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غالباً ما حتمل
ً  املقولة القصيرة كثيرا

 من احلكمة

فصل جديد من »صراع السلطات«

      المستقبل العراقي / خاص

 أب�دت مص�ادر سياس�ية, أم�س 
انزعاجه�ا م�ن تصريحات  الثالث�اء, 
س�ليم  الن�واب  مجل�س  رئي�س 
الجبوري بش�أن النازحي�ن وتحميله 
الحكوم�ة مس�ؤولية ع�دم االهتمام 
به�م، الفت�ة إل�ى حديث الجب�وري ال 
ينسجم مع خطاب حس�ن النية الذي 
المص�ادر  الحكومة.ووقال�ت  تبدي�ه 
ل�«المس�تقبل العراق�ي« ان »تصعيد 
المواق�ف من قبل رئي�س البرلمان ال 
ينس�جم مع بادرة حس�ن النوايا التي 
أبداه�ا رئي�س مجلس ال�وزراء حيدر 
العب�ادي لب�دء صفح�ة جدي�دة م�ن 
التش�ريعية  الس�لطتين  العالق�ة بين 
والتنفيذية بع�د أن احتدم الخالف في 

زمن الحكومة السابقة«.
وق�ال الجبوري في وقت س�ابق, 
بان الحكومة تجاهلت ٣ مليون نازح, 
وهي لم تؤمن لهم ابسط المتطلبات.   
وعلق�ت المص�ادر عل�ى تصريح�ات 
الجب�وري بالق�ول أن�ه »تح�دث من 
منصب�ه بمنطق حزب�ي )ضيق( على 
عكس العبادي ال�ذي لم يظهر منه ما 
يؤش�ر انه يمثل كتلة سياسية معينة 
منذ تسلم مهامه كرئيس وزراء كدليل 
حسن نية سياس�ية من قبل التحالف 
الوطن�ي«. واعتبرت المصادر ما قاله 
الجب�وري »تصعي�د ف�ي المواق�ف«, 
مؤك�دة ان »الحكوم�ة تنف�ق أم�وال 
طائل�ة عل�ى اكب�ر حمل�ة عس�كرية 
الس�ترداد م�دن النازحي�ن وهو جهد 
المص�ادر  له�ا«. ووصف�ت  يحس�ب 

تصريح�ات الجب�وري ح�ول اندف�اع 
النازحي�ن باتجاه تأيي�د »داعش« في 
حال اس�تمر الوضع عل�ى ماهو عليه 
ب�«غي�ر المس�ؤولة«. معتبرين هكذا 

كالم تشجيع وتأييد لإلرهاب.      
وأردفت المصادر بالقول, أن »من 
تحدث عنهم الجبوري, قد س�بق وان 
اندفعوا باتجاه )داعش( واحتضنوهم 

لسنوات«.
يذكر أن تنظيم )داعش( قد فرض 
س�يطرته على مدينة الموصل، مركز 
محافظ�ة نين�وى،)405 ك�م ش�مال 
العاصم�ة بغ�داد(، في )العاش�ر من 
حزيران 2014(، وامتد نشاطه بعدها، 
إلى محافظ�ات صالح الدين وكركوك 
وديال�ى وغيرها، م�ا أدى إلى موجة 

نزوح كبيرة في العراق.
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في الذكرى األولى لسقوط الموصل 
اإلرهابي�ة,  »داع�ش«  عصاب�ات  بي�د 
وفق مخطط ال يخلو م�ن »المؤامرة« 
المحلي�ة والدولي�ة, الت�ي تصادف في 
مثل ه�ذا اليوم من ش�هر حزيران في 
الع�ام الماض�ي, م�ا زال »المصالوه« 
أس�رى لدى العصابات التكفيرية التي 
مارس�ت ش�تى أنواع الجرائم والظلم 
واإلرث  جه�ة,  م�ن  المدنيي�ن  ض�د 

الحضاري والتاريخي للمدينة من جهة 
أخرى.ويحاول »داعش« تغيير الصورة 
الس�يئة لنكب�ة, العاش�ر م�ن حزيران 
الماض�ي,  إل�ى »انتص�ار« م�ن خالل 
تنظيم احتفال كبي�ر في المدينة تحت 
تهديد السالح والضغط على المواطنين 

لكي يقوموا بتزيين الشوارع.    
وبالرج�وع إلى س�يناريو س�قوط 
المدين�ة, ف�ان »داع�ش« ب�دأ الهجوم 
على الجانب األيمن من الموصل بنحو 
ألفي مقاتل واس�تهدف مقر الش�رطة 

االتحادي�ة، بعده�ا س�قطت المناطق 
األخ�رى بالتتاب�ع في ظ�رف غامض 
سادته »اإلشاعة« مما اثر بشكل كبير 
على نفس�ية القوات األمنية  والجنود 

مما أسفر عن انكسار كبير.
وق�د خل�ف س�قوط الموص�ل بيد 
اإلره�اب وم�ا تبع�ه م�ن تم�دد ال�ى 
المناطق المحاذية األخرى, اكبر موجة 

نزوح في تاريخ العراق.
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خطأ العبادي.. أم عدم لياقة أوباما؟
     التحليل السياسي /غانم عريبي

وأصح�اب  المغرض�ون  ظ�ن 
والكراهي�ة  الوش�اية  مواق�ع 
إنن�ا س�نتأثر  السياس�ي  والحق�د 
كثي�راً بالمقط�ع التلفزيوني الذي 
انتش�ر كالن�ار ف�ي الهش�يم وهو 
يظه�ر العب�ادي جالس�اً فيما كان 
م�ع  بالحدي�ث  منش�غالً  اوبام�ا 
ش�خصيات دولي�ة أو ان العب�ادي 
ستتأثر شعبيته بهذا الكالم، ونحن 
نق�ول له�م ان العب�ادي ترس�خت 
ش�عبيته أكثر حي�ن أظهر المقطع 
التلفزيون�ي الرئيس وهو يش�تغل 
على اس�تثمار فرصة وجود اوباما 
للحديث معه ع�ن العراق وتذكيره 

بالدعم المطلوب.
العبادي يش�تغل بمنطق آخر ال 
عالقة ل�ه باالتكيت�كات التي اعتاد 
اللق�اءات  ف�ي  الفارغ�ون  عليه�ا 
الدولية والعربي�ة التي لم تغن ولم 
تسمن من جوع ويسعى إلى إفهام 
المجتمع الدولي أن العراق بحاجة 
إل�ى المزيد من الدعم من أجل طرد 
»داع�ش« والقض�اء عل�ى تنظي�م 
المجتم�ع  بق�ي  واذا  اإلرهاب�ي، 
الدول�ي ي�راوح مكانه  ول�م يقدم 
الدعم الكافي للعراق فان الدواعش 
الع�راق  م�ن  العال�م  س�يهددون 

وسوريا.
حين شاهدت الفيلم او المقطع 
الذي يظهر انشغال اوباما واهتمام 

العبادي ادركت ان الرئيس االمريكي 
اللياق�ات  ويفتق�د  »مس�طول« 
الدبلوماس�ية التي تضعه في خانة 
الرؤوس�اء المميزي�ن ف�ي العال�م 
رغم كونه رئيس الواليات المتحدة 
االمريكي�ة اذ كان علي�ه ان يش�عر 
بوجود الرئي�س العبادي خلفه هو 
ووزير التخطيط س�لمان الجميلي 
فيس�ارع الى تحيتهم�ا على االقل 
الى محاوريه رئيس�ة  واالنصراف 
البن�ك الدول�ي والرئي�س اليوناني 
لكن هذا »المس�طول« تح�رك إلى 
مزي�د م�ن تأس�يس مس�افة ف�ي 
الحديقة الخاصة بالمؤتمر الدولي 
الخاص بال�دول الس�بعة، وتغافل 
وجود العب�ادي ووزي�ر التخطيط 
العراقي، لكن من دون ان يعني هذا 
وجود مسافة بين العبادي واوباما 
قائم�ة  كان�ت  الت�ي  كالمس�افة 
بي�ن اوبام�ا والحكومة الس�ابقى 
خصوص�ا في الس�نة االخيرة. كل 

ه�ذا اليه�م.. م�ا يه�م ان الرئيس 
اوباما تحدث في الي�وم التالي عن 
المعركة مع »داع�ش« والحكومة 
والتحدي�ات  الحالي�ة  العراقي�ة 
السياسية التي تواجهها في الداخل 

التي تش�كلها المعركة  والتاثيرات 
عل�ى الحكوم�ة وعل�ى العالق�ات 
العراقي�ة االمريكي�ة، لكن الرئيس 
االمريكي اش�ار ايض�ا  ان العبادي 
اتخ�ذ خط�وات مهمة وج�ادة من 
الوح�دة  المض�ي بحكوم�ة  اج�ل 

الوطنية التي تس�توعب المزيد من 
الس�نة في العملية السياسية لكنه 
ح�ذر بع�ض االجنح�ة السياس�ية 
ف�ي الحكوم�ة والدول�ة والعملية 
السياسية من االستمرار في العمل 

على تعكير صفو الحكومة!.

في اعتقادي واعتقاد كثيرين ان 
الفيلم المستقطع الوباما ورئيسة 
اليوناني هو  »الدول�ي« والرئي�س 
م�ن ذات الق�وى واالجنح�ة الت�ي 
االمريك�ي م�ن  الرئي�س  حذره�ا 
مغبة االستمرار في التنغيص على 

حكوم�ة الرئي�س العب�ادي -وهي 
ق�وى اليمكنها الس�كوت والعودة 
ال�ى مكاتبه�ا والعمل باالنس�جام 
م�ع المصال�ح الوطني�ة العليا بل 
العمل بمنطق التآمر على الحكومة 
بغي�ة اس�قاطها والع�ودة مجدداً 

الى الس�لطة تماماً مثل البعث بعد 
س�قوط النظ�ام.. بنف�س اللهف�ة 
وال�روح التآمرية ف�ي العبث بالبلد 

والتامر عليه!.
لهؤالء نود ان نقول ربع جملة: 
لقد جربكم الش�عب العراقي طيلة 
س�نوات وانت�م تنعم�ون بخيرات 
البل�د والموازن�ات الملياري�ة التي 
كنتم تتصرفون بها باسم االكثرية 
والتحالفات السياس�ية المشبوهة 
وحولت�م  االمان�ة  خنت�م  لكنك�م 
البلد ال�ى حديقة خلفي�ة البنائكم 
االبناء  واحالمك�م وحت�ى البن�اء 
والنريد س�رد الوظائ�ف والمواقع 
الت�ي تحول�ت ال�ى مل�ك عضوض 
لكم والبنائك�م، لكنكم في النهاية 
س�قطتم في ف�خ الق�وى الكبرى 
التي اوم�أت اليكم باعت�زال العمل 
والدولة والتصدي وذهبتم بعارها 
وش�نارها فلم�اذا تتام�رون اليوم 
والهن�ة  الزل�ة  عل�ى  وتش�تغلون 

المقاط�ع  او  الصغي�ر  والخط�أ 
التلفزيونية الخائبة؟!.

ان الخط�أ لي�س ف�ي اللقط�ة 
التلفزيني�ة الت�ي اردتموها منصة 
للحدي�ث الخش�ن عن العب�ادي بل 

الخط�أ بوجودك�م اح�راراً خ�ارج 
قفص المحاكمات الوطنية!.

م�ن  تن�زف  دم  قط�رة  كل  ان 
ش�ريان مقاتل في الحشد الشعبي 
وسرايا المقاومة والجيش العراقي 
القي�ادات  تل�ك  تتحمله�ا  الباس�ل 
الفاس�دة التي كان�ت موجودة في 
الموص�ل وكل قطرة ته�رق اليوم 
في جبهة القتال على طول الجبهة 
الممتدة مع داعش ومع المش�روع 
االقليم�ي ال�ذي يموله�ا والدول�ي 
الس�بابه  عليه�ا  يس�كت  ال�ذي 
االمنية والسياس�ية انم�ا تتحملها 
تلك االجنحة السياس�ية الفاس�دة 
التي اش�ار اليها الرئيس االمريكي 
العب�ادي  الرئي�س  وامت�دح فيه�ا 
الحكوم�ة  ادارة  ف�ي  وكفائت�ه 

العراقية.
لق�د قاله�ا اوبام�ا ان العبادي 
ورث حم�ال ثقي�ال م�ن المش�اكل 
ان  المنطق�ي  وم�ن  واالزم�ات 
يق�ف المجتمع الدول�ي الى جانب 
قتاله�ا  ف�ي  العراقي�ة  الحكوم�ة 
ض�د داعش. ش�عرت وانا اش�اهد 
الفيل�م بتعاطف كبير م�ع الرئيس 
العبادي وشعور باالزدراء للرئيس 
االمريك�ي ال�ذي تذك�رت مقطع�ا 
تلفزيوني�ا وهو يضرب بكاس نبيذ 
من قبل زوجته اثناء حفل استقبال 
اقيم له في تايلند وشتان بين تغافل 
اوباما للعبادي ومشهد كأس النبيذ 

الذي تناثر فوق راس الرئيس!.

كردستان قدم يف العراق.. وأخرى تبحث عن االنفصال
     بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت حكومة إقلي�م كردس�تان، أمس 
الثالث�اء، أنه�ا مس�ؤولة ع�ن ادارة االقليم 
عل�ى الرغم م�ن كونها ج�زءاً م�ن العراق، 
وفيم�ا بينت ان جمي�ع االحتم�االت واردة 
إذا استدعت الضرورة، شددت على ضرورة 

دعم البيشمركة لمحاربة )داعش(.
إقلي�م  حكوم�ة  رئي�س  نائ�ب  وق�ال 
كردس�تان، قب�اد طالباني، في بي�ان تلقت 
إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي«  »المس�تقبل 

إدارة  ع�ن  مس�ؤولة  اإلقلي�م  »حكوم�ة 
وخدم�ات  والموظفي�ن  كردس�تان  إقلي�م 
المواطنين« مشيرا الى ان »اإلقليم جزء من 
العراق ومازال اقتصادياً مرتبطاً بالحكومة 
االتحادية«. واض�اف، طالباني انه« بالرغم 
م�ن وج�ود اتفاق بي�ن اإلقلي�م والحكومة 
االتحادي�ة وال�ذي ت�م تثبيته رس�مياً وفقاً 
الحكوم�ة  أن  إال   2015 ميزاني�ة  لقان�ون 
االتحادي�ة لم تلتزم ال�ى اآلن بهذا االتفاق«، 
موضح�اً ان »الجمي�ع ملتزم�ون بتطبي�ق 
القان�ون والدس�تور وبالتزامن�ا بالقان�ون 

أثبتنا أننا نريد حل جميع المش�اكل بالحوار 
ووفقاً لالتف�اق المبرم مع بغداد«. وأش�ار 
نائب رئيس حكومة االقليم الى أن »شركاءنا 
ال يريدون حل المش�اكل به�ذه الروح لذلك 
من السهولة قطع قوت شعب كردستان في 
وقت تس�تلم المحافظ�ات العراقية األخرى 
ميزانيتها وحتى المناطق التي تحت سيطرة 
ارهابي�ي )داعش( »،مش�دداً عل�ى ان »هذا 
غدر كبير يلحق بش�عب إقليم كردس�تان«. 
ولف�ت الطالباني الى إن »جميع االحتماالت 
واردة وبي�ن أيدينا وإذا اس�تدعت الضرورة 

والحاجة نس�تطيع اتخاذ جميع القرارات«. 
وبش�أن دع�م ق�وات البيش�مركة اوض�ح 
طالباني، إن »هناك مساعدات كثيرة للقوات 
التي تقاتل عناصر تنظيم )داعش( االرهابي 
إال أن أننا في هذا الوقت بالذات ال نريد كالماً 
جميالً بق�در حاجتنا الى مس�اعدات ودعم 
أكبر لقوات البيش�مركة خاصة المساعدات 
العس�كرية من الس�الح والذخائ�ر«. وتابع 
الطالبان�ي »إذا ما كانت المس�اعدات بطيئة 
م�ن المجتمع الدول�ي نعتقد أنها س�تكون 
بطيئة أكثر حتى تصل العراق وهذه مشكلة 

أخرى في وقت تحتاج قواتنا الى األس�لحة 
والذخيرة واالحتياجات العس�كرية األخرى 
الت�ي تص�ل بطيئة م�ن الخارج ال�ى العراق 
م�ا تفاق�م م�ن المش�كلة بالنس�بة لقوات 
البيشمركة والعراقية«. واعرب نائب رئيس 
حكوم�ة االقليم عن »أس�فه بش�أن انعقاد 
ع�دد من المؤتمرات الدولي�ة حول االرهاب 
وعدم دعوة إقليم كردس�تان الى المشاركة 
فيه�ا مع أن اإلقليم ج�زء رئيس في الحرب 
ضد االرهابيي�ن وقدم العديد م�ن القتلى«، 

مبيناً ان »السبب هو العراق«.

اطباء بال حدود: العراق يشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود 

حقوق االنسان تطالب بإحالة مرتكبي جمزرة »سبايكر« 
اىل اجلنائية الدولية

البرلمان طالب باسماء مرتكبي جريمة

     بغداد / المستقبل العراقي

اعتب�رت المنظمة الطبي�ة الدولية »أطباء 
بال ح�دود«، أم�س الثالثاء، ان العراق يش�هد 
»اس�وأ ازمة إنس�انية م�ر بها خ�الل العقود 
األخيرة«، مشيرة الى انها واحدة من منظمات 
دولي�ة »قليل�ة جداً« تعمل في مناطق ش�مال 
ووس�ط العراق الت�ي التجأ إليه�ا النازحون. 
وقال رئيس بعث�ة المنظمة فابيو فورغيوني 

في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »العراق يش�هد أس�وأ أزمة إنس�انية 
م�ر به�ا خ�الل العق�ود األخي�رة«، مبينا ان 
»آالف الس�كان، وباألخص وس�ط العراق، ال 
يحصل�ون على المس�اعدات اإلنس�انية وهم 
بحاج�ة ماس�ة إليه�ا«. واض�اف فورغيوني 
أنه »بالرغم من ضخامة احتياجات الس�كان، 
إال أن االس�تجابة اإلنس�انية ترك�ز بمعظمها 
عل�ى المناط�ق اآلمنة مثل المنطق�ة الكردية 

في العراق«، مش�يرا ال�ى ان »أطباء بال حدود 
واح�دة من منظم�ات دولية قليل�ة جداً تعمل 
في مناطق ش�مال ووس�ط العراق التي التجأ 
إليها الس�كان الذين فروا من النزاع«. واعرب 
احتم�ال  »إزاء  للغاي�ة  قلق�ه  فورغيونيع�ن 
انتش�ار العن�ف باتج�اه مدن أخ�رى مكتظة 
بالسكان«، الفتا االى ان »األمر الذي قد يؤدي 
إلى مزيد م�ن النزوح«. ودع�ا كافة األطراف 
الفاعلة ف�ي العراق الى »ب�ذل أقصى الجهود 

الممكن�ة لتأمي�ن حصول الس�كان العراقيين 
الفاري�ن م�ن وجه العن�ف على المس�اعدات 
اإلنس�انية«. يش�ار الى ان منظم�ة أطباء بال 
حدود تعمل على توس�يع عملياتها في وسط 
وش�مال العراق، وتدير فرق المنظمة الطبية 
عيادات متنقلة في محافظات كركوك وصالح 
الدي�ن وديالى ونينوى وبغداد، من أجل توفير 
الرعاي�ة الصحي�ة للس�كان الذي�ن ف�روا من 

مناطق النزاع، إضافًة إلى السكان المحليين.

     بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت لجنة األم�ن والدف�اع البرلمانية، 
أمس الثالثاء، إنها قدمت طلبا الى المحكمة 
الجنائي�ة العلي�ا لتزويدها بقوائم بأس�ماء 
»س�بايكر«  قاع�دة  بمج�زرة  المتورطي�ن 
بمدين�ة تكريت، مبينة أن االعالن الرس�مي 
للتقري�ر التحقي�ق بالجرم�ة متوق�ف على 

وصول الطلب.
وق�ال عض�و اللجن�ة عب�اس الخزاع�ي 
إن »لجن�ة األم�ن والدفاع قدم�ت طلبا الى 
المحكم�ة الجنائية العليا لتزويدنا بأس�ماء 
نح�و 590 متورطا بتنفيذ جريمة س�بايكر 
ال�ى جانب عناوين س�كناهم لتضمنيها في 

التقرير الشامل الخاص بالمجزرة«.
واض�اف الخزاع�ي ان »اللجن�ة بإنتظار 
وصول قوائم االسماء من المحكمة الجنائية 
العالن نتائج التقرير بشكل مفصل«، مشيرا 
الى ان »التقرير مكتمل وتنقصه فقط فقرة 

اسماء المتورطين بالجرمة«.
وعرض مجلس الن�واب في اذار/مارس 
الماضي تقريرا اوليا لجريمة سبايكر اعدته 
اللجن�ة النيابية التي راس�ها حام�د المطلك 
لكش�ف مالبس�ات الجريمة، لك�ن التقرير 
واج�ه انتق�ادا كبيرا م�ن اعض�اء المجلس 
وعوائل ذوي ضحايا سبايكر لعدم تأشيره 

اسماء المتورطين بالجريمة.
وقت�ل تنظي�م »داع�ش« االرهاب�ي في 
حزيران/يونيو الماض�ي نحو 1700 مدني 
من طلب�ة قاعدة القوة الجوي�ة في تكريت 
بعد اقتيادهم الى مجمع القصور الرئاس�ية 

وسط المدينة.

العلي�ا  المفوضي�ة  ذل�ك، طالب�ت  إل�ى 
لحق�وق االنس�ان االم�م المتح�دة ب�إدراج 
مجزرة س�بايكر على الئح�ة جرائم االبادة 

الجماعية.
وقال عضو المفوضي�ة فاضل الغراوي 
ان عصابات داع�ش االرهابية ارتكبت اكبر 
جريم�ة وحش�ية وجريم�ة اب�ادة جماعية 
بإعدامها اكثر من 1700 ش�خص في قاعدة 
س�بايكر ف�ي تكريت عل�ى خلفي�ة طائفية 

بقصد االبادة ممنهجة.
الجريم�ة  ه�ذه  ان  الغ�راوي  واض�اف 
الوحشية تصل الى مصاف االبادة الجماعية 
وفق النظام االساس�ي للمحكم�ة الجنائية 
الدولي�ة. واض�اف ان عل�ى االم�م المتحده 
ان ت�درج ه�ذة الجريمة على الئح�ة االبادة 
بإحال�ة  دول�ي  ق�رار  واص�دار  الجماعي�ة 
المحكم�ه  ال�ى  الجريم�ة  ه�ذة  مرتكب�ي 
الجنائي�ة الدولي�ة ومالحقته�م ف�ي إيجاد 

جمي�ع المحافل الدولية وف�ي نفس الوقت 
مطالب�ة الحكوم�ه العراقية باإلس�راع في 
تقدي�م الرعاي�ة الكامل�ة لعوائل الش�هداء 
والمفقودي�ن في هذة الجريم�ة والتحقيق 
م�ع الجه�ات الحكومي�ة الت�ي ل�م تصرف 
منحة ال 10 مليون دينار المخصصة لعوائل 

شهداء سبايكر.
وكان داع�ش ق�د اقدم على اع�دام نحو 
١٧٠٠ م�ن طلبة وجنود كلية عس�كرية في 
اط�راف تكريت مركز محافظة صالح الدين 

تعرف باسم سبايكر.
ووف�ق صور ومقاطع مصورة نش�رها 
مؤيدون للمتشددين فان المتطرفون اطلقوا 
النار عل�ى الضحايا من مس�افات قريبة ثم 
ج�رى دفنهم ف�ي مقابر جماعي�ة بالعراء. 
وكانت تقارير منظم�ات دوليه بينها االمم 
المتحدة ق�د قالت ان الحادث يرقى لمصاف 

جرائم الحرب.

     بغداد / المستقبل العراقي

الته�م حريق نش�ب ف�ي احد 
مخيمات النازحي�ن في خانقين 
خس�ائر  اي  دون  خيم�ة   43

بشرية.
وق�ال مدي�ر هج�رة خانقين 
علي غ�ازي اغا ان حريقا نش�ب 
في مخيم علياوة للنازحين شرق 
خانقي�ن نتيج�ة ح�ادث عرضي 
بس�بب  للخب�ز  »تن�ور«  س�ببه 
تس�ريب الن�ار بفع�ل العواصف 
ال�ى  الني�رات  وامت�داد  العالي�ة 
عشرات الخيم القريبة من مكان 

الحادث.
وبي�ن اغ�ا ان الحادث س�بب 
ح�رق 43 خيم�ة واصاب�ة ع�دد 
م�ن النازحين مع الح�اق اضرار 

مادية.
وعزا اغا اس�باب الحريق الى 
تقارب الخيم وعدم ترك مسافات 
امان بحس�ب المعايير المعتمدة 
لنصب المخيمات الدولية منتقدا 
 )UNHCR( منظم�ة  اهم�ال 
الدولية لمطال�ب هجرة خانقين 
منذ اش�هر ع�دة بترك مس�افات 
ام�ان بي�ن الخي�م . وتعرض�ت 
لح�وادث  خانقي�ن  مخيم�ات 
حرائق خالل العام الماضي اودت 
بحياة عدد من النازحين. ويقطن 
مخيمات النازحي�ن في خانقين 
نح�و 14 ال�ف اس�رة نزحت من 
مناطق التوت�ر االمني في ديالى 
بع�د اج����تي�اح تنظيم داعش 
لعدة مناطق بديالى خالل االشهر 

الماضي.

حريق يلتهم
43 خيمة يف خميم للنازحني 

بخانقني
     بغداد / المستقبل العراقي

أكد قائد الشرطة االتحادية الفريق رائد شاكر 
ج�ودت، أمس الثالثاء، أن القوات االمنية تمكنت 
من قتل 23 »ارهابيا« من تنظيم »داعش« وتدمير 
س�بع عجالت تابعة للتنظيم ف�ي قاطع حمرين 
بمحافظ�ة ص�الح الدين. وقال ج�ودت في بيان 
تلقت »المس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »قوة 
من مغاوير الش�رطة االتحادية والحشد الشعبي 

ش�نو، اليوم، هجوم�ا مباغتا على رت�ل لتنظيم 
داع�ش في قم�ة جب�ل بسالس�ل ت�الل حمرين 
بمحافظ�ة ص�الح الدي�ن«. واضاف ج�ودت ان 
»الهجوم اسفر عن مقتل 23 عنصرا من التنظيم 

وتدمير سبع عجالت تابعة لهم«.
وتتواصل العمليات العس�كرية في محافظة 
ص�الح الدين لتحرير ما تبقى م�ن المناطق التي 
س�يطر عليها تنظيم »داعش«، وسط تقدم كبير 

للقوات األمنية والحشد الشعبي.

     بغداد / المستقبل العراقي

ع�ن  الثالث�اء،  أم�س  النف�ط،  وزارة  أعلن�ت 
مباشرتها بفتح ورش لتحوير السيارات لتمكينها 
م�ن العمل بالغاز ب�دال من البنزي�ن، مبينة أن ذلك 
س�يكون »أج�دى« للمواطن ولها على حد س�واء.

وق�ال مكتب المستش�ار اإلعالمي لوزي�ر النفط، 
في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »الوزارة باش�رت فعالً بتكوي�ن ورش لتحوير 
الس�يارات لتمكينها من السير على الغاز«، مشيراً 
إلى أن »الوزارة قررت فتح محطات تزويد السيارات 
بالغ�از، مما س�يوفر من اس�تهالك البنزين وزيت 
الغاز )الكاز(«.وأضاف المستشار، أن »سعر الغاز 
سيكون أجدى للمواطن وللوزارة على حد سواء«، 
مبيناً أن »الوزارة قادرة على مد ش�بكات الغاز إلى 
المنازل والمجمعات الس�كنية، مما س�يغني عدداً 

متزاي�داً م�ن المواطنين عن االس�طوانات، ويحد 
كثيراً من االحت�كار والفس�اد والتهريب«.وأكدت 
الوزارة ف�ي بيانها، أنها »تس�تهدف أوالً االهتمام 
بزي�ادة إنت�اج الغاز الج�اف، وايقاف ح�رق الغاز 
المصاح�ب ال�ذي كان يقدر قبل أش�هر ب� -2000 
2500 مقمق )مليون قدم مكعب قياس�ي(، تعادل 
قيمت�ه 320-400 أل�ف برمي�ل يومياً م�ن النفط 
تقريباً، واس�تثماره بما يسمح باس�تخراج الغاز 
السائل المطلوب لالستعماالت اليومية والمنزلية، 
فضالً ع�ن الغ�از الج�اف للمحط�ات الكهربائية، 
المش�تقات  م�ن  الكثي�ر  الس�تخراج  اضاف�ة 
األخ�رى الضرورية للبتروكيمياويات ولألس�مدة 
وغيرهما«.وتابع المستش�ار، أن »تقارير الوزارة 
تدل على نجاحها بتخفيض حرق الغاز المصاحب 
إل�ى 1000 مقم�ق/ ي�وم، أي ما يع�ادل 160 ألف 

برميل نفط يوميا تقريباً«.

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية االس�ايش العامة في محافظة 
كرك�وك، أم�س الثالث�اء، ع�ن اعتق�ال عصاب�ة 
للنص�ب واالحتيال ف�ي كركوك واس�تولت على 
اموال طائلة من المواطنين لقاء االدعاء بتمشية 
معامالته�م واالف�راج ع�ن بع�ض المعتقلي�ن، 
مش�يرة الى ان العصابة تتكون م�ن اربعة افراد 

وكلهم من اهالي المدينة.
وج�اء ف�ي بي�ان لالس�ايش التابع�ة للحزب 
الديمقراط�ي الكوردس�تاني ف�ي كرك�وك، ان�ه 
بع�د ظهور عصاب�ة داخل المدين�ة تعمل بصفة 
االجه�زة االمنية االخرى فيه�ا وتمارس النصب 
واالحتي�ال عل�ى المواطني�ن باخذ مبال�غ مالية 
كبيرة لقاء االدعاء بتمشية معامالتهم في دوائر 

المحافظ�ة او االفراج ع�ن ذويهم المعتقلين في 
س�جونها قام المواطنون باشكوى لدى مديرية 

االسايش والدوائر االمنية االخرى.
واض�اف البي�ان ان ف�رق المديري�ة تحركت 
في مس�عى لقطع دابر هذه الجرائم وبعد تلقي 
معلومات دقيقة تمكنت في حملة دهم وتفتيش 
م�ن اعتقال ه�ذه العصابة المتكون�ة من اربعة 
اف�راد. وتاب�ع ان اعض�اء العصاب�ة ه�م كل من 
)ا.ج.ز(  و  )م.ت.ع(  و  )ع.ص.س(  و  )و.ج.ز( 
وجميعهم من اهالي مدينة كركوك، مش�يرا الى 
انه وبع�د اعتقالهم واج�راء التحقيقات الالزمة 
معه�م اعترف�وا بقبضهم امواال م�ن المواطنين 
مقابل القيام بتمش�ية معامالتهم او االفراج عن 
االرهابيي�ن والمجرمين المعتقلين في س�جون 

االسايش والشرطة واالجهزة االمنية االخرى.

االحتادية تعلن مقتل 23 إرهابيًا وتدمري سبع عجالت يف محرين

النفط تفتتح »ورش« لتحوير السيارات من البانزين إىل الغاز 
وتؤكد: انفع للمواطنني 

اإلقليـم يعتقـل عصـابـة تنتحل صفـة جهـات أمنيـة 
ومتارس النصب واالحتيال بكركوك

لماذا تتآمرون وتشتغلون على الزلة والخطأ الصغير والمقاطع التلفزيونية الخائبة؟



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 985 )  JUN 10 Wed  2015    العدد ) 985 ( 10 حزيران  2015          السنة اخلامسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

          بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م العالي والبحث العلمي، امس الثالث�اء، ان موعد امتحان القبول 
في كليات المجموعة الطبية س�يكون بش�هر أيلول المقبل، للفئة المشمولة من خريجي 
الدراس�ة اإلعدادي�ة. وقال المتحدث باس�م الوزارة حي�در جبر العبودي، ف�ي بيان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »الوزارة قررت ان يكون موعد امتحان القبول في 
كليات المجموعة الطبية )طب ، طب االس�نان، صيدلة( في ش�هر ايلول المقبل من العام 
الحال�ي”، مبينا ان “ذلك سيش�مل الفئة المش�مولة من خريجي الدراس�ة االعدادية وفق 
م�ا يؤهلهم معدله�م«. وأضاف العبودي ان »االمتحان س�يعتمد عل�ى المعلومات العامة 
للطالب وقابلياته الذهنية«، مشيرا الى انه »الطلبة سيتنافسون للقبول في مقاعد كليات 
المجموعة الطبية في ضوء معدلهم الذي سيحصلون عليه في امتحان السادس االعدادي 
ونتائجهم في االمتحان التنافسي للقبول«. وتابع العبودي أن »الوزارة ستعلن الحقا يوم 

االمتحان وأماكن المراكز االمتحانية وأسماء الطلبة والمشمولين به«.

