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صفحة 16

تكذب وتستغل الرأي العام الغربي عقب حادثة اقتحام الصحيفة الفرنسية

      المستقبل العراقي / خاص
 

اعتب�رت مص�ادر مطلع�ة, أمس األح�د, الهج�وم اإلرهاب�ي الذي 
اس�تهدف مؤخرا صحيفة “ش�اري ايبدو” الفرنس�ية, محاولة لخلط 
األوراق الس�يما بع�د نعت مس�ؤولين أميركان, الش�عائر الحس�ينية 
بإنه�اء الغطاء لدخ�ول اإلرهابيين إلى العراق, كم�ا اتهمت الحكومة 

العراقية بتسريب األسلحة للميليشيات.
وتأتي هذه الحادثة لتؤكد توقعات “المستقبل العراقي”، بان نهاية 
العام 2014 ستش�هد ش�روع أميركا بالمرحلة التالية من خطتها في 
العراق.واستغلت واشنطن الوضع العام عقب حادثة اقتحام الصحيفة 
الفرنس�ية, لتخلط األوراق, عبر اتهامها, أمس األول السبت, الشعائر 
الحس�ينية بالع�راق بأنها س�بب وغطاء دخول عناص�ر “داعش” من 

األفغان والباكستانيين الى العراق وبعدها.
وم�ن جه�ة أخ�رى, ق�ال ممث�ل وزارة الخارجي�ة االمريكي�ة, أن 
“الحكوم�ة العراقي�ة تس�رب األس�لحة إلى المليش�يات الت�ي تبيعها 
لإلرهاب, في وقت تس�عى فيه واشنطن للتغطية على أفعالها السيئة 
عبر تمويل داعش برمي األس�لحة واالعتدة واألمتعة واألغذية بشكل 
يومي عب�ر طيرانها وتدعي أنها أخطاء بس�بب تداخل مناطق النزاع, 
بينم�ا تؤكد قيادة القوات العراقية أن الطي�ران األمريكي غير مطالب 
بان يقدم مس�اعدات للجيش أو الحش�د الش�عبي وإنم�ا فقط توجيه 

الضربات العسكرية”.
                                                                                         تتمة ص2

واشنطن ختلط األوراق: اإلرهاب يف العراق يأيت من إيران!
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العبادي يف »أم الدنيا« لثالثة 
ملفـات: التسليـح.. العمـالـة 

املرصيـة.. االستثـمـار

هـذا مـا جـرى فـي مدينـة الـصـدر!!

حقوق اإلنسان: وفاة 16 طفال نازحا بموجة الربد

»ختصيصات« البيشمركة تشعل اخلالف.. ونواب: الربملان 
سيقـر املوازنـة ولـو انخفـض سعـر النفـط
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تـروي رحـلة املوصل
 من »البعث« مرورًا باألخوان 

3وصوالً إىل »داعـش«

ي�ر الرشكة لنقل املس�افرين والوفود احدى تش�كيالت وزارة النق�ل وللمرة الثانية عن 
رغبتها باملش�اركة مع رشكات النق�ل املتخصصة بنقل املس�افرين داخل مدينة البرصة 

اضافة اىل النقل من واىل مطار البرصة الدويل بصورة حرصية  .
فمن تتوفر لديه الرغبة من الرشكات ذات االختصاص يف الحصول عىل رشوط املش�اركة 
مراجعة القسم القانوني يف مقر الرشكة الكائن يف شارع فلسطني/ حي املهندسني قرب 
وزارة النقل لقاء مبلغ وقدره )5000.000( خمس�ة ماليني دينار عراقي غري قابلة للرد 
عىل ان تقدم العروض يف ظروف مغلقة ومختومة وبتوقيع املدير املفوض ويتم ايداعها يف 
صندوق العطاءات يف مقر الرشكة العامة للموانئ العراقية يف البرصة علما ان تاريخ الغلق 

يوم الخميس املصادف 29 / 1 / 2015 الثانية عرش ظهرا مع املستمسكات املطلوبة:
1- شهادة تأسيس مصدقة من الجهات الرسمية العراقية ونافذة عند توقيع العقد وقرار 
مسجل الرشكات ومقدار رأسمال الرشكة واملستمسكات الرسمية للمدير املفوض وقرار 

حجب البطاقة التموينية.
2- كت�اب براءة ذمة صادر من الهيئة العامة لرضائب ناف�ذ املفعول لعام 2014 معنون 

اىل رشكتنا.
3- بيان املوقع االلكرتوني للرشكة او املكتب وعنوانها الرصيح يف وثائق العرض املقدم.

4- ارف�اق كت�اب الرشك�ة بالش�خص املخ�ول بتوقيع العق�د وبموجب وكال�ة عامة او 
خاصة.

مالحظة: يتحمل من يرس�و عليه االختيار اجور نرش االعالن.

اعادة اعـالن مشـاركة
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اسامة محمد صادق الصدر
المدير العام

ورئيس مجلس االدارة

ص2

ص2

ص3

كتائـب اإلمام عيل.. مقاومة عابـرة للطـوائف 
ص8 - 9أرعبت  »الدواعش«يف سوح القتال

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


�سيا�سية2
www.almustakbalpaper.net

العدد )882(  االثنين 12  كانون الثاني  2015   

هذا ماجرى يف مدينة الصدر!!
     التحليل السياسي / غانم عريبي

هنال�ك ظواه�ر س�لبية رافق�ت 
وتراف�ق الكيفي�ة الت�ي يت�م فيه�ا 
الحش�د  ش�هداء  اخوتن�ا  تش�ييع 
الش�عبي المجاهد المقاوم.. على ان 
ه�ذه الظاهرة اذا م�ا تعزز رصيدها 
واصبح�ت حال�ة مجتمعي�ة دائم�ة 
اس�تقر الوضع المحلي ف�ي المدينة 
كما اس�تقر الوض�ع المجتمعي في 
قنده�ار واس�ام اب�اد!. م�ن ه�ذه 
الظاه�ر ظاه�رة اط�اق الن�ار ف�ي 
مواك�ب التش�ييع وص�رف مايي�ن 
االطاقات النارية في الموكب وكأن 
المس�الة عش�ائرية وليس المسالة 
المائك�ة  تلقفت�ه  ش�هيد  تش�ييع 
وغسلته وشيعته الى الجنان قبل ان 
تشيعه النس واطاق الرصاص الذي 
اودى حسب شهود عيا الى استشهاد 
ابري�اء في تل�ك المواكب.ي�روي لي 
اخ�ي محم�ود وه�و منتس�ب ف�ي 
الشرطة العراقية ان التشييع االخير 
الذي جرى في مدينة الصدر الباسلة 
الربعة من وجهاء وش�يوخ المدينة 
اثر حادث مؤس�ف اثناء عودتهم الى 
المدين�ة تحول الى مايش�به العملية 
العسكرية لتطويق مجموعة متمردة 
حيث انهال الرص�اص من كل جانب 
وتحولت الشوارع المحيطة الى نهار 
وب�دات الن�اس تقفل اب�واب بيوتها 
خشية سقوط رصاص في المنطقة 
وقد س�قط على اثر هذه » الملحمة 

العسكرية« قتلى وجرحى.
الس�ؤال ال�ذي يرن في س�احات 

المدين�ة العراقية الباس�لة » مدينتي 
الت�ي هاج�رت منه�ا وبقي�ت بعيدا 
عنه�ا فت�رة 22 عام�ا« اي�ن وصايا 
المرجعي�ة الديني�ة العلي�ا ف�ي هذا 
االط�ار.. الم نعاه�د مرجعيتنا وقت 
ص�اة الجمعة وحضورن�ا المليوني 
في تلك الصلوات في النجف وكرباء 

ان نبقى جن�ودا اوفياء لها مطيعين 
الوامرها ووصاياها؟!.

واالس�راف  الظاه�رة  ه�ذه  ان 
في ه�در العتاد الكبير في التش�ييع 
ظاه�رة مؤس�فة يج�ب ان تتصدى 
له�ا المنظم�ات الحزبية االس�امية 
والفكري�ة  العس�كرية  والقي�ادات 

او تل�ك تعم�ل ف�ي مج�ال االرش�اد 
المجتمع�ي الع�ام النه�ا ان تمكنت 
منا ف�ان الدول�ة لن تس�تطيع ادارة 
البل�د بش�كل س�ليم وس�نعمل نحن 
الذي�ن نقات�ل م�ن اجلها ال�ى بنادق 
او  الفكري�ة  مالقيم�ة  واال  ضده�ا 
االخاقية او السياسية المجتناة من 
اط�اق الرص�اص وتروي�ع الناس..

هل االحتفاء بالشهداء او استعراض 
عن�د  الف�زع  لزي�ادة  او  العض�ات 
الحوامل والمرضى وكبار الس�ن من 

الرجال والنساء؟!.
عل�ى  يحاس�بنا  تعال�ى  الل�ه  ان 
افعالنا اذا ماكنا متدينين ومسؤولين 
ع�ن ادام�ة المعرك�ة التاريخية ضد 
داع�ش فكي�ف اليحاس�بنا على هذا 
االه�دار الكبير للرص�اص والذخيرة 
بام�س  ونح�ن  الحي�ة  العس�كرية 
الحاجة الى تلك الذخيرة في المعارك 

الكبرى ضد الدواعش؟!.
ان المس�ؤولية الوطني�ة تدعونا 
الى تش�خيص تلك الظاه�رة والنهي 
المرجعي�ات  تؤك�د  ومثلم�ا  عنه�ا 
كالش�يخ  المحترم�ة  العس�كرية 
عل�ى  الص�در  والس�يد  الخزعل�ي 
االس�تمرار بنه�ج المقاومة والعمل 
على ط�رد داع�ش فان المس�ؤولية 
ذاتها تحتم على العناصر والعش�ائر 
والقبائل والشباب المؤمن المتحمس 
المجموع�ات  تل�ك  يقات�ل  ال�ذي 
المس�لحة احترام رؤية تلك القيادات 
وهي تنهى ع�ن الفحش�اء والمنكر 
خصوص�ا اذا ماراف�ق المنكر اهدار 

لرصاص معارك المصير.

تحول اطالق النار في مواكب تشييع الشهداء المجاهدين وكأن المسألة 
عشائرية وليست تشييع شهيد تلقفته المالئكة وشيعته الى الجنان

»داعش« يفرض اإلقامة 
اجلبـرية علــى الشبــاب 

يف كركوك
       بغداد / المستقبل العراقي

أفادت مص�ادر محلية ف�ي محافظة 
كركوك، أمس األحد، بأن تنظيم )داعش( 
فرض اإلقامة الجبرية على الش�باب في 
مناطق نف�وذه جنوب وغ�رب كركوك، 
وفيما أك�دت أن التنظيم اش�ترط تقديم 
كفي�ل في حال المغ�ادرة، لفت�ت إلى أن 
)داع�ش( يجبر الش�باب عل�ى االنضمام 
اليه. وقالت المصادر إن »تنظيم )داعش( 
قام باحتجاز العش�رات من الش�باب في 
طريق كركوك الحويجة وناحية الرياض 
)40 ك�م غ�رب كرك�وك( ومنعه�م م�ن 
التوج�ه الى كركوك للدخ�ول عبر مدخل 
مكت�ب خال�د«. وأضاف�ت المص�ادر أن 
»تنظي�م )داع�ش( ق�ام بفصل الش�باب 
والقادرين على حمل الس�اح عن النساء 
وكبار السن واألطفال وقام باحتجازهم 
بعي�داً ع�ن عوائله�م وابلغه�م بضرورة 
االنخ�راط مع داع�ش للجه�اد ومقاتلة 
الق�وات األمنية العراقية من بيش�مركة 
وشرطة وجيش وحشد شعبي«.وأشارت 
المصادر ال�ى أن »التنظيم أبل�غ الجميع 
مم�ن يرغبون بدخ�ول ما يس�ميه مدن 
الكفر الخاضعة لسيطرة القوات األمنية 
بتقديم كفاء بدالً عنهم ألنهم سيتركون 
أرض الجه�اد والمجاهدي�ن وهي المدن 
التي يس�يطر عليها التنظيم«. يش�ار إلى 
أن مناطق جن�وب وغرب كركوك وتضم 
قضاء الحويجة ونواحي الزاب والرياض 
والعباس�ي والرش�اد تخض�ع لس�يطرة 
)داع�ش( من�ذ الع����اش�ر م�ن ش�هر 

حزيران الماضي.

      بغداد / المستقبل العراقي

»فيدوموس�تي«  صحيفة  ذك�رت 
نقا عن مصادر في قطاع الصناعات 
الحربية الروس�ية، أن روس�يا وّقعت 
ع�ام 2014 عق�ودا لتس�ليم الع�راق 
دفعة كبي�رة من المداف�ع وراجمات 
الصواري�خ والذخائ�ر بمبل�غ ملي�ار 

دوالر.
وحس�ب الصحيف�ة، ف�إن توقيع 
العقود تم أثناء الزي�ارة التي قام بها 
إلى روس�يا عام 2014 وفد عسكري 

عراقي برئاس�ة وزير الدفاع سعدون 
الدليمي.

وأوضح�ت المص�ادر أن روس�يا 
س�تورد إل�ى الع�راق منظومتي�ن أو 
3 منظوم�ات لراجم�ات الصواري�خ 
»غ�راد« وع�ددا م�ن مداف�ع هاوتزر 
»ميس�تا – بي« عيار 152 ملم، وعددا 
كبي�را من الهاونات م�ن طراز »2 بي 
11« و« 2 ب�ي 14«، باإلضاف�ة إلى 4 
راجم�ات صواريخ وقاذفات لهب من 

طراز »سولنتسيبيوك«.
وتقض�ي الصفق�ة أيض�ا - عل�ى 

حد ق�ول المصادر - بتس�ليم كميات 
م�ن الذخائ�ر الحربي�ة من أج�ل تلك 
المنظوم�ات، علم�ا أن التركيز جرى 
عل�ى أبس�ط الذخائر غي�ر الموجهة. 
كما تم شراء دفعة من قاذفات القنابل 

والصواريخ المضادة للدبابات.
وحس�ب مص�ادر الصحيف�ة فإن 
األسلحة والذخائر سيسلم بعضها من 
مستودعات الجيش الروسي، وسيتم 
صنع البعض اآلخر في شركات قطاع 

الصناعات الحربية الروسية.
وأعادت المص�ادر إلى األذهان أن 

العراق س�بق أن اش�ترى في روس�يا 
5 مقاتات من طراز س�وخوي »سو 
– 25«. وتج�ري محادثات اآلن حول 
شراء 10 مقاتات »سو – 30/27 ».

وطل�ب الع�راق ع�ام 2013 م�ن 
روس�يا توريد 36 مروحية عسكرية 
م�ن ط�راز »م�ي – 28 أن أي«، وم�ا 
يزيد عن 40 منظومة »بانتس�ير أس« 
للدف�اع الجوي، وذل�ك بمبلغ إجمالي 
يبل�غ 4.2 مليار دوالر. إال أن مروحية 
»مي – 35« حلت فيما بعد محل بعض 

مروحيات »مي – 28 أن أي«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت األردن ومصر، أمس الس�بت، 
دعمهما لجه�ود الحكومة العراقية في 
محاربة التنظيمات »اإلرهابية«.وقالت 
وكالة االنباء االردنية الرس�مية »بترا«، 
إن »الملك عبد الله الثاني اس�تقبل وزير 
الخارجي�ة المصري س�امح ش�كري«، 

مشيراً الى »الملك أكد دعم األردن الكامل 
لمصر ودورها المحوري في المنطقة، 
وبم�ا يصب ف�ي خدم�ة قضاي�ا األمة 
العربية، وتعزيز مس�يرة العمل العربي 
المشترك«.وأضافت أن »الجانبين بحثا 
التط�ورات المتصل�ة بجه�ود التصدي 
لخط�ر الفك�ر المتط�رف والتنظيمات 
اإلرهابية على أمن واستقرار المنطقة 

وش�عوبها، ما يتطلب زيادة مستويات 
التعاون والتنس�يق بي�ن مختلف الدول 
واألط�راف المعني�ة ف�ي س�بيل ذلك«.

واش�ارت الوكال�ة الى أنه »ت�م التأكيد 
عل�ى أهمي�ة التوصل إلى حل سياس�ي 
ش�امل لألزمة السورية، وضرورة دعم 
جه�ود الحكومة العراقي�ة في محاربة 

التنظيمات اإلرهابية«.

وتثي�ر مح�اوالت تنظي�م »داعش« 
لفرض س�يطرته على س�وريا والعراق 
قل�ق المجتمع الدول�ي، إذ أعربت دولة 
ع�دة م�ن بينه�ا عربي�ة وأجنبي�ة عن 
»قلقها« حيال محاوالت التنظيم هذه، 
قب�ل أن يق�وم التحالف الدول�ي بقيادة 
لمواق�ع  جوي�ة  بضرب�ات  واش�نطن 

التنظيم بمناطق متفرقة من البلدين.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت المفوضية العليا لحقوق 
اإلنس�ان في العراق، أمس األحد، عن 
وف�اة 16 طف�ا نازحا بموج�ة البرد 

التي اجتاحت العراق مؤخرا.
وق�ال عض�و مجل�س المفوضين 
تس�جيل  »ت�م  إن�ه  اس�ود  مس�رور 

16 حال�ة وف�اة بش�كل رس�مي في 
صف�وف األطفال في ده�وك واربيل 
والس�ليمانية )في إقليم كوردستان( 

وكذلك في بغداد«.
وأوضح أن »األعداد غير الرسمية 
التي وردت إلى المفوضية عن طريق 
ناش�طين أو منظم�ات إنس�انية هي 
60 حال�ة لك�ن حت�ى اآلن لم يتس�ن 

لن�ا التأكد من هذه الحاالت«.وأش�ار 
إلى أن أس�باب الوف�اة طبقا للتقارير 
الطبية هي اإلسهال والبرد الشديدان 
بسبب انخفاض درجات الحرارة التي 
أدت إلى إصابة األطفال بالحمى.وقال 
اس�ود إن ع�دم وج�ود مراكز صحية 
متخصصة فاقم األوضاع، مشيرا إلى 
أن الكثي�ر من المراك�ز الطبية بعيدة 

ع�ن مخيمات النازحي�ن. وتابع »هذا 
األم�ر أدى إل�ى زي�ادة الوفيات«.هذا 
وانخفضت درجات الحرارة على مدى 
اليومين الماضيين إلى س�الب عشرة 
في مناطق عدة من إقليم كوردستان 
العراق. واستقبل اإلقليم نحو مليوني 
ن�ازح عراق�ي بع�د احت�ال داع�ش 

لمناطقهم منذ حزيران الماضي.

صفقة أسلحة روسية مع العراق »جارية« بمليون دوالر

حقوق اإلنسان: وفاة 16 طفاًل نازحًا بموجة الربد 

األردن ومرص: جيب دعم العراق بمحاربة اإلرهاب

التحقيق تتمكن من اعتقال 223 متهاًم بجرائم خطف وابتزاز يف بغداد
      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت محكمة التحقيق المركزية، 
أمس االحد، عن اعتق�ال 223 متهما 
بجرائم خطف وابت�زاز في العاصمة 
بغداد، باالش�تراك مع قيادة عمليات 
213 م�ن ه�والء  بغ�داد، مبين�ة ان 
المتهمين اعترف�وا بارتكاب الجرائم 

المنسوبة اليهم.
ماج�د  المحكم�ة  رئي�س  وق�ال 
االعرج�ي  إن »العصابات التي تقوم 
بخطف وابتزاز المواطنين، نش�طت 
في العاصمة بغداد، بعد ان اس�تغلت 
انش�غال الق�وات االمني�ة والحش�د 
الش�عبي في مواجه�ة تنظيم داعش 
االرهابي«، مبينا ان »مجلس القضاء 
تح�رك، وق�ام باص�دار بي�ان ان�اط 

بالتحقيق في هذه الجرائم«.
واضاف أنه »بعد صدور هذا البيان 
تم تش�كيل هيئة تحقيقية في قيادة 
عمليات بغداد الج�راء تحقيقات في 
تلك الجرائم تحت اشراف المحكمة«، 
الفت�ا الى ان�ه »نتج عن ذل�ك اعتقال 
223 متمه�ا اعترفوا 213 منهم بتلك 
الجرائ�م، باالضاف�ة ال�ى تحرير 29 
مجنى عليه قبل دفع الفدية، واطاق 

سراح 59 من المجنى عليهم من قبل 
الخاطفين بعد استام الفدية«.

الس�راح  »اط�اق  أن  وتاب�ع 
وعملي�ات المس�اومة كان�ت تح�ت 
المراقبة، والن لدينا 55 متهما هاربا 
صدر بحقهم مذكرات اعتقال«، مبينا 
ان »المتهمي�ن المعترفين بجرائمهم 
لينال�وا  المحاكم�ة  ال�ى  س�يحالون 
جزائهم الع�ادل خال االي�ام القليلة 
المقبلة«.وعرض�ت قي�ادة عملي�ات 
بغداد خال مؤتمر صحافي، االثنين، 
)5 كان�ون الثان�ي 2015( اعترافات 
ألف�راد ع�دد م�ن عصاب�ات الخطف 
الق�ي القب�ض عليه�م مؤخ�را ف�ي 
مناطق متفرقة م�ن العاصمة، فيما 
دع�ت المواطنيي�ن المتضرري�ن الى 
االتص�ال بقيادة العملي�ات للمطالبة 

بالحق الشخصي.
وأعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغ�داد، 
ف�ي وقت س�ابق ع�ن اعتق�ال ثاث 
عصابات متخصصة بعمليات الخطف 
والمس�اومة ف�ي مناط�ق متفرق�ة 
م�ن العاصم�ة، مش�يرة إل�ى ه�ذه 
العصابات تس�تخدم الزي العسكري 
والمتوس�طة  الخفيف�ة  واألس�لحة 

بتنفيذ عملياتها.

      بغداد / المستقبل العراقي

أم�ر وزي�ر النق�ل المهن�دس، باق�ر الزبيدي، أم�س األحد، 
بتقدي�م مكافئة وكتاب ش�كر وتقدير لش�خصيات ف�ي إدارة 
الموان�ئ العراقي�ة على خلفي�ة لقائه معهم لمناقش�ة تطوير 
وتنفيذ خطط الموانئ التي يديرها الكابتن عمران راضي ثاني 
المدير العام . والذي كان له دور كبير في تطوير موانئنا خال 

السنوات الثاثة المنصرمة ومضاعفة وارداتها.
وعل�ى صعيد منفص�ل أثنى الوزير على دور الس�ادة ناجي 
عبد الله ناجي والس�يد حامد عبود معتوق والسيد احمد سعيد 
غضب�ان وعلي راضي حس�ين نظ�را لجهوده�م المبذولة في 

خدمة موانئنا العراقية .

      بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير الداخلية محمد س�الم الغب�ان، أمس االحد، مع 
محافظ الديوانية عمار المدني انشاء مطار المحافظة وتأثيره 
االيجاب�ي عليها.وقال المكتب االعام�ي للغبان في بيان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، عقب لقاء جمعه بمحافظ 
الديواني�ة عم�ار المدني في مق�ر ال�وزارة، إن »الطرفين بحثا 
جملة من القضايا من بينها االوضاع االمنية، وموضوع انشاء 
مطار الديوانية والتحضيرات النجازه، الذي س�ينعكس بشكل 

ايجابي على واقع المحافظة في مختلف المجاالت«.
وتاب�ع ان »الجانبين ش�ددا على ان االمن أس�اس للنهوض 
بالواق�ع االقتص�ادي ويكون دافع�ا لدخول المس�تثمرين الى 

الباد عامة والمحافظة خاصة«.

