اجلوالن«
          امل�صتقبل العراقي / وكاالت

طال�ب وزي�ر ارسائي�ي يميني متش�دد املجتم�ع الدويل 
باالعراف بضم بالده ملرتفعات الجوالن السورية، ودعا 
اىل زيادة عدد املستوطنات فيها.وقال نفتايل بينيت زعيم 
ح�زب »البيت اليهودي« يف كلمة، وس�ط تزايد الضغوط 
الدولي�ة ع�ىل ارسائيل بش�أن الضفة الغربي�ة والقدس 
الرشقية، »أدعو املجتمع الدويل )...( اىل االعراف بسيادة 
ارسائي�ل عىل الجوالن«.واعترب بيني�ت، وزير التعليم، ان 
وضع الجوالن القليلة السكان، مختلف تماًما عن وضع 
االرايض الفلسطينية، اذ انها تشكل منطقة تعزل ارسائيل 
عن االضطرابات التي تجري عىل بعد مئات االمتار فقط، 
بعد أن فقدت الحكومة الس�ورية السيطرة عىل املنطقة 
الحدودي�ة الت�ي اصبح�ت يف اي�دي مقات�ي املعارض�ة.

وقال »افهم وجود خالف بش�أن يهودا والس�امرة، التي 
يس�ميها العالم الضفة الغربية. وافهم أنه بش�أن هذه 
املس�ألة فانن�ا نتف�ق ع�ىل أن ال نتفق«.وتاب�ع »ولك�ن 
بالنس�بة للجوالن، ما ه�و املنطق من حظ�ر الصادرات 
الزراعي�ة؟ ما هو الهدف؟«.وتس�اءل »مل�ن تريدوننا أن 
نعطي الجوالن؟ ل�)الرئيس الس�وري بش�ار( االسد؟ أم 
لجبه�ة النرصة؟ أم لتنظيم الدولة االس�المية، أم لحزب 

الله؟«.ودان بينيت املؤيد الرئييس للحركة االس�تيطانية، 
يف كلمته يف مؤتمر امني يف هرتزاليا قرب تل ابيب، جهود 
املقاطعة التي يقوم بها معارضو املستوطنات اليهودية.

وقارن الضغوط االقتصادية والدبلوماسية املتزايدة عىل 
ارسائيل النهاء احتاللها لالرايض الفلس�طينية، بموقف 
املجتم�ع ال�دويل حول املناط�ق االخرى املختل�ف عليها.

وق�ال »كفى نفاًقا، وكفى ازدواجية يف املعايري«.واضاف 
»االتح�اد االوروب�ي ال يتعامل مع ش�مال قربص املحتل 
او الصح�راء الغربي�ة بالطريقة نفس�ها الت�ي يتعامل 
به�ا م�ع الجوالن«.واحتلت ارسائي�ل مرتفعات الجوالن 
الس�ورية يف حرب العام 1967 وضمتها بعد 14 عاًما يف 
خط�وة لم يعرف بها املجتم�ع الدويل.واوضح بينيت أن 
عدد س�كان املنطق�ة التي تحتلها ارسائي�ل من الجوالن 
والبالغ�ة مس�احتها 1200 كل�م مرب�ع، ال يتج�اوز 23 
ال�ف ارسائيي.وح�دد هدفا طموحا باس�كان »مئة الف 
يهودي يف مرتفعات الجوالن خالل خمس س�نوات، وهذا 
ممك�ن التحقيق«.ويعترب املجتمع ال�دويل جميع اعمال 
البن�اء االرسائيلية عىل االرايض التي احتلتها خالل حرب 
1967 غ�ري قانونية.ويف 2013، اص�در االتحاد االوروبي 
توجيهات تحظر عىل املؤسس�ات االوروبية التعامل مع 

الكيانات االرسائيلية التي تعمل يف املستوطنات.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الزبيدية
رقم االضبارة 255/ت/2015

التاريخ 2015/6/4
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الزبيدية الس�يارة املرقمة 
14885 واس�ط نوع  )كري�ت وول( العائدة 
للمدي�ن )رايض س�لمان خ�ر( املحج�وز 
لقاء طلب الدائن )جاهد منش�د مبني( البالغ 
)7,000,000 س�بعة مليون دين�ار عراقي( 
فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل ع�رشة ايام م�ن الي�وم الت�ايل للنرش 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
10% من القيمة املقدرة وش�هادة  الجنس�ية 
العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية  عىل 

املشري.
املنفذ العدل
حمد الله كاظم حسني

1 � موقعه ورقمه /السيارة املرقمة 14885 
واسط نوع كريت وول 

2 � جنسه / كريت وول صيني  موديل 2011 
الل�ون احمر  الحمولة 1طن  ذات هيكل جيد 

وصالحة لالستعمال يف الوقت الحارض
القيمة املقدرة / 7,000,000 س�بعة مليون 

دينار

محكمة االحوال الشخصية يف العلم
اىل املفقود / زكي خلف ابراهيم غنام

للطل�ب املتق�دم م�ن قبل زوجت�ك ) مريم 
عيىس جاس�م ( الت�ي تطلب في�ه حجرك 
ونصبها قيمة عليك والختفائك ومجهولية 
مح�ل اقامت�ك ل�ذا ق�ررت ه�ذه املحكمة 
بتبليغ�ك بالحض�ور يف محكم�ة االح�وال 
الشخصية يف العلم ويف حالة عدم حضورك 
س�يتم حج�رك ونص�ب قيما علي�ك وفقا 

للقانون .
القايض عبد العليم فيصل عزاوي

محكمة االحوال الشخصية يف العلم
اىل املفقود / عي محيميد خلف

للطلب املتقدم من قبل زوجتك ) وداد حسن 
محيميد ( التي تطلب فيه حجرك ونصبها 
قيمة علي�ك والختفائ�ك ومجهولية محل 
اقامتك ل�ذا قررت هذه املحكم�ة بتبليغك 
بالحضور يف محكمة االحوال الشخصية يف 
العلم ويف حالة عدم حضورك سيتم حجرك 

ونصب قيما عليك وفقا للقانون .
القايض
عبد العليم فيصل عزاوي

اعالن
دعوة دائنني

اني املصفية املحامية جنان عبد الرحمن 
لرشكة خطوط الب�رصة للتجارة العامة 
والخدم�ات البحرية املحدودة . ادعو كل 
م�ن له حق او دين عىل الرشكة مراجعة 
عنوان التايل – بغداد املنصور ش�ارع 14 

رمضان م 613 ز 14 د 4 .
املصفية املحامية
جنان عبد الرحمن

اعالن 
دعوة دائنني

ان�ي املصفي�ة املحامي قاس�م عبود 
التش�ييد  من�ار  لرشك�ة  عب�اس 
للمقاوالت العامة املحدودة املسؤولية 
. ادع�و كل م�ن له ح�ق او دين عىل 
الرشكة مراجعة عنوان التايل – بغداد 

املنصور قرب مص الوركاء .
املصفي املحامي
قاسم عبود عباس

اعالن
قدم املدعي سامي عبد العباس  طلبا يروم 
في�ه تبدي�ل لقبه  م�ن ك�وزل إىل العامري  
فم�ن لديه اعراض ع�ىل الدعوى مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى وفق 
احكام املادة 21 من قانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

اعالن
ق�دم املدع�ي ص�دام محمد عب�اس  طلبا 
ي�روم فيه تبديل اس�مه  من صدام إىل عي 
فم�ن لديه اعراض ع�ىل الدعوى مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى وفق 
احكام املادة 21 من قانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام / وكالة

رقم اإلخطار   441 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخي الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م الهارب )ن.ع امجد مردان جالب    
إىل مديري�ة رشط�ة محافظ�ة  املنس�وب   )
الب�رصة  ملا كن�ت متهما وفق امل�ادة/ 5 من 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر 

عملك من تاريخ 2014/9/18 ولحد االن    
وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهذا اإلعالن عىل إن تحر أمام محكمة قوى 
األم�ن الداخي للمنطقة الخامس�ة بالبرصة 
خ�الل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا 
اإلع�الن يف محل إقامتك وتجي�ب عن التهمة 
املوجه�ة ضدك وعن�د عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز أموال�ك 
املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العموميني إلقاء القب�ض عليك أينما وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام 
األهلي�ني الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك 
بإخبار الجهات املختصة استنادا  للمادة 69 
/ أوال وثانيا وثالث�ا ورابعا من قانون أصول 
املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخي رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد: 2075 / ش3/ 2015 

التاريخ: 7/ 6/ 2015 
اىل/ املدعى عليه )دريد خري الله نافع(

اعالن
اص�درت ه�ذه املحكمة ق�رار يف اضبارة 
الدعوى املرقم�ة 2075/ ش3/ 2015 يف 
تاري�خ 7/ 6/ 2015 واملقام�ة م�ن قبل 
املدعية )ش�هد اي�اد يون�س( واملتضمن 
الحكم بالتفريق للهجر ولكونك مجهولة 
محل االقامة حسب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار املنطق�ة املدعو )نصري 
صال�ح حس�ني( مخت�ار ح�ي الش�هيد 
س�عد يف منطق�ة ح�ي املط�ار يف قضاء 
املقدادية واملؤيد م�ن قبل املجلس املحي 
لق�اء املقدادي�ة، قررت املحكم�ة تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني 
ولك ح�ق االعراض والتميي�ز خالل املدة 
القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية.
القايض

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية

العدد: 1129 / ش3/ 2015 
التاريخ: 7/ 6/ 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه/ زهري حسني زيدان

بن�اء ع�ىل الدع�وى املرقم�ة اعاله 
واملقامة امام هذه املحكمة من قبل 

املدعية/ لقاء مهدي حميد
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حسب رشح القائم بالتبليغ لذا قررت 
املحكم�ة تبليغك اعالنا يف صحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور اىل هذه 
املحكمة صب�اح يوم 14/ 6/ 2015 
وعن�د ع�دم الحضور او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�تقوم املحكمة 
وحس�ب  وعلن�ا  غيابي�ا  باملرافع�ة 

االصول.
القايض

اعالن
عدد/1

تاريخ /2015/5/31
يعل�ن متويل وقف جامع الهويدر عن اجراء 
مزايدة علنية لتأجري االمالك امللحقة واملبينة 
ارقامه�ا واوصافه�ا ادناه فع�ىل الراغبني 
باالش�راك باملزايدة العلني�ة مراجعة مقر 
املديري�ة يف الس�اعة )11( صباحا من يوم 
املزايدة مس�تصحبني معهم املستمس�كات 
الرس�مية املطلوبة م�ع التأمين�ات البالغة 
)20 %( م�ن بدل التقدي�ر وان اجور النرش 
واالعالن يتحملها املزايد االخري وان املزايدة 
س�تجري يف مقر مديرية الوقف الش�يعي/ 
دي�اىل مع مالحظ�ة امل�ادة )18( من نظام 
املزايدة الخاصة باالوقاف رقم )54( لس�نة 

1961 املعدل.

متويل الوقف جامع الهويدر
وليد عبد املطلب الشيباني

اعالن
عدد/3

تاريخ/2015/5/21
يعلن مت�ويل وقف ابراهيم عيدان عن اجراء 
مزايدة علنية لتأجري االمالك امللحقة واملبينة 
ارقامه�ا واوصافه�ا ادناه فع�ىل الراغبني 
باالش�راك باملزايدة العلني�ة مراجعة مقر 
املديري�ة يف الس�اعة )11( صباحا من يوم 
املزايدة مس�تصحبني معهم املستمس�كات 
الرس�مية املطلوبة م�ع التأمين�ات البالغة 
)20 %( م�ن بدل التقدي�ر وان اجور النرش 
واالعالن يتحملها املزايد االخري وان املزايدة 
س�تجري يف مقر مديرية الوقف الش�يعي/ 
دي�اىل مع مالحظ�ة امل�ادة )18( من نظام 
املزايدة الخاصة باالوقاف رقم )54( لس�نة 

1961 املعدل.

متويل الوقف
متويل وقف ابراهيم عيدان
طاهر عصفور سلمان

وزارةالعدل
لجنة تثبيت امللكية العقارية يف العمارة

العدد/5/ تسجيل مجدد / 2014
التاريخ/2014/12/29  
اعالن

قرار لجنة تثبيت امللكية العقارية
امللكي�ة  محرتثبي�ت  اىل  اس�تنادا 
بالعق�ار  بتاريخ2014/11/30الخ�اص 
تسلس�ل478 قادري�ة بالع�دد 36 رقم الجلد 
1 محلة القادرية الس�وق ونتائ�ج التحقيق 
املبين�ة فيه واس�تنادا اىل الصالحي�ة املخولة 
يل بموج�ب املادة )48( من قانون التس�جيل 
العق�اري رق�م )43( 1971. وحيث لم يثبت 
عائدية العقار اعاله من قبل طالب التسجيل 
ولوج�ود طلب�ني مقدم�ني م�ن قب�ل طالب 
التسجيل وش�خص اخر يدعي ملكية العقار 
بموجب س�ند قديم ولوجود نزاع عىل العقار 
موضوع الطلب وبالتايل فان العقار اليخضع 
الجراءات التسجيل املجددعليه قررت اللجنة 
رد طل�ب التس�جيل املج�دد وص�در الق�رار 
اس�تنادا الحكام املواد 50,49,48 من قانون 

التسجيل العقاري يف 2014/12/29
رئيس
لجنة تثبيت امللكية العقارية
قايض محكمة بداءة العمارة
محمد سعيد البديري

فقدان
فقدت  مني تصاري�ح االصدار الصادرة 
من مديري�ة كم�رك املنطق�ة الجنوبية 
التالي�ة  وباالرق�ام  املنفيس�ت  قس�م 

والعائدة لرشكة شلمربجر 
1 � 915 يف 2014/11/12
2� 914 يف 2014/11/12

3 � 913 يف  2014/11/12
4 � 912 يف 2014/11/12
5 � 911 يف 2014/11/12
6 � 910 يف 2014/11/12
7 � 909 يف 2014/11/12
8 � 908 يف 2014/11/12

9 � 289 يف 2015/2/17
11� 288 يف 2015/2/17

12 � 292 يف 2015/2/18
13 � 294 يف 2015/2/18
14 � 293 يف 2015/2/18

عىل من يعثر عليهن تسليمهن اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد: 245/ ب1/ 2015 

التاريخ: 1/ 6/ 2015 
اعالن

تنفي�ذا للقرار الصادر من هذه املحكمة يف الدعوى اعاله والقايض بازالة ش�يوع 
امللك املوصوف ادناه بيعا والعائد للس�يد )احمد ويل كاظم( ورشكائه والكتس�اب 
الق�رار الدرجة القطعية تقرر االعالن ع�ن بيعهما يف الصحف املحلية )ملدة ثالثون 
ي�وم( اعتب�ارا من الي�وم التايل للنرش فعىل م�ن له الرغبة مراجع�ة هذه املحكمة 
مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة )10 %( من القيمة املقدرة له البالغة 
)36,000,000 س�تة وثالثون مليون دينار( بصك مصدق لحس�اب هذه املحكمة 
ان ل�م يكن رشيكا وس�تجري االحالة القطعية بعهدة الراغب االخري بعد الس�اعة 

الثانية عرش ظهرا من يوم املزايدة وان الداللية ورسوم التسجيل عىل املشري.
القايض االول

باسم محمد عيدان
االوصاف:

رق�م امللك ونوعه/ العقار املرقم 2/ 335 م39 كاطون ملك رصف مس�احته 200 
م2

االوصاف
1- عب�ارة ع�ن دار س�كن يحتوي عىل غرفة نوم واس�تقبال ومطب�خ وصالة مع 
الصحيات ومشيد من البلوك واملسقف من الكونكريت// االرضية مبلطة بالكايش 
فقط االستقبال واملطبخ اما الصالة وغرفة النوم فهي من الصب الكونكريت وغري 
مبلطة بالكايش والسقف فيه شقوق لكافة الغرف بسبب عدم االهتمام بالسقف 
العلوي مما تسبب له الرطوبة والتأثري عىل السقف عىل الرغم من هناك تصليحات 

عىل تلك الشقوق بالسمنت االبيض.
2- قيمة املشيدات مبلغ )15,000,000خمسة عرش مليون دينار(
3- قيمة االرض مبلغ )21,000,000 واحد وعرشون مليون دينار(

4- القيمة الكلية للعقار )36,000,000 ستة وثالثون مليون دينار(
5- الش�اغل املدع�ي احمد ويل كاظم مع افراد عائلته ويرغ�ب بالبقاء يف الدار بعد 

البيع.

محكمة األحوال الشخصية
يف العزيزية

العدد / 299 / ش / 2015
اىل  / املدع�ى عليه / اس�امه عي 
محيسن / مجهول محل االقامة

اقام�ت املدعي�ة ) رب�اب كاظ�م 
داخ�ل ( مطلقت�ك الدع�وى امام 
هذه املحكم�ة تطلب فيه�ا تأييد 
 ( كلم�ن  الطفاله�ا  حضانته�ا 
ع�ي وزين�ب وفاطم�ه ( وحي�ث 
تأيي�د م�ن رشح القائ�م بالتبليغ 
ومخت�ار املنطق�ة بأن�ك مرتح�ال 
لجهة مجهولة علي�ه قرر تبليغك 
محليت�ني  صحيفت�ني  بواس�طة 
للحض�ور بموع�د املرافعة املوافق 
14 / 6 / 2015 ويف حال�ة ع�دم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك وفق القانون .
القايض
غسان غني هويدي

فقدان
فق�دت مني هوي�ة الطال�ب )احمد رياض 
كباش( الصادرة من معهد التدريب النفطي 
� برصة قس�م الكهرب�اء اختصاص قياس 
وس�يطرة عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد  )عزيز صباح 
ه�ارش(   ال�ذي يطل�ب في�ه تبديل )اللق�ب(   من  
)املنتفك�ي (  اىل )الحجام�ي( فمن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق اح�كام املادة 21 من القان�ون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواءتحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )جاسم عبيد عي(   
ال�ذي يطلب في�ه تبدي�ل )اللقب(   م�ن  )الهوني(  
اىل )الش�ويي( فم�ن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواءتحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

فقدان
فقدت مني هوية التدريسية شيماء طالب 
غني الص�ادرة م�ن الجامع�ة التكنلوجية 
قس�م االنت�اج واملع�ادن فمن يعث�ر عليها 

تسليمها إىل جهة االصدار .

فقدان
فقدت مني هوية بأسم )محمد جرب جري( 
الص�ادرة من نقاب�ة املهندس�ني العراقيني 
املركز العام الرجاء من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )عمر عبد 
املجيد عبد الحميد(   الذي يطلب فيه تبديل 
)االس�م املجرد(   من  )عمر (  اىل )وس�ام( 
فم�ن لديه اعراض مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاه�ا عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواءتحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة
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حرمان 14 مرصفًا من الدخول لنافذة بيع ورشاء العملة األجنبية

   بغداد/المستقبل العراقي

 أعل�ن وزير النفط عادل عبد المهدي، امس االثنين، موافقة 
مجل�س الوزراء على تش�كيل ش�ركة نفط ذي ق�ار برأس مال 
ق�دره ثالثة مليارات دينار، مبينا أن اإلنتاج النفطي من الجنوب 

والوسط بلغ 3.391 مليون برميل في اليوم الواحد.
وق�ال عب�د المهدي في بي�ان صحفي، إن “مجل�س الوزراء 
وافق، على تش�كيل ش�ركة نفط ذي قار برأس مال قدره ثالثة 
ملي�ارات دينار”، مؤكدا ان “دخول حق�ل الغراف مجال االنتاج 
النفط�ي نهاي�ة ش�هر اب الحالي، س�يكون منطلقا لتأس�يس 
ش�ركة نفط ذي قار واضاف�ة نوعية لها”. وأضاف أن “ذلك من 
ش�أنه انعاش الحياة االقتصادية في محافظة ذي قار ويساهم 
بزي�ادة انت�اج النفط في الع�راق”، مش�يرا ال�ى ان “محافظة 
ذي ق�ار تمتل�ك احتياطي نفط�ي مؤكد يقدر بقراب�ة 20 مليار 
برميل ضمن خمس�ة حقول نفطية غير مستثمرة ابرزها حقل 
الناصرية الكبير بمنطقة كطيعة ش�مالي غرب الناصرية، الذي 
م�ن المتوقع أن ينت�ج 300 ألف برميل يوميا، م�ع قدرته إنتاج 

مليون برميل بعد اكتمال تأهيله”.
وتابع عبد المهدي “كما ان حقل الغراف ش�مالي الناصرية، 
ال�ذي يقدر المعني�ون بالش�ؤون النفطية إنتاجه ب�� 130 ألف 
برمي�ل يوميا، و حق�ل الرافدين )أبو عمود( ال�ذي يقدر إنتاجه 

في حال تشغيله أو استثماره ب� 110 آالف برميل”.

جملس الوزراء يوافق عىل تشكيل رشكة 
نفط ذي قار

    بغداد/المستقبل العراقي

وجه�ت وزارة الكهرب�اء، ام�س 
االثنين، باستثناء المراكز االمتحانية 
واألقسام الداخلية للطلبة من القطع 
المبرم�ج، مؤك�دة اس�تمرار العمل 
الى نهاي�ة االمتحانات  بالتوجيهات 

الجامعية والوزارية.
ال�وزارة  المتحدث باس�م  وق�ال 
مصعب المدرس ف�ي بيان صحفي, 
ان “وزير الكهرباء قاس�م الفهداوي 
وجه باس�تثناء المراك�ز االمتحانية 
واألقسام الداخلية للطلبة من القطع 
المبرم�ج اعتب�اراً م�ن يوم الس�بت 
المواف�ق 6 حزي�ران 2015، ولغاية 
انتهاء االمتحانات الوزارية للمراحل 
الكلي�ات  وامتحان�ات  المنتهي�ة 

والمعاهد”.
وأضاف الم�درس ان “المديريات 
العام�ة للتوزي�ع قام�ت بالتنس�يق 
العاج�ل مع رئاس�ات الجامعات في 
بغ�داد والمحافظ�ات بتحديد مواقع 
وتوقيتات االمتحانات النهائية لطلبة 
الجامع�ات لضمان اس�تمرار تجهيز 
بالطاق�ة بش�كل  الكلي�ات  مق�رات 
متواصل في اوقات الدوام الرس�مي 
النهائية”، مشيرا  االمتحانات  لفترة 
الى ان “فترة تجهي�ز الطاقة للطلبة 
ستكون من الس�اعة الثامنة صباحاً 

وحتى الثانية بعد الظهر”.
وتابع المدرس انه “س�يتم اجراء 
ح�رف الحم�ل المس�ائي )التجهي�ز 

بالطاق�ة الكهربائي�ة( من الس�اعة 
الرابع�ة عص�راً، لالقس�ام الداخلية 
التابع�ة للجامع�ات والمعاه�د ف�ي 
تحدي�د  بع�د  والمحافظ�ات  بغ�داد 

مواق�ع تلك االقس�ام بالتنس�يق مع 
الجامعات التابع�ة لها لتأمين اجواء 
الكلي�ات  دراس�ية مناس�بة لطلب�ة 

والمعاهد”.

وأش�ار المدرس ال�ى ان “ العمل 
سيس�تمر بالتوجيه�ات ال�ى نهاية 
االمتحان�ات الجامعي�ة والوزارية”، 
مش�ددا عل�ى “تركي�ز اعم�ال فرق 

المراك�ز  م�ن  بالق�رب  الصيان�ة 
االمتحانية لضمان انس�يابية تجهيز 
الكهرب�اء وتصلي�ح اي عطل طارئ 

يحدث وبدون تأخير”.

   بغداد/المستقبل العراقي

ق�رر البن�ك المرك�زي العراق�ي، ام�س 
االثني�ن، حرم�ان 14 مصرفا م�ن الدخول 
لنافذة بيع وش�راء العمل�ة األجنبية، فيما 
اك�د ان حرم�ان تل�ك المصارف سيس�تمر 

لحين تسديد المبالغ المترتبة بذمتهم.
وق�ال البنك في بيان تلق�ت صحفي انه 
“ ق�رر حرم�ان 14 مصرف�ا م�ن الدخ�ول 
لنافذة بيع وشراء العملة االجنبية وإيقاف 
الخ�ارج”، عازي�ا  ارصدته�م ف�ي  تعزي�ز 

س�بب ذلك الى “عدم قيامهم بتسديد كافة 
المبالغ المترتبة بذمتهم عن اس�تقطاعات 
االمانات الضريبي�ة والجمركية وتحويلها 
ال�ى هيئة العامة للضرائ�ب والهيئة العامة 

للجمارك”.
وأضاف البنك ان “المصارف التي شملت 
بالحرمان هي االس�تثمار العراق�ي، البالد 
االس�المي، اللبن�ان الفرنس�ي، بيبل�وس، 
التنمي�ة الدول�ي، الخلي�ج العربي، الش�رق 
االوس�ط، بيروت والب�الد العربي، جيهان، 
فرنس�ا بن�ك، االتح�اد العراق�ي، العراق�ي 

للتجارة، سومر التجاري، الهدى”.
واش�ار البنك الى ان “الحرمان سيستمر 
لحي�ن تس�ديد المبال�غ المترتب�ة بذمته�م 

وتزويدنا بما يؤيد ذلك”.
وتأس�س البنك المرك�زي العراقي كبنك 
ف�ي  الص�ادر  قانون�ه  بموج�ب  مس�تقل 
الس�ادس من آذار من الع�ام 2004، كهيئة 
مس�تقلة، وهو مس�ؤول عن الحفاظ على 
استقرار األسعار وتنفيذ السياسة النقدية، 
بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري 

جلسات يوميا لبيع وشراء العمالت.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعل�ن تجار أوروبيون، أمس االثني�ن، أن العراق مدد 
مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح الصلد إلى 14 من 
ش�هر حزيران الحالي، فيما أوضحوا أن العراق يس�عى 
لش�راء قم�ح يحتوي عل�ى 11 % من البروتين ونس�بة 

رطوبة تبلغ 12 %.
وق�ال التج�ار ف�ي تصريح�ات أوردته�ا “رويترز”، 
إن “الهيئ�ة العام�ة للحبوب العراقية ق�د أخرت الموعد 
النهائ�ي لتقديم العروض في مناقصة لش�راء ما ال يقل 
ع�ن 50 ألف ط�ن م�ن القمح الصل�د إلى 14 من ش�هر 
حزي�ران الحالي على أن تظل العروض س�ارية حتى 18 

من الشهر نفسه”.
وأضاف�وا أن “المناقصة طرحت ف�ي األصل بموعد 
نهائ�ي لتقدي�م العروض في الس�ابع م�ن حزيران على 
أن تظل العروض س�ارية حتى 11 من الش�هر نفس�ه”، 
مشيرين الى أن “العراق يسعى لشراء قمح يحتوي على 

11 % من البروتين ونسبة رطوبة تبلغ 12 %”.
التج�ارة أعلن�ت، ف�ي )20 نيس�ان  وكان�ت وزارة 
2015(، ع�ن امتالكها خزينا من الحنطة يصل لخمس�ة 
أش�هر، متوقع�ة ان يتم اس�تالم ثالثة ماليي�ن طن من 
الحنط�ة خالل العام الحالي 2015، فيما أش�ارت الى ان 
المحافظات التي خرجت من سيطرة الحكومة قد أثرت 

على واقع انتاج الحنطة.