التعليم: االمتحان التنافيس لكليات املجموعة الطبية يف أيلول

     المستقبل العراقي / نهاد فالح

الذك�رى األولى لس�قوط  ف�ي 
الموص�ل بي�د عصاب�ات »داعش« 
اإلرهابي�ة, وفق مخط�ط ال يخلو 
من »المؤامرة« المحلية والدولية, 
التي تصادف في مثل هذا اليوم من 
ش�هر حزيران في الع�ام الماضي, 
م�ا زال »المصال�وه« أس�رى لدى 
العصابات التكفيرية التي مارست 
والظل�م  الجرائ�م  أن�واع  ش�تى 
ض�د المدنيي�ن من جه�ة, واإلرث 
الحض�اري والتاريخي للمدينة من 

جهة أخرى.
ويحاول »داعش« تغيير الصورة 
السيئة لنكبة, العاشر من حزيران 
الماضي,  إل�ى »انتصار« من خالل 
تنظي�م احتف�ال كبير ف�ي المدينة 
تحت تهديد الس�الح والضغط على 
المواطني�ن لك�ي يقوم�وا بتزيين 

الشوارع.    
وبالرجوع إلى سيناريو سقوط 
المدين�ة, فان »داعش« بدأ الهجوم 
عل�ى الجانب األيمن م�ن الموصل 
بنحو ألفي مقاتل واس�تهدف مقر 
الشرطة االتحادية، بعدها سقطت 
المناط�ق األخ�رى بالتتاب�ع ف�ي 
ظرف غامض س�ادته »اإلش�اعة« 
مما اثر بش�كل كبير على نفس�ية 
القوات األمنية  والجنود مما أسفر 

عن انكسار كبير.
وق�د خل�ف س�قوط الموص�ل 
بي�د اإلره�اب وما تبعه م�ن تمدد 
ال�ى المناط�ق المحاذي�ة األخرى, 
اكب�ر موج�ة ن�زوح ف�ي تاري�خ 
الع�راق, حيث تش�ير اإلحصائيات 
إل�ى أن ثالث�ة ماليي�ن  الرس�مية 
عراق�ي نزحوا من ديارهم بس�بب 
س�يطرة »داع�ش« عل�ى الموصل 

وص�الح الدي�ن واالنب�ار وبع�ض 
مناط�ق ديالى. وبعد ثالثة أيام من 
سقوط الموصل, انبرت المرجعية 

الديني�ة العليا في النجف االش�رف 
للمس�ؤولية الوطنية عب�ر إصدار 
الكفائي«,وه�ي  »الجه�اد  فت�وى 

الحش�د  تش�كيل  عنه�ا  نت�ج  م�ا 
الذي�ن  المتطوعي�ن  الوطني,م�ن 
س�ارعوا لحمل الس�الح م�ن اجل 

مقاتلة »داعش« إلى جانب القوات 
األمنية.   وبحسب مصادر محلية، 
فان« تنظي�م »داعش« أجبر أهالي 

مدين�ة الموص�ل عل�ى االحتف�ال 
بالذك�رى األول�ى لس�يطرته على 
المدين�ة والت�ي يس�ميها األهالي 

بذك�رى النكب�ة. وق�ال مس�ؤول 
محلي, رفض الكش�ف عن هويته, 
إن »تنظي�م داعش أصدر أمرا يلزم 
الموظفين واألهالي بتزيين الدوائر 
احتف�اال  والش�وارع،  الحكومي�ة 
بمرور ع�ام على احتالل�ه المدينة 
وس�يطرته عليها«، مش�يرا إلى أن 
»ش�وارع المدينة ش�هدت انتشارا 

كثيفا لمسلحي التنظيم«.
وكشف المسؤول أن »هناك انباء 
غير مؤكدة تداولها ق�ادة التنظيم 
ف�ي الموص�ل تفيد ب�أن االرهابي 
اب�و بك�ر البغ�دادي ق�د يظهر في 
احد مس�اجد نينوى ليلقي خطبة، 
او ينش�ر مقط�ع فيدي�و مس�جال 
عبر قناة الخالف�ة المحلية وإذاعة 
البيان العائدات للتنظيم اإلرهابي, 
والنق�اط اإلعالمية المنتش�رة في 

جميع طرقات نينوى«.
من جهته، قال احد سكان نينوى 
ويدع�ى ناصر حس�ين، إن »اهالي 
س�يطرة  ي�وم  يعتب�رون  نين�وى 
تنظي�م داعش عل�ى الموصل يوما 
اس�ود ونكبة ال تنس�ى«، مش�يرا 
إلى أن »اهالي نينوى يرفضون اي 
مظاهر لالحتفال، لكن التنظيم قام 
بتجنيد بع�ض عناص�ره ليجوبوا 
المدينة وتصويرهم على  ش�وارع 

أنهم أهاليها«.
»س�كان  أن  حس�ين  وأض�اف 
نينوى بمثابة محتجزين وأس�رى 

لدى تنظيم داعش«.
يش�ار إلى أن تنظي�م »داعش« 
تمك�ن ف�ي العاش�ر م�ن حزيران 
2014 م�ن ف�رض س�يطرته على 
م�ن  وأج�زاء  الموص�ل  مدين�ة 
محافظة نينوى، فيما تمكن الحقا 
من التمدد والسيطرة على مناطق 

ومدن مجاورة للمحافظة.

»داعش« يجبر »المصالوه« على االحتفال .. واألهالي يرفضون: دخولكم كان يوم اسود

عام عىل نكسة املوصل.. هل تستعاد برسعة سقوطها؟
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فش�ل تنظي�م »داع�ش«، أمس 
اقتح�ام  محاول�ة  ف�ي  الثالث�اء, 
المجلس المحلي لعامرية الفلوجة 
اثر تصدي القوات األمنية والحشد 
الشعبي »للهجوم االنتحاري«, لكن 
التنظي�م اإلرهابي رد على هزيمته 
بصواري�خ  المدنيي�ن«  ب�«قص�ف 

الكاتيوشا والهاونات.
ثالث�ة انتحاريين يرتدون »الزي 
العسكري » كانوا أول المهاجمين، 
ويحملون رشاش�ات نوع )بي كي 
سي(, قتلوا على يد القوات األمنية 

لتنتهي »الهجمة« بالفشل الذريع.
وبحس�ب آم�ر قاط�ع ش�رطة 

الناحي�ة العقي�د عل�ي العيس�اوي 
فان »اإلحياء الس�كنية في الناحية 
تعرض�ت لقص�ف عنيف م�ن قبل 
إرهاب�ي تنظي�م داع�ش بقذائ�ف 
الهاون وصواريخ الكاتيوش�ا، بعد 
فشل محاولة اقتحام مبنى مجلس 
الناحي�ة«. وأصيب رئيس المجلس 
المحل�ي لناحية عامري�ة الفلوجة 
واستش�هد ثالث�ة اش�خاص خالل 
الهج�وم اإلرهاب�ي الفاش�ل عل�ى 
مبنى المجلس المحلي ، فيما قامت 
وحدة مكافحة المتفجرات بتفكيك 

األحزمة الناسفة قبل تفجيرها.
ان  قائ�ال  العيس�اوي  وأردف 
أغلق�ت مداخل  األمني�ة  »الق�وات 
ومخارج المنطقة بالكامل تحسبا 

ألي طارئ«. من جانبها, قالت وزارة 
الدفاع في بيان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه أن » طيران 
الجي�ش دم�روا أوكارا للدواع�ش 
اس�تخدمت إلطالق الهاونات على 
القطاعات العسكرية جنوب جسر 
الش�يحة ف�ي االنب�ار وقتل�وا من 
فيها«. وف�ي غرب االنب�ار, قصف 
الطي�ران العراق�ي بش�كل كثي�ف 
مواق�ع تابع�ة لتنظي�م »داع�ش« 
في قضاء هيت غرب�ي المحافظة، 
مش�يرا إل�ى الحاق خس�ائر مادية 
وبش�رية بصف�وف التنظيم. وقال 
مصدر امني إن »الطي�ران الحربي 
العراق�ي كثف م�ن طلعاته الجوية 
وقص�ف عدداً م�ن المواقع التابعة 

لتنظيم داعش في منطقة الدوالب 
التابعة لمدينة هيت«.

األمني�ة  الق�وات  وتواص�ل 
والحش�د الش�عبي تقدمهم�ا ف�ي 
محافظة االنب�ار، لتحرير ما تبقى 
تح�ت  الخاضع�ة  مناطقه�ا  م�ن 
س�يطرة »داع�ش«، حي�ث تمكنت 
م�ن محاصرة التنظيم في اكثر من 
منطق�ة وقطعت خط�وط اإلمداد 
ل�ه. وف�ي قض�اء حديث�ة, ش�نت 
الق�وات األمني�ة عملية عس�كرية 
تجمع�ات  اس�تهدفت  تعرضي�ة 
وارت�ال )داع�ش( االرهاب�ي ف�ي 
محي�ط القض�اء ومحي�ط ناحي�ة 
البغ�دادي وتحدي�داً ف�ي منطق�ة 
الخس�فة والكناز ومنطق�ة العناز 

مما اسفر عن مقتل 26 عنصراً من 
التنظي�م. وقب�ل يومين, ق�ال قائد 
عملي�ات الجزي�رة والبادي�ة اللواء 
الرك�ن ناصر الغن�ام ، ان »قوة من 
عمليات الجزيرة والبادية وبعملية 
نوعية تقتل 15 داعش�يا في ناحية 

البغداي غرب االنبار«.
الغن�ام، أن »العملي�ة  وأض�اف 
أس�فرت ايضاً عن تدمير 4 عجالت 
للتنظي�م«. يذك�ر أن تنظيم داعش 
يسيطر على أهم وأبرز مدن األنبار 
من�ذ ع�ام تقريب�اً عل�ى األح�داث 
والمعارك والمواجهات بين القوات 
األمني�ة والعش�ائرية وم�ن أب�رز 
المناط�ق الت�ي هي تحت س�يطرة 
الفلوج�ة والقائ�م  التنظي�م ه�ي 

الحدودي�ة بي�ن الع�راق وس�وريا 
وهي�ت وراوة ونواح أخ�رى منها 
كرمة الفلوج�ة القريبة من حدود 
العاصم�ة بغ�داد. ف�ي الغض�ون, 
كشفت قوات الشهيد الصدر األول، 
اح�دى فصائ�ل الحش�د الش�عبي، 
ع�ن عثورها على دعم »لوجس�تي 
دول�ي« لتنظيم »داعش« في قاطع 
العمليات. وقال اعالم قوات الشهيد 
الصدر في بي�ان صحفي، إن »قوة 
من قيادة قوات الشهيد الصدر االول 
قام�ت، بمداهمة بس�اتين منطقة 
الغال�ي ضمن قاط�ع عمل القوات، 
وعثرت القوات على برشوت إنزال 

جوي لمعدات عسكرية ثقيلة«.
وأضاف اإلعالم ان »تلك القوات 

عثرت عل�ى عبوتين ناس�فتين تم 
تفجي�ر االول�ى ع�ن بع�د وتفكيك 
الجه�د  ابط�ال  الثاني�ة م�ن قب�ل 
الهندس�ي«، مش�يرا ال�ى ان�ه »تم 
العث�ور ايض�ا على جهاز الس�لكي 

جوي ومخبأ لألشخاص«.
وتاب�ع ان�ه »ت�م جل�ب جمي�ع 
المح�رزات ال�ى مقر قي�ادة قوات 

الشهيد الصدر االول«.
الدفاع،أم�س  وزارة  وأعلن�ت 
األول االثني�ن, عن دخول صواريخ 
إل�ى  المحمول�ة  AT4األمريكي�ة 
معرك�ة تحري�ر مدين�ة الرم�ادي 
للعج�الت  بفعالي�ة  ومعالجته�ا 
الملغومة التي تستخدمها عصابات 

داعش اإلرهابية.

»داعش« يفشل باقتحام عامرية الفلوجة.. وصقور اجلو يباغتوهنم يف حديثة وهيت
التنظيم اإلرهابي يرد على هزيمته بقصف المدنيين

35 تغيريًا يف الداخلية لـ »ضخ« دماء »جديدة« يف الوزارة
       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أج�رت تغييرات واس�عة ف�ي وزارة 
الداخلية، أمس الثالثاء، ش�ملت 35 آمًرا 
وضابًطا كبيًرا في الوزارة التي قالت إن 
ه�ذه الحركة تهدف لض�خ دماء جديدة 
ومعالج�ة التره�ل، داعي�ة منتس�بيها 
والمواطني�ن إلى الحذر من الش�ائعات 
والدعايات التي تس�تغل االحداث للتأثير 
على معنويات العاملين والمنتسبين في 

األجهزة األمنية والعسكرية.
العراقي�ة  الداخلي�ة  وزارة  وقال�ت 
إن الموافق�ة الوزارية ق�د صدرت على 
مقترحات اللجنة العلي�ا الدائمة لتقييم 
الق�ادة واآلمرين المش�كلة ف�ي وزارة 
الداخلية بشأن تغيير عدد من الضباط في 

مفاصل الوزارة، حيث يأتي هذا اإلجراء 
الذي شمل 35 آمًرا وضابًطا كبيًرا ضمن 
سلس�لة إجراءات تهدف إل�ى ضخ دماء 
جديدة ومعالجة الترهل وتحسين األداء 
وتدوي�ر المناص�ب اإلداري�ة والقيادية 
التي مضى عليها فترة طويلة انس�جاماً 
م�ع توجيه�ات رئي�س ال�وزراء القائد 
العام للقوات المس�لحة حيدر العبادي، 

وتنفيذاً لبنود البرنامج الحكومي.
وأضاف�ت ال�وزارة ف�ي بي�ان تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، أن 
الهدف األول واألخير من هذه اإلجراءات 
هو زيادة الفاعلية واالرتقاء بمس�توى 
الكفاءة وتنش�يط المفاص�ل المختلفة 
بما يحقق إستراتيجية الوزارة القصيرة 
والمتوسطة والبعيدة، والتي تم تنظيمها 

بمس�ؤوليتها  ال�وزارة  تنه�ض  لك�ي 
الجس�يمة، وبما ينتظره الش�عب منها 
ف�ي تقدي�م الخدم�ات وصيان�ة األم�ن 

وترسيخ النظام وااللتزام بالقانون.
وثمن�ت وزارة الداخلي�ة م�ا يبذل�ه 
جه�ود  »م�ن  ومنتس�بوها  ضباطه�ا 
منتس�بيها  ودع�ت  وتضحي�ات«، 
والمواطني�ن إلى الحذر من الش�ائعات 
والدعاي�ات الت�ي تس�تغل كل مناس�بة 
العاملي�ن  معنوي�ات  عل�ى  للتأثي�ر 
األمني�ة  األجه�زة  ف�ي  والمنتس�بين 

والعسكرية.
التغيي�ر  عملي�ات  ش�ملت  وق�د 
واالس�تبدال القيادات والمواقع المهمة 

في وزارة الداخلية كما يلي:
م�ن  التغيي�ر  ش�ملهم  م�ن  واب�رز 

المس�ؤولين ف�ي وزارة الداخلي�ة ه�م، 
رئيس محكمة التمييز في الوزارة اللواء 
فاض�ل حي�در ورئي�س محكم�ة ق�وى 
االمن الداخلي السادس�ة اللواء سعدون 
الس�اعدي ومدير مرور الرصافة اللواء 
زهير عبادة ومدير استخبارات الشرطة 

االتحادية اللواء اثير المكصوصي.
كم�ا ش�مل التغيي�ر مدير الش�رطة 
العربي�ة والدولية عصام حس�ن ومدير 
النج�دة الع�ام اللواء س�تار الس�اعدي، 
وقائد شرطة بغداد اللواء شاكر االسدي 
ومدي�ر الجنس�ية العام اللواء تحس�ين 

عبد الرزاق.
وتأتي هذه التغيي�رات ضمن حركة 
الع�ادة هيكلة الق�وات االمنية العراقية 
ف�ي وزارت�ي الدف�اع والداخلي�ة، حيث 

كان رئيس ال�وزراء القائد العام للقوات 
المس�لحة حي�در العبادي ق�د أعلن في 
نيس�ان )أبري�ل( الماض�ي ع�ن أعف�اء 
الق�ادة  م�ن   12 وتعيي�ن  وباس�تبدال 
واالمري�ن في قوات الجيش والش�رطة 
االتحادية ش�ملت قيادات القوات البرية 
واالس�تخبارات والمدفعي�ة وقادة فرق 

عسكرية.
وجاءت هذه الق�رارات بعد ايام من 
تحري�ر مدين�ة تكري�ت واالس�تعدادات 
الش�مالية  نين�وى  محافظ�ة  لتحري�ر 
وعاصمته�ا الموص�ل وبالتراف�ق م�ع 
ب�دء عملي�ات تمهيدي�ة الي�وم لمعركة 
تحري�ر محافظ�ة األنب�ار الغربي�ة من 
سيطرة تنظيم »داعش«. وشدد العبادي 
بالق�ول »انن�ا ل�ن نتوقف وس�نحارب 

اينم�ا تتواجد العصاب�ات االرهابية في 
العراق، وسنحرر كل ارضنا منهم، اذ ان 
هؤالء يشكلون خطًرا ليس على العراق 
انما المنطق�ة والعالم«. واش�ار إلى أّن 
»بعض الجهات االعالمية حاولت كس�ر 
االنتصارات التي تحققت على الدواعش 
نتيجة بعض االفعال، ولكننا سنس�تمر 
بمعاركن�ا وانتصاراتنا وس�نحرر كامل 
األنب�ار«.  ويس�يطر تنظي�م داعش منذ 
الموص�ل عاصم�ة  ع�ام عل�ى مدين�ة 
محافظة نينوى الشمالية، وعلى اجزاء 
كبيرة من مناط�ق ومدن األنبار، ومنها 
الفلوجة والقائ�م الحدودية بين العراق 
وس�وريا وهي�ت وراوة ون�واٍح أخ�رى 
منها كرمة الفلوج�ة القريبة من حدود 

العاصمة بغداد.

تنفيذًا للبرنامج الحكومي.. ولمعالجة الترهل في القوات األمنية
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م�ا جعل الخي�ارات مح�دودة أمام 
الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان 
يرغب ف�ي تحويل هذه االنتخابات الى 

استفتاء على تغيير النظام السياسي.
واس�تفاق أردوغ�ان، ومعه رئيس 
حكومت�ه أحم�د داود أوغل�و وأركان 
»حزب العدال�ة والتنمي�ة«، على أزمة 
حك�م، تت�راوح س�يناريوهاتها بي�ن 
تش�كيل حكومة أقلية غير مس�تقرة، 
والدع�وة ال�ى إجراء انتخاب�ات نيابية 
تن�ازالت  تقدي�م  وبينهم�ا  مبك�رة، 
سياس�ية كبي�رة لخصوم�ه بغ�رض 
تشكيل حكومة ائتالفية، وربما خروج 
اإلسالميين تماماً من الحكم، في حال 
تج�اوز خصومهم األل�ّداء نتاقضاتهم 
الموضوعية لتشكيل حكومة ائتالفية 

بديلة.
وفي ما يؤكد المأزق الذي تعيش�ه 
تركيا، وبش�كل خاص »ح�زب العدالة 
والتنمية«، اس�تفاق األتراك يوم امس 
عل�ى اضطراب ف�ي األس�واق المالية 
حيث سجلت بورصة اسطنبول هبوطاً 
بنسبة س�تة في المئة، في حين تدنت 
الليرة التركية الى مستوى قياسي إزاء 
الدوالر واليورو، إذ خس�رت حوالي 4 
في المئة بالنسبة الى العملتين، ما دفع 
المصرف المركزي التركي الى التدخل 
لوقف هذا االنهي�ار، معلناً عن خفض 
نس�ب الفوائد على الودائ�ع القصيرة 
األمد بالعمالت األجنبية لمدة اسبوع.

وفي حصيلة نهائية، ولكن غير رسمية 
لنتائ�ج االنتخاب�ات البرلمانية، حصل 
»ح�زب العدال�ة والتنمي�ة« على 40.8 
في المئة م�ن االص�وات )258 مقعداً 
م�ن اص�ل 550(، ف�ي مقاب�ل 25 في 
المئة ل�� »حزب الش�عب الجمهوري« 
)132 مقعداً(، و16.3 في المئة لحزب 
مقع�داً(،   80( القومي�ة«  »الحرك�ة 
و13.1 ف�ي المئ�ة ل�«حزب الش�عوب 

الديموقراطي« الكردي )80 مقعداً(.
هك�ذا، خس�ر أردوغ�ان األكثري�ة 
المطلق�ة في البرلم�ان )276 مقعداً(، 
الت�ي كان�ت بحوزت�ه من�ذ 13 عام�اً، 
م�ا يجبره للم�رة االولى على تش�كيل 

حكومة ائتالفية او حكومة أقلية.
عل�ى  قض�ت  النتيج�ة  وه�ذه 
مش�اريع اردوغ�ان بتعديل الدس�تور 
إلقامة نظام رئاس�ي ق�وي في تركيا، 
حي�ث كان يلزم�ه، م�ن اج�ل تمري�ر 
ه�ذه »اإلصالح�ات« الت�ي ن�ددت بها 
باعتباره�ا  األخ�رى  األح�زاب  كل 
»ديكتاتورية دستورية«، الفوز ب�330 
مقع�داً، لك�ي يمك�ن لحزب�ه اعتماده 

بمفرده.
ورح�ب خص�وم أردوغ�ان ب�أول 

خسارة سياسية له منذ 13 عاماً.
خص�وم  يمل�ك  ال�ورق،  وعل�ى 
أردوغ�ان، ممثلي�ن ب�»حزب الش�عب 
القومي�ة«  و»الحرك�ة  الجمه�وري« 
الديموقراط�ي«  الش�عوب  و»ح�زب 

الق�درة عل�ى إطاح�ة »ح�زب العدالة 
والتنمية«، بش�رط تج�اوز خالفاتهم 
العميق�ة، ولكن رئيس الحكومة أحمد 
داود أوغلو اس�تبعد ه�ذا الخيار، قائالً 
ح�زب  ان  اثبت�ت  االنتخاب�ات  »ه�ذه 
العدال�ة والتنمية هو العم�ود الفقري 
له�ذه البالد«.وأعرب ع�دد من الوزراء 
ف�ي حكومة داود اوغلو ع�ن تأييدهم 
تش�كيل ائتالف. وص�رح نائب رئيس 
ال�وزراء نعم�ان كورتولم�وش »ان�ه 
لك�ن  ترجيح�اً«،  األكث�ر  الس�يناريو 
تصريح زعيم »الحركة القومية« داود 
بهتش�لي ربما يبدد هذه اآلمال، إذ قال 
إن نتائ�ج االنتخاب�ات تش�كل »بداي�ة 
والتنمي�ة«،  العدال�ة  لح�زب  النهاي�ة 
م�ع العل�م ان المحللين ينظ�رون الى 
»الحرك�ة القومية« باعتباره الش�ريك 
المرج�ح لالئتالف مع »ح�زب العدالة 

والتنمية«.
وربم�ا ه�ذا ما دفع مس�ؤول بارز 
ف�ي »ح�زب العدال�ة والتنمي�ة« ال�ى 
الق�ول إن »إمكانية ظهور حكومة في 
الوضع الحال�ي ضئيلة للغاية«، مؤكداً 
ان�ه »به�ذه النتائ�ج تب�دو االنتخابات 
المبك�رة حتمية«، فيما قال مس�ؤول 
آخ�ر إن »كل ش�يء م�ن االقتصاد إلى 
المش�روعات الكبرى معطل حالياً وال 
نمل�ك رفاهية االس�تمرار في حكومة 
ضعيف�ة... خصوصاً ف�ي وقت يواجه 

فيه العالم مخاطر اقتصادية كبرى«.
المش�اورات  فش�لت  ح�ال  وف�ي 
التي س�تجري خ�الل االيام الخمس�ة 
واألربعي�ن المقبل�ة، يح�ق ألردوغان 
حل البرلمان ودع�وة الناخبين مجدداً 

الى صناديق االقتراع.
م�ن جهت�ه، عل�ق رئي�س »ح�زب 
الش�عوب الديموقراطي« صالح الدين 
دميرطاش قائالً: »نحن الش�عب الذي 
يعان�ي م�ن القم�ع ف�ي تركي�ا ويريد 
العدالة والسالم والحرية... لقد حققنا 
انتص�اراً كبي�راً الي�وم«، متعه�داً ب�� 
»تش�كيل معارض�ة قوي�ة وصادقة«، 
م�ا يوحي بع�دم رغبته ف�ي أن يدخل 
في ائتالف حكومي مع »حزب العدالة 

والتنمية«.
ان  وبانتظ�ار  المحصل�ة،  وف�ي 
تتكث�ف المش�اورات واالصطفاف�ات 
السياس�ية خالل األس�ابيع الخمس�ة 
المقبل�ة، تب�دو تركيا ام�ام واحد من 

أربعة سيناريوهات:
- ائت�الف حكوم�ي يض�م »ح�زب 
العدالة والتنمية« و«الحركة القومية«، 
وه�و ما يفرض عل�ى اردوغان تقديم 
الخارجي�ة.  السياس�ة  ف�ي  تن�ازالت 
وإذا كان الحزب�ان يتش�اركان بدرجة 
اال  القومي�ة،  اإليديولوجي�ا  ف�ي  م�ا 

ان قضاي�ا كثي�رة، ومن بينه�ا الملف 
السوري، تفّرقهما، الى جانب الموقف 
المتع�ارض م�ن عملي�ة الس�الم م�ع 

»حزب العمال الكردستاني«.
- تحالف واس�ع من المعارضة: إذا 
لم يستطع أحمد داود أوغلو أن يشكل 
حكومة مستقرة فإن العرف في تركيا 
جرى عل�ى أن أردوغان ق�د يطلب من 
ثاني أكبر حزب في البرلمان وهو حزب 
الش�عب الجمهوري العلماني أن يقوم 
بذلك. ومع ذلك فإن ال إلزام دس�تورياً 
بذل�ك، ومن غي�ر المؤك�د أن أردوغان 

ال�ذي بن�ى مس�يرته السياس�ية على 
معارضة الحزب العلماني سيتخذ هذا 
المس�ار.ووفقاً للنتائ�ج المبدئية فقد 
فاز الحزب العلماني بنحو 132 مقعداً. 
وقد يتحد »حزب الش�عب الجمهوري« 
في ائت�الف مع »الحرك�ة القومية« و 
»حزب الشعوب الديموقراطي«، ولكن 
م�ن غير المرج�ح أن ينحي القوميون 

واالكراد الخالفات الجذرية بينهم.
- حكوم�ة أقلي�ة يقوده�ا »حزب 
المتوق�ع  وم�ن  والتنمي�ة«:  العدال�ة 
أن يك�ون ح�زب »الحرك�ة القومي�ة« 

التح�رك،  له�ذا  الداعمي�ن  أكث�ر  ه�و 
لكن�ه مرة أخ�رى س�يحاول الحصول 
عل�ى تن�ازالت، مثل ضمان�ات بإجراء 
انتخاب�ات مبكرة. وي�رى محللون أن 
»حزب الش�عب الجمهوري« و »حزب 
الشعوب الديموقراطي« ليسا مهتمين 

بدعم هذا التحرك.
- الدع�وة ال�ى انتخاب�ات مبك�رة: 
وه�و خيار قد يلجأ الي�ه اردوغان في 
حال ل�م يتم تش�كيل ائت�الف فعال أو 
فشلت حكومة أقلية في الفوز باقتراع 

على الثقة خالل 45 يوماً.

تركيا تدخل نفق التحالفات

أعل�م تماما أن الكتاب�ة موقف، وأعل�م أن مهمتي تنحصر 
ف�ي تش�خيص الخلل ولو من بعيد، لكنن�ي ال أقدر وحدي على 
تغيير كل هذه التراكمات والتركات الثقيلة، ومن أين لي وحدي 
القدرة على التعبي�ر المطلق، فأنا حتى اآلن - وعلى الرغم من 
جرأتي التي قد تصل أحيانا إلى حد الطيش والتهور- غير مقتنع 
تمام�اً باكتم�ال ما أكتبه، وغير راض عن دقتي في تش�خيص 
واقع األحداث المحلية المربكة وتداعياتها الخطيرة. ألنني لم 
امتلك حتى اآلن الحرية الكاملة للبوح بما أريد أن أقوله وس�ط 
هذا المجتمع المتخاصم مع نفس�ه. أش�عر أنن�ي لم أصل إلى 
أجزاء الحقائق. ليس ألني عاجز عن تصوير المشاهد المؤلمة 
التي أراها أمامي، بل بس�بب القي�ود والمحاذير المرعبة، التي 
تمنعن�ي م�ن التص�رف كما ينبغي، فتس�لب من�ي حريتي في 

التعبير عما يجول بخاطري.
ل�و تحدثت بلغة األرقام عن م�رآة كتاباتي التي يفترض أن 
تعك�س واقع الحال لوجدتها غير ق�ادرة على تصوير أكثر من  
%10 م�ن مالمح الصورة، الت�ي أراها أمام�ي بكامل أبعادها 
الحقيقية المؤلمة، لكنني وعلى الرغم من هذه النسبة الضئيلة 
المتقزم�ة المنكمش�ة المذع�ورة، أتلقى عش�رات التحذيرات 
م�ن القراء، الذي يخش�ون عليَّ م�ن تخطي الخط�وط الحمر 

وتجاوزها.
ليس هذا ش�عوري وحدي أنا، وإنما ش�عور عدد ال يحصى 
من الُكّتاب والش�عراء واألدب�اء والمفكري�ن المغتربين داخل 
الع�راق، والذي�ن منعته�م الموان�ع الكثي�رة م�ن التنفس في 
ه�ذه الفض�اءات الملبدة بس�حب الجه�ل، والت�ي يتحكم بها 
االنتهازيون والطائفيون والزئبقي�ون والحزبيون المزيفون، 
والمتاجرون بالدين في مجتمع تالشت فيه القيَّم، وطغى فيه 
طوفان الفوضى حتى بلغ س�يله ملوية س�امراء، فطفت على 
الس�طح سفاس�فه وقش�وره وملوثاته. ثم من ذا الذي يمتلك 
مؤهالت الصمود والثب�ات أمام هذه التيارات الجارفة، التي ال 
تقي�م وزنا لكاتب وطني يحمل خش�بته ف�وق ظهره، وال تعبأ 

بأصحاب الكفاءات العلمية النادرة ؟. 
قب�ل بضعة أس�ابيع ق�رأت مقال�ة مؤلمة كتبها أس�تاذي 
الكبي�ر )يعق�وب أفرام منص�ور(. تحدث فيها ع�ن غربته في 
وطنه، وأبدى تذمره اس�تياؤه من تبدد العقيدة الوطنية داخل 
أس�وار العراق. مستشهداً بغربة أبي حيان التوحيدي. الذي رد 
على رسالة رجل ارتجاه أن يذكَر له الغريَب وِمَحَنُه، وأن يصَف 
ل�ه الغربَة، فأجابه )التوحيدي( واصًف�ا غريباً نائياً عن وطنه 
وُخالِّن�ِه، ومن ليس له نس�يب، وال في الح�ِق نصيب، ومن إذا 
حضَر كان غائًبا، ومن إذا رآه لم يعرْفه، فإن كان هذا صحيًحا، 
دع�ا صاحَبه قائالً : )تع�اَل حتى نبكي على ح�اٍل أحدثْت هذه 

النفَوة، وأورَدْت هذه الجفَوة(، وتَمّثل ببيٍت لذي الِرّمة:
لعلَّ انحداَر الدمِع  ُيعِقُب  راحًة

من الَوجِد أو َيشفي َنِجيَّ البالِبِل
واستكماال لما ذهب إليه األستاذ )أفرام( في حواره الشفاف 
مع األستاذ )السنوي( نجد صعوبة كبيرة في االرتقاء بكتاباتنا 
التوعوي�ة إلى مرتب�ة اعتن�اق )العقيدة الوطني�ة(، خصوصا 
عندما يعيش الكاتب وس�ط هذه البراكي�ن الفوضوية، التي ال 
يجد فيها من يوفر له أبسط مستلزمات الدعم والحماية، بل ال 
يج�د فيها من يقرأ أو يس�مع. وربما نجد بعض العزاء في هذا 

البيت الذي قاله المتنبي في نونيته:-
ِبَم التعلُُّل ال أهٌل وال وطٌن     وال نديٌم وال كأٌس وال َسَكُن

لعل انحدار الدمِع  يعقب  راحة
كاظم فنجان احلاممي

   بغداد / المستقبل العراقي

استطاعت االستخبارات األمريكية 
الحص�ول عل�ى وثائق تحت�وي على 
معلومات عن الهيكل الداخلي لتنظيم 

“داعش”.
وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” 
بأنه تم االستيالء خالل عملية خاصة 
أجري�ت ف�ي س�وريا على حواس�ب 
محمولة وأجه�زة خليوي�ة وغيرها 
الحاملة  م�ن األجه�زة االلكتروني�ة 
الت�ي تحت�وي عل�ى 7 تيرابي�ت م�ن 
المعلومات الخاصة بالمسلحين. وقد 
س�اعدت هذه المعلومات في القضاء 
عل�ى أح�د ق�ادة التنظيم أب�و حميد 
بتاريخ في 31 أي�ار، مع أن “داعش” 

لم يؤكد بعد مقتله.
وم�ن المع�روف أنه ل�م يتم حتى 
اآلن تحديد موقع زعي�م التنظيم أبو 

بكر البغدادي كونه يتجنب اس�تخدام 
أي�ة وس�ائل اتص�ال الكتروني�ة، إذ 
قالت الصحيفة إنه يجري اجتماعات 

دوري�ة م�ع الزعم�اء اإلقليميين في 
مق�ره بمدين�ة الرقة الس�ورية، وأن 
الس�ائقين الذي�ن يوصل�ون ه�ؤالء 

يحرصون على ع�دم إدخالهم أجهزة 
خليوي�ة أو غيرها إلى م�كان اللقاء.

فض�ال ع�ن ذل�ك، تبي�ن أن زوج�ات 

زعم�اء “داع�ش” يلعب�ن دورا مهما 
في المراس�لة اآلمنة من خالل تبادل 
إل�ى  ونقله�ا  الس�رية  المعلوم�ات 
أزواجه�ن، وبه�ذا الش�كل تس�تثنى 
عمليا إمكانية اعت�راض المعلومات.