      المستقبل العراقي / خاص
 

اعتب�رت مصادر مطلعة, أم�س األحد, الهج�وم اإلرهابي الذي 
استهدف مؤخرا صحيفة “شاري ايبدو” الفرنسية, محاولة لخلط 
األوراق الس�يما بعد نعت مس�ؤولين أميركان, الش�عائر الحسينية 
بإنه�اء الغطاء لدخول اإلرهابيين إلى العراق, كما اتهمت الحكومة 
العراقية بتس�ريب األسلحة للميليشيات.وتأتي هذه الحادثة لتؤكد 
توقع�ات “المس�تقبل العراقي”، ب�ان نهاية العام 2014 ستش�هد 
ش�روع أميركا بالمرحل�ة التالية من خطتها في العراق.واس�تغلت 
واش�نطن الوضع العام عقب حادثة اقتحام الصحيفة الفرنس�ية, 
لتخلط األوراق, عبر اتهامها, أمس األول السبت, الشعائر الحسينية 
بالعراق بأنها س�بب وغط�اء دخول عناصر “داع�ش” من األفغان 
والباكس�تانيين ال�ى الع�راق وبعدها.ومن جهة أخ�رى, قال ممثل 
وزارة الخارجية االمريكية, أن “الحكومة العراقية تسرب األسلحة 
إلى المليشيات التي تبيعها لإلرهاب, في وقت تسعى فيه واشنطن 
للتغطي�ة على أفعالها الس�يئة عب�ر تمويل داعش برمي األس�لحة 
واالعت�دة واألمتع�ة واألغذية بش�كل يومي عب�ر طيرانها وتدعي 
أنها أخطاء بس�بب تداخل مناطق الن�زاع, بينما تؤكد قيادة القوات 
العراقي�ة أن الطي�ران األمريك�ي غير مطالب بان يقدم مس�اعدات 
للجيش أو الحشد الشعبي وإنما فقط توجيه الضربات العسكرية”.

وبحس�ب مراقبي�ن, ف�ان “ صمت واش�نطن عن الخ�ط اإلرهابي 
المفتوح من تركيا و السعودية واألردن لتجنيد وإرسال اإلرهابيين 
للعراق ونس�ب األمر إلى الش�عائر الحس�ينية,هي محاولة لتضرب 
عصفورين بحجر واحد, األول تس�ديد س�هامها الخبيثة إلى الثورة 
الحس�ينية, والثاني اته�ام إيران بأنها خلف ه�ذه اإلعمال باعتبار 
أن اغل�ب الوافدين لزيارة األمام الحس�ين )عليه الس�ام( يدخلون 
عبر الحدود الش�رقية للعراق”.وهاجم مسلحون، الثاثاء الماضي، 
مكاتب صحيفة “تشارلي إيبدو” الفرنسية الساخرة في باريس، ما 
أدى مقت�ل 12 صحافياً وعدد اخر من الجرحى.وقد أفادت صحيفة 
“ذا غاردي�ان” البريطاني�ة ب�أّن رج�االً ملثمي�ن يحملون أس�لحة 
كاشنيكوف وقذائف صاروخية اقتحموا مقّر الصحيفة الفرنسية 

التي نشرت في السابق صوراً كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد.

وزير النقل يكّرم شخصيات يف املوانئ

الغبان واملدين يبحثان انشاء مطار وتأثريه 
»اإلجيايب« عىل الديوانية 

واشنطن ختلط األوراق: اإلرهاب يف العراق 
يأيت من إيران!
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             بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التربية الجداول االمتحانية لالمتحانات التمهيدية للمراحل الدراسية 
كاف�ة للع�ام الدراس�ي 2014-2015.وذكر مصدر في ال�وزارة، انه ت�م التأكيد على 
المديري�ات العام�ة للتربية في بغ�داد والمحافظات بتعليق الج�داول االمتحانية في 
واجه�ة المديري�ات وفي مكان بارز ليتس�نى للطلبة االط�الع عليها.وكانت الوزارة 
ق�د حددت الثالث من ش�باط المقبل موعدا لب�دء االمتحانات التمهيدي�ة التي تؤهل 
الطلب�ة لالمتحان�ات الوزارية..ونف�ى المصدر اعتم�اد خطة االمتحان�ات الوزارية 
ف�ي االمتحانات الش�هرية للعام الدراس�ي 2014-2015.وقال »لع�دم كفاية الوقت 
المحدد للحصة الدراس�ية الواحدة البالغ )40-45( دقيقة الجراء االمتحان الشهري 
كوزاري اذ يعد هذا الوقت غير كاف لوضع االجابة عن االسئلة الشهرية في مستوى 
الوزارية«.واشار الى اعتماد االمتحانات الشهرية من قبل ادارة المدرسة كشرط من 

شروط اعتماد الدرجة االمتحانية للفصول الدراسية )االول والثاني(.

التربية تعلن الجداول االمتحانية للمراحل الدراسية كافة

»ختصيصات« البيشمركة تشعل اخلالف.. ونواب: الربملان سيقر املوازنة ولو انخفض سعر النفط
     المستقبل العراقي/ علي إبراهيم

لق�وات  المالي�ة  التخصيص�ات  بات�ت 
ح�رس  إقلي�م كردس�تان “البيش�مركة” 
ضم�ن موازن�ة 2015, إحدى أه�م النقاط 
الخالفي�ة داخ�ل التحالف الوطن�ي, وفيما 
أش�ار برلماني�ون إل�ى أن مجل�س النواب 
ماض في إقرارها رغم اس�تمرار انخفاض 
أس�عار النف�ط العالم�ي, يعت�زم المجلس 
إنهاء القراءة الثانية لها, اليوم االثنين, في 

ظل وجود مقترح لخفضها.
الفضيل�ة  كتل�ة  ع�ن  النائ�ب  وق�ال 
المنضوي�ة ف�ي التحال�ف الوطن�ي عقيل 
أن  العراق�ي”,  ل�”المس�تقبل  الزبي�دي, 
“مجلس النواب ماٍض في دراسة الموازنة 

وإقراره�ا عل�ى الرغ�م ن من وج�ود قلق 
لالنخفاض المستمر بأسعار النفط”.

وبحس�ب الزبيدي, فان “لدى البرلمان 
لجان�ه  تعك�ف  المقترح�ات  م�ن  ع�دد 
المختصة على دراس�تها من اجل تخفيض 
العج�ز، منها إلغاء المش�تريات الس�لعية 
 , الس�يارات  كاألث�اث وش�راء  لل�وزارات 
وكذلك تفعيل قانون االستثمار  وفتح آفاق 
اس�تثمارية”, معرباً عن تفاؤله بان األيام 
القادمة ستشهد اس�تقرار بأسعار”,مبينا 
أن “هبوط األس�عار في الوقت الحاضر ال 

يمثل خطرا كبيرا على الدولة العراقية”.
وعن ابرز المش�اكل التي تواجه عملية 
التصويت على الموازن�ة, أوضح الزبيدي, 
بان “تخصيص ميزانية لقوات البيشمركة 

م�ن حصة القوات البرية  خارج حس�ابات 
حص�ة ال�17بالمئ�ة الت�ي يحص�ل عليها 
اإلقلي�م,  ب�ات مح�ل جدال ونق�اش داخل 
التحال�ف الوطني”.وبين النائ�ب عن كتلة 
الفضيل�ة أن” حصة ال�17 بالمئة هي أكثر 
م�ن اس�تحقاق االقلي�م, حيث أن نس�بته 
الحقيقية وحس�ب س�كان محافظاته هي  
السياس�ية  التوافق�ات  13بالمئة”,لك�ن  
جعلت�ه يأخ�ذ 4بالمئة م�ن الموازنة فوق 
اس�تحقاقه”,لكن األكراد اخذوا يتوسعون  
بالش�كل ال�ذي يخرج عن تل�ك  االتفاقات, 
عبر مطالبتهم بأخذ أكث�ر من مليار دوالر 
للبيشمركة وهذا أمر مرفوض”. وبحسب 
مص�ادر مطلع�ة, ف�ان, الثالث�اء المقبل, 
سيش�هد اجتماع�ا لهيئ�ة رئاس�ة مجلس 

الن�واب ورؤس�اء وممثلي الكت�ل النيابية 
لبحث قان�ون الموازنة العام�ة قبيل البدء 
بتشريعه.يأتي ذلك في وقت دعا فيه نواب 
إلى ضرورة ترك الخالفات والشروع بإقرار 
الموازن�ة ألهميته�ا وارتباطه�ا بالوضع 

المعاشي والخدمات المقدمة للمواطنين،
ودعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، 
به�اء  ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  ونائ�ب 
االعرج�ي، ام�س االح�د، مجل�س النواب 
العراق�ي الى ضرورة االس�راع ف�ي اقرار 

الموازنة المالية للعام الجاري.
في الغضون, أكد رئيس مجلس النواب 
س�ليم الجبوري، أن البرلمان سينهي يوم, 
الي�وم االثني�ن، الق�راءة الثانية لمش�روع 
قانون الموازنة، فيما أشار إلى أن المجلس 

أخذ بنظر االعتبار انخفاض أسعار النفط.
وقال الجب�وري خالل مؤتمر صحافي، 
إن “مجل�س النواب يول�ي قانون الموازنة 
اهتمام�اً كبيراً كون�ه جزء م�ن التزاماتنا 
أمام الشعب العراقي”، مبيناً أن “المجلس 
سينهي القراءة الثانية للموازنة يوم غد”.

وأضاف الجب�وري، “نح�ن نأخذ بنظر 
االعتبار وجود انخفاض مس�تمر بأسعار 
النفط “، مشيرا الى ان “ذلك سيؤثر بدرجة 
كبيرة عل�ى التخصيصات والتقديرات التي 

وضعت في الموازنة”.
 وكان عض�و اللجن�ة المالي�ة النيابي�ة 
سرحان سليفاتي أكد، أن لجنته تعمل على 
تقليل نفق�ات الوزارات ضم�ن الصالحية 
المتوف�رة له�ا، مش�يراً إل�ى أن الموازن�ة 

ستعرض للتصويت األسبوع المقبل.
وأك�د رئي�س مجل�س الن�واب س�ليم 
الجبوري، أمس  األول الس�بت )10 كانون 
الثان�ي 2014(، أن المجلس س�يأخذ بنظر 
بالتخفي�ض  الحكوم�ة  توج�ه  االعتب�ار 
ف�ي الموازنة، فيما أش�ار إلى أن مناقش�ة 
ف�ي  االنته�اء  عل�ى  ش�ارفت  الموازن�ة 
البرلمان.فيم�ا دع�ا رئيس ال�وزراء حيدر 
إل�ى  الن�واب  مجل�س  مؤخ�را  العب�ادي، 
عدم إرج�اع الموازن�ة، وفيما أك�د أن من 
صالحية البرلم�ان التخفي�ض والمناقلة، 
طال�ب المحافظات وال�وزارات بفتح باب 
االس�تثمار على مصراعي�ه، وحذر من أنه 
س�يتم اعتب�ار تعطي�ل االس�تثمار جريمة 

أشبه باإلرهاب.

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

اكد الرئيس المص�ري عبد الفتاح 
خ�الل  العب�ادي  لحي�در  السيس�ي 
اجتماعهما في القاهرة، أمس األحد، 
دع�م ب�الده للع�راق ووقوفه�ا معه 
في حربه ضد االرهاب واس�تعدادها 
لتقديم كل اش�كال الدعم والمساعدة 
ف�ي هذا المجال مؤك�دا ان أمن مصر 
ه�و أمن مش�ترك م�ع الع�راق فيما 
ش�دد العبادي على عزم بالده تحرير 
جمي�ع االراضي الت�ي يحتلها تنظيم 

“داعش”.
حي�در  ال�وزراء  رئي�س  وبح�ث 
المص�ري  الرئي�س  م�ع  العب�ادي، 
عبدالفتاح السيس�ي�، خ�الل اجتماع 
الثنائي�ة  العالق�ات  القاه�رة  ف�ي 
والتعاون المش�ترك بي�ن البلدين في 

المجاالت كافة.
وأكد العبادي على اهمية العالقات 
بين العراق وجمهورية مصر العربية، 
السياس�ية  التط�ورات  مس�تعرضا 
الع�راق  ف�ي  الجاري�ة  واالمني�ة 
والتحدي�ات الت�ي يواجهه�ا الع�راق 
ومواجهة العراقيين جميعا لعصابات 
داع�ش االرهابي�ة بغ�ض النظر عن 

انتماءاتهم الطائفية والقومية.
واش�ار العبادي ال�ى ان الحكومة 
العراقي�ة عازمة عل�ى تحرير جميع 
االراضي التي تحتلها عصابات داعش 
االرهابي�ة. واكد أيض�اً على ضرورة 
تحش�يد دعم دول�ي وتوحي�د جميع 
الق�وى العالمي�ة لمواجه�ة االرهاب 
الذي يعصف بالمنطق�ة والعالم، الن 

االرهاب يهدد المجتمع الدولي برمته 
واليقتصر تاثيره على دولة او اقليم” 
كما نقل عنه بيان تلقت “المس�تقبل 

العراقي” نسخة منه.
من جانبه، شدد الرئيس المصري 
عبدالفت�اح السيس�ي على السياس�ة 
المصري�ة الداعم�ة للع�راق ووقوف 
مص�ر معه ف�ي حربه ض�د االرهاب 
اي ش�كل م�ن  لتقدي�م  واس�تعداده 
اشكال الدعم والمساعدة للعراق وفي 
جميع المجاالت والتنس�يق المشترك 
مع�ه في القضاي�ا التي ته�م البلدين 
مؤكدا ان أمن مصر هو أمن مش�ترك 
م�ع العراق.وقد اك�د الجانب�ان على 
ضرورة حل المشاكل التي تعاني منها 
المنطقة بالطرق السلمية وبالتعاون 
والتنس�يق بي�ن دول المنطق�ة بم�ا 
يخدم مصالح شعوبها، ويوفر االمن 

واالستقرار للمنطقة والعالم.
وكان حيدر العبادي وصل القاهرة 
وكان ف�ي اس�تقباله بالمطار نظيره 
ابراهي�م محلب  المهندس  المص�ري 
وعدد من المس�ؤولين المصريين ثم 
دخال ف�ي مباحثات رس�مية تعقبها 
اعض�اء  بحض�ور  موس�عة  جلس�ة 
والمصري.وتتناول  العراقي  الوفدين 
القاه�رة  ف�ي  العب�ادي  مباحث�ات 
توسيع التسليح المصري للعراق في 
مواجه�ة االره�اب وتعزي�ز التعاون 
في مجال االس�تثمار وعودة العمالة 

المصرية للعراق.
ويترأس العب�ادي في زيارته هذه 
ال�ى مصر، والت�ي تس�تغرق يومان، 
وفد يضم وزراء الدفاع خالد العبيدي 

والنفط عادل عبد المه�دي والثقافة 
فرياد راوندوزي واالعمار واالسكان 
ط�ارق الخيكان�ي ومستش�ار االمن 
الوطني فال�ح الفياض  لبحث تطوير 
العالقات الثنائية والتنسيق المشترك 
لمواجه�ة االخط�ار المش�تركة التي 
تواجه البلدين ومناقشة ملف اإلرهاب 

الذي سيتصدر ملف المباحثات .
وق�ال س�عد الحديث�ي، المتحدث 
باس�م المكتب اإلعالمي للعبادي، أن 
مص�ر والعراق يعاني�ان من االرهاب 
ومن مشاكل امنية بسبب ما تقوم به 
التنظيمات االرهابية المتطرفة االمر 
الذي يتطلب التشاور وتبادل الخبرات 
االمنية والعس�كرية ومحاولة البحث 
عن سبل تجفيف منابع االرهاب وما 
يمكن ان تقدمه مصر للعراق عسكريا 
في ه�ذه المرحلة.واكد الحديثي، في 
تصريح�ات قبيل مغادرة العبادي الى 
القاهرة، أن هن�اك رؤية وتوجه لدى 
الحكومة العراقي�ة لتوطيد العالقات 
االقتصادي�ة والتجاري�ة م�ع مص�ر 
واشراك الش�ركات والقطاع الخاص 
والمس�تثمرين المصريي�ن حي�ث ان 
الجانب المصري لديه شركات نفطية 
يمك�ن ان تك�ون فاعل�ة ف�ي تعزيز 
الصناع�ة النفطي�ة العراقي�ة إضافة 
إلى ش�ركات االس�كان التي سيكون 
لها دورا لالستثمار في المناطق التي 

يتم تحريرها من تنظيم “داعش”.
وفي القاهرة، قال مصدر مصري 
إن�ه س�يتم التف�اوض خ�الل زي�ارة 
العب�ادي حول مس�اعدات عس�كرية 
مصري�ة جدي�دة للع�راق لدعم�ه فى 

حربه ضد “داعش”.
القاويش،  الس�فير حس�ام  وقال 
المتح�دث الرس�مي باس�م مجل�س 
الوزراء المص�ري، إن المباحثات بين 
محلب والعبادي س�تركز على ثوابت 
السياس�ة المصرية الداعم�ة للعراق 
في حربه ضد اإلرهاب الذي يمارسه 
تنظيم داع�ش اإلرهابي تحت س�تار 
الدين خاصة أن خطر اإلرهاب أصبح 
يؤث�ر عل�ى العال�م كل�ه وال يقتص�ر 

تأثيره على دولة أو إقليم.
المل�ف  أن  القاوي�ش  وأض�اف 
االقتص�ادي س�يتواجد بق�وة خ�الل 
المباحث�ات المصري�ة العراقي�ة في 
ظ�ل رغبة بغ�داد في تواج�د العمالة 
المصري�ة في العراق للمس�اهمة في 
خطط إع�ادة إعماره خاصة أن هناك 
عدداً من الش�ركات المصرية العاملة 

بالفعل في العراق حاليا.
وكان العب�ادي كش�ف ف�ي االول 
من الش�هر الماض�ي ان مصر قدمت 
الدع�م بالعت�اد والس�الح للحكوم�ة 
العراقي�ة ف�ي حربه�ا ض�د تنظي�م 
الدولة االسالمية وقال “هناك تعاون 
مشترك بين العراق ومصر”..  مؤكدا 
والدائ�م  المس�تمر  مص�ر  دع�م  ان 
للعراق في حرب�ه على داعش بالعتاد 
واألسلحة . واضاف ان العراق يسعى 
لتوطي�د عالقاته مع مصر بأعتبارها 
محورأساس�ي ف�ي المنطق�ة وه�ي 
الدولة األقرب للعراق .. مش�ددا على 
ان عالق�ة البلدي�ن يج�ب أن تك�ون 
أس�تراتيجية خاص�ة أن التهديد الذي 

يواجههما واحد.

       المستقبل العراق/ ترجمة: رحيم شامخ

أولئ�ك الذين يتذك�رون ذلك اليوم 
الربيعي من س�نة 1995 في الموصل 
عندم�ا كان الط�الب الجامعيون من 
كال الجنيس�ين يتنزهون سوية حيث 
تش�اهد بن�ات الموص�ل ب�ال حجاب 
س�يصاب بالذهول للتغيي�ر الذي طرأ 
عل�ى المدين�ة بحل�ول الع�ام 2002 
قب�ل االحت�الل بس�نة حي�ث اصب�ح 
ع�دم ارت�داء الم�راة للحج�اب داعيا 
للتش�هير بس�معتها. ان معرفة كيف 
تحول�ت الموصل الى مدينة محافظة 
يكش�ف لنا ع�ن جوانب من س�يطرة 

اإلسالميين عليها منذ ذلك الوقت.
فم�ع بداي�ة الع�ام 1990 اصب�ح 
لإلس�الميين حض�وراً واضح�اً ف�ي 
مدين�ة الموصل مس�تثمرين الغضب 
الش�عبي إزاء العقوب�ات االقتصادية 
المفروضة على العراق واإلحباط من 

نظام البعث. 
األثري�اء  األطب�اء  ش�كل  وق�د 

والصيادلة والتجار المناصرون لفكر 
االخوان المس�لمين الكادر الرئيس�ي 
منهم. ولم تكن العقوبات االقتصادية 
المتديني�ن  ه�ؤالء  عل�ى  مؤث�رة 
الميس�وري الحال لك�ن اطالق صدام 
حس�ين ل�)الحملة االيماني�ة( والتي 
اش�تملت عل�ى تدري�س الق�رآن في 
المدارس وانشاء الجامعة اإلسالمية 
ب�دا ه�و الوق�ت المناس�ب لمحاولة 

فرض نفوذهم. 
لقد وفرت حملة ص�دام االيمانية 
الدين�ي  المعس�كر  تايي�د  لكس�ب 
المس�لمين منبرا  لمناصري االخوان 
جديدا. وكان واضحا أن اإلس�الميين 
كانوا يشكلون تنظيماتهم ويكسبون 
الكثي�رون  وكان  اليه�ا  الن�اس 
يتساءلون عن سر غض صدام النظر 
عنه�م وتايي�ده بش�كل غير مباش�ر 
لنش�اطاتهم التي كانت تش�مل شراء 
وتوزيع احذية وكتب مدرسية البناء 
االس�ر الفقيرة التي انهكتها سنوات 

العقوبات االقتصادية.

فليس مما يثير الدهش�ة ان يعتبر 
كثي�ر من الن�اس هؤالء االس�الميين 
بمثاب�ة بصي�ص أم�ل ف�ي األوق�ات 
الصعب�ة، الذي�ن عمل�وا أيض�ا عل�ى 
الراقية  تعزيز عالقاته�م بالطبق�ات 
م�ن المجتم�ع الموصل�ي. حيث قام 
اإلس�الميون ببناء المساجد الخاصة 
ذات الط�رز الحديث�ة المكلف�ة كم�ا 
قام�وا بتنظيم رحالت ح�ج الى مكة 
المكرم�ة االم�ر ال�ذي اث�ار غض�ب 
بعض الفئات االجتماعية في المدينة 
واعتب�روه مجرد تبذي�ر لالموال يراد 

به الرياء والتفاخر.
وف�ي الوق�ت نفس�ه كان خطاب 
هؤالء اإلس�الميين موجها ضد القيم 
المدني�ة مس�اويا بينها وبي�ن القيم 
الغربي�ة الالأخالقية. وإذ كان كل ذلك 
يج�ري تحت غطاء الحمل�ة االيمانية 
المس�تمرة والمدعوم�ة بالكامل من 
صدام فقد ب�دت هذه االجن�دة كانها 
تحظى بموافقة النظام. وعلى الرغم 
م�ن ان ه�ؤالء المناصري�ن لالخوان 

المسلمين لم يكونوا من أعضاء حزب 
البعث لكنهم اعرضوا بمكر عن توجيه 
أي انتقاد للحزب الحاكم. بالرغم من 
انهم في اجتماعاته�م الخاصة كانوا 
ي�ردون تدهور أحوال ال�دول العربية 
والع�راق الى ان حكوماته�م لم تكن 

إسالمية.
وعندما اخذ تأثيرهم ينمو ويتعزز 
ابتدأوا بالمرحل�ة الثانية من خطتهم 
وهي ش�ن حرب ثقافي�ة ضد كل من 
ليس اسالميا وذلك من خالل االنتقاد 

والتشهير بسلوكياتهم.
وكانت الئحة المحرمات تش�تمل 
على ع�دم حض�ور صل�وات الجمعة 
التي كانوا يقيمونها، واالختالط بين 
النس�اء والرج�ال والمالب�س التي ال 
تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية 
وع�دم االتفاق معهم عل�ى ان الحكم 
اإلس�المي هو الخيار الوحيد للتقدم 
ف�ي الموص�ل وف�ي الع�راق. وكانوا 
يتهمون من ال يقوم بهذه األمور بانه 

اما ملحد او متغرب او بعثي.