   بغداد/المستقبل العراقي

اكد مدير عام تربية الرصافة الثالثة حسين علي ناصر،امس 
االثني�ن، ان المديري�ة تعم�ل عل�ى اع�داد برنام�ج لمراقب�ة 
االمتحان�ات النهائية بواس�طة الكاميرات، فيما اش�ار الى ان 
وزارة التربي�ة وجه�ت بان تك�ون جميع الم�دارس تتبع مثل 
هذا النظام.وقال مدير عام تربية الرصافة الثالثة حس�ين علي 
ناصر، إن “تربية الرصافة الثالثة اعدت برنامجا جديدا لمراقبة 
االمتحان�ات بواس�طة الكامي�رات الرقمي�ة”، مبين�ا ان “هذا 
البرنامج يشمل وضع كاميرا في كل قاعة امتحانية، ومتصلة 
ببعضها في مركز للتحكم، لغرض منع حاالت الغش”.واضاف 
ناص�ر أن “وزارة التربي�ة وجهت بان تك�ون جميع المدارس 
تتبع مثل هذا النظام”، مشيرا الى ان “البرنامج يواكب التطور 
التكنولوج�ي ال�ذي يش�هده العالم”.يش�ار ال�ى ان ع�ددا من 
المدارس في بعض مناطق بغداد وعدد من المحافظات، اتبعت 
“النظام االلكتروني” في مراقبة القاعات االمتحانية بواسطة 
الكامي�رات الرقمية، لتالفي وقوع ح�االت الغش بين التالميذ.
يذك�ر ان وزارة التربية دعت، في )17 تش�رين الثاني 2014(، 
الى تطبيق مشروع “المدرس�ة االلكترونية” بدعم منها، على 
ان يتم تنفيذه من قبل ش�ركة “آي كوب” العراقية التي أخذت 
على عاتقها تصميم برنامج يتيح للطالب االستغناء عن الكتب 
الدراس�ية واالس�تعانة بالكومبيوت�ر اللوحي من اج�ل اتمام 

الواجبات والمتابعة مع األستاذ.

العراق يمدد مناقصة لرشاء 50 ألف 
طن من القمح الصلد

تربية الرصافة الثالثة: أعداد برنامج 
ملراقبة االمتحانات بالكامريات

    بغداد/المستقبل العراقي

 كش�فت وزارة األعمار و اإلس�كان ، أن ش�ركات بريطانية 
أبدت اس�تعدادها لتنفيذ مش�اريع س�كنية في الع�راق وبنظام 

الدفع باألجل.
وقال الوكيل األقدم للوزارة اس�تبرق الش�وك ، إن “الضائقة 
المالي�ة دع�ت الحكومة ان توجه الوزارات ال�ى انتهاج الخطط 
الكفيلة التي تس�اعدها في تنفيذ مش�اريع استراتيجية”، الفتا 
الى ان “من بين الخطط التي ستنتهجها الوزارة هو االتجاه الى 
النظ�ام الدفع باالجل، وان من بين الدول التي ابدت اس�تعدادها 

لتنفيذ مشاريع من هذاالنوع هي بريطانيا”.
واض�اف ان “ع�ددا من الش�ركات البريطاني�ة المتخصصة 
وبإسناد من الحكومة البريطانية ابدت رغبتها بتنفيذ مشاريع 
س�كنية في عدد م�ن المحافظ�ات وفق نظام الدف�ع باالجل”، 
مبينا ان “االش�هر القليلة المقبلة ستشهد عقد اتفاقات مبدئية 

بشأن الموضوع”.
وكان�ت إحصائي�ات تقدمت به�ا المنظمة الدولي�ة للهجرة 
التابع�ة لألمم المتح�دة أكدت وجود 300 مجمع عش�وائي في 

بغداد تضم اكثر من 500 ألف مواطن”.

األعامر تؤكد استعداد رشكات بريطانية 
لتنفيذ مشاريع باآلجل يف العراق

صحة الرصافة: فرق طبية تتفقد جممعات إيواء النازحني
     بغداد/المستقبل العراقي

ق�ام فري�ق طبي م�ن  مرك�ز الغدير 
لتأهيل المعاقين التابع لدائرة صحة بغداد 
الرصاف�ة,  بزي�ارة إلى العوائل واألس�ر 
الخدم�ات  وتقدي�م  لالط�الع  النازح�ة 
الطبي�ة والصحي�ة ل�ذوي االحتياج�ات 
الخاص�ة من النازحي�ن المقيمين حاليا 
في بغ�داد . وق�ال مدي�ر مدي�ر المركز 
الدكتورحيدر ضي�اء محمد ,أن “المركز 
ش�كل فريق�ا  م�ن باحثين نفس�انيين 
ومجتمعي�ن  لزي�ارة ه�ذه العوائل  من 
اجل تخفيف المعاناة  النفس�ية لهم من 

خالل اس�تمارة لزيارات للدعم والتأهيل 
النفس�ي والمجتمعي لذوي االحتياجات 
الخاصة من النازحين, لمعرفة المشاكل 
االجتماعية واإلعراض النفسية  وكذلك 
الدع�م والتأهيل النفس�ي والمجتمعي . 
وأضاف محمد “تم خ�الل هذه الزيارات 
اكتشاف العديد من أعراض نفسية,  وتم 
تثبي�ت هذه لغ�رض لمعالجته�ا . وعلى 
صعيد ذي صله أقام مستش�فى الشهيد 
ضاري الفياض, حملة توعية  للنازحين 
ح�ول اإلم�راض االنتقالية ف�ي مجمع 
نبي الله ش�يت . وقال مدير المستشفى 
الدكت�ور ج�واد عبد الكاظم الموس�وي 

ب�ان” وح�دة تعزي�ز الصح�ة ووح�ده 
االنتقالي�ة  اإلم�راض  عل�ى  الس�يطرة 
والمختبر في المستشفى, قامت بجولة 
في المجمع المذكور  وأخذت مس�حات 
مختبرية عش�وائية  لفحصها للتاكد من 
سالمة النازحين”,كما قامت هذه الفرق  
بمكافح�ة نواق�ل اإلم�راض  والمالريا 
واخ�ذ مس�حات مختبريه له�ا “. ولفت 
الموس�وي أن “وح�دة تعزي�ز الصح�ة  
قامت بإج�راء اللق�اءات م�ع النازحين 
وإرش�ادهم ع�ن اإلم�راض الموس�مية 
وط�رق الوقاية  منها ، فضال عن توزيع 

حبوب التعقيم “.

االستثامر: سنلجأ إىل خصخصة 67 رشكة عامة خالل 10 سنوات
    بغداد/المستقبل العراقي

أعلن رئيس هيئة االس�تثمار 
سامي االعرجي، عن وضع خطط 
االقتص�ادي  الوض�ع  الص�الح 
العراق�ي ومنه�ا خصخص�ة 67 
ش�ركة مملوكة للدولة خالل 10 
س�نوات، وفيما لفت ال�ى تنفيذ 
رب�ع مش�اريع مؤتم�ري لن�دن 
وواش�نطن لجلب االس�تثمارات 
للعراق بقيم�ة 400 مليار دوالر، 
أكد وضع مشاريع إلقامة مناطق 
الس�ياحة  وتنش�يط  صناعي�ة 

لتخفيف األزمة االقتصادية.
وقال األعرجي في كلمته خالل 

إن  السليمانية،  مؤتمر بالتفورم 
“الع�راق يم�ر بوض�ع اقتصادي 
صعب بعد أحداث حزيران 2014، 
وهن�اك خط�ط  لإلص�الح، منها 
خصخص�ة 76 ش�ركة مملوك�ة 
للدولة خالل عش�ر س�نوات بما 
يضم�ن حقوق  500 ألف موظف 
فيها، مع تطوير القطاع الخاص، 
وتعديل لقانون االستثمار الحالي 

والقطاع المصرفي”.
هيئ�ة  رئي�س  وأوض�ح 
لندن  أن “مؤتم�ري  االس�تثمار، 
وواش�نطن لجلب االس�تثمارات 
للعراق بعد الع�ام 2003، حددت 
500 مش�روع بقيمة 400 مليار 

أن  دوالر نف�ذ ربعه�ا”، مؤك�داً 
“هن�اك مش�اريع إلقامة مناطق 
الس�ياحة  وتنش�يط  صناعي�ة 
االثارية والدينية لتخفيف األزمة 
الع�راق  االقتصادية”.ويعي�ش 
وضع�ا اقتصاديا صعبا بعد حالة 
التقشف التي لجأ اليها في موازنة 
2015 وانخف�اض اس�عار  ع�ام 
النفط التي يعتم�د عليها كمورد 
رئيس عن المستويات المعهودة، 
فيم�ا تخ�وض الب�الد حرب�ا مع 
تنظي�م داعش الذي احتل مناطق 
واسعة من العراق ولجوء العراق 
لشراء االسلحة وتخصيص اموال 

طائلة لمواجهة التنظيم.

االتصاالت تعتزم ختفيض أجور االنرتنت
    بغداد/المستقبل العراقي

 أعل�ن النائ�ب ع�ن التحال�ف الوطن�ي س�الم 
المس�لماوي، امس االثني�ن، ان وزارة االتصاالت 
ستباش�ر قريبا بتخفيض اجور االنترنت لضمان 
وصولها لكافة ش�رائح المجتمع، جاء ذلك خالل 

لقائه بوزير االتصاالت حسن الراشد.
وقال المسلماوي في بيان صحفي، إن “وزير 
االتصاالت حس�ن الراش�د وج�ه بتخفيض اجور 
خدمة االنترنت بما يضمن وصولها لكافة شرائح 
المجتم�ع”، مبين�ا ان “وزارة االتص�االت ج�ادة 
بمتابعة مشاريع الكيبل الضوئي الذي يوفر خدمة 
االنترن�ت الفائقة الس�رعة بكلف�ة 4 مليار دينار 
عراقي والهواتف الالس�لكية الوطنية بكلفة 2.8 
مليار عراقي في محافظة بابل والتي تأخر العمل 

بها بسبب عدم وجود موازنة لعام 2014”.
ان  البي�ان  بحس�ب  المس�لماوي،  واض�اف 
“المشاريع المتأخرة كانت من الممكن ان تسهم 
بتقديم افضل الخدم�ات في مجال االتصاالت في 
المحافظ�ة”، مبينا ان “الوزي�ر وجه خالل لقائنا 
ب�ه ف�ي مكتبه ف�ي بغداد بح�ل مش�كلة مديرية 
اتصاالت وبريد بابل المتمثلة بشراء مولدة جديدة 
خاصة بها الهمية اس�تمرار التيار الكهربائي في 
عمل المديرية”.يذك�ر ان مديرية اتصاالت وبريد 
بابل اعلنت ان نس�بة االنجاز في مش�روع الكيبل 
الضوئ�ي بلغ�ت 45بالمئ�ة للمش�روع بم�ا فيها 
البن�ى التحتية والتجهيز بعد الغاء الوزارة لتكملة 
المش�روع بس�بب العج�ز المالي والت�ي كان من 
المؤم�ل ان تخ�دم المناطق الواقع�ة على طريق 

حلة نجف ومنها ناحية الكفل.

الكهرباء توجه باستثناء األقسام الداخلية لطلبة اجلامعات من القطع املربمج

أمانة بغداد تسحب أراضيها غري املستغلة من املستثمرين
    بغداد/المستقبل العراقي

ع�ن  بغ�داد،  أمان�ة  كش�فت 
تش�كيل لجنة بالتعاون مع هيئة 
اس�تثمار بغداد لحص�ر األراضي 
التي منحت س�ابقا للمستثمرين 
ول�م تس�تغل لح�د اآلن، وع�دت 
دون  م�ن  األراض�ي  تل�ك  بق�اء 
بالمصلح�ة  “ض�رراً”  اس�تغالل 
العام�ة، فيم�ا أكدت أنه�ا قررت 
وإع�ادة  األراض�ي  تل�ك  س�حب 
منحه�ا لمش�اريع ومس�تثمرين 
آخرين حس�ب قانون االستثمار.

وقال مدي�ر عام دائ�رة العالقات 
واإلعالم في أمان�ة بغداد، حكيم 

عب�د الزهرة، إن “األمانة ش�كلت 
لجنة بالتعاون مع هيئة استثمار 
الممنوحة  األراضي  بغداد لحصر 
إقام�ة  لغ�رض  للمس�تثمرين 
مش�اريع مختلف�ة عليه�ا والتي 
لم تس�تغل في تنفيذ المش�اريع 
التي تم االتف�اق عليها”.وعد عبد 
الزه�رة، بق�اء تل�ك األراضي من 
بالمصلحة  دون استغالل “ضررا 
العامة وتعطيال لعجلة االستثمار 
في وقت تحتاج فيه في العاصمة 
والب�الد بش�كل ع�ام إل�ى تنمية 
االستثمارية  والمشاريع  القطاع 
لدعم موازنة الدول�ة”، مؤكدا أن 
“أمان�ة بغ�داد قررت س�حب تلك 

األراضي من المستثمرين وإعادة 
منحه�ا لمش�اريع ومس�تثمرين 
آخرين وحسب قانون االستثمار 
وحاجة العاصمة لكل مشروع”.

يذك�ر أن مجل�س الن�واب أقر 
في العام 2006 قانون االستثمار 
العراق�ي، ال�ذي قي�ل عن�ه ف�ي 
حين�ه أنه س�يفتح األب�واب على 
االس�تثمار  أم�ام  مصاريعه�ا 
األجنبي، بسبب تقديمه الكثير من 
التسهيالت للمستثمرين األجانب، 
الش�ركات  م�ن  العدي�د  أن  إال 
األجنبي�ة ما تزال مترددة بس�بب 
تخوفه�ا من الواق�ع األمني غير 

المستقر في العراق.
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يواجه العراق تحديات كبرية، تؤثر بشكل مبارش 
عىل حياة املواطن، وتش�ل عصب حياته املتمثل 
باإلقتص�اد؛ نتيج�ة إنخف�اض أس�عار النف�ط 

بنسبة، زادت عىل %50.
أدى غياب اإلسرتاتيجية؛ اىل اإلعتماد عىل النفط، 

وسياسة الريع املركزية.
من الغريب أن يتحول بلد الس�واد، اىل بلد الفتات 
ومالبس السواد، وتس�وده الطبقية واملناطقية 
واملركزي�ة، وتأن مدن م�ن الحرمان، وهي تملك 
الذهب األس�ود تحت أق�دام مواطنيها الحفاة؟! 
وال حصة لهم سوى سموم اإلستخراج وأمامهم 

ب�ال  مكتوف�ة،  وأياديه�م  املتطفل�ون،  ينه�ش 
رشاكة وال مسؤولية، وال عطاء مقابل خرياتهم 

وإنجازاتهم؟!
رس�مت املركزي�ة خط�اً؛ لرتاج�ع الصالحي�ات 
والهيمنة، وقد وضعت خطوطه�ا الدكتاتورية، 
ورضخت لها ق�وى تدع�ي الديموقراطية، التي 
تعتقد تمثيلها ملدن الفقراء، واملرشدين من أجل 

العي�ش، املحروم�ن م�ن نعيمه�م.
ك�م م�ن مواط�ن يف ص�دره س�ؤال ال يج�د له 
اإلجاب�ة، وملخص م�ا َيع�رف أن خطط حيكت 
عليه بالخفاء، وتجعل من مدينته فقرية، للتأثري 

ع�ىل كل القطاع�ات، وال ُيس�مح ألبناءه�ا نيل 
حق العيش والتعلي�م، ويعم الجهل، ولن يكونوا 
بأي�ادي  يق�ادون  أو  بن�اء وطنه�م،  رشكاء يف 
غريهم؟!السؤال نفسه؛ ونصف صادرات العراق 
النفطي�ة مح�ارصة يف بيجي؟! وكان يس�تغلها 
املهربون والعصابات، ثم جاء اإلرهاب؛ ليشرتي 

سالح لقتل من يستخرج من أرضهم النفط؟!

ترصف غبي حرك سابقاً؛ مركب السياسة نحو 
املركزي�ة، وفص�ل حلق�ات تكمل بعضه�ا، إْذ ال 
يمك�ن أن تطلب من املواطن أن يك�ون صالحاً، 
وه�و يعيش الخواء اإلقتص�ادي، ويرى مخالفة 
الدس�تور، التي تعط�ي صالحية املش�اركة بن 
الحكوم�ة واملحافظات، وتع�ود بالنفع وإيجاد 
حلول متوازنة من قريب، وأشار الدستور إلدارة 

النف�ط بنص امل�ادة 112 أوالً " تق�وم الحكومة 
االتحادي�ة، ب�إدارة النف�ط والغ�از املس�تخرج 
م�ن الحق�ول الحالية، م�ع حكوم�ات األقاليم 
مس�ؤولية،  املنتجة"."رشاك�ة،  واملحافظ�ات 
أنجاز"، عنوان مؤتمر ثالث، عقدته وزارة النفط 
يف محافظة ميسان، يبحث تبادل الصالحية بن 
وزارة النفط ومجالس املحافظات، يتبنى أهمية 
تحقي�ق مب�دأ الرشاكة الحقيقي�ة، بن مجالس 
املحافظات ووزارة النفط، يف التعامالت النفطية 
والتعاقد م�ع ال�رشكات, ورضورة إقرار قانون 

النفط والغاز.

ُيعد النفط مورداً؛ لبلد غائب اإلسرتاتيجية مقيد 
لصالحي�ات املحافظ�ات، وَتعمد أيق�اف قانون 
املحافظ�ات املرق�م 21.للمحافظ�ات حقه�ا يف 
رشاكة إدارة مواردها، وليس من املعقول أن تنتج 
املدن نفطاً، وال ُيسمح ألبناءها يف العمل داخلها، 
أو أن تك�ون رشيكة يف حل معوق�ات، وضعتها 
املركزية للهيمنة وكبت القدرات، وتعطل طاقات 
كامن�ة يف صدور أبناء، الذين كانوا درعاً للوطن، 
ومن املحاس�ن أن تبحث وزارة النفط؛ عن بديل 
ملصفى بيجي يف باب�ل، وترشك أبناء املحافظات 

املنتجة يف القرار.

و�ثق �جلابري

النفط يف مواجهة التحديات

يف نهاية الح�رب العاملية الثاني�ة، وبينما كان 
العال�م لم يتعاف بعد م�ن التداعيات الكارثية 
للح�رب، انكب�ت الوالي�ات املتح�دة ع�ىل بناء 
أس�س جدي�دة للس�الم والرخ�اء. وكانت تلك 
االس�رتاتيجية تقوم عىل ثالث�ة مرتكزات هي 
الق�وة العس�كرية األمريكية، ودع�م تطلعات 
الش�عوب الحرة، وقناعة بدور األسواق الحرة 

والتجارة الحرة يف دعم الرخاء للجميع.
ه�ذا النظ�ام العامل�ي الجديد نج�ح يف تحقيق 
أهدافه بش�كل كبري. فبعد خمس�ة عقود من 
االلت�زام األمريك�ي املتواصل، وضع�ت الحرب 
الب�اردة أوزاره�ا وانهار االتحاد الس�وفييتي، 
م�ا رفع ع�دد الش�عوب الح�رة واالقتصادات 
املفتوحة، وس�اهم يف انتشال املالين من دائرة 
الفقر، وخلق حلفاء جدد يف الدفاع عن الحرية. 
لكن الي�وم، بات ذلك النظ�ام يتعرض لضغط 
كبري ويواجه تحديات كثرية، من تنامي خطر 
التنظيم�ات اإلس�المية املتطرف�ة، إىل التحدي 
الرويس للس�الم واالس�تقرار يف أوروبا، مروراً 
بالنفوذ اإليراني املزعزع لالس�تقرار يف الرشق 

األوسط.
ث�م هناك أيضاً تأثريات الصعود الصيني، األمر 
ال�ذي خلق أخطاراً من نوع مختلف يف منطقة 
آس�يا واملحيط الهادئ وخارجها. وال ش�ك أن 
اقتص�اداً صيني�اً متنامياً يقوم ع�ىل االنفتاح 
والعدل من ش�أنه أن يعزز االقتص�اد العاملي، 
وع�ره، االقتص�اد األمريك�ي. وذل�ك كان هو 
األمل وراء قرار قب�ول انضمام الصن ملنظمة 
التج�ارة العاملي�ة يف ع�ام 2001، حي�ث كان 
الهدف ه�و إدماجها ضمن االقتص�اد العاملي 
القائ�م عىل القوان�ن ودفعها نح�و مزيد من 

االنفتاح االقتصادي.
غ�ري أن ذلك األمل أخذ يغطي عليه اليوم نزوع 
الصن إىل تأكيد قوتها وتوسيع نفوذها يف آسيا. 
ل�ذا بات حلفاؤن�ا، ورغم الرتاب�ط االقتصادي 
املتزاي�د يف املنطق�ة، ينظ�رون إىل ازدياد القوة 
العس�كرية لبك�ن ونش�اطها املتنام�ي بقلق 
وينتظ�رون، م�ن طوكيو إىل مانيال، إش�ارات 
تفيد بأن الواليات املتحدة عاقدة العزم عىل أن 
تظ�ل القوة املهيمنة يف منطقة آس�يا واملحيط 

الهادئ.
ولألسف، فقد كثرت األسئلة حول مدى التزام 
أم�ريكا بدعم النظام العاملي الذي س�اهمت يف 
إنشائه. وباتت كلمة »انكفاء« ُتستعمل اليوم 
وتتك�رر لدى الحديث عن دور الواليات املتحدة 
يف العال�م أكثر من أي وقت مىض. وهنا ينبغي 
فهم طلب الرئيس أوباما الحصول عىل سلطة 
الرتويج التج�اري ورغبت�ه يف التفاوض حول 

اتفاقيات جديدة مع آسيا وأوروبا.
إن سلطة الرتويج التجاري ُتعتر أداة أساسية 
يف ممارس�ة الدبلوماس�ية األمريكي�ة. إنها ال 
تس�لب الكونج�رس دوره يف التف�اوض حول 
االتفاقي�ات التجارية، وتس�مح ل�ه عىل نحو 
رصي�ح بتحديد املبادئ الت�ي ينبغي احرتامها 
واجبات�ه  وبممارس�ة  املفاوض�ات  خ�الل 
الدس�تورية ع�ر التصوي�ت ع�ىل االتفاقيات 
املتف�اوض عليه�ا. وطيل�ة عق�ود، اس�تعمل 
اتج�اه  لتحدي�د  الس�لطة  تل�ك  الكونج�رس 
االتفاقي�ات التجارية، وبدونها م�ا كانت تلك 
االتفاقيات لتكون ممكنة. واملؤكد أن رشكاءنا 
يف املفاوض�ات لن يوقع�وا اتفاقي�ات تجارية 
مع الواليات املتح�دة إذا كانت تلك االتفاقيات 
س�تخضع، بع�د توقيعه�ا، لتعدي�الت كث�رية 

تفرغها من محتواها خالل املصادقة عليها.
واألم�ر ال يتعل�ق بمس�ألة الثق�ة يف س�اكن 
البيت األبيض، فألربعن عاماً، أحدثت س�لطة 
الرتوي�ج التجاري )املعروفة باس�م »س�لطة 
املس�ار الرسي�ع«( توازناً حقيقي�اً بن دوري 
الجهازين التنفيذي والترشيعي. وعندما انتهى 
العمل به�ا )م�ن 1995 إىل 2001 ومن 2007 
إىل الي�وم(، اضطرت الواليات املتحدة للجلوس 
عىل الهامش، علماً بأنه خالل تلك الفرتتن تم 
التف�اوض حول أكثر من 100 اتفاقية تجارية 
إقليمية بدوننا. غري أننا ال نملك ترف االستمرار 

عىل ذلك الحال، وخاصة اآلن.
إن التجارة الحرة ليست بديال للقوة العسكرية 
أو لدعم الش�عوب التي تنش�د الحرية. كما أن 
سلطة الرتويج التجاري واالتفاقيات التجارية 
الجدي�دة لن تح�ل لوحدها التحدي�ات العاملية 
الت�ي نواجهه�ا الي�وم، وم�ا أكثره�ا! بيد أن 
التجارة ُتعتر عنرصاً أساس�ياً يف اسرتاتيجية 
وضعت الثقة منذ وقت طويل يف فكرة مؤداها 
أن املستقبل سيكون من نصيب الشعوب الحرة 
واألسواق الحرة. ولهذا، فإني أحثُّ الكونجرس 
عىل تجديد سلطة الرتويج التجاري. فالواليات 
ش�ة، وإخالء  املتح�دة ال تملك ترف البقاء مهمَّ
الس�احة ألولئ�ك الذي�ن ال يتقاس�مون قيمنا 
ومصالحن�ا، ألن األجيال املقبلة س�تدفع ثمناً 

باهظاً بسبب ذلك االختيار.