يذك�ر أن الجيش األمريك�ي أعلن في 
5 حزي�ران ع�ن تدمي�ر أح�د مقرات 
“داعش”. وقال خوك كاراليل، رئيس 
قيادة الطي�ران التكتيكي في القوات 
المس�لحة األمريكي�ة إن ه�ذا ح�دث 
بفضل صورة نشرها أحد المسلحين 
ف�ي مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي. 
وأض�اف الجن�رال أن موظفي قس�م 
االستخبارات الخارجية العاملين في 
مج�ال تحليل المعلوم�ات باالنترنت 
انتبه�وا إل�ى المبن�ى الموج�ود في 
الص�ورة، “وبع�د حوالي 22 س�اعة 
ألقي�ت على ه�ذا المبنى ث�الث قنابل 

موجهة حولته إلى غبار”.

وزير الدفاع اإلرسائييل: 
سنرضب غزة

   بغداد / المستقبل العراقي

ه�دد وزي�ر الدف�اع اإلس�رائيلي 
قطاع غزة وحركة حماس والفصائل 
الفلسطينية هناك بشن حرب جديدة 
إط�الق  اس�تمر  إذا  القط�اع  عل�ى 

القذائف الصاروخية على إسرائيل.
وق�ال: “إذا اضطررنا س�نضرب 
الج�رف  عملي�ة  وس�نكرر  غ�زة 

الصامد”.
وأض�اف يعال�ون خالل مراس�م 
لتكري�م لوحدات االحتياط المتفوقة 
أن “إط�الق الصواري�خ م�ن قط�اع 
غ�زة، األس�بوع الماض�ي، والتهديد 
األمن�ي على الحدود اإلس�رائيلية لن 
يم�ر م�رور الكرام، وح�ذر األطراف 
التي تتحدي الجي�ش اإلحتالل قائال: 
“الش�رق األوس�ط يحت�م علين�ا أن 

نكون جاهزين ومستعدين”.
أي�ام  “ف�ي  يعال�ون  وأض�اف 
أن�زل  الصام�د،  الج�رف  حمل�ة 
الجيش اإلس�رائيلي ضربات قاس�ية 
بالمنظم�ات المس�لحة ف�ى قط�اع 
غزة، وإذا اضطررنا إلى ذلك وتواصل 
تحدين�ا.. ال نت�ردد فى العم�ل بقوة 
مشابهة أيًضا فى المستقبل” حسب 

قوله.

لبنان يقصف بالصواريخ مواقع »داعش« يف جرود عرسال

األمم املتحدة: البرش حيتاجون ثالثة كواكب بحلول 2050

»داعش« يبيع السبايا بثمن علبة سجائر!

   بغداد / المستقبل العراقي

أفادت وكال�ة األنباء اللبنانية بأن الجيش اللبناني قصف 
بالمدفعية والصواريخ مواقع المسلحين في جرود عرسال.

ونقلت قناة “المنار” التابعة لحزب الله أن “قوات النخبة في 
المقاومة س�يطرت على مرتفعات قرنة التنور شرق جنوب 
جرود عرس�ال، وتتابع تقدمها في الجرود وس�ط س�قوط 
قتلى وجرحى في صفوف مس�لحي جبه�ة النصرة”.وأعلن 

ح�زب الله اللبنان�ي صبيحة أمس عن ص�ده هجوما لتنظيم 
داعش على جرود القاع ورأس بعلبك على الحدود مع سوريا. 
في وقت أكدت مصادر ميدانية اس�تهداف الجيش الس�وري 

بالمدفعية والصواريخ لمسلحي التنظيم في المنطقة.

   بغداد / المستقبل العراقي

سيحتاج البشر موارد ثالثة كواكب أخرى بحلول 2050 
للحفاظ على طرق معيشتهم الحالية، حسب برنامج األمم 
المتحدة للبيئة.فبحلول عام 2050، يمكن القضاء على نحو 

140 مليار طن من المعادن والخامات وغيرها س�نويا، أي 
ث�الث مرات حجمه�ا الحالي، ما لم يت�م الفصل بين معدل 
النمو االقتصادي ومعدل اس�تخدام الموارد الطبيعية.إذن 
األمر سيستغرق ثالث س�نوات لتجديد موارد األرض التي 
نستهلكها في س�نة واحدة.األمم المتحدة وجهت رسالة، 

في مناس�بة اليوم العالمي للبيئ�ة )الخامس من حزيران/
يونيو(، دعت فيها البشرية لتغير أنماط استهالكها لموارد 
األرض.“سبعة مليارات حلم. على كوكب واحد. فلنستهلك 
بعناي�ة” كان ش�عار هذا الع�ام، والهدف من�ه تقليل األثر 

الجماعي للبشرية على الموارد الطبيعة.

   بغداد / المستقبل العراقي

المتح�دة  األم�م  مبعوث�ة  أعلن�ت 
لشؤون العنف الجنسي زينب بانغورا أن 
المراهق�ات اللوات�ي يختطفهن عناصر 
تنظيم “داعش” في العراق وسوريا يبعن 
في أسواق نخاسة “مقابل أثمان بخسة 
ق�د توازي س�عر علبة س�جائر أحيانا”.

وزارت بانغ�ورا الع�راق وس�وريا ف�ي 
نيسان الماضي، وهي تعمل منذ زيارتها 
عل�ى صياغ�ة خط�ة لمواجه�ة العنف 

الجنس�ي الفظيع الذي يمارس�ه مقاتلو 
التنظي�م اإلرهاب�ي، واصفة م�ا يجري 
بأنه “حرب تجري على أجساد النساء”.

وتحدث�ت بانغ�ورا إل�ى نس�اء وفتيات 
فررن من اإلحتجاز في مناطق خاضعة 
لتنظي�م “داع�ش”، والتقت مس�ؤولين 
وزارت  محليي�ن  وسياس�يين  دينيي�ن 
الجئي�ن في تركيا ولبن�ان واألردن.وما 
زال اإلرهابيون يقيمون أس�واق نخاسة 
يختطفونه�ن  اللوات�ي  الفتي�ات  لبي�ع 
ف�ي هجم�ات جديدة، لكن ليس�ت هناك 

أرقام ح�ول أعدادهن.وتابعت المبعوثة 
“يختطف�ون  اإلرهابيي�ن   أن  األممي�ة 
النس�اء عندما يس�يطرون على مناطق 
حتى يحافظوا على… ال أريد أن أستخدم 
عبارة مخزون متجدد… كي يظل لديهم 
فتي�ات جديدات”.وتحدث�ت بانغورا عن 
معاناة ع�دد م�ن الفتي�ات المراهقات، 
وع�دد كبير منهن من األقلي�ة األيزيدية 
التي اس�تهدفها اإلرهابي�ون، موضحة 
أن�ه تم “احتج�از عدد منه�ن في غرفة، 
كن أكثر من مئة في منزل صغير، وتمت 

تعريته�ن وغس�لهن”، ث�م أجب�رن على 
الوق�وف عاريات أم�ام مجموعة رجال 
ليحددوا “ما تساويه كل واحدة”.وروت 
بانغ�ورا قصة فتاة ف�ي ال�15 من العمر 
بيعت إلى قيادي ف�ي التنظيم اإلرهابي، 
وهو ش�يخ في الخمس�ينات من العمر، 
أراها مسدس�اً وعص�ا وطل�ب منها أن 
تخت�ار. ولم�ا أجاب�ت “المس�دس” رد 
عليها “ل�م ابتعك كي تنتح�ري” قبل ان 

يقدم على اغتصابها.

   بغداد / المستقبل العراقي

دخلت تركيا مرحلة غير مسبوقة من عدم 
االستقرار السياسي خالل العقد الماضي، وذلك 

غداة الضربة القاسية التي تلقاها »حزب العدالة 
والتنمية« في االنتخابات التشريعية، حيث 

اخفق في الحصول على الغالبية المطلقة من 
المقاعد البرلمانية

وثائق ترشد االستخبارات األمريكية إىل هيكلية »داعش«
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املناقص�ة الخارجي�ة املرقم�ة )EIG_010(   وبكلف�ة تخمينية ) 
700,000( دوالر امريك�ي  )س�بعمائة الف دوالر امريكي( ملحطة 

كهرباء القدس  
املدرج�ة ضمن املوازن�ة )االس�تثمارية /2015( تبويب )10 � 4 � 

 )7
تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية عن مناقصة لتجهيز 

  )  SF6  400K.Vقواطع دورة(
فعىل الراغبني من الرشكات واملكاتب املسجلة رسميا داخل العراق 
وخارجه تقديم عطاءاتهم عىل املناقصة املذكورة اعاله التي يمكن 
الحصول عىل كمياتها ومواصفاتها ورشوطها من قس�م العالقات 
واالعالم يف مق�ر املديرية الكائن يف الباب الرشقي س�احة غرناطة 

محلة )109( شارع )19( بناية )15( ص.ب )1085(.
لقاء مبلغ قدره )100,000  ( دينار فقط غري قابل للرد يس�لم اىل 
امان�ة الصندوق ع�ىل ان يقدم العطاء مع املستمس�كات املطلوبة 
املدرج�ة ادن�اه وتوضع داخل ظرف مغلق ومخت�وم ومؤرش عليه 
رق�م املناقصة وموعد الغلق يوضع يف صندوق املناقصات، علما ان 
اخ�ر موعد لغلق املناقصة س�يكون الس�اعة الثانية عرش بتوقيت 

بغداد ليوم االحد املوافق 5 / 7 / 2015 .
وسيهمل كل عطاء غري مس�توفيا للرشوط او يرد بعد تاريخ غلق 

املناقصة.

تعلن رشك�ة مصايف الجن�وب )رشكة عامة( 
عن اجراء املزايدة العلنية اليجار بناية ساحة 
وقوف السيارات النفثا يف تمام الساعة التاسعة 
م�ن صباح ي�وم )االح�د( املص�ادف 28/ 6/ 
2015 والتي تحتوي عىل محل مطعم ومطبخ 
وحمام�ات وقاعة اس�راحة ومصىل ومرافق 

صحية.
فع�ىل الراغب�ني االش�راك باملزاي�دة العلني�ة 
الحضور باملكان والزمان املحددين مستصحبني 
معهم مبل�غ التأمينات البالغ�ة )4800000( 
فق�ط اربعة مالي�ني وثمانمائة ال�ف دينار ال 
غريها بصك مصدق المر الرشكة ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة اجور ن�رش االعالن وعىل 
املش�رك باملزايدة جلب هوي�ة االحوال املدنية 

مع بطاقة السكن وتأييد املجلس البلدي.

املدير العام وكالة
عبد احلسني نارص قاسم

عـ. مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
رئيس جملس االدارة

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة 

الكهربائية/ املنطقة الوسطى

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(

جلنة البيع واجيار اموال الدولة اعالن للمرة الثانيةاعالن )للمرة االوىل(

تعل�ن الرشكة العام�ة الدارة النقل الخاص ع�ن اجراء مزايدة 
علنية لتأجري املش�يدات املدرجة ادن�اه يف محافظة )ذي قار( 
يف الي�وم )الثالثني( تب�دأ اعتبارا من اليوم الت�ايل لنرش االعالن 
وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013 
والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قس�م الرشكة اعاله 

لقاء مبلغ )5,000( دينار غري قابلة للرد.
فعىل الراغبني الحضور يف الساعة الحاديةعرش يف قسم الرشكة 
يف محافظ�ة )ذي قار( عىل ان يقدم املزاي�دة كتاب يؤيد براءة 
ذمته م�ن الرضيبة وهوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية 
وشهادة الجنس�ية وبطاقة السكن )النس�خ االصلية( وبدفع 
التأمينات القانونية البالغة 20 % مرضوبا يف عدد سنني العقد 
بصك مصدق، وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد س�نني 
العق�د. ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رس�مية تجري 

املزايدة يف اليوم التايل.

يدفع بدل االيجار عىل شكل قسط واحد لكل سنة

حتسني زكي سالـم
املدير العام وكالة

عبد اهلل لعيبي باهض
املدير العام

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية

اعالن مناقصاتيف البرصة
تعل�ن املديرية العامة النتاج الطاق�ة الكهربائية يف البرصة احدى تش�كيالت وزارة 
الكهرباء  عن اعالن املناقصة كما يف الجدول ادناه وذلك حسب  الرشوط واملواصفات 
الفنية التي يمكن الحصول عليها من مقر املديرية العامة / قسم الشؤون التجارية 
الكائ�ن يف محافظ�ة البرصة / تقاطع الطويس�ة فعىل اصحاب ال�رشكات املكاتب  
االختصاصية املسجلني بصورة رسمية والراغبني باملشاركة تقديم عطائهم عىل ان 
يكون العطاء يف ظرفني منفصلني مختومني ومؤرش عليهما رقم املناقصة وعنوانها  
واس�م الرشك�ة واملكتب والعن�وان الكامل مع ذكر الربي�د االلكروني عىل ان تكتب 

محتويات كل عرض عىل االغلفة وكما ييل :
الظرف االول : يتضمن العرض الفني والذي يحتوي عىل املواصفات املبينة يف رشوط 
ووثائق املناقصة مؤيدة بختم الرشكة او املكتب مع مستمس�كات الرشكة املذكورة 

يف وثائق املناقصة 
الظ�رف الثان�ي : يتضمن العرض التجاري ش�امال س�عر امل�واد والتامينات االولية 
عىل ش�كل صك مص�دق او خطاب ضمان صادر من م�رصف عراقي معتمد بمبلغ 
)90,000,000( تس�عون مليون دينار عىل ان تس�تكمل اىل )5%( عند االحالة وقبل 
توقيع العقد وسوف يهمل العطاء غري املستويف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد 
تاريخ غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور 
نرش االعالن علما بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات  وملعرفة التفاصيل 
ويمكنك�م زيارة املوقع االلكروني لوزارة الكهرباء www.moelc.gov.iq   ولالجابة  

trading@gdeepdasra.com عىل االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكروني

ت
رقم 

المناقصة
المواد

اسم 
المحطة

مبلغ التندرالمالحظاتالمبلغ التخمينيتاريخ الغلق

111/2015

نقل زيت الوقود 
HFO وبكمية 

)2500م2/يوم( 
بواسطة صهاريج 

من مستودع 
الشعيبة اىل محطة 
كهرباء النجيبية 

الغازية

النجيبية 
الغازية

23/6/2015

4,500,000,000
اربعة 

ملياروخمسمائة 
مليون دينار

اعالن جديد

1250,000
مليون ومئتان 
وخمسون الف 

دينار

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

اعالن رقم )8292(قسم االمالك والعقارات

مدة االيجارتأميناتاسم العقارت

1
محل رقم 2/ 13/ 15/ 17 يف 

مرآب الشطرة
سنتان )لكل محل(126,000 الف دينار

سنتان165,600 الف دينارمحل رقم 7 يف مرآب الشطرة2

3
محل رقم 2 يف مرآب سوق 

الشيوخ
سنة واحدة60,000 الف دينار
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كربالء تتلف نحو 15 طنًا من املواد الغذائية الفاسدة

   بغداد/المستقبل العراقي

أك�دت وزيرة الصحة عديلة حمود على ضرورة تفعيل الدور 
الرقابي ألقسام التفتيش في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان ل�وزارة الصحة ان”وزي�رة الصحة عديلة حمود 
التقت حس�ين احمد رحي�م الس�اعدي المفتش الع�ام للوزارة 
وج�رى خ�ال اللقاء بحث س�بل تفعيل الدور الرقابي ألقس�ام 
التفتي�ش ف�ي بغ�داد والمحافظ�ات كونه�ا الم�رآة الحقيقية 
والعاكس�ة لتشخيص مكامن السلب واإليجاب في األداء وسبل 

تطويره “.
وتاب�ع البيان “كما تم مناقش�ة مراحل تنفي�ذ البرامج الذي 
تبناها مكتب المفتش العام وجرى تطبيقه في األول من ش�هر 
حزي�ران الجاري لارتقاء بأداء المؤسس�ات الصحية من خال 
تواجد مستمر لممثل من مكتب مفتشية الصحة في المؤسسات 
الصحي�ة والوقوف و االطاع على ش�كاوي المواطنين ورصد 

الحاالت السلبية التي تعتري األداء.

وزيرة الصحة تؤكد عىل رضورة تفعيل 
الدور الرقايب ألقسام التفتيش

    بغداد/المستقبل العراقي

قرر مجلس الوزراء، امس الثاثاء، 
تكليف وزارة النفط بإصدار التعليمات 
الخاص�ة بفت�ح ب�اب االس�تثمار في 
قط�اع المصاف�ي فيم�ا كل�ف وزارة 
البيئ�ة بإع�داد خطة واضح�ة لتدوير 

النفايات في الباد.
وق�ال بي�ان لمكت�ب نائ�ب رئيس 
مجلس الوزراء لش�ؤون الطاقة بهاء 
ت�رأس  االعرج�ي   “ إن   ، االعرج�ي 
االجتم�اع الثام�ن للجن�ة الطاقة في 
مجل�س ال�وزراء وصدر عن�ه قرارات 
عدة”.واض�اف البي�ان أن “االجتم�اع 
ق�رر تكلي�ف وزارة النف�ط بإص�دار 
االس�تثمار  ب�اب  لفت�ح  التعليم�ات 
ف�ي قط�اع المصافي عل�ى أن ال تقل 
 )50.  000( اإلنتاجي�ة ع�ن  طاقته�ا 
برمي�ل يومياً، مؤك�داً أن “ القرار اكد 
على ضمان  تس�هيل اإلج�راءات التي 
تمّكن الُمس�تثمر من إنجاز المشروع 
الُمس�تثمر  إل�زام  م�ع  بس�هولة، 
باس�تخدام تكنولوجي�ا عالية تضمن 
البيان  األنواع.واوض�ح  إنتاج أفض�ل 
أن “ اللجنة اطلع�ت على كتاب وزارة 
الصناعة والمعادن / لجنة الصناعات 
البتروكيمياوية واألسمدة في العراق، 
وقررت الطلب من وزارة النفط تذليل 
الصعوب�ات وتحديد س�عر بي�ع الغاز 
للش�ركات االس�تثمارية بأقرب وقت 

ممكن “.
واش�ار البي�ان ال�ى أن “االجتماع 
ق�رر أيضاً تول�ي وزارة البيئة صياغة 
عملي�ات  تنظي�م  سياس�ات  ورق�ة 
)تدوي�ر النفاي�ات( م�ع التعليم�ات، 

على أن تش�مل ُمختلف بدائ�ل التنفيذ 
سواء كان عن طريق االستثمار أم عن 
طري�ق موازنة الدول�ة وعرضها على 
لجن�ة الطاقة”.وذك�رت لجنة الطاقة 

ف�ي بيانه�ا أن “اللجن�ة اطلعت خال 
االجتماع على كت�اب وزارة الكهرباء 
بخص�وص اس�تيراد الغ�از اإليراني، 
ووافقت على االس�تثناءات المطلوبة 

من الش�ركة المتعاق�د معها”.وكانت 
خط�ة  وضع�ت  ق�د  النف�ط  وزارة 
للش�روع بعرض مواقع ع�دة إلقامة 
مصافي لاس�تثمار، منها في كرباء، 

الناصري�ة، ميس�ان وكرك�وك، لس�د 
حاجة البل�د من المش�تقات النفطية 
اس�تيراد  مرحل�ة  م�ن  واالنتق�ال 

المشتقات إلى تصديرها.

   كربالء/المستقبل العراقي

أعلنت ش�عبة الرقابة الصحي�ة بدائرة صحة 
كرباء،إتاف نح�و 15 طناً من الم�واد الغذائية 
غي�ر الصالحة لاس�تهاك البش�ري، فيما دعت 
المواطني�ن الى التدقي�ق بصاحية الم�واد قبل 

شرائها.
وقال مدير الش�عبة أكرم عبد الخالق كاظم ، 

إن “فرق الرقابة الصحية التابعة لدائرتنا ضبطت 
معمل للطرش�ي في ناحية الحس�ينية، ش�رقي 
مرك�ز المدين�ة، يحت�وي على أكثر من خمس�ة 
أطن�ان م�ن الطرش�ي غي�ر صالح لاس�تهاك 
البشري وقامت بإتافه بالتعاون مع دائرة بلدية 

الناحية”.
وأض�اف “ضبطت فرقنا أيضا وبالتعاون مع 
مفارز االمن االقتصادي عشرة أطنان من بيض 

المائدة )س�وري المنش�أ( قبل دخولها من احد 
مداخل محافظ�ة كرباء الخارجي�ة”، مبيناً أنه 
“تم حج�ز كمية البيض لعدم وجود تاريخ إنتاج 
ونف�اذ وت�م اتافها ف�ي موقع الطم�ر الصحي 
ووفق محضر رس�مي”.ودعا كاظم المواطنين 
ال�ى “التدقي�ق بصاحي�ة الم�واد الغذائي�ة في 
االس�واق والمحات قبل شرائها وتبليغ الجهات 

الصحية المعنية عن التالف منها”.

   النجف/المستقبل العراقي

ص�وت مجلس محافظة النج�ف، امس الثاثاء، على 
تحديد أماكن خاصة للسباحة وعدم السماح للمواطنين 
بالس�باحة في األماكن الخط�رة، عازياً ذل�ك الى تكرار 

ظاهرة غرق بعض المواطنين في نهر الفرات.
وقال عضو المجلس خالد الجش�عمي ، إن “المجلس 
ص�وت باإلجم�اع على مقت�رح تحديد أماكن الس�باحة 
وعدم السماح للمواطنين بالسباحة في األماكن الخطرة 
وغير المس�موح بها”، مبيناً أن “المقترح تضمن إنشاء 
مس�ابح نهرية في أماكن محددة بالتنس�يق مع الموارد 
 )BRC( المائي�ة وع�زل هذه المناطق بواس�طة س�ياج
وبعام�ة تحذيرية واضحة ومنع اس�تخراج رمال النهر 
ويحاس�ب المخالف وفقاً إلحكام المادة 240 من قانون 
العقوبات”.وأض�اف أن “المقت�رح تضم�ن أيض�اً فتح 
المس�ابح العامة وإقامة دورات تعليم للسباحة من قبل 
وزارة الش�باب والرياض�ة”، الفت�اً ال�ى أن “القرار جاء 
عق�ب تك�رار ظاهرة غ�رق البعض في نه�ر الفرات من 
الذين يس�بحون فيه مع تصاعد درجات الحرارة وزيادة 
س�اعات القط�ع المبرمج وغي�اب المس�ابح االهلية او 
الحكومية في النجف”.وكان مجلس محافظة ميس�ان، 
صوت في )20 أيار 2015( بمنع السباحة في نهر دجلة، 
فيما عزا س�بب ذل�ك الى تجنب حاالت الغ�رق المتكررة 

خال موسم الصيف من كل عام.

   ذي قار/ المستقبل العراقي

 أعلن مدير ناحية العكيكة شمال شرقي مدينة سوق 
الش�يوخ ف�ي محافظة ذي ق�ار، حيدر علي الس�عيدي، 
امس لثاثاء، عن اطاق حصة مائية الى نهر الفرات من 
مؤخرة س�دة الكوفة بطاقة 120 مكعب بالثانية.وقال 
الس�عيدي، إن “اطاق�ات كبيرة من المياه س�تصل الى 
محافظة ذي قار لزيادة مناس�يب نه�ر الفرات واالنهر 
الفرعي�ة”، موضح�ا أن “هذه االطاقات س�تعمل على 
تخفي�ف نس�بة الملوحة في نه�ر الف�رات التي وصلت 
ال�ى 6000 درجه”.واض�اف ان “وزارة الم�وار المائية 
وع�دت باس�تمرار هذه االطاق�ات لتخفي�ف من ازمة 
ش�ح المياه”، مبينا انه “تم تسجيل اكثر من الف اصابة 
بمرض الجدري، نتيجة انخفاض مناس�يب نهر الفرات 
وارتف�اع الملوح�ة فيه”.يذك�ر أن محاف�ظ ذي ق�ار، 
يحي�ى الناص�ري، أعلن في، األول من حزي�ران الحالي، 
ع�ن تعرض بعض مدن المحافظة للجفاف نتيجة ش�ح 
المياه وانخفاض منس�وب نهر الفرات، داعيا الحكومة 
االتحادي�ة والمنظم�ات الدولي�ة للضغ�ط عل�ى تركيا 
إلط�اق المي�اه ف�ي األنهر المغذي�ة لمناط�ق األهوار، 
مؤكدا تس�جيل أكثر من الف إصابة بمرض جدري الماء 

ونفوق كميات كبيرة من األسماك والثروة الحيوانية.

النجف متنع للمواطنني من السباحة
يف األماكن اخلطرة

املوارد تطلق حصة مائية لنهر الفرات 
ملعاجلة شح املياه يف ذي قار

    بغداد/المستقبل العراقي

قررت أمانة بغداد، أمس الثاثاء، عن إيقاف البناء العشوائي 
على األراضي ذات االس�تعمال الزراعي بمنطقة الغدير، مشددة 

عل�ى العمل بح�رص وجدية 
اي  م�ع  الته�اون  وع�دم 

تجاوز.
وقال�ت االمانة ف�ي بيان 
لها، إن “ماكات دائرة بلدية 
الغدير قام�ت بإيقاف عملية 
البناء العش�وائي للمس�اكن 
الزراعي�ة  االراض�ي  عل�ى 
واتخ�اذ   738 محل�ة  ف�ي 

االج�راءات القانونية بحق المخالفين والمتجاوزين”.
وأضاف�ت األمان�ة أنها “وجه�ت دوائرها البلدي�ة بضرورة 
المتابعة اليومية والمس�تمرة لرصد ح�االت التجاوز الحاصلة 
عل�ى االراضي الزراعية والبس�اتين من قبل بع�ض المواطنين 
الذي�ن يقوم�ون بتجريفه�ا وتحويله�ا ال�ى مس�اكن من دون 

استحصال الموافقات األصولية “.
وش�ددت االمانة على “ضرورة العمل بحرص وجدية وعدم 
التهاون مع اي تجاوز وبناء على االراضي الزراعية والبس�اتين 
وإفرازها الى اس�تعمال س�كني واتخ�اذ االج�راءات القانونية 
بح�ق المخالفين والمتجاوزين حفاظاً على التصميم االس�اس 

للعاصمة بغداد”.
وأعلنت وزارة االعمار واالس�كان ف�ي ايلول 2012 إن بغداد 
فيها 129 عشوائية منتشرة في عموم المدينة ويعيش سكانها 

ظروف معيشية صعبة وال تليق بها كعاصمة.

بغداد توقف البناء العشوائي يف الغدير

التخطيط تسعى إلجراء مسح للجاليات العراقية يف اخلارج
     بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التخطي�ط والتع�اون 
االنمائ�ي، ام�س الثاث�اء، عن س�عيها 
إلج�راء مس�ح للجالي�ات العراقية في 
الخارج، مش�يرا الى ان المسح سيكون 

“الكترونياً”.
وق�ال المتحدث باس�م ال�وزارة عبد 
الزهرة الهن�داوي، إن “الوزارة تس�عى 

الى اجراء مس�ح للجاليات العراقية في 
الخارج بهدف معرفة العدد الحقيقي في 
الخارج واالس�تفادة من هذه االمكانات 

مستقبا”.
“هن�اك  ان  الزه�رة  عب�د  وأض�اف 
تض�ارب باألرقام حول اعداد المغتربين 
العراقيي�ن ف�ي الخ�ارج، فمنه�م م�ن 
يتحدث عن اربع�ة والبعض من يتحدث 
عن ثاثة او مليونين شخص، اضافة الى 

معرفة الكف�اءات المهاج�رة واإلطاع 
عل�ى احوالهم االقتصادية والش�هادات 
والخب�رات الموج�ودة لديه�م”، مبين�ا 
ان “الخط�وة الثاني�ة م�ن المس�ح هي 
االس�تفادة من ه�ذه االمكانات في بناء 

البلد بعد توفير الظروف لهم”.
وأش�ار عب�د الزه�رة الى “تش�كيل 
لجنة علي�ا في الوزارة لهذا الغرض ضم 
عضويته�ا ممث�ل م�ن وزارة الخارجية 

والهج�رة والمهجري�ن واحد االس�اتذة 
االجتماعي�ة  بالش�ؤون  المختصي�ن 
المرك�زي  الجه�از  رئي�س  وبرئاس�ة 
لإلحص�اء، فض�ا ع�ن لج�ان فرعي�ة 
مساندة ،وبالتنس�يق مع صندوق االمم 
المتحدة للسكان”، مشيرا الى “االطاع 
عل�ى بع�ض تج�ارب دول اخ�رى بهذا 

الخصوص كالبوسنة “.
ولفت عب�د الزهرة إلى أن “المس�ح 

س�يكون الكتروني�ا م�ن خ�ال مواقع 
الكتروني�ة خاصة بذلك لملئ اس�تمارة 
خاصة من قبل ه�ذه الجاليات العراقية 
في الخ�ارج”، مبينا انه “س�يتم تحديد 
وق�ت التنفي�ذ الحق�ا بع�د االنتهاء من 
كافة االج�راءات الازمة ليب�دأ بعد ذلك 
ب�أول مس�ح تجريبي من خ�ال اختيار 
اح�د ال�دول بوج�ود الجالي�ة العراقية 

فيها”.

البيئة جتري فحوصات إشعاعية شاملة يف تكريت
    بغداد/المستقبل العراقي

أم�س  البيئ�ة،  وزارة  أعلن�ت 
الثاثاء، إرس�ال فرقا متخصصة 
لع�دد م�ن المواق�ع ف�ي مدين�ة 
تكريت لفحص أي تلوث كيميائي 
أو إشعاعي لتأمين عودة األهالي 
إل�ى مناطقه�م المح�ررة .وقال 
وزير البيئة قتيب�ة الجبوري، في 
بيان له ، إن “فرق فنية متخصصة 
من مرك�ز الوقاية من االش�عاع 
ارسلت الى مدينة تكريت لفحص 
اي تل�وث كيميائ�ي او اش�عاعي 
لع�دد م�ن المواقع وف�ق قاعدة 
البيان�ات المعتمدة لغرض تأمين 

عودة االهالي لمدينة خالية تماما 
من التلوث”.واضاف الجبوري ان 
“فرق مركز الوقاية من االشعاع 
اج�رت  البيئ�ة  ل�وزارة  التاب�ع 
فحوص�ات ش�املة ومس�وحات 
اش�عاعية ف�ي المدين�ة وخاصة 
مواق�ع في جامع�ة تكريت منها 
كلية العلوم والمواقع االخرى في 
المحافظة حسب قاعدة البيانات 
المركز”.وبي�ن  ف�ي  المس�جلة 
الجب�وري ان “ال�وزارة وضع�ت 
بعملي�ات  تتعل�ق  عم�ل  خط�ط 
المس�ح االش�عاعي واخذ عينات 
م�ن الترب�ه والمي�اه ف�ي مدينة 
تكريت ومعالجة التلوث في حال 

تم تسجيله من خال الفحوصات 
الت�ي  والمختبري�ة  الموقعي�ة 
تنفذه�ا الفرق الفني�ة في مركز 
وقس�م  االش�عاع  م�ن  الوقاي�ة 
والمواق�ع  الكيمياوي�ات  ادارة 
البيئة وجه  الملوثة”.وكان وزير 
بسرعة عودة دوائر وزارة البيئة 
ف�ي تكري�ت وتقدي�م الخدم�ات 
ال�ى جان�ب الدوائ�ر البلدي�ة في 
المحافظ�ة باالضاف�ة الى عملها 
في مجال كش�ف الملوث�ات التي 
تسببت فيها عصابات داعش بعد 
تحري�ر ق�وات الجيش والحش�د 
الشعبي في اذار الماضي المدينة 

من عصابات داعش االجرامية.

جملس الوزراء يكلف النفط بإصدار تعليامت استثامر قطاع املصايف

كهرباء بابل تعلن تشغيل 15 حمطة يف ناحية جرف النرص
    بابل/المستقبل العراقي

أعلنت مديري�ة كهرباء محافظة 
باب�ل، ع�ن تش�غيل 15 محط�ة في 
ناحي�ة ج�رف النص�ر بع�د تأهيلها 
مناط�ق  تغ�ذي  اعم�دة  وتس�ليك 
الناحية.وقال مدير كهرباء بابل علي 
الس�ياوي، إن “كادر المديرية اكمل 
نصب 15 محطة من اصل 35 محطة 
متض�ررة ف�ي ناحية ج�رف النصر 
وإنارة مناطق الفاضلية والبهبهاني 
ومناطق التي تتواجد فيها الش�رطة 
االتحادية والحش�د الشعبي”، مبيناً 
أن “ال�كادر قام بتس�ليك المحطات 
عم�وداً   190 ونص�ب  المتض�ررة 
المتضررة”.وأض�اف  االب�راج  ب�دل 
الس�ياوي أن “كادر المديرية يقوم 
بتأهيل العش�رين محولة المتضررة 
ف�ي قس�م الصيان�ة وح�ال اكمالها 

سيقوم الكادر بنصبها”، مشيراً إلى 
أن “المديرية قدمت كشوفات إلكمال 
البن�ى التحتي�ة للناحي�ة بن�اًء على 
المس�ح الميدان�ي الذي قدمه قس�م 
المديرية”. الهندس�ي ف�ي  التطوير 

وكان مجل�س محافظ�ة باب�ل اعلن 

ف�ي )21 تش�رين الثان�ي 2014( أن 
باش�رت  المحافظة  مديرية كهرباء 
الناقل�ة  الخط�وط  تأهي�ل  بإع�ادة 
لناحية جرف النصر، فيما أكدت أنها 
أكملت إعداد الكشوفات عن األضرار 

الناجمة جراء العمليات العسكرية.