وعن�د س�قوط نظام البع�ث كان 
معظ�م العراقيي�ن متفائلي�ن بح�ذر 
على الرغم من ان مستقبل بلدهم بدا 
غير واض�ح. ولكن بحل�ول منتصف 
الع�ام 2003، أخ�ذت األم�ور منحى 
مختلفا. فقد ش�اهدت م�ا يقرب من 
500 ام�رأة تقودهم الدكتور س�امية 
محم�ود وه�ي طبيبة أمراض نس�اء 
معروف�ة، ي�رددن هتافات إس�المية 
أم�ام عجل�ة همف�ي أمريكي�ة ول�م 
ض�د  موجه�ة  احتجاجاته�ن  تك�ن 
االحتالل األمريك�ي، ولكن ضد امراة 
كردي�ة ليبرالية كانت له�ا عالقة مع 
االمريكان. وكان الشعار الذي تردده 
الطبيب�ة ومن معها )ال اله اال الله، ال، 

ال للتغريب(.
وفي الوقت الذي كانوا يش�نعون 
في�ه عل�ى أي عالق�ة م�ع المحتلين 
انفس�هم  ه�م  كان�وا  االمري�كان، 
الع�رب  بتمثي�ل  للف�وز  يتس�ابقون 
الس�نة ف�ي المجال�س البلدي�ة التي 
ش�كلها االمريكان. كما ان العديد من 

اإلس�الميين الذين كان�ت لهم مكانة 
محترمة بي�ن أهالي الموص�ل كانوا 
يس�عون لالس�تيالء عل�ى المناصب 
اإلدارية المهمة في مؤسسات التعليم 

العالي فيها. 
وف�ي حرك�ة دال�ة عل�ى الده�اء 
السياس�ي وق�ف اإلس�الميون ض�د 
إعادة تعيين البعثيين الى المؤسسات 
المهم�ة بالرغم من ان ه�ؤالء قد تم 
استثناؤهم من قانون اجتثاث البعث 
وكان يحق لهم العودة الى مناصبهم 
لكن اإلس�الميين عارضوا ذلك بقوة. 
وانني التذكر قول احد أعضاء الحزب 
اإلس�المي لتسويغ معارضته ألستاذ 
م�ن جامع�ة الموص�ل: )إن الش�يعة 
سيصوتون لصالح الشيعة، واألكراد 
س�يصوتون لصال�ح األك�راد، ولكن 
أهل الس�نة قد يصوت�ون لصالح هذا 

األستاذ(.
كان ه�ذا النهج المثير للس�خرية 
والطائفي يحمل في داخله تناقضات 
اس�تراتيجية  ف�ي  كامن�ة  عدي�دة 

اإلس�الميين وه�ي حاجته�م للعمل 
م�ع الحكومة الجديدة في بغداد ومع 
ق�وات التحال�ف وفي الوقت نفس�ه 
قيامهم بالترويج لخطاب حزبي ضد 
الفارس�ي( ورفع ش�عارات  )النفوذ 

)مقاومة( االحتالل األمريكي. 
وق�د وجه�ت حمل�ة قاس�ية ضد 
النس�اء، فعل�ى س�بيل المث�ال كت�ب 
إس�المي معروف قص�ة في منتصف 
التس�عينيات مفادها ان عل�ى المراة 
اذا تعرضت لالغتصاب ان تتحول الى 

انتحارية وتفجر نفسها ضد الكفار.
كل ذلك كان ف�ي الماضي القريب 
ام�ا االن فكم�ا يش�ير كثير م�ن اهل 
الموص�ل ال�ى ان دائ�رة التط�رف قد 
اخ�ذت تكم�ل دورته�ا م�ع احت�الل 
الموص�ل م�ن قب�ل تنظي�م داعش – 
النسخة األكثر تطرفا من اإلسالميين 
_ وال�ذي أعتب�ر حتى أعض�اء الحزب 

اإلسالمي كافرين.

)رشا العقيدي(
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ووفق�ا لمصادر داخل المدينة أن قيادات 
التنظيم بدأت تبدي�ل مقارها في إطار خطة 
إلخالء الموصل، في ظل مخاوف من اقتراب 
بدء الجي�ش العراقي معركة تحرير المدينة. 
وأكد س�عد البدران أحد ش�يوخ الموصل أن 
»داع�ش« تع�ّرض لضرب�ات جوي�ة عنيفة 
خ�الل اليومي�ن الماضيين، طاول�ت مقاره 
شمال المدينة وغربها، ما دفعه إلى االنتقال 

إلى مساجد ومنازل مهجورة.
وص�ّدت ق�وات »البيش�مركة« الكردي�ة 
أمس هجوماً ل� »داعش« على مناطق كوير 
ومخم�ور جنوب غرب�ي أربيل، كم�ا أعلنت 
س�يطرتها على الطريق الممتد بين الموصل 
واألراض�ي الس�ورية، م�ا دف�ع »داع�ش« 
إل�ى اس�تخدام طري�ق القيارة والش�رقاط 
وأب�و دبس إل�ى األنب�ار، لتأمي�ن اإلمدادات 

لعناصره.
وتأت�ي زي�ارة وفد األنبار واش�نطن بعد 
أكثر من ش�هر على اس�تقبالها وفداً س�ّنياً 
ضم معارضين للحكومة العراقية، وممثلين 
للمجموع�ات المس�لحة، ل�درس مس�تقبل 
المناط�ق الس�ّنية بعد طرد »داع�ش« منها. 
وأكدت مص�ادر عراقي�ة أن مصير المناطق 
الس�ّنية والطرف ال�ذي س�يحكمها والقوة 
العسكرية التي س�تتولى حمايتها، أصبحت 
أكث�ر إلحاح�اً من تحري�ر تل�ك المناطق، ما 
جعل معركة تحرير الموصل ترتبط بحس�م 
قضية تش�كيل »الحرس الوطن�ي« الذي ما 
زال يواج�ه اعتراضات ش�يعية، إضافة إلى 

تحديد القوى السّنية التي ستنضم إليه.
وكان وزي�ر النف�ط ع�ادل عب�د المهدي 
عرض أفكاراً في ش�أن الشكل الذي ستؤول 

إلي�ه ق�وات »الح�رس الوطن�ي«، قائ�اًل إن 
المنتس�بين إلي�ه فئت�ان: دائم�ون يكّونون 
الجه�از المهن�ي ال�ذي سيش�كل المفاصل 
للح�رس، ويعامل�ون كالق�وات  الرئيس�ية 
المس�ؤوليات والحقوق.  المس�لحة لجه�ة 
وموقت�ون يت�م اس�تدعاؤهم عن�د الحاجة 
ثم يع�ودون إل�ى أعماله�م، وُتطل�ب منهم 
الخدمة لمدة ش�هر سنوياً ألغراض التدريب 

واالستعداد.
وأش�ار إل�ى أن ه�ذا التش�كيل س�يضم 
»الحش�د الش�عبي« و»أبناء العراق« )قوات 
»الصح�وة« الس�ابقة ومقاتلو العش�ائر( و 
»البيش�مركة«. وباإلضافة إلى رفض إقليم 
كردس�تان ضم »البيش�مركة« إلى »الحرس 
الوطني« ترفض الفصائل الشيعية الرئيسية 
الت�ي تتولى الدور األهم في القتال اليوم إلى 
َيغ المطروحة،  جانب الجيش العراق�ي، الصِّ
لتقس�يم  بداي�ة  أنه�ا  سياس�يون  ويعتب�ر 

العراق.
الى ذلك، قرر البرلمان العراقي في جلسة 
سرية أمس إحالة النقاشات في شأن الوضع 
في محافظة األنبار، بحضور مسؤولين من 
المحافظ�ة، على لجن�ة مش�تركة. وأعلنت 
الحكوم�ة المحلية أنها حصلت على موافقة 
رئي�س ال�وزراء حي�در العبادي على س�فر 
وفد رسمي وش�عبي إلى واشنطن منتصف 
الشهر الجاري. وأكدت قيادة عمليات األنبار 
أم�س أن القوات األمنية أتمت عملية تطهير 
غالبية أحي�اء مدينة الرم�ادي عقب معارك 

خاضتها مع تنظيم »داعش«.
وق�ال النائ�ب ني�ازي معم�ار أوغلو إن 
البرلم�ان ق�رر ف�ي جلس�ته الس�رية أمس 

إحال�ة اس�تضافته محافظ األنب�ار ورئيس 
رباعي�ة  لجن�ة  عل�ى  المحافظ�ة  مجل�س 
برلمانية تتفرع إلى أربع لجان برئاسة لجنة 
األم�ن والدفاع«. وأش�ار ف�ي تصريحات أن 
»اللجان األربع هي األمن والدفاع، والهجرة 
والمهجرين، وحقوق اإلنس�ان، والصحة«. 
وكش�ف أن »أعض�اء البرلمان وج�دوا أثناء 
الجلسة السرية، أن المحافظ ورئيس مجلس 
محافظ�ة األنبار لم يقدم�وا تقريراً مفصالً 
ع�ن األوض�اع الت�ي تعيش�ها المحافظة«، 
مضيفاً أن »اللجنة المكلفة ستخرج بتقرير 
قريب، وقد يعقد المجلس جلسة طارئة على 

أساسه لمناقشة أوضاع األنبار«.

وكان البرلمان العراقي أعاد جلس�ته إلى 
علنية بعد أن قرر أن تكون س�رية لمناقشة 
المل�ف األمن�ي ف�ي محافظ�ة األنب�ار، بعد 
اعت�ذار قائ�د العملي�ات فيها ع�ن الحضور 
بس�بب الوضع األمني. وأعلن عضو مجلس 
»وف�داً  أن  الطرم�وزي  أركان  المحافظ�ة 
م�ن محافظة األنب�ار التقى رئي�س الوزراء 
العبادي أخيراً وحصل على الموافقة بذهاب 
وف�د حكوم�ي وعش�ائري إل�ى واش�نطن 
واللقاء بالمس�ؤولين األميركيين«. وأوضح 
أن »الوفد س�يكون برئاس�ة محافظ األنبار 
صهيب ال�راوي ورئيس مجل�س المحافظة 
صب�اح كرح�وت وعضوية عدد م�ن أعضاء 

المجلس وشيوخ العشائر«.وأكد بيان صادر 
عن مكت�ب رئيس البرلمان س�ليم الجبوري 
أم�س أنه »اس�تقبل ي�وم الجمعة وف�داً من 
ممثل�ي محافظ�ة األنب�ار برئاس�ة رئي�س 
مؤتم�ر صح�وة الع�راق أحمد أبو ريش�ة«. 
وأض�اف أن األخي�ر »اطل�ع الجب�وري على 
الرس�ائل التي س�يحملها الوفد العش�ائري 
إلى المجتم�ع الدولي خالل زيارته المرتقبة 
إلى واش�نطن األس�بوع المقب�ل حول واقع 
المحافظ�ات الس�اخنة في العراق، وس�بل 

وآليات استقرار األوضاع فيها«.
وأصدر الش�يخ محم�ود الفهداوي، إمام 
وخطيب مسجد البوفهد في الرمادي، أمس 

في بيان فتوى ش�رعية ملزمة بالجهاد ضد 
تنظي�م »داع�ش« ومحاربته ف�ي محافظة 
واته�م  الع�راق،  محافظ�ات  وكل  األنب�ار 
»التنظي�م اإلرهابي بارتكاب ابش�ع الجرائم 
ضد اإلنسانية باسم اإلسالم زوراً وبهتاناً«. 
وزاد أن »الدين اإلس�المي ح�ّرم القتل العمد 
التنظي�م  أن »محارب�ة  لإلنس�ان«، مؤك�داً 
والجه�اد ضده أصبح�ا ضرورة ش�رعية«. 
وتأتي هذه الفتوى بعد سلسلة من الفتاوى 
ودع�اوات ص�درت عن رجال دين س�نة بعد 
فت�وى »الجه�اد الكفائ�ي« الت�ي اصدرتها 
المرجعية الش�يعية ف�ي حزي�ران )يونيو( 

الماضي بوجوب محاربة تنظيم »داعش«.

   بغداد/ المستقبل العراقي

»داعش« خييل مقاره يف املوصل.. واجليش العراقي يتوقع شن معركة التحرير قريبًا
توجه وفد يمثل الحكومة المحلية

في األنبار وعدد من شيوخ العشائر 
إلى واشنطن، للبحث في مشروع »الحرس 

الوطني« الذي يشّكل حجر الزاوية 
لالستراتيجية األميركية في الحرب 

على تنظيم »داعش«، لطرده من الموصل

    بغداد/ المستقبل العراقي

ذك�رت النيابة العام�ة االلمانية، 
ان الشرطة االلمانية اعتقلت عضوا 
يشتبه في انتمائه الى تنظيم الدولة 
اإلس�المية )داعش( الليلة الماضية 

وتنوي تقديمه الى المحكمة.
ووفق النيابة فإن الشاب االلماني 
نيل�س )دي( مته�م بانضمام�ه الى 
التنظي�م حيث قام�ت بتفتيش بيته 
بوالي�ة  )دينس�الكن(  مدين�ة  ف�ي 
)ش�مال الراي�ن وس�تفاليا( غرب�ي 
ألمانيا.واك�دت ان لديه�ا معلومات 
تثبت ان الش�اب س�افر في تش�رين 
االول 2013 ال�ى س�وريا للقتال في 
صف�وف التنظيم وعاد في تش�رين 
الثان�ي الماضي ال�ى ألمانيا وقامت 
الس�لطات األلمانية ف�ي بداية العام 
صعي�د  ومراقبته.وعل�ى  بتعقب�ه 
الوض�ع االمني في ألماني�ا اضافت 
النياب�ة انه ال تتوافر لدى الس�لطات 
األمني�ة األلماني�ة معلوم�ات حول 
هجمات محتملة على غرار االعتداء 
ال�ذي نف�ذ االربع�اء الماض�ي ف�ي 
الفرنس�ية  باري�س ض�د الصحيفة 
ضحيت�ه  وراح  ايب�دو(  )ش�ارلي 
150 ش�خصا  12 ش�خصا.يذكر ان 
س�افروا في الس�نوات االخيرة من 
والية )ش�مال الراين وستفاليا( الى 
س�وريا بينهم 20 ع�ادوا الى المانيا 
بينم�ا يبلغ الع�دد االجمال�ي للذين 
يوصف�ون بالجهاديي�ن األلمان في 
س�وريا 600 ش�خص وفقا لوزارة 

الداخلية األلمانية.

الرشطة االملانية تعتقل 
شخصا يشتبه بانتامئه 

لـ »داعش«

   بغداد/ المستقبل العراقي

أكدت اللجنة األمنية في الحكومة المحلية 
للعاصمة بغ�داد أن المخصصات المالية التي 
ُرص�دت ألم�ن العاصمة ال تكف�ي إال للتعاقد 
عل�ى منظومة مراقب�ة تغطي خمس مناطق 
فق�ط م�ن أص�ل 38 منطقة وس�تة أقضية.

وأعل�ن رئيس اللجنة األمني�ة محمد الربيعي 
أن�ه »مع بداية العام الجدي�د انطلقت الحملة 
المش�تركة لتخلي�ص بغ�داد م�ن الج�دران 
الخرس�انية وفتح الطرق واألحي�اء المغلقة 
تمهيداً لتسليم مهمة حماية العاصمة لوزارة 
الدف�اع  وزارة  وح�دات  وخ�روج  الداخلي�ة 
إل�ى محي�ط العاصمة«.وتاب�ع أن »حكومة 
بغ�داد، بالتنس�يق م�ع الحكوم�ة المركزية 
والمجال�س البلدية، ش�ّكلت 22 لجنة بهدف 
إنه�اء المش�كالت الت�ي يعاني منها س�كان 

العاصمة من الناحية األمنية والتنظيمية بما 
فيه�ا االختناقات المروري�ة وتنظيم الدخول 
والخروج من العاصمة عن طريق اس�تحداث 
مم�رات إضافي�ة خاصة للنق�ل البري«.وفي 
ش�أن تخصيصات أمن العاصمة قال الربيعي 
إن الحكوم�ة خصصت ألمن بغ�داد مبلغ 10 
باليين دينار )8 ماليين دوالر( جميعها لنصب 
منظوم�ة مراقبة أمنية لخم�س مناطق هي 
»مدينة الصدر والشعلة والكرادة والكاظمية 
واألعظمي�ة«، فيما لم ُتش�مل بقية المناطق 
البالغ عدده�ا 33 منطقة وس�تة أقضية في 
محي�ط العاصمة«.وأك�د أن جدي�د العاصمة 
ه�و اس�تحداث 18 بواب�ة للمدين�ة، مقاب�ل 
إزالة نق�اط التفتيش داخلها م�ع رفع الكتل 
الخرسانية، لكن سيتم التركيز والتشدد على 
حماي�ة العاصمة من المحي�ط، خصوصاً أن 

غالبيتها مناطق هشة أمنياً«.

   بغداد/ المستقبل العراقي

قال رئيس هيئ�ة االركان االمريكية 
المش�تركة الجنرال مارتن ديمبس�ي إن 
الجهود االمريكية للتصدي “داعش” في 
العراق تقوم عل�ى “المثابرة ومواصلة 
ع�دة  جبه�ات  عل�ى  الضغ�ط”  زي�ادة 
وس�تمكن الق�وات العراقية ف�ي نهاية 
المطاف من ش�ن هجوم مضاد ش�امل 
في الوقت الذي تختاره.وصرح ديمبسي 
أمس الخميس ب�أن الق�وات االميركية 
ال تجل�س بال حراك في الم�دن العراقية 
الكب�رى مثل بغداد واربي�ل تنتظر حتى 
مجيء الربيع لتشن هجوما لكنها تعمل 
بهم�ة على اضع�اف الدولة االس�المية 
ف�ي ع�دة مناطق.وق�ال ديمبس�ي “اذا 
س�ألتني ع�ن ف�رص ش�ن هج�وم في 

الربي�ع )أقول( نحن نعم�ل مع الزعماء 
العراقيين العسكريين والمدنيين لنحدد 
الوتي�رة التي سنش�جعهم ف�ي اطارها 
ونس�اعدهم على ش�ن هج�وم مضاد. 
لكن�ي أود أن أتأك�د من انن�ي أوضحت 
أن هذا ال يعن�ي... االنتظار حتى الربيع 
لنفعل شيئا”.واس�تطرد “ه�ذه مثابرة 
ومواصلة زي�ادة الضغط على “داعش” 
ف�ي العراق والش�ام على ط�ول ثمانية 
او تس�عة خطوط في جهودنا: سياسة 
مض�ادة للتموي�ل ومض�ادة للمقاتلين 
القدي�م  االس�م  مس�تخدما  االجان�ب” 
للتنظيم المتش�دد.وأدلى ديمبسي بهذه 
التصريح�ات للصحفيين بع�د أن التقى 
مع نظيره االسرائيلي اللفتنانت بنيامين 
جانت�ز لبحث االم�ن االقليمي والتعاون 

العسكري.

   بغداد/ المستقبل العراقي

جدي�داً  هجوم�اً  الترك�ي  األم�ن  أحب�ط 
بالقنابل على مركزي تس�وق في إسطنبول. 
واعت�رف رئيس جهاز االس�تخبارات هاكان 
في�دان باحتمال تع�ّرض مدن كب�رى تركية 
لهجمات مماثلة لما شهدته باريس )المجزرة 
في مقر صحيفة ش�ارلي إيب�دو( مع ازدياد 
المنضّمي�ن م�ن تركي�ا إلى »داع�ش«، الذين 
ق�ّدرت دراس�ة تركي�ة عدده�م بحوالى 12 
ألف مقات�ل. في الوقت ذات�ه، ذكرت مصادر 
مقربة من جماع�ة الداعية الديني المعارض 
فتح الله غولن، أن االس�تخبارات التركية قد 
تدّب�ر هجمات لتخفيف الضغط عن الحكومة 

المتهم�ة أوروبياً بدعم اإلره�اب، ومن أجل 
إلصاق تهمة اإلرهاب بالجماعة.

وأعلن األمن التركي تفكي�ك قنبلة يدوية 
الصنع، ُرِبَطت بعبوة غاز، أمام مركز تسّوق 
ف�ي منطقة باش�اك ش�هير في إس�طنبول، 
بمعلوم�ات قدمته�ا االس�تخبارات  منّوه�اً 
التركي�ة. وكانت أجهزة األم�ن أكدت اعتقال 
ثالثة أش�خاص الجمعة، أثناء دخولهم مركز 
ق آخ�ر وف�ي حوزته�م قناب�ل يدوي�ة  تس�وُّ
الصن�ع، وأش�ارت إل�ى أنه�م ينتم�ون إل�ى 
جماع�ة كردي�ة مس�لّحة، مقّرب�ة من حزب 
العم�ال الكردس�تاني. لك�ن وس�ائل إع�الم 
تركي�ة نّبهت إلى أن الثالثة أكراد ينتمون إلى 
»داعش«. وكش�فت األجهزة تفاصيل جديدة 

ع�ن االنتحاري�ة الشيش�انية الت�ي فّج�رت 
نفسها األس�بوع الماضي في ميدان سلطان 
أحم�د، وذك�رت أن االنتحارية ربم�ا أقدمت 
على فعلتها انتقاماً لخطيبها الذي كان يقاتل 
مع »داعش« في كوباني )عين العرب( وُقِتل 
هناك قبل شهر ونصف شهر. ورّجحت أجهزة 
األمن أن يكون األخير دّربها على القتال، بعد 
اكتشاف زيارتهما معاً س�ورية مرتين العام 

الماضي عبر الحدود البرية التركية.
ج�اء ذل�ك فيم�ا ُنِق�ل ع�ن رئي�س جهاز 
االس�تخبارات التركي�ة ه�اكان في�دان قوله 
خ�الل المؤتمر الس�نوي لس�فراء تركيا في 
العال�م وال�ذي ُيعق�د ف�ي أنق�رة، أن ب�الده 
»معّرضة لهجم�ات إرهابية تش�به تلك التي 

وقعت في باريس، وتنظيم داعش قد يخطط 
لضرب مدن كبرى تركية وعلى الجميع اتخاذ 

االحتياطات الالزمة«.
وكشف البروفيس�ور أوميت أوزداغ، أحد 
أه�م خب�راء األمن ف�ي تركيا، رئي�س مركز 
القرن الحادي والعش�رين للدراسات، أن عدد 
األتراك الذين انضموا للقتال في س�ورية مع 
»داع�ش« و »النصرة« وغيرهم�ا بلغ حوالى 
12 ألف�اً، وق�ال أن عائ�الت بأكملها هاجرت 
للقت�ال مع »داعش« واس�توطنت في الرقة. 
وكان اس�تطالع للرأي كشف الشهر الماضي 
تعاُط�ف نحو 13 ف�ي المئة م�ن األتراك مع 
تنظي�م »داع�ش«، ما يعن�ي احتم�ال وجود 
ماليين م�ن األتراك ال�ذي ق�د يتعاونون مع 

التنظيم داخل تركيا أو يسّهلون تحركه، وفق 
معطيات االستطالع.

في المقابل حّذر حساب »تويتر« للمدعو 
فؤاد عون�ي، وهو الش�خص المجهول الذي 
يّدعي أنه يعمل لكش�ف أسرار الرئيس رجب 
طي�ب أردوغ�ان، من موق�ع عمل�ه القريب 
ج�داً من�ه، م�ن أن األخير واف�ق على خطط 
بعضه�ا  هجم�ات  الفتع�ال  لالس�تخبارات 
وهم�ي ف�ي الم�دن الكب�رى في تركي�ا، من 
أج�ل تخفي�ف الضغ�ط األوروب�ي عليها في 
ملف التعاون االس�تخباراتي ض�د »داعش«. 
وذك�ر أن الخطط التي واف�ق عليها أردوغان 
ق�د تودي بحي�اة أبرياء، وس�ُتلَصق بجماعة 

الداعية المعارض غولن.

»12« ألـف تـركـي فـي صـفـوف »داعـش«

موازنة أمن بغداد كافية لـ »5« مناطق 
من »38«

رئيس هيئة االركان االمريكية: قواتنا 
تزيد الضغط عىل »داعش«

   بغداد/ المستقبل العراقي

تعرض تنظيم »داعش« في محافظة دير الزور الس�ورية للهجوم 
الثالث خالل أس�بوع، وجاء الحادث الجديد الذي أوقع ثالثة قتلى، بعد 
أيام على قتل نائب أمير الش�رطة اإلسالمية »الحسبة« في المحافظة 
بقطع رأسه، وخطف ثالثة آخرين من عناصر التنظيم. وأعلن النظام 
الس�وري في تقاري�ر إخباري�ة مس�ؤولية »المقاومة الش�عبية في 
المنطق�ة الش�رقية« عن الهج�وم األخير، وهو أمر يش�ير - في حال 
تأّك�ده - إلى تنامي حركة معارضة لهذا التنظيم المتش�دد في ش�رق 
س�ورية. وبالتزامن مع تزايد الهجمات عل�ى »داعش« في دير الزور، 
أعل�ن ناش�طون أن طائرات النظام ش�نت غارات أم�س على الغوطة 
الش�رقية قرب دمش�ق، بعد توقف دام أياماً بس�بب العاصفة الثلجية 
التي فرضت، كما يبدو، »هدنة إلزامية« في الضربات الجوية.وأفادت 
مواق�ع إلكترونية مقّربة من النظام الس�وري أن حكماً صدر بإعدام 
العمي�د المنش�ق مناف طالس، نج�ل وزير الدفاع الس�ابق مصطفى 

طالس، الموجود في باريس.