كندوليز� ر�ي�س

سلطة الرتويج
 التجاري

ي�رى العديد من الخ�راء أن التفاوت الكب�ري يف الدخل الفردي 
بالواليات املتحدة والفوارق االجتماعية الصارخة إنما مردهما 
إىل االختالف الكبري بن الرشكات يف األجور والتعويضات، ولكن 
ما الذي يس�بب هذا التباين القائم ب�ن الرشكات؟ وهل تعتمد 
ال�رشكات ذات األجور املجزية سياس�ة مختلفة عن اآلخرين، 
أم أنه�ا فقط تس�ند الوظائف البس�يطة واملتدني�ة إىل رشكات 
متعاقدة فيما يعرف بالتعهيد املحيل؟ حس�ب هذا املنطق ليس 
التفاوت يف الدخل سوى نتيجة بديهية لتعهيد الوظائف املتدنية 
الت�ي يقوم بها العم�ال إىل رشكات أخرى ليبقى فقط أصحاب 
الوظائف الوسطى والعليا ذات األجور الكبرية. بل إن هناك من 
يقول إن لج�وء الرشكات األمريكية لتعهيد مهامها إىل رشكات 

أخرى أصبح هو امللمح األسايس لالقتصاد األمريكي.
ولك�ن ذلك ال يب�دو صحيحاً وفقاً ألس�تاذ االقتص�اد بجامعة 
بوس�طن، ديفي�د وي�ل، الذي أوض�ح يف كتابه »مواق�ع العمل 
املتش�ظية« أن�ه، وإن كانت ظاهرة إيكال امله�ام الثانوية مثل 
األمن والس�كرتارية وغريه�ا إىل رشكات أخرى، باتت موجودة 
فعاًل كأحد مالمح االقتص�اد، إال أن تأثريها ضعيف وال يمكنه 

تفس�ري الفروق املتس�عة يف الدخل، والسيما فيما يتعلق بتأثري 
التعهي�د الداخيل عىل مجمل االقتصاد، فق�د أثبت الباحثون يف 
مكتب التحليل االقتصادي التابع للحكومة الفيدرالية أن نسبة 
التعهي�د املح�يل لم ترتفع س�وى بنس�بة 12 يف املئ�ة من املدة 
الفاصل�ة بن 1997 و2006، ما يعني أن حصة التعهيد املحيل 
يف مجمل االقتصاد أضعف م�ن أن يفرس التفاوت االجتماعي، 

هذا ناهيك عما تشري إليه األبحاث من أن عدد العمال لم يرتفع 
خ�الل تل�ك الفرتة مم�ن البد م�ن موافقتهم س�واء من خالل 
العقود طويلة األمد، أو املؤقتة لحساب تأثري التعهيد عىل سوق 

العمل.
وتظ�ل الخالص�ة أن فوارق الدخل يف أم�ريكا ال يمكن إرجاعها 
إىل عوام�ل فني�ة تتعل�ق بسياس�ات ال�رشكات، أو البحث عن 
أجوبة يف التعهيد املحيل ال�ذي يقول بانتقال العمال األقل أجراً 
إىل رشكات بعينها، بل يجب البحث عن األجوبة يف السياس�ات 
العامة املرتبطة بطريقة إدارة االقتصاد ومس�اهمة الرشكات 
يف توزيع الدخل الذي ال يقترص فقط عىل أصحاب األس�هم، بل 

يعني أيضاً مختلف املتدخلن يف مجمل عملية اإلنتاج.

بيرت �أور�سز�ج

ل�م يج�اِف الحقيق�ة الرئي�س اوباما 
يف تعليل�ه ألس�باب اس�ترشاء ظاهرة 
اإلرهاب يف الرشق األوسط عندما طرح 
وجهة نظره التي لم ترق لزعماء دول 
مجلس التعاون ومنها السعودية حن 
ع�زا اس�باب ذل�ك اىل الواق�ع املعييش 
والس�يايس واالجتماع�ي لدول مجلس 
التع�اون وه�و الواقع ال�ذي يفيض اىل 
سلوك الشباب مس�لك اإلرهاب، ولكن 
هنالك حقيقة اخرى غفل عنها اوباما 
تكم�ن وراء تفيش اإلرهاب الذي تحّول 
من ظاهرة مقلقة اىل داء عضال، وهذه 
الحقيق�ة ه�ي الطائفي�ة املقيتة التي  
تلعب ع�ىل أوتارها اململكة الس�عودية 
اىل  بمنه�ج س�لفي تكف�ريي يس�تند 
الج�ذور الفكرية والعقائدية ملؤس�س 
املذه�ب الوهاب�ي الرس�مي محمد بن 
عبد الوه�اب )ت 1791( وبذات النهج 
تميض الحكومة الس�عودية اليوم ضد 
مواطنيها الش�يعة تح�ت غطاء وجود 
اإلرهاب عىل أبوابها الشمالية وتغلغله 
يف داخ�ل املجتمع الس�عودي واألعمال 
اإلرهابية التي طالت املواطنن الشيعة  
يف املنطق�ة الرشقي�ة م�ن الس�عودية 
تمث�ل باكورة ه�ذا املنهج ال�ذي بدأته 
الس�عودية يف العراق من�ذ 2003 ومن 
ثم يف س�وريا وحتى اآلن.والس�عودية 
ساهمت يف تجذير ظاهرتن خطريتن 
يف الرشق األوس�ط وبعد ذل�ك انطلقتا 
اىل العالم، وهات�ان الظاهرتان تمثالن 
جوهر السياس�ة الخارجية للسعودية 

تس�ري  الت�ي  السياس�ية  والفلس�فة 
الس�عودية  الحكوم�ة  ضوئه�ا  ع�ىل 
وتوضح�ان األس�باب والدواع�ي وراء 
املد الطائف�ي/ الوهابي/ التكفريي يف 
جمي�ع دول العالم وتف�رسان ظاهرة 
التجنيد املس�تمر للعن�ارص التي تغذي 
تنظي�م "داع�ش" املنبث�ق م�ن رح�م 
تنظيم القاعدة االرهابي الذي أنش�أته 
الس�عودية مع املخابرات الباكستانية 
غ�داة الغزو الس�وفييتي ألفغانس�تان 
يس�مى  م�ا  وتش�كيل   )19  79(
"املجاهدين العرب" الذين شكلوا فيما 
القاعدة.الظاه�رة االوىل  بع�د تنظي�م 
هي سياسة التأليب الطائفي الجمعي 
ضد الش�يعة عموما )عدد الش�يعة يف 
العالم حوايل200 مليون نس�مة، وهم 
بنس�بة 10 باملئة إىل 13 باملئة من عدد 
املس�لمن يف العال�م ويتواجدون يف 23 
دول�ة بنس�ب متفاوتة اهمه�ا العراق 
والبحري�ن  وس�وريا  ولبن�ان  واي�ران 
واليم�ن، فضال عن اع�داد منترشة  يف 
دول اخ�رى ك�)الكوي�ت والس�عودية 
واالم�ارات  وباكس�تان  وأفغانس�تان 
وم�رص( والظاه�رة الثاني�ة تمثلت يف 
قي�ادة هس�ترييا ما يس�مى ب�"فوبيا 
اي�ران" كونه�ا دول�ة ش�يعية ك�رى 
وانطالق�ا من هذه )الفوبي�ا( حاربت 
الس�عودية تجربة العراق الديمقراطية 
الديكتات�وري  النظ�ام  إس�قاط  بع�د 
طائفي�ة  س�يا/  وألس�باب  الش�مويل 
وقادت تحالف�ا  إقليميا اغلبه من دول 

مجل�س التعاون لهذا الغ�رض وتعتر 
محاط�ة  بأنه�ا  نفس�ها  الس�عودية 
بمحور ش�يعي "معاٍد" لها  وساهمت 
ب�كل م�ا أوتي�ت م�ن ق�وة وإمكانات 
مالي�ة واس�تخباراتية بزعزع�ة ام�ن 
واس�تقرار وايضا وبالتدخل املكشوف 
ذات  للبل�دان  الداخلي�ة  الش�ؤون  يف 
التواجد الش�يعي الكثي�ف ولهذا قامت 
باس�تقدام درع الجزي�رة لرضب ثورة 
الش�يعة يف البحرين )غالبية الس�كان 
من الش�يعة( وقادت تحالفا من عرش 
دول يف عملي�ة عاصف�ة الحزم لرضب 
الحوثين الش�يعة يف اليمن )حوايل 10 
مالين( ويف لبن�ان لها اكثر من موقف 
ض�د حزب الله وعم�دت اىل زرع الفكر 
الوهابي التكفريي يف باكستان لرضب 
املواطن�ن الش�يعة هناك )ح�وايل 28 
مليون ش�يعي(، وقبل اكثر من ثالثن 
عام�ا وبحج�ة "الجهاد" ض�د الروس 
"الكفار" يف أفغانستان )حوايل 6 مالين 
ش�يعي( جندت الس�عودية اآلالف من 
ش�ذاذ اآلفاق من دول الخليج وش�مال 
افريقي�ا والشيش�ان لرضب الش�يعة 
هناك وال تزال املعركة قائمة بواس�طة 

قبائل البشتون املتشددة. 
وتح�اول الس�عودية ان تن�رش فكرها 
الوهابي املتش�دد يف كل بقاع الدنيا من 
خ�الل ضخ األموال ورشاء الذمم وفتح 
املراك�ز والن�وادي والجوامع ألس�باب 
تب�دو ظاهرا إنس�انية وديني�ة اال انها 
عبارة عن ب�ؤر تعبوية للفكر الوهابي 
وأوكار لتجنيد املتش�ددين وتسويقهم 
اىل األماكن الساخنة كالعراق وسوريا. 
ولم تتورع الس�عودية عن مس�اندة او 
تموي�ل الجه�ات التي تخ�دم أجندتها 
كم�ا فعلت م�ع نظام ص�دام يف حربه 
ضد إي�ران، وجبهة الن�رصة يف حربها 

ضد نظام بشار االسد وغريها.
تس�تخدم  األصع�دة  جمي�ع  وع�ىل 
املادي�ة  إمكاناته�ا  كل  الس�عودية 
والفتوائي�ة  واالعالمي�ة  واملخابراتي�ة 
وحت�ى البرشي�ة لرتجم�ة فلس�فتها 
السياس�ية القائم�ة ع�ىل اكث�ر م�ن 
عق�دة طائفية، فه�ي يف واق�ع الحال 
تش�ن حرب�ا رضوس�ا ض�د الطائف�ة 
الش�يعية يف العالم وتحاول ان تس�ّوق 
نفس�ها ع�ىل انه�ا تمث�ل مرك�ز ثقل 
الرأس�مال العقائدي السني فضال عن 

احتضانه�ا اه�م املراكز املقدس�ة عند 
جميع املسلمن.وضمن هذا السيناريو 
املتعمد ش�نت  التدم�ريي والتخريب�ي 
الس�عودية حرب اس�تنزاف رضوس�ا 
ال ه�وادة فيها ومنذ الع�ام 2003 ضد 
التجرب�ة الديمقراطي�ة العراقية وعىل 
خلفيات طائفية فضال عن السياس�ية 
خوفا من انتقال ع�دوى الديمقراطية 
اىل تخ�وم أراضيه�ا وس�خرت أم�واال 
طائل�ة لذل�ك وتمثل�ت حربه�ا يف عدة 
أوج�ه كاإلعالمية والفتوائية وإرس�ال 
مقاتل�ن ينف�ذون عملي�ات إرهابي�ة 
كم�ا لم تق�م ب�أي نش�اط دبلومايس 
م�ع الع�راق بحج�ة وج�ود حكوم�ة 
)رافضي�ة( في�ه، وق�د ثب�ت بالدلي�ل 
القاطع ان اكثر من 7000 آالف مقاتل 
س�عودي تحت أمرة ابي بكر البغدادي 
وتبلغ نس�بة الس�عودين اكثر من 60 
باملئة من مجموع اإلرهابين يف سوريا 
م�ا ب�ن مس�لح وانتح�اري واملفارقة 
األكثر غرائبية ان الحكومة الس�عودية 
� الت�ي تع�د يف مقدم�ة دول العال�م يف 
مج�ال التمييز العن�رصي والطائفي � 
تمارس السياسة اإلرهابية عينها ضد 
مواطنيه�ا من الطائفة الش�يعية التي  
تتمركز يف املنطقة الرشقية )اكثر من 4 
مالين ش�يعي( والتي لم تنُج من هذه 
العقدة املستحكمة يف السلوك السيايس 
لقادة الس�عودية منذ تأسيسها عىل يد 
االس�تخبارات الريطاني�ة بعد الحرب 
العاملي�ة االوىل ع�ىل ي�د عب�د العزيز آل 

س�عود لجعله�ا ب�ؤرة مح�ور يناوئ 
الدول�ة العثماني�ة ان�ذاك، ث�م تحولت 

سياستها فيما بعد اىل مناوأة ايران.
اال ان ق�ادة الس�عودية ب�دؤوا بنق�ل 
سياس�تهم اإلرهابي�ة اىل الضد النوعي 
وعىل أراضيهم، وكش�فت عن ذلك عدة 
ح�وادث ارهابي�ة ابت�دأت م�ن حادثة 
الدال�وة يف محرم امل�ايض وليس انتهاء 
بحادثت�ي القدي�ح والعن�ود االخريتن 
واللت�ن أثبتت�ا ان الس�عودية ماضية 
عىل ه�ذا النه�ج وتحت غط�اء وجود 
النس�يج  تغلغل�ت يف  إرهابي�ة  خالي�ا 
املجتمعي الس�عودي وه�م اغلبهم من 
الذين  الس�عودين  املراهقن والشباب 
غسل املنهج التكفريي أدمغتهم والذي 
السياس�ية  املؤسس�تان  دأب�ت علي�ه 
والفقهية  يف الس�عودية ناهيك عن ما 
تبثه وس�ائل اإلعالم وما تنفثه املناهج 
الدراس�ية م�ن أفكار فاس�دة تحرض 
ابن�اء الوط�ن ض�د إخوانه�م بس�بب 
االنتماء الطائفي.ان الدعم الس�عودي 
لإلرهاب بجميع أش�كاله يشمل العالم 
كله مما يعرض األم�ن القومي للكثري 
م�ن ال�دول اىل الخط�ر واملطل�وب من 
ال�دول التي تعاني من املد اإلرهابي ذي 
الخلفي�ات االصولي�ة/ التكفريي�ة ان 
توحد كلمتها وتقدم الوثائق التي تدين 
الس�عودية اىل مجلس االمن الدويل لتتم 
معالجتها وفق الفصل الس�ابع بعد ان 
صار االرهاب )ماركة( مس�جلة باسم 

السعودية.

ُصنع يف السعودية
عبا�س عبد �لرز�ق �ل�سباغ

الفوارق االجتامعية يف أمريكا

فوؤ�د ح�سون
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       جميل الشبيبي 
 

ينتم�ي الش�اعر العراقي مجيد الموس�وي 
إل�ى جي�ل س�تينات الق�رن العش�رين ف�ي 
العراق على الرغم من أنه لم ينشر نصوصه 
لكن�ه كان  الس�بعينات،  إال ف�ي  الش�عرية 
واحدا من الش�عراء البصريي�ن الذين وعوا 
وجوده�م في مدينة البص�رة، مدينة الثراء 
الثقافي والش�عري والحض�اري وكان لهذا 
الوعي تأثيره الواضح على إنجاز مس�يرته 

الشعرية.
انض�م الش�اعر مجي�د الموس�وي إلى جيل 
الش�عراء واألدب�اء الذين ظهروا ونش�طوا 
في س�تينات القرن العش�رين أمثال حسين 
عبداللطي�ف، عبدالكريم كاص�د، مصطفى 
عبدالله، كاظم الحجاج، محمد طالب محمد، 
مه�دي محم�د عل�ي، إس�ماعيل الخط�اب 

وعبدالخالق محمود.
وفي القصة محمد خضير وإس�ماعيل فهد 
إسماعيل، وكاظم األحمدي، ومجيد جاسم 
العل�ي، وعبدالجلي�ل المي�اح وغيرهم ممن 
تتلمذوا على جيل أصيل ومثقف في الثقافة 
البصرية والعراقية في الش�عر: بدر ش�اكر 
السياب، س�عدي يوسف، محمود البريكان، 
وفي القصة: محم�ود عبدالوهاب، ومهدي 

عيسى الصقر.
ب�دأ الموس�وي النش�ر ف�ي فت�رة مبك�رة 
م�ن س�بعينات الق�رن العش�رين إال أنه لم 
يصدر س�وى أربع مجموعات ش�عرية هي 
و”يقظ�ة  العش�ب”)2000(  “مخاطب�ات 
متأخرة” )2002( و”دموع األرض” )2013( 

و”لتأخذني أقدامي حيث تشاء”)2014(.
تخوم الرومانسية

في التجربة الش�عرية التي يقدمها الشاعر 
في ديوان�ه الرابع “لتأخذن�ي أقدامي حيث 
تش�اء”، ال�ذي يض�م 75 قصي�دة يب�دأ من 
حي�ث انتهى وكأن هذه هي رحلته األخيرة، 
يس�تذكر فيه�ا وحدت�ه وأحزان�ه المقيمة 
وأحالم�ه وصبواته التي ل�م تتحقق. يقول 
الموس�وي “الليلة/ أجلس وح�دي منتبذا/ 

حيران أراقب كيف تغادرني السنوات”.
يبقى مجيد الموس�وي ش�اعرا رومانس�يا 
بامتي�از عل�ى الرغم م�ن تقلب�ات الزمان، 
وانتقاالت القصيدة العراقي�ة والعربية في 
تخوم ابتعدت عن أصولها العربية وتناّصت 

مع كل جديد، وقادم من عوالم أجنبية.
وتتجل�ى رومانس�ية الموس�وي ف�ي لغته 
الش�فيفة التي تغت�رف مفرداته�ا وجملها 
الش�عرية من نفس صافية، وبموس�يقاها 
الهادئة وباألسئلة المحيرة التي ال تجد جوابا 
فتبق�ى معلق�ة في فض�اء القصائ�د، وفي 
نداءاته وخس�اراته المتمثلة ف�ي أصدقائه 
الراحلي�ن، وف�ي قدرت�ه على فت�ح بوابات 
الحلم وس�ط ضجيج الحي�اة ودناءاتها.كل 
ذل�ك تحمله لغته الصافية وهي تتماهى مع 
االنبهار بعالم الطبيعة وانس�جام كائناتها، 
فهو ال يرى سوى هذا االنسجام المبهر في 
البرع�م والطير “وطب�ول البريق الضاحي” 
وأن يسمع “صمت الريح في متاهة المدار” 
وأن يرى انهمار األلوان متدفقة بين السماء 
واألرض، يمس�ك بأطرافه�ا وه�ي تفر من 

يديه.
ورومانس�يته العذبة ال تتوق�ف عند جمال 
الطبيعة وأس�رارها بل تتح�ّرى في الزوايا، 
وفي منعطفات الطرق عن حاالت إنس�انية 
يعذبه�ا وجودها وه�ي تنتظ�ر الموت في 

أفق غائم وتس�اؤالت مبهمة عن رحلة آخر 
العمر، وهي أس�ئلة تنافس وتناقض أجواء 
البهجة والسرور بأجراس الطبيعة وحيوية 
تج�اه  معاكس�ة  رحل�ة  لتمث�ل  كائناته�ا، 
العال�م اآلخر الذي ليس فيه س�وى الوحدة 
والوحش�ة “أس�تيقظ مأخوذا بهواجس ال 
أع�رف مصدره�ا/ تأتين�ي منتص�ف الليل، 
ترى كي�ف ألملم روح�ي المرتعبة ونداءات 

المجهول الوحشي؟”.
تب�دو قصائ�د المجموعة الجديدة، ش�بيهة 
إل�ى ح�ّد كبي�ر بقصائ�ده الت�ي كتبه�ا في 
أوقات متباعدة، إذ تغلب عليها لغة المناجاة 
والن�داءات واألس�ئلة عن ج�دوى أن يعيش 
اإلنس�ان وس�ط إش�كاالت الحياة وأيامها 
الرتيب�ة وأحداثه�ا األس�يفة، وع�ن جدوى 

ضمور اإلنس�ان وتآكله يوم�ا بعد آخر “ما 
الذي قد جرى لي، إذن ما الذي قد جرى لي؟ 
إنني أتآكل ش�يئا فش�يئا” مع أنه كان يرّدد 
دوما “رج�ل أحب الن�اس والدنيا وأعش�ق 

خضرة الكلمات صافية”.
لكنه ف�ي قصيدته “لتأخذن�ي أقدامي حيث 
تش�اء” يتطلع بعي�ن الريبة واالس�تهجان 
للحي�اة التي ال تحمل س�وى الغ�م والرياح 
المحملة بالحصباء والسيول التي “ال تجرف 
س�وى أطرافي” متوجها إلى الش�عر كمالذ 
أمي�ن، يح�رره م�ن خف�ة اللغة وهشاش�ة 
المعان�ي، منتزعا الفؤاد م�ن قفص الصدر 
ليرمي�ه “ف�ي التي�ار األعمق اله�دار، التيار 
ال�ذي يحفر مجراه معرب�دا ويمأل األقاصي 

بالزبد”.
وك�ي يتخل�ص م�ن ه�ذا الش�عور الطاغي 
بالخسران، وثقل الزمن على الذات المرهفة 
في هذه الثنائية المدمرة، يس�تدير ويتلفت 
من أجل أن يجد جدوى أو س�لوانا، فينش�د 
للشمس التي تطلع فتضيء الكائنات، ويرى 
العصافي�ر ترفرف، ويمني نفس�ه ببيت في 
أقصى المدينة “تغمره الش�مس إذ تس�تدير 
موارب�ة والظ�الل تتخاف�ق م�ن جانبي�ه”.

يق�ول محم�د خضي�ر ع�ن قصائ�د ه�ذه 
الرحلة الش�عرية إنها “تقدم شرارة الحنين 
في س�راج أهملناه هو س�راج التس�اؤالت 
الطفولي�ة الذي يس�توي ض�وؤه مع ضوء 

الثريات الكبيرة”.

عالم األسالف
تبدأ المجموعة الش�عرية “لتأخذني أقدامي 
حي�ث تش�اء” باألس�ئلة التي ال ج�واب لها 
“سأدخل في غابة األسئلة المحيرة/ وليس 

ف�ي الف�ؤاد ج�واب”. وتنتهي ف�ي “عباءة 
عروة ب�ن الورد” ومجموعة ش�ذاذ األفاق: 
طرف�ة وابن الورد والش�نفرى الذين تخفق 
“عباءاته�م الفضفاض�ة )…( مث�ل أجنحة 
النس�ور، مرفرفة ومضيئ�ة في األقاصي”، 
وه�ي قراءة ش�اعر يستش�رف فيها “روح 
األس�الف” ف�ي القس�م األخي�ر م�ن ه�ذه 
المجموعة الشعرية الذي أسماه “موسيقى 
ش�رقية” يس�تذكر فيه “يوم س�نمار، ثور 
أش�ور، تاج زنوبي�ا، ليلة لش�هريار، عراف 
نجران، رؤيا ابن س�يرين، تمثال طيبة…”، 
وه�ي رحلة في الزمان، يس�تدير فيها نحو 
الماض�ي منزوعا م�ن تناقضات�ه وأحداثه 
المأس�اوية لتصبح روح األس�الف، نش�يدا 
رومانس�يا ش�فيفا فاألس�الف عنده “مثل 
مط�ر بال حفيف”، أو “مثل برق أبيض ناعم 

ال يصحبه اال رعد بعيد يجيء كالدندنة”.
وفي قصيدة “عراف نجران” تكون حكايات 
األسفار، عذبة، منتش�ية بفرحها ألطفولي 
وهي تحمل ألق الزمن الس�عيد حين يحكي 
الج�د “واألحف�اد يتخافق�ون كالفراش�ات 

حول لهيب الكلمات”.
التجرب�ة  الموس�وي ف�ي ه�ذه  إن رحل�ة 
الشعرية تعبد طريقا مرهفا اختّطه لنفسه 
عبر تجلياته وش�غفه بالشعر الصافي حين 
تخّط�ى عالم الواق�ع المعيش، تج�اه عالم 
الطبيعة الضاّج بالحيوية والحركة واأللوان 
واألس�ئلة الش�ائكة، وإل�ى تلك الس�ماوات 
األول�ى الت�ي تحيل إل�ى “مت�ع قرائية كدنا 
نفقده�ا م�ع غ�روب الرومانس�ية األولى، 
لذل�ك فهي تعوضن�ا زادا له نكه�ة طفولية 
خاصة”، كما يش�ير الق�اص محمد خضير 

في أخر المجموعة الشعرية.

       مرڤت غطاس 
 

لم يكن الغروب قد أبتلع زرقة السماء بعد 
حين عال صوت الرصاص كنت الملم غسيل الحكايات 
المتصدعة بفعل الحرب ... رأيت ابي يركض مس�رعا ً 

بيده بارودة الصيد .. 
البارود الفارغ من رصاصة ... فالرصاص غالي الثمن 

والموت رخيص ...
هرعت الى الغ�رف المكتظة ب��� الهم احتضنت اخي 

..اختبئنا تحت الطاولة 
من تحت ش�قوق الباب تس�ربت صرخة الل�ه أكبر ... 
اذا لقد اقتحم�و الحي رغم وعود الرجال ب�� الحماية 
للرم�ق األخي�ر ...ه�ل قتلوه�م .... ه�ل داس�و على 

اجس�ادهم ليعب�رو ...عال ص�وت الزجاج ... يتكس�ر 
بفعل الجنون الدائر .. وصرخات النساء 

... واللعن�ة باللعن�ة ...ل�و كان  والتكبي�ر بالتكبي�ر 
مع�ي رصاص�ة اآلن ... اكن�ت قتلت نفس�ي ام قتلت 
اخي،وكيف أم�وت , وعادل ..نعم ع�ادل ،بيننا موعد 

عندما تتحرر المدينة .
منذ بدأ الحل�م يأكل مضاجعنا ... ويس�رق النوم كما 

سرق كل حياتنا منا ونحن نغرق في الصمت
ع�ادل كان ايض�ا يحل�م .. ودعني بعدم�ا وضع تحت 
ابط�ي زجاجة عطر هدية ... وق�ال حين يصير الحلم 

حقيقة سأعود ... ولم .... .. يعد ...
. .. ان حررت المدينة كما قال عادل حتما سنهجر من 
بيوتن�ا .. فنحن وقفنا على هامش الحكاية ..مؤمنين 

اننا لم نخلق للقتل ... وان ظلت المدينة تحت الحصار 

سنموت حتما ً
امس�كت الصليب المعلق في ص�دري جيداا رحت اتلو 

صالة النجاة 
منذ زمن طويل عالقتي مع الله غريبة 

من�ذ ان احببت ع�ادل .. فاالديان تح�رم الحب , فيما 
بينها , والطاهر حتى 

مؤمني�ن بالفراق .. لكن ليس عن�وة ... لم تخطر في 
بالنا , إن الموت سيفرقنا 

الموت المصنوع بأرادتنا .....؟!
اردت الزح�ف ال�ى غرفة نومي .. ارم�ي بعض العطر 

على جسدي التوضأ بالحب
ان كان معي رصاصة واحدة اآلن ......