رشكات مرصية تستعد لتوقيع عقود رشاكة مع العراق 
يف جمال الصناعات الكهربائية

    بغداد/المستقبل العراقي

اعلن مجل�س االعمال الوطني 
ق�رب  الثاث�اء،  ام�س  العراق�ي، 
توقيع مصانع مصرية متخصصة 
في الصناع�ات  الكهربائية لعقود 
ش�راكة مع نظيراتها ف�ي العراق، 
مس�عى  هنال�ك  ان  بي�ن  فيم�ا 
لعق�د مؤتمر ف�ي بغ�داد يحضره 
لاتفاق  المصري�ون  الصناعي�ون 
على رس�م الخط�ط المس�تقبلية 

للبلدين في مجال الكهرباء.
وقال رئيس المجلس داود عبد 
زاي�ر، على هام�ش زيارته والوفد 
المراف�ق له، ال�ى جمهورية مصر 
ف�ي زي�ارة رس�مية، إن “مصانع 
مصرية متخصصة في الصناعات 
االحتياطي�ة الكهربائي�ة س�توقع 

قريباً عقود ش�راكة مع نظيراتها 
في العراق”.

“الزي�ارة  أن  زاي�ر  واوض�ح 
عل�ى  االتف�اق  عنه�ا  تمخض�ت 
لتصني�ع  انت�اج  خط�وط  جل�ب 
وس�د احتياج�ات وزارة الكهرباء 
العراقية من مواد احتياطية وسلع 
استهاكية على ان تشتري االنتاج 
مس�بقاً”، مبيناً ان “ه�ذا االتفاق 
بالتع�اون م�ع اعض�اء  س�يكون 

المجلس الصناعيين”.
وأضاف رئيس مجلس اإلعمال 
الوطني أن”الزيارة شهدت االتفاق 
أيضاً مع الجانب المصري للحضور 
الى بغداد لعقد اتفاقات شراكة مع 
الصناعيي�ن العراقيي�ن وان يكون 
التصنيع ف�ي بغداد”، مش�يراً الى 
أن “ السعي لعقد مؤتمر في بغداد 

يحض�ره الصناعي�ون المصريون 
الخط�ط  رس�م  عل�ى  واالتف�اق 
المس�تقبلية للبلدي�ن فيما يخص 
لقط�اع  االحتياطي�ة  الصناع�ات 

الكهرباء”.
وأكد زاير، ان “وزارة الكهرباء 
االتف�اق  ه�ذا  س�تدعم  العراقي�ة 
خاصة مع حاجته الماسة لتطوير 

قطاع الكهرباء في العراق”.
ف�ي  الع�راق نقص�اً  ويعان�ي 
الطاقة الكهربائية منذ بداية س�نة 
تقني�ن  س�اعات  وازدادت   ،1990
التيار الكهربائي بعد س�نة 2003، 
في بغ�داد والمحافظات، من دون 
أن تفل�ح جه�ود وزارة الكهرب�اء 
أو الحكوم�ة بمعالج�ة تلك األزمة 
برغ�م ملي�ارات ال�دوالرات الت�ي 

انفقتها لذلك.
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موقفـان متناقضـان مختلفـان مخطئـان؛ من 
يعتقـد أن العـراق ليـس فيـه مشـكلة حقيقية، 
أو ُيقـرُّ َمـْن بوجودها، وال يجد لهـا حلول ضمن 

اإلطار العراقي؟!
إختلفـت اإلعتقـادات؛ نتيجـة طبيعـة املتبنيات، 
والدائرة الضيقة التي تدور بها أفكار؛ مرتاجعة اىل 
دائرة أضيق.يعقتد األغلب أن الحرب التي يخوضها 
العـراق، ما هي إالّ مخطـط لتمزيق الوحدة، وفك 
اإلرتباطات العائليـة والقبلية والرشاكة بالوطن، 
ويترصفـون بعكس إعتقادهـم؛ بذريعة تهميش 
السـنة، وللكورد حق تقرير املصري، والشـيعة ال 

تنفعهم الرشاكة؟! 

إكتمـل  التقسـيم  قـرار  أن  املعلومـات،  تشـري 
تخطيطـه، وتورطـت بعض األطراف السياسـية 
باإلقتنـاع، وترويجه بدعوى الدفـاع عن الطائفة 
وهويتهـا، وتقسـيم الكعكة باألفكار واألجسـاد 
املفخخة؛ ه من يضمن لتلك األطراف؛ بقاًء أطول 
بالسـلطة، وهيمنة الثوار عـىل اإلنبطاحني داخل 
الطائفـة الواحدة، وتمهيد املعطيـات من الخفاء 

اىل الحديث العلني؟!
خرجت الواليات املتحدة األمريكية؛ غري راضية من 
إنسحابها من العراق، ويؤيد هذا املوقف كل الدول 
املتحالفـة معهـا، ويف تلـك اللحظة قـررت تبديل 
أسـرتاتيجيتها، واإلسـتغناء عن الشيعة؛ بسحب 

نفسها بهدوء وتعطيل اإلتفاقيات اإلسرتاتيجية، 
ومنع تجهيز السالح يف مواجهة اإلرهاب؟! ومنع 
وجود التفاهمات، التي تشـكل توليفة سياسـية 
تضمن اإلستقرار.إنصاعت األطراف التي تعتاش 
عىل الطائفية؛ لخطوط َرسمت املآرب الخارجية، 
وإتخذت من االكاذيب واإلشاعات وقلب الحقائق؛ 
كورقة رابحة، عند إكتمال التقسيم، بعد الرضوخ 

املكـون  اىل حقيقـة إشـعال الرصاعـات داخـل 
نفسـه، وتبني نظرية املؤامرة واإلتهام بالخيانة، 
والتشـكيك بالتاريـخ الجهـادي؛ لدرجة أشـاعة 
التفاوض مع اإلرهاب، يف حني هي لم تتخلص من 

مستمسكات إنتماءها؛ للبعث واإلرهاب.
أن اإلعتقاد السـائد، ربما هو األقرب للواقع، وأن 
السياسة الحالية ما هي إالّ حصاد؛ لرتاكم أخطاء 

السـنوات املاضية، وتفسـري الترشيعات وتعطيل 
الوطنـي  الحيـاء  بمزاجيـة؛ خدشـت  القوانـني 
بالعهـر السـيايس، الـذي دفـع الشـعب اىل نفق 
مظلم ال يسـتطيع الخـروج منه، وقد تشوشـت 
رؤيـاء، من كثـرة األكاذيـب، وتصديـق أو رشاء 
ذمـم بعـض الطبقـات املثقفة.يتحدث الساسـة 
عـرب وسـائل اإلعـالم، واإلجتماعـات الحكومية، 
عـن الوحدة الوطنية، وأهمية دعم الحكومة التي 
تحظى بقبول دويل ومحـيل، بينما تنفث قنواتهم 
وصفحاتهم الشخصية والظلية، بسموم يدس يف 
عسـل البكاء عىل املظلومني، وأن همهم األساس 
تحقيق السـلم األهيل، ورفاهية أرقى من شعوب 

املنطقة.عندما يسطري ساسة، عىل أمة ال يعرفون 
طعم وحدتها؛ فأنهم يضيعـون لونها ورائحتها، 
وتصبح الدماء بديل لروافدها، وتتبخر األجسـاد 
بحرائق املصلحية الضيقة.لسـنا شـعب مختلف 
ونحن نقاتل مع أجل السالم والحياة، وأن الوحدة 
الوطنيـة هـي معيار رفض مشـاريع التقسـيم، 
والتأكيـد للعالـم أن العراق شـعب واحـد؛ الُيريد 
التقاتل، وأن الدعاة لألقتتال سوف تدفن أحالمهم 
املريضـة، إذا كنا صادقني فيما نقول: أن كل فعل 
كان من أجل السـالم ومن يخالف دعوات السـلم 
األهيل، هو مـن يقف بجانب اإلرهاب ومشـاريع 

التقسيم؟!



السلم األهيل ومن خيالفه

سأل طفل والده: ما معنى الفساد السيايس؟ 
فأجابـه: لـن أخـربك ألنـك صغـري، وصعب 
عليـك الفهم، ولكـن دعني أقرب لـك املعنى، 
فأضـاف قائالً: أنا أنفق عىل البيت، فأسـمي 
الرأسـمالية، وأمك تدير شـؤون املنزل، فهي 
الحكومـة، وأنت ترصف املـال، ويطلق عليك 
الشـعب، وأخويـك الصغرييـن همـا أملنـا، 
ويطلـق عليهما املسـتقبل، والخادمة تعيش 
عىل خدمتنا، إسـمها القوى الكادحة، وذهب 

الطفل يفكر يف جواب أبيه.
لـم يسـتطع الطفـل النـوم ليـًال، وال يعرف 
السـبب، فهرع من فراشه قلقاً، عندما سمع 
صـوت أخيه الصغـري باكيـاً، فوجـده دون 
حفاظـة، ثم ذهـب اىل أمه، فوجدهـا غارقة 
يف النـوم، ملرضهـا املفاجئ، ولم يجـد والده 
وركض رسيعاً، ليبحـث عنه يف أرجاء املنزل، 
فسـمع صوته يضحك مع الخادمة الكادحة، 
فذهب خائباً اىل فراشـه، وعالمـات التعجب 
ترقـص يف مخيلتـه السـاهرة، التـي أتعبها 

السهر.
ويف الصبـاح قال ألبيه: عرفت معنى الفسـاد 
السـيايس، وهو عندما تلهو الرأسمالية، مع 
القوى الكادحة، وتكـون الحكومة نائمة، يف 
سبات عميق ألمراضها املزمنة، عندها يصبح 
الشعب تائهاً مهمالً، ويصبح املستقبل غارقاً 
يف القذارة، وأستميحكم عذراً لبعض األلفاظ، 
ولكننـي أوردتها كما هـي مكتوبة، يف احدى 
الصحـف العراقية، لفقرة قصـة وعربة، وقد 
ألهمتني الحكاية، حول بعض ابواق الفساد، 

كظافر العاني وحاتم السليمان.
يقطنـون  الذيـن  الـكالب،  الساسـة  رصاع 
الفنادق، ويطفئون نـريان خوفهم وترقبهم، 
بلعبـة جعلت أقدامهم تنغمـر أكثر فأكثر، يف 
وحـل الرذيلـة والخـرسان، ومرغـت أنوفهم 
النتنـة، بلـذة عابـرة مـع مطامع أنفسـهم 
األمارة بالسوء، بحيث ال يمكن تغطية لعبتهم 
الطائفيـة القذرة، بخرقة من القماش، ألنهم 
عبثوا بإنسـانية أبناء جلدتهم بإسـم الدين، 
وأختلقـوا األكاذيب، بداع الوطنية املهمشـة، 
وكوميديا اإلنتاج الديني املزيف، إلقامة دولة 

الخالفة املزعومة.
شـخصيات عـوراء طارئة، ظهرت يف وسـط 
العميان، فأعتقدت أنها إمتلكت زمام األمور، 
عـىل منصـات الخطابات الرنانة، وسـاحات 
اإلهانـة، وحينمـا دعتهـم مصانـع اإلرهاب 
التكفريي الوهابي، أنتجـوا جهالً أثار مزيداً، 
من املآيس والويالت عىل محافظاتهم، واملتمثل 
بتحالف داعش، مع دعاة الفتنة أمثال، العاني، 
والسـليمان، والرفاعـي، وامليـزان، وصوروا 
للسـذج، بأنهم قادة مالئكة، سيشنون حرباً 
عـىل االحتـالل الصفوي، ويحـررون األرض، 
يف مسلسـل الرقصـة األخرية.    مـا ال يتبقى 
للنسـيان، هـو أن عرص الفسـاد السـيايس، 
والرفاهيـة السياسـية، التـي يتوقـع فيهـا 
أصحاب القداسة الجهالء، من شيوخ األنبار، 
أن تنطيل هـذه الحيل عىل عقول البسـطاء، 
والذين لم يجنوا من داعش إال الخراب، بعد أن 
غرر بهم بالعـودة، اىل حكم القائد الرضورة، 
والحزب األوحد، وحب السيطرة، الذي تغلغل 
يف دمائهم، أيـام الطاغية املقبور، فنراهم قد 
ولوا عىل أدبارهم خاسـئني.القوى السياسية 
الفاسـدة، والتـي تطبل للتقسـيم، سـتغدو 
مساعيها هباء منثوراً، والرأسمالية ستندثر 
أمـام العدالـة واإلعتـدال، والقـوى الكادحة 
بالرذيلة، سـرتمى خـارج العـراق، يف مزابل 
التأريـخ، ألنهـم رمـز القـذارة، واإلنحطاط 
الوطنـي، والحكومـة تعـي الـدرس جيـداً، 
وسـتخلق رأياً عاماً مؤثـراً، ملقاومة التطرف 
والطائفية، والشعب سيتعامل بحرية، ألنهم 
مصدر السلطة الهادرة بالحقن أما املستقبل 
فهو قرار جميع األحرار والرشفاء، بعيداً عن 

كل أشكال القذارة.    



العاين والسليامن 
والغرق يف القذارة!

ملاذا يرتدي املحاميني الرداء األسود وما تأثريه وما يحققه هذا الرداء 
عىل العدالة ؟ للرداء األسـود قصة معربة حصلت أحداثها يف فرنسـا 
عام ١٧٩١ .. حيث كان أحد القضاة الفرنسيني جالساً يف رشفة منزلُه 
ليستنشـق الهواء ويف أثناء جلوسـُه حدثت مشـاجرة بني شخصان 
انتهـت بمقتل احدهما وهروب األخر .. فـأرسع أحد املارة اىل مكان 
الجريمـة وأخذ القتيل وذهب به اىل املستشـفى إلسـعافه اال أنه قد 
لفظ أنفاسُه األخرية ومات .. فأتهمت الرشطة املنقذ بالرغم من أنُه 
بريء من هذه التهمه وقدم املنقذ اىل املحكمة وبالقضاء والقدر كان 

القايض الذي شهد عىل الجريمة وحقيقتها هو الذي سوف يحكم يف 
القضية .. وحيث ان القانون الفرنيس ال يعرتف اال بالدالئل والقرائن 
فقد حكم القايض الفرنيس عىل الرجل الربيء باإلعدام عىل الرغم من 

أن القايض كان شاهداً عىل الجريمة التي وقعت أمام رشفتُه وعينيه 
... وبمرور األيام بقي القايض يؤنب نفسُه عىل الخطاء الفادح الذي 
ارتكبُه ولكي يرتاح من عـذاب الضمري اعرتف أمام الرأي العام بأنه 

أخطاء يف هذه القضية وحكم عىل شخص بريء باإلعدام فثأر الرأي 
العـام ضدة وأتهمُه بأنه ال يوجد لدية ال أمانه وال ضمري ... ذات يوم 
ويف أحـدى القضايـا وكان هذا القايض هو نفسـُه رئيـس املحكمة 
فوجـد املحامي الـذي يقف أمامُه لكي يرتافـع يف القضية املعروضة 
عىل القايض مرتدياً روب أسـود فـسـألُه القايض ؟ ملـاذا ترتدي هذا 
الـروب األسـود ؟ فقـال لُه املحامي لكـي أذكرك بما فعلـت من قبل 
وحكمت ضلماً عىل شـخص بريء باإلعدام ومنذ تلك الواقعة أصبح 

الروب األسود هو الزي الرسمي يف مهنة املحاماة.



أصحاب الرداء األسود

التعبرييـن  بـأن  نقـول  ان  يكفـي  هـل 
(فسـاد/ عـدل) ينتميـان اىل حاضنتـني 
مختلفتـني؟ بمعنى ان الحاضن االخالقي 
لقيمـة العـدل معرفيـا كان ام اجتماعيا 
يعد طاردا بالرضورة ملظاهر وممارسات 
الفسـاد، واذا حصل العكس - اي ظهرت 
هـذه البـوادر - فهي اشـارة رصيحة اىل 
قلـة منسـوب وعـي العدالـة االجتماعية 
والقانونيـة لهـذه الجماعـة او تلك. هل 
يمكـن ان نتبنـى مثـل هـذا الوصـف او 
املعيار؟ هذا كي نصل اىل الراسـب العميق 
ملثل هذه املمارسـة حيث نجد ان البعض 
يضعهـا يف خانـة الفعل الفردي الشـاذ و 
العابـر احيانـا ممـا يفوت علينـا فرصة 

االنتباه عىل الكشف االعمق. 
نعم ربمـا يكون الفسـاد فرديا من حيث 
املمارسة الضيقة لكنه ال بد ان ينطلق من 
حاضن ما، فكرة تسوغه او تربره احيانا 
حتى لو كان هذا التسويغ او التربير شاذا 
وغري مقنع بالتأكيد لكنه يضادد مقوالت 
اخرى سائدة ومعروفة، ال ننكر ان موروثنا 

البالغـي متخـم بمقـوالت العـدل بـل ان 
مقوالت السياسـة هي االكثر شيوعا بهذا 
الصدد ولعل ابرزها (العدل اسـاس امللك)، 
اليوم تتنافـس االيديولوجيـات والربامج 
االنتخابيـة يف دول العالـم املتقـدم لتثبت 
ملواطنيها انها االقـدر عىل تحقيق العدالة 
وحفـظ الحقوق ذلـك ألن هذا املقصد هو 
االبـرز يف عمـل السياسـة والسياسـيني 
بـل ان االنتخـاب هـو تخويـل لطبقة ما 
كـي ينوبوا عـن الناس يف حفـظ وصون 
مصالحهـم. عىل ضوء هـذه الرؤية كيف 
يتسـلل الفساد السيايس؟ وهذا النوع من 
الفسـاد هو االخطر ألن التجليات االخرى 
كالفسـاد املايل او االداري ال تنتعش اال يف 

ظل طبقة سياسية فاسدة.
 مـا زلنا نتذكر كم قرأنـا يف درس التاريخ 
بـأن هـذه الدولـة او تلك عندما شـاخت 
او تهرأ نسـيجها السـيايس سـادت فيها 
الرشوة واملحسوبية واملنسوبية، بالضبط 
كنا نقف طويال امام معنى (املحسـوبية) 
ألنها اشـتقاق غريب وجاذب للسؤال!. ما 

يهمنا ان شـيوع هذه املظاهر كان دليال 
عىل فسـاد الدولة اية دولة وسببا مبارشا 
لسـقوطها النها ببسـاطة فقدت رشعية 
التمثيـل واصبحت بال أهليـة او صالحية 
تمكنهـا من تأدية رسـالتها تجاه الناس 
واوىل مقـوالت هذه الرسـالة هي: العدل، 
الـذي يصبـح مهـدورا بفضـل االنتهـاك 
املتكرر من قبل املرتشني والراشني معا او 
املسـؤولني الذين ال يتهاونون عن تقريب 
ذويهـم ومنحهـم مـا ال يسـتحقون من 
االمتيازات واملناصـب وهنا تهدر الكفاءة 
ويضمحـل املعيـار الضابـط ألداء الدولة 
ليصبـح املـزاج السـيايس بـل والقانوني 

سائبا وبال ضوابط اصال.
تـرى اين املقوالت االخالقيـة التي تتحفنا 
بها ادبيات السياسـة غالبـا؟ يظهر مثل 

هـذا الفصـام يف البالغيات غـري املرتبطة 
بآليات وبرامج عمل واقعية حيث ينتعش 
الخطـاب وتـرتدى املمارسـة! وهنـا نجد 
ظاهـرة غريبة/ ظاهـرة املنتفعني الذين 
يسمنون ويستفيدون من مسافة املفارقة 
الحرجة بني القول والفعل، خطاب قيمي 

ثر وباذخ يقابله سلوك براغماتي رث!.
 بالطبـع ال يشء يهـدر العـدل اكثـر من 
التربيرية التي سـتلوكها ألسـن املنتفعني 
الطبقـة  لهـذه  ومربحـة  سـهلة  ألنهـا 
الطفيليـة املريضة، ومن خالل ذلك تعتمد 
عىل الرشوة لكي تنال ما ال تستحق، وعىل 
املحسـوبية لكي تستظل بعنوان حكومي 
عـام وتسـتثمره شـخصيا دون سـواك، 
وعـىل املنسـوبية واالنتمـاء النفعي لرمز 
او جماعة، ذلـك االنتماء الذي ينبني وفق 

متواليـة مصالح غري مرشوعـة بالتأكيد، 
كل هذا االلتـواء ملباغتة اسـتقامة العدل 
ونصاعـة جبهتـه. اليـوم ويف ظل ظروف 
شـائكة نجـد من يقـدم مخاتالت شـتى 
عـىل هـذا الصعيد لكـي يغنم قبـل فوات 
االوان!. يحدث هذا برعاية مفاهيم زائغة 
تسـوغ الغنيمة وتؤصلها عىل انها (ربح) 
او مـردود عمـل! او ادارة (ذكية) ملفاصل 
االزمة!. كـم نحتاج اذن مـن عمل معريف 
إلعـادة تأهيل املعيـار الذي يميـز وبدقة 
بني العمـل والرسقة! بني العـدل والغبن، 
بني املـرشوع و الالمرشوع. البعض ينظر 
لالمـر عىل انـه كلمـات! كـي يفرغه من 
عمق الجوهر بينما الكلمات هي اصال ما 
كانت اال لتصف الجوهر وتستجليه روحا 
ومعنى، اسـميها مخاتـالت يربع البعض 
يف نسـج مخيالهـا وتمريـره ظرفيا عىل 
من لهم القدرة النفسـية لتقبل الزائغ من 

التفكري والشاذ من السلوك.
 هناك مـن ال يرى رضرا يف غيـاب العدل! 
بينما كل الرضر يف غيابه ألن املغنم الظريف 

ال يعـوض ما سـنخرسه جميعا. الرصاع 
اذن بـني نظرتني: سـطحية قصرية االمد 
واخـرى قيميـة عميقة االثر، راسـخة يف 
الوجدان ال تسـوغ ما ال يسـوغ واملشكلة 
ان الفسـاد يأتـي مـن جهـة الظرفيـني 
ممن لـم تعلمهم الحيـاة وال الكتب قيمة 
(الوجدان)، هؤالء باختصار من ينظرون 
لالمـور عـىل انهـا (معاش) فـال يجدون 
حاجـة لتفعيـل فاحـص القيـم وراصـد 
الضمري عىل اعمال هذا املعاش بل يعدونه 
تعقيـدا لالمر كما يزعمـون يف تفوهاتهم 
العابـرة!. اليوم ما اكثر هـؤالء التربيرين 
وما اوسـع ضجيجهم الـذي ال يدع للقول 
النافع مجاال وال يفسح لثقافة املكاشفة 
فرصة تسـتحقها كي نضـع االصبع عىل 
الجـرح كمـا يقال ولكـن رغـم كل هذه 
الصعوبات تظل مثل هذه التربيرية هشة 
وغري ذات قيمة ألن العدل مطلب اويل ألية 
جماعـة تريد ان تعيش بكرامـة، ومعيار 
لنجاح ونزاهـة اية طبقة سياسـية تجد 

ضالتها يف النجاح.



الفساد يستبيح العدل



غالبـا مـا يلجـأ املكتـب اإلعالمي لرئيـس مجلس 
الـوزراء اىل نفـي بعـض الشـائعات التـي يجري 
ترويجهـا بـني الحـني واآلخـر مثـل الحديـث بعد 
مؤتمـر باريس حـول فرض وعـود مرشوطة عىل 
الحكومـة العراقية لتطبيقها ضمن سـقف زمني 
محـدد، ونسـج وفربكة أخبـار وتقاريـر ال صحة 
لهـا، وبالطبـع فـإن الفضائيات ووسـائل اإلعالم 
تتداول مثل هذه املعلومات املشـوهة دون التدقيق 
بمصادرها ومدى دقتها. يقول الكاتب مارك توين 
" تستطيع كلمة الكذب أن تطوف حول العالم قبل 
أن تسـتطيع كلمـة الصدق ارتـداء حذائها"، ومن 
هنا نعـرف بأن الكـذب رسيع االنتشـار، والواقع 
ان حكومـة العبادي هي الحكومـة األكثر تعرضا 

لجوالت من الكذب منذ عام ٢٠٠٣.
اتفـق كثريا مع الدكتور حيـدر العبادي بأن نصف 
الحـرب مع "داعش" هي إعالميـة او األصح ربما 
دعائية ألن مفهوم الدعاية أكثر اتساعاً من اإلعالم، 
السيما وان الشائعة تدخل يف إطار مفهوم الدعاية، 
ولألسـف نحن نواجه نوعني من حروب الشـائعة، 
األول هو حرب الشـائعة التي تمارسـها "داعش" 

بقصد تدمري قوة الخصم وتحطيم معنوياته، وهذا 
امر سـائد ومعروف يف الحروب سواء بني الدول او 
بني الدول وقوى التمرد او اإلرهاب داخلها. والنوع 
الثاني من حروب الشـائعة، هو النـوع الذي يؤثر 
عـىل سـالمة تماسـك القـوات املسـلحة والجبهة 
الداخليـة ويشـمل هـذا النـوع الشـائعات التـي 
يفتعلها ويروجها السياسـيون املعارضون للحط 
مـن قدر الحكومة والتشـكيك بقدرتهـا عىل إدارة 
شـؤون البالد، وهو مـا تواجهه حكومـة العبادي 

منذ تشكيلها وحتى 
القياديـة  الشـخصية  اىل  حنـني  اليوم.هنالـك 
الدكتاتوريـة يقـف خلـف الكثـري مـن االنتقادات 
التي يواجهها رئيس الـوزراء حيدر العبادي، هذه 
الثقافـة الدكتاتورية املتوارثـة الضاربة بجذورها 
يف  مجتمعنـا العراقـي فضـًال عن العالـم العربي، 
هذه الثقافة الدكتاتورية مسـتمدة من شـخصية 
شيخ القبيلة وشـخصية األب ورب العمل واملدير، 
وقد ترسـخت هذه الثقافة بعد فشـل ما يسـمى 
بالربيع العربي يف بناء ديمقراطيات قوية ورصينة 
يف العالم العربي، حيث سادت الفوىض وغاب االمن 

وانقطعت األرزاق، ويف حالة العراق مارس اإلرهاب 
والفساد ضغطاً هائالً عىل املواطن، األمر الذي أنتج 
حنيناً شـعبياً واسعاً اىل شخصية القائد الدكتاتور 
او رصامـة القائـد العسـكري او هيمنـة القائـد 
الحزبـي كقارب نجـاة للخروج بأمـان من أزمات 
امنية واقتصادية خانقة، من هنا فان البعض يقع 
ضحية الصورة السائدة لشخصية القائد املستمدة 
من ثقافتنا الشعبية الدكتاتورية، وهذا خطأ فادح 
ومـرض. العـراق بحاجة اىل سـيايس مهني محنك 
وخبري وليس اىل دكتاتور او نصف دكتاتور، ويبقى 
االنجـاز هـو املعيـار الوحيـد لتقويم مـدى نجاح 
رئيس الـوزراء او اية شـخصية حكومية، فعندما 
يغيـب اإلنجاز، ال فائدة مـن البطوالت الزائفة. وال 
قيمـة للتربير، وال معنى لقول البعض بأنهم أرادوا 
أن ينجزوا شـيئاً لكن اآلخرين لم يسـمحوا لهم .. 

ولـم يمنحونا فرصة لتحقيق إنجـاز ما، وبالطبع 
هـذا هو الفشـل بعينه، وهنـا اقول بـأن العبادي 
يتمتع بقدرات قيادية مميزة، مثل الحنكة والهدوء 
يف معالجة األزمـات الداخلية ويف إدارة الحرب ضد 
اإلرهاب. وقد تابعنا خالل املدة املنرصمة من والية 
العبـادي حمالت واسـعة للتشـكيك والتشـويه يف 
املواقع اإللكرتونية ويف مواقع التواصل اإلجتماعي 
وعىل املسـتوى الشـعبي بـدأت بانتقـاد القرارات 
التي اتخذها السـيما املتعلقة بالجانب األمني مثل 
إيقـاف القصف عىل املدنيني ولوحظ ان الصفحات 
املسـتحدثة عىل موقع التواصل االجتماعي اطلقت 
وال تزال بني الحني واآلخر تطلق أوصافا غري الئقة 
عىل الدكتور العبادي، برغم ان العبادي يحظى بدعم 
داخيل وخارجي قوي وكبري وال سيما من املرجعية 
الدينيـة يف النجف األرشف، اذ لـم يتوفر هذا الدعم 

لرئيـس وزراء سـابق وان إجراءاتـه تحظى بدعم 
الكتل واألحزاب األساسـية التـي تعتقد ان التغيري 
هو السبيل لتوحيد العراقيني أمام تحدي "داعش"، 
إال أن أطرافا تتبنى موقفا متشـدداً، تمارس حرب 
التشكيك والشـائعة رغم علمها بخطورة ذلك عىل 
املصلحـة العامة، ونقول هنا ان التنافس والرصاع 
السـيايس امر شائع ومألوف لكن ال يجب ان يصل 

حد اإلرضار باملصلحة العليا للشعب والوطن.
يقوم العبادي بجهد كبري ولكن بمهنية وهدوء من 
اجل ترميـم املنظومة األمنية والعسـكرية وكذلك 
االقتصادية والخدمية، االمر الذي نال بشـأنها عىل 
تأييـد كبـري من طيف واسـع من أطـراف العملية 
السياسـية ومـن املجتمع الـدويل، ولعـل من اهم 
ميـزات العبـادي حرصـه عـىل اهميـة ان يتحمل 
الجميـع املسـؤولية الوطنيـة مـن خـالل إرشاك 
األطراف السياسية يف إدارات امللفات وتبنيه ملقرتح 
تشكيل مجلس اعىل للسياسات االمنية يضم قادة 
الرئاسـات الثالث والزعامات السياسـية ورؤساء 
الكتـل يف العراق، ومن املتوقع ان يتوىل هذا املجلس 
ادارة ومتابعـة امللـف االمنـي ورسـم السياسـات 

والسـرتاتيجية االمنيـة يف البـالد للمرحلـة املقبلة 
واعادة تقويم وهيكلة تشـكيالت املؤسسة االمنية 
والعسـكرية والنهوض بواقعها ملواجهة التحديات 
الجديـدة وان املجلـس االعـىل للسياسـات االمنية 
سيكون صاحب القرار الفصل يف امللفات والقضايا 
االمنيـة باتفـاق القـادة والزعامـات السياسـية، 
وهنـاك مـؤرشات دعم ايجابيـة ايدتهـا املكونات 
السياسـية لبلورة التوجه نحـو والدة هذا املجلس 
الذي سـيكون عـىل غـرار البنتاغـون االمريكي يف 

مركزية القرار االمني.
من يريـد خروج العـراق من ازماته السياسـية، 
فان عليه ان يتجه نحو البناء املؤسسـاتي للدولة 
وليـس اىل البحـث عـن زعامـات زائفـة، عندما 
نواجـه األزمة اية ازمة بحلول تنبثق من فلسـفة 
دولـة املؤسسـات، والعبادي يحاول إرسـاء دولة 
املؤسسـات والتفاهمـات السياسـية وتفكـريه 
وتركيزه ينصبـان عىل املصلحة العامة للشـعب 
والوطن وال يفكر مطلقاً بمصلحته او مسـتقبله 
كقائد سيايس وهو امر نادر الحدوث يف بلدان مثل 

العراق.
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فينوس خوري غاتا.. مواجهة املوت بالكلامت
 س�واء في رواياتها أو في دواوينها الش�عرية، لطالما 
استعادت الكاتبة اللبنانية فينوس خوري غاتا أصوات 
أش�خاص صمتوا نهائيا ولم يتبق منهم سوى ذكريات 
حية فيها.. أصوات صديقة أو حبيبة ما برحت الشاعرة 

تناديها وتحاورها من خلف حجاب الموت.
وال يش�ذ ديوانه�ا الجديد "كتاب التوس�ات" عن هذه 
القاع�دة، وال روايته�ا الجدي�دة "المرأة الت�ي لم تكن 

تعرف كيف تحتفظ بالرجال".
فف�ي الكتابي�ن اللذين صدرا س�وية ع�ن دار "مركور 
دو فرانس" الباريس�ية، ثمة اس�تحضار ألموات، وإن 
اختلفا في األس�لوب وزاوي�ة المعالجة. فبينما يواجه 
نثره�ا بطريق�ة مباش�رة حال�ة الفق�دان المعاش�ة 
والمؤلم�ة، يتن�اول ديوانه�ا الحال�ة نفس�ها لكن عن 

طريق المامسة الشعرية.
روح الكلمات

ف�ي فاتحة الديوان، نقرأ "سأس�هر عل�ى أن ال تنقص 
روحك الكلمات"، والمقصود، وإن لم تسمه الشاعرة، 
ه�و رفي�ق دربها األخي�ر ال�ذي فقدته حديث�ا ويظلل 
قصي�دة طويلة تحتل معظم صفحات الديوان. قصيدة 
مكتوبة على ش�كل توس�ات، ويعبرها شعور بالذنب 
تج�اه ه�ذا الفقي�د الذي ل�م تعت�ِن فينوس ب�ه طوال 
فت�رة عاقتهما النش�غالها بالكتابة وحصر اهتمامها 

بالكلمات.
أم�ا القصيدة الثانية "األمهات والمتوس�ط" فتش�كل 

صدى للحرب األهلية اللبنانية التي لعب فيها القناصة 
دورا كبيرا، فحصدوا آالف األبرياء. قصيدة تس�تحضر 
أل�م أولئك النس�وة اللواتي فقدن أزواجه�ن أو أبنائهن 
في عبث الحرب وضن القتلة عليهن بجثث ذويهم التي 

رميت في اآلب�ار وعلى األرصفة 
أو في البحر.

ف�ي القصي�دة األول�ى، تتقمص 
"أورفيوس"  ش�خصية  فينوس 
فتنزل إلى عال�م األموات للبحث 
ع�ن الفقي�د ومحاورت�ه. وف�ي 
القصي�دة الثاني�ة، تنزل�ق تحت 
جل�د المكلوم�ات لق�ول ألمهن، 
مس�تعينة م�ن حي�ن إل�ى آخ�ر 
بعب�ارات س�معتها كثي�را عل�ى 

لسان نساء قريتها.
هو شعٌر أسود إذاً.. يملي الموت 
نصوص�ه، لكن�ه ال يخل�و م�ن 
طرافة وألوان، لتتمكن الشاعرة 
عل�ى م�ر الس�نين م�ن تدجي�ن 
الم�وت بعدم�ا طرق عل�ى بابها 
م�رارا، ولتس�ييرها داخل نصها 

صورا س�ريالية مبتَكرة وفعالة، 
وصقلها لغة تحافظ على قرب مدهش من األشياء.