تكثيف اهلجامت
عىل »داعش« يف دير الزور

   بغداد/ المستقبل العراقي

يس�لط االعت�داء عل�ى صحيف�ة 
عل�ى  الض�وء  ايب�دو«  »ش�ارلي 
التحدي الهائل ال�ذي تواجهه اجهزة 
االس�تخبارات الغربي�ة لتعقب العدد 
المتزايد للمتطرفين في الداخل وهو 
امر زاد من صعوبته العدد الكبير من 
العائدين من سوريا.ويش�كل  هؤالء 
الع�دد المتزايد من الناش�طين داخل 
اوروب�ا والواليات المتحدة مش�كلة 

تزداد تفاقم�ا للحكومات على الرغم 
من توسيع سلطات االجهزة االمنية 
المعلوم�ات  ومش�اركة  الغربي�ة 
االس�تخباراتية واللجوء الى التنصت 
المعه�د  مدي�ر  االلكتروني.وص�رح 
االميركي لمكافحة االرهاب نيكوالس 
راسموسن امام مجلس النواب العام 
الماض�ي ان »التهدي�د ال�ذي يمثل�ه 
هؤالء االفراد لالميركيين في الداخل 
يزي�د م�ن حدته الن�زاع في س�وريا 
والع�راق وبات م�ن الصعب التصدي 

له«.وقب�ل االعتداء الدامي الذي اوقع 
12 قتي�ال ف�ي باريس، ش�هدت كندا 
اعتداءات نفذها ناشطون  واستراليا 
يحملون جوازات س�فر غربية تبنوا 
الفكر المتطرف من تلقاء انفس�هم.

متطرفي�ن  ح�ول  والمعلوم�ات 
محتملي�ن من جانبي االطلس�ي يتم 
ادخالها في قاعدة بيانات خاصة في 
مركز مكافحة االرهاب في واشنطن 
ومنه�ا الى قوائم المراقبة االميركية 
بم�ا فيه�ا الئح�ة »الممنوعي�ن من 

الس�فر« الت�ي ته�دف ال�ى تف�ادي 
اس�تهداف رح�الت جوي�ة متوجهة 
المتحدة.وتتطل�ب  الوالي�ات  ال�ى 
المراقبة المس�تمرة تخصيص افراد 
وموارد وليس باستطاعة اي اجهزة 
اس�تخبارات غربية تتبع كل متطرف 
مش�تبه ب�ه عل�ى اراضيه�ا. وعل�ى 
غ�رار الحكوم�ات االخ�رى، تحاول 
فرنس�ا التركيز عل�ى االف�راد الذين 
يش�كلون خطرا اكبر وم�ن المرجح 
اكثر ان يلج�أوا الى العنف لكن هناك 

ح�دودا عملية وقضائي�ة ايضا.وقال 
مدي�ر معهد االبحاث االس�تخباراتية 
»هن�اك  دينان�س:  اري�ك  الفرنس�ي 
نقط�ة تتوقف عندها االس�تخبارات 
خصوصا اذا كان االف�راد المراقبون 
حذري�ن في تحركاته�م لفترة. هناك 
ثغرات ال يمكن تفاديها في الشبكة«.

الغربي�ة  االس�تخبارات  وتخ�وض 
س�باقا فعليا مع المتطرفين وتسعى 
اليج�اد وس�ائل لمكافح�ة االرهاب 
تكون اس�رع م�ن المتطوعين الجدد 

الذي�ن يتم تجنيده�م او حضهم على 
ح�ول  العنف.والمخ�اوف  ارت�كاب 
أم�را  ليس�ت  االجان�ب،  المقاتلي�ن 
حديث�ا اال ان الع�دد الضخم للغربيين 
الذين يتوجهون الى س�وريا يش�كل 
تهديدا غير مس�بوق خصوصا للدول 
الحكومات  ان كانت  االوروبية.وبعد 
مش�اركة  ف�ي  ح�ذرة  االوروبي�ة 
المعلومات مع وكاالت االستخبارات 
االميركي�ة، زاد تقاس�م المعلوم�ات 

االستخباراتية مع االميركيين.

فقدانأجهزة االستخبارات تواجه صعوبات جّراء تزايد أعداد املتطرفني
هوي�ة  من�ي  فق�دت 
العراق  اطب�اء  نقاب�ة 
بأسم )حسن سعدون 
رسح�ان( بت�اري��خ

2 / 1 / 2015 الرجاء 
عىل م�ن يعث�ر عليها 
تس�ليمه�ا اىل جه��ة 

االصدار.
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بومدين تهرب إلى تركيا

          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

ب�دأ الفرنس�يون مصدومني ولك�ن معبئني وذلك 
غداة انتهاء اس�وأ واقعة ارهابي�ة يف تاريخ البلد 
الحدي�ث حيث ن�زل نح�و 700 الف ش�خص اىل 
الشوارع تضامنا مع ضحايا العمليات االرهابية 
الدامية ال�17 التي نفذها اس�اميون متطرفون، 
وذلك قبل مس�رية تاريخية االحد ووس�ط تدابري 

امنية مشددة.
ورف�ع املتظاهرون اقام�ا او الصفحة االوىل من 
اس�بوعية ش�اريل ايبدو الت�ي اس�تهدفها اعتداء 
دام االربع�اء )12 قتي�ا( او يافطات كتب عليها 
"حري�ة اهتف باس�مك" وس�ط مش�اعر التاثر 
والتضامن. ويف تولوز التي كانت شهدت يف 2012 
هجمات دامية الس�امي متط�رف نزل نحو مئة 

الف شخص اىل الشارع يف حشد غري مسبوق.
وج�رت هذه التظاه�رات يف فرنس�ا تحت رقابة 
امنية مشددة غداة النهاية الدامية السوا هجمات 
ارهابية تش�هدها فرنس�ا منذ نصف قرن انتهت 
بمقت�ل ثاث�ة مس�لحني اس�اميني متطرفني و 

اربعة رهائن.
يف حني افاد مصدر امني فرنيس ان حياة بومدين 
رفيقة احد االرهابيني الثاثة املطلوبة من اجهزة 

االمن، موجودة يف تركيا.
واعلن�ت قي�ادة اركان الجيوش الفرنس�ية نرش 
مئات العسكريني االضافيني يف العاصمة واملنطقة 
الباريس�ية لتعزيز آالف الرشطي�ني املنترشين يف 
اطار خطة مكافحة االرهاب )فيجي بريات( التي 

رفعت اىل الدرجة القصوى منذ االربعاء.
وح�ذر الرئيس فرنس�وا هوالند الجمع�ة من ان 

فرنسا ال تزال تحت تهديد االرهاب.
ويف الي�وم ذاته هدد املس�ؤول الرشعي يف تنظيم 
"قاعدة الجهاد يف جزيرة العرب" حارث النظاري 
فرنس�ا بهجم�ات جدي�دة يف رشيط فيدي�و بثته 

الجمعة مواقع اسامية متطرفة.
وق�ال النظ�اري يف الرشي�ط "ايها الفرنس�يون 
اوىل بكم ان تكفوا عدوانكم عن املس�لمني لعلكم 
تحي�ون يف ايم�ان وان ابيتم اال الح�رب فابرشوا 
فوالل�ه لن تنعموا باالمن ما دمت�م تحاربون الله 

ورسوله واملؤمنني".
وستنظم "املسريات الجمهورية" االحد يف باريس 
والعديد من املدن الفرنسية تحت حماية مشددة 
وس�ط انتش�ار قناصة النخبة ومراقبة وس�ائل 
النق�ل العام واملج�اري. ويتوق�ع ان تكون هذه 
املس�ريات اس�تثنائية يف حجمها وع�دد الزعماء 
االجانب املش�اركني فيها. ويتوقع مشاركة اكثر 

من مليون شخص يف مسرية باريس.
وق�ال رئي�س ال�وزراء مانويل فالس "س�تكون 

تظاهرة غري مس�بوقة )..( ويجب ان تظهر قوة 
وكرام�ة الش�عب الفرن�يس الذي س�يهتف بحبه 

للحرية والتسامح. فهبوا لها".
وع�اوة ع�ى الرئي�س الفرنيس فرنس�وا هوالند 
يش�ارك يف تظاهرة باريس االحد العاهل االردني 
املل�ك عبد الل�ه والرئيس امل�ايل ابراهي�م ابو بكر 
كايت�ا ورئيس ال�وزراء الرتكي احم�د داود اوغلو 
واملستشارة االملانية انغيا مريكل ورئيس الوزراء 
الربيطان�ي ديفي�د كام�ريون ورئي�س ال�وزراء 

االيطايل ماتيو رينزي واالسباني ماريانو راخوي 
والتونيس مه�دي جمعة واملجري فيكتور اوربان 
ورئيس الوزراء االرسائييل بنيامني نتنياهو ووزير 
الخارجي�ة ال�رويس س�ريغي الف�روف والرئيس 
االوكران�ي ب�رتو بورش�ينكو ووزي�ر الخارجية 

االماراتي الشيخ عبد الله بن زايد.
وس�يمثل املغرب التي تشهد عاقاتها مع فرنسا 
فت�ورا، وزير الخارجية صاح الدي�ن مزوار لكن 
الرب�اط حذرت من انه يف حال ش�هدت التظاهرة 

عرضا لرس�وم مسيئة لنبي االس�ام محمد فان 
وزيرها لن يشارك يف التظاهرة.

يف االثناء نرشت صحيفة "ذا ويك اند" االسرتالية 
الكاريكاتور الذي رس�مه بيل ليك بعنوان "دعونا 
نصيل" يحمل فيه السيد املسيح املصحف ويقول 
للنب�ي محم�د "لق�د قلت ل�ك ان ه�ذا يحتاج إىل 
تكمل�ة"، يف اش�ارة اىل ان االنجي�ل يحت�وي عى 

العهد القديم والعهد الجديد.
ويف الرس�م يل�وح النبي محم�د بصحيفة تحمل 
عنوان "العالم يف حرب" ويرد انه ال يس�تطيع ان 

يعود برشا االن النه سيتم "صلبه".
ويحظ�ر االس�ام رس�م النب�ي محم�د، كما ان 
الرس�وم الس�اخرة كتلك التي نرشته�ا صحيفة 

شاريل ايبدو تثري غضب املسلمني.
ويف مقالها االفتتاحي دعت صحيفة "ذا ويك اند" 
العال�م الغربي اىل ان ال يظهر اي ضعف يف الدفاع 
ع�ن القي�م االساس�ية او ان يرتاجع ع�ن حرية 

التعبري.
واتص�ل الرئي�س الفلس�طيني محم�ود عب�اس 
بالرئي�س الفرن�يس فرنس�وا هوالن�د، واك�د له 
"تضامن الش�عب الفلس�طيني مع فرنس�ا ضد 
العملية االرهابية" ، كما نددت حماس بالعملية.

وش�هدت بل�دان ع�دة يف العالم تظاه�رات تنديد 
بالعم�ل االرهاب�ي يف فرنس�ا ويتوق�ع ان تنظم 

تظاهرات مماثلة االحد.
وش�ارك نحو 650 ش�خصا يف وقفتني متفرقتني 
يف مدينة الدار البيضاء املغربية، فيما تجمع أكثر 
م�ن 100 صح�ايف يف العاصمة الرب�اط، تضامنا 
مع ضحايا أس�بوعية شاريل ايبدو الساخرة، كما 

تجمع مئات االشخاص يف بريوت للهدف نفسه.
ويف ح�ني خاط�ب نتانياه�و الفرنس�يني اليهود 
قائا "ارسائي�ل هي وطنكم" يف محاولة لدفعهم 
اىل الهج�رة، قال رئيس ال�وزراء الفرنيس مانويل 
فال�س "ان فرنس�ا م�ن دون يهوده�ا ال تع�ود 

فرنسا".
وتركت الهجمات االرهابية الدامية يف االيام الثاثة 
االخ�رية فرنس�ا يف حالة م�ن الصدم�ة العميقة 
مع تس�اؤالت عديدة بش�ان اخاالت محتملة يف 

املستوى االمني.

وانتهت مطاردة الشقيقني منفذي اعتداء االربعاء 
عى مقر ش�اريل ايبدو بش�كل دم�وي الجمعة اذ 

قتل سعيد ورشيف كوايش شمال باريس.
كما قت�ل ثالث االرهابيني االس�اميني املتطرفني 
ح�ني  بالش�قيقني،  املرتب�ط  كوليب�ايل  امي�دي 
اقتحمت الرشطة متج�را يهوديا يف رشق باريس 

كان يحتجز فيه رهائن وقد قتل منهم اربعة.
واعل�ن االس�اميون الثاث�ة قب�ل قتله�م بانهم 
نس�قوا فيم�ا بينه�م، واك�د الش�قيقان كوايش 
انتماءهم�ا اىل تنظيم القاع�دة يف اليمن فيما اكد 

كوليبايل انتماءه اىل تنظيم "داعش".
وكش�ف مدعي عام باريس فرنسوا موالن مساء 
الجمع�ة عن قي�ام روابط "متواصل�ة ومكثفة" 
بني رشي�ف كوايش وامي�دي كوليب�ايل من خال 

رفيقتيهما.    
وتعتق�ل الرشطة منذ االربعاء الزانة حميد زوجة 
رشيف كوايش يف حني اصبحت حياة بومدين )26 
عاما( رفيق�ة كوليبايل من جهتها املطلوبة االوىل 

يف فرنسا.
وكان�ت حياة دخل�ت تركيا يف الثان�ي من كانون 
الثاني/يناي�ر بحس�ب ما اعلن يف تركيا الس�بت 
مص�در امني مع ترجي�ح ان تك�ون توجهت اىل 

سوريا.
وبحس�ب مصدر امني فرنيس فان كوليبايل طلب 
الجمعة وه�و يحتجز رهائنه، م�ن مقربني منه 
"مهاجمة اهداف مختلفة وخصوصا مفوضيات 

الرشطة يف ضواحي باريس".
وامي�دي كوليب�ايل صاحب الس�وابق الذي س�بق 
وادي�ن يف قضية تط�رف اس�امي التقى رشيف 

كوايش يف السجن حيث اعتنق التطرف.
وب�رر كوليب�ايل املتحدر من اص�ول مالية، فعلته 
امام االش�خاص الذي�ن احتجزه�م رهائن قائا 
انه انتق�ام للتدخل العس�كري الفرن�يس يف مايل 
والقص�ف الغرب�ي يف س�وريا، خ�ال حدي�ث تم 

تسجيله وبثته اذاعة "ار تي ال"السبت.
اجه�زة  ل�دى  معروف�ا  ك�وايش  رشي�ف  وكان 
االس�تخبارات الفرنسية وكان الشقيقان كوايش 
مدرجني "منذ س�نوات" عى القائم�ة االمريكية 

السوداء لارهاب.

باريس تواجه »شارل أيبدو« بـ»مليونية«

          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

أعل�ن حزب حرك�ة النهض�ة االس�امية يف تونس 
موافقته عى املش�اركة يف الحكوم�ة الجديدة التي 
سيتوىل رئيس الوزاء املكلف الحبيب الصيد تشكيلها 

لقيادة الباد يف السنوات الخمس املقبلة.
وقال فتحي العيادي رئيس مجلس ش�ورى حركة 
النهضة عقب اجتماعه الس�بت "انتهت مؤسس�ة 
مجلس الشورى اىل اقرار مبدأ املشاركة يف الحكومة 

ويعترب هذا املوقف نهائيا لحركة النهضة".
وأض�اف العي�ادي "املوق�ف املبدئ�ي للحرك�ة من 
املعارضة او املش�اركة هو أننا اخرتنا ان نشارك يف 
الحكومة تكريس�ا ملبدأ التواف�ق وخدمة للمصلحة 

الوطنية".
وكلف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبيس وزير 

الداخلية الس�ابق الحبيب الصيد برئاسة الحكومة 
بعد أن رش�حه ح�زب حركة نداء تون�س العلماني 

صاحب االغلبية الربملانية لتويل املنصب.
ويب�دو اختيار الصيد ال�ذي ال ينتمي لحزب حركة 
ن�داء تونس لت�ويل رئاس�ة الحكومة ج�اء لتقليل 
مخاوف املعارضة من هيمنة حزب نداء تونس عى 

السلطة.
وكان ح�زب حرك�ة ن�داء تونس ف�از باالنتخابات 
الربملانية يف 26 أكتوبر/ترشين االول 2014 وحصل 
عى 86 مقع�دا متفوقا عى ح�زب حركة النهضة 

االسامية الذي حل ثانيا وحصل عى 69 مقعدا.
وق�ال العيادي إن "حجم مش�اركة حركة النهضة 
التفصيلي�ة  املس�ائل  يعت�رب م�ن  الحكوم�ة(  )يف 
التي س�يتم النظر فيها الحقا بع�د االتصال ببقية 
االح�زاب والتحاور معها."لك�ن العيادي أوضح أن 

الحركة م�ع تحيي�د وزارات الس�يادة يف الحكومة 
الجدي�دة البعادها عن التجاذب�ات الحزبية.ومىض 
يقول "إخواننا يف املعارضة السابقة كانوا يدعوننا 
اىل تحيي�د وزارات الس�يادة واالن نراه�م ين�ددون 
بهذا املوقف.. تحييد ه�ذه الوزارات يخدم املواطن 
التون�يس بصفة عام�ة وتكون باألس�اس اعمالها 
وأجنداتها ه�ي اجندات وطنية ولي�س بالرضورة 

خدمة لبعض الربامج الحزبية."
وق�ال العي�ادي" نح�ن نؤّكد ع�ى فك�رة التوافق 
ونريد اش�خاصا يحملون روح التوافق والتش�ارك 
وبعي�دا عن فك�رة االقص�اء واالس�تئصال."وكان 
حزب حركة النهض�ة توىل قيادة الباد عقب فوزه 
بانتخابات املجلس الوطني التأس�ييس عام 2012 
قبل أن يتنحى عن الحكم بس�بب ضغوط ش�عبية 

عقب مقتل معارضني يساريني.

          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

تظاه�ر نح�و 35 الف ش�خص يف مدينة درس�دن 
االملاني�ة الرشقية احتجاجا عى املس�ريات املعادية 

للمسلمني التي نظمتها مؤخرا حركة "بيغيدا".
ويمث�ل ه�ذا العدد ضعف ع�دد املش�اركني يف اكرب 
مظاه�رة تمكنت بيغيدا من تنظيمه�ا يوم االثنني 

املايض.
دقيق�ة ح�دادا  املظاه�رة  املش�اركون يف  ووق�ف 
ع�ى ضحايا الهجمات التي ش�هدتها فرنس�ا هذا 

االسبوع.
وم�ن املقرر ان تنطلق يف درس�دن االثنني مظاهرة 

جديدة لبيغيدا، ويقول محللون إن املش�اركة فيها 
قد تكون كبرية نتيجة لاحداث التي شهدتها فرنسا 
مؤخرا.وش�ارك يف املظاهرة الت�ي نظمتها حكومة 
والي�ة سكس�ونيا وادارة مدين�ة درس�دن رئي�س 

حكومة والية سكسونيا ستانيساف تيليتش.
وقال تيليتش يف كلمة وجهها للمتظاهرين "شارك 
يف ه�ذه املظاه�رة 35 ال�ف ش�خص، وع�ربوا عن 
حبه�م له�ذه املدينة وفخره�م بها كونه�ا مدينة 
تتس�م بالتس�امح."وحثت عم�دة درس�دن هيلما 
اوروش من جانبها مؤيدي بيغيدا )حركة الوطنيني 
االوروبيني ضد اس�لمة الغ�رب( عى تغيري وجهات 

نظرهم واالنضمام اىل الحملة املناوءة للعنرصية.

وقال�ت "اعتقد ان هذه املس�رية هي اش�ارة اىل ان 
مجتمعنا يقف موحدا، واننا ال ننس اولئك الخائفني 
الذين قد يش�اركون يف مس�رية بيغيدا يوم االثنني. 
فنحن ل�ن نتخ�ى عنهم، ب�ل ندعوه�م لانضمام 

الينا."
وق�ال احد املش�اركني يف املظاهرة لب�ي بي يس إن 
الغرض منها التأكيد ان درسدن "مدينة متسامحة 

مفتوحة للجميع."
يذك�ر ان العديد من السياس�يني االمل�ان عربوا عن 
اس�تهجانهم لبيغيدا، وقد شهدت عدة مدن املانية، 
وش�توتغارت،  وكول�ون  برل�ني  العاصم�ة  منه�ا 

مظاهرات منددة بها.

تونس: »النهضة« تبحث عن »عودة« خجولة

درسدن االملانية تتظاهر ضد »بيغيدا« املعادية للمسلمني

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 1791 / ب / 2014 

التاريخ: 8 / 1 / 2014 
اعان

اىل املدعى عليه/ احمد دايم سالم
اقام املدعي مدير عام مرصف الرافدين اضافة لوظيفته 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 1791 / ب / 2014 ض�دك 
يطل�ب فيها الحكم بالزامك بتأدية اىل املدعي مبلغ قدره 
س�تة وعرشون مليون وخمسمائة واثنان وثمانون الف 
وثمانية وسبعون دينار مع الفائدة الفصلية والتأخريية 
لغاي�ة 1 / 6 / 2014 ولح�ني التأدي�ة الفعلية وذلك عن 
مبل�غ الق�رض وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي ملنطقة حي الغدير 
وياس�ني خريب�ط ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعانا 
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور اىل هذه املحكمة 
ي�وم 21 / 1 / 2015 او ارس�ال م�ن ين�وب عنك قانونا 
وبعكس�ه س�وف تجري املرافعة بحقكم�ا غيابيا وعلنا 

وفق القانون.
القايض

الدي�ن  ص�اح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 19 / 2015 

م / فقدان
قدم�ت املدع�وة ام�ل ع�ادل عاش�ور طلبا اىل 
املحكم�ة تدع�ي في�ه فق�دان ولده�ا حس�ني 
خلي�ل ابراهيم وال�ذي فقد يف قاعدة س�بايكر 
يف قض�اء تكريت بتاري�خ 10 / 6 / 2014 بعد 
ان قام تنظيم داع�ش االرهابي باختطافه مع 
مجموع�ة من اخ�رى ولم يع�رف اي يشء عن 
مصريه لح�د االن وه�و من س�كنة محافظة 
ص�اح الدين – قضاء بلد – بني س�عد – فعى 
م�ن لدي�ه معلومات عن�ه االتص�ال بذويه مع 

التقدير .
القايض 
يعرب عيل جاسم

محكمة بداءة شط العرب
العدد: 142 / ب / 2014 

التاريخ: 8 / 1 / 2015 
الكري�م  عب�د  ال�رزاق  عب�د  من�ري  املدع�ون/ 

ورشكاءه
املدعى عليه/ برهان الدين احمد باشا عيان

اعان
اص�درت ه�ذه املحكمة ق�رار الحك�م البدائي 
املرق�م 142 / ب / 2014 يف 10 / 12 / 2014 
يق�ي بازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 101 / 
19 م 10 الصالحي�ة بيع�ا وملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأييد 
املجلس البلدي عليه قرر تبليغك اعانا بالحكم 
املذك�ور بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ولك 
ح�ق االعرتاض والتمييز ضم�ن املدة القانونية 
الدرج�ة  الق�رار  يكتس�ب  س�وف  وبعكس�ه 

القطعية وفقا للقانون.
القايض

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة/ 2014/1320

التاريخ/ 2015/1/11
اعان

تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس�ل 29/6329/2 دامول الواقع 
يف الك�وت العائ�د للمدين )كاظم عويد عيل( املحج�وز لقاء طلب الدائن 
مرصف الش�مال للتمويل البالغ 40000000 اربعون مليون دينار فعى 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خال مدة 15 يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية  وان رسم التسجيل والداللية 

عى املشرتي.
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل

املواصفات:
1 � موقعه ورقمه : العقار املرقم  6329/2 مقاطعة 29 دامول

2 � جنسه ونوعه : دار سكن يحتوي عى غرفة نوم+استقبال+هول 
3 � ح�دوده واوصاف�ه: داخ�يل+ حم�ام +مس�لح مبل�ط بال�كايش 

واملوزائيك.
4 � مشتماته: 

5 � مساحته: 200م2
6 � درجة العمران: 

7 : الشاغل : املدين نفسه
8 � القيمة املقدرة: 650000000 مليون عراقي.