اظنني سأفرغها بزجاجة العطر ....
الول م�رة يالم�س الغب�ار قلب�ي ... كيف اس�تطاعو 
الدخ�ول , ل� يفصلني عن جيراني , ش�ظايا القهر , .. 
اردت ان ازح�ف لغرف�ة نومي احض�ر لعبتي القديمة 
... اردت ان اخب�ر اخ�ي انن�ا بخي�ر وان والدي وحده 

سيحمينا ..
خانني صوتي كما خانتني نظراته القلقة ..

البد سنموت ... والموت واحد مهما كابرنا ...
ال ......................... ال لم�ن قرر تنفيذ وصايا القدر 

...
ركضت الى المطبخ احضرت س�كينا كبيرا ... خبأتها 

تحت إبطي .... 
لن نموت ... لن نذبح ك�� شاة رخيصة ...!

قصائد جميد املوسوي رشارة حنني يف رساج مهمل

لـــن نـــمــــوت

ساللة الطني
 

يص�ف الكاتب والمترجم العراقي في كتابه الموس�وم ب�”س�اللة الطين”، 
والص�ادر في طبعة جديدة عن “المؤسس�ة العربية للدراس�ات والنش�ر” 
)يونيو 2015(، الرحلة إلى بغداد في سيارة دبلوماسية، بعد اختطافه من 
الكوي�ت. تقع الطبعة الجديدة في 584 صفحة من القطع الكبير. الغالف 

من تصميم سينا عطا عبدالوهاب والخطوط للفنان سلمان أكبر.
رواي�ة “س�اللة الطي�ن” تع�ّد س�يرة حي�اة عط�ا عبدالوه�اب األدي�ب 
والدبلوماس�ي العراقي المقي�م في عمان وصاحب “صال�ون الثالثاء” 
ال�ذي ينعق�د في منزله بانتظ�ام منذ العام 2009 ف�ي عّمان ويحضره 
العدي�د م�ن المثقفي�ن العراقيين.يق�ول الكاتب، وهو يص�ف الرحلة 
الخطي�رة والمرعبة عقب اختطافه من الكويت “أخذنا نطوي األرض 
في ذلك الظالم بصمت يشوبه التوتر… أوشكنا على وصول صفوان”. 

ث�م يصف االرتباك الذي حصل عند نقطة الحدود ه�ذه، أثناء القيام بإجراءات 
العبور، وهو يجلس في السيارة مكبال، فيقول عند انتهاء كل اإلجراءات

أطفال احلجارة 
 

وّق�ع الكاتب األميركي س�اندي ت�والن، حديثا، كتابه “أطف�ال الحجارة”، في 
متحف محم�ود درويش بمدين�ة رام الله.الكتاب صدر باللغ�ة اإلنكليزية في 
الوالي�ات المتح�دة، ع�ن دار بلومزبري، ويق�ع في 452 صفح�ة من القطع 

المتوسط.
وقرأ توالن مقاطع من الكتاب، الذي حمل عنوانا فرعيا “قوة الموسيقى في 
األرض القاسية”، ويتحدث في مجمله عن كيفية تواجد الموسيقى في بالد 

تعيش تحت االحتالل والحروب، متخذا من عناصر الكمنجاتي نموذجا.
والكاتب توالن هو معلم وإذاعي ومخرج أفالم وثائقية، أصدر كتابين قبل 
كتاب�ه هذا، هما: “أنا وهانك”، يتح�ّدث عن التقاطع بين العرق والرياضة، 

و”ش�جرة الليم�ون” الذي يتحدث فيه عن بيت فلس�طيني اس�تولت علي�ه مواطنة 
إسرائيلية. 

ص�درت عن دار الح�وار في الالذقي�ة الطبعة األولى من 
كت�اب لس�يمون دوبوف�وار بعن�وان “س�وء تفاهم في 
موس�كو” في مارس 2015، وهو م�ن ترجمة لينا بدر، 
ولم يذك�ر على الكتاب الذي ال يتج�اوز 160 صفحة أنه 
رواي�ة. وأظنني ككثي�ر من الكتاب نحتاج إلى ش�جاعة 
كبي�رة كي نقول إن أملنا خاب في كتاب مفكرة وروائية 
عظيمة مثل سيمون دوبوفوار التي تعلمنا وآمنا بعبارتها 

الشهيرة “نحن لم نولد نساء إنما ُنصنع نساء”.
في كلمة الناش�ر الفرنس�ي فأن دوبوفوار كتبت س�وء 
تفاه�م في موس�كو ف�ي م�ا بي�ن 1966 و1967 وكان 
م�ن المفترض أن تش�كل جزءا م�ن مجموع�ة “المرأة 
المحطمة”، لكن الكاتبة اس�تبعدت الموضوع ونش�رت 
قصة طويلة -أكثر من كونها رواية – هي “سوء تفاهم 

في موسكو”.
ال توجد أحداث تستحق الذكر في الرواية -على افتراض 
أن الكت�اب رواي�ة- ب�ل الموض�وع الوحي�د ال�ذي تدور 
حول�ه أو تحلله هو أزمة ال�زواج والهوية مع التقدم في 
العم�ر وتبدأ الرواية برحلة زوجين عجوزين هما أندريه 
ونيكول من باريس إلى موس�كو والغاية من الرحلة هي 

أن يزور األب ابنته ماشا التي تعيش في موسكو.

الزواج والخداع
تطرح دوبوفوار تس�اؤالت عميقة ح�ول طبيعة الزواج 
وتغّي�ر العالق�ة م�ع العم�ر، فك�م م�ن األزواج يبقون 
م�ع بعضهم بعد تجاوز س�ن معينة لس�بب وحيد أنه ال 
يمكنهم االنفصال. وكم تراود كل من الزوجين مش�اعر 
يخفيها عن شريكه من نوع: “هل أحبتني زوجتي حقا” 
أم أنا بالنس�بة إليها ع�ادة قديمة، أو تطرح الزوجة على 
نفس�ها س�ؤاال “ألم يكن بإمكاني الزواج من رجل أكثر 

براعة ونجاحا” من زوجي؟
تتفجر المش�كلة بي�ن الزوجين العجوزين في موس�كو 
ألنه لم يعلمها أنه اتخذ قرارا بأنه س�يمدد إقامته عشرة 
أيام ليقضيها مع ابنته، وتعتبر الزوجة أن سلوك زوجها 

مهي�ن وفي�ه تهمي�ش وقلة احت�رام لها ألن�ه ال يعلمها 
بقراراته، مع أنه ح�اول إقناعها أنه أخبرها بقراره لكن 
ربما يكون متش�ككا “ألنه كان ثمال”.نيكول تش�عر أن 
ثمة خلال كبيرا في حياتها مع زوجها وبأن ماضيها معه 

كان سرابا وتفكر كم من نساء خدعن في حياتهن
ينس�حب س�وء التفاهم ه�ذا على الحي�اة الزوجية التي 
دام�ت أكثر من ربع قرن بي�ن الزوجين ويعيد كل منهما 
تقييم زواجهما على ضوء سوء التفاهم الحاصل )تمديد 

الرحلة إلى موس�كو عش�رة أيام( تش�عر نيكول أن ثمة 
خل�ل كبير ف�ي حياتها م�ع زوجها وب�أن ماضيها معه 
كان س�راب ا”وتفكر كم من نس�اء خدعن في حياتهن، 
واعتقدن أن حياتهن هي ما ترويه كل واحدة عن نفسها، 
بينما الحقيق�ة مغايرة تماما”.لقد اكتش�فت نيكول أن 
أندريه لم يحبها بش�غف كما اعتقدت بل كان ينساها ما 
إن تغيب عن ناظره، وبأن وجود شخص ثالث بينهما لم 

يكن يزعجه على اإلطالق.

ل�م يك�ن يهتم للحميمي�ة بينهم�ا، مجرد تأجي�ل موعد 
السفر جعل نيكول تقوم برحلة عبر ماضيها مع زوجها 
وتتأم�ل التحوالت التي طرأت عليهم�ا وعلى عالقتهما، 
فذل�ك التاريخ الطويل ج�دا “بينهما صار كأنه منس�ي، 
لكنه�ا تتذك�ر كي�ف كانت تنتظ�ره على النافذة بش�وق 
وش�غف وكيف كان حاضرا” في قلبها مثل أكثر األشياء 
بداهة، كانت تش�عر أنها في مكانها الطبيعي وهي معه 
وبأن�ه اليقي�ن الت�ام. أم�ا اآلن بعد أن أصبح�ا عجوزين 
تش�عر كأن هناك طبق�ة عازلة بينهم�ا، طبقة المرئية، 

غير محسوسة، طبقة من الصمت.
وهم في الذهن

الرواي�ة تدور حول أزمة ال�زواج والهوية مع التقدم في 

العمرتتذكر نيكول أن ش�جاراتهما السابقة كانت تنتهي 
بالمصالحة في الس�رير حيث يعيش�ان الرغبة والمتعة 
والحب، ويشعر كل منهما أنه يستعيد اآلخر، وجها لوجه 
جديدين وفرحين، لكنهما اآلن مجرد زوجين يس�تمران 
مع�ا “ألنهما ب�دآ، من أجل الصداقة والم�ودة وليس من 
أجل أي س�بب حقيقي للعيش معا”. الكثير من األس�ئلة 
والش�كوك ت�راود الزوجي�ن العجوزين، لكنها أس�ئلة ال 
طائل منها، المش�كلة التي تؤرق نيكول هي أن تعرف ما 

الذي بقي بداخلهما اليوم وهما في أرذل العمر.
م�ا الذي ينفعها أن تدرك بعد فوات األوان أنها تخلت عن 
كل طموح ش�بابها بس�ببه، وه�و )زوجها( لم يش�أ أن 
يفهم ذلك بسببه أضحت المرأة التي ال تعرف كيف تشغل 
الوق�ت المتبق�ي لها في الحياة، رجل آخ�ر كان ليدفعها 
إل�ى العمل، كان ليقدم القدوة، أم�ا هو فقد صرفها عنه 
وألفت نفسها فارغة اليدين، ليس لديها شيء في العالم 
س�واه، أصبح كالش�هيق يم�زق رئتيها لكنه�ا مضطرة 

للتنفس.
وس�وف تتاب�ع العيش مع�ه مخفي�ة مخالبه�ا، العديد 
من األزواج يعيش�ون عيش�ة خاملة على هذا النحو في 
استكانة وبالتراضي، إنها وحيدة ويصعقها القلق، القلق 
من الوجود أكثر قس�وة بكثير من الموت، لكنه هو أيضا 
“كان يعان�ي المل�ل القات�ل بصمت ولم يع�د يميز مثلها 
تماما” في حركاتهما وكالمهما بين ما هو ليس س�وى 

تكرار روتيني للماضي وما هو جديد وحّي.
س�وء التفاهم عند األزواج العجائز أشبه بدخان بال نار، 
وهو يزول من تلقاء نفسه كما لو أنه مجرد عاصفة في 
فنج�ان، ألن ال�روح في هذا العمر لم تع�د تملك عنفوان 
المش�اعر القوية كالغضب والش�هوة والشغف، ال تبقى 
س�وى ظ�الل مش�اعر باهت�ة وتاري�خ طويل مش�ترك 
ومتش�ابك بين رجل وامرأة عاش�ا معا “عقودا” س�واء 
كان هذا العيش سعيدا ومتوهجا أم بائسا وحزينا. سوء 

التفاهم زال، ألن العمر نفسه يزول.
كت�اب يطرح أفكارا عميقة عن تبدل المش�اعر واألفكار 
بي�ن الزوجين مع العمر. لك�ن وبكل نزاهة ال يقارن هذا 

الكتاب مع الكتب العظيمة التي كتبتها دوبوفوار.

دوبوفوار يف كتاب جديد
هيفاء بيطار

اإليك يا حّبي الأخري 
كامل الزهريي 

إليك يا حّبي األخير 

يا آخَر الحبِّ 

يامنتهى الحبِّ 

لجالِل صوُتِك رهبًة 

تملي على قلبي الخشوَع 

وتحيُل دنياَي الكئيبَة بهجًة 

أنغام موسيقى 

وألوان ربيٍع 

فتضيُء آالُف الشموِع 

ملوناٍت 

وتثيُر في عيني الدموَع 

فرٌح يدغدُغ في الحنايا 

والضلوع



يقدم اهالي منطقة الجهاد- حي تبوك امتنانهم الكبير وتقديرهم على س�رعة 
االس�تجابة  من قبل الجهات المعنية على ضوء الش�كوى المنش�ورة في عدد 
س�ابق لصحيفة »المستقبل العراقي « حول تأخير وتلكؤ انجاز مشروع شارع 
)60( في المنطقة، وقد فرح اهالي المنطقة حين ارتفع صوت اآلليات والعمال 
معلنة اعادة العمل بالمش�روع لغرض انجازه بشكل تام، وفعال تم اتمام العمل 

في الشارع االول وبدأ العمل في الشارع الثاني وهو شارع )60(.
س�كنة حي تبوك يثمن�ون الجهود البن�اءة المبذولة من اجل انجاز المش�روع 
وعل�ى وفق الفترة المحددة له، آملين ان يتس�ع صدر الجه�ات الحكومية لكل 
الش�كاوى المقدمة والتي من ش�انها وغايتها رفع مستوى الخدمات بما يليق 
بالمواطن العراقي، والبعض االخر من الش�كاوى لتسليط الضوء على المثالب 
الخدمية في المناطق لكي يتم تالفيها من قبل الدوائر الخدمية في المستقبل.

غنية فاضل ياس

اس�تجابة للش�كوى المنش�ورة من 
العقابي  المواطن حي�در حاش�وش 
الى الس�يد رئي�س الوزراء والس�يد 
وزير الداخلية بشان معالجة وضعه 
حي�ث يعمل حالي�ا بعقد م�ع وزارة 
الداخلي�ة برتب�ة م. اول وردن�ا م�ن 
وزارة الداخلي�ة مش�كورة االجاب�ة 

التالية 
ل�ذا نرج�و م�ن المواط�ن موضوع 

الشكوى مراجعة وزارة الداخلية 
ال�ى / جري�دة المس�تقبل العراق�ي 

الغراء
الموضوع / خبر صحفي

تهديكم مديريتنا اطيب وارق التحايا  

اش�ارة الى الش�كوى المنشورة في 
صحيفتك�م بعدده�ا )967( بتاريخ 
عن�وان  وتح�ت   )17/5/2015(

)شكوى الى رئيس الوزراء(..
نرج�و م�ن حضراتكم ارس�ال رقم 
هات�ف موض�وع بحث الش�كوى او 
تبليغه بالحضور ال�ى مقر مديريتنا 
ليتس�نى لن�ا اتخ�اذ ال�الزم بص�دد 

شكواه 
للتفضل باالطالع واجباتنا بالشرعة 

الممكنة ليتسنى لنا اجراء الالزم
مع التقدير.

ابراهيم طه العبادي
مدير العالقات واالعالم

مدن العالم في الغالب تنام هادئة وربما على أنغام س�يمفونية التفاؤل، 
اال مدين�ة بغ�داد حي�ث نهارها معبأ بهم�وم ومعاناة الناس جراء ش�ح 
الخدم�ات في ظ�ل ارتفاع درجات الح�رارة صيفا، وليله�ا تتراقص في 
أجوائه الحش�رات ورائحة العفن، حتى بعض األمكنة ابتعد عنها الجمال 
وحل ب�دال عنها الخ�راب واطن�ان القمامة وح�زام النفاي�ات حل محل 

الحزام االخضر.
كل ينتظ�ر حلول الليل كي يستنش�ق اله�واء النفي الخال�ي من التلوث، 
لكن الرائح�ة العفنة النبعاث الغازات الكريهة أش�به برائحة الكبريت... 
هكذا يقول س�كان منطقة الش�عب في بغداد . وتس�تمر الحالة اياماً،ثم 
تختف�ي وتعود ثانية. وال نع�رف مصدرها واس�بابها حتى ظهرت على 
ش�كل اصابات مرضية للبعض من االطف�ال كالحمى المفاجئة وحاالت 
االس�هال والتقيؤ.يتس�اءل المواطن�ون ف�ي منطقة الش�عب - هل هي 
غازات منبعثة من االس�لحة المس�تخدمة في الحرب ضد داعش تدفعها 
الرياح؟ ام انها بفعل فاعل مرتبط بعصابات ومافيات لها اجندات خاصة 

تطلق هذه الغازات ليالً والضحية اطفال ابرياء ورجال مسنون؟
أي�ن وزارة البيئة والصحة مما يجري؟ ننتظر إجابة الجهات المس�ؤولة 
والمتنف�ذة. وم�ا ذن�ب الن�اس تدف�ع فات�ورة مخالف�ات المتجاوزي�ن 
والجش�عين ممن يرغبون بالحصول على اإلرباح المالية وعلى حس�اب 

أرواحهم ؟
مراقب
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بلدية النعامنية .. انجازات متعددة 
ومهامت مؤجلة

 

غازي صالل ميدان
يش�يد اهال�ي النعماني�ة بالجهود الكبي�رة المبذول�ة من قبل 
مدير البلدية، التي التمس�وها من خالل تحسن الواقع الخدمي 
للمنطق�ة ، حيث س�عى المدي�ر لتنظي�م وتقس�يم العمل بين 
كادره الخدمي واس�تحداث اقس�ام جديدة ف�ي انحاء متفرقة 
من المدين�ة تقع على مس�ؤوليتها تنظيف وتنظي�م المنطقة 
التي بعهدتها، كما منح صالحيات واسعة لتلك االقسام النجاز 
المهام الخدمية في المناطق، ولهذه االس�باب تصاعدت وتيرة 
التناف�س فيما بين العاملين في االقس�ام بغية تقديم  خدمات 
افض�ل لالهال�ي، وبالتال�ي تحس�ن المس�توى الخدم�ي ف�ي 
الناحية عن س�ابقه، اذ تتواصل حمالت التنظيف ومنذ الساعة 
الس�ابعة صباحاً الى الثامنة مس�اء، ويالحظ كابسات البلدية 
تس�ير بأوقات دورية في انحاء المدين�ة بعمالها وهم يرتدون 
بدالت النظافة منهمكين بهمة ونشاط ألداء أعمالهم المضنية 

وبأجور زهيدة ال تتالءم مع غالء المعيشة وارتفاع االسعار.
لذا يطالب عم�ال البلدية زيادة أجورهم وهم يس�تحقون هذه 
الزيادة فعالً، وزيادة أعدادهم لتلبية حاجات البلدية في تحقيق 

شعار البلدية »من اجل مدينة أنظف واجمل«.
وبالرغ�م م�ن الجهود الكبي�رة التي يبذله�ا مدي�ر البلدية في 
تنش�يط اع�الم البلدية عب�ر نش�ر البوس�ترات التوعوية فيما 
يخ�ص جانب النظاف�ة في انحاء متفرقة م�ن المدينة، وكذلك 
توطي�د التع�اون المس�تمر والتنس�يق مع حكوم�ة النعمانية 
النجاز مهامه المناط اليه بش�كل جيد، لكن نلفت انتباه السيد 
المدي�ر والمس�ؤولين في البلدي�ة الى بع�ض المالحظات التي 

يتوجب ايالؤها اهتماماً كافياً ومنها:
* العناي�ة بموقع الطمر الصحي وايج�اد مكان مالئم له بعيداً 
عن المدين�ة، وتعيين عامل بلدية لالش�راف على اعمال الطمر 
الصحي ومنع حوضي�ات المياه الثقيلة االهلية من اس�تعمال 

الموقع لتفريغ محتوياتها.
* رف�ع النفاي�ات المتراكم�ة في مداخ�ل المدينة م�ن الجهة 
الش�مالية والشرقية وتخصيص س�يارة للنازحين على طريق 

نعمانية - شوملي.
* رفع التجاوزات عن االرصفة بس�بب توس�يع بعض المحال 
التجارية لعرض س�لعهم على الش�ارع والرصيف وهي كثيرة 

جداً.
* االهتم�ام بال�كادر الزراعي ال�ذي يحتاج الى دعم بتنس�يب 
الكفاءات المهنية  ممن لديها خبرة جيدة في مجال المتنزهات 

واالشراف عليها.
* قام�ت بلدية النعماني�ة بتخصيص مبالغ تتجاوز الخمس�ة 
ملي�ارات دينار للمنتزهات التي اصابها االهمال بس�بب ضعف 
الرقابة، فيما المطلوب م�ن كادر البلدية الزراعي اعادة الحياة 
له�ا والتأكد م�ن تنفيذ التندر م�ن قبل الش�ركات المنفذة قبل 
اس�تالمها، آخذين بنظر االعتبار تقاري�ر اللجان المختصة في 

المجلس المحلي قبل استالمها وباشراف المجلس.
*  العناية بتنظيف االحياء الفقيرة التي تشكو االهمال.

* على الس�يد مدي�ر بلدية النعمانية وكادرها الهندس�ي انجاز 
معامل�ة اس�تمالك اراض�ي الكالبيين م�ن اج�ل توزيعها على 

المواطنين.

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

خطوط ملونة لرواتب املوظفني 
واملسؤولني!

 عامر عبود الشيخ علي

في مطلع العام الحالي أق�رت الموازنة العامة االتحادية للبلد 
من قبل مجلس النواب، وبعد طول انتظار وترقب من الشعب، 
صادق�ت الحكومة على أقرارها لم�ا يترتب على تأخيرها من 
ضرر جسيم لالقتصاد العراقي، الذي ينعكس بتأثيره المباشر 
على معيشة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وبالرغم من 
وجود عجز مالي واضح فيها بس�بب انخفاض اس�عار النفط 
العالم�ي العتماد البلد على االقتص�اد الريعي االحادي الجانب 

المتمثل بتصدير النفط.
وألجل مواجهة قلة السيولة النقدية دعت الحكومة الى اتخاذ 
إجراءات تقشفية لتالفي العجز بحسب ادعائها، كذلك لتجنب 
المواطن وخاصة شريحة الموظفين من الدرجات الدنيا والتي 
تش�كل نس�بة كبيرة من المجتمع باالضافة ال�ى المتقاعدين 
المش�اكل االقتصادي�ة العدي�دة ج�راء العج�ز المال�ي للعام 
الحالي.وق�د اعلن�ت الحكومة انذاك عدم م�س تلك اإلجراءات 
برواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية االجتماعية، 
مؤكدة انها خط�وط حمراء ال يمكن تجاوزه�ا، وبالنظر الى 
توصي�ات المرجعي�ة الدينية وتحذي�رات التي�ار الديمقراطي 
من االجراءات التي تضر في معيش�ة المواطن البس�يط، لكن 
المعطيات االخيرة واإلجراءات المعمول بها بينت عكس ذلك، 
حي�ث تم تجاوز كل الخطوط ومنه�ا خط الرواتب للموظفين 
االحمر وبانته�اك صارخ لحقوقهم  حين تم اس�تقطاع جزء 
م�ن رواتبهم مما زاد م�ن معاناتهم، ناهيك عن زيادة نس�بة 
االس�تقطاعات التقاعدية م�ن  7بالمائة ال�ى 10بالمائة على 
اس�اس وجود تش�ريع لقان�ون جدي�د للموظفي�ن يعدل من 
س�لم الرواتب ويحس�نها، اال ان ه�ذا القانون لم يش�رع ولم 
تت�م اعادة النظر بزيادة رواتب الموظفي�ن بل تم االبقاء على 
االس�تقطاعات التقاعدي�ة الجديدة.واالنكى م�ن ذلك كله هو 
اص�دار قانون جديد لفرض الضرائب عل�ى رواتب الموظفين 
من الدرجات الدنيا وبنس�بة  خمس�ة بالمائة وعشرة بالمائة 
ش�هريا اعتبارا من ش�هر حزي�ران الجاري وبأث�ر رجعي من 
الشهر االول لسنة 2015.ومن بعض تلك اإلجراءات التقشفية 
االخ�رى الت�ي تعمل به�ا الحكومة ه�ي اجب�ار العاملين في 
القط�اع الصناع�ي العام م�ن ش�ركات التموي�ل الذاتي على 
االحال�ة الى التقاعد، ورغم كل ذل�ك ال زال البعض من اعضاء 
البرلم�ان والحكوم�ة والسياس�يين يتحدثون ع�ن ان رواتب 
الموظفين خط احمر.اقول اي خط احمر او اصفر او جهنمي 
ال�ذي ال يمك�ن تجاوزه، فقد تج�اوزت اإلجراءات التقش�فية 
كل الخط�وط الخاصة بالمواطنين البس�طاء دون المس�اس 
بخطوط المس�ؤولين، فالتقشف يا سادة هو بتقليص رواتب 
ومخصصات الرئاس�ات الثالث والدرجات الخاصة، وتقليص 
حماياته�م وايفاداتهم والتقليل م�ن نثرياتهم، واالهم من كل 
ذلك تنويع االقتصاد واع�ادة القطاع الصناعي والزراعي، كي 

ال نحتاج الى خطوط.       

مر�شى الهموم 

 انتباه رجاء 

يعاني اهالي محلة 702زقاق 81  المرتبط اداريا بمنطقة بغداد الجديدة 
من تذبذب س�اعات تجهيز التيار الكهربائ�ي، كذلك االنقطاع المتواصل 
للكهرب�اء وم�ن دون الرجوع ال�ى برمجة  معينة في س�اعات التجهيز 
والقطع، وهم يناشدون وزارة الكهرباء االلتفات الى حالهم وتخليصهم 
م�ن واقعهم الخدمي الس�يئ المتمثل بخدمة الكهرب�اء الوامضة، حيث 
يس�خر احد س�كنة المنطقة بوصفه س�اعات تجهي�ز الكهرباء وكأنها 
مرتبط�ة باالش�ارات الضوئية الوقتية مث�ل  »الترفك اليت«  وتتس�بب 
االنقطاع�ات المتوالي�ة ولفت�رات قصي�رة ج�دا بعطل وتل�ف االجهزة 
الكهربائية المنزلية كالثالجة وا?براد والتبريد، فيما يعزو سبب ذلك الى 

منظم المحطة الكهربائية لهذه المنطقة.
وتعل�م الجهات المعني�ة ف�ي وزارة الكهرباء ما تش�هده المناطق هذه 
االيام من ارتف�اع ملحوظ في درجات الحرارة ولموس�م الصيف، عليه 
يرجونهم القليل من االنصاف في توزيع الكهرباء او على االقل ش�مول 

المنطقة بنظام البرمجة لساعات القطع والتجهيز بدل التذبذب.
 