وفع�ا، تكت�ب فين�وس ش�عرا ملموس�ا تحض�ر فيه 
الطبيعة بكل عناصرها وطقوس قاطنيها، وخصوصا 
طقوس حياة أولئك القرويات اللواتي تنحدر الش�اعرة 

منه�ن، ويملكن س�لطة على بيئته�ن الجبلية الوعرة، 
وتتجلى بقدراتهن المدهشة على تحويل حفنة حبوب 

وأعشاب إلى وليمة.
تجعل فينوس من الكتابة الشعرية في ديوانها تجربة 
ُمعاش�ة، وإن عبرت في مصفاة 
الكلم�ات. كتاب�ة ال تس�قط في 
اللغ�ة المحكي�ة، رغ�م جانبه�ا 
المباش�ر ومفرداتها البس�يطة، 
كما ال تنجرف في اتجاه التجريد 
التجري�ب،  أو  الميتافيزيق�ا  أو 
بل تبقى وفّية لم�ا يعتمل داخل 

الشاعرة.
نفس شرقي

ه�ي كتاب�ة ظرفي�ة تنبث�ق من 
أح�زان وم�آس مختَب�رة، وفي 
الوقت نفسه، ذات طابع عاجي 
اإلنقاذي�ة  الق�درة  إل�ى  نظ�را 

للكلمات.
وه�ذا م�ا نس�تنتجه أيض�ا في 
روايته�ا األخي�رة الت�ي ال تقول 
فيها ش�يئا آخر "الكتابة تنقذنا 
ف�ي كل م�رة نفق�د فها ش�خصا 

عزيزا علينا".
الرواي�ة عب�ارة ع�ن س�ردية قصي�رة نس�بيا )110 
صفحات( مكتوبة بنفٍس واح�د، وبصيغتي المجهول 
والمخاطب، تسرد فيها الراوية قصة "المرأة المجلببة 

باألسَود" التي شاء القدر أن تصبح أرملة جميع الرجال 
الذين أحبتهم.امرأة نحزر بسرعة أنها فينوس نفسها، 
الت�ي تحاول عل�ى طول الن�ص اإلجابة عن س�ؤالين: 
لماذا فش�لت في االحتفاظ بالرجال الذين ش�اركوها 
حياتها في فترة ما؟ وهل أن الس�بب يعود إلى شغفها 
ف�ي الكتابة ال�ذي يتعارض م�ع الحب؟ أم إل�ى قلبها 
ال�ذي أدماه الفراق المتكرر فلم يعد ممكنا ترقيعه ولم 
يع�د قادرا على الحب؟نص تمزق وأل�م، تبدو الكاتبة/

الراوي�ة في�ه وكأنه�ا ال تس�يطر على حياته�ا إال من 
داخل الكتابة نفس�ها التي تتحك�م بها إلى حد تخضع 
فيه الكلمات لها كليا فتفعل بها ما تشاء. وفعا، حين 
نقرأ هذا النص، يتملكن�ا انطباعان، انطباع ببلوغ ُبعد 
آخ�ر، ال تتخذ الكلمات فيه معناها الس�طحي المعتاد، 
بل تبدو مش�حونة بكثافة وقوة يجعان وقعها أقوى 
وأعمق عل�ى قارئها.كم�ا نخرج بانطب�اع أن فينوس 
-رغ�م عيش�ها ف�ي باريس من�ذ س�نوات طويلة- ما 
زالت ابنة الش�رق، فخلف لغتها الفرنسية الفريدة في 
جمالياته�ا يمكن للقارئ العربي أن يس�مع بس�هولة 
حفي�ف لغتها األم. ولعل هذا أحد أس�باب جمال نصها 
الث�ري أيضا بمراجع ثقافية ش�رقية كثيرة، وبنكهات 

وروائح وصور تحاكي حواسنا وذاكرتنا معا.
ومن جه�ة أخرى، تظهر الهوية الش�رقية للكاتبة من 
خال كشفها المؤثر والثابت في نصها عن تلك الحاجة 
الماس�ة إلى رجل في حياتها، حاجة تجعلها تقول في 
روايته�ا من دون مواربة "امرأة با رجل هي منزل با 

سقف، نافذة با مصراع، ملكية با سياج".

اأنطوان جوكي

ناظم نا�شر القري�شي

هيثم ح�شني

حكاية الشتاء.. بول أوسرت يف خريف العمر
يس�تعيد األميركي من أصل بولندي بول أوستر في روايته 
الس�يرية "حكاي�ة الش�تاء"، حيات�ه الماضي�ة، ومختلف 
المراحل التي مر بها منذ طفولته وحتى شيخوخته، وتأثير 
كل مرحلة عليه، وتفكيره أثناءها، واألحام واألوهام التي 
كان يبحث عنه�ا ويحاول تحقيقها في كل مرحلة، وكذلك 
األمكنة الكثي�رة التي عرج عليها وس�كن بها، وما خلفته 

لديه من آثار ال تمحوها السنوات.
الشتاء الموصوف في رواية أوس�تر -التي نشرتها شركة 
المطبوع�ات للتوزيع والنش�ر ف�ي بي�روت بترجمة هالة 
س�نو )2015(- يعك�س الفص�ل األخير من عم�ر الروائي 
المولود في نيوجيرسي عام 1947، وبخاصة أنه يرمز إلى 
الش�يخوخة ونهاية دورة الفصول، بحي�ث تكتمل الدائرة، 
وتبدأ بعدها دورة جديدة، ويكون فصل جديد يبدأ بالربيع.

"حكاية الش�تاء" لدى أوس�تر هي حكاية ش�تاء العمر، أو 
حكاي�ة نضجه وحكمت�ه، وفص�ول ش�تاته، وتمكنه من 
النظر إلى حياته بش�يء من الحيادية، وكأنه يشاهد فيلما 
س�ينمائيا يس�ترجعه ب�أدق تفاصيل�ه، أحيان�ا باألبي�ض 

واألسود، وأحيانا باأللوان.
خيبة الظن

تك�ون ذاك�رة الرجل العجوز ص�ورة روائية مس�تقاة من 
ماضي�ه وواقع�ه، وم�ن س�يرته ونجاحات�ه وإخفاقاته، 
خيباته ونكس�اته، س�واء في الح�ب أو العم�ل أو مختلف 

مناحي الحياة األخرى.
"ذاكرة الرجل العجوز صورة روائية مس�تقاة من ماضيه 
وواقع�ه، وم�ن س�يرته ونجاحات�ه وإخفاقات�ه، خيباته 
ونكس�اته، س�واء في الح�ب أو العمل أو مختل�ف مناحي 

الحياة األخرى"
ويتنقل بذاكرته بين عدة م�دن، يذكرها بالترتيب، يرقمها 
ترقيم�ا يوافق ارتحاالت�ه، وتفوق تلك األمكنة العش�رات، 
وهي تعكس طبيعة الحياة القلقة والمتوترة التي عاشها، 
كم�ا تعكس جوانب من نمط الحي�اة األميركية التي كانت 
تس�مها حالة م�ن انع�دام األم�ان الوظيفي والمعيش�ي، 
في ظل غي�اب الضمان االجتماعي، وفي اس�تذكار لزيادة 
الفروقات بي�ن الناس واختاف األمزج�ة بين جيل وآخر، 

وبين مدينة وأخرى.
يستهل أوس�تر بمخاطبة نفسه وقارئه معا، بقوله "تظن 
أن�ك في مأمن م�ن هذه األح�داث، وأنه�ا لن تنال�ك، وأنك 
الش�خص الوحيد في هذا العالم الذي هو بمنأى عنها. لكن 
ال ب�د أن يحين وقت خيب�ة الظن، فتراها تصيبك كاآلخرين 
تماما". ويرى أن جس�ده يحوي قائمة آثار جروح مندملة، 
وال سيما تلك المحفورة على وجهه وتتراءى له كل صباح 

عندما ينظر في مرآة الحمام. 
ويذكر الروائي أنه نادرا ما يفكر في تلك الندوب، ولكن كلما 
أت�ت بباله يدرك أنها أم�ارات حياته الفارقة، وأن الخطوط 
المس�ننة المتنوعة والمختلفة المحفورة في جلدة وجهه 

بمنزلة حروف أبجدية سرية تسرد وقائع متصلة بماهيته 
وتع�ّرف عنه، ألن كل ندبة أثر لجرح مندمل، وألن وراء كل 
ج�رح صداما مع العال�م غير منتظر، أي حادث�ا أو أمرا لم 
يك�ن هناك موجب لوقوعه بما أن أي حادث هو أمر ينبغي 

عدم وقوعه.
ويذك�ر أوس�تر أن جس�د اإلنس�ان موق�ع أح�داث لفظه 
التاريخ، وأنه من جس�ده تبدأ الحكاية، حكاية شتائه، وكل 
شيء ينتهي مع جسده أيضا، بحيث إن جسد الطفل الغض 
ال يلبث أن يش�تد عوده، ثم يبلغ مرحلة من القوة والفتوة، 
ويصل إلى ذروة ينحدر بعدها رويدا رويدا إلى عالم الوهن، 
يطال�ه التغيي�ر مع كل تقدم في الس�ن، ويرضخ لس�طوة 
الزمن عليه، ويستجيب رغما عنه لتلك التغيرات التي تكمل 

دورتها وتوصله إلى نهايته.
يس�تعيد أوس�تر ذكري�ات صدامات�ه األولى م�ع الوقائع، 
ويتذكر حبه األول، وأصدقاءه الس�ابقين، والديه وأصدقاء 
الطفول�ة والش�باب، النس�اء الات�ي تعرف إليه�ن الحقا، 
وكثي�را من الن�اس الذين صادفه�م أثناء تجول�ه وتنقله، 

ومفارقات كتابته وأعماله.
ثراء الهوية

يص�ف الروائي األميركي نفس�ه أنه دائم�ا ضائع، يتخبط 
ف�ي االتجاه المعاكس، يدور في دوائر، ويعجز عن التكيف 
مع االتجاه�ات المكانية، وحتى في نيوي�ورك التي قضى 
فيها الجزء األكبر من مرحلة الرش�د كان يصادف المتاعب 

غالبا.  
كما يقول إنه مر بجملة صدمات متتابعة وتغيرات مفاجئة 
وانتفاض�ات باطني�ة غّيرته جذريا وحددت لحياته س�كة 
مختلفة، إذ وجد نفس�ه أحيانا مش�ردا ل�م يكن ثمة مكان 
يلجأ إليه، أو مال لدفع تكاليف االنتقال من منزل إلى آخر.

"ال يخف�ي الروائي األميركي بول أوس�تر تأث�ره بالمفكر 
الفلسطيني إدوارد سعيد، ال سيما حين يشير إلى مقارباته 
الفكري�ة الهام�ة ف�ي عدد م�ن القضاي�ا، ومنها مس�ألة 

الهوية"
ويس�أل أوستر نفس�ه س�ؤاال اس�تنكاريا، إن كان يود أن 
يع�رف من يك�ون؟ ويس�لّم ج�دال بكون�ه نت�اج هجرات 
جماعية أزلي�ة هائلة الع�دد قائمة على الغ�زوات وأعمال 
االغتص�اب والخط�ف، وبكون تل�ك التقاطع�ات الملتوية 
والطويلة األمد لجموع أس�افه اتس�عت وامتدت وبسطت 
نفوذه�ا على مناط�ق وممالك عدي�دة. وينّبه نفس�ه بأنه 
ليس الش�خص الوحيد الذي صال وج�ال، فقد دأبت قبائل 
بش�رية في الترح�ال في أنحاء األرض على مدى عش�رات 

ألوف السنين.
ال يخفي أوستر تأثره بالمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، ال 
سيما حين يشير إلى مقارباته الفكرية الهامة في عدد من 

القضايا، منها مسألة الهوية.
كم�ا يتطرق إلى أص�ول أج�داده البولندية، فيلف�ت النظر 
إلى أن الناس احت�اروا في تحديد هوية إثنية له ألنه طوال 

حيات�ه أضفى علي�ه مواطنون م�ن باد أجنبي�ة مختلفة 
جنس�يات ش�تى، جازمين أنه إيطالي ويوناني وإس�باني 

ولبناني ومصري وحتى باكستاني.
وألن�ه ال يعرف ش�يئا عن المكان الذي ج�اء منه، قرر منذ 
عه�د طوي�ل أن يفت�رض أنه مرّك�ب أو مؤلف م�ن جميع 
األجن�اس المنتمية إلى نص�ف الكرة الش�رقي، فيقول إن 
ج�زءا منه أفريق�ي وآخر عربي وآخر صين�ي وآخر هندي 
وآخ�ر قوق�ازي، أي أن�ه خليط م�ن حض�ارات متصارعة 

مختلفة ومتنوعة في جسد واحد.
وف�ي موق�ف مختلف، يعتق�د أوس�تر أن افتراض�ه تنّوع 
هويته يمثل بالنسبة إليه موقفا أخاقيا، طريقة ما لشطب 
مس�ألة العرق التي يراها مسألة مزيفة ال تجلب إال الخزي 
والع�ار على كل من يس�أل عنها. ويؤكد أن�ه بناء على ذلك 
ق�رر عن وعي أن يمثل الجميع ويش�مل الجميع في داخله 
لكي يكون في حالته الس�وية من غير قيود، بما أن السؤال 
"م�ن تكون؟" يحمل في طياته لغزا كبيرا، وهو فقد األمل 

من إمكان إيجاد حل لهذا اللغز في يوم من األيام.
كما يلف�ت صاحب "ثاثية نيويورك" النظر إلى أن خيوطا 
كثي�رة ضاعت منه عبر الزمن لنس�ج حبك�ة حكايته على 
نحو مترابط، لذلك ال غنى عن جانب من االنتقائية بحس�ب 
التذكر واالس�تعادة. ويسأل نفسه في خاتمة حكايته "كم 
صباح�ا تبقى من عمره؟"، ليضيف أن بابا أغلق وفتح آخر 

في رحلته الحياتية، وأنه أصبح في شتاء العمر. 

معجم الشعراء املعارصين يف يوغسالفيا 
ص�در عن مرك�ز ميزوبوتامي�ا الثقافي في بلغ�راد – صربيا 
للش�اعر العراق�ي المغت�رب صباح س�عيد الزبي�دي كتاب : 
معج�م الش�عراء المعاصري�ن في يوغس�افيا الس�ابقة – 

الجزء الثاني .
يتكون الكتاب من ) 52 ( قصيدة ترجمها الشاعر الزبيدي 
الى اللغة العربية.هذا وقد س�بق للش�اعر اص�دار كتاب : 
معجم الش�عراء المعاصرين في يوغس�افيا السابقة – 
الجزء االول ويتكون من ) 48 ( قصيدة ترجمت من قبله 
الى اللغ�ة العربية وكتاب : مختارات ش�عرية مترجمة 
الى اللغة العربية لشعراء من دول يوغسافيا السابقة 

ويتكون من ) 36 ( قصيدة.
يذك�ر ان الش�اعر العراق�ي المغت�رب صباح س�عيد 
الزبيدي ول�د في مدينة العمارة جن�وب العراق عام 
1956 و يكتب الش�عر باللغتي�ن الصربية والعربية 
وترجم من العربية الى الصربية ومن الصربية الى 
العربية قصائد لشعراء عرب وصرب ولشعراء من 
جمهوريات يوغسافيا الس�ابقة وهو اآلن مقيم 

في صربيا – بلغراد منذ عام 1977.

وجهك عامي اجلديد
 

ص�در مؤخرا عن دار المرتضى للش�اعر  كامل   الزهيري   
مجموعتين  شعريتين      بعنوان  )  وجهك  عامي  الجديد 
(  واالخ�ر ى   بعن�وان )الكتابة  على جدار  القرب  (.في  
)  وجه�ك  عام�ي الجديد(  بان  الوض�وح  الى  من  هي   
رغ�م  التعمية  على  بع�ض  القصائد  او  عدم   التحديد  

المباشر  .
وف�ي  )الكتاب�ة  على  جدار  القلب (   كانت   رس�ائله  
موجه�ة  للوط�ن   فلقد  اهداها   للعراق   والعراقيين  
كم�ا  كانت  هناك  حصة  م�ن  االهداء  الى  الوالدين  

الذين   زرعا  في  قلبه  حب  الوطن   حب  العراق
يذكران الزهي�ري   اعاد  طباعة  مجموعته  االولى   
) أناجي�ِك(   بحج�م  اصغ�ر   جمي�ل   تاف�ى  فيه  

االسهاب  واالخطاء  في  الطبعة  االولى  
لم يحدد  في اناجيك  لمن  كتب  قصائده    فكانت  
مجموع�ة م�ن  الرس�ائل الموجه�ة  للحبيب�ة  

وللوطن   ولألصدقاء 

ماجد الربيعي .. يرتدي اجلامل

سلمى
في الَغَبِش الفاِئِت

يتجلى وجُهِك
خيطاً من نوٍر

كاَن َندّياً
قطراٌت من مَطٍر

في آخرِة الليِل على هدبيِك
ومنديلي كاَن ندّياً أيضا

فتكونين قطوفاً دانيًة

في الَغَبِش الفاِئِت
يتجلى وجُهِك
خيطاً من نوٍر

كاَن َندّياً
قطراٌت من مَطٍر

في آخرِة الليِل على هدبيِك
ومنديلي كاَن ندّياً أيضا

فتكونين قطوفاً دانيًة
وانا كنُت أردِّد ُ:

سلمى
َتلُِج ِبُسمِّ القلب

وعيناها من نوٍر
سلمى كانت نائمًة

أيَقظها المطُر النازل في الغبِش الفائِت
سلمى أَْعَشُقها

لكّني ال أجرؤ في تلك الساعِة
أن اكتَب في ذاكرِة األشياء

قصيدة عشٍق
القراءة

عليك أن ترتدي الجمال لغة والموسيقى خطوات 
والرس�م تعبير حتى تكتب عن شاعر هو الشعر 
مجسما بشخصه رأيته يلقي قصيدة عن األطفال 
الش�هداء ف�ي العراق وس�وريا وغ�زة فكان هو 
قصيدة تحول الى دمعه لرقة مشاعره و احاسه 
العال�ي فا أبكى الجميع , الش�اعر العراقي ماجد 

الربيعي من شعراء الطراز األول
هو قصيدته وقصيدته هو

وهو عاش�ق س�لمى ومجنونها ف�اذا كان قيس 
مجنون ليلى ذهب الى الاوعي بحبه لليلى ماجد 
ذه�ب الى الوعي نفس�ه ليكتب ش�عرا هو رائده 
و بوعي�ه الكامل فت�رى القصيدة م�ن عذوبتها 
كترنيم في ضوء القمر يرس�م كلماته برش�اقة 
وبخفة راقصة الباليه فعندما تقرأ له قصيدة عن 
العش�ق ترى رجليك ترتفعان وتلتفان في الهواء 
لتؤدي رقصة العشاق وتشعر بندى الفجر يغطي 
وجهك وش�ذى الورد يدور معك وهذا ما س�نراه 

في قصيدة سلمى
القصي�دة تبداء عن�د الفجر في الَغَبِش وس�اعة 
الفجر ساعة ال هي من ساعات الليل و ال ساعات 
النه�ار هي س�اعة نقاء وصف�اء ال يحضرها اال 
االنقياء فعندما تبداء خيوط الضوء ترتل نورها 
مع تس�بيح البابل و األش�جار و الزهور يتجلى 
وجه س�لمى نور يرت�ل الجمال ترتي�ا فيضفي 
علي�ه الفجر من بهائه ن�دى و وقت الندى الفجر 
لك�ن س�لمى نداها ف�ي كل حين كقلب الش�اعر 

العذب
و ه�ا هي أخر عتم�ة الليل و خي�وط الفجر بين 
هدبيه�ا وها هو الصبح يتنفس و ها هو الجمال 
يتنف�س بهاء الفجر و ها هي قط�وف دانية من 

سمو الروح
وانا كنُت أردِّد ُ:

سلمى
َتلُِج ِبُسمِّ القلب

وعيناها من نوٍر
سلمى كانت نائمًة

أيَقظها المطُر النازل في الغبِش الفائِت
سلمى أَْعَشُقها

وهنا يردد الشاعر بالهمس باسم محبوبته كأنه 
يردد ترنيمة العشق األبدية فأسمها هو الترنيمة 
وأنشودة البهاء الذي تردده روحه قبل أن تردده 
شفتيه ,ويبدا المطر بالنزول قطرة قطرة بألوان 

الفج�ر بأل�وان ق�وس ق�زح والمطر ه�و الخير 
والنم�اء يحيي األرض بعد موتها و س�لمى هي 
العط�اء والخي�ر والنم�اء ,فالش�اعر , مزج بين 

الخيرين 
و انا كنُت أردِّد ُ:

سلمى
َتلُِج ِبُسمِّ القلب

وعيناها من نوٍر
سلمى كانت نائمًة

أيَقظها المطُر النازل في الغبِش الفائِت
سلمى أَْعَشُقها

وتتجاوز اللغة لغة الجسد تتحول الى لغة أخرى 
ه�ي لغ�ة ال�روح لغ�ة ال تراه�ا لكن تش�عر بها 
وتحس�ها لغة ليس فيه�ا كام فهي ال تكتب وال 
تق�راء وهذا هو جمال الش�اعر ف�ي قدرته على 
االبداع والخلق وهذا ما كان يرمي اليه ويترك لك 
أن تكمل القصيدة بنفسك انظر الى جمال النهاية 

الغير منتهية وتمتع بهذا االبداع النادر 
لكّني ال أجرؤ في تلك الساعِة

أن اكتَب في ذاكرِة األشياء
قصيدة عشٍق

من شاعر نادر 
أن الشاعر ماجد الربيعي عندما يكتب شعرا فانه 
يعيد للش�عر بهائه وجماله  فيجعل الشعر شعرا 

ويمنحه الهوية

لن ُيخِلَف اهلُل وعَده 
لل�شهداء

ريا�ض جواد ك�شكول  

اىل روح ال�شهيد عمار حامد الكليبي 
 

،،،

تراجعت الدموع حين غفلٍة ِوصاُله�ا

والذْت ِبعطِر حامي الجاِر ِمسبحتي

تواري الفؤاَد حيُث إماُمها 

وتبكي الُفراَق حيَن ِقطاُفه�ا

يا ُبرُعماً تنمو مع الجذِر تهدي ِصفاتها

ضحيتمو أرواَحُكم يا خيَر َعماُره�ا

فديتمون�ا و تعِرفوا أسراُرها

يا ضاِحكاً

يا باِسماً

يا ُمتَرَف الروِح 

تحَت لواِء الحقِّ أشراُفها

يوُم القيامِة لوالديُك�ُم ُشفاَعه�ا
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      الكتاب: األورجانون العربى
       المؤلف: د. مصطفى النشار

       الناشر: الدار المصرية اللبنانية 2014
عل�ى العكس مما يتص�ور البعض من�ا أن الحاضر هو 
نتاج الماض�ى، فإن الدكتور مصطفى النش�ار يرى أن 
التفكي�ر فى الحاض�ر من منظ�ور الماضى ه�و الذى 
يوقفنا دائًما “محلك س�ر”.. فإن كان الماضى القريب 
ال إنج�از في�ه، وليس محل رضا منا، فم�ا الذى يجعلنا 
نتخذه علة للمس�تقبل وتكئة له؟ إن المستقبل فى هذه 
الحالة لن يكون قابال ألى تطور أو تقدم ألنه ببس�اطة 
لم يخطط أحد لوجود هذا التقدم أو لصنع هذا التطور. 

.. وإذن، فالتفكير فى المستقبل،
 وتأمل صورته المأمولة بآليات علمية وعقلية أصبحت 
متاحة فى ظل التطورات العلمية والفلسفية المعاصرة، 
ه�و الس�بيل ألن نصلح م�ن حاضرنا ونصن�ع التطور 
فيه.. وهذه هى أهمية فلسفة المستقبل التى عني بها 
مؤلفنا كثيرا منذ فترة ليست بالقصيرة. وهذا التفكير 
الدائم فى المس�تقبل ه�و ما حدا ب�ه ألن يجعل التأمل 
فى فلس�فة المس�تقبل، وفى معرف�ة آفاقه وحدود ما 
سيصنعه اإلنسان فيه من تطور لحياته، أساسا لوضع 

ما س�ماه فى كتابه ه�ذا باألورجان�ون العربى للقرن 
الح�ادى والعش�رين. واألورجان�ون- كما ه�و معلوم 
لدارسى تاريخ الفلسفة والمنطق- هو من حيث اللفظ 
يعن�ى “اآلل�ة أو األداة”، ومن حيث المعنى هو أس�س 
وآليات يمكن أن نس�تخدمها لتغيي�ر نمط تفكيرنا من 
النم�ط التقليدى الجامد إلى النمط المتجدد القادر على 
التفاعل مع كل جديد، س�واء من حيث مناهج التفكير، 

أو من حيث أدوات الحياة والسلوك فيها.
إننا فى هذه اللحظة التاريخية محتاجون- أكثر من أى 
وقت مضى- إلى أورجانون جديد يكون بمثابة خارطة 
طريق للمستقبل، ليس على مستوى الفكر فقط، وإنما 
أيضا على مستوى التخطيط والعلم من أجل المستقبل 
األفضل ألمتن�ا العربية. وهذا الكت�اب، الذى صدر قبل 
عام من اآلن، أش�به بروشتة طبيب أطال تأمل أمراضنا 
العربي�ة فعرفها وحاول أن يبرزه�ا أمامنا حتى نعمل 
ب�كل جد واجتهاد على التخلص منه�ا؛ ليس فقط على 
مس�توى األف�راد وإنما أيض�ا على مس�توى المجتمع 
والدول�ة. إنن�ا كع�رب مطالب�ون كأف�راد وكش�عوب 
وكدول أن نحس�ن الظن بما فى داخل هذا الكتاب حتى 
نتفاع�ل مع ما فيه من أفكار عامة بش�أن المس�تقبل 

اإلنساني عموًما، وبش�أن مستقبلنا العربى على وجه 
الخصوص.

إن الدكتور مصطفى النش�ار يقدم لنا- فى هذا الكتاب 
ش�ديد األهمية- رؤية جديدة للمس�تقيل العربي أشبه 
ماتكون برؤية الفيلسوف اإلنجليزى الشهير فرنسيس 
بيكون، الت�ى قدمها فى كتاب�ه »األورجانون الجديد«، 
والتى كانت أحد عوامل انتقال أوروبا من عصور الجمود 
والظالم إلى عصر النهضة والحداثة والتقدم العلمى فى 
القرن الس�ابع عشر. ويتكون كتاب النشار من مقدمة 
تتحدث عن أن التفكير فى المستقبل ضرورة حياة، ثم 
بابين ؛ خصص الباب األول منهما للحديث عن فلس�فة 
المس�تقبل.. ويتكون م�ن ثالثة فصول ؛ ج�اء الفصل 
األول بعنوان :المس�تقبل – طبيعته ودور اإلنسان فيه 
؛ تحدث فيه عن ماهو المس�تقبل، وطبيعة المستقبل، 
واالنسان والمستقبل، و متى بدأ المستقبل؟ أما الفصل 
الثانى فقد تناول فيه مس�تقبليات العلم وتطور الحياة 
االنس�انية، وأوضح فيه مس�تقبل التط�ورات العلمية 
من خالل نبوءات ميتشيوكاكو وآرثر كالرك و نبوءات 
مؤلفى كتاب » تاريخ المستقبل ». ويتناول فى الفصل 
الثالث : مستقبليات الفلس�فة واألفاق الجديدة للتقدم 

اإلنس�انى ، وذل�ك م�ن خ�الل نبوءات ج�ارودى، 
ونبوءات مؤلفى كتاب » أى فلسفة للقرن الحادى 

والعشرين؟«.
بعن�وان  ال�ذى ج�اء  الثان�ى-  الب�اب  واش�تمل 
األورجانون العربى للقرن الحادى والعش�رين- 
على ثالثة فصول؛ األول منها يجيب على سؤال: 
لّم األورجانون العرب�ى؟ وتحدث فيه عن زيف 
إش�كالية األصالة والمعاصرة، و ن�داءات إلى 
الضمي�ر العرب�ى، وعن األوه�ام الغربية التي 
ينبغ�ى التخل�ص منه�ا ، مثل وه�م المعجزة 
الغربية، ووهم التنمية على الطريقة الغربية، 
ووه�م الديمقراطي�ة الغربية كنظ�ام أمثل 
للحك�م . وأم�ا الفصل الثان�ى فقد خصصه 
لحصر أس�باب التخلف وعوائق التقدم على 
مدار القرنين الماضيي�ن . وتضمن الفصل 
الثالث واألخير الحديث عن ركائز النهوض 
التى هى بمثابة العالج لكل تلك األس�باب 
الت�ي تعيق التق�دم العربي، وف�ى الوقت 
نفسه تمثل األسس التى يمكن من خاللها 

صنع التقدم الحضاري لألمة من جديد.
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وقد اس�تطاع ه�ؤالء المؤرخون من خ�الل هذه المقاربة تقدي�م صورة جديدة 
ع�ن التاري�خ االجتماع�ي لنش�وء المؤسس�ات البيروقراطية الحديث�ة -وليس 
التنظيمي- وما عكس�ته من رؤية ترى المجتمع ملكوتا للقوة السياس�ية، مما 
يعني ضرورة التوغل فيه ثقافيا إلعادة تش�كيل )أو تدمير( وحداته االجتماعية 

والثقافية التقليدية. 
و بن�اء عل�ى ذلك لم يعد ينظ�ر مثال إلى الحقل الديني من قبل النخب الس�لطوية 
باعتباره مجرد مرجعية سوس�يولوجية ظهرت على الرغ�م من الدولة وأحيانا 
ف�ي مواجهتها، ذلك أن الممارس�ات الحكومية الجديدة أخ�ذت تجادل بضرورة 
إعادة تعريف هذا المجال، األمر الذي بات يمس من استقاللية المؤسسة الدينية 

والخطاب الديني بشكل عام.
ولذل�ك فقد أخذت هذه الدراس�ات تلق�ي الضوء على متغير غالب�ا ما تم إغفاله، 
حيال دراس�ة العالقة بين الحياة الدينية والحداثة في الشرق األوسط، مفاده أن 
أزم�ة الحقل الديني المعاصر ه�ي في جانب كبير منها أزم�ة حداثية، تعود إلى 
نش�وء الدولة المعاصرة، وخاصة أن الدين بقي عامال مهما في تكوين الهويات 
الجماعي�ة، وأداة جوهري�ة بالنس�بة إلى الخط�اب المعاصر للقومي�ة الحديثة 

ولقضايا أخرى تتعلق بصناعة “الطائفية السياسية”.
وضمن هذا السياق، نعثر مؤخرا من بين الكتب التي صدرت عن السياسات الدينية 
في الشرق األوسط، على هذه الدراسة التي أشرف على كتابتها الباحث المصري 
عمرو عزت، والتي يس�عى من خاللها -رغم بعض المالحظات والتحفظات التي 
سنذكر بعضها- إلى رسم صورة جيدة عن السياسات الدينية في مصر، وخاصة 

في الجانب المتعلق بإدارة الدولة للمساجد.