فقدان
فقدت مني تصاريح اعادة 
االص�دار املرق�م )916( و 
)917( الصادرة بتاري��خ

م�ن   2014  /  11  /  13  
كم�رك املنطق�ة الجنوبية 
رشك�ة  اىل  والعائ�دة 
هاي�رتون ع�ى م�ن يعثر 
عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة/ 2011/2074

التاريخ/ 2015/1/11
اعان

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكوت العق�ار تسلس�ل  10991/1م 29  دامول 
الواق�ع يف الك�وت العائد للمدين )ه�ادي عبد الله حم�د( املحجوز لقاء 
طلب الدائن مرصف االقتصاد للتمويل البالغ 270000000  دينار فعى 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خال مدة 15 يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة عرشة من املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية  وان رسم التسجيل والداللية 

عى املشرتي.
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل

املواصفات:
1 � موقعه ورقمه : 10991/1 م 29 دامول دور الضباط

2 � جنسه ونوعه : دار سكن واستقبال+هول+غرفة نوم الطابق الثاني 
ثاث غرف +صحيات مبني من الحجر

3 � حدوده واوصافه:  
4 � مشتماته: 

5 � مساحته: 300م2
6 � درجة العمران: 

7 : الشاغل : املدين نفسه
8 � القيمة املقدرة: 200000000 مليون دينار.

فقدان

فقدت مني اوليات السيارة 

املرقمة با النوع شوفرليت 

اللون  افيو مودي�ل 2008 

رص�ايص رق�م الش�ايص 

KLTD51758B139526 بأسم 

)مبارك كاظم معارز( عى 

من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل مقر الجريدة.

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعان
تسجيل لقب

بناء عى الدعوة املقامة من قبل املدعي )قاسم 
نح�و س�دخان( ال�ذي يطل�ب تس�جيل  لقبه 
وجعله )ال عيىس (  فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�ال مدة اقصاها س�بعة ايام 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام املادة14 من قانون االحوال املدنية 

رقم  65  لسنة 1972 املعدل.
املقدم
عامر هادي عبد
مدير شؤون احوال واسط

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل/ يف البرصة الصباحي

اعان تسجيل/ مكائن معمل امللكة النتاج املثلجات واملياه الصحية
بناء عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من قبل )رحيم س�لمان ظاهر( 
وامل�ؤرخ يف 5 / 1 / 2015 املتضم�ن طلب تس�جيل )املكائن( العائدة 
ل�ه واملنصوبة حاليا يف )حي الحس�ني الصناع�ة والتخزين( واملدرجة 
اوصافه�ا ادن�اه فعى من له عاقة بها وادواته�ا املوصوفة ان يراجع 
الطرق القانونية الثبات ذلك وابراز استشهاد لهذه الدائرة بغية ايقاف 
التس�جيل خال مدة خمس�ة عرش يوما من اليوم التايل لتاريخ النرش 
ويعترب التس�جيل متأخر لحني حس�م الدعوى واالعرتاض ملدة س�بعة 
ايام لدى املحكمة املختصة وبعكس�ه سيتم تس�جيل املكائن وادواتها 
باس�م طالب التس�جيل وفقا لقانون الكاتب العدول رقم )33( لس�نة 

1988 وتعطى له شهادة التسجيل.
االوصاف

1- محطة مياه 15 م2 متكاملة لتحلية املياه س�عة 5 طن يف الساعة 
تتك�ون من فلرت مع جهاز اوزون وجه�از تعقيم مياه ومكائن اخرى 

تعمل بالكهرباء صنع محيل.
2- فلر يتكون من 1- ماكنة غسالة عملها غسل القناني 32 اوزون / 
صنع محيل 2- ماكنة تعبئة املاء بالقناني/ صنع صيني 32 اوزون 3- 

ماكنة غلق القناني بالسدادات / صنع صيني / تعمل بالكهرباء
3- ماكنة عامة/ صنع صيني / كهرباء

4- ماكن�ة نف�خ مع ملحقاته�ا/ صنع صين�ي عملها نف�خ القناني 
عدد/ 2

5- ماكنة طبع وكتابة تاريخ االنتاج/ صنع انكليزي/ كهرباء
6- ماكن�ة تولي�د الطاقة الكهربائي�ة K.V 150 صن�ع انكليزي ماكة 

بريكنز تعمل بالديزل.

وزارة العدل
مديرية تنفيذ الزبيدية

العدد: 760 / ت / 2014 
التاريخ: 7 / 1 / 2015 

اىل/ دار النرش الوطنية
تبليغ

ملقتضيات االضب�ارة التنفيذي�ة املرقمة اعاه 
والخاص�ة بالدائ�ن )خض�ري عباس حس�ني( 
واملدي�ن )كاظ�م رايض فرح�ان( وملجهولي�ة 
محل اقامة املدين فقد تق�رر تبليغه بالجريدة 
الرس�مية لغرض الحضور ام�ام هذه املديرية 
خال مدة خمس�ة ع�رش من الي�وم التايل من 
الرس�مية  الجري�دة  االع�ان يف  تاري�خ ن�رش 
وبعكسه سنقوم اجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون الستيفاء الدين مع التقدير.
املنفذ العدل

اعــالن
اس�تنادا اىل قان�ون بيع وايج�ار ام�وال الدولة املرقم 

)21( لسنة 2013 والقرار رقم 196 لسنة 2000 .
تعلن جامع�ة البرصة/ كلية الرتبي�ة للعلوم الرصفة 
يف موقع كرم�ة عيل عن اجراء مزاي�دة علنية لتأجري 
كش�ك يقع داخل الكلية )مبني من الس�ندويج بنل( 
يقع قرب قس�م الكيمياء فعى الراغبني باالشرتاك يف 
املزايدة تقديم مستمسكاتهم اىل لجنة البيع وااليجار 
يف كلي�ة الرتبية للعلوم الرصفة م�ع دفع مبلغ قدره 
)50( خمس�ون ال�ف دين�ار فق�ط الس�تام رشوط 

املزايدة من وحدة الحسابات يف الكلية.
علم�ا ان املزاي�دة تجري يف الي�وم الثاثني م�ن اليوم 
التايل لنرش هذا االعان يف جريدة )املستقبل العراقي( 
الرس�مية عى ان ترفق م�ع املستمس�كات املطلوبة 
القيم�ة  م�ن   %  20 البالغ�ة  القانوني�ة  التأمين�ات 
املق�درة لايجار والبالغ�ة )4.800.000( اربع مايني 
وثمانمائة الف دينار تدفع نقدا اىل حس�ابات الكلية. 
علم�ا ان املزاي�دة س�يتم اجرائه�ا يف حوايل الس�اعة 

العارشة صباحا يف كلية الرتبية للعلوم الرصفة.
املستمسكات املطلوبة:-

- هوية االحوال املدنية _ ش�هادة الجنسية العراقية _ 
بطاقة السكن حديثة

- تأمينات اولية باملبلغ اعاه.
- كت�اب ب�راءة ذم�ة مص�دق م�ن الهيئ�ة العام�ة 

للرضائب.
- اليس�مح بأش�رتاك املوظف�ني او منتس�بي الدول�ة 

باملزايدة.
- استبعاد اي مزايد غري مستويف الرشوط.

أ.د نوري حسني نور اهلاشمي
عميد كلية الرتبية للعلوم الرصفة

اعالن دعوة دائنني
محمود  املصف�ي  اني 
لرشكة  الحلي�م  عب�د 
ال�م�ع��قل  اض��واء 
الع��امة  للمق�اوالت 
املح�دودة ادع��و كل 
م�ن ل�ه ح�ق او دين 
ع�ى الرشكة مراجعة 
العن�وان املصفي  عى 
الكائ���ن يف الب�رصة 
االن���دل��س  ح��ي 

د 129 / 16 .
املصفي حممود عبد احلليم

فقدان
فقدت مني هوية املوظف 
من  الص�ادرة  الوزاري�ة 
دائ�رة   – الع�دل  وزارة 
االصاح العراقية بأس�م 
عب�د  )نض�ال  املوظ�ف 
الرس�ول جواد( عى من 
يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
هوي�ة  من�ي  فق�دت 
فيصل  )ع�يل  املوظ�ف 
الصادرة  الحسني(  عبد 
االص�اح  دائ�رة  م�ن 
العراقية التابعة لوزارة 
الع�دل ع�ى م�ن يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.
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واسط متنح رخصة استثامرية إلنشاء مرشوع »تنني الرشق«
      كركوك/المستقبل العراقي

ق�ررت محافظ�ة كرك�وك، أمس االح�د، رفع جمي�ع محطات 
الوق�ود غير النظامية “الس�فري”، عازية الس�بب الى انها تش�وه 
جمالية المحافظة وغير مجازة رس�ميا، فيم�ا توعدت المخالفين 
بإج�راءات رادع�ة في حال ع�دم االلت�زام بالقرار.وق�ال محافظ 
كرك�وك نجم الدي�ن كريم إن “إدارة المحافظة ق�ررت إزالة جميع 
محطات الوقود غير النظامية والتي تعرف محليا بالسفري، مونها 
غير مجازة وتش�وه منظ�ر المدينة”، موضح�ا أن “االدارة حددت 
ال��18 من كان�ون الثاني الحالي أخر موعد لرف�ع تلك المحطات”.

وأض�اف كريم أنه “وجه مراكز الش�رطة بض�رورة إبالغ أصحاب 
تل�ك المحطات لرفعها ضمن الوقت المحدد”.يذكر أن محطات بيع 
الوقود “الس�فري” انتشرت في شوارع كركوك بعد أحداث العاشر 
من حزيران 2014 وسيطرة “داعش” على محافظة نينوى وأجزاء 
م�ن ص�الح الدين وبع�ض مناطق جن�وب غربي كرك�وك وتوقف 

مصافي بيجي عن االنتاج.

      بابل/ المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ باب�ل ص�ادق مدل�ول الس�لطاني، عن تش�كيل 
لج�ان لتقييم الواقع الخدمي لمناطق ش�مال بابل، مش�يراً الى ان 
اللجان ستقدم دراس�ة حول واقع الخدمات وتقديم االولويات في 
المباش�رة بتنفيذها.وقال الس�لطاني إن “مناطق ش�مال بابل تعد 
االن مس�تقرة وخاصة بعد تحرير جرف النصر من سيطرة تنظيم 
داعش االرهابي”، مبينا ان “المحافظة شكلت لجاناً خاصة بتقييم 
واقع مناطق ش�مال بابل من الجانب الخدمي”.وأضاف السلطاني 
أن “اللجان س�تقدم دراسة حول واقع الخدمات وتقديم األولويات 
ف�ي المباش�رة بتنفيذه�ا بغية رفع مس�توى الخدمات”، مش�يراً 
الى ان “المحافظة تعتزم اس�تئناف تش�كيل لج�ان اخرى لمتابعة 
المش�اريع الخدمي�ة التي س�تقدم لمناطق ش�مال باب�ل، مهمتها 
متابعة تلك المشاريع والمساءلة في حالة وجود تقصير بالعمل”.

وكان السلطاني اعلن، في )3 كانون الثاني 2015(، عزم الحكومة 
المحلي�ة عل�ى تقديم أفض�ل الخدم�ات للمناطق الت�ي حررت من 

سيطرة تنظيم “داعش” شمالي المحافظة.

      بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة االس�تثمار ف�ي النج�ف، ع�ن س�حب 22 إجازة 
اس�تثمار في المحافظة، فيما عزت الس�بب الى تلكؤ أصحابها في 
تنفي�ذ مش�اريعهم. وقال رئي�س الهيئة ضرغام كيك�و ، إن “هيئة 
اس�تثمار النج�ف س�حبت 22 إجازة اس�تثمار بعد تلك�ؤ أصحابها 
في تنفيذ مش�اريعهم”، مؤك�داً “اتخاذ اإلج�راءات القانونية بحق 
هؤالء المس�تثمرين بعد تنبيههم واس�تدعائهم ومن ثم إنذارهم”. 
من جانبها, أش�ادت رئيس�ة لجنة االس�تثمار في مجلس محافظة 
النجف س�حر الفتالوي ب�”مس�توى االس�تثمار في قطاع السكن 
بالمحافظة”، مشيرة الى “منح إجازات استثمارية لما يقارب ال�40 
إجازة س�كنية، ما أسهم بهبوط أس�عار العقارات في المحافظة”.

وكان�ت لجنة االس�تثمار في مجل�س محافظة النج�ف أعلنت قبل 
أشهر، عن سحب تراخيص استثمارية من الشركات المتلكئة بسبب 
تعطيل المشاريع المحالة لها، فيما أكدت هيئة استثمار المحافظة 

أن عدد تلك التراخيص التي تم سحبها بلغت 20 رخصة.

كركوك تقرر رفع حمطات الوقود 
غري النظامية

بابل تشكل جلان لتقييم الواقع 
اخلدمي ملناطق شامل املحافظة

استثامر النجف تسحب
22 إجازة استثامرية 

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت ش�ركة اب�ن س�ينا 
العام�ة احدى ش�ركات وزارة 
ام�س  والمع�ادن،  الصناع�ة 
االحد” انها بصدد تجهيز وزارة 
الزراع�ة بأنتاجه�ا الجديد من 
اسمدة العناصر الصغرى خالل 
الع�ام الحالي”.وقال مدير عام 
الشركة يوسف نوري طاهر في 
بيان صحف�ي, أن “هذه المادة 
التي تنتج ألول مرة في العراق 
تم�ت تجربتها من قب�ل وزارة 
الزراع�ة في كل من محافظتي 
واسط وكركوك وكانت النتائج 
وحس�ب التجارب التي اجرتها 
وزارة الزراعة زيادة في حاصل 
منتوجي الحنطة والشعير من 
30 إل�ى 50 بالمئ�ة”, مضيف�ا 
بان”الش�ركة أجرت اتصاالتها 
لغ�رض  الزراع�ة  وزارة  م�ع 
تسويق الكميات المنتجة لديها 

من ه�ذه الم�ادة وق�د نجحت 
ف�ي االتفاق معه�ا على تنظيم 
صيغ�ة عق�د لتجهي�ز الم�ادة 
المب�ادرة  ضم�ن  المذك�ورة 
الزراعي�ة خ�الل الع�ام الحالي 
ومن المق�رر ان تصل الكميات 
ط�ن”.  5000 ال�ى  المجه�زة 

واضاف “ ان الش�ركة تقدمت 
بطلب النشاء خط جديد النتاج  
اس�مدة العناصر الصغرى لكي 
تتمك�ن م�ن مواكب�ة الخط�ة  
المس�تقبلية الخاص�ة بزي�ادة 

الكمي�ات المجهزة ال�ى وزارة 
الزراع�ة حيث بدأت باس�تيراد 
جزء من الخط االنتاجي وعلى 
مراح�ل فيما تعم�ل حاليا على 
ايجادالموقع المناس�ب لنصبه 
كاش�فا عن ان وزارة الصناعة 
خصصت مبلغا قدره 18 مليار 
دين�ار النش�اء الخ�ط موزعة 
معرب�ا  س�نوات  اربع�ة  عل�ى 
عن امله بأط�الق المبالغ حال 
اقرار الموازن�ه االتحادية لعام 

.”2015

الصناعة: »ابن سينا« ستزود الزراعة
بـ »5« أالف طن من أسمدة العنارص الصغرى 

     بغداد/المستقبل العراقي

العالم�ي  المجل�س  أعل�ن 
أن  االح�د،  ام�س  للذه�ب، 
 37 المرتب�ة  احت�ل  الع�راق 
عالمي�اً والخامس�ة عربياً من 
احتياطيات الذهب، فيما احتلت 
المرتب�ة  المتح�دة  الوالي�ات 
والس�عودية  عالمي�اً  االول�ى 
المجلس  عربياً.وق�ال  االول�ى 
في تقرير له إن “صندوق النقد 
الدولي نشر خالل تقريره للعام 
الحال�ي 2015 أن العراق احتل 
المرتب�ة 37 عالمي�اً م�ن أصل 
100 دول�ة ت�م ادراجها ضمن 
التقري�ر إلحتياطيات الذهب”، 
مبين�اً أن “احتياطي�ات العراق 
م�ن الذه�ب بلغ�ت 89.8 طنا” 
العالمي أن  المجل�س  .وأضاف 
“العراق احتل المرتبة الخامسة 
عربي�ا بع�د كل من الس�عودية 
وليبي�ا”،  والجزائ�ر  ولبن�ان 

مش�يرا ال�ى أن “قيم�ة الذهب 
بلغ�ت 4.9 % م�ن احيتاطيات 
الصعبة”. العمل�ة  العراق م�ن 

ان  ال�ى  المجل�س  وأش�ار 
“الوالي�ات المتحدة التي تمتلك 
أكث�ر م�ن 8133 ط�ن احتل�ت 
المرتب�ة االول�ى الحتياطي�ات 
الذهب، تليه�ا المانيا بالمرتبة 
الثانية، ف�ي حين احتلت البانيا 
بامتالكه�ا  االخي�رة  المرتب�ة 
طن�اً واحداً و600 كيلو” .وقرر 
البنك المركزي ف�ي 23 كانون 

الثاني 2014 س�ك تشكيلة من 
الخالص  الذه�ب  الس�بائك من 
تت�راوح أوزانها بي�ن ) 50 غم 
للمتعاملين  لبيعها  و1000غم( 
بالذهب والمستثمرين وشرائح 
ذل�ك  ف�ي  الراغب�ة  المجتم�ع 
بالدينار العراقي.واشترى البنك 
المركزي في اذار عن شراء 36 
طن من سبائك الذهب الخالص 
، مشيرا الى ان السبائك التي تم 
شراءها تعتبر ذات نقاوة عالية 

جدا ووفقا للمعايير الدولية .

العراق حيتل املرتبة اخلامسة عربيًا 
و37 عامليًا من احتياطيات الذهب

    واسط/ المستقبل العراقي
 

واس�ط،  اس�تثمار  هيئ�ة  أعلن�ت 
ع�ن من�ح رخص�ة جديدة ف�ي مجال 
القطاع الزراعي إلى إحدى الش�ركات 
االس�تثمارية العراقية لتنفيذ مشروع 
“تنين الش�رق”، فيما أكدت أن الكلفة 
اإلجمالي�ة للمش�روع تبل�غ 12 مليار 
المش�روع  أن  إل�ى  أش�ارت  دين�ار، 
يه�دف إلى تطوي�ر القط�اع الزراعي 
بالمحافظ�ة وتوفير مئ�ات الوظائف 

للعاطلين.
وق�ال نائب رئيس هيئة اس�تثمار 
واس�ط عمار الطباطبائي إن “الهيئة 
وافق�ت عل�ى من�ح رخص�ة جدي�دة 
الحدى الشركات المتخصصة بالمجال 
الزراعي إلنش�اء مشروع تنين الشرق 
الزراعي لإلنت�اج النبات�ي والحيواني 
ف�ي ناحي�ة الدبون�ي )60 كم ش�مال 
الكوت(”، مبيناً أن “المشروع سينفذ 

على مساحة 30 الف دونم”.
“ه�ذه  أن  الطباطبائ�ي  وأض�اف 
الرخص�ة تع�د األولى م�ن نوعها في 
بالمحافظة  الزراع�ي  القط�اع  مجال 
مختل�ف  زراع�ة  منه�ا  واله�دف 
المحاصيل الزراعية وتربية الحيوانات 
المنتجة للحليب واللحوم”، مشيراً إلى 
أن “الكلفة االجمالية للمش�روع تبلغ 
12 ملي�ار دينار عراق�ي وبمدة إنجاز 

أمدها أربع سنوات”.
م�ن جانب�ه, ق�ال مدي�ر الش�ركة 

المنفذة إن “المش�روع الذي س�ينفذ 
م�ن  يع�د  واس�ط،  محافظ�ة  ف�ي 
المش�اريع الس�تراتيجية ف�ي مج�ال 
النبات�ي  بش�قيه  الزراع�ي  القط�اع 

والحيواني، وانه سينفذ بكفاءة عالية 
وخبرات عراقي�ة وأجنبية،” الفتاً الى 
أن “المش�روع س�يوفر المئ�ات م�ن 
الوظائف المختلف�ة ألبناء المحافظة 

السيما العاطلين عن العمل الى جانب 
كونه سيس�هم ف�ي دع�م المحافظة 

اقتصادياً”.
وتاب�ع أن “الش�ركة عازم�ة على 

تنفيذ المش�روع وفق الطرق الحديثة 
المتبع�ة ف�ي البلدان المتط�ورة وفي 
اإلج�ازة  ف�ي  ح�ددت  الت�ي  الم�دة 

االستثمارية والبالغة أربع سنوات”.

     بغداد/المستقبل العراقي

ع�زا وزي�ر الكهرب�اء، ازدياد س�اعات القطع 
للطاقة الكهربائية الى س�وء االحوال الجوية مما 
اوقف ع�دد من المحطات التوليدي�ة، وفي الوقت 
ال�ذي اكد ان االح�وال الجوية افق�دت المنظومة 
اكث�ر من 1500 ميغا واط، اش�ار ال�ى ان التوقف 
سيس�تمر لحي�ن انج�از مش�اريع خ�زن للنف�ط 
الخام.وقال قاس�م الفهداوي ، ان “سوء االحوال 
الجوية ادى الى توقف انتاج النفط وتصديره مما 

انعكس ايض�ا على توقف انتاج الغاز وادى بدوره 
الى انخف�اض ضغط الغاز ف�ي األنابيب وبالتالي 
توقفت بعض المحط�ات توليد الطاقة”، مبينا ان 
“انخف�اض ضغط الغاز افق�د المنظومة الوطنية 
اكثر م�ن 1500 ميغ�اواط م�ن الطاقة”.واضاف 
الفهداوي ان “عودة الطاقة الى وضعها الطبيعي 
س�يكون مع بدء وزارة النفط بتصدير النفط الى 
الخ�ارج”، متوقع�ا “ع�ودة المحط�ات التوليدية 
المتوقفة للعمل من جديد مع عودة تصدير النفط 
ه�ذا اليوم”.واكد الفهداوي ان “ه�ذا التوقف في 

المحطات سيستمر حتى يتم انجاز مشاريع خزن 
النفط الخام لكي يستمر انتاج النفط حتى وان لم 
يت�م تصديره للخارج”، الفتا الى ان “وزارة النفط 
ب�دات فعال ببن�اء ه�ذه الخزانات والتي س�تمكن 
العراق من االس�تمرار في االنتاج حتى مع وجود 
االح�وال الجوية الس�يئة”.وكان وزي�ر الكهرباء 
قاس�م الفه�داوي س�بق وان تعهد ف�ي 18 ايلول 
2014 بع�دم مغادرة موقعه في الوزارة األ بإنهاء 
ازم�ة الطاق�ة الكهربائية ف�ي الب�الد ،مؤكدا انه 

سيلجا الى االستثمار لحل مشكلة الكهرباء.

     ميسان/المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ ميس�ان عل�ي دواي الزم، عن 
حس�م محافظت�ه 102 قضي�ة عش�ائرية خالل 
الع�ام 2014.وق�ال دواي في بي�ان صحفي، إن 
“محافظة ميس�ان تس�عى ومن خالل اللقاءات 
المتك�ررة بأبن�اء عش�ائرنا إلى تعزي�ز الوحدة 
ورفض كل أن�واع التفرقة وكذلك اإلس�هام في 

وض�ع الحل�ول والمعالجات التي من ش�أنها أن 
ت�ذوب كل أن�واع الخالف�ات والمنازع�ات التي 
تحصل بينهم وذلك للحفاظ على أمن واستقرار 
محافظ�ة ميس�ان”.وأضاف دواي أن “ميس�ان 
حس�مت قضايا عش�ائرية في عموم المحافظة 
بل�غ عدده�ا )102( قضية حي�ث أن هناك لجنة 
خاصة بالتدخ�ل بين األطراف المتنازعة وإيجاد 
القضاي�ا  لحس�م  الس�لمية  بالط�رق  الحل�ول 

العشائرية وهي لجنة حسم النزاعات العشائرية 
برئاس�تي”.يذكر أن محافظ�ة ميس�ان يتس�م 
وضعها األمني باالستقرار النسبي إال أنها تشهد 
بي�ن الحين واآلخر نزاعات عش�ائرية مس�لحة 
مم�ا دعا الحكومة المحلي�ة للتدخل لفض هكذا 
نزاع�ات حي�ث تمكنت من حس�م )128( قضية 
قضي�ة  و)59(   2012 الع�ام  خ�الل  عش�ائرية 

عشائرية خالل عام 2013.