اهالي  محلة 702

يعاني أغلبية النازحين من محافظة الموصل 
وبخاصة من المكون المس�يحي وااليزيدي 
الس�اكنين ف�ي مخيم�ات اللج�وء الواقعة 
بمدين�ة عي�ن كاوه الكثي�ر م�ن المعوقات 
والمش�اكل الخدمي�ة والطبية والمعيش�ية 
الت�ي تثقل كاهله�م وتضيف هم�ا آخر الى 
همومهم جراء التهجير من ديارهم وضياع 
حاله�م وماله�م، وه�م يطالب�ون الجهات 
المعنية بتوفير الخدمات الطبية والمعيشية 

التي تعينهم لتجاوز محنتهم تلك.
 ولمعرف�ة المعان�اة ع�ن قرب لبين�ا دعوة 
بع�ض النازحين ودخلن�ا المخيمات لغرض 
الس�ماع لش�كواهم ومعاناتهم ، عس�ى ان 
تكون ومضة أمل  تصل الى الجهات المعنية 
لك�ي يب�ادروا في تقدي�م ابس�ط الخدمات 
والمس�اعدات اليهم كونهم فقدوا كل شيء 

حتى مستمسكاتهم الرسمية.
فراس الياس "مسؤول الكمب" في مدرسة 
عش�تار بمنطقة عين كاوه  قال لنا": يعاني 
النازح�ون ف�ي ه�ذا الكم�ب  م�ن اصابات 
معوية وحاالت مرضية بسبب عدم تصفية 
مياه الش�رب، كما يش�كون من نقص كبير 
بالمواد الغذائية، الن المنظمات االنس�انية 

ق�د توقفت عن دعمهم، نتيج�ة عدم وجود 
عقود فيما بينهم والحكومة لغرض تسهيل 

مهامهم في المخيمات".
واض�اف: "الكثير م�ن النازحين لم يس�تلم 
منحة الملي�ون دينار المخصصة من اللجنة 
العليا لدعم النازحين، بسبب وجود إجراءات 
روتيني�ة معتمدة من قبل دائ�رة المهجرين 
دون  وتح�ول  المس�تحيلة  بمثاب�ة  وه�ي 
اس�تحصال المنحة م�ن قبل الن�ازح، منها 

جلب المستمس�كات الرس�مية التي فقدها 
اثن�اء حملة التهجي�ر من مدين�ة الموصل، 
متابع�ا بقول�ه، الكل على عل�م واطالع بان 
عصاب�ات داع�ش ص�ادرت كل ممتل�كات 
حت�ى  والمس�يحي  االيزي�دي  المكوني�ن 
المستمس�كات الثبوتية، وبع�ض النازحين 
عاجزين تمام�ا عن تعقيب معامالت اصدار 

واكمال كل مستمسكاتهم في الموصل".
اما مسؤول كمب عين كاوه تو اشتي  كندي 

حميد وهو نازح من الموصل فقال: يستقبل 
الكمب العديد من العائ�الت النازحة ولغاية 
االن ، حي�ث يض�م حالي�ا )1200 ( عائل�ة 
وع�دد افراد يت�راوح مابي�ن  -6000 7000  
ش�خص. مضيفا ، لكن معاناتنا االولى هي 
الكهرباء كون الكمب غير مجهز بالمولدات 
الكهربائية ويعتمد عل�ى الكهرباء الوطنية 
ل�ذا نواج�ه صعوبات كبي�رة عن�د انقطاع 
التيار الكهربائي وارتف�اع درجات الحرارة 

خاصة نحن نسكن في كرفان من حديد.
وتاب�ع حديثه : "يوج�د العديد من المرضى 
و ذوي االحتياج�ات الخاص�ة ف�ي المخيم 
ومنه�م العاج�زون ع�ن الحرك�ة، وهؤالء 
معاناتهم مضاعفة وال تقارن مع  االخرين 
نتيج�ة عدم وجود دع�م حقيقي لهم وعدم 
وج�ود مبال�غ مادي�ة تعينهم ف�ي محنتهم 
الصعبة.فيم�ا وجه ش�مال خانم مس�ؤول 
كمب اخر س�ؤاالً الى السياس�يين القائمين 
عل�ى مل�ف النازحي�ن وممثل�ي المكونات 
المس�يحية وااليزيدي�ة حي�ث يق�ول:" هل 
عملكم للنازحين مجرد اعالمي فقط؟ حيث 
نالح�ظ مرافقة العديد م�ن اإلعالميين عند 
زيارتك�م  المخيم�ات، لكنن�ا النج�د نتائج 
حقيقية وملموس�ة في حل مش�اكلنا، فهل 
ه�ذا يع�د نوع�اً م�ن التواج�د االعالم�ي ال 

لغرض التواجد الفعلي لالطالع على معاناة 
النازحين".

واض�اف خانم بقول�ه:" يواج�ه النازحون 
عرقلة وزحاماً على مكت�ب البطاقة الذكية 
ف�ي عي�ن كاوه وذل�ك الن المكت�ب صغير 
ويوج�د في�ه جهاز واح�د من اج�ل اصدار 
الكبي�رة م�ن  االع�داد  البطاق�ة ف�ي ظ�ل 
النازحي�ن، ما يضطرهم لالنتظ�ام بطابور 
طويل يتعرضون خالله لالجهاد والتعب وال 
س�يما المس�نين منهم، وهم يتساءلون هل 
الحكومة عاج�زة عن صرف اكثر من جهاز 
لكي تسهل انجاز معامالت النازحين بشكل 
اس�رع؟".اما مف�ردات البطاق�ة التموينية 
فق�د ضاعت ف�ي دهاليز الطري�ق ولم تجد 
لها مخرجا،  بس�بب عدم استالمها  من قبل 
النازحي�ن الذي�ن يقترحون عل�ى الحكومة 
الغذائي�ة  الم�واد  توزي�ع  لتس�هيل مهم�ة 
بصرفه�ا عل�ى ش�كل مبال�غ مالي�ة تغني 
الحكوم�ة والنازحين عن مش�اكلها الجمة. 
ختاما يطال�ب النازحون ان تخرج قضيتهم 
من المزايدات السياسية ومطالبة الحكومة 
التفكي�ر  كوردس�تان  واقلي�م  االتحادي�ة 
بقضيتهم على محمل الجد والسعي لتحرير 
مناطقهم واع�ادة النازحين اليها وتعويض 

المتضررين.

نازحون من االقليات يطالبون بتوفري اخلدمات الطبية واملعيشية لتجاوز حمنتهم العصيبة 

تذبذب ساعات جتهيز الكهرباء 
أرهق سكنة املحلة 702

المستقبل العراقي/ ابراهيم احمد

 يناش�د اهالي قرية المكاس�ب والتي تتبع الى منطقة )17 
س�ويب(  مجلس محافظة بغداد لغرض  إصدار امر يقضي 
بفت�ح الش�ارع  المؤدي ال�ى قريتهم ، حي�ث منعت نقطة 
التفتي�ش الموجودة في المنطقة ادخال المواد االنش�ائية 
الخاصة بالبناء والتي يحتاجونها لترميم منازلهم القديمة 
او لتوسيعها بسبب توس�ع وانشطار عائالتهم ، وبعضهم 

قام  بهدم منزله لغرض اعادة  بنائه بس�بب تهالكه بش�كل 
كبير واس�تحالة ترميمه، ويوضح�ون: ان البعض منهم لم 
يكم�ل بناء منزله لغاية االن ل�ذا فهم معرضون للمبيت في 
العراء لحين اكم�ال البناء لذا فهم ينتظرون قرار الس�ماح 
بدخول المواد االنشائية النجاز البناء. وهنا يتساءلون من 
محافظة بغ�داد: ترى لماذا منعت دخول المواد االنش�ائية 

الخاص�ة بالبن�اء فق�ط دون غيرها، وذلك  الن المنس�بين 
ف�ي نقاط التفتي�ش هم من ابلغه�م بقرار المن�ع من قبل 

محافظة بغداد ؟
عليه يناش�دون محافظة بغداد باس�م االخوة اعادة النظر 
بالقرار وحل المشكلة باسرع وقت ممكن.                                                       
   أهالي قرية المكاسب / 17 سويب

ملاذا  يمنع دخول مواد البناء اىل قرية املكاسب؟

مواطنو حي اجلهاد  ممتنون 
لرسعة اإلجابة

ليايل منطقة الشعب اخلانقة بروائح الكربيت

شكرًا لوزارة الداخلية



ل�م تعد ق�راءة األب�راج بدافع التس�لية أو الفض�ول كما 
يدعي البعض، بل عادة يومية تغذي المعتقدات الش�عبية 
للكثير من الش�عوب، وتتحكم ف�ي صفاتها وتصرفاتها، 
فق�د أظهر اس�تطالع لل�رأي أجرته مؤسس�ة غالوب أن 
28 بالمئة من النس�اء المثقفات ش�غوفات بقراءة الحظ 
ومواظبات على استشارة المنجمين حول المستقبل وما 

تخفيه لهن األبراج مقابل 23 بالمئة من الرجال.
ورغ�م تأكي�د العدي�د م�ن الخبراء عل�ى عدم وج�ود أي 
تأثير لم�ا يعرف بدائرة األبراج الفلكية التي يس�تخدمها 
المنجم�ون في تغيير مجرى حي�اة األفراد، فإن األبحاث 
الحديث�ة تؤكد أن االهتمام بالطال�ع وما تخفيه النجوم، 
ظاهرة منتشرة في جميع المجتمعات الغربية والشرقية 

على حد السواء.
إيمان�ا  األكث�ر  الش�عوب  م�ن  البريطاني�ون  ويعتب�ر 
بالخراف�ات، يليه�م اإليطاليون واليونانيون واألس�بان، 
وقد شكل التنجيم في أوروبا واقعا اجتماعيا منذ العصور 
الوس�طى، ومثلت المرأة في ذلك الوقت الضحية الكبرى 

لهذه المعتقدات التي مازالت سائدة إلى اليوم.
وبّين�ت دراس�ة أن 4 م�ن كل 10 أش�خاص بريطانيي�ن 
ممن ش�ملهم اس�تطالع ضّم 3 آالف شخص، يتمسكون 
بش�دة بالمعتقدات القائلة بتفادي المشي على األرصفة 
المتصدعة أو تحت الساللم، فيما يقوم 14 مليون شخص 

يوميا بأمور مختلفة يعتقدون أنها ستجلب لهم الحظ.
وأك�د 6 من بين كل 10 أش�خاص أنهم يعرف�ون أن هذه 
المعتقدات الخرافية لن تؤدي على األرجح إلى أي شيء، 

ولكنهم يطبقونها بسبب احتمال حصول ذلك.
وتش�ير اإلحصائي�ات الحديث�ة أن الفرنس�يين وحدهم 
ينفقون على التنجيم حوالي ثمانية مليار يورو كل سنة.

أما في الدول العربية واإلس�المية، فيبل�غ حجم اإلنفاق 
الس�نوي على الش�عوذة والعرافين ما يزيد على 5 مليار 
دوالر”، وتتصدر دول المغرب العربي المرتبة األولى من 

حيث عدد الدجالين.
وتسود ثقافة السحر والشعوذة بقوة في صفوف النساء، 
ويمثلن قرابة 50 في المئة من جملة زبائن المش�عوذين 

والمنجمين العرب.
5 ملي�ار دوالر حج�م ما ينفقه العرب والمس�لمون على 

السحر والشعوذة

أما في جنوب آسيا فينتشر بصورة موسعة االعتقاد في 
النجوم وقراءة الطالع والنبوءات.

ويواظ�ب السياس�يون ورج�ال األعم�ال والمواطن�ون 
العاديون في الهند على استشارة المنجمين.

وف�ي الصين يح�رص الناس عل�ى الحصول عل�ى ألواح 
تسجيل لس�ياراتهم تتضمن الرقم “8” ألنه شبيه بكلمة 
“محظ�وظ” بلهجتي “مندارين” و”كانتون” الصينيتين، 
ويتجنبون رقم “4” ألنه يلفظ تماما مثل كلمة “موت”.

وأرجع�ت الكاتبة األميركية يوحنا ديس�تا أس�باب تعلق 
النس�اء بق�راءة الطال�ع أكثر م�ن الرجال إل�ى خلفيات 
تاريخي�ة ما زالت ممتدة في العص�ر الراهن، وتتمثل من 

وجهة نظرها ف�ي عدم قدرة المرأة على الس�يطرة على 
مصيرها، وعجزها عن تحقيق ما تطمح إليه في الواقع، 
وذل�ك يدفعها إلى البحث ع�ن متنفس ألحالمها في عالم 

األبراج والنجوم.
وق�ال الباحث في علم النف�س فيل زوكرمان إن “الرجال 
عادة ما يطمحون إلى أدوار الهيمنة المرتبطة بالسلطة، 
ف�ي حي�ن تبحث النس�اء ع�ن الراح�ة النفس�ية والدعم 
االجتماعي، وعندما تأخذ طموحاتهم منعطفا آخر، يلجأ 
الكثي�رون إل�ى المنجمين إلى تغييره�ا، ولكني أعتقد أن 
لديه�م قدرا معقوال من الس�يطرة على حياتهم الخاصة، 

دون انتظار المنجمين ليملوا عليهم ما يجب فعله”.

ويعتقد علم�اء ألمان أن إيمان بعض األف�راد بالخرافات 
ه�و ال�ذي يمنحهم الثق�ة ف�ي النف�س، ويحفزهم على 
اآلداء الجي�د والتفوق في عدي�د المجاالت. وتوصلوا بعد 
دراس�تهم لعينة م�ن المتطوعين أن األف�راد الذين قرأوا 
عبارات تجل�ب الحظ، وقاموا بح�ركات مرتبطة ببعض 
الخراف�ات، أدوا مهماتهم بطريقة أفضل من أولئك الذين 
ال يؤمن�ون بتل�ك المعتقدات.كما توص�ل الخبراء مؤخرا 
إلى اس�تنتاج جديد يعكس بصورة ش�به مؤك�دة التأثير 
القوي لتلك التوقعات على ش�خصيات بعض األشخاص، 
فإذا نش�أ الفرد في أجواء تق�ول إنه يحمل بعض صفات 
سيئة أو حميدة، فإنه س�يتصرف وفقا لذلك، إال أن األمر 

اآلخ�ر ال�ذي أش�ار إليه العلم�اء ه�و أن الن�اس الذين ال 
يعرفون شيئا عن أبراجهم ال تتوافق صفاتهم الشخصية 
مع أي من تلك التوقعات.ورغم تأكيد بعض األبحاث على 
دور قراءة األبراج في تحس�ين المزاج والحالة النفس�ية 
لبعض األشخاص، إال أن تعكير الصفو وارد أيضا خاصة 
إذا حمل�ت بع�ض األبراج أخب�ارا غير س�ارة ألصحابها. 
وي�رى علماء أميركي�ون أن األش�خاص األكث�ر اعتقادا 
باألبراج والمنجمي�ن، هم األكثر عرضة للتصرف بتهور، 
موضحين أن االعتماد عما تقوله األبراج قد يدفع البعض 

إلى اتخاذ قرارات عبثيه 

رأي منجمات معتزالت
قطعا ان قراءة حظوظ الن�اس باتت تجارة رائجة تجلب 
كل يوم زبائن جدد من المغرر بهم هم على اتم االستعداد 
لب�ذل الغال�ي والنفي�س ف�ي س�بيل معرف�ة حظوظهم 
ف�ي التجارة والس�فر والزواج … الخ ال ف�رق بين متعلم 
وجاه�ل، ولكن ه�ذا األمر لم يمنع بعضا م�ن المنجمين 
ممن س�ئموا خداع الناس الى االعت�راف بالحقيقة فهذه 
المنجمة البريطانية بيتابيش�وب تق�ول وبالحرف )أنني 
اعلم ان الكثير من الناس يتمتعون بقراءة الطالع وزاوية 
األب�راج كل صباح ولكن هذا ال يعدو ان يكون مجرد نوع 
من الهذي�ان والهراء، ألننا ال نس�تطيع ان نقول ألحد ما 
ان شيئا سيحدث في المستقبل اعتمادا على تأثير كوكب 

معين في حياته وتصرفاته(.
ويقول موسى ديب الخوري نائب رئيس الجمعية الكونية 
السورية )ال تزال النجامة ترتكز على المبدأ البطليموسي 
القدي�م الذي يجعل من األرض مرك�زا للكون وهذا واحد 
م�ن أفدح مش�اكلها، وال يزال المنجم�ون يعتمدون على 
ه�ذه االس�س الخاطئة علمي�ا في فه�م العال�م وقراءة 

الطالع(.

علماء التربية
ولق�د دأب التربوي�ون عل�ى التحذير من مغب�ة االعتقاد 

بالعّرافين والمنجمين وتصديقهم ألسباب عدة منها:
ان مواقع األبراج تتغير باستمرار بسبب ترنح االعتدالين 
ول�ذا فإن المنجمين يعتمدون عل�ى جداول ال تتوافق مع 
إن تاريخ ميالد األش�خاص ألنهم ابقوا الزودياك )مواقع 
األب�راج( كما هي منذ 19 قرنا من دون تغيير مع األبراج 

تتغير مواقعها

 “علي الطالق بالثالث لتدخل وتشرب القهوة عندنا”، لم يجد 
الزوج أبو عدي سوى هذه الكلمات ليلح على جاره أبو إيهاب 
عند رؤيته أمام منزله، ولم يكن من هذا الجار سوى االعتذار 

حتى ال يفوته موعد مراجعته للطبيب، ليمضي في سبيله.
تقول زوجته “منذ تزوجت زوجي قبل أكثر من عشر سنوات 
وكلم�ة )علي الطالق( ال تفارق لس�انه عل�ى أي أمر، وهو ال 
يتف�وه به�ا أمامي فقط ب�ل مع كل م�ن يتعام�ل ويتواصل 

معهم”.
)علي الطالق( س�يمفونية ال يفتأ يرددها العديد من األزواج، 
وكلمة اس�تقرت على ألسنتهم وأصبحت دارجة في كالمهم، 
ال يكاد الواحد منهم يس�تقر في مجلس إال ويتلفظ بها )علي 
الط�الق ألفعل ك�ذا(، )عل�ي الط�الق لتتغدى عندن�ا(، )علي 
الطالق أن لم يحدث كذا ال اس�مي نفس�ي أبو فالن(.. وهناك 
م�ن يتف�وه بها مس�تعرضا وكأنه به�ذه الكلم�ة لبس ثياب 
الرجولة، ضاربا بعرض الحائط مش�اعر الزوجة واحترامها، 
وغير م�درك لخطورتها في إنهاء الحياة الزوجية وتأثير ذلك 

على أفراد األسرة.
ال�زوج صالح رج�ب وهو أب لثالث�ة أبناء، يق�ول “ال أخفي 
عليك�م أنني عصبي ج�دا وعلى أقل أمر أغضب وس�هل على 
لساني أن ينطق بحلف يمين الطالق وحتى لو لم يكن لزوجتي 

دخل فيه”.
وع�ن س�بب ذلك، يوض�ح رجب “أش�عر حينم�ا أحلف يمين 

الطالق على أي أحد أنه بس�هولة يس�تجيب لطلبي 
كونه يعلم أن يمين الطالق مش لعبة”، على حد 

تعبي�ره، ومعظم من أحل�ف عليهم الطالق 
“لن يرضوا أن أطلق زوجتي”.

االختصاصي النفسي د. خليل العبيدي 
، يق�ول “في مجتمعن�ا الذكوري، 

يك�ون  األزواج  بع�ض  وعن�د 
التهدي�د بالط�الق ممارس�ة 

يومي�ة عن�د كل صغيرة”، 
يلج�أون  “ق�د  متابع�ا 

له�ذا األس�لوب في أي 
حتى  انفع�ال  لحظ�ة 
ول�و كان غي�ر مبرر، 
االنفع�االت  وأكث�ر 
األزواج  ه�ؤالء  عند 
وفق  مب�ررة”،  غير 
العبيدي ، الذي يرى 
أنها “وسيلة ضغط 
أوام�ره  لف�رض 

قسرياً على زوجته ليمنعها من فعل شيء ال يرغبه، أو يفرض 
عليها أمرا ال ترغبه هي”.

ويضيف “الغريب أن التهديد بالطالق يكون في أغلب األحيان 
لهف�وات ومش�اكل بس�يطة ال تس�تدعي نط�ق تل�ك الكلمة 
وترديده�ا بين الحين واآلخر لما لها من آثار نفس�ية مؤلمة 

عند الزوجة”.
ويبين أن هذا الس�لوك يعبر عن “ضعف” في شخصية الزوج 
حتى وإن كانت مجرد عادة س�ارية على لسانه، فهو يتمسك 
ويهدد بأبغض ش�يء ك�ي يجد التجاوب م�ن زوجته، مع أن 
هناك طرقا كثيرة ومتعددة تمنع وقوعهما في فجوة عاطفية 

كبيرة بسبب هذا التهديد.
الزوجة أم ماهر )42 عاما(، قالت بعد تنهيدة طويلة “زوجي 
غير مهتم على اإلطالق بي من ناحية حلف يمين الطالق على 
الفاض�ي والمليان”، متابعة “إن جاءن�ا ضيف أراد أن يكرمه 

يقول له علي الطالق غير تتغدى عندي”.
وتضي�ف “في إحدى الم�رات حلف على أح�د الضيوف بذلك، 
فرف�ض الضي�ف الدعوة بس�بب يمين الط�الق، وعاتبه على 
ذل�ك، وم�ا كان من زوج�ي إال أن قال علي الط�الق لن أكرمه 
بعد اليوم”.وكذلك حال الزوجة فدوى البدري، التي تقول “إن 
الحياة الزوجية هي حياة مقدسة، والزوج حينما ينتهك هذه 

القدسية بحلفه يمين الطالق على الرايحة والجاية، فإنه بذلك 
ينتهك حق الله وزوجته وأسرته”.

وتابع�ت، أن الله أكرمها بزوج على خُلق، لكن لس�انه أحيانا 
يزل بالحلفان بالطالق، وتقول “ال أخفيكم أنه حينها أش�عر 
بضيق كبير يكاد يفقدني صوابي والثقة التي بيني وبينه، فأنا 
لست في البيت من أجل الخدمة والمزاج فقط، إنما أنا أم وربة 

بيت يجب أن تحترم وتقدر ويراعى شعورها”.
وكذلك حال الس�يدة  أم س�رمد، التي تق�ول “زوجي ال يحلف 
إال بالط�الق ولكنه يفعل عكس ما حلف من أجله، مثال أطلب 
منه الذهاب إلى مكان ما فيرفض، أو أطلب منه ش�راء شيء 
ما من السوق فيمتنع وعندما ألح عليه بالطلب يثور ويغضب 
ويحلف بالطالق أنه لن يفعل، وعندما تهدأ ثورة عصبيته يندم 
على غضبه ويتراجع عن كالمه ويسمح لي بالذهاب ويشتري 

لي الحاجة التي طلبتها منه”.
من جهته، يذكر استش�اري االجتماع األسري مفيد سرحان، 
أن الطالق في األصل شرعه الله سبحانه وتعالى “كحل أخير” 
لبع�ض المش�كالت التي يس�تعصي حلها إال بانته�اء الحياة 
الزوجية بش�كل نهائي وبعد اس�تنفاد الحلول األخرى كافة، 
وذلك نظرا ألهمية الحياة الزوجية وأهمية األس�رة وضرورة 

الحفاظ عليها واستمراريتها ونجاحها.

وينوه س�رحان إلى أن م�ن التفوه بالطالق باس�تمرار ومن 
يستس�هل هذا اللفظ فنج�ده يكرره أكثر من م�رة في اليوم 
وألتف�ه األس�باب باعتباره أس�هل األلفاظ على لس�انه، هو 
ش�خص “مس�تهتر يتناس�ى عظم هذا األمر وخطورته من 
الناحيتي�ن الش�رعية واالجتماعي�ة”، متابع�ا “م�ن الناحية 
الش�رعية ق�د يقع ه�ذا الطالق ب�دون علم الزوج�ة وتصبح 

محرمة عليه في حين أنه مستمر في معاشرتها”.
ويضيف “ومن الناحية االجتماعية، فإن في ذلك “اس�تهانة” 
و”اس�تخفافا” بالحي�اة الزوجي�ة ذات القداس�ة واالحترام 
و”تقليال” من شأن الزوجة، التي كرمها الله سبحانه وتعالى، 
وجع�ل من ميث�اق الزواج ميثاق�ا )غليظا( كم�ا وصفه الله 
تعالى، وعلى مثل هؤالء األشخاص مراجعة أنفسهم والتوقف 
عن استخدام لفظ الطالق وعدم اللجوء إليه وتعويد أنفسهم 
على ذلك نظ�را للخطورة الكبيرة التي ق�د تترتب على وقوع 
الطالق، فهو مدمر األس�رة ويشتت أفرادها، واألكثر خطورة 
أن يقع الطالق بدون علم الزوجة وتساهل الزوج، واألكثر من 
ذلك أن بعض الشباب وهم غير متزوجين يكررون هذا اللفظ 
باس�تمرار؛ حيث تعودوا على سماعه من آبائهم أو المقربين 

إليهم، مما يفقد هذه األلفاظ المعنى المراد منها”.
وم�ن جهته، يوضح الس�يد  احمدعبد الرحم�ن “ امام جامع 
“، :”أن الزواج ميثاق غليظ يجب إحاطته بالعناية واالحترام 
وع�دم تعريض�ه له�زل أو م�زاح أو تعريضه ألم�ور عبثية، 
وم�ن هنا يج�ب صيانة ال�زواج صيانة تامة ألن�ه تتعلق فيه 
حق�وق زوجة وأبن�اء، وال يتوقف على أمر ش�خصي للزوج، 
فالط�الق ُجعل حتى يكون حال إلنهاء حالة غير توافقية بين 

الزوجين”.
ويلفت عبد الرحمن : إلى أن الطالق بالذات إذا عبر عنه الزوج 
بنية، فإنه “يقع س�واء كان مازحا أو ج�ادا”، ولذلك ال يجوز 
تك�راره؛ ألن النتائج س�تكون حقيقية وج�ادة ويترتب عليه 
إنهاء رابطة مقدس�ة، والفرق بين يمي�ن الطالق والطالق أن 
األول “اتخذ الطالق كأنه يمين إللزام أي طرف، فهنا شرعا ال 
يق�ع الطالق، وإنما ال بد من تكفير اليمين إذا وقع مثال )علي 
الط�الق ال تروحي للس�وق( ويتراجع عنه بذه�اب الزوجة، 

فشرعا يطالب بكفارة اليمين”.
ويتاب�ع “إذا كان ال�زوج يوق�ع الط�الق بنية ويك�رر ذلك له 
طلقت�ان، وإن تك�رر عليه مراجع�ة القاضي الش�رعي، فقد 
تك�ون محرمة عليه الزوجة، ويجب حكم القاضي أو المفتي 

فال يجوز التساهل بتكرار الطالق”.
ويضيف “حتى لو كان الطالق على ش�كل يمين، فإنه يضعف 
العالقة الزوجية وتشعر الزوجة بأنها ال تعني شيئا للزوج”، 
وكذلك تأثيره النفس�ي عل�ى األوالد، فيش�عرون ب�”انزعاج 
وتهدي�د، وقد ينتقل هذا األمر الس�يئ لألبن�اء ويتخذونه في 

المستقبل وهذه مشكلة كبيرة”.