في دولة المسلمين.. قراءة متخيلة
س�نحاول في هذا الفصل أن نس�جل بع�ض المالحظات األولية حي�ال المقاربة 
“الباردة” للتاريخ على حد تعبير األنثربولوجي الفرنس�ي كلودليفي ش�تراوس، 
والتي اعتمدها الباحث في البداية مدخال أساسيا لفهم أزمة إدارة المساجد داخل 
اإلسالم اليومي في مصر، والتي تساهم -في رأينا- في إعادة إنتاج نفس الصور 

النمطية التقليدية حيال الماضي، بش�كل ال يقتصر على مقارنة خاطئة للتاريخ 
فحس�ب، بل كذلك على س�وء فهم لالختالفات البنيوي�ة والنوعية التي ذكرناها 
في المقدمة، بين دور الس�لطة في الدولة الحديث�ة والطبيعة المؤقتة لها لفترة 
م�ا قبل الحداثة )للتوس�ع يمكن االطالع عل�ى عرض كتاب الدولة المس�تحيلة 

المنشور في موقع الجزيرة نت(.
حي�ث ي�رى الكاتب ف�ي بداية دراس�ته أن “ج�ذور سياس�ات الدول�ة المصرية 
الحديثة في إدارة المساجد، ترتكز في األساس على األدبيات الفقهية اإلسالمية 
والممارس�ات التاريخية في “دولة المس�لمين” أو دولة الخالفة اإلس�المية في 
مالمحها الممتدة منذ تأسيس دولة المدينة في عهد النبي محمد صلى الله عليه 

وسلم وحتى إعالن انتهاء دولة الخالفة” )ص4(.
ورغم إقرار الباحث بأن هناك شواهد اجتماعية تاريخية للوقف )إدارة المساجد 
بالخصوص( تشير إلى تصرف أصحاب الوقف ونوابهم، “فإن ذلك كان دائما في 
جدل مع الس�لطة، نظرا لكون المس�جد أهم مس�احات المجال العام في الدولة 

اإلسالمية” )ص14(.
كم�ا أن السياس�ات واإلطار القانوني إلدارة المس�اجد بقيت “كج�زء من إدارة 
األوق�اف والش�أن الدين�ي تب�دو فيه مالم�ح االس�تمرار واالتصال بي�ن “دولة 
المسلمين” و”الجمهورية” ص17. ولدعم حجته حول التشابه بين إدارة الدولة 
المعاصرة للملف الديني، والس�لطة اإلس�المية في التاريخ يورد الباحث مقولة 
للم�اوردي مفاده�ا أن “اإلمام�ة موضوع�ة لخالف�ة النبوة في حراس�ة الدين 

وسياسة الدنيا به”. 
وانطالق�ا من هذه الرؤية، نجد أن الباحث بق�ي متأثرا في مقاربته حيال عالقة 
السلطة بالمجتمع اإلسالمي، برؤى استشراقية تقليدية تجاه ذلك الماضي، وهي 
رؤى ال تزال تحظى بش�عبية واس�عة في أوس�اط واس�عة داخل الحقل الثقافي 
العرب�ي، وربما يؤكد هذا الطرح اإلش�ارات المتكررة إل�ى عالقة وأزمة الحاضر 
بالماض�ي، وإل�ى القراءة المجتزأة لفك�رة الماوردي األخيرة، ال�ذي طالما نظر 
إليه من قبل العقل “التنويري” العربي بوصفه أحد “وعاظ” النظرية السلطانية 

االستبدادية داخل تراثنا اإلسالمي.
ثم إن هذه اإلس�قاطات القائمة على رؤية عالقة الدولة بالحقل الديني والمجال 
العام اإلس�المي في التاريخ من منظور الحاض�ر المتأزم، ال يمكن تبريرها بأي 
ش�كل بحس�ب د. وائل حالق في كتاب�ه “الدولة المس�تحيلة”، ألن “االس�تبداد 
الش�رقي” في أسوأ صوره، لم يسمح للس�الطين والملوك باختراق المجتمعات 
الت�ي أتوا ليحكموه�ا، بل حكموها من “الخارج” فحس�ب. ثم إن دور الس�لطة 
كان يقتص�ر على بناء معايير عام�ة، واألهم من ذلك هو أن هؤالء الحكام كانوا 
مقيدين بش�دة بقانون “الش�ريعة” الذي لم يضعوه وكان خارج سيطرتهم إلى 

حد بعيد.
كما الباحث لم يتنبه إلى أن أس�س االجتماع اإلس�المي بحس�ب فهم الماوردي 
كان�ت تقوم عل�ى الدين الذي تمثل الش�ريعة أداته التنفيذية. ف�ال يكون الجانب 

السياس�ي بع�د ه�ذا إال مس�ألة تنظيمي�ة لتطبيق 
جماع�ة  ه�ذا  ف�ي  الس�لطة  وصاح�ب  الش�رع، 
المس�لمين الت�ي يتبلور فيها النص اإللهي بش�كل 
جماع�ي ومطابق. وبذلك تكون الس�لطة حقا من 
حق�وق المجتمع ال ميزة طبيعي�ة لفرد من أفراده 

أو قلة من وجهائه.

تأميم اإلسالم في مصر الحديثة
مع ذلك -ورغم المالحظات السابقة التي ال نسعى 
م�ن خاللها إلى مص�ادرة الحقيق�ة التاريخية، أو 
تقدي�س الماضي، بمقدار م�ا هي رغبة في تعميق 
الس�ؤال حول عالقة الماضي بالحاضر، ومحاولة 
ط�رح مداخل بديلة قد تعمق م�ن فهمنا للتحوالت 
التي جرت على مس�توى عالق�ة الدولة بالدين مع 
بدايات القرن التاس�ع عشر- نجد أن الباحث يقوم 
في الجانب األساس�ي من الدراس�ة برصد توثيقي 
جي�د لعالقة الدول�ة بالمس�اجد منذ بداي�ة القرن 

التاسع عشر. 
فق�د مثل التنظي�م القانوني لألوق�اف في مصر 
عموما وبخاصة فيما يخص المساجد في القرن 
التاس�ع عش�ر، انتص�ارا تدريجيا لح�ق الطرف 
األول )الحاك�م ومن ينوب عنه( في التصرف في 

ش�ؤون المساجد واإلش�راف عليها، في مقابل تقلص حرية األطراف األخرى 
)من الواقفين ونوابهم أو “جماعة المس�لمين”(، وبالتوازي مع ذلك صار من 
حق الملك )نسبة إلى األسرة العلوية في مصر( أن يمارس سلطته فيها يخص 
الجامع األزهر وسائر المعاهد الدينية عن طريق رئيس الوزراء، وكذلك تعيين 

الرؤساء الدينيين لكافة األديان المسموح بها في البالد.
ومع تأس�يس الجمهوري�ة بعد 1952 وحتى يناير/كان�ون الثاني 2011، ظل 
اإلطار القانوني واإلداري يتط�ور في نفس الخط وبنفس االفتراضات، وحل 
رئيس الجمهورية محل الخديوي وتطور ذلك عبر قوانين وقرارات جمهورية. 
وتطور اإلطار القانوني ليشكل مركزية كاملة حصرية تعطي وزارة األوقاف 

حق ضم المس�اجد وتعيين األئمة والخطباء من موظفيها أو منح التراخيص 
للخطابة.

لك�ن انطالق الثورة في يناير/كانون الثاني 2011 وتنحي مبارك في فبراير/
ش�باط كان حدث�ا فارقا فيم�ا يخص سياس�ات إدارة 
المس�اجد حيث تراجعت قدرة الدولة على رعاية هذه 
االفتراض�ات الديني�ة المرتبطة بالسياس�ة، وبالتالي 
تراجعت كفاءات سياس�ات إدارة المساجد التي كانت 
تس�تهدف باألس�اس تحجيم نف�وذ وتأثي�ر التيارات 
السياس�ية اإلس�المية الت�ي نش�طت واتخ�ذت م�ن 
المساجد ساحات للنشاط الديني والسياسي الواسع.

وقد ش�كل وصول محمد مرس�ي إل�ى منصب رئيس 
الجمهوري�ة ف�ي منتص�ف ع�ام 2012 تحدي�ا كبيرا 
لسياس�ات الدولة في إدارة الشؤون الدينية، وخاصة 
أن انتم�اء األخير إلى جماعة اإلخوان المس�لمين كان 
يعني بش�كل ما إعالن فش�ل عقود من السياسات في 
إدارة الش�أن الديني الت�ي كان هدفها المعلن مواجهة 
التيارات اإلس�المية السياسية.لكن رغم ذلك فإن هذه 
الفترة ش�هدت -بحس�ب الباحث- ما يمكن تس�ميته 
بمحاول�ة “ترمي�م االفتراض�ات” وتأيي�د نفس إطار 
السياس�ات المس�تمرة لوزارة األوقاف واالفتراضات 
المرتبطة بها، بدال من السعي لتحرير اإلطار القانوني 

الذي عانى منه اإلخوان والتيارات اإلسالمية لعقود.
فق�د اس�تمرت ال�وزارة ف�ي إرس�ال نم�اذج لخطب 
استرش�ادية لألئم�ة وحثهم عل�ى االلتزام به�ا، وتم 
نش�رها على الموقع الرس�مي لل�وزارة، وهو ما كان 
يمثل امتدادا لسياسات الوزارة قبل الثورة في الدعوة إلى الخطابة تحذيرا من 

الفتنة والعنف عند دعوة المعارضة ألي احتجاجات. 
وبع�د تاري�خ 30 يونيو/حزي�ران 2013 وكص�دى للتغيرات السياس�ية التي 
تضمن�ت ع�زل الرئي�س مرس�ي، وخروج التي�ارات اإلس�المية م�ن العملية 
السياس�ية، يرى عمرو عزت أن الدولة عادت لتس�تخدم الحد األقصى من كل 
األدوات الس�لطوية التي تضمنه�ا اإلطار القانوني لعم�ل األوقاف، من خالل 
اس�تبعاد وفصل وعقاب العديد من األئمة بس�بب نشاطهم السياسي الموالي 
للتيارات اإلسالمية، لتعيد بذلك إنتاج وتكريس نفس اآلليات السابقة في إدارة 

الحقل الديني في مصر.

          المؤلف: د. سعد سلوم
           دار النش���ر: مؤسس���ة مس���ارات للتنمية اإلعالمية 

والثقافية.
          عدد الصفحات: 596

          الطبعة: األولى، 2015
          عرض/أحمد األنباري

ف�ي مقدم�ة كتابه “مئ�ة وهم ع�ن األقليات ف�ي العراق”، 
يق�ول الباحث العراقي في ش�ؤون األقليات الدكتور س�عد 
س�لوم “نواجه في العراق ثقافة قائمة على أحكام مسبقة، 
وتاريخا من التمييز بس�بب هذه الثقافة السائدة التي تقوم 
عل�ى تص�ورات ثابتة”.الكت�اب -ال�ذي صدر عن مؤسس�ة 
“مسارات للتنمية الثقافية واإلعالمية” في )596( صفحة- 
ناق�ش وج�ود األقليات في الع�راق، واألحادي�ث التي تدور 
عنهم.ينتق�د المؤل�ف “الكتاب الغربيين الذين أس�هموا في 
ترسيخ صورة نمطية عن األقليات، فكانت مقاربتهم تنطلق 
من منظور رؤيتهم االستش�راقية للش�رق ال�ذي اخترعوه، 
فقدم�وا صورة مثيرة ع�ن جماعات تقع خ�ارج التاريخ”، 
حس�ب قوله.ويقول سلوم إن “الخلفية األيديولوجية دينية 
كانت أو قومية تحكمت في آراء الباحثين العرب المس�لمين 
فض�ال عن ضع�ف اس�تعداداتهم المعرفي�ة، إذ ل�م يطبقوا 
مناه�ج العل�وم اإلنس�انية ول�م تتس�م دراس�اتهم بطابع 
حقل�ي أو ميدان�ي، بل فضلوا في كثير من األحيان اس�تقاء 
المعلوم�ات عن الجماعة التي يدرس�ونها، أو اس�تندوا إلى 
ش�هادات أفراد تخلو عن ديانتهم األصلية واعتنقوا ديانات 

أخرى”.

اليهود وضياع الهوية
كان الع�راق يض�م أكب�ر الجالي�ات اليهودي�ة ف�ي الش�رق 
األوس�ط، أما اليوم فيعيش قلة قليلة منهم في بغداد بشكل 
خاص، حيث ال يتجاوز عددهم س�تة أشخاص فقط، حسب 
إحصائية ق�ام بها مؤلف الكتاب. ويعتق�د المؤلف أن “هذا 
الرق�م القلي�ل ج�دا يمثل دلي�ال آخر عل�ى تالش�ي الوجود 

اليهودي هناك.
ويتحدث اليهود في العراق بلهجة عربية قديمة تطورت أيام 
الخليف�ة هارون الرش�يد، والمعروف�ة بالعربية-اليهودية، 
وه�ي قريبة من لهجت�ي أهل تكريت والموص�ل، وهي لغة 
مليئ�ة بالمفردات التوراتي�ة والعبرية والرم�وز التوراتية، 
وخلي�ط م�ن الكلم�ات الفارس�ية والتركي�ة واآلرامية، ثم 

أضيفت لها بعد االحتالل البريطاني المصطلحات والكلمات 
اإلنجليزية، والقليل من المصطلحات األوروبية.
المسيحيون بين االختزال والتشويه

تخت�زل ص�ورة المس�يحيين ف�ي الع�راق في هوي�ة دينية 
متجانس�ة، في حين تظهر هذه الهوية ص�ورة أكثر تعقيدا 
وث�راء، إذ يمكن تحديد هويتهم على أس�اس إثني ومذهبي، 
فه�م متنوع�ون إثنيا م�ا بين مس�يحيين: أرم�ن، وكلدان، 
وأشوريين، وينقس�مون مذهبيا إلى مسيحيين: أرثذوكس، 

وكاثوليك وبروتسانت وإنجيليين.
يتمرك�ز المس�يحيون ف�ي بغداد 
وأربيل )منطق�ة عينكاوة(، وفي 
كان  نين�وى(.  )س�هل  الموص�ل 
عددهم قب�ل ع�ام 2003 ودخول 
الق�وات األميركي�ة إل�ى الع�راق 
مليون وأربعمئة ألف شخص، أما 
بعد ذلك التاريخ فتراجع الرقم إلى 
س�تمئة ألف ثم إل�ى أربعمئة ألف، 
ويقدر عددهم اآلن بنحو 240 ألف 
ش�خص.يقول الكات�ب إن “هوية 
المس�يحيين تخت�زل ف�ي خطاب 
الجماع�ات اإلس�المية المتطرفة 
ف�ي تس�مية “نص�ارى”، م�ع ما 
تنطوي هذه التسمية من تصنيف 
وتمييز اجتماعي جعل المسيحيين 
ف�ي  القترانه�ا  منه�ا،  ينف�رون 
قتله�م  “بش�رعنة”  حاضره�م 

واستباحة أموالهم وأعراضهم”.

اإليزيديون ذاكرة الفرمانات 
الجريحة

هن�اك مؤلفات عديدة ع�ن اإليزيدي�ة واإليزيديين في لغات 
مختلف�ة تتض�ارب معلوماته�ا وتتع�ارض تحليالتها على 
نح�و يرب�ك الق�ارئ ويضع�ه ف�ي حيرة.معظ�م م�ا كتبه 
الباحثون العرب المس�لمون منذ ص�دور كتاب أحمد تيمور 
باش�ا )اليزيدية ومنش�أ نحلته�م(، يتبع خط�أ أيديولوجيا 
يؤس�لم اإليزيديين، بوصفهم فرقة ضالة نس�يت إس�المها 
أو انحرفت عنه، وقد اتبعت خط هذه المدرس�ة في مقاربة 
اإليزيدي�ة معظم كتاب�ات الباحثي�ن بعدها.“ينتقد المؤلف 
الكتاب الغربيين الذين أس�هموا في ترس�يخ صورة نمطية 
عن األقليات، فكانت مقاربته�م تنطلق من منظور رؤيتهم 
االستشراقية للش�رق الذي اخترعوه، فقدموا صورة مثيرة 

عن جماعات تقع خارج التاريخ”

واجه اإليزيدي�ون منجما ال ينضب م�ن االتهامات والصور 
واألساطير منذ الفتوحات اإلسالمية للعراق، وما تالها من 
اإلمبراطوري�ات اإلس�المية المتعاقبة، وما ت�زال آثار هذه 
االتهامات مس�تمرة في كتاب�ات الباحثين المعاصرين، كما 
في ص�ورة الناس عنهم. إنه عبء ثقي�ل من تراث صورهم 
كقطاع ط�رق، ومتمردين صعاب الم�راس، وعبدة إبليس، 
وإباحيي�ن، وكفرة.لك�ن بحس�ب الباح�ث، فإن�ه “ال توجد 
إحصائي�ة رس�مية بع�دد اإليزيديي�ن، لكن هن�اك تقديرات 
خاص�ة لش�خصيات منه�م تقول 

إنهم نحو 560 ألف نسمة.

المندائيون.. جماعة ألفية 
معرضة لالنقراض

هناك جملة من الصور الش�وهاء 
الت�ي  والتلفيق�ات  واألس�اطير 
مث�ل  المندائيي�ن  ض�د  تس�اق 
عبادتهم النجوم والكواكب، ومن 
ثم نف�ي التوحيد ع�ن معتقداتهم 
وعده�ا ديان�ة وثني�ة، وإش�اعة 
أف�كار غريبة عن طقوس�هم مثل 
خنقهم الحيوانات بدال عن ذبحها 
كما يفع�ل المس�لمون أو اليهود 
والمس�يحيون، ب�ل يص�ل األم�ر 
إل�ى خنقه�م المحتض�ر للتعجيل 

بموته.
والت�ي  التمييزي�ة  النظ�رة  أم�ا 
تترتب على ما س�بق من أساطير 
اجتماع�ي  لحص�ار  وتخضعه�م 
تجع�ل اآلخري�ن ال يصافحونه�م 
وال يشاركونهم الطعام بوصفهم 
“أنجاس�ا”، فهي مفارقة تثير الس�خرية، بحس�ب الكاتب، 
الذي يقول إن “المندائية ديانة تقوم على النظافة وتقديس 

الماء الجاري”.
وبحس�ب الكاتب، فإن “من بقي م�ن المندائيين في العراق 

اآلن خمسة آالف، رغم أنهم يقولون إنهم عشرون ألفا”.

التركمان وأساطير الطورانية
يعد التركمان ثالث الجماعات العرقية الرئيسية في العراق، 
بعد العرب والكرد، وأغلبيتهم العظمى من المسلمين السنة 
والش�يعة، في ما يدين قس�م آخر منهم بالديانة المسيحية 
)الكاثوليك(. وللتركمان لغتهم الخاصة )التركمانية(، وهي 

إحدى اللهجات القريبة من )األذربيجانية(.

قولبت السلطة التركمان أيضا في مجموعة أفكار مسبقة، 
وفي س�ياق نظرة مشككة ومرتابة، فتارة يصبح التركمان 
“طورانيي�ن”، وتارة يتحولون من المك�ون القومي الثالث 
إلى مج�رد “جالية تركمانية”. وبوصفه�م أقلية يصبحون 

بالنسبة للسلطة مشروعا دائما للتوظيف من قبل األعداء.
للتركم�ان  “االثنوطائفي�ة”  المركب�ة  الطبيع�ة  وبس�بب 
يصبح�ون -طبق�ا لتلك النظرة- مش�روعا ف�ي مخططات 
األعداء المؤكدين أو المحتملين، فمن كان تركمانيا ش�يعيا 
قد يصبح جاسوس�ا إليران، ومن كان س�نيا قد يصبح رتال 

خامسا لتركيا.
وُيقدر الكاتب النسبة السكانية للتركمان في العراق بما بين 
7 و%10 من س�كان العراق، الذي�ن يصل عددهم إلى ثالثين 

مليون نسمة، ويشكل الشيعة نسبة %50 من التركمان.

الفيليون.. هوية وتمييز مركبان
تختصر هوية الكرد الفيليين بكونها نتيجة محددين: قومي 
)كرد(، ومذهبي )ش�يعية(، لذا واجه الكرد الفيليون بسبب 
هويته�م المركبة تميي�زا مركبا طوال تاري�خ عالقتهم مع 

الدولة في العراق المعاصر.
وعل�ى الرغم من المقوم�ات اإلثنية الت�ي تجمعهم بالكرد، 
فإنه�م يتمي�زون عنه�م باالنتماء للمذهب الش�يعي، فضال 
ع�ن تميز لهجتهم )اللوري�ة الفيلي�ة والبختارية( عن بقية 

اللهجات الكردية )السورانية والبهديانية والزازاكية(.
التمييز القومي بوصفهم كردا والطائفي بوصفهم ش�يعة، 
فضال عن التش�كيك في أصلهم ووالئهم الوطني )نس�بتهم 
إلى إيران( حدد عالقتهم بالدولة، واختزلها في صورة مريبة 
شكلت قلقا للحكومات العراقية المتعاقبة، وبسبب ذلك يعد 
الفيلي�ون أبرز مثال من األقليات عل�ى التمييز الصريح منذ 

بداية تأسيس الدولة العراقية.
وال توج�د إحصائية دقيقة للكرد الفيليين، بس�بب التهجير 

الذي القوه خالل العقود الماضية، وضياع هويتهم.

الشبك.. هوية مشكوك فيها
رغم أن الش�بك يعيش�ون في العراق منذ ما يقارب خمس�ة 
ق�رون، فإنه�م إلى ح�د اللحظ�ة يتعرضون للتش�كيك في 
أصله�م وفصلهم، وينظر إليهم كأنه�م بقايا جيوش الغزاة 
الت�ي اقتحمت الب�الد. ويتس�اءل الكاتب “هل مدة خمس�ة 

قرون غير كافية إلثبات األصل أو الوالء للبالد”.
ويذك�ر الكاتب “في حين يصبح الفرد مواطنا إلحدى الدول 
األوروبية في غضون سنوات، واجه الشبك مشكلة التشكيك 
ف�ي هويته�م ووالئه�م وانتمائه�م وطبيع�ة معتقداتهم، 
فاضط�روا لفبرك�ة هوي�ات تتطابق مع هوية الس�لطة أو 

تتماهى مع مشروعها لبناء دولة/أمة.
الشبك مسلمون ويتحدثون لغة تتميز عن العربية والكردية، 
وهم يعيش�ون م�ع بقي�ة األقلي�ات الدينية كالمس�يحيين 
واإليزيديي�ن والكاكائيي�ن ف�ي منطق�ة س�هل نين�وى في 

محافظة الموصل.

كتابهم المقدس القرآن، و%70 منهم ش�يعة والبقية ُسنة. 
ويش�ير الكاتب إل�ى أن “التقديرات التي صدرت عن نس�بة 

الشبك ُتشير إلى أن عددهم يصل إلى 250 ألف نسمة”.

السود.. ذاكرة الزنج الجريحة
ما كتب عن ذوي البش�رة الس�وداء ن�ادر للغاية، وحتى في 
اللغة اإلنجليزية ال تتوفر كتابات تعكس معطيات معاصرة، 
وهناك اس�تثناءات قليل�ة مفيدة في رس�م خلفية تاريخية 
عنهم.تظهر الكتابات التاريخية ثورة الزنج في صورة سلبية 
تش�به إلى حد بعيد االتهام�ات المعاصرة بتهدي�د األقليات 
للوح�دة الوطني�ة، حيث تطال�ب الحركات السياس�ية ذات 
الطابع اإلثني بحق تقرير المصير، أو ترفع شعار المساواة 
أو تدافع عن حقها في المواطنة.يقدر الكاتب أعداد الس�ود 
ف�ي العراق الذين يقطنون مدينة البص�رة )جنوبي العراق( 

بمئتي ألف نسمة.

البهائيون.. جماعة تحت الظل
هناك تراث هائل من الكتابات التي تناولت البهائية بالتشويه 
واتهمتها بسائر التهم، سواء ما كتب منها بدوافع عقائدية 

أو سياسية.
واجه البهائيون س�يال من االتهامات التي تتدرج خطورتها 
من كونهم فرقة من فرق اإلسالم الضالة إلى كونهم جماعة 
دينية مارقة، م�رورا باتهامات باإلباحية واإللحاد، وانتهاء 
بعمالتهم لل�دول الكبرى مثل روس�يا وبريطانيا والواليات 
تش�ويهات  روج�ت  وإس�رائيل.كما  األميركي�ة  المتح�دة 
ح�ول عدم اعت�راف البهائية ببقي�ة األدي�ان أو إنكارها لها 
وترويجه�ا اإلباحية. ويق�در الكاتب أع�داد البهائيين بنحو 

“ألف شخص”.

الكاكائية.. أساطير سرية وغموض
الكاكائي�ة مث�ل المندائيي�ن واإليزيديين واليه�ود تبدو في 
ص�ورة معتق�د غي�ر تبش�يري، أو ال تقبل التح�ول الديني، 
ف�إذا لم تولد كاكائي�ا فلن تكون كاكائيا أبدا، وهي ش�بيهة 
في س�ريتها وانطوائها على ذاته�ا بجيرانها من اإليزيديين 
والشبك، وهو ما فتح الباب لكثير من االتهامات واألساطير 

حول الجماعة وطبيعة معتقداتها.

األورجانون العريب .. وصفة لعالج التخلف املستحكم!

ملن املنابر اليوم؟

مئة »وهم« عن األقليات يف العراق

شكل المفهوم الذي نحته الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو حول السلطة االنضباطية الحديثة، مدخال لمساعي العديد من المؤرخين لكتابة تاريخ تشكل 
الدولة الحديثة في المنطقة، كما في دراسات )تيموثي ميشتل، خالد فهمي( أو في الدراسة المهمة التي ترجمت مؤخرا إلى العربية للمؤرخ التركي جينكيز 

كيرلي بعنوان “المراقبة وتشكيل الحيز العام في اإلمبراطورية العثمانية”.

www.almustakbalpaper.net



تعتبر ورش تصليح المكائن ومحركات السيارات من القطاعات 
المهمة التي تسـاهم في تعزيز القطاع الصناعي العام والخاص 
وتوفير فرص لتشـغيل العاطلين عن العمل ولفئات مختلفة من 
المجتمـع منهم المتعلمون واصحاب الشـهادات وايضا من غير 
المتعلميـن، نظرا لطبيعة العمـل في تلك الـورش والتي تتطلب 
خبرة عملية وأكاديمية تأخذ على عاتقها مهمة صيانة وتصليح 

المكائن واالالت الصناعية وكذلك تصليح محركات السيارات.
وكان لتلـك الـورش دور كبير فـي فترة التسـعينيات من القرن 
الماضـي نتيجة الحصار االقتصادي المفـروض في تلك الفترة، 
حيث انتعشـت تلك الصناعـات من خراطة وفريـز وخاصة في 
منطقة الشـيخ عمر الصناعية، لحاجة القطـاع الصناعي العام 
والخاص وكذلك التصنيع العسكري للعمل في ظروف استثنائية 

فرضها هذا الحصار.
ولكـن بعـد عـام (2003) وما جرى مـن عملية تدميـر منظمة 
لصناعتنـا الوطنيـة، اخذ هذا القطـاع بالتدهـور نتيجة لتوقف 
اغلـب المعامل والمصانع في البالد، وبدأت معاناة عدد غير قليل 
من الفنيين والعمال والمهندسـين، نتيجة لتسـريحهم من هذه 
المعامـل والورش. مما جعلهم عاطلين عـن العمل يبحثون عن 
فرص لتشـغيلهم. وللوقـوف على معاناة هذه الشـريحة التقت 

صفحة حياة العمال بعدد من العاملين واصحاب الورش.
ابـو علي في العقد السـادس من عمره يجلس في ورشـته التي 
توقفت اغلـب مكائنها عن العمل يقول ”انظـر الى تلك المكائن 
التورنة ومكائن الخراطة كانت في فترة سابقة تعمل (24) ساعة 
وبال توقف وبشفتين عمل صباحي ومسائي وكان عدد العاملين 
اكثـر من خمسـة عشـر عامالً في كل شـفت، منهـم المهندس 
والفني والحرفي اذ كانت شركات القطاع العام والخاص ترفدنا 

بنمـاذج قطع غيار تخص مكائنهـا ومنتوجها لغرض تصنيعها 
وخاصة التصنيع العسكري، وذلك بسبب قلة اسعارنا والحصار 
المفروض على البلد من دخول االدوات االحتياطية وقطع الغيار 
بكل اشكالها، وكانت صناعتنا بدقة وجودة عالية، ولكن لالسف 
بعد عـام (2003) وما حـدث نتيجة االحتالل توقفـت معاملنا، 
ولعـدم وجـود رؤيـة سياسـية واقتصادية صحيحـة للنهوض 
بالقطاع الصناعـي المعطل، واالن هنـاك عامالن فقط يعمالن 

هنا“.
االسـطة جميل لفته صاحب محل لتصليح السيارات قال ”اغلب 
االسـطوات اغلقوا محالتهم وورشـهم بعد عام (2003) بسبب 
دخول السـيارات الحديثـة ذات المحركات المعقـدة، اذ ان اغلب 
العامليـن في تلـك الورش ال يسـتطيعون تصليحهـا، وان اغلب 
الفنيين في هذه المحالت كانوا يعملون على الموديالت القديمة 
والتي هي سهلة التصليح، وقد كان يعمل في هذه الورشة خمسة 

عمال ولكن لقلة العمل تم االستغناء عن جهود هؤالء العمال وتم 
تسريحهم من العمل، وانا االن ادير الورشة مع عامل واحد ولوال 
سـفري الى االردن والعمل في ورش تصليح السـيارات الحديثة 
في فترة الحصار االقتصادي في تسـعينيات القرن الماضي، لما 

استطعت ان استمر في هذا العمل.
امـا ابو حيـدر صاحب ورشـة لتصليـح السـيارات الحديثة في 
منطقة البلديات اشار ”من اسباب قلة العمل وتصليح السيارات 
في ورشنا الصغيرة هو بسـبب دخول شركات صيانة لشركات 
عالمية للسـيارات مثل شركة كيا وشـركة هونداي وغيرها من 
الشركات، والتي تقوم باعمال الصيانة ما بعد البيع علما ان هذه 
الشـركات تتقاضى مبالغ ليست قليلة عند صيانة تلك السيارات 

وايضا المواعيد الطويلة التي ينتظرها المواطن عند الصيانة.
اما العامل احمد يقول ”ان اجورنا قليلة في محالت التصليح التي 
نعمل بها بسبب قلة العمل، وفي بعض االحيان لجشع االسطوات 

من اصحاب الورش، ونعتمد على االكرامية التي تمنح لنا من قبل 
الزبون، وايضا من المالحظ ان اغلب تلك المحالت تقوم بتشغيل 
االطفال لقلة اجورهم ولسـاعات عمل طويلة مسـتغلين هؤالء 
االطفال لترك دراسـتهم وعوز وفقر عوائلهم التي تدفع بهم الى 

مجال العمل.
ويناشد اصحاب الورش ومعامل التورنة الحكومة بدعم وتأهيل 
القطـاع الصناعي العام والخاص النه يسـهم فـي حركة العمل 
في ورشـهم وكذلـك دعمهم لتجديـد مكائنهـم وجعلها تواكب 
التطور للصناعات العالمية، وايضا فتح دورات او ارسال عدد من 
العاملين في هذا القطاع الى الخارج لتطوير قدراتهم وتعريفهم 
علـى اخر ما توصلت اليـه التكنولوجيا الحديثـة في العمل على 
تصليـح المكائن والسـيارات الحديثة. وايضا اعطـاع دور كبير 
لالتحاد العام لنقابات عمال العراق النه الممثل الشـرعي للدفاع 

عن حقوق العمال، وكذلك منع استغالل وتشغيل االطفال.

122015 العدد (985)  االربعاء  9  حزيران   

www.almustakbalpaper.net

عامر عبود الشيخ علي

رغـم انشـغاالتها في العمـل وواجبات المنـزل، غير أن أم 
خالد ال تتوانى عن متابعة وتقصي المناسبات االجتماعية 
لكل مـن حولها من معـارف وأقارب، حتى تقـوم بتقديم 

”الواجب“، وتجنب العتاب أو الخالفات مع المحيطين.
االجتماعيـة  بطبيعتـه  الشـخص  إن  خالـد  أم  وتقـول 
والتشـاركية يتوجب عليه أن يشـارك اآلخرين مناسباتهم 
سـواء أكانت أفراحا أو أتراحا، ليشاركه اآلخرون األحداث 

والمناسبات التي تحدث معه.
غير أنها ال تخفي كمية العبء النفسي واالجتماعي والمادي 
الواقع عليها وعلى أسـرتها جـراء ذلك، خاصة فيما يتعلق 
بتقديم الهدايا، و“النقوط“، في بعض األحيان، وكذلك ترك 
البيـت واألطفال لفترة من الوقت لتأدية تلك الواجبات، مع 
وجود بعض األشـخاص الذين ال يرغبون بتواجد األطفال 

في مناسباتهم.
المجامالت في المناسبات

وتعد المجامالت في المناسبات االجتماعية جزءا ال يتجزأ 
من حياة اإلنسـان، كون الشخص الذي يعيش في مجتمع 

فيه نـوع من الترابط والتكافل االجتماعي، يسـعى أفراده 
إلـى أن يكونوا بجانب بعضهم بعضا في مختلف المواقف، 
رغم ما قد يسـببه ذلك من وجـود التزامات كبيرة وجديدة 
في حياة اإلنسان مع دخوله في عالقات اجتماعية جديدة.
وهذا مـا يؤكده ناظم  جمال، وهو موظـف متزوج ولديه 
طفـل؛ إذ يرى أنه ومنـذ زواجه اضطر إلى تكوين شـبكة 
عالقات جديدة تضم الكثير من األصدقاء وأقارب الزوجة، 
وعالقاتهـا الممتـدة مـع قريباتهـا وصديقاتها، مـا أدى 
إلى زيـادة العبء المادي عليه من ناحيـة التكلف في حال 

الزيارات والمباركة في المناسبات االجتماعية.
ويقول جمال إنه يعمل بعد العودة من وظيفته، بعمل آخر 
فـي أحد المحال التجارية، فال يجـد الوقت الكافي للذهاب 
في زيارات أمسـت شبه يومية في حياته، مشيراً إلى أنه ال 
يرفض التزاور وتبادل تأدية الواجبات، إال أنها أمسـت أكثر 
عبئاً علـى المواطنين في ظل ظـروف اقتصادية ”صعبة“ 

يعانيها جل الناس.
الخوف من العتاب والخصومة

وفي السـياق ذاتـه، تعتقد رانيا خليل أن خـوف الناس من 
العتـاب والخصومة، هو الدافع الرئيـس للذهاب في تأدية 
الواجبـات االجتماعيـة؛ إذ إن مجتمـع النسـاء مـن النوع 

الذي يدقق في معرفة كل تفاصيل المناسـبات، ومن يقوم 
بتأدية الواجب أو ال، لذلك تؤكد أنها على استعداد أن تضحي 
بوقتها ووقت عائلتها في سـبيل تأدية الواجبات اليومية، 

خاصة فيما يتعلق بأقاربها وأقارب زوجها.
وتبين خليل أنها في حال قررت عدم المشـاركة في أي من 
المناسـبات االجتماعية، فإن تحفيز المحيطين حولها من 
أخواتها أو ووالدتها يجعلونها تشـارك، بحجة أن التواصل 
مـع اآلخريـن يأتي ضمـن إطـار الواجـب وصلـة الرحم 
واألقـارب، رغم معرفتهـا بأن زوجها يمتعـض كثيراً من 
كثرة تبادل الزيارات، وعادة ما يتسبب ذلك بحدوث مشاكل 

فيما بينهم.
للعالقات االجتماعية وجهان 

وال يمكن فصـل تلك العالقات التي تحدث في المناسـبات 
عن اسـتمرارية الحياة االجتماعية فـي المجتمع أياً كانت 
طبيعته، سـواء أكان مجتمعا قرويا أو حضريا، لذلك تبين 
اختصاصية علم االجتماع الدكتورة لبنى كامل، أن التواصل 
االجتماعـي بين الناس حالة طبيعيـة للمجتمع المتكامل، 
وتشكل تأسيسـاً للعالقات االجتماعية بين أفراد المجتمع 
الواحد، وله جانب سلبي وآخر إيجابي ينعكس على الفرد، 
بحسب تعامله مع األشخاص، بحيث أنها تزيد من الترابط 

والتواصـل بينهم، وتكون سـلبية في حـال أدت إلى وجود 
عبء كبير على اإلنسان.