الكهرباء تعزو ازدياد ساعات قطع الطاقة إىل سوء األحوال اجلوية

ميسان تعلن حسم 102 قضية عشائرية خالل 2014

     بغداد/المستقبل العراقي

حققت أمانة بغداد نس�ب انجاز 
بلغت )80بالمئة( م�ن أعمال تنفيذ 
مشروع قناة الجيش بطول )23.5(

كيلومترا, والممت�د من صدر القناة 
جنوب�ي  الرس�تمية  منطق�ة  إل�ى 

العاصمة.
العالق�ات  مديري�ة  وذك�رت 
أن  صحف�ي,  بي�ان  ف�ي  واإلع�الم 
والفني�ة  الهندس�ية  “الم�الكات 

العامل�ة في مش�روع قن�اة الجيش 
بالتع�اون م�ع ش�ركة المقاول�ون 
نس�بة  حقق�ت  المصري�ة  الع�رب 
انجاز بلغ�ت )80بالمئة( من اعمال 
قن�اة  مش�روع  وتأهي�ل  تطوي�ر 
الجي�ش الترفيهي ال�ذي يبلغ طوله 
)23.5( كم ويضم عشرات الفقرات 

الترفيهية”.
الم�الكات  ان”  واضاف�ت 
الهندس�ية والفني�ة أكمل�ت اعم�ال 
زراع�ة المقطع االول بط�ول )10( 

كيلومترات من المس�افة االجمالية 
للمش�روع الى جانب اكم�ال اعمال 
ايصال المياه عبر المحطة الرئيس�ة 
للمج�رى المائ�ي للقن�اة لمس�افة 
)13( كم كم�ا انج�زت )10( أنفاق 
والكافتري�ات  المس�ابح  وجمي�ع 
والمسارح والعاب االطفال وغيرها 
من الفقرات الترفيهية التي يشملها 

المشروع.”
فق�رات  ان”  ال�ى  واش�ارت 
اكم�ال  ايض�اً  ش�ملت  المش�روع 

المتمثلة باالبنية  االعمال االنشائية 
)10( منه�ا  الس�ياحية  والمراف�ق 

صحي�ا  حمام�ا  و)40(  كافتري�ات 
و)20(جس�را  س�يارات  ومواق�ف 
حديدي�ا فلكلوري�ا ذا طاب�ع تراث�ي 
خارجي  انارة  ونصب)1600(عمود 
و)6(آالف عم�ود ان�ارة داخل�ي الى 
جان�ب اكم�ال انش�اء )16( نافورة 
صغي�رة و)8( ناف�ورات كبيرة في 

حوض القناة”.
المهن�دس  “دائ�رة  ان  وبين�ت 

المقيم للمش�روع تعمل على تهيئة 
مس�احات واس�عة م�ن المش�روع 
وفرش�ها بمادة الزمي�ج بعد اكمال 
مد ش�بكات الري الحديثة وتهيئتها 
للزراع�ة في فص�ل الربي�ع المقبل 
الذي س�يبدأ منتصف ش�هر ش�باط 
المقب�ل ال�ى جانب زراع�ة ) 2200 
( نخل�ة و)1090 ( ش�جرة ،مبين�ة 
ان  االش�جار التي تم زراعتها تالئم 
بيئة واج�واء العاصمة بغ�داد منها 
اشجار االكاس�يا والسرو العمودي 

وااللبيزيا.”وتابع�ت ان”امانة بغداد 
اس�تحدثت )3( فق�رات جدي�دة في 
المشروع االولى تتمثل بإنشاء ابنية 
ادارية وفنية الدارة اعمال التش�غيل 
بالمش�روع  الخاص�ة  والصيان�ة 
والثانية بناء سياج نباتي من اشجار 
الديدونيا على جانبي القناة من جهة 
الش�ارع المح�اذي للقن�اة والثالثة 
نصب س�ياج حدي�دي بإرتفاع متر 
واح�د عل�ى ط�ول جانب�ي ح�وض 

القناة لحماية األطفال والعوائل”.

أمانة بغداد تنجز 80 باملئة من مرشوع قناة اجليش

      بغداد/المستقبل العراقي

طالبت لجن�ة التربي�ة النيابية، 

العل�وم  وزارت�ي  األح�د،  أم�س 

والتكنلوجيا والبيئة بتشكيل لجنة 

مشتركة إلجراء مسح إشعاعي في 

مدارس البصرة.

ري�اض  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 

الس�اعدي ، إن “هن�اك معلوم�ات 

وصلت إلى لجنة التربية النيابية تفيد 

بوجود إش�اعات ملوث�ة في بعض 

مدارس محافظة البصرة”، مشيراً 

إل�ى أن “اللجنة س�تفاتح الجهات 

بالمعلوم�ات  لتحقي�ق  المعني�ة 

وإج�راء فحوصات الزم�ة في تلك 

الس�اعدي  وطال�ب  الم�دارس”. 

وزارتي العلوم والتكنلوجيا والبيئة 

ب�”تشكيل لجنة مش�تركة إلجراء 

مس�ح إش�عاعي لم�دارس البصرة 

والمناط�ق المحيطة بها للتأكد من 

وجود تلوث إشعاعي من عدمه”.

يذكر أن الواقع البيئي في العراق 

شهد خالل األعوام الماضية تراجعا 

ح�ادا، فيم�ا ازدادت نس�بة التلوث 

بس�بب مخلفات الح�روب وازدياد 

نسبة الرصاص في الجو باإلضافة 

إلى تكرار هبوب العواصف الترابية 

خالل العام الواحد.

»الرتبية النيابية« 
تطالب بإجراء مسح 

     بغداد/المستقبل العراقيإشعاعي ملدارس البرصة

أعلنت وزارة اإلس�كان واألعمار 
عن سعيها إلى توفير المناخ المناسب 
اإلس�تراتيجية  المش�اريع  لتنفي�ذ 

والخدمية في عموم البالد.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي 
حس�ن  دارا  ال�وزارة  وكي�ل   “ أن 
رش�يد يارا بحث مع مندوب ش�ركة 
)سكش�ن( البريطانية سبل التعاون 
المش�ترك في مجال البناء والتشييد 
لتنفيذ المش�اريع اإلستراتيجية في 

كافة القطاعات .
وقال الوكيل ان “ شركة سكشن 
البريطاني�ة تنف�ذ مش�روع مجمع 
التاجيات في محافظة بغداد وناقش 
مجمل االعمال الفنية التي تؤثر على 
س�ير العمل ف�ي المش�روع وايجاد 
الحلول المناس�بة لالنجاز المشروع 

في الوقت المحدد له “.

 وبي�ن ان “ ال�وزارة والمتمثل�ة 
بقسم االس�تثمار عازمة على انجاز 
االس�تثمارية  المش�اريع  العمل في 
الخاصة بال�وزارة والتي تعتمد على 
االس�تثمارية  المش�اريع  تطوي�ر 
والنه�وض بواق�ع عمران�ي حديث 
يق�دم افض�ل الخدم�ات للمواطنين 
“، مش�يراً ال�ى ان “ ال�وزارة تنف�ذ 
العديد من المش�اريع اإلستراتيجية 
ف�ي قطاع�ات المجمعات الس�كنية 
والمبان�ي  والجس�ور  والط�رق 
الحكومي�ة “.واكد انه” تم تش�كيل 
لجن�ة تتابع اعم�ال المش�روع كما 
طال�ب بإص�دار تقري�ر مفصل عن 
واقع العمل والقضاء على المعوقات 
وتسهيل عمل المستثمر وخصوصاً 
ان البالد بحاجة الى مستثمرين جدد 
وتوفير المناخ المناس�ب للعمل في 
بناء المش�اريع الخدمي�ة في عموم 

البالد “ .

األعامر تؤكد توفري املناخ املالئم 
لتنفيذ املشاريع اإلسرتاتيجية
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من�ذ 1999 بلغ حجم صادرات روس�يا من النفط 
واملنتجات النفطية من مجمل الصادرات حواىل 69 
يف املئة. وبلغت عائدات روسيا من هذه الصادرات 
1.8 تريليون دوالر ع�ى األقل، وبلغت مع عائدات 
الغاز حواىل 2.1 تريلي�ون دوالر. اليوم، إثر هبوط 
أسعار النفط، يلح س�ؤال: هل عاد الذهب األسود 

بفائدة عى روسيا أم ال؟
خلّف الذهب األسود أثراً بالغاً يف الحياة السياسية 
الروس�ية. ويف اإلمكان تقسيم هذا التأثري إىل ثالث 
مراحل أدت أسعار النفط دوراً بارزاً يف رسم معاملها. 
واألوىل هي مرحلة »بوتني األوروبي«، وكلمته أمام 
البوندس�تاغ )الربملان األملاني(، ومحاولة تش�كيل 
حل�ف »باريس - برلني - موس�كو«. هذه املرحلة 
دامت 4 س�نوات بلغت فيها عائدات النفط 133.7 
بليون دوالر، وهو رقم أقل من العام 2005 وحده 

)153.6 بليون دوالر(.
وم�ع ارتف�اع األس�عار يف منتص�ف العق�د األول 
م�ن األلفية الجدي�دة، ص�ار جلي�اً أّن ضابط ال� 
»كي جي بي« الس�ابق، فالديمري بوتني، متمس�ك 
ميخائي�ل  س�جن   ،2003 ويف  الث�روة.  به�ذه 
خودوركوفسكي. ويف 2005 أعلن بوتني أّن انهيار 
االتحاد السوفياتي كان »أكرب كارثة جيوسياسية 
يف الق�رن العرشين«، ويف 2007 من ميونخ رس�م 

بوتني للغرب حدوده.
واملرحل�ة الثانية ه�ي مرحلة »تطهري« الس�احة 
الديموقراطي�ة  وإطاح�ة  الداخلي�ة،  السياس�ية 
الروسية الطرية العود، وبعث النظام الحزبي الذي 
ألف�ه بوتني يف أملاني�ا الرشقية، وتأمي�م أكرب عدد 
ممكن من ال�رشكات العاملة يف قط�اع الخامات. 
وفيما انتهكت األصول املرعية يف الساحة الداخلية، 
تجن�ب بوت�ني يف الس�احة الخارجية االن�زالق إىل 
أخطاء فادح�ة. يف هذه املرحل�ة )2008-2005( 
بلغت عائدات النف�ط 894.4 بليون دوالر أي أكثر 

من ستة أضعاف املرحلة األوىل.
أّم�ا املرحلة الثالث�ة فامتدت ب�ني 2011 و2014. 
وبوت�ني يف »أوق�ات س�عر برميل النف�ط ما فوق 
100 دوالر« ه�و بوتني الق�رم والدونباس الذي ال 
يم�ي عليه أحد ش�يئاً ال يف الداخ�ل وال يف الخارج. 
فعائ�دات النف�ط بلغت ب�ني 2011 و2013 حواىل 
1.3 ترلي�ون دوالر، أي ضعف م�ا كانت عليه عام 
2008. وارتفاع س�عر النفط نفخ عائدات النخب 
السياس�ية املحلي�ة، فحس�بت أّن كّل يشء مباح: 
تغيري متك�رر لقواعد االنتخابات، واستنس�اب يف 
اح�رام حق�وق امللكي�ة الخاصة وحت�ى الحدود 

الدولية.
والس�ؤال اليوم هو: هل كان تجن�ب ذلك ممكناً؟ 

بعضهم يجي�ب باإليجاب، ويرضب املثال عى ذلك 
الن�روج أو الوالي�ات املّتح�دة حيث وف�رة كميات 
النف�ط لم ت�ؤد إىل »مضاعفات« روس�ية )فس�اد 
وع�دوان خارج�ي وانهيار اقتص�ادي(. وبعضهم 
اآلخر يش�ري إىل نماذج أخرى مث�ل إمارات الخليج 
الت�ي تحولت جن�ات مالية وس�ياحية ومحطات 
للرانزي�ت، ومص�در ج�ذب لألثري�اء والناجحني 
م�ن أصق�اع املعمورة. وبع�ض ثالث ي�رى أّنه لم 
يك�ن ممكناً تجنب ه�ذا، ويعتربون أّنن�ا أقرب إىل 
دول مثل نيجريي�ا وفنزويال وأنغ�وال: إدارات غري 
ناجع�ة وافتقار إىل املس�اواة االجتماعية وحماقة 
أّن  ه�و  ش�يوعاً  األكث�ر  وال�رأي  بريوقراطي�ة. 
الديموقراطيات تنجح يف جبه املشكلة، فيما تخفق 
األنظمة األوتوقراطية. لك�ن غياب الديموقراطية 
يف الخلي�ج ل�م يمن�ع دوله م�ن التط�ور والنمو. 
وثم�ة من يلقي بالالئمة عى تباي�ن يف اإلدارة بني 
القطاعني العام والخاص، لك�ن الرشكة النفطية 
األكثر فّعالية يف العالم هي »أرامكو« الس�عودية، 

وملكيتها تعود إىل القطاع العام.
افتق�ار الحكوم�ة إىل ح�س املس�ؤولية ي�ربز يف 
دول يبلغ فيها أش�خاص س�دة الس�لطة يف شكل 
عش�وائي. وع�ى س�بيل املث�ل، بع�د 10 انقالبات 
عس�كرية خ�الل 50 عام�اً من االس�تقالل، يضع 
حاكم نيجرييا أمنه الشخيص قبل مستقبل البالد. 
وهل يمكن أن ننتظر حلوالً اسراتيجية من سائق 
الحافل�ة الذي أصب�ح، بني ليلة وضحاها، رئيس�اً 
لفنزوي�ال أو م�ن عقي�د يف »كي جي ب�ي« كان يف 

املكان املناسب عام 1999؟
وال�دول النفطية انتهج�ت نموذجني، األول يرجح 
كف�ة النم�و والثان�ي كف�ة عقي�دة »الصم�ود« 
)واملقاوم�ة(. وخري مثال عى النم�وذج األول هو 
اإلمارات العربية املّتحدة. ففي عام 1981، ش�كل 
النفط 93 يف املئة من عائدات إمارة دبي. أّما اليوم 
فه�و أقل من 9 يف املئ�ة. ويف العقود املاضية قامت 
اإلمارة بتنوي�ع اقتصادها ومص�ادر عائداتها. إذ 
أنفق�ت عائدات النفط يف العقدين األخريين ) 750 

بلي�ون دوالر( ع�ى بن�اء وتطوير البن�ى التحتية 
واملط�ارات واملراف�ئ والطرقات ومراك�ز التعليم. 
ويف الن�روج، ب�ادرت الحكومة إىل إنش�اء صندوق 
دعم خاص إلدارة عائدات النفط لحماية مصلحة 
األجي�ال القادمة. وتبلغ أصول�ه اليوم 893 بليون 

دوالر.
أّما النموذج الثاني فمن أعالمه فنزويال حيث أدت 
الث�ورة يف 1999 إىل تده�ور كارثي للبالد. وتش�ري 
اإلحص�اءات إىل أن النات�ج املح�ي الفنزويي اليوم 
ه�و أقل ب��25 يف املئة عم�ا كان ع�ام 1977. أّما 
حج�م اإلنت�اج فانخفض من 180 ملي�ون برميل 
عام 1998 إىل 135 مليوناً اليوم. وقد تلقى روسيا 

املصري نفسه.
وتواج�ه روس�يا خي�اراً صعب�اً. س�اهم ارتف�اع 
أس�عار النفط خالل الس�نوات ال��15 األخرية، يف 
توفري رفاهية غري مس�بوقة يف املراحل التاريخية 
الس�ابقة. لكن املش�كلة أّن مع�دل النمو األقىص 
يف عهد بوتني لم يس�جل يف قط�اع الصناعة - عى 
ما ه�ي الحال يف البل�دان النامي�ة العادية )كوريا 
الجنوبي�ة والربازيل والصني( - ب�ل يف قطاع البيع 
بالتجزئ�ة )ارتفعت قيمة التداول في�ه 12 مرة(، 
قط�اع املطاع�م )17 م�رة(، وقط�اع االتص�االت 
الخليوية )نما عدد املش�ركني 97 م�رة(. كل هذا 

ليس دليالً عى هدر الثروة النفطية فحسب، ولكن 
ع�ى أن قس�ماً كبرياً منه�ا وصل إىل املس�تهلكني 
العادي�ني الذين ارتفع مس�تواهم املعييش برسعة 
قياس�ية. هذا أمر جيد، ولكن م�ا العمل اليوم بعد 
انخفاض أس�عار النفط ؟ وروس�يا ل�م تخر بعد 

طريقها نحو التنمية أو »الصمود«.
املش�كلة الرئيس�ية يف روس�يا ه�ي أن القانون ال 
يقيض بتس�ليم قطاع الطاق�ة إىل الدولة، ولكنها، 
بحكم األمر الواقع، تمسك بمقاليده. وتحول هذه 
الحال دون نقل كامل عائ�دات الرشكات النفطية 
إىل موازن�ة الدول�ة م�ن أجل االس�تثمار وإنش�اء 
»صنادي�ق لألجي�ال القادمة« وتطوي�ر املبادرات 
الريادي�ة يف القطاعات األخرى. وتفتقر موس�كو 
إىل سياس�يني قادرين عى إدارة موارد الطاقة بما 
يخدم مصلح�ة الدولة واملواطنني. ورجال األعمال 
ينش�طون يف أروقة السلطة. ولذا، تهيمن املصالح 
املالية الخاصة عى التنمية االقتصادية. وال يس�ع 
روس�يا أن تنتهج سياس�ات تنموية وال أن تريس 
االس�تقرار ألنه�ا ال تمل�ك االحتياط�ات الكافي�ة 
الس�رضاء الس�كان وال آلية تحرك عجل�ة النمو 
االقتص�ادي يف قطاع غري نفطي. ويبدو أن خالص 
روسيا عسري ومتعذر جراء دمج السلطة بالتجارة 

ملدة ربع قرن.

فالدي�سالف �إينوزميت�سيف

ماذا فعل النفط بروسيا؟

الصحافي�ون يف خطر. الصحافة مهنة متاعب، بل 
مهنة موت. إن سلم الصحايف من رصاص األنظمة 
القمعي�ة – البوليس�ية، فلن يس�لم م�ن الزنازين 
رص�اص  م�ن  وال  قضبانه�ا.  خل�ف  والتعذي�ب 
املتطرفني واإلرهابي�ني، وما حدث يف باريس أمس 
م�ن اعت�داء إرهابي ع�ى صحيفة »ش�اريل إبدو« 
وقت�ل 12 ش�خصاً بدم بارد لن يك�ون النهاية وال 
الحلق�ة األخرية يف مسلس�ل اس�تهداف الصحافة 

والصحافيني.
قب�ل أي�ام قالئل، كش�ف التقرير الس�نوي لحملة 
»شعار الصحافة« عن اغتيال 128 صحافياً يف 32 
دول�ة خالل العام 2014 الذي وّدعنا قبل أس�بوع، 
تص�درت إرسائيل قائمة الدول التي تم اس�تهداف 
الصحافي�ني فيه�ا، إذ اغتال�ت 16 صحافياً خالل 
عدوانه�ا العس�كري عى غزة، فيما تحل س�ورية 
يف املرك�ز الثان�ي من حيث ع�دد الضحايا باغتيال 
13 صحافياً. بينما تحل باكس�تان يف املركز الثالث 
باغتي�ال 12 صحافياً، معظمه�م يف مناطق قبلية 

قريبة من أفغانستان.
ويح�ل الع�راق يف املرك�ز الرابع بني ال�دول األكثر 
خط�ورة، إذ اغتيل 10 صحافي�ني، غالبيتهم جراء 
هج�وم تنظي�م »داع�ش«، فيما حل�ت أوكرانيا يف 
املرك�ز الخام�س، إذ اغتي�ل 9 صحافي�ني. تليه�ا 
صحافي�ني(،   8( الس�ادس  املرك�ز  يف  املكس�يك 
)خمس�ة(،  وهن�دوراس  )س�تة(،  وأفغانس�تان 
هم�ا  بل�دان  ويتش�ارك  )خمس�ة(،  والصوم�ال 
جمهوري�ة أفريقي�ا الوس�طى والربازي�ل املرك�ز 
العارش بتسجيل أربع حوادث اغتيال لصحافيني يف 
كل منهما، فيما اغتيل ثالثة صحافيني يف كمبوديا 
وغيني�ا وباراغ�واي والفيليب�ني، يف ح�ني اغتي�ل 
صحافي�ان يف بنغالديش وكولومبي�ا والهند وليبيا 

وبريو وتركيا واليمن.
وتأتي منطقة الرشق األوسط األكثر عنفاً باغتيال 
46 صحافي�اً، تليها آس�يا )31(، وأمريكا الالتينية 
)27(، وأفريقي�ا جنوب الصح�راء )14(، وأوروبا 

.)10(
ومن�ذ انطالق حملة »ش�عار الصحافة«، بلغ عدد 
م�ن ت�م اغتياله�م من�ذ ع�ام 2006 نح�و 1038 
صحافي�اً، وخالل الس�نوات الخم�س األخرية بني 
عام�ي 2010 و2014 اغتي�ل 614 صحافي�اً، بما 

يعادل 123 سنوياً، بمتوسط 2.4 أسبوعياً.
وتع�د ال�دول الخم�س األكث�ر خط�ورة يف العالم 
خالل األعوام الخمس�ة األخرية هي س�ورية )69 
حالة اغتيال(، وباكس�تان )63(، واملكسيك )50(، 
والع�راق )44(، والصوم�ال )39(، تليه�ا الربازيل 
)31(، وهندوراس )30(، والفيليبني )29(، والهند 

)21(، واألرايض الفلسطينية املحتلة )21(.
وال تزال عمليات الدخول إىل مناطق الرصاع صعبة 
ومرعب�ة، إذ يواجه الصحافيون خ�الل التغطيات 
اإلعالمية مخاطر كثرية، تصل إىل حد جز رؤوسهم 
واقت�الع عيونهم، مثلما حدث يف س�ورية والعراق 

وأفغانستان وباكستان.
اإلعالم الكالس�يكي والجديد اليوم وعرب الوسائط 
الحديثة أصبح أداة فاعلة الختيار األصلح واألفضل 
للمجتمعات والحكومات س�وياً، خصوصاً بعد أن 
تح�ّول املواطن إىل صحايف، يص�ّور ويكتب وينرش 
من هاتفه الشخيص، معلقاً برأيه ورؤيته وفكره 

وأفكاره، من دون العودة إىل أحد.
لإلع�الم أعداء كث�ر، طريقه�م إىل الصحافيني هو 
اإلع�دام، ولك�ن اإلع�الم الح�ر ال يم�وت، ويبقى 
نابضاً ومرآة »ناصعة« لكشف الحقائق. ويف البالد 
العربية لألس�ف، ال يزال ُيم�ارس عى اإلعالم قمع 

»مخيف«، وظروف ترهيبية فظيعة!
القضب�ان.  خل�ف  يقبع�ون  ع�رب  صحافي�ون 
صحافيون كث�ريون مهّددون بالس�جون، والويل 
والثب�ور بقوانني قمعي�ة ال تصلح حت�ى للقرون 
الوس�طى. تمارس ضدهم التهدي�دات والضغوط 
باس�م القانون، وُتجرى محاكماته�م وفق أهواء 
أنظم�ة بوليس�ية. زم�الء كثريون ُغ�در بهم وهم 
يخدمون اإلنس�انية ويعملون لجلب الحقائق من 
ب�ني أزيز الرصاص، وآخر ذل�ك ما حدث أمس من 
اعت�داء وحيش إرهابي عى مقر صحيفة »ش�اريل 

إبدو« الفرنسية.
األكيد أن الصحافة يف البالد العربية ال تزال تنئ بني 
أداء دورها لتحقيق رس�التها وفق معايري الحرية 
تكميمه�ا  إىل  الس�اعني  و»خناج�ر«  املس�ؤولة، 
وح�رق  عليه�ا،  الخن�اق  وتضيي�ق  وتقييده�ا، 
أوراقه�ا، حتى ال تكون أداة مؤثرة وفاعلة يف حياة 
املجتمع�ات، وم�رآة عاكس�ة لحقيقة م�ا يجري 

فيها.