 “قطيعة بس�بب عدم تلبية دعوة حفلة الزف�اف”، بهذه الكلمات 
لخصت الثالثينية ش�يماء منذر موقف إح�دى صديقاتها التي لم 
تس�تطع حضور حف�ل زفافها، رغ�م محاوالته�ا المتكررة في 
إبداء األس�باب وتبري�ر الموقف.تقول “أعلم تمام�ا أهمية تأدية 
الواجبات االجتماعية سواء مع األهل أو األصدقاء، وأضع نفسي 
في الموقف ذاته”، مضيفة “صديقتي امتنعت عن المجيء لحفل 
تخرج ش�قيقتي الصغ�رى، ولم تب�ادر حت�ى باالعتذار”.وتتابع 
“لألس�ف انشغالي بمهام ومسؤوليات عديدة جعلني أقصر تجاه 
أش�خاص كثر، منهم األق�ارب واألصدقاء، وهذا ال يتماش�ى مع 
شخصيتي وطباعي، وعليه قررت مجاملة اآلخرين في مناسباتهم 
االجتماعية حتى ال أخسر المزيد منهم”.رغم التطورات الضخمة 
التي ش�هدها عال�م االتصاالت والمواصالت والت�ي وفرت الجهد 
والوقت الكبيرين للعديد من األشخاص مقارنة بالعقود الماضية، 
إال أن فئ�ة كبي�رة من المجتم�ع تتعذر عن التواص�ل بعدم وجود 

الوقت الكاف�ي ألداء الواجبات االجتماعية أو مش�اركة اآلخرين 
مناس�باتهم؛ مثل حفالت الزفاف والنج�اح والتخرج، العودة من 
الحج، زيارة المريض، المش�اركة في بيت الع�زاء وغيرها.ولعل 
امتن�اع البعض ع�ن أداء هذه الواجب�ات يعود، وف�ق مختصين، 
ل�”توفي�ر النفق�ات واختصارها لكثرة المتطلبات المعيش�ية”، 
ل�ذا فإن غيابها يؤثر على عالقات أبناء المجتمع و”ينذر بالتفكك 
االجتماعي”.وتش�تكي الس�يدة  أم ف�ؤاد من تخل�ف زوجها عن 
أداء واجبات�ه االجتماعية تج�اه األقارب، وتذك�ره دوما بأهمية 
تأدية الواجبات االجتماعية تجاه األقارب ومش�اركتهم أفراحهم 
وأحزانهم.تقول “رغم أن أوضاعنا المالية ليس�ت جيدة، إال أنني 
أبادر بتأدية بعض المناسبات االجتماعية بمفردي وتقديم الالزم، 
وتب�دأ إحاطتي بالس�ؤال والمالمة، لم�اذا لم يحضر أبوس�هيل، 
وأختلق لهم أحد األعذار، لكنها أصبحت غير مقنعة ألنها تكررت 
أكث�ر من مرة”.خبي�ر التراث كمال لطيف س�الم ، يبين أن الحياة 
تتسارع بوتيرتها المطلبية وتغير األساليب واألنساق االجتماعية 
ف�ي التغيب م�ع الدخل، فالدخ�ل االقتصادي يؤثر عل�ى أداء هذه 

الواجبات، باإلضافة إلى أن اإلنسان األردني غير كثيرا من عاداته 
تجاه الواجبات بسبب تغير النمط المعماري.

ويضيف، أن تراخي األجيال الجديدة تحت ضغط الحياة عن االلتزام 
بهذه االجتماعيات كالواجبات المتصلة )باألفراح واألتراح(، وقد 
اس�تجدت أعداد كثيرة بسبب وجود الثورة التكنولوجية الخاصة 
باالتص�االت والمواصالت، فقد اكتفى الكثير مما كانوا يلتزمون 
بإحي�اء هذه الواجبات عيانا بأنهم وجدوا في اإلنترنت والهواتف 
جس�ورا للعبور ألداء هذه الواجبات بش�كل س�ريع.قديما، كانوا 
يقولون عن الواجبات االجتماعية بما يتعلق باألتراح “كل ش�يء 
قرض�ة ودين حتى الدمع ف�ي العين”، وفق س�الم ، وكذلك األمر 
ف�ي األفراح، وتغي�رت أنماط الواجب�ات واكتف�وا بالقليل منها، 
فاس�تبدل االحتف�ال بالعرس لمدة أس�بوع بي�وم واحد لتحصيل 
)النقوط(.ويق�ول “نحن بحاجة إلى إع�ادة النظر في الكثير من 
الع�ادات الت�ي تثقل كاهل الناس في الزمن الحاضر بس�بب كثرة 
المتطلبات المعيش�ية وتراجع الدخل عن تحقيق ش�يء من هذه 
الواجب�ات، فالكثي�ر م�ن ش�باب اليوم أع�ادوا النظ�ر لمثل هذه 

المسائل”.أكرم منصور )36 عاما(، يقول “في ظل ازدياد مشاغل 
الناس وتواجدهم لساعات متواصلة خارج المنزل وخصوصا في 
مواق�ع العم�ل، ال بد وأن يقلص وقتهم ويحد من�ه إلنجاز العديد 
م�ن الواجب�ات االجتماعية”.منص�ور يحاول التغل�ب على ضيق 
الوق�ت بتنظي�م وقته وعم�ل برنامج للمناس�بات؛ حيث يضرب 
مث�اال على ذلك أنه اس�تطاع تنظيم وقته لتأدية خمس�ة واجبات 
اجتماعية باليوم ذاته، منها استقبال أخيه في المطار ومشاركة 
صديقه أفراحه في يوم زفافه، وحضوره في جاهة ابن الجيران، 
واصطحاب والدته للمستشفى حتى تتلقى العالج الالزم، وأخيرا 
معاونة عديل�ه في الرحيل.يقول منصور “ش�عرت بضغط كبير 
في ذلك اليوم، لكنني ال أس�تطيع التخلف ع�ن القيام بأي منها”، 
مش�يرا إلى أن الذين يتهربون م�ن واجباتهم االجتماعية “عليهم 
أال ينتظ�روا من اآلخري�ن المجامالت أو مش�اركتهم في األفراح 

واألحزان”.
ويرى مصعب الجبوري )26 عاما( أن موقع “فيس�بوك” أس�هم 
في تخفي�ف ضغط الواجب�ات االجتماعية عنده، فبع�د أن كانت 

مهمة أداء الواجب تستغرق منه ساعات فإنه أصبح اآلن يقضيها 
بدقيقة أو دقيقتين عن طريق إرسال رسالة أو الكتابة في صفحة 

صديقه الشخصية أو أحد أقاربه.
يق�ول الجبوري  “هذه الوس�يلة ال تروق لوال�دي الذي يؤكد أنها 
تضعف العالقات االجتماعية وتزيلها، كما أنه يوبخني المتناعي 
عن مرافقته في أداء المناسبات االجتماعية من حفالت زفاف أو 

اجتماع أفراد العائلة في الديوان أو تقديم التعازي لألقارب”.
ويلفت استشاري االجتماع األسري د.مفيد سرحان، إلى أن نجاح 
اإلنسان يقيم بقدرته على إدامة االتصال والتواصل مع اآلخرين، 
وإن كان “واجبا ش�رعيا ومطلبا اجتماعيا” ضمن دائرة األس�رة 
واألرحام، فإن اإلنسان “يؤجر عليه ويثاب ويحاسب على تركه”.

ويضيف س�رحان “ق�د تكون الخالفات األس�رية وع�دم القدرة 
عل�ى التعامل معها وحلها س�ببا في ضع�ف العالقات والقطيعة 
ف�ي بعض األحيان، وأيضا التباعد الكبير في الس�كن مما يصعب 
االتصال الشخصي بين الناس، وهنا ال بد من التواصل عبر وسائل 

االتصال األخرى كالهاتف واإلنترنت وغيرها”.
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لكن هناك ش�عورا قليال بالنشوة في مقر الشركة 
الرئيس�ي. يقول أحد العاملين في شركة تويوتا “مع 
تحركات العملة غير المؤّكدة، لس�نا في موقع يؤهلنا 
لالحتفال بتحقيق أرباح قياس�ية”. كذلك رئيسه ُيردد 
الحذر نفس�ه ويقول “ال يزال هناك الكثير الذي يجب 

القيام به”.
لقد كانت شركة صناعة السيارات واحدة من أكبر 
المس�تفيدين من سياسة رئيس الوزراء، شينزو آبي، 
المتمثل�ة ف�ي التس�هيل النقدي الش�ديد الذي أضعف 
الي�ن. وش�ّكلت تح�ركات العمل�ة 23 ف�ي المائة من 
إجمال�ي أرباحها التش�غيلية البالغ�ة 41 مليار دوالر 

خالل العامين الماليين الماضيين.
لكن فوائد العملة بدأت تختفي مع ارتفاع تكاليف 
الدوالر جراء االنخفاض في اليورو وغيره من عمالت 
األس�واق الناشئة. كما تأتي سياس�ة آبي االقتصادية 
م�ع قيود ف�ي ضوء مواجه�ة ش�ركة تويوتا ضغطا 
م�ن أجل مكاف�أة موظيفها بأجور أعل�ى. كما قامت 
أيضاً بتخفيض الطلب على األس�عار األقل من ش�بكة 
الموّردي�ن التي تتعامل معها، لتش�جيع تدّفق ارتفاع 

األجور إلى قطاع السيارات ككل.

ضغط الكوابح
في عهد تويودا خضعت ش�ركة صناعة السيارات 
لتحوي�ل ج�ذري. النم�و الهائ�ل - ال�ذي كان مب�دأ 
توجيهيا فيما مضى - ُيعتبر اآلن أمراً خطيراً ولم يُعد 
الموظفون يجرؤون على اس�تخدام “أعلى مس�توى 
عل�ى اإلط�الق” أو “األول�ى” أمام الرئي�س. وقد قام 
بإيق�اف بن�اء مصانع جدي�دة لمدة ثالث�ة أعوام، مع 
اكتش�اف ش�ركة تويوت�ا طرق�ا تجع�ل عمله�ا أكثر 
فعالية. وباعتباره س�ائق س�يارة س�باق، قام تويودا 
بالضغط على مهندس�يه لبناء س�يارات أفضل، األمر 

الذي يؤثر سلباً في كبريائهم أثناء ذلك.
لكن مع “توقف” ش�ركة تويوتا، توّس�عت شركة 
فولكس�فاجن بق�وة، حي�ث وضع�ت هدف�اً لتجاوز 
منافس�تها الياباني�ة بحل�ول ع�ام 2018. ويتوق�ع 
محللون على نطاق واسع أن تتصدر “فولكسفاجن” 

قمة مبيعات السيارات في هذا العام كأقرب وقت.
ضع�ف تويوتا يبدو أكثر وضوحاً في الصين، أكبر 
س�وق س�يارات ف�ي العالم، حي�ث تتخلّ�ف عن ركب 
الش�ركات األوروبي�ة واألمريكية المنافس�ة بحصة 
تبل�غ 5 في المائ�ة فقط م�ن الس�وق. المبيعات في 
الصي�ن من ِقبل ش�ركات صناعة الس�يارات اليابانية 
تعقدت بس�بب اندالع نزاع إقليمي في عام 2012 أدى 
إلى رد فعل عنيف من المستهلك ضد السلع اليابانية.

هوارد س�ميث، العضو المنتدب في شركة إندوس 
كابيت�ال أدفايزرز، التي تس�تثمر في “تويوتا”، يقول 
“لق�د تم�ت إع�ادة تأهيل “تويوت�ا” بالكام�ل وتملك 
تج�ارة ُمربح�ة إلى جان�ب ميزاني�ة عمومي�ة غنية 
بالس�يولة. اآلن لقد حان الوقت للبدء في اتخاذ مزيد 

من المخاطر وإنفاق المال مرة أخرى”.
ويؤكد مس�ؤولون تنفيذيون أن فت�رة البحث عن 
ال�ذات قد انته�ت. هذا العام، اختار تويودا 24 ش�باط 
)فبراير(، تاريخ استجوابه من الكونجرس األمريكي 
ف�ي عام 2010، لتمييز بداية إنتاجها س�يارة س�يدان 
مي�راي الجدي�دة الكهربائية، واصف�اً إّي�اه بأنه يوم 
“لالحتف�ال ببداي�ة تويوت�ا الجدي�دة”. وفي نيس�ان 

)أبري�ل(، أعلن�ت ش�ركة صناع�ة الس�يارات خططا 
إلنف�اق أكثر من 1.4 مليار دوالر لبناء مصانع جديدة 
في المكس�يك والصي�ن، بالتالي رفع تعليق النش�اط 

الذي استمر ثالثة أعوام على بناء المصانع.
يقول محللون “إن اختبار قوة تحّولها س�يتم عند 
إنتاج الشركة سلس�لة من النماذج على مدى األعوام 
القليلة المقبلة باستخدام منصات ومكونات سيارات 
تم تجديدها”. المشروع الذي أطلق عليه اسم “تويوتا 
ني�و جلوبال أركيتيكش�ر” TNGA أو “البنية العالمية 
الجديدة لتويوتا”، من المتوقع أن ينطلق مع س�يارة 
هجي�ن جديدة ن�وع بريوس في وقت الح�ق من هذا 

العام، وتغطية نصف سياراتها بحلول عام 2020.
يقول مسؤولون تنفيذيون “إن الهدف هو صناعة 
س�يارات جّذابة وبأس�عار معقولة باس�تخدام قطع 
مش�تركة م�ن كافة أنح�اء الق�ارات والمركبات، في 
تح�ّول ع�ن ممارس�تها التقليدية الُمتمثل�ة في جلب 
المكون�ات ف�ي الغالب م�ن مجموعة متماس�كة من 
الموردين اليابانيين”. وعل�ى المدى الطويل، تريد أن 
تكون ذكية بما فيه الكفاية لالس�تجابة إلى التغيرات 
في الس�وق، م�ن انخف�اض الطلب إل�ى التقلبات في 

سعر صرف الين.
يق�ول كيتا كوبوت�ا، مدير االس�تثمار الذي مقّره 
طوكيو في ش�ركة أبردي�ن إلدارة االس�تثمارات “إن 
ق�درة “تويوتا” على التقّدم خط�وة أخرى إلى األمام 
تعتم�د على مش�روع TNGA. الجميع متحّمس وقلق 
في الوقت نفسه ألن س�يارة بريوس ستكون بمثابة 

اختبار حقيقي”.

قرارات صعبة
توي�ودا كان صريح�اً ف�ي انتق�اده عندم�ا تولى 
رئاسة الشركة في عام 2009، حين جادل بأن السعي 
المحم�وم لتحقيق حجم مبيعات كبير قد تس�ّبب في 
فقدان شركة صناعة الس�يارات لمستها مع زبائنها، 
ما أدى إلى بيع س�يارات مملة بكمي�ات كبيرة، لكنها 
فش�لت في إث�ارة الحماس. لقد كان ذل�ك مصدر قلق 
كان ق�د أخف�اه، وذلك وفقاً ألش�خاص عرف�وه، منذ 
أن كان ُيش�رف على العمليات اآلس�يوية في منتصف 

العقد األول من األلفية.
لكن مقترحات�ه قابلتها معارضة من مس�ؤولين 
تنفيذيي�ن س�ابقين وحالة من الذعر بي�ن الموّردين. 
يق�ول مس�ؤول تنفي�ذي س�ابق “الجمي�ع كان يعلم 
أن “تويوت�ا” كانت تنمو بس�رعة كبي�رة. لكن وحده 
توي�ودا، بس�بب خلفية عائلت�ه، من يس�تطيع اتخاذ 
قرارات صعبة وتوجيه الشركة مرة أخرى إلى الوضع 

الطبيعي”.
وف�ي غضون ع�ام من تعيينه، انس�حبت ش�ركة 
تويوتا من س�باق الفورموال وان وأغلقت مصنعا في 
كاليفورني�ا كان يعم�ل في�ه 4600 عام�ل. وبدالً من 
الوظائ�ف، خفض�ت اإلنف�اق في المع�دات وخطوط 
اإلنت�اج ف�ي الوط�ن. واآلن تنفق أقل بنس�بة 40 في 
المائ�ة لبناء مصان�ع جدي�دة، مقارنة بع�ام 2008، 
وتس�تطيع إنتاج عش�رة ماليين س�يارة باس�تخدام 

مساحة مصنع لستة ماليين فقط.
يقول ميتسوهيس�ا كاتو، نائب الرئيس التنفيذي 
ف�ي “تويوتا” “بالنس�بة لنا المهندس�ين، كان صعباً 
أن الرئي�س كان يقول باس�تمرار إننا بحاجة إلى بناء 

س�يارات أفضل بم�ا أن عديدا من�ا كان يعتقد أننا كنا 
نقوم بذلك ط�وال الوقت. لكن الجوه�ر هو حتى في 

بناء سيارات أفضل”.
هذا يعني أن كبار المهندسين األقوياء في “تويوتا” 
كان عليه�م تعدي�ل طريقتهم في تصميم الس�يارات. 
لبناء السيارات بفعالية أكبر، ينسق المهندسون حاليا 
مع األقس�ام األخرى ويش�ركون موّردي القطع في 
مرحل�ة مبكرة من العملية. األي�ام التي كان يتم فيها 

إنتاج 800 نوع محرك، حسب الطلب، ولّت اآلن.
يقول يوزو يوش�ياما، رئيس ت�وكاي ريكا، إحدى 
الش�ركات الم�وّردة الت�ي تتعام�ل معه�ا “تويوتا”، 
“مش�روع TNGA ل�ن ينجح ما لم يُك�ن هناك تعاون 

بين أقسام المنظمة”.
كذلك قام تويودا البالغ من العمر 59 عاماً، ويشغل 
منصب الرئيس التنفيذي، بتحطيم التقاليد أخيرا، من 
خالل جلب مس�ؤولين بارزين من شبكة الشركة من 
الموّردين للمرة األولى، من أجل إعادة تصميم صناعة 
الس�يارات بالكامل. وقام أيض�ا بترفيع أحد العاملين 
الُمخضرمين من المصن�ع ليتولى منصبا تنفيذيا في 
نيس�ان )أبريل(، في محاولة لنقل مه�ارات التصنيع 

التقليدية إلى موظفين أصغر سناً.

جراحة العمود الفقري
بعد أن تعمدت إيقاف نموها، ُيحذر محللون من أن 

“تويوتا” يجب أن تقوم اآلن بالتخلّص من ماضيها.
يق�ول كوت�ا ي�وزاوا، المحل�ل ف�ي “جولدم�ان 
س�اكس”، “الس�ؤال هو كيف ستس�تثمر ف�ي النمو. 
فه�ي بحاجة إلى بناء مزيد م�ن المصانع تخرج منها 

مجموع�ة كبيرة م�ن المنتجات الجدي�دة”. ويضيف 
“بمجرد أن تبدأ في النمو، “تويوتا” بحاجة إلى التأكد 

أنها لن تنمو بشكل كبير خارج عن السيطرة”.
الس�يارات  صناع�ة  ش�ركات  جمي�ع  وتص�ارع 
الرئيس�ية مع تباطؤ النمو وتضّخم التكاليف لتطوير 
تكنولوجي�ات ذات فعالية في توفي�ر الطاقة. وُيقّدر 
“جولدم�ان س�اكس” أن هناك تكالي�ف إضافية تبلغ 
2500 دوالر لكل مركبة حتى تمتثل شركات التصنيع 

للوائح الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويق�ول محلل�ون “إن مش�روع TNGA ه�و ح�ل 
“تويوتا” لتلك المشكالت المتنافسة: محاولة إلعادة 
تحدي�د العمود الفقري لنظام إنتاجه�ا من أجل تلبية 
االتجاهات العالمية نحو س�يارات أرخص ذات جودة 
عالية”. وتّدعي “تويوتا” أن النظام سيخفض تكاليف 
التطوي�ر بنس�بة 20 في المائة، مع تقدي�ر يوزاوا أن 
الشركة تستطيع تخفيض تكاليف القطع بمقدار ألف 

دوالر لكل سيارة، نصفها قد ُيترجم إلى أرباح.
وكش�فت ش�ركة صناعة الس�يارات اليابانية عن 
هذا المفهوم قبل ثالثة أعوام، بعد أن درس�ت جهودا 
مماثلة في مشاركة المنصة مع شركة فولكسفاجن. 
واعتمدت كل من ش�ركة رينو وش�ركة نيسان نهجا 

مماثال.
وليس من الُمس�تغرب أن تحوي�ل هذه الفكرة إلى 
واق�ع ملموس اس�تغرق ثالث�ة أعوام - مث�ال، وجود 
خط�وط إنتاج يمك�ن اختصارها أو تمديدها حس�ب 

الطلب. لكن ما سيحدث بعد ذلك سيحدد نجاحها.
لقد كافحت “فولكسفاجن” لرفع هامش أرباحها 
من خالل مش�اركة المنص�ة، مع عائدها التش�غيلي 

على المبيعات الذي بلغ 6.3 في المائة العام الماضي، 
مقارنة ب� 10.1 في المائة لشركة تويوتا.

يق�ول تاكاك�ي ناكانيش�ي، المحل�ل الس�ابق في 
“ميري�ل لينش” الذي يدير مجموعة األبحاث الخاصة 
به، “إن مش�روع TNGA س�ُيعتبر ناجح�اً إذا تمّكنت 
“تويوتا” من الحفاظ على هامش أرباحها. لكن على 

أرض الواقع سيكون األمر صعباً للغاية”.
وبمجرد أن تبدأ السيارات األولى التي يتم إنتاجها 
ف�ي اس�تخدام المنص�ات الجدي�دة في الوص�ول إلى 
الشوارع في وقت الحق من هذا العام، يقول محللون 
“إن التدبير الكبير بالنسبة لشركة تويوتا سيكون ما 
إذا كانت تس�تطيع معالجة مكانتها الضعيفة نس�بياً 
في الصين والهند”. وتعتبر ش�ركة صناعة السيارات 
اليابانية قوية تقليدياً في أس�واق ناش�ئة أخرى مثل 
تايالن�د - التي تعد مركز إنتاج رئيس�يا. واس�تفادت 
أيض�اً من انتعاش قوي في س�وق أمريكا الش�مالية، 
الت�ي ول�دت 27 ف�ي المائ�ة م�ن مبيعاتها الس�نوية 

للسيارات منذ بداية العام حتى آذار )مارس(.

التحدي الصيني
يق�ول ناكانيش�ي، “إن “تويوتا” تتف�ّوق في بيع 
س�يارات ذات ج�ودة بأس�عار عالي�ة ف�ي الوالي�ات 
المتح�دة، لكنها ليس�ت جيدة في صناعة الس�يارات 
منخفض�ة التكالي�ف”. مبيعاتها من س�يارة إتيوس 
س�يدان ذات الحج�م المتوس�ط، الت�ي ت�م تطويرها 
للس�وق الهندية بس�عر يق�ل عن عش�رة آالف دوالر، 

تراجعت منذ إطالقها عام 2010.
والتح�ّدي الرئيس�ي ه�و الصي�ن، حي�ث وصلت 
مبيع�ات “تويوت�ا” إلى مليون س�يارة للم�رة األولى 
الع�ام الماضي - ال تزال هن�اك طريق طويلة تفصلها 
ع�ن “فولكس�فاجن” و”جن�رال موت�ورز”، اللتي�ن 
باعت�ا أكثر م�ن 3.5 مليون وح�دة لكل منه�ا. يقول 
س�اتومي هارادا، كبير المحللين في ش�ركة آي إتش 
إس للس�يارات، “إنها أخطأت الُحكم على السوق، من 

خالل دفع نماذج لم ُتلب األذواق المحلية”.
وال ي�زال عل�ى العالم�ات التجاري�ة الياباني�ة أن 
تتعافى من النزاع مع الصين الذي سمم العالقات بين 
البلدين. حتى ش�ركة نيس�ان، أكبر شركة يابانية في 
الصين، تقول إنها خس�رت عامين في التطوير بسبب 
النزاع على جزر سينكاكو التي ُتسيطر عليها اليابان، 
المعروف�ة باس�م دياويو في الصي�ن. وقال كارلوس 
غصن، الرئيس التنفيذي لش�ركة نيس�ان أخيرا، “أنا 
لست متأكداً )حتى( اليوم أن بعض األجزاء من السوق 

ُمنفتحة على العالمات التجارية اليابانية”.
عندما ُس�ئل الش�هر الماضي عن ضعف أدائها في 
مناطق خ�ارج الواليات المتحدة، أصّر تويودا على أن 
جهودها س�ُتثمر في نهاية المطاف من حيث ارتفاع 
المبيعات واألرباح. لكن بعد مرور خمسة أعوام على 
أزم�ة الس�حب - الت�ي انته�ت باعتذار وغرام�ة تبلغ 
1.2 ملي�ار دوالر - ف�إن الموكب الرئاس�ي الذي يتبع 
توي�ودا يؤكد الق�وة التي يتمتع به�ا اآلن بعد تحقيق 
انعطاف ج�ذري. مع ذلك، يعتقد أن ش�ركة تويوتا ال 
ت�زال أمامها طريق طويلة لتقطعه�ا، ُمحّذراً من أنها 
تمي�ل إلى أن تكون غير مهتم�ة للغاية برأي اآلخرين. 
“ألنن�ا أقوى، علينا اآلن بذل مزيد من الجهود من أجل 

والدتنا الجديدة”.