أما من الناحية النفسـية، فقد بين اختصاصي علم النفس 
الدكتـور خليـل العبيـدي، أن اإلنسـان بطبعـه النفسـي 
واالجتماعـي يميـل إلـى التعبير عـن الفـرح والحزن مع 
اآلخرين عن طريق مشـاركتهم في الحـدث الواقع لديهم، 
سـواء أكان مفرحاً أو محزناً، ولهذا التواصل الفكري آثاره 
على اإلنسان، من حيث تبادل الفرح والمشاركة في تخفيف 

األحزان.
كما أن الشـخص المقابل لتلك المجاملة، يكون قد تكونت 
لديه صـورة نفسـية إيجابية عـن المجتمـع المحيط به، 
بحسـب العبيدي، مما يزيد من أواصر المحبة واأللفة بين 
األفراد، والمجتمع ككل، وبطبيعة اإلنسان النفسي بحاجة 
إلـى من يقـف بجانبه ويدعمه نفسـياً فـي المواقف التي 
تمر بـه بين الحين واآلخـر، بعيداً عن التكلـف االجتماعي 

والمادي.
القرابة والتواصل االجباري!!

بيد أن شـهد السـبتي  تعتقد :“أن اإلنسـان ال يستطيع أن 
يكون بعيداً عن التكلف في المجامالت االجتماعية وتأدية 
الواجبات، خاصة أن البعض منا يضطر إلى أن يقوم بواجب 

تجاه أشـخاص ال يحبهـم وال توجد بينهم ”مـودة“، إال أن 
طبيعة عالقة القرابة هي التي تدفع اإلنسـان ألن يشارك، 

على حساب نفسيته وحالته المادية في بعض األحيان.“
”التواصـل اإلجباري تجاه أقارب الزوج أو الزوجة هو أكثر 
األمور صعوبة“، تقول السـبتي، التي تتحدث عن تجربتها 
الشـخصية مـن خـالل اضطرارهـا إلـى أن تقـوم بتأدية 
الواجبـات االجتماعية كافة تجاه أقارب زوجها، رغم عدم 
وجـود ترابط فكري بينهـم، وذلك ألن زوجهـا ”ربط بين 
مشـاركته بمناسـبات أهلها بمشـاركتها بمـا يحدث عند 

أقاربه من أحداث اجتماعية“.
هذه ”المعادلة“ جعلت من السبتي تعبر عن ”استيائها“ من 
تأدية الواجبات بمختلف النواحي، وتشـير إلى أنها أمست 
تبتعد عن العالقات االجتماعية بشكل عام تجنباً للمشاركة 
في مناسبات ال ترغب بالذهاب إليها، ما انعكس سلباً على 
تواصلها مع المجتمع المحيط وعدم مشـاركة البعض لها 

في مناسباتها الشخصية.
وهنا، يبين العبيدي:“ أن اإلنسان يسعى من خالل عالقاته 
إلى زيادة التآلـف والتواصل مع اآلخرين، لذلك قد يتجاوب 
مع رغبات البعض في تسـيير القـرارات لصالحهم حتى ال 

يفقد مودتهم وديمومة العالقة بينهم“.

الخفاجي      المستقبل العراقي/هيفاء

الواجبات االجتامعية.. فوائد عدة تقابلها أعباء اقتصادية ونفسية

ورش الصناعة وتصليح السيارات.. توشك ان تغلق ابواهبا !

  دائمـا مـا يتهم اآلبـاء األصدقاء بإفسـاد أبنائهـم وجّرهم إلى 
طريق الفساد واالنحراف، في المقابل يتشبث األبناء بأصدقائهم 
خاصة في مرحلة المراهقة والشباب المبكر، رافضين أّي تدّخل 
أو وصايـة قد تفرض من جانب األسـرة علـى اختياراتهم، وهو 
مـا يزيد من حدة التوتر بيـن الطرفين، ويعتقد اآلباء أنهم فقدوا 
السّيطرة على أبنائهم، فيزدادون قلقا وخوفا من تأثير األصدقاء 

على حياتهم وسلوكياتهم.
كما يشـكو األبناء من سـعي اآلبـاء إلى السـّيطرة على حياتهم 
الخاصـة والتدّخـل فيها، من خـالل االعتراض علـى أصدقائهم 
وتحديـد اختياراتهم، وهـو ما يجعل األبنـاء يدخلون في صراع 
مع األسـرة لحماية حياتهم الخاصة، وشـعورهم باالستقاللية 

وحقهم في اختيار أصدقائهم.
وتعّقب الدكتورة هبة سـعدالدين، أسـتاذ علـم النفس على ذلك 
قائلة: الصداقة حاجة إنسـانية ال يمكن االسـتغناء عنها في أّي 
مرحلة عمرية، موضحة أن ما يثير تخّوفات اآلباء من األصدقاء، 
أن األبنـاء فـي مرحلـة الشـباب يتأّثـرون بشـدة بسـلوكيات 
أصدقائهـم، وبالتالي فإذا كان األصدقاء فاسـدين فهذا سـيؤّثر 
سـلبا على سلوك األبناء، ويدفع بهم إلى طرق الفساد المختلفة، 
كالتدخيـن أو تعاطـي المخـدرات وغيـر ذلك، كـون أن الصديق 
يحاول أن يقلّد أصدقاءه ولو على سبيل التجربة، ليبدأ بذلك أولى 
خطواته على طريق الفساد.الفتة إلى أن األمر ال يختلف بالنسبة 
إلـى الفتيات الالتي يسـعين لتقليد صديقاتهن فـي طرق اللبس 
والعادات، بل إن السلوك السيئ يسري في تجّمعات الفتيات أكثر 
من الشباب، خصوصا مع ضعف الرقابة األسرية أو ضعف الوازع 
الديني.ناصحة اآلبـاء بعدم فرض الرقابة اللصيقة على أبنائهم، 
ألن ذلـك يولّد مزيدا مـن التوتر والقلق بيـن الطرفين، واألفضل 
هو التواصل واتباع طريق الحوار والتفاهم مع األبناء واالقتراب 
منهم، والتعّرف على مشاكلهم وأفكارهم، ومشاركتهم حياتهم 

الخاصة وليس فرض الوصاية عليهم.
األفضل لآلباء هـو التواصل واتباع طريق الحـوار والتفاهم مع 
األبنـاء واالقتـراب منهم، والتعـّرف على مشـاكلهم وأفكارهم، 

ومشاركتهم حياتهم الخاصة 
وترجـع الدكتورة مها السـبع، ”علوم اجتماعيـة“، الخالف بين 
اآلبـاء واألبناء إلى تفـاوت األجيال واالختالفـات الفكرية فيما 
بينهم، فما يـراه الوالدان غير جائز يراه األبنـاء، بفعل التغّيرات 

االجتماعية، جائزا ومسموحا به.
وأضافـت، في مرحلة المراهقة يبدأ األبناء بمحاولة االسـتقالل 
في أفكارهم وسـلوكياتهم، ويكون تكوين األصدقاء والعالقات 

المختلفة خارج نطاق األسرة جزءا من هذه االستقاللية، وغالبا 
مـا يجنح سـلوك األبناء إلى التحـدي والمعاديـة، واتخاذ بعض 
المواقف العنيفـة بمواجهة الكبار والمعلميـن، وكل َمْن يحاول 

فرض سيطرته عليهم.
وهنـا يظهر دور التربية وما غرسـه الوالدان فـي االبن من قيم 
أخالقية ودينية، حيث يلعب الوازع الديني دورا كبيرا في استقرار 
المراهق، مشـيرة إلـى ضرورة فهـم األبوين لطبيعـة المرحلة 
العمرية بكل ما تحمله من تغّيرات فسـيولوجية ونفسية، وعدم 
جعل البيت سـاحة للتحدي والصراع، ومحاولة فرض السّيطرة 

على األبناء أو عزلهم عن أصدقائهم.
وتضيـف الدكتورة السـبع، هناك مبالغة يغّذيهـا قلق اآلباء على 
مستقبل أبنائهم، فأحيانا يكون األصدقاء مؤّثرين تأثيرا إيجابيا 
علـى األبنـاء، وأحيانـا يكونوا من رفاق السـوء الذيـن يؤّثرون 

تأثيرا سـلبيا على األبناء، فيكتسـبون 
منهم السـلوكيات السـيئة كالتدخين 
والكذب والعادات المنحرفة األخرى، 
الفتة إلـى أنه في الغالب ال يسـمع 
االبن لنصائـح والديه باالبتعاد عن 
رفاق السـوء ويتمّسـك بهـم، ألنه 

يرى في ذلك اسـتقالليته وممارسـة 
يراقـب  أن  فاألفضـل  الناشـئة،  رجولتـه 

اآلباء سـلوكيات أبنائهم بدقة ويتقّربوا إلى 
أصدقاء أبنائهم، فإذا ما الحظت األسـرة على 

أحدهم سلوكيات غير مقبولة، فينبغي التدّخل 
فـورا بالتوجيـه والحوار والمناقشـة واإلقناع 

ليبعدوهم عن أصدقاء السوء.

تشبث األبناء بأصدقائهم يدخلهم يف رصاع مع آبائهم
       المســـتقبل العراقي /متابعة
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    فولفجانج مونشاو 

يوجد اآلن اقتراحان على الطاولة - األول 
م�ن الدائني�ن والثاني من اليونان. المش�ترك 
بينهم�ا هو أن أيا منهما لن يعمل على إصالح 
االقتص�اد اليونان�ي. وهم�ا ال يّدعي�ان ذلك. 
وكالهما يس�تحق الرفض بشدة.في كل مرة 
يدخ�ل فيها التكنوقراطي�ون األوروبيون في 
مفاوض�ات طويلة، يضيعون ف�ي التفاصيل 
الفنية ويصبحون غير قادرين دس�تورياً على 
رؤية الصورة األكبر. بإمكانهم قضاء أسابيع 
في مناقش�ة م�ا إذا كان الفائ�ض األولي في 
ع�ام 2016، قبل دف�ع فوائد الدي�ون، ينبغي 
أن يك�ون 1.5 ف�ي المائ�ة أو 2 ف�ي المائة - 
يب�دو أنهم ال يدرك�ون أن هوامش الخطأ ألي 
م�ن توقعاتهم تتجاوز تل�ك الفجوة الصغيرة 
بمضاعفات كبيرة. كما لم يُعد الدبلوماسيون 
االقتصادي�ون قادري�ن عل�ى معرف�ة جوهر 
األم�ر كله - وهو الس�ماح لليون�ان بالنجاة، 
وف�ي نهاية المطاف االزده�ار، داخل منطقة 
اليورو. هناك تفس�ير أقل تس�اُمحاً، هو أنهم 
ببس�اطة ربم�ا كان�وا غي�ر مهتمي�ن. بعض 
الدائني�ن ال يهتم�ون س�وى بإبق�اء العرض 
قائم�اً مهما يح�دث. على وج�ه الخصوص، 
هم يرفضون االعتراف رس�مياً بأن قروضهم 
لليونان لن يتم س�دادها عل�ى اإلطالق. وهم 
يعلم�ون أنه�م ضلل�وا ناخبيهم فيم�ا يتعلق 
باليون�ان، وال يريدون أن يتم كش�فهم، على 

األقل ليس أثناء وجودهم في السلطة.
في الوقت نفسه، الهدف الرئيسي لرئيس 
الوزراء اليوناني، أليكس�يس تس�يبراس، هو 
البقاء في الس�لطة. لهذا ربما يناس�به اتفاق 
على تمديد فترة السداد والتظاهر بأن الديون 
س�يتم س�دادها، الذي هو النتيج�ة المحتملة 
لهذه المفاوضات إذا تكلّلت بالنجاح. بالتالي، 
االحتم�ال مرتفع لعقد صفقة رديئة ُتناس�ب 
المتفاوضي�ن، لكنه�ا ل�ن ُتس�اعد االقتصاد 
اليونان�ي. إذن، ما المش�كلة في االقتراحين؟ 
االقت�راح اليوناني ُمخادع. واقت�راح الدائنين 
يتطلب مس�توى مستحيال من التقشف، لكنه 
أيض�اً ض�روري إذا أرادت اليون�ان تخفي�ض 
ديونه�ا إل�ى مس�توى أكث�ر اس�تدامة، وفي 
الوقت نفس�ه الوفاء بالتزاماتها. وهذا مزيج 
س�يئ. ما يجعل االقت�راح اليونان�ي ُمخادعا 
هو أن األرقام ال تبدو منطقية. التعديالت في 
المالي�ة العامة أقل مما ه�و مطلوب لتحقيق 

فائ�ض أولي بنس�بة 3.5 ف�ي المائ�ة، وهذا 
طلب تقدم به الدائنون ويقول تسيبراس “إنه 
يواف�ق عليه”. كذلك ربما قال لهم تس�يبراس 
“أن�ا س�عيد لوض�ع أي رق�م ُتريدون�ه. فأنا 
س�أقوم بالغش على أي ح�ال. إذا كان فقدان 
الثقة المتبادلة هو المشكلة، فإن هذا االقتراح 
ل�ن يق�وم بإصالحه�ا”. إذا رجعن�ا قليالً إلى 
الوراء، فليس من الصعب رؤية الحل: تقشف 
أق�ل، إصالحات أكث�ر للقطاع الع�ام، وبعض 
العمليات الذكي�ة إلعادة هيكل�ة الديون. هذا 
كان االس�تنتاج الساحق في مؤتمر عقده في 
اآلون�ة األخيرة عدد من أب�رز مختصي العالم 
ف�ي هذه القضية، كما أفاد ريتش�ارد بورتس 
ومؤلفون مش�اركون من كلية لندن لألعمال 
في مقالة نش�رت أخيرا. نح�ن ال نتحدث عن 
أو  األيديولوج�ي،  الطاب�ع  ذات  اإلصالح�ات 
ع�ن توظيف وتس�ريح الموظفي�ن، مثال، أو 
ع�ن إنه�اء التف�اوض الجماع�ي، وإنم�ا عن 
اإلصالحات المفيدة اجتماعياً، مثل التحصيل 
الص�ادق للضرائ�ب، أو إدارة عام�ة حديث�ة، 
أو نظ�ام قانوني عامل. ب�دون تحديث البنية 
التحتي�ة للقط�اع العام ف�ي اليونان، ليس�ت 
هناك أي وس�يلة تستطيع من خاللها اليونان 
وأجزاء كبيرة من أوروبا الشمالية أن تتعايش 
معاً ف�ي اتحاد نقدي. قد تكون وصفة لركود 

هيكلي ال ينتهي.
م�اذا ع�ن الحجة الت�ي تق�ول إن اليونان 
ينبغ�ي أن تقب�ل صفق�ة س�يئة اآلن، ألنه�ا 
ستعمل على كسب الوقت من أجل مفاوضات 
أكثر شمولية خالل الصيف؟ المشكلة في هذه 
الحج�ة هي أنه�ا تقوم على مقدم�ة خاطئة. 
بمج�رد أن تقب�ل اليون�ان الصفق�ة الحالية، 
ستكون قد قبلت أساس االتفاق المقبل أيضاً، 

ألن الحس�ابات المالي�ة العامة ل�ن تتغّير. إذا 
وافق�ت عل�ى التقش�ف اآلن، فه�ي موافق�ة 
تسري على ما هو آت. أفضل تكتيك تفاوضي 
بالنس�بة لتس�يبراس س�يكون رفض عرض 
الدائني�ن بصراح�ة، والع�ودة بخط�ة ذكية، 
خط�ة لديها فرصة للنج�اح. مثل هذه الخطة 
يجب أن تشتمل على إصالحات أكثر مما ُيقّدم 
في الوقت الحالي. سيكون بحاجة إلى تجاوز 
الخط�وط الحم�راء التي يش�تهر به�ا - فيما 
يتعلق بالمعاشات التقاعدية أو ضريبة القيمة 
الُمضافة، مث�ال. إن وجود برنامج واقعي من 
ش�أنه إلزام اليونان بميزاني�ة أولية متوازنة 
فق�ط ه�ذا الع�ام، وفوائ�ض متواضع�ة في 
المستقبل تكون مترتبطة باألداء االقتصادي. 
ه�ذا قد ال يك�ون مقب�والً بالنس�بة للدائنين، 
وربم�ا يكون األوان قد فات بالفعل على ذلك، 
لكن على األق�ل بإمكان تس�يبراس المطالبة 
بالمعايير األخالقية العالية. واقتراحه الحالي 
لي�س ضمن هذه الفئة. أس�وأ نتيجة محتملة 
ربما تكون صفقة من نوع تمديد مدة القرض، 
ما يترك اليونان التي بدون إصالح ومحرومة 

من السيولة في حالة دائمة من الركود.
المس�ار  ه�ذا  لمث�ل  النهائي�ة  العواق�ب 
يمك�ن أن تك�ون انهي�ار المجتم�ع المدن�ي 
والديمقراطية. وستعمل الصفقة السيئة على 
زي�ادة احتمال الخروج في نهاية المطاف من 
منطقة اليورو، وخ�روج اليونان ليس خياراً 
جي�داً ومنطق�ة الي�ورو ليس لديه�ا مصلحة 
عقالنية ف�ي ذلك. لكن علينا أن نفهم أنه، من 
وجهة نظر اليونان، هذا ليس أسوأ الخيارات. 
فنحن نقت�رب من لحظة ماكبث ف�ي الدراما 
اليوناني�ة “إذا كان ال بد من القيام بهذا األمر، 

فكلما أسرعنا بتنفيذه كان أفضل”.

اليونان.. خطتان ال تساعدان االقتصاد

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم من الس�يد  
)حي�در عبد الكريم مع�دوش(   الذي 
يطلب فيه تبديل اس�م ابن�ه القارص    
م�ن  )قي�س (  اىل )ك�رار( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها ع�رة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب 
وف�ق احكام امل�ادة 21 م�ن القانون 
االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء عى الطل�ب املقدم من الس�يدة  
)س�مية عيىس طه(   التي تطلب فيه 
تبديل اس�م ابنها القارص    من  )عمر 
(  اىل )عم�ار( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة 
اقصاها عرة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 21 من القانون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

رقم االخطار
2015/431

اعالن
من / محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )املفوض ناظم عجيل 
صخ�ي (  املنس�وب اىل    مديري�ة رشطة 
محافظ�ة البرصة     مل�ا كنت متهما وفق 
امل�ادة  341 من  / ق.ع.  لقيامك بس�حب 
كتاب التحاق املوظف�ني املدنيني واهمالك 

بواجب   
  وبم�ا ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغ�ك بهذا االعالن ع�ى ان تحرض امام 
محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالب�رصة خ�الل م�دة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعلي�ق ه�ذا االعالن يف 
مح�ل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة 
ضدك وعن�د عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة 
والغ�ر املنقول�ة ويطل�ب م�ن املوظفني 
العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت 
وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام 
االهلي�ني الذي�ن يعلمون بمح�ل اختفائك 
باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 
69 /اوال وثاني�ا وثالث�ا ورابعا من قانون 
اص�ول املحاكمات الجزائي�ة لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

اعالن
 ق�دم املدع�ي   )ناج�ي 
طلب�ا  حس�ني(  احم�د 
يروم في�ه تبديل )لقب( 
اىل  )العب�ودي(  م�ن  
)الطائ�ي(  فم�ن لدي�ه 
اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل ع�رة  
ايام م�ن تاري�خ النر  
وبعكس�ه س�وف تنظر 
املديري�ة بطلب�ه  ه�ذه 
استنادا اىل احكام املادة  
)21(  من قانون االحوال 
املدنية رقم ) 65( لسنة 

1972 املعدل.. 
اللواء

تحسني عبد الرزاق 
فليح

مدير الجنسية العام 
وكالة

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم من الس�يد  
)حميد احمد رشي(   الذي يطلب فيه 
تبدي�ل اللق�ب    م�ن  )الرياحي (  اىل 
)املكاصي�ص املوس�وية( فم�ن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها ع�رة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب 
وف�ق احكام امل�ادة 21 م�ن القانون 
االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

املعدل.
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

دعوة دائنني
ان�ي املحامية ش�يماء فالح حميد 
/ املصف�ي لرك�ة عط�اء نينوى 
مح�دودة  العام�ة  للمق�اوالت 
املسؤولية . ادعو كل من له حق او 
دين عى الرك�ة اعاله مراجعتي 
 – بغ�داد   – الت�ايل  العن�وان  ع�ى 
العامرية – م 630 ز 26 د 2 خالل 
م�دة عرة ايام م�ن تاريخ النر 
وخ�الف ذلك يس�قط ح�ق الدائن 

باملطالبة .
املصفي املحامية

شيماء فالح حميد

اعالن دعوة دائنني
ان�ي املصفية اين�اس امني عبد 
العزيز لركة علم الدار للتجارة 
املح�دودة  العام�ة  واملق�اوالت 
املسؤولية . ادعو كل من له حق 
او دين عى الركة مراجعة عى 
عنوان الت�ايل – الحارثية مقابل 
مع�رض بغداد ال�دويل – عمارة 

معهد املنصور الطابق الثاني .
املصفية

ايناس امني عبد العزيز

اعالن
بن�اء ع�ى الطل�ب املقدم من الس�يد  
)علي�وي خلف ف�ارس(   الذي يطلب 
فيه تبديل االس�م    من  )عليوي (  اىل 
)ع�يل( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
ع�رة اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
املادة 21 م�ن القانون االحوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

فقدان
فقد املدعو احمد صميط 
حم�ود بتاري�خ 15 / 6 
مدين�ة  ق�رب   2014  /
س�امراء ول�م يع�د لحد 
االن يرج�ى من لديه اي 
معلوم�ات ع�ن املفقود 
الجه�ات  إىل  تزويده�ا 

االمنية مع التقدير .

فقدان
فقد املدعو ابراهيم جبار 
مصطف�ى بتاريخ 20 / 
2 / 2014 جنوب مدينة 
س�امراء ول�م يع�د لحد 
االن يرج�ى من لديه اي 
معلوم�ات ع�ن املفقود 
الجه�ات  إىل  تزويده�ا 

االمنية مع التقدير .

فقدان
فق�دت  من�ي الوثيق�ة 
املدرس�ية الص�ادرة من 
مدرسة البيادر االبتدائية 
مديري�ة تربي�ة البرصة 
باس�م )اكرم خ�ر الله 
عبي�د( ع�ى م�ن يعث�ر 
عليه�ا تس�ليمها لجهة 

االصدار

محكمة االحوال الشخصية يف الفاو
2015/6/8

اعالن
اىل / ماجد حميد ابراهيم

قدمت والدتك )صبيحة بلبل حسني( طلبا اىل 
هذه املحكمة تطلب فيه  نصبها قيمة عليك 
الدارة ش�ؤونك ومصالحك لفقدانك بتاريخ 
2007/12/19 يف املي�اه االقليمية االيرانية 
وع�ى اوالدك القارصي�ن كل م�ن )محمد ، 
ع�يل ، ن�ور الهدى ( لعدم ظه�ور  يشء من 
ام�رك وتق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني 
محليت�ني  يوميت�ني بالحض�ور ام�ام هذه 
املحكمة صباح يوم 2015/6/14 ويف حالة 
عدم حض�ورك س�تنظر املحكم�ة بالطلب 

وفقا للقانون
القايض / احمد سعيد طعمة

فقدان
لوح�ة  من�ي  فق�دت  
ادخال مؤقت تحمل رقم 
1162 ف�رد العائ�دة اىل 
رشكة س�ينوك الصينية 
الص�ادرة م�ن مديري�ة 
كمرك املنطقة الجنوبية 
ع�ى م�ن يعث�ر عليه�ا 

تسليمها لجهة االصدار

تنويه
س�قط س�هوا يف اعالن 
االح�وال  محكم�ة 
الب�رصة  يف  الش�خصية 
العدد 3185 /ش/2015 
 2015/6/8 االثن�ني  يف 
 983 الصحيف�ة  ع�دد 
س�قط اس�م الق�ارصة 

روان لذا اقتىض التنويه

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الزبيدية
رقم االضبارة 255 / ت / 2015 

اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الزبيدية الس�يارة املرقمة 14885 واس�ط نوع كري�ت وول العائدة للمدين 
رايض س�لمان خرض املحجوز لقاء طلب الدائن جاهد منش�د مبني البالغ 000 ، 000 ، 7 سبعة 
ملي�ون دين�ار عراقي – فعى الراغب بالراء مراجعة ه�ذه املديرية خالل عرة ايام من اليوم 
الت�ايل للنر مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغ�ة 10 % من القيمة املقدرة وش�هادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

حمد الله كاظم حسني
1 – موقعه ورقمه / السيارة املرقمة 14885 واسط نوع كريت وول .

2 – جنسه / كرين وول صيني موديل 2011 اللون احمر الحمولة ) 1 ( طن ذات هيكل خارجي 
جيد وصالحة لالستعمال يف الوقت الحارض .

3 – القيمة املقدرة 000000 7 سبعة مليون دينار .

يعلن فرع النجف االرشف لتوزيع املنتجات النفطية عن 
اعالن بيع مواد مس�تهلكة واملوج�ودة يف مخازن الفرع 
الكائن�ة يف محافظ�ة النجف االرشف طري�ق )كربالء � 
نج�ف( للمرة االوىل وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم )21( لسنة 2013 وعى الراغبني باملشاركة مراجعة 
مقر  ف�رع النجف لتوزيع املنتج�ات النفطية الكائن يف 
حي السالم قرب  الكراج الشمايل قسم الحسابات لغرض 
االط�الع عى التفاصيل مس�تصحبني معه�م التامينات 
القانوني�ة والبالغة )20%( من القيمة املقدرة للبيع عى 
ش�كل صك مصدق وس�يكون مزاد البي�ع يف مقر الفرع 
ويكون موعد املزايدة الس�اعة العارشة صباحا اىل نهاية 
الدوام بعد ثالثني يوم من تاريخ نر االعالن يف الصحف 
الرس�مية واذا صادف يوم عطلة فتؤج�ل اىل اليوم التايل 
مس�تصحبني معهم املستمس�كات التالية ) الجنس�ية 
، ش�هادة الجنس�ية ، براءة ذمة من الرضيبة نافذ لهذا 
العام( وعى من ترسو عليه املزايدة دفع بدل البيع وكامل 
املصاريف خالل س�بعة ايام من تاريخ االحالة القطعية 
وعليه رفع املواد  بالرسعة املمكنة وبخالفه يتحمل كافة 

م .ر مهندسنيالتبعات القانونية .
عبد اجلبار حايل عبيد

مدير فرع النجف االرشف

مزايدة رقم 1/ 2015 بيع  مواد مستهلكة

الرشكة العامة لتوزيع املنتجات النفطية
فرع النجف االرشف

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد  )عزيز 
صي�اح هارش(   الذي يطل�ب فيه تبديل 
)اللقب(   من  )املنتفكي (  اىل )الحجامي( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 21 م�ن القان�ون االحوال 

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

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من الس�يد  )كريم 
حمي�د عبدل(   الذي يطلب فيه تس�جيل 
)اللق�ب(   وجعل�ه الكنان�ي فم�ن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها سبعة ايام وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
14 م�ن القانون االح�وال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
املقدم عامر عادي االمر

مدير شؤون احوال واسط

فقدان
فقدت مني هوية بأس�م 
)محم�د ص�ري ج�ري( 
نقاب�ة  م�ن  الص�ادرة 
العراقي�ني  املهندس�ني 
املرك�ز الع�ام الرجاء من 
يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.
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ملنتخبن�ا  االداري  املدي�ر  كش�ف 
املحرتفي�ن  الوطن�ي ع�ن وص�ول 
يارس قاس�م )س�ويندن االنكليزي( 
وسيف س�لمان )االتحاد السعودي( 
صب�اح امس ملق�ر تجم�ع منتخبنا 
الوطني بمدينة يوكوهاما اليابانية.

وقال باس�ل كوركيس إن “ منتخبنا 
يواص�ل للي�وم الثال�ث ع�ى التوايل 
تدريبات�ه املكثفة وبجرع�ات بدنية 
عالية تح�ت إرشاف م�درب اللياقة 
االس�باني غونزال�و رودريغيز الذي 
رك�ز ع�ى رف�ع الجه�د يف الرسعة 
واملطاولة”.وبننّ أن “ بعثة املنتخب 
س�يف  املح�رتف  وص�ول  ش�هدت 
س�لمان، يف حن وصل يارس قاس�م 
صب�اح امس قادما م�ن إنكلرتا عى 
أمل أن يصل الي�وم الثالثي املحرتف 
وه�م : جس�تن مريام م�ن الواليات 
املتح�دة االمريكية، واحمد ياس�ن 
وريبن س�والقا من السويد ليكتمل 
الع�دد بثالث�ة وعرشين العب�ا.وزاد 
كوركي�س أن “ املعنوي�ات مرتفعة 
كثريا وامل�الك التدريبي حريص عى 
الخروج بنتيجة إيجابية، السيما بعد 
الدعم الكبري الذي تتلقاه البعثة من 
س�فارة جمهورية العراق يف اليابان 
الدائ�م لس�فرينا ع�الء  والحض�ور 
الهاش�مي يف الوح�دات التدريبي�ة، 
مثمنن بالوقت ذاته مأدبة العش�اء 
التي أقامتها الس�فارة العراقية عى 
رشف بعثة أس�ود الرافدين”.وأشار 
كوركي�س "هن�اك إهتم�ام كبري يف 
وس�ائل االع�الم الياباني�ة للمباراة، 
وصفح�ات كث�رية تطرق�ت لغياب 
قائد االسود يونس محمود واملدافع 
ع�ي عدن�ان، ويف الوقت ذاته أش�ار 
اليابانيون اىل غياب أكثر من محرتف 
يف صفوفه�م، لكن اإلع�الم الياباني 
وصف املب�اراة باملواجهة التأريخية 
ب�ن فريقن أحدهم�ا يحمل زعامة 

غربي القارة واألخر رشقها".

قاسم وسلامن يلتحقان بالبعثة وغوانزالو يكّثف اجلرعات البدنية
امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

اتحاد الكرة للمحترفين: عليكم إدراك 
أهمية تمثيل المنتخب

فيورينتينا يقيل مدربه مونتيال

أك�د املرشف عى املنتخب العراقي لك�رة القدم كامل زغري أن االتحاد 
حريص يف كل وقت عى االس�تجابة لطلب املدرب باستدعاء أي العب 

وتأمن وصوله إىل املعسكر التدريبي املقام حالياً يف اليابان.
وق�ال زغ�ري: إن "بعضا م�ن الالعب�ن املحرتفن يف حاج�ة إىل إدراك 
أهمي�ة تمثي�ل املنتخب إىل جان�ب كونه واجب�ا، فل�وال الظهور عى 

املستوى الدويل ما تحقق لهم حلم االحرتاف".
وأضاف ان "مس�توى تجاوب الالعبن املحرتف�ن متفاوت، لهذا البد 
من وقفة جادة تمكن املنتخب من االستفادة من قدرات أي العب عى 

هذا الصعيد من دون تردد أو تأخري".
وأوض�ح زغري ان "مباراتنا املقبلة مع اليابان هي املحك وهي املؤرش 
الحقيق�ي عى ارتب�اط أي العب مح�رتف بمنتخب أس�ود الرافدين، 
ونحن كاتحاد ننظر اىل الالعبن املحلين واملحرتفن عى درجة واحدة 
من التكافؤ، واألهم ان من يحرص عى تقديم أفضل عطاء للمنتخب 

هو الذي ينال الحظوة لدى االتحاد والطاقم التدريبي".

قررت إدارة نادي فيورنتينا اإليطايل لكرة القدم رسميا، رحيل فيتشينزو 
مونتيال املدير الفني للفريق، بعدما ماطل املدرب يف تمديد عقده وفش�ل 

الطرفان يف الوصول التفاق.
النادي نرش بيانا عرب موقعه الرس�مي، قرر فيه توجيه الش�كر للمدرب 
اإليط�ايل، وأوضح الن�ادي أن مونتيال طلب تعديل بن�ود كثرية يف عقده، 
وتأخ�ر يف إعطاء ق�راره النهائي لإلدارة، وهو ما اعت�ربه النادي انعدام 
الثق�ة املتبادلة.وأضاف البي�ان: "كنا نتوقع منه س�لوكا أكثر وضوحا، 

فيم�ا  غموض�ا  وأق�ل 
يتعل�ق بالن�ادي والفريق 
واملش�جعن الذي�ن قدموا 

له الكثري".
إقال�ة  الن�ادي  وفض�ل 
مونتيال وعدم انتظار رده 
املتأخ�ر، وذل�ك ملصلح�ة 
الن�ادي الذي حدد له أكثر 
من موع�د إلعالن موقفه 

النهائي.
وكان مونتي�ال ق�د نجح 
يف تحقي�ق املرك�ز الرابع 
يف ال�دوري اإليط�ايل هذا 
املوس�م، بجان�ب التأهل 
الدوري  نهائ�ي  لنص�ف 
األوروبي، ونصف نهائي 

كأس إيطاليا.
يذكر أن النادي قد تقدم 
بع�رض، لتمدي�د تعاقد 
مونتيال مع النادي حتى 

عام 2017.