جميل �لذيابي

الصحافيون ينزفون... 
وُينحرون!

ب�رزت من جدي�د قضية كمي�ة اليوراني�وم املخصب يف 
إيران املث�رية للجدل بني إيران ومجموعة خمس�ة زائداً 
واح�داً. فوكالة »أسوش�يتد برس« نقل�ت عن اثنني من 
الديبلوماس�يني زعمهم�ا أن إيران وافق�ت علی اقراح 
أمريك�ي يق�يض بنقل القس�م األعظ�م م�ن اليورانيوم 
اإليران�ي املخص�ب إل�ی روس�يا. وأعلنت وكال�ة األنباء 
ه�ذه أن الواليات املتحدة وإيران اتفقتا علی ذلك اتفاقاً 
غري رس�مي يف االجتم�اع الذي عق�د يف 17 كانون األول 
)ديس�مرب( األخ�ري، وأن املفاوض�ات مس�تمرة لتعيني 
الكمي�ة التي يجب أن تنقل إلی روس�يا. ونفت املتحدثة 
باس�م وزارة الخارجية اإليرانية، مرضية افخم، االتفاق 
ع�ى ه�ذه املس�ألة، وكذب�ت الخ�رب قائلة: »ل�م يتفق 
إىل الي�وم عل�ی أي م�ن املواضي�ع«. ورأت أن مثل هذه 
املعلومات تريد التأث�ري يف أجواء املفاوضات وأن وراءها 
دوافع سياس�ية ترم�ي إىل تخريب املفاوض�ات وتعقيد 

سبل التوصل إىل اتفاق.
واعترب بعضهم أن املس�ألة طويت إثر توضيح املتحدثة 
باسم وزارة الخارجية. ولكن تكذيب وزارة الخارجية لم 
يتناول الحوار عى نقل الش�طر األعظ�م من اليورانيوم 
املخصب إلی خارج إيران، بل نفى االتفاق فحس�ب. وال 
تباي�ن أو تناقض بني ما ذكرته وكالة األنباء الصحافية 

وبني ترصيح�ات وزارة الخارجية اإليراني�ة. وما قالته 
افخ�م مفاده أن االتفاق لم ي�ربم. وينص اتفاق جنيف 
يف مادت�ه األخريه عى أن عدم االتفاق عى كل املواضيع 
يعني عدم حصول اتفاق بالكام�ل. وإذا اتفق الجانبان 
علی بعض املواضيع كمنشأة آراك أو فوردو أو غريهما، 

فال قيمة له ما لم تذلل كل مسائل الخالف األخرى.
وينص اتفاق جنيف املوقع بني إيران واملجموعة خمسة 
زائ�داً واح�داً علی وج�وب أن تقل�ص طه�ران كميات 
اليوراني�وم املخص�ب يف املرحل�ة األخ�رية وأن تخفض 
عدد أجهزة الطرد املركزي وتعدل تصميم منش�أة آراك. 
وعليه، فإن نقل قسم من اليورانيوم العايل التخصيب إلی 
روس�يا هو من القضايا املتداول�ة يف املفاوضات. ووفق 
معلومات مرسب�ة، تناولت املفاوضات مس�ألة خفض 
كمي�ة اليورانيوم املخصب. وإي�ران تملك حالياً حواىل 8 
أطنان ونصف الطن من اليورانيوم املخصب بنسبة 5 يف 
املئة. وطالب األمريكي�ون بنقل اليورانيوم املخصب إلی 

خارج إيران استناداً إلی اتفاق جنيف للتوصل إلی اتفاق 
نهائي أو »بريك آوت« )انفراج(.

وعل�ی رغ�م أن األمريكي�ني دعوا إل�ی نق�ل اليورانيوم 
املخصب إلی خ�ارج إيران، أعلن نائ�ب وزير الخارجية 
اإليران�ي عب�اس عراقج�ي أن ه�ذه الخط�وة هي من 
»الخط�وط الحم�ر« )مس�ائل محظ�ورة(، وأن إي�ران 
تع�ارض مث�ل ه�ذه الخط�وة. ولك�ن كالم الصحاف�ة 
الغربي�ة ي�دور عى موافق�ة الجانب اإليران�ي علی نقل 
اليوراني�وم املخص�ب إل�ی الخ�ارج. وزعم�ت صحيفة 
»نيويورك تايمز« األمريكية املقربة من وزارة الخارجية 
األمريكي�ة يف مطل�ع ترشي�ن الثاني )نوفم�رب( املايض 
أن إي�ران وافق�ت مبدئي�اً عل�ی نقل القس�م األكرب من 
مخزون اليورانيوم املخصب إلی روس�يا إذا أبرم االتفاق 
النهائي. ونقل�ت هذه الصحيفة عن بعض املش�اركني 
يف املفاوضات أن روس�يا وافقت علی تحويل اليورانيوم 
اإليران�ي املخصب إلی قضبان للوقود النووي تس�تخدم 

يف محط�ة بوش�هر النووية. ووفق روي�رز، أعلن مارك 
فيتزباتري�ك، مدي�ر برنام�ج من�ع االنتش�ار النووي يف 
معهد الدراس�ات االسراتيجية الدويل، أن القوی الكربی 
تريد خف�ض املخزون اإليراني م�ن اليورانيوم املخصب 
يف أي اتف�اق يعق�د ب�ني الجانب�ني، وأن ال�دول الكربی 
س�توافق علی زيادة عدد أجهزة الطرد املركزي اإليرانية 
إذا وافقت طهران علی خفض مخزونها من اليورانيوم 
املخصب. وردت وزارة الخارجية اإليرانية رداً عنيفاً عى 

هذه املعلومات )ترصيحات عراقجي(.
وثم�ة قل�ق م�ن ت�داول ه�ذه القضي�ة يف املفاوضات. 
ونتوقع من وزارة الخارجية توضيح موقفها من قضية 
نق�ل اليوراني�وم املخصب للخ�ارج والتأكي�د علی أنها 
م�ن الخطوط الحمر وأن الوف�د املفاوض لن يبحث هذا 
املوض�وع مع املجموع�ة الغربية السداس�ية. ولكن هل 
نفي افخم ينس�جم م�ع هذا املوق�ف؟ ووافقت طهران 
علی اتفاق جنيف واعتربت أنه أس�اس املفاوضات، عى 
رغم ثغراته و«إش�كاالته«. ولكّن األمريكيني يس�تندون 
إلی بنود هذا االتفاق يف مفاوضة إيران. واإلعالن املتكرر 
ع�ن موافقة إيران عل�ی نقل مخزونها م�ن اليورانيوم 
املخصب إلی روس�يا ال يجوز اعتباره محاوالت »للتأثري 

يف أجواء املفاوضات«.

أحرج النفط الصخري األمريكي منتجي النفط التقليدي من 
دول منظم�ة »أوبك« ومن خارجه�ا، هو النفط األعى كلفة 
وإنتاجاً وتصنيعاً يف العالم. وأصحاب النفط التقليدي األقل 
كلفة بفارق يقدَّر بأكثر من 50 دوالراً للربميل ال يستطيعون 
أن ينافس�وا هذا الضيف الثقيل الذي ينافس�هم يف أسواقهم 
التقليدي�ة وه�ز عرش�هم خ�الل ف�رة وجي�زة. والجميع 

يخرسون لكن ال يعرفون متى الحل وكيف سيكون.
النفط الصخري بأرقام�ه العالية أحرج املنتجني التقليديني 
بتكاليفهم املنخفضة. لكن كلفة استخراج النفط التقليدي 
من باطن األرض إىل س�طحه إذ ال تتجاوز ما متوس�طه 17 
دوالراً للربمي�ل، ال تلب�ث أن تقفز بعد تجاوز النفط س�طح 
األرض. وثم�ة أم�ر اتخذ أهمي�ة قصوى هو رق�م ال عالقة 
ل�ه بكلف�ة اإلنتاج. ه�و الس�عر التوازني أي الس�عر املقدر 
لربمي�ل النف�ط يف مش�اريع املوازن�ات الت�ي تعده�ا الدول 
املنتج�ة، األعض�اء يف »أوبك« وغري األعضاء من املس�تقلني. 

وبات الس�ؤال الت�ايل »كم يجب أن يكون س�عر الربميل كي 
تحقق الدول املنتجة موازنات متوازنة؟« يتحكم يف املستوى 
املطل�وب ألس�عار النف�ط. يراوح الس�عر التوازن�ي الحايل 
ل�دول »أوبك« بني 55 و124 دوالراً للربميل، إال أن املتوس�ط 
لغالبي�ة أعضاء املنظم�ة هو يف ح�دود 120 دوالراً للربميل. 
وه�ذه هي الحقيق�ة املرة. ولهذا الس�بب يطالب أعضاء يف 
املنظمة بخفض اإلنتاج لرتفع أس�عار النفط مرة أخرى إىل 
ما فوق 100 دوالر. لكن األسواق مشبعة بالنفط، باإلضافة 
إىل الطاق�ات اإلنتاجية الفائضة املتواف�رة يف العراق وإيران 
وليبي�ا، وهذا يؤدي إىل اس�تمرار ضعف أس�عار النفط حتى 

نهاية العام املقبل وربما أبعد.
وم�ع ظه�ور »البعبع«، أي النفط الصخ�ري، الذي بدأ يأكل 
األخرض واليابس ويقف س�داً منيعاً أمام اس�ترياد الواليات 
املتحدة النفوط الخفيفة من أفريقيا وليغلق أبواب األسواق 
األمريكية عى املنتجني التقليديني ويضيق الخناق عى الدول 
النفطية، بم�ا فيها الخليجية، ولينخفض معدل االس�ترياد 
األمريكي إىل 2.5 مليون برميل يومياً تش�مل أقل من مليون 
برميل يومياً من السعودية، بات عى دول »أوبك« البحث عن 
أس�واق جديدة أو منافسة بعضها بعضاً ومواجهة منافسة 
منتجني غ�ري أعض�اء يف املنظمة ع�ى األس�واق التقليدية. 

لكن كيف وص�ل املنتجون التقليدي�ون إىل هذه الحال وهم 
أصح�اب التكالي�ف القليلة وكيف يس�تصعبون منافس�ة 
النف�ط الصخ�ري الباه�ظ الكلفة؟ ه�ل التدفق�ات املالية 
الهائلة هي التي قلبت أمورهم فأصبحوا شديدي االستهالك 
ودخلوا يف طفرة اإلنفاق والعطايا بعد وصول أسعار النفط 
إىل 100 دوالر للربميل؟ ثمة رضورة ملحة للتفكري يف ضبط 
النفقات بعدما تجاوزت 50 ضعف كلفة إنتاج النفط، وهذا 
هم يجب أن يكون أوالً ومتفوقاً عى هم موازنة املوازنة بأي 

سعر كان للربميل.
يف غياب ترشيد اإلنفاق العام، سيصبح املنتجون التقليديون 
مدمن�ني عى أس�عار عالي�ة للنف�ط، خصوص�اً منهم من 
ينتق�دون م�ن ال يري�دون من بينه�م خفض إنت�اج النفط 
به�دف حماي�ة الحصص الس�وقية. وعى م�ن يرغب يف أن 
تصل أسعار النفط مرة أخرى إىل 100 دوالر للربميل أن يعي 

أن هذا غري ممكن يف املدى القريب.

وطن �مروز

كامل عبد�هلل �حلرمي 

شد حبال االتفاق النووي بني إيران وأمريكا

النفط الصخري حيرج املنتجني التقليديني
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دفعت فتوى الجه�اد الكفائي 
للمرجع الديني األعلى الس�يد 
علي السيس�تاني, ماليين من 
العراقيي�ن إلى حمل الس�الح 
لمقاتل�ة "داعش" تلبية، لنداء 
س�يطرة  بعدم�ا  المرجعي�ة 
عل�ى  اإلرهابي�ة  المجامي�ع 
مدينة الموصل في العاشر من 

شهر حزيران الماضي.
وتحت إطار تلك الفتوى, وجد 
اإلمام  المجاهدون في كتائب 
علي )علي�ه الس�الم( المكان 
األرض  الس�تعادة  المناس�ب 
المغتصب�ة, فلبس�وا القل�وب 
على الدروع, ووضعوا العراق 
وسيادته ومقدساته وخيراته 
نصب أعينهم, وهم يتسلحون 
وكلهم  والعزيم�ة,  بالعقي�دة 
إص�رار على درء المخاطر عن 
بلده�م عبر صد ه�ذه الهجمة 
المتطرف�ة التي تتح�رك وفق 
هدفه�ا  خارجي�ة  أجن�دات 
تقسيم البلد ونهب خيراته قبل 
وبعد احتالل مدينة الموصل .

عل�ي،  اإلم�ام  كتائ�ب  وُتع�دًّ 
م�ن أب�رز كتائ�ب المقاوم�ة 
الت�ي  العراقّي�ة،  اإلس�المية 
خاض�ت مع�ارك عنيف�ة ضّد 
تنظي�م “داع�ش” اإلجرام�ي 
في عدد م�ن المحافظات التي 
اإلرهاب, حيث  س�يطر عليها 

العسكرية  العمليات  أثمرت 
الت�ي خاضتها  الكبرى، 

ف�ي  الكتائ�ب  ه�ذه 
ص�الح  محافظ�ة 
والس�يما  الدي�ن، 
ف�ي مع�ارك تحرير 
بيج�ي،  مصف�ى 
وناحي�ة يثرب وبلد 
وغيرها  وسبايكر 
المناط�ق  م�ن 
التي  المغتصب�ة 
اس�تعادتها,  ت�م 

كم�ا أنه�ا م�ا 
تسيطر  تزال 

عل�ى 

بع�د  حش�مة،  الب�و  منطق�ة 
أن كّب�دت الدواع�ش خس�ائر 

كبيرة.
مناط�ق  بع�ض  ت�زال  وم�ا 
محافظ�ة صالح الدين تش�هد 
ويلج�أ  عس�كرية،  عملي�ات 
التنظيم اإلرهابي إلى أس�لوب 
تفجي�ر المنازل ف�ي المناطق 
التي ينتش�ر فيها لالنتقام من 
أي ش�خص ال يؤم�ن بأفكاره 

المتطرفة.
ومن�ذ ب�دء عملي�ات تحري�ر 
المناطق التي احتلها "داعش" 
ف�ي محافظات ص�الح الدين 
وغيره�ا,  واالنب�ار  وديال�ى 
وكتائ�ب اإلم�ام عل�ي تحقق 
االنتصارات المتوالية, السيما 
تل�ك الت�ي كان�ت تمث�ل مادة 
دسمة لوسائل اإلعالم, ومنها 
تحري�ر مناط�ق إس�تراتيجية 

ي�ة  حيو و
جرف  ومنه�ا 
وامرلي  الصخر 
وبلد  والضلوعية 

وبيجي.  
تتمي�ّ��ز  و
ئ����ب  كتا
م  م�����ا إل ا
بتن�ّوع  عل�ي 
مق�����اتليه�ا، 

إذ تض�ّم بي�ن صف���وفه��ا 
مق��اتلي����ن م�ن ط�وائ�ف 
عراقّي�ة  وق�ومي�����ات 
قب�ل  وق�ّد ش�كلت  متع�ّددة، 
نحو ثالثة أش�هر كتيبة “روح 
الله” والت�ي تضم 300 مقاتل 
مس�يحي ينحدرون من سهل 

نينوى.
النوعي�ة  التركيب�ة  وج�اءت 
لمقاتل�ي كتائ�ب اإلم�ام علي 
لتفن�د وتكذب األص�وات التي 
الص�ورة  تش�ويه  حاول�ت 
الش�عبي  للحش�د  الحقيقي�ة 
اإلسالمية  المقاومة  وفصائل 
عب�ر إلب�اس انتصاراتهم ثوبا 
العام  ال�رأي  لتألي�ب  طائفي�اً 
الدول�ي, ف�ي محاول�ة لخلط 
األوراق للتخفيف من الضغط 
بش�ان  والدول�ي  اإلعالم�ي 
الجرائم واالنته�اكات الكبيرة 
العناص�ر  ارتكبته�ا  الت�ي 
اإلرهابية ضد جميع مكونات 

الشعب العراقي.
وقال الحاج أبو كوثر، مسؤول 
التعبئة والتدريب والتطوير في 
الكتائ�ب، إن “كتائ�ب اإلمام 
عل�ي تض�ّم بي�ن ظهرانيها 
مقاتلين من جميع الطوائف 
والقومي�ات وه�ي وضع�ت 
نص�ب عينه�ا حماي�ة العراق 
الش�رور  والعراقيي�ن من كل 

والتنظيمات اإلرهابية”.
وأش�ار أب�و كوثر ف�ي حديث 
ل�”المستقبل العراقي” إلى أن 
"المسيحيين شاركوا في أغلب 
المعارك التي خاضتها الكتائب 
جنب إل�ى جنب م�ع مقاتلينا 

من بقّية المدن األخرى".
وأضاف أبو كوثر, بان "كتائب 
اإلم�ام عل�ي تض�م مقاتلي�ن 
من قومي�ات وديانات أخرى, 
لب�وا ن�داء المرجعي�ة للدفاع 
ع�ن الوط�ن, ومنه�ا  كتيب�ة 
)روح الله عيس�ى( التي تضم 
مقاتلين مسيح وكتيبة )جبل 
س�نجار( التي تض�م مقاتلين 
تركمان وأك�راد, وكتيبة )ثار 
األنبي�اء( التي تقاتل حاليا في 

الموصل".
ف�ان  مراقبي�ن,  وبحس�ب 
بط�والت كثي�رة وتضحي�ات 
جسام, سّجلت لكتائب اإلمام 
عل�ي، خاّص�ة في اس�تهداف 
القناصي�ن التابعي�ن لتنظي�م 
إذ  اإلجرام�ي،  "داع�ش" 
اس�تطاعت أن تقت�ل قناصين 

عّدة منهم.
المرجعي�ة  لممث�ل  وس�بق 
الدينية العليا احمد الصافي, أن 
نقل  تثمين وأشادت المرجعية 
دور المقاومة اإلس�المية في 
ف�ي  االنتص�ارات  تحقيقه�ا 

مختلف المحافظات.
م�ن جانب�ه, قال الش�يخ عبد 
الحس�ين الطائي، مدير إعالم 
كتائب اإلمام علي، أن "اإلعالم  
يلعب دوراً كبيراً في المعارك, 
فالمراس�ل والمصور يدخلون 
المع�ارك إلى جان�ب إخوتهم 
يقوم�ون  حي�ث  المقاتلي�ن, 
بتوثيق جميع أحداث المعركة, 
لينقلوا إلى الصورة الحقيقية 
ع�ن ش�جاعة المقاتلين وهم 
مش�يراً  اإلرهاب",  يدح�رون 
العس�كرية  القي�ادة  أن  إل�ى 
لكتائ�ب اإلم�ام عل�ي تتعامل 
بش�فافية عالي�ة مع وس�ائل 
اإلع�الم, كونه�ا أتاح�ت لهم 
فرص�ة االطالع عل�ى الخطط 
والتح�ركات  العس�كرية, 
الزم�ر  لتعق�ب  الميداني�ة 

التكفيرية".
وأوضح عبد الحسين الطائي, 
عل�ي  اإلم�ام  "كتائ�ب  ب�ان 
وس�ائل  بتزوي�د  متواصل�ة 
االنتصارات  باخب�ار  اإلع�الم 
التي تتحقق يوميا على مختلف 
معلن�اً  والجبه�ات",  الصع�د 
ع�ن افتت�اح قن�اة تلفزيونية 
تحت اس�م "النب�راس" خالل 
الش�هرين المقبلي�ن, لتك�ون 
الناطق باس�م كتائب  الصوت 

اإلمام علي".
من جانب أخر, أشار الطائي إلى أن 
"إعالم الكتائ�ب يضطلع بدور آخر 
مه�م للغاية بالرغم م�ن انه خارج 
جبهات القتال, يشمل متابعة أحوال 
الجرحى والمصابين وزيارتهم في 
المستش�فيات التي يرق�دون فيها 
وتقديم المساعدة والدعم المعنوي 
لهم, كما أن هذا الدور ينسحب أيضاً 
على الش�هداء, حيث يت�م زيارتهم 
لالطالع على أوضاعهم المعاش�ية 
أبناء  احتياجاتهم الس�يما  وتلبي�ة 

الشهداء".
ولف�ت الطائي إلى أنه "تم تش�كيل 
لجن�ة عليا ضمن تش�كيالت كتائب 
اإلم�ام علي تضم مديرية الش�هداء 
واإلدارة  والتعبئ�ة  والجرح�ى 
احتياج�ات  لمتابع�ة  واإلع�الم 
الطلب�ة م�ن ابن�اء الش�هداء عب�ر 
زي�ارة المدارس للوق�وف على أهم 
احتياجاتهم من مس�اعدات وهدايا 

ومستلزمات مدرسية".
وتتوّف�ر ل�دى الكتائب تس�جيالت 
فيدوية وفوتغرافي�ة عن العمليات 
ه�ذه  الحرك�ة  وتوّث�ق  القتالي�ة، 
المع�ارك من أجل األجي�ال القادمة 

لتقدم لها صورة عن الدفاع 
المش�رف ال�ذي قدمت�ه المقاومة 

اإلسالمية عن أرض العراق.
وقّدمت كتائب اإلمام علي عدداً من 
الشهداء في س�احات الوغى، وهي 
تفخر بوضع صورهم في الطرقات 
وفي مّقراتها، ألنهم قّدموا بطوالت 
وه�م يخوض�ون معارك مش�ّرفة، 

ولم يسقطوا إال وهم واقفين.
ويّصر قادة كتائب اإلمام علي على 

مواصل�ة القت�ال حّت�ى تحرير آخر 
ش�بر م�ن أرض العراق م�ن براثن 

اإلرهاب.
فصائ�ل  ب�ان  مراقب�ون,  وي�رى 
له�ا  كان  اإلس�المية   المقاوم�ة 
دورا واضح�ا وريادي�ا للمحافظ�ة 
على وحدة النس�ج العراقي وحقن 

الدماء.
وكان تنظيم" داعش" اإلرهابي 

يخط�ط إلى انتش�ار موس�ع 
يصل جنوب العراق ويتمركز 

بالفاو ولكن قوات الحش�د 
الشعبي وفصائل المقاومة 

قد افش�لوا هذا المخطط 
بالمناب�ع  وحصره�م 

التي خرجوا منها.
االنتصارات  وش�كلت 
الحش�د  حققها  الت�ي 
وفصائ�ل  الش�عبي 
المقاومة االس�المية 
معنوي�ا  حاف�زا 
محاربة  ف�ي  مهما 
الس�يما  "داع�ش" 

األمني�ة   للق�وات 
"مؤام�رة  بع�د 

الموصل".
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احلسين  عبيد  الشييخ 
الطائيي : كتائيب اإلميام 
بشيفافية  تتعاميل  عيي 
عاليية مع وسيائل اإلعالم 
ونضطليع بييدور هيييام 
يف رعاية عوائل الشهداء 

و اجلرحى

كوثير:  أبيو  احلياج 
أكثير مين 300 مقاتل 
يقاتليون  مسييحي 
إىل جانبنيا.. ولدينا 

كتيبيية تقييياتيييل
فيي املييوصييل
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وم�ن ه�ذا نس�تنتج بان 
قوافل الش�هداء الت�ي تقدمها 
المقاوم�ة اإلس�امية يومي�اً 
ف�ي جبه�ات القت�ال ومنه�ا 
كتائب اإلم�ام علي, ال تقتصر 
عل�ى مك�ون أو مذهب معين, 

ب�ل تش�مل جمي�ع  العراقيين 
انتفض�وا  الذي�ن  الش�رفاء 
لوطنه�م وش�رفهم وأرضهم 
ومقدساتهم بعيدا عن المذهب 

بذل�ك  مقدمي�ن  والمعتق�د, 
رس�ائل اطمئن�ان  لألصدقاء, 
وتحذير لألعداء, بان العراقيين 
يرفضون تقسيم بلدهم تحت 

أي ذريعة, فض�ا عن أنهم يد 
واحدة لضرب كل من تسول له 

نفسه باالعتداء على الباد.
ودعت المرجعية الدينية  في، 
13 من شهر حزيران الماضي 
، المواطني�ن ال�ذي يتمكنون 
من حمل الس�اح للتطوع في 
صفوف القوات األمنية للدفاع 
عن الع�راق، وأش�ارت حينها 
إلى أن الع�راق يواج�ه تحدياً 
كبي�راً، مؤكدة أن مس�ؤولية 
ه�ي  لإلرهابيي�ن  التص�دي 
مسؤولية الجميع وال تختص 
بطائفة دون أخ�رى أو طرف 

دون أخر.