      ديفيد أوكلي

أس�بوع آخر مضطرب في األسواق 
جعل المس�تثمرين يش�عرون بالخوف 

من عواصف كبيرة هذا الصيف.
فقد ت�م بي�ع الس�ندات الحكومية 
األلماني�ة بس�عر مخف�ض وتعرضت 
األس�هم للخس�ارة مرتي�ن، ف�ي حين 
األجنب�ي  الص�رف  أس�واق  ش�هدت 
تقلبات كبيرة مع تدافع المس�تثمرين 
للتموضع في ظل حالة عدم اليقين في 
اليونان، وهناك مخاوف بشأن سياسة 
أس�عار الفائ�دة األمريكي�ة، ومخاوف 
من فقاعة ائتم�ان صينية. وعلى نحو 
متزايد، يشعر المستثمرون بالقلق من 
أن اضط�راب األس�بوع الماضي يمكن 
إلى حد كبير أن يكون ش�بيها بصرخة 
خفيضة، مقارنة باحتمال باالضطراب 
يزي�د  عندم�ا  الصي�ف،  فص�ل  خ�الل 
انخفاض أحجام الت�داول في كثير من 
األحيان م�ن التقلب ويمك�ن أن يؤدي 
بسرعة إلى إضعاف العوائد. يقول تيم 
 :GAM هاي�وود، مدير االس�تثمار في
لكن  االقتص�ادي مس�تمر،  “التعاف�ي 
هن�اك ثالثة مخاط�ر رئيس�ية تواجه 
المستثمرين’’. ويسلط هايوود الضوء 
وارتف�اع  اليونان�ي،  اإلعس�ار  عل�ى 
س�ريع جدا في عوائد الس�ندات، وبدء 
أول دورة ارتف�اع ف�ي أس�عار الفائدة 
األمريكي�ة منذ أكثر م�ن عقد. ويحذر: 
ف�ي  تتس�بب  أن  يمك�ن  ه�ذه  “كل 
االضط�راب”. وبالنظ�ر عبر األس�واق 
الرئيسية لألسهم والسندات والعمالت 
األجنبي�ة، ال يب�دو أن هن�اك أي نقص 

في المخاطر التي تواجه المستثمرين، 
نظرا للتقييمات العالية لكثير من فئات 
األص�ول، وال س�يما في حالة أس�واق 
األسهم الصاخبة في الصين. وتبين أن 
س�نوات من الدعم النش�ط من البنوك 
المركزية، بقيادة االحتياطي الفيدرالي 
ف�ي  يأت�ي  ال�ذي  والدع�م  األمريك�ي 
الوقت الحاضر م�ن بنك اليابان والبنك 
المرك�زي األوروبي، اللذين قاما بقمع 
عوائد الس�ندات، عملت على تغذية قدر 
كبي�ر من الته�اون بين المس�تثمرين. 
ويح�ذر جون رو، من إدارة االس�تثمار 
في “إل ج�ي”، العمالء م�ن المخاطر، 

وال س�يما في الس�ندات التي ش�هدت 
الكثير من التقلبات. ويقول: “إن أشهر 
الصي�ف يمكن أن تك�ون خادعة. كثير 
من الناس يذهبون بعيدا لقضاء العطلة 
واألحج�ام آخذة ف�ي الهب�وط”. وفي 
ظل هذه الخلفية، يخش�ى كثيرون من 
أن ارتفاع قيم األس�هم والمخاوف من 
حدوث فقاعة في الصين قد يثيرا أيضا 
اضطرابات أوسع في األشهر المقبلة. 
وف�ي حال تع�رض ثاني أكب�ر اقتصاد 
ف�ي العال�م إل�ى تصحي�ح كبي�ر، فإن 
التداعي�ات التي من المرجح أن تحدث، 
ليس فقط بالنس�بة لألس�واق الناشئة 

ولكن لبقية العالم، ستكون على نطاق 
واس�ع يمكن أن يع�رض االنتعاش في 
كثير م�ن االقتص�ادات للخط�ر. ومع 
ارتف�اع قيم�ة األس�هم الصيني�ة إلى 
الضع�ف منذ بداي�ة العام، ف�ي الوقت 
ال�ذي أخذ في�ه نمو االئتم�ان يتضخم 
إل�ى نح�و 200 ف�ي المائة م�ن الناتج 
المحلي اإلجمالي، أصب�ح من الممكن 
أن يرى المرء بوضوح مؤشرات وجود 
الم�ال الس�هل ال�ذي يش�وه األس�واق 
وس�لوك المس�تثمرين. وبل�غ إص�دار 
األس�هم العالمية رقما قياسيا مقداره 
424 ملي�ار دوالر ه�ذا الع�ام، وهناك 

س�يل م�ن اإلص�دارات العام�ة األولية 
والثانوي�ة تع�وم األس�واق، وفقا لما 
تقول�ه “تومس�ون رويت�رز”. ووفقا 
لبيانات الص�ادرة عن “بريكون” هناك 
أيضا عدد كبير من مجموعات األسهم 
س�حب  عل�ى  تعك�ف  الت�ي  الخاص�ة 
المال. ومع نش�اط عملي�ات االندماج 
واالس�تحواذ األمريكي�ة، بتموي�ل من 
االقتراض الرخيص الذي ارتفع بنسبة 
كبيرة، تبدو مخاطر تصحيح األس�هم 
بشكل عميق آخذة في االرتفاع، خاصة 
م�ع تباط�ؤ نم�و األرب�اح في مؤش�ر 
س�تاندرد آن�د ب�ورز 500. وبالنس�بة 

بش�كل  المخاط�ر  تترك�ز  للس�ندات، 
رئيس�ي على توقعات سياس�ة أسعار 
الفائ�دة األمريكية وعل�ى الوتيرة التي 
س�يرفع بها البنك المرك�زي األمريكي 

تكاليف االقتراض. 
وعل�ى الرغم م�ن أن االبتع�اد عن 
نس�بة الفائدة القريبة م�ن الصفر أمر 
ص�درت بش�أنه إش�ارات واضحة من 
قبل االحتياط�ي الفيدرالي، مع إجماع 
ساحق يتوقع تشديد السياسة النقدية 
ف�ي وقت الحق م�ن هذا الع�ام، هناك 
احتمال لحدوث تقلب بس�بب وجهات 
النظ�ر المختلفة بين صناع السياس�ة 
والمس�تثمرين حول وقت ق�رار البنك 
المرك�زي األمريك�ي. واس�تنادا إل�ى 
مخطط�ات نقطي�ة أجراه�ا مجل�س 
االحتياط�ي الفيدرالي، تح�دد توقعات 
صن�اع السياس�ة ف�ي لجن�ة الس�وق 
المفتوحة، وهي الجهة التي تحدد سعر 
الفائ�دة، س�وف تكون أس�عار الفائدة 
عند 0.5 في المائة بحلول نهاية العام، 
بع�د أن ارتفعت من المع�دل الصفري 
إلى مس�توى 0.25 ف�ي المائة الحالي. 
ف�ي المقابل، فإن توقعات الس�وق من 
خ�الل العق�ود اآلجلة ألس�عار الفائدة 
الرس�مية م�ن االحتياط�ي الفيدرال�ي 
تتوق�ع أن تص�ل المعدالت إل�ى 0.35 
ف�ي المائة فق�ط بحلول نهاي�ة العام. 
وه�ذا يعك�س وجه�ات نظ�ر بع�ض 
المستثمرين بأن البنك المركزي سوف 
يوس�ع الممر من صفر إل�ى 0.35 في 
المائة، بدال من تنفيذ زيادة كاملة تبلغ 
0.25 ف�ي المائ�ة إلى 0.5 ف�ي المائة. 
ج�ون س�توبفورد، الرئيس المش�ارك 

لألصول المتعددة في إنفستيك، يقول: 
“زي�ادة حاس�مة بنس�بة 0.25 نقطة 
مئوية ف�ي أيلول )س�بتمبر( يمكن أن 
تأخذ بع�ض المس�تثمرين عل�ى حين 
غرة وتتسبب في الكثير من التقلبات”. 
وهناك مصدر آخر للمخاوف بالنس�بة 
لمستثمري السندات هو اليونان. ففي 
حال�ة اإلعس�ار، ف�إن هذا سيس�تثير 
خروج�ا من س�ندات البل�دان الطرفية 
باتجاه الم�الذات اآلمنة، مثل س�ندات 
واألمريكي�ة.  البريطاني�ة  الخزان�ة 
وفي أس�واق العم�الت األجنبية، تبدو 
عمالت األسواق الناشئة هي األضعف، 
خصوصا في البل�دان الغنية بالموارد. 
لكن يمك�ن أن يتعرض اليورو للضغط 
أيض�ا، كما يقول بعض المس�تثمرين، 
ف�ي الوقت الذي يصبح فيه التباعد في 
السياس�ة بي�ن االحتياط�ي الفيدرالي 
والبن�ك المرك�زي األوروبي ملموس�ا 

أكثر من قبل. 
ورغم أن المس�تثمرين ال يحذرون 
من تكرار ما حدث في آب )أغس�طس( 
اللحظ�ات  أو   ،2007 أو   ،1997
المحموم�ة قبي�ل انهي�ار بن�ك ليمان 
براذرز في أيلول )س�بتمبر( 2008، إال 
أن هناك سحبا تتجمع في األفق يمكن 
أن تك�ون نذي�را بالمتاعب في الصيف. 
يقول س�توبفورد: “المث�ل الذي يقول 
يج�در بك أن تبيع في أي�ار )مايو( وأال 
تعود إال في أيلول )س�بتمبر( يبدو في 
مكانه تماما هذا العام. لكن حين نكون 
ق�د انتهينا من الصيف، فنحن على ثقة 
تام�ة ب�أن األس�واق يمك�ن أن تندفع 

واالقتصادات يمكن أن تنتعش”.

»تـويـوتـا«.. تـولـد مـن جـديـد

عواصف ترضب األسواق العاملية

     كانا أناجاكي 
 

يف ع��ام 2010، كان �أكي��و تويود� يبدو جاهز� لُيخلع من من�شب رئي�س “تويوتا”، �أكرب جمموعة �شيار�ت يف �ليابان و�ل�شركة �لتي �أ�ش�شها جده. بعد مرور ثمانية �أ�شهر فقط على توليه 
�ملن�ش��ب، مل يعتق��د تويود� �أنه كان �شينجو من �لنتقاد على يد جلنة من �لكوجنر�س �لأمريكي بعد عملية �شحب �شخمة ل�شيار�ت تويوتا. يف ذلك �لوقت، كانت �ل�شركة تكافح من �أجل 

�لتخل�س من خ�شائر �شنوية تبلغ 437 مليار ين )3.5 مليار دولر(، يف حني �إن �ملبيعات �نخف�شت بن�شبة 28 يف �ملائة منذ �لأزمة �ملالية، لُت�شبح 19 تريليون ين.
بعد مرور �شريع خلم�شة �أعو�م، من�شب تويود� يبدو �لآن ل ميكن تعوي�شه. �شركة �شناعة �ل�شيار�ت �ليابانية جتل�س مرة �أخرى على قمة �ل�شناعة �لعاملية، ب�شايف �أرباح قيا�شية يبلغ 17 

مليار دولر على خلفية مبيعات �شنوية تزيد على ع�شرة ماليني �شيارة يف كافة �أنحاء �لعامل. يف حني �إن مناف�شتها �لرئي�شية، �شركة فولك�شفاجن، تبدو من�شغلة بخالف على �لقيادة.
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ب�ن املدي�ر الفن�ي للمنتخ�ب الوطن�ي 
اكرم احمد س�لمان عىل رضورة اقامة 
ع�دد م�ن املباري�ات التجريبي�ة خالل 
الش�هرين املقبل�ن م�ن اج�ل ايص�ال 
املنتخ�ب اىل الجاهزة التام�ة قبل ولوج 
االستحقاقات الرس�مية السيما بعد ان 
تم الغ�اء مباراتنا االوى�ل يف التصفيات 

امام املنتخب االندونييس ..
وق�ال س�لمان: ان" معس�كر الياب�ان 
ينط�وي ع�ىل أهمي�ة ك�رى بالنس�بة 
يل وللطاق�م ال�ذي يعم�ل مع�ي وكذلك 
يف  انطلق�ت  فالتدريب�ات  الالعب�ون، 
يوكوهام�ا بع�د أن تعذر ع�ىل املنتخب 
االجتماع والتدريب ملدة كافية ومناسبة 
ع�ىل الصعيد املح�ي يف اآلون�ة االخرية، 
فيم�ا كان مس�تحيال إجراء أي�ة وحدة 
تدريبي�ة يف أي�ام الخمي�س والجمع�ة، 
نظ�را ملتطلبات التنق�ل التي كان عليها 
املنتخب بعد مباراته االس�تعراضية مع 

فريق زاخو يوم األربعاء املايض".
وتاب�ع ان" الوطني يف حاجة ماس�ة إىل 
ه�ذا النوع م�ن املعس�كرات، وإن كان 
غي�اب كثري م�ن العن�ارص االساس�ية 
مؤرشا سلبيا وحيدا عىل املردود املتوقع 
م�ن ه�ذا املعس�كر، مبين�ا، 'طلبت من 
اتح�اد الك�رة العراق�ي إع�داد برنامج 
واض�ح للمنتخ�ب بأمد زمن�ي معقول 
وبعدد ال يقل عن ث�الث مباريات اخرى 
يف غض�ون الش�هرين املقبل�ن، عىل أال 
يتقاطع الرنامج مع أية اس�تحقاقات 

أخرى".

ثالثة لقاءات ودية أمام الوطني خالل الشهرين املقبلني
امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

امل�ضتقبل العراقي/متابعة 
اكد املدي�ر االداري للمنتخ�ب الوطني 
لش�باب الع�راق ب�أن الجه�از الفني 
بقيادة عبد الغني شهد اشار اىل رضورة 
ابعاد اي العب يثبت تالعبه بما يخص 

عمره الحقيقي,مش�ريا يف الوقت ذاته 
اىل ان مس�ألة احالة الالعبن للفحص 
الطبي ستكون عر وجبات خالل املدة 
املقبلة من اجل الوقوف بش�كل نهائي 
عىل التشكيل النهائي للمنتخب الشاب 
الذي سيخوض التصفيات االسيوية يف 

الدوحة.
وقال املدير االداري للمنتخب الشبابي 
ليث حسن: ان"خالل املدة املاضية تم 
اس�تبعاد عدد من الالعبن الذين ثبت 
تالعبه�م بعمارهم الحقيقية من اجل 
ول�وج املنتخب الوطني بعد مطالبتهم 

باالوراق الثبوتية الرس�مية والفحص 
الطبي".

وب�ن ان"الجه�از الفن�ي بقي�ادة عد 
الغني شهد وضع مسألة القضاء عىل 
عملي�ة التالع�ب باالعم�ار يف مقدمة 
اجندته التدريبية لالس�هام يف القضاء 

ع�ىل االف�ة التي نخ�رت جس�د الكرة 
العراقية م�ن جانب , وضمان فس�ح 
الفرصة الحقيقي�ة للمواهب الكروية 
التي سبق وان اهدرت بحجز اماكنهم 
م�ن قب�ل العب�ن يتج�اوزون الح�د 

القانوني".

ليث حسني : العبو الشباب سيخضعون للفحص الطبي

مانشستر يونايتد يتفوق على ريال 
مدريد وبرشلونة تجاريا

قحطان جثير: مهمة الناشئين
ليست بالمستحيلة في الدوحة

تفوق مانشس�ر يونايت�د اإلنجليزي عىل أندية العال�م فيما يخص أغىل 
قيم�ة للعالم�ة التجارية، حي�ث وصلت إىل  ل� 1.2 مليار دوالر، بحس�ب 

تقرير نرشته صحيفة " مريور" الريطانية.
التقرير أش�ار إىل أن قيمة يونايتد ترجع بشكل كبري للرقم القيايس الذي 
حقق�ه  يف بيع حق�وق بث مبارياته بالدوري اإلنجلي�زي املمتاز بدًء من 

موسم 2016/2017 والذي وصل لخمسة مليارات جنيه إسرليني .
وتراجع بايرن ميونيخ األملاني للمركز الثانى، حيث وصلت قيمة عالمته 
التجارية 933 مليون دوالر،  واحتل ريال مدريد اإلس�باني املرتبة الثالثة 

يف قائمة أغىل العالمات التجارية برصيد 873 مليون دوالر
وىف املركز الرابع، جاء مانشس�ر س�يتى اإلنجليزى برصيد 800 مليون 
دوالر، ثم تش�يلىس املركز الخامس برصيد 795 مليون دوالر، وبرشلونة 

اإلسبانى ىف املركز السادس برصيد 773
وأوضح التقرير أن نادي برشلونة بفوزه عىل يوفنتوس يف نهائي دوري 
أبط�ال أوروبا أض�اف مبلغ 28 مليون دوالر إىل عالمت�ه التجارية، إال أن 

ذلك لم يساعده كثريًا بالنسبة للقائمة.
وفيما يىل قائمة العرشة أندية األعىل قيمة ىف العالم:

1- مانشسر يونايتد )1.2 مليار دوالر(
2- بايرن ميونيخ )933 مليون دوالر( 

3- ريال مدريد )873 مليون دوالر(
4- مانشسر سيتى )800 مليون دوالر(

5- تشيلىس )795 مليون دوالر(
6- برشلونة )773 مليون دوالر(

7- أرسنال )703 مليون دوالر(
8- ليفربول )577 مليون دوالر(

9- باريس سان جريمان )541 مليون دوالر
10- توتنهام )360 مليون دوالر(.

كش�ف املدي�ر الفن�ي للمنتخ�ب الوطني للناش�ئن قحط�ان جثري بأن 
املجموعة التي ضمت العراق ضمن التصفيات االسيوية ليست بالسهلة 
ال س�يما وان املباري�ات س�تقام ع�ىل ارض العاصمة القطري�ة الدوحة 
وبتواجد منتخبن يعتران غامضان بالنس�بة للكرة االسيوية,مشرياً يف 
الوق�ت ذات اىل ان املنتخب س�بق له وان حدد القائمة التي ستس�افر اىل 
العاصم�ة االردنية عمان لدخول يف غمار بطولة غرب اس�يا.وقال جثري: 
ان"املجموعة التي اس�فرت عنها قرعة التصفيات املؤهلة لكأس اس�يا 
للناش�ئن وضعت منتخبنا ضمن مجموعة ليس�ت بالس�هلة ال س�يما 
وانها ضمن املنتخب القطري الذي س�يكون مس�تضيفاً للمنافسات اىل 
جانب املنتخبن الطاجيكستاني والركمانستاني".وبن ان" بالرغم من 
الصعوب�ة التي تلوح يف افق املجموع�ة ولكن منتخبنا عازم عىل الظهور 
بمس�توى مرشف يليق بس�معة الكرة العراقية عىل الصعيد االس�يوي , 
كما ان املنتخب يمتلك مواهب عىل مستوى عال يمكنه ان يصنع الفارق 

يف اي لقاء كروي".

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

امل�ضتقبل العراقي/متابعة 
اجري�ت يف مقر االتح�اد العراقي لكرة الق�دم القرعة 
الخاص�ة بال�دوري النهائ�ي ملنافس�ات ك�رة الق�دم 
الش�اطئية حيث اس�فرت القرعة عن تقس�يم الفرق 
الثمانية املتأهلة اىل مجموعتن س�تنطلق منافساتها 
يف الحادي عرش من ش�هر حزي�ران الحايل.وقال امن 

رس لجنة كرة القدم الشاطئية عي حمدان: ''تم اجراء 
قرعة الف�رق املتأهلة للدوار النهائي ملس�ابقة دوري 
الكرة الشاطئية بتواجد ممثي الفرق الثمان .واوضح 
ان" املجموع�ة االوىل ش�هدت تواجد كل م�ن "الدفاع 
املدن�ي ,وغاز الجنوب ,والنيل والس�الم ",فيما ضمت 
املجموع�ة الثاني�ة كل م�ن "املص�ايف ونفط الوس�ط 
ومص�ايف الجن�وب والنجدة".وب�ن ان"  حددن�ا بعد 

االجتماع بممثي االندية ان تكون املجموعتن خارج 
العاصم�ة بغداد االوىل يف محافظ�ة بابل والثانية يف 
بغداد بعد التسهيالت التي قدمتها الفرق املضيفة".

واختتم حديثه ان" اللجنة حددت انطالق املنافسات 
يف الحادي عرش من ش�هر حزيران الحايل عىل ان 

تستمر ملدة ثالثة ايام وبواقع مباراتن 
يف اليوم الواحد ".

جلنة كرة القدم الشاطئية حتدد موعد انطالق االدوار النهائية للدوري

كش�فت نتائج اس�تطالع أج�ري بنهاية املوس�م الكروي 
لبوروس�يا  الفن�ي  املدي�ر  فاف�ري  لوس�يان  أن  باملاني�ا 
مونش�نغالدباخ، وكيف�ن دي بروي�ن الع�ب خ�ط 
الوس�ط املهاجم بفريق فورلفس�بورغ كانا 
األفضل خالل املوسم املنقيض من الدوري 

األملاني لكرة القدم )بوندسليغا(.
ق�اد  ال�ذي  فاف�ري،  واخت�ري 
مونش�نغالدباخ إلح�راز املركز 

الثال�ث والتأه�ل املبارش ل�دوري أبطال أوروبا يف املوس�م 
املقبل، كأفضل مدرب يف البوندسليغا بنسبة 6ر30 باملائة 
م�ن أص�وات الالعبن الذين ش�اركوا يف اس�تطالع أجرته 

مجلة "كيكر" الرياضية.
كذلك أسفر االستطالع الذي شمل 183 العباً محرفاً، عن 
اختي�ار دي بروين كأفضل العب يف املوس�م بعد أن حصل 

عىل 5.52 باملائة من األصوات.
وت�اله آرين روبن العب باي�رن ميوني�خ يف املركز الثاني 
بنس�بة 5.23 باملائة بينما ج�اء ماركوس فاينزيرل املدير 

الفني ألوغسبورغ خلف فافري بنسبة 6.24 باملائة.

دي بروين حيصد لقب أفضل العب يف البوندسليغا

دي خيا يبلغ مانشسرت يونايتد 
بقراره النهائي

مدرب دهوك : حققنا ما عجزت عنه اندية متتلك 
االموال الكبرية

مورينيو يتهم الفيفا بتزوير نتائج أفضل 
مدرب يف العالـم 2012!

مدرب الصناعة محزة داود: 
للممتاز حسابات مغايرة

ب�ات اإلس�باني دافيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشس�ر يونايتد 
راب�ع الدوري اإلنجلي�زي لكرة القدم يف املوس�م املنقيض عىل أبواب 

الرحيل عن النادي يف موسم االنتقاالت الصيفية.ونقلت صحيفة 
"مريور" اإلنجليزية تقاري�ر صحفية تؤكد أن دي خيا أبلغ 

إدارة مانشس�ر أن�ه يري�د الرحيل عن الن�ادي وإتمام 
صفق�ة انتقال�ه إىل ري�ال مدريد وصي�ف الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.وأضافت أن إدارة "املانيو" 
تمي�ل لالس�تجابة لرغبة الحارس اإلس�باني 
تفادياً لرحيله املوس�م املقبل مجاناً، خاصة 
أن عق�ده م�ع "املانيو" ينته�ي يف صيف 
2016.يف س�ياق متصل، ذكرت صحيفة 
"موندو ديبورتيفو" اإلسبانية أن نادي 
فالنسيا يريد التعاقد مع فيكتور فالديز 
يونايتد  الثان�ي ملانشس�ر  الح�ارس 
لتعوي�ض حارس�ه دييج�و ألفي�س 

الذي سيغيب لإلصابة حتى نوفمر 
املقبل.وأش�ارت إىل أن الش�كوك التي 

تح�وم حول مس�تقبل دافي�د دي خيا، 
س�تجر مانشسر يونايتد عىل التمس�ك ببقاء فالديز الذي 

ينتهي أيضاً عقده بنهاية املوسم الجديد.

اك�د املدير الفني لك�رة دهوك حازم صالح بأن ما وصل الي�ه فريقه حتى االن هو 
انجاز بحد ذاته ال سيما بعد ان وصلنا اىل االدوار النهائية ملسابقة الدوري املمتاز 

يف ظ�ل العجز املايل الذي يعاني منه النادي,مش�رياً يف الوقت ذاته اىل ان س�قف 
طموحات الفريق ال يزال يف الوصول اىل املباراة الختامية لبطولة الدوري خصوصا 
وان حظوظ الفرق االربعة الزالت متس�اوية لخطف البطاقة الوحيدة للوصول اىل 
مش�هد الختام.وقال مدرب فريق دهوك حازم صالح: ان"فريقنا هذا املوس�م مر 

بظ�رف صعب جداً معروف للجميع , ولكن عزيمة الالعبن والكادر التدريبي 
من اجل تحقيق الغاية االهم وهي التواجد مع كبار الدوري املمتاز , االمر 
ال�ذي تحقق حتى االن ".وبن ان" س�قف طموح�ات الفريق ال يزال يف 
الوص�ول اىل املباراة الختامية لبطولة ال�دوري خصوصا وان حظوظ 

الفرق االربعة الزالت متس�اوية لخطف البطاقة الوحيدة للوصول اىل 
مش�هد الختام". واوض�ح ان " بواقعية املتتبع لش�أن الكرة الدهوكية 

يش�اهد باننا حققنا ما لم يستطيع ان تحققه فرق تمتلك ميزانيات مالية 
ضخمة االمر الذي يحس�ب للجهاز الفني للفريق والالعبن اىل جانب ادارة النادي 

التي عملت وفق االمكانيات املتاحة".