امل�ضتقبل العراقي/ وكاالت

امل�ضتقبل العراقي/ متابعة

امل�ضتقبل العراقي/وكاالت 
احتفى ظهري فريق برشلونة لكرة القدم، جوردي ألبا 
بتجديد تعاقد زميله يف الفريق، الربازيي داني ألفيس، 

كما أثنى عليه.
وخ�الل مؤتمر صحف�ي للمنتخب اإلس�باني، رد ألبا 
عى الصحفين عند سؤاله عن رأيه يف موافقة ألفيس 
عى مد تعاقده مع الربس�ا موس�من آخرين، قائال: 

"إذا صح هذا األمر فسأكون سعيدا جدا".
وأض�اف: "زمي�ل رائ�ع وصدي�ق يل، إنه أح�د أفضل 

ع�ب الالعبن املحرتفن الذين قابلتهم  ملال با
ي�ة طوال مسريتي، لم أكن عى  درا

بما سيفعله، ولكن يس�عدني كثريا )تجديد تعاقده( 
ألنه العب هام جدا لنا".

وقال ألبا إن زميله جريارد بيكيه "لم يقلل من احرتام 
أحد" عندما ذكر اسم املغني الكولومبي كيفن رولدان 
-الذي غن�ى يف حفل عيد ميالد الربتغايل كريس�تيانو 
رونالدو العب ريال مدريد- بعد تتويج الربسا بدوري 

األبطال األوروبي.
وخالل مؤتمر صحفي للمنتخب اإلسباني لكرة القدم 
أشار ألبا: "ال يجب إعطاء أهمية لألمر، يف االحتفاالت 
تق�ال أش�ياء كثرية كم�ا أن�ه )بيكيه( ل�م يقلل من 
احرتام أحد".وش�هد أمس الرتكيز عى مقابلة بيكيه 
م�ع العبي امللكي الدولين، ولكن ألب�ا قال إنه لم يتم 

التح�دث ع�ن احتف�االت املدافع التي س�خر فيها 
من الغري�م التقليدي للربس�ا.وكان بيكيه قد قال 
خ�الل احتفال فريقه بالتش�امبيونز ليج "ش�كرا 
رولدان كل يشء بدأ من عندك"، يف إش�ارة إىل حفل 

عي�د ميالد كريس�تيانو الذي أقيم 
الهزيمة  بعد س�اعات من 

الكب�رية للري�ال أمام 
برباعية  أتلتيك�و 

نظيفة.

البا يغازل الفيس ويدافع عن بيكيه

اك�د رئي�س الهيئ�ة االداري�ة 
لنادي الزوراء فالح حسن 
اصبح�ت  االم�ور  ان 
واضحة ولم يعد رسا 
م�ا عان�اه ويعانيه 
ازمته  بسبب  النادي 
رصف  وتاخر  املالية 
مستحقات الالعبن.

وق�ال حس�ن : امل�ال 

عصب الحياة واصبح عامال مهما 
ورئيس�ا يف ك�رة الق�دم وبالت�ايل 
عندم�ا ال تمل�ك املال ال تس�تطيع 
مواجهة الفرق االخرى سيما التي 
تحظ�ى بدعم مايل وتض�م العبن 
م�ن املنتخ�ب الوطن�ي والنتيج�ة 
صالح�ك  غ�ري  يف  تك�ون  حتم�ا 
مث�ل  يف  وان�ت  واجهته�ا  م�ا  اذا 

ه�ذه الظ�روف ، لكن ورغ�م كل هذا 
ف�ان االنس�جام ب�ن االدارة واملدرب 
والالعبن والجمهور جعل من الفريق 

النهائي�ة  االدوار  اىل  يص�ل 
م�ن ال�دوري وهو م�ا تحقق 

يف ظ�روف غ�ري طبيع�ة بظل 
االفتقار للدعم املايل.

فالح حسن يشكو شحة املال

احرزت العداءة دانة حس�ن املركز السابع يف بطولة اسيا 
اللعاب القوى التي اقيمت يف مدينة اوهان الصينية.

وحلت العداءة العراقية دانة حس�ن يف املركز السابع بعد 
ان قطعت مسافة 200م بزمن قدره 24,04 ثانية.

وشهدت البطولة مشاركة العراق بالعبن والعبة، 
ه�م محمد حس�ن يف س�باق 200م والذي بلغ 

ش�به نهائي الس�باق قبل ان يغادر البطول�ة، والثاني هو 
س�يف نوري بفعالي�ة دفع الثق�ل حيث غادر م�ن الدور 

االول، اضافة اىل دانة حسن التي حلت سابعة.
وقالت دانة حس�ن: ان تاهلها للنهائي يع�د انجازا كبريا 

رغم قوة املنافسة وتطور املستويات واالرقام الكبرية.
وبين�ت انه�ا كان�ت تأمل الن تحق�ق رقماً افض�ل، اال ان 
حرارة الجو لتوقيت السباق النهائي والجهد الذي بذلته يف 

التصفيات اثر كثريا عى رقمها.

دانه حسني حترز املركز السابع ببطولة آسيا

كريم بنزيمة خائف من مصريه مع بينيتيز

توما وسعدون وناعم ضمن اجلهاز الفني 
لفريق الطلبة

األوملبية تقرر إحالة النـزاعات بني املؤسـسات
إلـى املحاكم الريـاضـية

لوف ينوي استغالل ودية أمريكا الختبار البدالء

ع�ى الرغ�م م�ن أن رغبة ال�دويل الفرن�ي كريم 
بنزيم�ة األوىل هي البقاء مع فريق�ه ريال مدريد 
اإلسباني، إال أن املهاجم يخىش أن يكون ضحية 
الث�ورة املدريدي�ة الجدي�دة للن�ادي امللك�ي مع 
املدرب رافا بينيتيز، وأال يكون ضمن تش�كيلته 

األساسية.
صحيفة " أس " اإلس�بانية، أك�دت أن املهاجم 

يعي�ش يف قلق كب�ري، يف ظل اس�لوب بينيتي�ز الجديد 
والذي يس�عى إلبق�اء الدويل الويل�زي غاريث بيل عى 
الطرف، وإدخال النجم الربتغايل كريس�تيانو رونالدو 
يف العم�ق الهجوم�ي وكرأس حربة، وه�و الذي يؤرق 

املهاجم.
التقرير أش�ار إىل أن كل أخبار مفاوضات ريال مدريد 
تقل�ق بنزيمة، وخاصة يف ظل رغبة بينيتيز يف التعاقد 
مع مهاجم قوي، حيث توضح التقارير األخرية وضع 
ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس اإليطايل، واألرجنتيني 

س�ريجيو أجوي�رو مهاج�م مانشس�رت 
سيتي يف الحسبان.

من جانبها أكدت صحيفة " صن " الربيطانية 
أن بنزيم�ة ال يريد االس�تماع ألي�ة عروض، إال 

بعد معرف�ة نوايا مدربه الجدي�د، ومصريه من 
التشكيلة األساسية.

يذكر أن مانشس�رت يونايتد وأرس�نال اإلنجليزين من 
أب�رز املهتم�ن بخدمات ال�دويل الفرن�ي الذي قىض 

موسما مخيبا مع الريال بدون حصد أية ألقاب.

كشف مصدر من داخل نادي الطلبة الريايض، أن تسمية 
الجهاز الفني املس�اعد للمدرب أيوب أوديشو اقرتبت من 
الحس�م، مبينا أن األختيار وقع عى سعدي توما وصادق 
سعدون مدربن مس�اعدين، فيما أشار إىل أن عبد الكريم 

ناعم سيتوىل تدريب حراس املرمى.
وقال املصدر: إن "إدارة النادي اقرتبت من حس�م تس�مية 
الجهاز الفني املساعد للمدرب أيوب أوديشو الذي تعاقدت 

معه اإلدارة لقيادة الفريق يف املوسم املقبل".

وأض�اف املص�در ال�ذي طل�ب ع�دم الكش�ف 
ع�ن اس�مه أن "املدربن س�عدي توما وصادق 

س�عدون س�ينضمان للجه�از الفن�ي كمدربن 
مس�اعدين، فيما س�يتوىل عبد الكريم ناعم مهمة 

تدريب حراس املرمى"، مش�ريا إىل أن "الجهاز الفني 
س�يقدم كامال إىل اإلعالم الجمع�ة املقبل، عرب مؤتمر 

صحايف".
وكان نادي الطلبة أعلن االسبوع املايض عن تعاقده مع 

املدرب أيوب أوديش�و لقيادة الفري�ق خلفا للمدرب صالح 
رايض.

ق�رَر املكت�ب التنفي�ذي للجن�ة االوملبي�ة 
الوطني�ة العراقي�ة يف اجتماعه األخري عدنّ 
البت بأي من النزاعات بن أعضاء اللجنة 
االوملبي�ة كمؤسس�ات أو أف�راد وإحال�ة 
جمي�ع النزاع�ات اىل املحكم�ة الرياضي�ة 
العراقية املختصة. وقال املدير التنفيذي للجنة 
االوملبية جزائر السهالني: إن ذلك القرار جاء بناًء 
ع�ى توجيهات اللجنة االوملبية الدولية يف اجتماعها 
األخ�ري واملتضم�ن االع�رتاف باملحاك�م الرياضية 
املختص�ة بجمي�ع ال�دول املنضوية تح�ت لواء 

اللجن�ة االوملبية الدولية. وأش�ار الس�هالني اىل: إن 
ق�رار اللجن�ة االوملبي�ة الدولي�ة تضم�ن أيضا عدم 
اعرتافه�ا بالقرارات الصادرة م�ن قبل الهيئات غري 
املنتخبة باس�تثناء لجان التحكيم املنتخبة من قبل 
الجمعي�ات العمومية واملحاكم الرياضية املش�كلة 
تحت س�لطة القضاء املس�تقل مبين�ا اىل أن القرار 
بجمي�ع حيثياته يس�تند اىل مب�ادئ امليثاق االوملبي 
للجنة االوملبية الدولية باإلضافة اىل انه يبعد اللجنة 
االوملبية الوطنية عن إجراءات تولنّد اعرتاضا واضحا 
من قبل االوملبية الدولية، قد يعرنّض اللجنة االوملبية 
الوطنية العراقية اىل عقوبات تهدد الحركة االوملبية 

العراقية..

ق�ال يواخيم ل�وف املدير 
األملاني  للمنتخ�ب  الفني 
لكرة القدم، أنه سيمنح 
ألكرب  املش�اركة  فرصة 
عدد ممكن من الالعبن 
خ�الل املب�اراة الودي�ة 
املق�ررة أم�ام أمري�كا 
يف  األربع�اء  الي�وم 

كولونيا.
الثالثاء  ل�وف  وق�ال 
صحف�ي  مؤتم�ر  يف 
مش�رتك م�ع مواطنه 
كلينس�مان  يورج�ن 
للمنتخ�ب  الفن�ي  املدي�ر 
األس�اس،  "يف  األمريك�ي: 

أريد االستفادة من التبديالت، ربما يلعب 
البعض ش�وطا واحدا فق�ط"، وربما 
يش�ري بذلك إىل العب خط الوس�ط 

سامي خضرية.
ويبدو م�ن املرجح ان يقوم 
الدف�اع  قل�ب  العب�ا 
روديجر  أنطوني�و 
ن  ر د ش�كو و
بلع�ب  موس�تايف 

دور كب�ري يف مب�اراة االربعاء، 
كم�ا يتأهب باتري�ك هريمان 
بوروس�يا  وس�ط  الع�ب 
ملش�اركته  مونش�نغالدباخ 

الدولية األوىل.
الذي  كلينس�مان،  ووص�ف 
كان مدرب�ا ملنتخ�ب أملاني�ا 
و2006  عام�ي2004  ب�ن 
قب�ل أن يحل مكان�ه لوف، 
مب�اراة االربع�اء أمام بطل 
العال�م بأنه�ا "تجربة من 
يشء  إن�ه  خ�اص  ن�وع 

استثنائي".
وقال مهاجم أملانيا السابق 
عام�ا/  كلينس�مان50/ 
الالعب�ن  مجموع�ة  إن 
التي يضمها املنتخب األملاني 
حالي�ا ، من الطراز العامل�ي بالتأكيد.ورغم موجة 
التبدي�الت املتوقعة ملن�ح الفرص�ة لالعبن قليي 
الخربة، قال لوف إنه يكن احرتاما هائال للمنتخب 
األمريكي.وق�ال ل�وف ال�ذي يجهز فريق�ه أيضا 
للمباراة املقررة أمام جبل طارق يف الربتغال ضمن 
تصفي�ات يورو 2016 الس�بت املقبل "إننا نواجه 
منافس�ا حقق تطورا هائال يف األع�وام املاضية".

وأض�اف ل�وف: "يج�ب أن نح�اول الحف�اظ عى 
تركيزنا وانضباطنا خالل هذا األسبوع".
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امليزان

؟؟هل تعلم
هل تعلم:الضفدع يستطيع الحياة دون طعام ملدة عام كامل 

أما الثعبان فيصمد ثالث سنوات دون طعام 

هلل تعلم:أن جسلم الدودة يحلوي على 2000 عضلة وإذا 

ما قورن بجسلم اإلنسان فجسم اإلنسلان يحوي عيل 700 

عضلة فقط 

هلل تعلم:يوجد يف مدينة كليفالند بو ال ية أوهايو األمريكية 

قانون يمنع صيد الفرئان بدون إذن أورخصة صيد رسمية 

هلل تعلم:تدمع عيون التمسلاح اذا التهم فريسلة ضخمة 

واكلر من فتحلة فكية ، عندهلا تفرز عيونه سلائال كأنها 

دموع 

هلل تعلم:السلمك البالغ ويسلتطيع ابتالع سلمك اكر منه 

وتساعده عى ذلك معدته املطاطية 

هلل تعلم:قرون استشلعار البعوضة حساسلة جدا لدرجة 

أنها تسلتطيع كشلف تغلرات الحرارة حتلى )0,004( من 

درجة بالفهرنهايت 

هلل تعلم:يعيلش يف رشق أفريقيلا نوع من النملل األبيض 

ُتعملر ملكته 50عاماً، ويصل عدد البيض الذي تضعه يومياً 
اىل 43ألفاً

إن هلذا اليلوم يحملل إليك برشى سلاّرة 
وهديلة من القدر. قد تعرف خراً مهماً أو 
تطلق عملية خالّقة جداً أو مرشوعاً مميزاً. 
قد يقدم إليك الرشيلك عرضاً بارتباط، أو 
يحرك حدث ما مشاعرك. حاول أن تتناغم 

مع األجواء وال توجه انتقادات إىل اآلخر.

معالجة شؤونك املالية ستكون يف مصلحتك، 
وال سّيما بعد الصعوبات التي أقلقتك أخراً. 
ال تحلرج الرشيلك بترصفلات غلر مرّرة، 
وخصوصا أن ردة فعله قد تفاجئك وتدفعك 
إىل إعادة حسلاباتك. حلاول أن تتقرب منه 

أكثر وتفهم همومه ومشاغله وقلقه.

قلرارات مهّمة وجريئة تتخذهلا يف األيام 
املقبلة، وذلك ستكون له تداعيات إيجابية 
تسّجل ملصلحتك. قدرتك عى اإلقناع تربك 
الرشيك، فيصبلح متخوفاً من ممارسلة 
لتحقيلق  عليله  معلنلة  غلر  ضغلوط 

مبتغاك.

قلد تكون بحاجلة إىل الراحلة وخصوصاً 
بعد الجهود التي بذلتها أخراً، وذلك يعود 
عليلك بفائلدة كبلرة عى كاملل الصعد. 
اهتملام متبلادل بينك وبلن الرشيك وال 
سيما يف األمور املصرية، وعندها سيكون 

الحسم مطلوباً يف كل املجاالت.

تستعدي ذكريات وأوقاتاً ماضية، وتقارن 
بن أوضاع حاليلة وما حصل معك. تميل 
إىل فلرض اللرشوط املاديلة، إال أنك تؤمن 
بنجاحلك وتطلورك ويطلرأ ملا يجعللك 

متفائالً عى الصعيد املادي. 

عليلك أن تسلتفيد ملن دروس امللايض، 
وتأخلذ منها بعلض الِعررَ التي سلتكون 
منلارة تليء دربلك للمسلتقبل. عالقة 
قديملة ترخي بظاللهلا مجدداً، فلإذا لم 
تكن مسلتعداً عليك حسلم األمور رسيعاً 

ونهائياً. 

حلن تتعرض لضغلوط كبلرة يف العمل، 
حاول أن تأخذ فرتة من الراحة لتسلتعيد 
نشلاطك وتنطلق مجدداً بفاعلية أكر. ال 
تستسللم لرغبات الرشيك، وخصوصاً أن 
تلبية طلباته سلتفتح عليلك أبواباً عديدة 

لن تتمكن من إقفالها بسهولة. 

تبلدأ صفحلة جديلدة، أو تحسلم أملرك 
وتبارش مرشوعاً جديداً قد يتعلق بالعائلة 
أو بعقار ما. إنه يوم مناسلب للسلفر أو 
لتقديلم أوراق هجلرة. ترتفلع املعنويات 
وتتخى عن عبء مادي ضاغط. تسلتعيد 

حيويتك وحماستك

تسلتعيد قوتك ومركزك يف الساحة. تثبت 
وجودك وتتخّطى معظم الحواجز والقيود. 
تسلمح للك الظلروف بتحديلد خياراتلك 
واعادة النظر يف بعض االتجاهات. يطمنئ 
قلبك لجهة أحد املقربن. قد تتلقى عرضاً 

لعمل إضايف

قد تجد صعوبة يف مواصلة ما بدأته يف السابق. 
أساليبك الجديدة مهمة لكنها قد ال تنفع عى 
املدى الطويل، وبات البحث عن أسللوب أكثر 
فاعليلة مطلوباً بإلحاح. ال تستسللم للغرة 
القاتلة، فهلي مقرة ألي عالقة مسلتقبلية 

مهما يكن حجمها وأسسها.

تنهملك بجلدول أعمال مكثلف وعليك أن 
تنجلز القسلم األكلر منه رسيعلاً، لكنك 
قادر عى إنجلاز املهمة على أكمل وجه. 
أجلواء متوتلرة ملع الرشيك خلالل هذه 
الفرتة، ولعل الخجل يساهم يف خلق هذه 

األجواء بسبب الرتدد غر املرر.

تأثرات إيجابية وجّيدة عى صعيد العمل، 
وهلذا يرتافق ملع مطالبك املاليلة املحقة 
وقد تبلغ الهدف قريباً. تتحسلن األوضاع 
مع الرشيلك عى الصعد كافلة، وذلك بعد 
سلوء التفاهلم اللذي سلاد بينكملا فرتة 

بسبب تدخالت اآلخرين.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 مدينلة عربية فيها أكلر موانئ العالم 
o – عاصمة فنزويال

أملركا  دول  دون  الرتغاليلة  تتكللم   2
الجنوبية

3 مجموعة متكررة من الترصفات واألداء 
يسبق عمال معينا o لسباق للخيل

4 مثل األم o فاز بالسالمة والحياة
5 قدح o أخذ ورد وكر وفر

6 العامللون يف مجال عايل التقنية o إعط 
باللهجة املرصية

7 الشلديد الصالبة )معكوسلة( o عكس 
برد

8 أعطلى توجيهات ال تقبلل الجدل o رد 
وواجه o ضعف شديد

9 معاىف
10 العب كرة انجليزي يف نادي ليفربول

1 ذو رائحة طيبة o تشاور يف األمر
2 كب وصب o علمنا به األكرم

3 ملك بابل الذي بنى الحدائق املعلقة
4 مجاميع النقود املدفوعة يف املشاريع 

االستثمارية o أكل بنهم
5 ثلثا كاس o البنات استمررن

6 ترسل بالريد o أعناق )معكوسة(

الجسلم  يف  حيويلة  عمليلات   7
)متابوليزم( o عكس حلو

8 رابع أعى قمة يف العالم )يف أفريقيا(
9 أتقن o ترك وامتنع

10 دوللة أفريقية يعني اسلمها )قمة 
األسد(

سـودوكـو

املقادير :
نصلف كيلو دقيلق – 4 مالعق صغرة زبادى 
– 1 ملعقة كبلرة لبن بودرة – نصف ملعقة 
كبلرة سلكر – ملعقلة صغرة خملرة – 2 
ملعقة كبرة زيت – ماء للعجن – قطع جبن 

موتزريللال لألطلراف

الصلصة 
نصف كيلو طماطم – ملعقة صغرة زعرت – 
ورق للورا – بصلة – 2 فص ثوم – روز مارى 

– 2 ملعقة كبرة ريحان – نصف لرت ماء 

الطريقة 
تلذاب الخمرة ملع السلكر وقليل ملن املاء 

الداىفء وترتك 5 دقائق حتى تنشط 
يوضلع الدقيلق ىف ماكينلة العجلن وتضاف 
الخملرة والزبلادى وزيلت الزيتلون واملللح 

ويعجن املقدار ملدة دقيقة حتى يتجانس
يضاف املاء بالتدريج حتى يتماسلك العجن 
ويستكمل العجن بالعجانه حتى نحصل عى 

عجينة متماسكة 
تقسلم العجينلة اىل 3 قطلع وتلرتك حتلى 

تختمر 
ىف تلك األثناء تصنع الصلصة ,توضع الطماطم 
مع باقى املقادير عى النار وترتك حتى تنضج 

تماما وتكون جاهزة لألستخدام 
تفرد العجينة عى سلطح مرشوش بالدقيق 
وتفلرد جيدا بحيث يكون حجلم الدائرة أكر 

قليلال من الصينية 
تلرش الصينيلة بالدقيلق ويوضلع فوقهلا 
العجينلة مفلرودة وترص قطلع الجبن عى 

الحواف وثم تغلق جيدا 
تفرد صلصلة الطماطم ثم الحشلو املرغوب 
من خلروات أو جبلن أو مأكلوالت بحرية 
وتدخل اليتزا الفرن عى حرارة مرتفعة حتى 

تمام النضج وتقدم ساخنه.

بيتزا حمشوة األطراف

فوائد الصربمعلومات  عامة
1_يستخدم يف منتجات العناية باألسنان

بسلبب غنلى نبلات الصبلار بالفيتامينلات واملواد 
املغذيلة، يتلم اسلتخدامه يف العديلد ملن منتجات 
العناية باألسنان. مكوناته تساعد يف مكافحة بعض 

املشاكل مثل التهاب اللثة، اوجاع االسنان، الخ

2_يقوي املناعة
قد أثبتت األبحاث أن الصبار مفيدا يف تعزيز الحصانة 
إىل الحلد اللذي يمكن ملن مكافحة األملراض مثل 
فروس نقص املناعة البرشيلة، اإليدز، والرسطان، 
الخ . فالصبار معروف بكبح نمو الخاليا الرسطانية 

. إقرأ أطعمة تقوي املناعة
 

3_يشفي الجروح
الخصائلص املطهرة يف نبات الصبلار تجعله مفيدا 
للغاية لعالج وشلفاء الجروح. ليس فقط يف البرش، 

كما أنها تستخدم لعالج الجروح يف الحيوانات.

4_يساعد يف إزالة السموم
هناك العديد من األطعمة التي نسلتهلكها يف روتن 
حياتنا اليومية قد ثبت أنها غر صحية بالنسبة لنا. 

ونحن بحاجة إلزالة السموم من الجسم.

الوقوف أثناء العمل مفيد صحيًا
دعت دراسة جديدة موظفي 
املكاتلب الوقلوف يف فلرتات 
سلاعتن  نحلو  متقّطعلة 
عى األقلّل يف اليلوم لتفادي 
الناجمة  املخاطلر الصحيلة 

عن الجلوس.
تنصلح لجنة خلراء دولين 
، موظفلي املكاتب برورة 
الوقوف والحركة أثناء العمل 
دوام  طيللة  الجللوس  بلدل 
العملل وذللك علر خطوات 
النظلر  وبغلض  تدريجيلة. 

للملي  نظلام  اتبلاع  علن 
يمكلن  العملل،  يلوم  أثنلاء 
sit- املوظفلن اختيلار اللل
stand desks، وهلي مكاتب 
مخصصلة للموظلف لينجز 
مهامله وهو واقلف. ترتكز 
هلذه التوصيات على نتائج 
دراسلة نلرشت يف األّول من 
حزيلران الجلاري يف املجلّلة 
 British Journal ofالعلميلة
تربلط   Sports Medicine
فيهلا بلن فلرتات الجلوس 

وخطلر  طويللة  ألوقلات 
واملوت  باألملراض  اإلصابلة 
علدد  زيلادة  وإّن  املبكلر. 
ساعات الوقوف، يشجع عى 
ممارسة التمارين الرياضية 

يومياً.
ومن النصائح األخرى:

• تحرّك، ألّن الجلوس طويالً 
يلّر  قلد  واحلد  يف ملكان 
الصحلة. فالتحلرّك يخفلف 
من أللم العضالت والتشلّنج 

واإلجهاد واإلرهاق والتعب.

زرعت إملارة دبي باإلملارات العربية 
املتحدة نوعا جديدا من أشجار النخيل 
التي صنعها اإلنسان وتمكن املتنزهن 
عى الشلاطئ من االتصلال باإلنرتنت 

وشحن هواتفهم املحمولة.
وطرحت دبي الخميس املايض مرشوع 
“النخللة الذكيلة” األول ملن نوعه يف 
العالم العربي ويقول مصمموه إنهم 
دمجلوا التكنولوجيلا باإلبلداع يف هذا 
املرشوع. وصممت رشكة “دي أيديا” 

النخلة الذكية وبدأت بإنتاجها.

وقال حسن لوتاه املدير العام لبلدية 
دبي “اليوم نحن ندشلن هلذا املوقع، 
وهو الشاطئ الذكي األول، طبعا هناك 
شلواطئ أخرى سلنقوم بتدشينها يف 
املسلتقبل لبنلاء النخلة الذكيلة التي 
تعملل بالطاقة الشمسلية الوفرة يف 

دبي”.
والنخللة الذكية التي يبللغ ارتفاعها 
الخدملات  فقلط  تقلدم  ال  أمتلار   6
اإللكرتونيلة بلل أيضلا توفلر الظلل 

ملستخدمها.

نخلة توفر الظل واإلنرتنيت 

دواء اسمه »معجزة«!!
من هنا وهناك

حسني الساعدي
  

دخلل طفلل مرسعلاً إىل الصيدلية وقال 
والدموع تمأل عينيه :هذه جميع النقود 

التي أملك.

اسلمه  دواء  للرشاء  تكفلي  هلل 
)معجزة(؟؟؟

أنصعق الصيديل لِما سلمع وسأل الطفل 
عن سبب هذا الطلب الريء

فأجابله الطفل والدموع تسلبق كلماته 

وقلال: ألن أملي تتألم كثلرا ولم أحتمل 
رؤيتها وهى عى ذلك الحال !! وقد أخرنا 

الطبيب أن أمي لن تنجو إال بمعجزة
تأثر الصيديل وقال: يا ُبني دواءك ال ُيباع 

عى األرض. أطلبه من السماء

من املتوقع أن تكشف رشكة 
هاتلف  علن  »سامسلونغ« 
اسلم  يحملل  جديلد  ذكلي 
»غاالكلي إس 6 بلس« الذي 
يمثِّل نسلخة أكر من هاتف 
 Galaxy سامسلونغ« الرائد«
التقاريلر  وتفيلد   .Edge  S6
أنَّ الهاتلف الجديلد سليأتي 
بشاشلة منحنيلة الجانبلن 
نلوع  ملن   5.4 قطلر  ذات 
Super AMOLED، وبذاكلرة 
داخلية بسعة 32 غيغابايت، 
الكاملرا  دقلة  وسلتقدر 

بلل 5 ميغابيكسلل  األمامية 
والخلفيلة 16 ميغابيكسلل.

وكانت »سامسونغ« قد بدأت 
العملل على تطويلر الهاتف 
 Project الجديلد تحت اسلم
Zen قبل أن يتم تحويل االسم 
إىل Project Zero 2 الذي تعمل 
عليه بالتزامن مع هاتف آخر 
 Project Noble يحمل اسلم 
ويدعم ميزة »S Pen«، والذي 
تعتلزم الكشلف عنله تحلت 
اسلم Galaxy Note 5 خالل 

.2015 IFA معرض

Galaxy S6 Edge هاتف ينافس
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07709670606
مؤي���د عب���د الزه���رة
لتحري���ر س���كرتير ا

العراق�ي
تصدر ع�ن مؤسس�ة املس�تقبل العراقي�ة 

للصحاف�ة والطباع�ة والن�ر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

07901463050لالشرتاك واإلعالن 
البريد االلكتروني : 07801969233tahaa.iraq@yahoo.comهاتف رئاسة التحرير

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

المواطنون يؤكدون: مدينتنا باتت أنظف وأجمل

بتوجيه وإرشاف مبارش من قبل وزير البلديات واألشغال العامة املجاهد عبد الكريم يونس األنصاري 
»محلة تنظيف كربى« تغري مالمح قضاء احلسينية

مدير بلدية الزهور املهندس مصطفى الشمري :احلملة أثبتت وعي املواطنني وشعورهم الكبري باملسؤولية من خالل تعاوهنم مع الكادر اخلدمي 

      بغداد/ المستقبل العراقي

أن  يس�تحقون  )أهلن�ا  ش�عار  تح�ت 
نخدمه�م(, وبتوجي�ه وإرشاف مب�ارش من 
قب�ل وزي�ر البلدي�ات واإلش�غال العامة عبد 
الكريم يونس األنصاري, نفذت بلدية الزهور 
يف قض�اء الحس�ينية ببغداد, حمل�ة خدمية 
واس�عة لتنظي�ف الش�وارع وفت�ح خطوط 
املس�تنقعات وغريه�ا م�ن  وردم  املج�اري 

الخدمات البلدية.
الحملة ش�هدت حض�ورا مؤثرا للمجاهد 

االستاذ عبد الكريم االنصاري وزير البلديات 
ع�ام  مدي�ر  الحس�يني  مس�لم  واملهن�دس 
البلديات واملهندس يارس امجد س�عيد مدير 

بلديات بغداد.
مدير بلدي�ة الزهور املهن�دس مصطفى 
حس�ن الش�مري ق�ال : ان الحمل�ة ورغ�م 
صفتها الحكومية , أال أنها تحولت إىل )عرس 
تطوعي( بس�بب تضافر الجهود بن الدوائر 
البلدي�ة واملس�ؤولن يف ال�وزارة واملواطن�ن 
الذي�ن ابدوا تعاون كب�ري إلنجاحها, وهذا ما 
تحق�ق فعال بع�د أن تغري الوج�ه الحضاري 

للمدينة بعد رفع األنقاض والنفايات وغريها 
من اإلعمال.

وكان لدائرتي بلديتي املحمودية والتاجي 
دور فع�ال يف ه�ذه الحمل�ة الواس�عة, م�ن 
خ�الل توفري آلي�ات وعجالت رف�ع النفايات 
واألنق�اض وحض�ور فاعل للس�يدة فاطمة 
حس�ن مديرة بلدية املحمودية,كما ينسحب 
األم�ر عىل مديرية مجاري بغ�داد التي كانت 
له�ا بصمة واضحة يف هذا الكرنفال الخدمي 
ال�ذي ج�اء ك�رد جمي�ل لتضحي�ات أه�ايل 
الحسينية الذين قدموا قوافل من الشهداء يف 

حرب العراق املقدسة ضد عصابات«داعش« 
اإلجرامية. 

وق�ال مصطفى الش�مري, مدي�ر بلدية 
الزهور ل�«املستقبل العراقي«, بان »الحملة 
س�جلت نجاحا كبريا، الس�يما وان الشوارع 
إياه�ا  واصف�ا  نظيف�ة«,  بات�ت  واألزق�ة 
ب�«الع�رس الوطني«, كونها ش�هدت تالحم 
ب�ن املواطنن من جمي�ع الطوائف العراقية  

والدوائر الخدمية«. 
وبحس�ب الش�مري, فان« بلدية الزهور 
كان لها حض�ور مميز يف ه�ذه الحملة عرب 

توفري الجه�د الخدمي«, مثمنا جهود الوكيل 
الفني لوزارة البلديات واإلشغال جابر خاجي 
وقائمقام قضاء الحس�ينية , ومدراء بلديات 
بغداد والتي س�اهمت بإنج�اح هذه الحملة 

وتحقيق أهدافها«.
وأردف الش�مري قائال, أن« هذه الحملة 
أثبت�ت وع�ي املواطن�ن وش�عورهم الكبري 
باملس�ؤولية, من خالل تعاونه�م مع الكادر 
الخدم�ي ما ول�د ارتياح كب�ري للقائمن عىل 
الحملة,وأعطاهم حافزاً للعمل واالنجاز دون 
اخذ ارتفاع درجات الحرارة بنظر االعتبار أو 

أي عائق آخر«.  
من جانبهم, عرب املواطنون عن شكرهم 
وامتنانهم ل�وزارة البلدي�ات وبلدية الزهور 
وجميع من أس�هم يف أنجاح حملة التنظيف 
الك�ربى, مطالبن يف الوقت ذاته, تكرار هذه 
التجربة التي أضفت مسحة من الجمال عىل 

وجه املدينة.
وي�رى املواطنون بان مدينتهم التي باتت 
أجم�ل بكثري مم�ا كان�ت عليه يف الس�ابق, 
ممك�ن أن تش�هد طف�رة نوعي�ة يف مج�ال 

النظافة يف حال تم تمديد هذه الحملة.

محم�د  الس�يد  يتق�دم 
بالتهنئة  عبدالله  هادي 
اىل حفيدته ) بنن محمد 
فؤاد ( بم�ناسبة النجاح 
االوىل عىل امل����درس�ة 

وانشاء الله التخرج .

هتنئة
أضاءت يوم أمس الزميلة رسى داوود لعمرها الزاهر 
يف حديق�ة الحياة ،ش�معة أخرى عىل أعتاب مش�وار 
عام  جديد ،مليالد مبارك ،شكل عنوان فرح غامر مرتع 

بالبهجة و املحبة ،وسط احتفالية جميلة 
أرشقت بها وجوه األحبة جميعا بالتهنئة 
والدعاء بعام تتحقق به األمنيات الحلوة 

.. فمبارك ميالدها األجمل.

مبارك ميالدك رسى