فت�ح امل�درب الرتغايل جوزي�ه مورينيو، مدرب 
فريق تش�يليس، بطل ال�دوري اإلنجليزي لك�رة القدم، 
الن�ار مجددا عىل االتح�اد الدويل لكرة الق�دم )الفيفا(، 
عىل خلفية جائزة أفض�ل مدرب يف العالم 2012 والتي 
توج بها املخرضم اإلس�باني فيسنتي ديل بوسكي مع 

املنتخب اإلسباني.
وتح�دث موريني�و لصحيفة صنداي تايم�ز عن وجود 
عملي�ة رسق�ة لألص�وات م�ن حس�ابه، لحرمان�ه من 
الجائ�زة، حيث توج املدرب الرتغايل مع نادي ريال مدريد 
بلق�ب الدوري اإلس�باني يف ذلك العام.إال أن املدرب فس�نتي 

دي�ل بوس�كي، كان يصنع التاري�خ رفقة املنتخب 
اإلس�باني بتتويجه بلقب أم�م أوروبا للمرة الثانية 

ع�ىل الت�وايل 2008 - 2012.وق�ال موريني�و يف هذا 
الص�دد: "لقد تحدثت م�ع عدد من األش�خاص الذين 
أكدوا يل صحة ما أق�ول، بأن اصواتهم تم تحويلها من 

حس�ابي بطريقة ما".يذك�ر أنه يف هذا الع�ام )2012( 
توج ديل بوس�كي باللقب بعد موس�م أكثر من رائع مع 

إس�بانيا، بينما حل مورينيو ثانيا بلقب الليغا اإلس�بانية 
رفق�ة ريال مدري�د، ليختتم غواردي�وال القائمة يف املركز 
الثال�ث رفقة نادي برش�لونة.وبالتايل ه�ل مورينيو آخر 
ضحايا فس�اد الفيفا.. أم آخر ضحايا هوسه بنفسه عىل 

حد تعبري موقع موندو ديبورتيفو الكتالوني؟!.

الفن�ي  املدي�ر  اك�د 
الصناع�ة  لك�رة 

ب�أن  داوود  حم�زة 
اعادة فريق�ه اىل دوري 

االض�واء لم يك�ن باالمر 
الهن ال سيما بعد املنافسة 

املوس�م  ط�وال  الواضح�ة 
الحايل,مش�رياً يف الوق�ت ذاته 

بأن ن�ادي الصناعة يع�د واحد 
من العالم�ات الفارقة يف صناعة 
االجيال الكروية االمر الذي يجعل 
تواج�ده يف دوري الدرجة االوىل ال 

يتالئم وتأريخه. 
وق�ال داود: ان"التاه�ل اىل دوري 
االض�واء عق�ب التع�ادل الس�لبي 
االخري م�ع الصناع�ات الكهربائية 
لم يكن باالم�ر الهن حيث ان اغلب 
العب�ي فريقن�ا كان م�ن الرشيح�ة 
الش�ابة االمر الذي جعل من املنافسة 

ع�ىل البطاق�ة الوحيدة عن 
ج�داً  صع�ب  املجموع�ة 

ولك�ن العزيم�ة التي 
كافة  به�ا  تحىل 

مفاص����ل 
الفري���ق 
من����ذ 

ق  نط�ال ا
ي  ر و د

لدرج���ة  ا
ل�ه  كان  االوىل 

املردود االله�م يف العودة اىل 
املمتاز".وبن ان" املكانة التي 
يحتلها الفريق عىل خارطة الكرة 
العراقي�ة جعل�ت م�ن اس�تمرار 
الصناع�ة يف دوري الظلمات امر 
مرفوض لذا اخذنا عىل عاتقنا ان 
نعيد الفري�ق اىل وضعه الطبيعي 

املمت�از  ال�دوري  يف  اقران�ه  م�ع 
وسيكون للموسم املقبل حسابات 

مغايرة للموسم الحايل".

امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة
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امليزان

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم:أنثى نجم البحر تضع كل يوم مايقارب 

200,000,000 بيضة 

ه�ل تعلم:أن الذبابة تهز جناحها حوايل )32( مرة 

يف الثانية الواحدة 

ه�ل تعلم:الضفدع ال رقبة ل�ه لذلك فهو غري قادر 

عىل تدوير رأسه وال ثنيه باتجاه األرض 

هل تعلم:يف خلية النحل ملكة واحدة وملك واحد ، 

واملاليني الباقية من النحل هم األوالد 

هل تعلم:هناك حوايل 8000 نوع من النمل وتنمو 

النملة وهي يف طور الريقة فقط 

ه�ل تعلم:اكرب املخلوقات ع�ىل االرض هو الحوت 

األزرق وهو يبلغ من الطول اكثر من 108 أقدام 

هل تعلم:تس�تطيع العقارب الس�امة البقاء عىل 

قيد الحياة )30( شهرا دون ان تتناول أي نوع من 

الطعام

مهني�اً: تجربة مهنية جدي�دة وازدواجية 
ما وانفصام ب�ني اتجاهني، حدد خياراتك 

وكن واضحاً ودقيقاً
عاطفي�اً: التب�اس وغم�وض يف حيات�ك 
العاطفي�ة نتيجة ع�دم تحدي�د خياراتك 

النهائية

مهني�اً: ارباك واضط�راب وقلق ه�ذا اليوم 
وإرجاء لبعض املواعيد املهمة، لكن مستقبل 
مش�اريعك لن يتأثر بهذا الوض�ع عاطفياً: 
بانتظ�ارك مرحل�ة مقبل�ة م�ن املحط�ات 
بالرشي�ك  العالق�ة  يف  واملتط�ورة  الالفت�ة 

ستكون ملصلحتك إذا وظفتها كما يجب

مهنياً: تتكّيف اكثر مع املتغريات الظرفية 
الطارئ�ة، عىل مدى األيام اآلتية وتعرّب عن 
نفس�ك ببالغ�ة كلّي�ة عاطفي�اً: تتغاىض 
بعض اليشء ترصفات الرشيك الصبيانية، 
ث�م تق�رر أن تض�ع ح�داً له�ا بطريقتك 

اللبقة 

مهني�اً: انصح لك تنفي�ذ جميع الواجبات 
ألن الج�ّو مالئم جداً ويس�مح لك بإعطاء 
أفض�ل النتائ�ج وترك أجم�ل االنطباعات 
عاطفي�اً: إذه�ب م�ع الحبي�ب يف نزهات 
رومانسّية أو اىل شهر عسل لتجديد َقَسم 

الحب واإلخالص

مهني�اً: مكاف�أة كبرية الي�وم، لكن تزداد 
الق�درة  وتمتل�ك  العملي�ة  مس�ؤولياتك 

املطلوبة عند اللزوم
عاطفي�اً: طلب غري متوق�ع من الرشيك، 
فك�ن واعياً يف ردك لئال تدفع ثمن ترّسعك 

الحقاً 

مهني�اً: تتمتع برسعة البديه�ة وبالقدرة 
واالمتحان�ات  املنافس�ات  خ�وض  ع�ىل 

بنجاح ومهارة
عاطفياً: مرشوع س�فر مع الرشيك بغية 
اس�تعادة اجمل ذكريات امل�ايض وتجديد 

املشاعر والحب

مهني�اً: ي�وم إيجابي تجدد في�ه حيويتك 
وقد ترغب يف االس�تثمار يف الخارج وتكثر 
العام�ة  العالق�ات  وتزده�ر  االتص�االت 
ظروف�ك  تحس�ني  يف  الرغب�ة  عاطفي�اً: 
العاطفية ل�ن تقف عائقاً أم�ام اندفاعك 

وستظهر نتائج ذلك قريباً جداً

مهني�اً: يصغ�ي إلي�ك اآلخ�رون بإعج�اب 
وتحظى بالدعم املهن�ي املطلوب، فيلتفتون 
إليك شاكرين وش�اهدين عىل أعمالك الفّذة 
عاطفي�اً: يطلب منك الي�وم التأّني والهدوء 
والرتاجع قليالً حتى ال توّسع نطاق النزاعات 

مع الرشيك وال تتوّرط يف أي وعود

مهني�اً: ال تت�رصف بعدواني�ة الي�وم مع 
زم�الء العمل وتح�ّل باله�دوء وبالحكمة 
وحاول اس�تيعاب الجميع عاطفياً: تبدو 
محتاراً اليوم أمام مجموعة من القرارات 
املصريية بش�أن االس�تمرار يف العالقة أو 

قطعها

مهني�اً: تح�رز كل ي�وم تقدم�اً يف العمل 
وتنجز الكثري بفض�ل اجتهادك ومتابعتك 
الدقيق�ة لألم�ور عاطفياً: ال تع�رف ماذا 
تريد أن تتبع عقل�ك أم قلبك؟ كن حذراً يف 
قراراتك وتجنب العدائية صحياً: جس�مك 

ميال إىل البدانة برسعة

مهني�اً: قد توج�ه إليك بع�ض االنتقادات 
القاس�ية، لكن�ك تواصل طريق�ك بثبات 
ال  عاطفي�اً:  األه�داف  لتحقي�ق  وق�وة 
تستس�لم أم�ام ضغ�وط الرشي�ك، فه�و 
يحاول دفعك للقيام بما ال ترغب به بغية 

قطع العالقة

مهنياً: مواجهة الصعوبات اليوم، توّفر لك 
ظروفاً أفضل وأكثر استقرار للغد عاطفياً: 
تراك�م الخ�الف م�ع الرشيك يزي�د تعقيد 
االمور وتصبح املعالجة مستحيلة صحياً: 
الضح�ك وامل�رح، هم�ا م�ن أهم وس�ائل 

العيش لحياة أطول وأكثر إستقراراً

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – دول�ة عربية – للنهي – 2 – 
مدينة قربصي�ة – 3 – مرض – 
اإلسم األول لرئيس عراقي راحل 
– 4 – جه�از إعالم�ي – عمل�ة 
أوروبي�ة ألغي�ت – 5 – رجاء – 

دول�ة أس�يوية – 6 – أعرتف – 
ق – ضعف – 7 – نهر عربي  نسَّ
– 8 – ش�اعر عراقي راحل – 9 

– قوة مبعثرة – آلة النسيج .

1 – دول�ة عربي�ة – مناص – 2 
– فنان�ة مرصي�ة معتزل�ة – 3 
– قصد – أرش�د – عكس�ها ولد 
امل�رأة م�ن زوجه�ا األول – 4 – 
األسم الثاني لشاعر أغنية عربي 
راح�ل – أصح�اب – 5 – وضع 

خلسة – موقعة لنابليون – 6 – 
صنف – زي – 7 – عكس�ها من 
أوج�ه القمر – فاكه�ة صيفية 
– 8 – ماركة س�يارات – حرف 
عط�ف – 9 – س�ويدي أخ�رتع 

الديناميت .

سـودوكـو

املقادير:
الحشوه

2⁄1 كيلوغرام لحم عجل مفروم 
3 بصلة كبرية، مفرومه

1 كوب بقدونس مفروم 
ملح حسب الذوق 

فلفل حسب الرغبة
بهار حسب الرغبة

العجينة لعمل االقراص
5 بطاطا حجم متوسط 

1 كوب أرز 
ملح حسب الذوق 

كركم حسب الرغبة
فلفل حسب الرغبة

طريقة تحضري كبة البتيتة جاب
1. لعمل الحشوة، يف مقالة، يقىل اللحم يف 
الزيت حتى يحم�ر ثم يوضع البصل فوق 

اللحم ويقلب املزيج حتى يذبل.
2. يض�اف امللح، البه�ار، الفلف�ل واخري 
والبقدون�س املفروم إىل املق�الة ثم يقلبوا 

وترفع املقالة عن النار.
3. لعمل العجينة، تس�لق البطاطا يف قدر 

عىل النار، تقرش وتهرس جيداً.
4. يف قدر عىل الن�ار، يوضع التمن، امللح، 
الكرك�م واملاء ثم يحرك وي�رتك عىل النار 

ليصبح ليناً.
والبطاط�ا  املطب�وخ  األرز  يوض�ع   .5
املهروس�ة يف مح�رة الطع�ام ويعجنوا 
حتى يتجانس الخليط ثم يوضع يف وعاء.

6. تش�كل كرات م�ن العجينة، تفرد باليد 
وتحىش بالقليل من الحشو ثم تشكل عىل 

هيئة أقراص.
7. تق�ىل أق�راص الكبة يف زي�ت غزير ثم 

ترفع من الزيت وتقدم ساخنة.

كبة البتيتة جاب

فوائد الكمون للدممعلومات  عامة
الكمون يس�اعد عىل خفض مس�تويات السكر يف 
ال�دم وبالتايل يس�اعد يف الحفاظ عىل مس�تويات 
املحتوى الدم الس�ليم يف الجس�م. وه�ذا هو نعمة 
كب�رية لألش�خاص الذي�ن يعان�ون م�ن م�رض 

السكري.
الكمون وعالج االنيميا

ه�ذه البذور غني�ة جدا بالحديد، مم�ا يجعله أحد 
املقومات الصحية الطبيعية الرورية. 

وهذا املحت�وى من الحديد يس�اعد عىل عالج فقر 
ال�دم ويجعل ال�دم غني بالهيموجلوبني ويس�اعد 
أيض�ا يف القي�ام ب�دور الناق�ل من األكس�جني إىل 

الخاليا يف الجسم.
الكمون يقوى املناعة

يت�م تحقيق ه�ذا عن طري�ق الخصائ�ص املضاد 
لألكس�دة والتى تتوفر به. من املعروف أن محاربة 
الشوائب والجذور الحرة يجعل مناعة الجسم عىل 

نحو أفضل يف مكافحة األمراض. 
وهى واحدة من افضل فوائد الكمون عىل االطالق.

اذا كن�ت مهتم بأفضل ما يق�وى املناعة اقرأ ايضا 
فوائد حبة الربكة او الحبة السوداء » ال تقلق سيتم 
فتح املوض�وع ىف صفحة جديدة فقط اضغط عىل 

الرابط ثم اكمل قراءة :(.

التفاح بقرشه.. إكسري الصحة
أفاد خرباء تغذية أملان بأن التفاح 
يعد إكس�ري الصح�ة، إذ إنه يعمل 
عىل تقوية جه�از املناعة ويحمي 
الجسم من أمراض القلب واألوعية 
الدموية والرسطان. ولالس�تفادة 
من هذه الفوائد الصحية، ُينصح 
بتناول ثمرة تفاح عىل األقل يومياً.
وأوضح الخ�رباء أن التفاح يعترب 
للفيتامين�ات واملعادن، إذ  منجماً 
إنه غني بفيتامني »ج» الذي يقّوي 
جهاز املناعة ويحمي الجس�م من 
»الج�ذور الحرة»، وه�ي جزيئات 

ُتلحق أرضاراً بالخاليا وتلعب دوراً 
األورام.  وتك�ّون  الش�يخوخة  يف 
ونظ�را ألن فيتام�ني »ج» يوج�د 
بكث�رة يف الق�رشة، فإن�ه ينبغ�ي 
تن�اول التفاح من دون تقش�ريه.

وإىل جانب فيتام�ني »ج» يحتوي 
التف�اح أيض�اً ع�ىل بروفيتام�ني 
وفيتام�ني  »ب1»  وفيتام�ني  »أ» 
»ب2» وفيتام�ني »ب6»، كم�ا أنه 
غن�ي باملع�ادن مثل البوتاس�يوم 

والكالسيوم والحديد. 
بصف�ة  البوتاس�يوم  ويعم�ل 

خاص�ة عىل تنش�يط عملية أيض 
العضالت واألعص�اب. وباإلضافة 
إىل ذل�ك، يحت�وي التف�اح عىل ما 
يعرف بمركبات النب�ات الثانوية، 
الت�ي تعم�ل ع�ىل تقوي�ة جه�از 
أم�راض  م�ن  والوقاي�ة  املناع�ة 
القل�ب واألوعية الدموية إىل درجة 

معينة. 
كم�ا أظهرت بعض الدراس�ات أن 
الثانوية يمكنها  النب�ات  مركبات 
خف�ض خط�ر اإلصاب�ة ببع�ض 

األمراض الرسطانية.

ال ترم�وا بع�د الي�وم بأجهزة 
البالونات  الهاتف الخل�وي او 
املس�تعملة او غ�ري ذل�ك م�ن 
او  البالس�تيكية  النفاي�ات 

املعدنية الت�ي يمكن تدويرها 
كالت�ي  ازي�اء  اىل  وتحويله�ا 
عرضت امس  االول يف عاصمة 

مقدونيا، سكوبي.

ياباني�ان  عروس�ان  اس�تغل 
لزه�ور  الس�نوي  املهرج�ان 
النبات�ات  يف حديق�ة  الزنب�ق 
ملي�ون  حي�ث  طوكي�و،  يف 

و500 ال�ف زنبقة.. لالحتفال 
حض�ور  وس�ط  بزواجهم�ا 
االه�ل واالصدق�اء وعدد كبري 

من السائحني.

أزياء من النفايات

زفاف وسط حديقة الزنبق

من جيادل من ؟!
من هنا وهناك

حسني الساعدي
  

أختل�ف الذئب مع الحم�ار ذات يوم عىل 
لون العشب !

قال الحمار : لون العشب أصفر
لكن الذئب قال : لون العشب أخر

واختلفا كثرياً ، ولم يصال إىل حل ، وأخرياً 
قرّرا أن يتحاكما إىل ملك الغابة .

ب�دأت املحاكمة ، وكلٌّ أدىل بُحّجته ، وعند 
إص�دار الحك�م تلّه�ف الجميع لس�ماع 

كلمة العدالة .. 
وإذا باألسد خّيب آمال الحارضين جلسة 
الحك�م ، فقد حكم عىل الذئب بالس�جن 

ملدة شهر واحد ، وبرباءة الحمار !
أس�تنكر الذئب وقال : سّيدي أليس لون 

العشب أخر ؟

قال األسد : بىل
قال الذئب : إذاً ملاذا حكمت عيّل بالسجن 

وأنا لم أخطئ الرأي ؟
قال األس�د : صحيح إنك لم تخطئ الرأي 
لكنك أخطأت عندما جادلت الحماَر عىل 
مس�ألٍة كهذه ، لذلك أمرُت بسجنك لكي 
تعت�رب وال تج�ادل م�ن ال يس�توعب وال 

يفهم وليس بأهل لذلك !

سجل الغواصون يف منتجع 
الغردقة املرصي املطل عىل 
البحر األحمر يف موس�وعة 
القياس�ية  لألرقام  غينيس 
يف  جدي�دا  قياس�يا  رقم�ا 
أكرب عملي�ة غوص لتطهري 

البحر. 
العملي�ة يف ي�وم  ونظم�ت 
البيئة العاملي يوم 5 حزيران 
وش�ارك فيها 614 غواصا 
من بينهم خالد رامي وزير 

الس�ياحة امل�رصي. ونظم 
الح�دث الغ�واص امل�رصي 
أحمد ج�رب صاح�ب الرقم 
القي�ايس يف الغوص ألعمق 
تج�اوزت  والت�ي  مس�افة 
أل�ف ق�دم )332.45 مرت(. 
ق�د  ظب�ي  أب�و  وكان�ت 
القي�ايس  الرق�م  س�جلت 
السابق ألكرب عملية غوص 
بعدد مش�اركني بل�غ 300 

مشارك.

غواص يسجل رقاًم قياسيًا
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الرقص عىل بقايا وطن
ات امض���اء

مناضل الفياض

مس���احة لل���راي

ع�ى كل م�ن يمل�ك قلم�ا أو لس�انا أن يتفكر ولو 
قليال...

• م�ن ه�و الداع�ي ؟ ه�ل جاءنا م�ن كوكب آخر 
غ�ر كوكبنا..؟ ه�ل جاءنا بدين جديد ا وإس�الم آخر ا 

ورشيعة أخري غر رشيعتنا ؟!
• األف�كار الداعش�ية ه�ي نتيجة نص�وص وتراث 
حش�ونا ب�ه املناه�ج واملح�ارضات والن�دوات ومنابر 

املساجد وتلقته العقول دون أن يتم فرزه ...
• ه�ل جاء هؤالء الدواعش بنصوص غر النصوص 
التي عرفناها ؟ هل جاؤوا بعقيدة غر عقيدتنا؟ اتحدي 
من يأتي بنص واحد من نصوصهم ليس من أبجدياتنا 
وال يف أمه�ات كتبنا.... اتحدي من يأتي بقول واحد من 

أقوالهم ليس واردا يف مدخراتنا الثقافية الدينية
• أننا نمارس التمويه واس�تنكار داعش العسكري 

بينما نضمر يف العقول داعش الفكري
• التنظيم�ات الداعش�ية تس�تغل الش�باب وتدني 
مس�توى التعلي�م العام ال�ذي نجم عن�ه حتمية تدني 

املستوى العام بالتعليم الجامعي ..
حي�ث ط�رق التعلي�م الت�ي ال ه�م له�ا وال غاي�ة 
س�وى ملء الرؤوس وحش�وها دون االهتمام بالفهم 
واالس�تيعاب تدل ع�ى تل�ك االس�اليب التعليمية التي 
تعتمد عيل التلقني والحفظ والدروس الخصوصية التي 
يعتمد فيها الطاب عيل غرة يف التفكر وايجاد الحلول 

دون املناقشة أو الحوار.. 
إضاف�ة إىل اس�تغالل العاطف�ة الديني�ة واألح�الم 

الوردية لشباب .
ناهي�ك عن ضعف الخطاب الديني وعدم قدرته عى 
التوافق مع مس�تجدات العرص الحديث ومش�كالته يف 

املجتمع املدني
• لنمتلك الش�جاعة يف ق�ول الحقيق�ة... ولنتوقف 
عن تربئ�ة مجتمعنا ومناهج تعليم أبناءنا ومدارس�نا 
ومعاهدنا التعليمية وتقييمنا لآلخر من الغلو الفكري

• لنمع�ن النظر يف أفكار جماعات الضالل والتكفر 
والدم�ار لنجد أنهم نتاج ثقافتن�ا وعاداتنا وما اطلقنا 

علية اسم الثوابت ... 
تصحي�ح الخطاب الدين�ي لن يك�ون ذات قيمة إال 
باجتث�اث الج�ذور وج�رف الب�ذور-;- العفن�ة .-;-..

وكفانا دروشة و دفن رؤوس يف الرمال!

محمد رجب التركي

  الطائفي�ة تنم�و يف املجتمع�ات الجاهل�ة واملتخلف�ة  وهي 
تتناس�ب تناس�با عكس�يا مع الديمقراطية والوع�ي الجمعي , 
التطرف الديني والقومي قد مزقا املجتمع العراقي منذ س�تينات 
القرن امل�ايض ولم يكن وليد االحت�الل , إذ أن الحزب القومي اي 
حزب البعث قد أسس لهذا الدمار وعمل عى تدمر البنى التحتية 
للديمقراطي�ة , قمع األحزاب الوطنية وزج  واعدم الش�خصيات 
الوطني�ة الديمقراطي�ة التقدمية و املثقفني واألدباء والش�عراء 
يف الس�جون , وهروب الكفاءات منه�م  اىل خارج العراق وصادر  
األدبيات الثقافية من األس�واق واملكتبات العامة وانترشت األمية 
والبطالة نتيجة الحروب املتعاقبة التي أرضت باملجتمع نفس�يا 
وثقافي�ا واقتصاديا .  االحتالل والحكومات املتعاقبة التي عملت 
عى مبدأ املحاصصة الطائفية  مما س�اعد عى    توس�عة دائرة  
الجه�ل واألمية والتخلف واس�تبدلت التعصب القومي بالتعصب 
الديني مع االستمرار عى الحروب ولكن هذه املرة حروب داخلية 
وليس�ت خارجي�ة مث�ل مافعل ص�دام , ومثل ماظه�ر املداحني 
بالتعصب القومي ظهر املداحني بالتعصب الديني  وبالتايل عملوا 
عى تأجيج املشاعر الطائفية , التعصب القومي والتعصب الديني 
كالهم�ا يعيش�ان يف أجواء واحدة ويتغذيان م�ن جذر واحد مثل 
النازية والفاش�ية والنتيجة واحدة دمار بدمار. رب قائال يقول , 
بعد االحتالل  تحسنت الرواتب وأصبح املواطن يعيش يف بحبوبة 
اقتصادي�ة نقول له هذا يعود  الرتفاع س�عر برمي�ل النفط مما 
أدى اىل زيادة ملحوظة يف امليزانية العامة للحكومة والتي بدورها 
ساعدت عى االرتفاع بمستوى املعيشة فلم تتطور الصناعة ولم 
تنم�و الزراعة ب�ل العكس تماما . اذا كان ص�دام وحزبه الفايش 
يع�رف يف أدبياته بالديمقراطية لكن�ه اليطبقها ,  فأن أصحاب 
التدي�ن املتط�رف  اليعرف�ون بالديمقراطي�ة وغ�ر موجودة يف 
أدبياتهم ولكنهم يتداولوها بخطاباتهم فهم   يتداولوها من اجل 
االس�تهالك االعالم�ي فقط, الن الديمقراطي�ة مطلب جماهري 
ف�أن هذه األحزاب القومية واإلس�المية  يعمالن عى اس�تغفال 
الجماه�ر ويحاوالن زج الجماهر يف متاه�ة الحروب املتواصلة 
م�ن اج�ل بقائه�م يف الس�لطة . فكالهم�ا يعم�الن بالض�د من 

الديمقراطية الن الديمقراطية عدوهم اللدود .
اليمك�ن بن�اء مجتم�ع ديمقراط�ي ب�دون الديمقراطي�ني 
الحقيقي�ني أصحاب نظرية الديمقراطي�ة االجتماعية, املؤمنون 
الحقيقيون بالديمقراطية والعدالة االجتماعية واملس�اواة الذين 
يعملون بصدق و أمانة , نحن نعيش أيام حاسمة تتعلق بمصر 
وطن وش�عب عان م�ن االضطهاد الس�يايس واالجتماعي وصرب 
اكث�ر مما صرب  نب�ي أيوب , نبي أيوب صرب 18 س�نة عى بالئه, 
ورضب املثل به  , أما الش�عب العراقي فهو صابر منذ س�تينيات 
الق�رن امل�ايض ولم يرضب ب�ه املثل عى قوة تحمل�ه وصربه بل 
مازالوا  ينكلون به ويرقصون عى جراحاته ويستنزفون ماتبقى 

منه  فهل هناك شعب تحمل مثلما تحمل الشعب العراقي .

ال�داع�ش�ي

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
                 تت��ض���ام������ن م��ع االب��ط��ال