اإلمام علي".
من جانب أخر, أشار الطائي إلى أن 
"إعام الكتائ�ب يضطلع بدور آخر 
مه�م للغاية بالرغم م�ن انه خارج 
جبهات القتال, يشمل متابعة أحوال 
الجرحى والمصابين وزيارتهم في 
المستش�فيات التي يرق�دون فيها 
وتقديم المساعدة والدعم المعنوي 
لهم, كما أن هذا الدور ينسحب أيضاً 
على الش�هداء, حيث يت�م زيارتهم 
لاطاع على أوضاعهم المعاش�ية 
أبناء  احتياجاتهم الس�يما  وتلبي�ة 

الشهداء".
ولف�ت الطائي إلى أنه "تم تش�كيل 
لجن�ة عليا ضمن تش�كيات كتائب 
اإلم�ام علي تضم مديرية الش�هداء 
واإلدارة  والتعبئ�ة  والجرح�ى 
احتياج�ات  لمتابع�ة  واإلع�ام 
الطلب�ة م�ن ابن�اء الش�هداء عب�ر 
زي�ارة المدارس للوق�وف على أهم 
احتياجاتهم من مس�اعدات وهدايا 

ومستلزمات مدرسية".
وتتوّف�ر ل�دى الكتائب تس�جيات 
فيدوية وفوتغرافي�ة عن العمليات 
ه�ذه  الحرك�ة  وتوّث�ق  القتالي�ة، 
المع�ارك من أجل األجي�ال القادمة 

لتقدم لها صورة عن الدفاع 
المش�رف ال�ذي قدمت�ه المقاومة 

اإلسامية عن أرض العراق.
وقّدمت كتائب اإلمام علي عدداً من 
الشهداء في س�احات الوغى، وهي 
تفخر بوضع صورهم في الطرقات 
وفي مّقراتها، ألنهم قّدموا بطوالت 
وه�م يخوض�ون معارك مش�ّرفة، 

ولم يسقطوا إال وهم واقفين.
ويّصر قادة كتائب اإلمام علي على 

مواصل�ة القت�ال حّت�ى تحرير آخر 
ش�بر م�ن أرض العراق م�ن براثن 

اإلرهاب.
فصائ�ل  ب�ان  مراقب�ون,  وي�رى 
له�ا  كان  اإلس�امية   المقاوم�ة 
دورا واضح�ا وريادي�ا للمحافظ�ة 
على وحدة النس�ج العراقي وحقن 

الدماء.
وكان تنظيم" داعش" اإلرهابي 

يخط�ط إلى انتش�ار موس�ع 
يصل جنوب العراق ويتمركز 

بالفاو ولكن قوات الحش�د 
الشعبي وفصائل المقاومة 

قد افش�لوا هذا المخطط 
بالمناب�ع  وحصره�م 

التي خرجوا منها.
االنتصارات  وش�كلت 
الحش�د  حققها  الت�ي 
وفصائ�ل  الش�عبي 
المقاومة االس�امية 
معنوي�ا  حاف�زا 
محاربة  ف�ي  مهما 
الس�يما  "داع�ش" 

األمني�ة   للق�وات 
"مؤام�رة  بع�د 

الموصل".
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س�نفتت��ح قن��اة 
خ��الل  فض���ائ�ي�ة 
شهري�ن.. ول�دي�ن�ا 
توثيق يومي ملالحم 

مقاتلينا اإلبطال
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للكاتب البا�سكى: اإجناثيو اإلديكوا 
ترجمة: اأبو همام عبد اللطيف 

عبداحلليم 

كان ين�ام ف�وق دك�ة خش�بية، س�اقاه 
مضمومت�ان، س�اعده األيس�ر يدف�ئ به 
معدته، ويتخذ األيمن وس�ادة، مش�دودا 
أنام�ل  ف�ى  مخدوش�ا  األس�فلت،  نح�و 
أصابعه الغليظة، الخشنة، المنتفخة مثل 
الكرات، وين�ام فوق دك�ة باهتة، نخرها 
السوس، إحدى رجلى البنطلون مرفوعة 
قليال، تجعل رؤية لحم الس�اق الش�احب 
متاح�ة، الزغ�ب كثي�ر، الج�ورب بن�ى، 
مجعد، حزين، به رقع فى األسفل، بألوان 
ضاربة للزرقة، تخرج من حذائه األسود، 
كان الرج�ل النائ�م فوق الدكة الخش�بية 
يبكى فى النوم، رقيقا، ضئيال، مثل طفل 

مريض.
المزهرة  الشارع موحشا،واألشجار  كان 
حديثا، تفىء ظالال كثيرة يشطرها ضوء 
المصابيح فى الس�ماء بقع�ة ضباب فى 
طريق سانتياجو، وومضات النجوم تنقر 

النوم فى أعين حراس الليل.
تسمع خطوات وانية الثنين من الحرس، 
حديثهم�ا خاف�ت، وثمة ف�أرة فى حفرة 

تلتهم فى حذر بقية طعام األطفال.
الحارسان يقطعان الوقت خطوة خطوة، 
يتحدث�ان ف�ى أمورهم�ا الخاص�ة، كانا 
حارسين كهلين، لهما أوالد كثيرون، حين 
ينتهيان من عملهما يعمالن عمال آخر فى 
أى م�كان لكى يكمال النفقات، حييا بوابا 

ليليا يجلس على عتبة الباب.
مساء الخير، كيف حالك؟

مساء الخير، بصحة ونوايا حسنة.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.

فت�ح  س�يرهما،  الحارس�ان  يتاب�ع 
أحدهما كنانت�ه، وأخرج منه�ا لوحا من 

الشيكوالته.
أتريد؟

ال، إننى أدخن.
إن هذا تصنعه لى زوجتى لئال أجوع ليال.

كن�ت أقول لك إن أخ�ت زوجتى تعمل فى 
مصنع، وهذا يس�اعدنا كثي�را اقتربا من 
الدكة التى ين�ام فوقها الرجل الذى يبكى 

وهو نائم.
هال نجلس قليال؟

حسنا، البد أن تكون هنا دكة.
يفتش الحارسان فى الظالل.

ها هنا دكة.
الضوء الذى ينش�ره عم�ود النور القريب 

يش�طر الدكة فى أحد أطرافه�ا، والرجل 
النائ�م فوقه�ا كان فى الجان�ب المظلم، 
ُتبّيض�ه ف�ى قذارة الس�ائق المكش�وفة، 

بينما كان الحارسان على خطوات منه.
من هناك؟

الحارس صاحب الش�يكوالته أظهر عدم 
االهتمام عند رؤيته.

سكران.
الح�ارس ال�ذى تعم�ل أخ�ت زوجته فى 
المصنع، ومس�اعدتها له حسنة لم يرتح 
النش�غال الدك�ة، ونس�ى الرحم�ة، فمن 

الممكن أن يكون النائم ابن سبيل.
ليك�ن س�كران، أو صاحي�ا، فالب�د م�ن 

إيقاظه.
لكن إيقاظه لم يكن الزما، فقد اس�تيقظ 
الرجل وحده، بس�ط ساقية نحو األرض، 
جلس، معه منديل أبيض مصفر، مقطوع 
م�ن جهة، ربما يك�ون مأخوذا من مالءة 

قديمة جدا، مسح به الدمعة األخيرة.

ماذا؟
ماذا تصنع هنا، أال تعرف أن النوم ممنوع 

على دكك الشوارع؟
استغرب الرجل.

ن�وم؟ آه، نعم، لقد غلبن�ى النوم، لكن لى 
بيتا، أال تعرفان؟

لى بيت، إننى خرجت الستنش�اق الهواء، 
وجلست، إنكما تعرفان.

انحرف الحارسان إلى الجانب اآلخر.
ال يبدو أنه سكران.

ه�ذا أس�وأ، البد م�ن رؤية بطاقت�ه، قال 
الحارس صاحب الشيكوالته :

فلنر، أال تتفضل بإظهار بطاقتك؟
البطاق�ة؟ متعجبا، البطاقة؟ تكاد كلماته 

تخرج حرفا حرفا.
نعم، يا رج�ل، أليس لديك ورقة تقول من 

أنت؟
وق�ف الرجل، كان ربع�ة، يمكن أن يكون 
ف�ى األربعين، غي�ر حليق الذقن، ش�عره 
مرج�ل من جه�ة، والجهة األخ�رى التى 
اس�تند عل�ى ذراع�ه نحوه�ا لين�ام غير 
مرجلة، شعره منفوش، تتوارى الشعرات 
البيضاء فى عارضه األس�ود، وحين تهب 
الري�ح تظه�ر البيض�اء واش�ية بهرم�ه، 
تجعله يبدو مس�تهلكا ج�دا، مثل المنديل 
الذى مس�ح به دمعة الن�وم، ألح الحارس 

صاحب الشيكوالته:

أليس لديك ورقة تقول من أنت؟

أدخ�ل الرج�ل يديه مس�رعا ف�ى جيوب 
جاكتت�ه، انتظر الحارس�ان، نظ�ر الرجل 

إلى ثيابه.
آه... لق�د لبس�ت ه�ذه الجاكت�ة القديمة 
ألظل بها فى البيت، أال ترون؟ ترك الرجل 

يديه ترتخيان بجانب جسمه.

ال، ليس معى هنا أية وثائق.
أتقيم قريبا من هنا؟

تردد الرجل.
نعم حسنا، ليس قريبا جدا، إننى تمشيت 

إلى هنا...
الحارس الذى نس�ى الرحمة، كان فى يده 

نوته: اسمك؟
خوسيه فرناندث لويناجا
خوسيه فرناندث لو..... ؟

غم�ز الحارس بعينه، وع�وج فمه، ونص 
أذنه.

لويناجا، لكن يا س�يدى إننى أس�تطيع أن 
أشرح لك....

حدد إجابت�ك، ما تح�ب أن تقوله قله فى 
قسم الشرطة.

ما وظيفتك أو مهنتك؟
أن�ا اآلن ماٍش... وإن كان�ت وظيفتى من 
قبل أس�طى لدعم ألواح الخشب، كنت فى 
الموان�ي، ضع�ف بصري، لم أع�د أصلح، 

أستخدم نظارة، تركتها فى البيت.
تابع الحارس أسئلته:

أين تسكن؟
بجانب النهر، قريبا من الجسر الكبير.

فى أى شارع؟
ليس شارعا بالتحديد.
كيف أنه ليس شارعا؟

ال، إننا نعيش هنالك مجموعة من األسر.... 
الش�يكوالته  صاح�ب  الح�ارس  قط�ع 

األسئلة. حس�نا، فلتصحبنا، ولتشرح كل 
ذلك للمأمور.

أخذ خوس�يه فرنان�دث لويناجا يرتجف، 
توسل ضارعا:

بالله عليك، دعنى أمشي، فإن لى ابنا....
حسنا جدا، لكن عليك أوال أن تصحبنا، إنه 

مجرد روتين.
دس خوس�يه فرنان�دث لويناجا يديه فى 
جيب بنطلونه، وشرع يمشي، والحارسان 

يحيطان به.
شجعه الحارس صاحب الشيكوالته:

إن�ه أمر بس�يط يا رج�ل، علي�ك أن تثبت 
شخصيتك، وكل شيء تمام.

وأضاف صاحبه:
حماق�ات،  أي�ة  ببال�ك  يخط�ر  ال  واآلن، 

مستغال الظلمة.
عن�د الم�رور عل�ى الب�واب الجالس على 

عتبة الباب، قال البواب:
مساء الخير، ماذا فعل هذا؟

ال ندرى مساء الخير.
جرت الف�أرة فى ممر الجحر، ضاعت فى 
ظالل األشجار، شرع البواب يلف سيجارة 
فى تقتير، مفكرا أن اللصوص حاليا أكثر 
م�ن ذى قبل، حينما قدم م�ن قريته فتي، 
إلى العاصمة بمش�ورة عم ل�ه، بحقائبه 
ف�ى المحط�ة، صفق�ت بع�ض األي�دي، 
ضرب الب�واب بمقرعته حاف�ة الرصيف، 
بعدها أخرج ساعته، الساعة الرابعة، ظل 
يفك�ر، يفكر ف�ى أن الذى ين�ادى البد أن 
يكون دون خوس�يه الذى يعيش فى رقم 
7 وال�ذى يعود كل ليلة س�كران إلى بيته، 

ذهب إليه.
نعم، إنه دون خوس�يه فى رقم 7، والذى 

يعود كل ليلة سكران إلى بيته.
مساء الخير، دون خوسيه.

تمتم دون خوسيه، وتبختر فى اشمئزاز:
م�اذا فعل ه�ذا الرج�ل الذى قب�ض عليه 

الحارسان؟
ال أدري، دون خوسيه، ربما حاول السرقة. 
أش�عل البواب نور المدخل، وبس�ط يده، 

دس فيها دون خوسيه ريالين.
وفى القس�م أدلى الحارس�ان ببياناتهما، 
وت�ركا خوس�يه فرنان�دث لويناج�ا مع 
المأم�ور رج�ال س�مينا،  المأم�ور، كان 
رفيق�ا، ذا مي�ل ش�ديد إلى ح�ل الكلمات 
المتقاطعة، بعد قليل خ�رج يتبعه الرجل 

المقبوض عليه.
اس�مع أيها الح�ارس، ليجل�س هذا حتى 
السابعة والنصف، بعدها يصحبه أحدكما 
إلى بيته، للتأكد من هويته، إذا كان شيء 
واضح�ا تمام�ا فال ش�يء، وإذا ل�م يكن 

فليعد مرة أخرى هنا.

جل�س خوس�يه فرناث�دث لويناج�ا على 
مقعد أصف�ر، ش�بك ذراعيه، مال رأس�ه 
عل�ى صدره، ق�دم ل�ه الح�ارس صاحب 

الشيكوالته علبة سجائره.
دخن يا رجل.

شكرا، ال أدخن، لقد أقلعت عن التدخين.
يض�رب  المأم�ور  ظ�ل  المكت�ب،  وف�ى 
أخماس�ا ألس�داس بحث�ا عن كلم�ة تبدأ 
بحرف »الهاء« وتنتهى بحرف »الهمزة«.

تشكى خوسيه فرناندث للحارس:
إننى رجل ش�ريف، لم أفعل شيئا سيئا، ال 

أدرى لماذا أظل هنا؟
اه�دأ، فبع�د قلي�ل أصحب�ك، وكل ش�ىء 

تمام.
»كل شئ تمام« هى العبارة المفضلة لدى 

الحارس.
أخذ يشرح خوسيه فرناندث لويناجا:

لق�د خرجت م�ن بيتى أتمش�ي، أتعرف؟ 
ل�دى طف�ل مري�ض، مرضا خطي�را وقد 
ظلل�ت ليالى طواال س�هران بجانبه، دون 
ن�وم، بعد ذلك أذه�ب للعم�ل، أتفهم؟ لذا 
بقيت عل�ى الدكة، كنت مجه�دا، وأود أن 

أنام فى سالم.
فهم الحارس كل شىء.

لك�ن يا رج�ل، من ال�ذى يخط�ر بباله أن 
يخرج من داره دون بطاقة؟

ه�ى  والتعليم�ات  تعليم�ات،  عندن�ا  إن 
التعليمات .

مر الوقت، دقت س�اعة القس�م الضخمة 
السابعة والنصف.

جاهز؟ هيا بنا.
حينما وص�ال إلى الجس�ر الكبي�ر، تقدم 

خوسيه فرناندث لويناجا بضع خطي.
إننى أعيش هنا أيها الحارس.

نزال إل�ى منحدر، حي�ث تنهض أخصاص 
مبينة من الطوب اللبن وقطع الصفيح.

هذا هو بيتي، تفضل أيها الحارس.
أطل الحارس برأس�ه، امرأتان جالس�تان 
عل�ى مقعدي�ن صغيري�ن، ينظ�ران إل�ى 
مائدة خشبية بيضاء، فوقها يتمدد طفل، 
وفى ركن هنالك فوق حشية ثالثة صبية، 
ينظرون بدهش�ة إلى الح�ارس الذى مال 

برأسه.
تقدم يا سيد خوسيه، لقد وضح األمر.

أخرج الحارس ش�يئا من جيبه ودسه فى 
يد خوسيه. وداعا خوسيه.

ماذا؟
أسرع الحارس، استقرت فى يدى خوسيه 
المجعدتين القذرتين المرحومتين ورقتان 

من فئة خمس بيزتات.
كان طفل خوس�يه ينام فى س�الم، وفى 

األصيل حملوه إلى المقابر.

أود أن أنام يف سالم
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ينفض الغبار عن درر اجلنوب يف  اجلميلة واملقّدس 
ممدوح فّراج الّنابي

رؤية نقدية مس�تقاة من ذات ش�اعر، َيبحث عن 
الجمال في النصوص التي يقرأها

عن كتاب الهالل عدد سبتمبر/أيلول 2014، التابع 
لمؤسس�ة دار اله�الل بالقاه�رة صدر للش�اعر 
والباحث األنثربولوجي فتحي عبدالسميع كتابه 
النق�دي األّول »الجميل�ة والُمق�ّدس«، بع�د ِعّدة 
دواوي�ن منها )“الخيط في ي�دي”، هيئة قصور 
كت�اب  المح�ارب،  و”تقطيب�ة   ،1997 الثقاف�ة 
حتح�ور” 1999، و”خازن�ة الم�اء”، المجل�س 
األعلى للثقافة 2002، و”فراش�ة ف�ي الدُّخان”، 
الهيئة المصرية العام�ة للكتاب 2008، و”تمثال 
رمل�ي”، الهيئة المصرية العام�ة للكتاب 2012. 
و”الموت�ى يقفزون من الناف�ذة، تجليات أدبية” 
� الهيئة العامة لقص�ور الثقافة 2014(. وكتاب 
يدخل في إط�ار الكتب التي تهتم باألنثربولوجيا 
بعنوان »القربان البدي�ل، وطقوس المصالحات 
الثأري�ة ف�ي صعي�د مصر« ع�ن ال�دار المصرية 

اللبنانية )سيصدر قريًبا(.
د للقارئ أنه ليس بصدد كتاب  عنوان الكتاب يمهِّ
نق�دي تغل�ب علي�ه التنظي�رات والمصطلح�ات 
النقدية، والرس�ومات واألشكال التي دأب النقاد 
األكاديمي�ون على تصديرها للق�ارئ الذي صار 
َعزوًفا عنه. على كلٍّ ينأى الكاتب بكتابه عن هذا، 
وُيقدِّم هنا رؤية نقدية ُمس�تَقاة من ذات شاعر، 
َيبح�ث عن الجمال ف�ي النصوص الت�ي يقرأها، 
متخًذا م�ن الجمال معي�اره األّول واألخير، دون 
ل الّنص.  أن ُيقلِّ�ل ِمن العناصر األدبّية التي تش�كِّ
فالجميلة على حدِّ تعبيره ه�ي الكتابة اإلبداعّية 
عل�ى اخت�الف أنواعه�ا وأجناس�ها، له�ذا ن�راه 
ُمتعجًبا في بداية الدراس�ة عن الس�بب الحقيقي 
من »انفصاِل األدب عن مصطلح الفنون الجميلة 
الذي يتّم تداوله ليعبِّر عن فنوٍن مثل الموس�يقي 
والرس�م، والنح�ت« حت�ى وإن رأى البع�ض أن 
الكتابة اإلبداعية تحم�ل قيًما معرفية إال أّن هذه 

الكتابات ال ُتحلِّق ف�ي صدورنا أو َتلمس أعماقنا 
بهذه القيمة وحدها، وإنم�ا الكتابة � من وجهة 
نظ�ره � تحم�ل معادل�ة تجم�ع عناصره�ا بين 
الفكرة والروح اإلنس�انية التي تتوازى مع قيمة 
الجم�ال التي ُندرك بها جوهر األش�ياء وعمقها. 
وم�ع التأكيد عل�ى القيمة الجمالية ف�ي الكتابة 
التي ُتمثِّل المحور األساس�ّي فيها إال أّنه ال يعني 
هذا أْن تجور على بعض العناصر التي تس�اعدها 

لتكمل رسالتها.
ويرى أن الكتابة ته�دف ضمن ما تهدف إليه إلى 
ر اإلنس�ان داخلًيا، والتص�دي لهيمنة العلم  »تحرُّ
الُمطلقة، وانفراده وحده بكل اهتمامنا« وهو ما 
ال يتضمن في ثناياه بأّي حالة من األحوال تقلياًل 
من أهمي�ة العلم، بل فقط يريد أن يش�ير إلى أن 
اإلنس�ان يدفع ثمًن�ا باهًظا بس�بب هيمنة العلم 
بش�كل أحادي، َنَتَج عنها أن صار اإلنس�ان أشبه 
بكائن�ات هّش�ة، تفتقد هذا التناغم واالنس�جام 
والت�وازن والبني�ان الداخل�ي القوي ال�ذي كان 

س�ائًدا في ظ�ّل غيبة التأثي�ر اأُلح�ادي كما هو 
الحال في العصور القديمة حيث عرفت الّسعادة 
والّس�الم العمي�ق، وهو م�ا ينش�ده المؤلف في 

الكتابة بصفة عامة.
الكات�ب يناقش ص�راع الُمبدع م�ع المقّدس من 
خالل صراعه الجمالّي والداللّي مع األس�طورة، 
ويتط�رق إلى عالقة الخرافة بالمقدس والكيفّية 

التي تظهر بها
ل به على  الحقيقة أن الكاتب لم يفقْد رهانه المعوِّ
أهمي�ة »الكتابة في دفع الحي�اة وإبراز جمالها« 
قات التي َتقُف في  رغم كاف�ة الُمْحِبطات والُمعوِّ
د  طري�ق تحقيق دوره�ا المأمول، وهو م�ا يؤكِّ
�اعر وعدم تخليِّه ع�ن دوره، فيعلِّق آماالً  ُنبل الشَّ
عل�ى الُكتَّاب في ِظلِّ الوضع اإلنس�انّي المعاصر 
بماديته المتّوِحش�ة، أن يش�ّدونا ويحّررونا ِمن 
�َرك المادي الكبير، واستعادة الحكمة  قبضة الشَّ
المفق�ودة وتحقيق التناغم بي�ن الروح والعقل. 
وهم بهذا يدخلون في الرَِّحاب الواسع للمقّدس. 

بهذه اإلش�ارة يصل إلى الطرف الثاني من عنوان 
الكتاب فيقول »ال نتناول موضوع المقّدس بقدر 
م�ا نتناول عالق�ة الكتابة اإلبداعي�ة بالمقدس« 
وه�ي العالق�ة الت�ي يراه�ا »ليس�ت ميكانيكية 
جامدة« بل هي مرنة وخاضعة في االعتبار األّول 
، وبذلك يقتصر  لظ�روف ُكّل كاتٍب وربما كّل نصٍّ
دوره في إظهار الكيفية التي يظهر بها المقّدس، 
وه�ذا عن طري�ق »عالقة الكتاب�ة بالمقّدس من 
خالل بع�ض النماذج اإلبداعّية ف�ي إطار التحام 

الشكل بالمغزى، ووحدة الجمالي والداللي«.
َس�َعى الكات�ب ف�ي مقدمته التي ج�اءت طويلة 
نسبًيا إلى عرض أفكاره الخاّصة بعملية التذوق، 
وأيًضا بآليات الكتابة ومعاييرها، ومن ثّمة غلب 
اإلسهاب في عرض أطروحاته وتخيالته للكتابة 
وأيًضا لمفه�وم المق�ّدس وإن كان كل هذا جاء 
في إطار فكرته األساس�ية عن الكتابة/الجميلة 
والمقّدس، التي اس�تطاع أن يق�وم باختبارهما 
تطبيقًي�ا عل�ى مجموعة النصوص التي اش�تغل 

د أن فكرة المقّدس لم تكن سّباقة  عليها، بل ويؤكِّ
للكتاب�ة بل أّنه اكتش�ف أن الّنصوص )ش�عًرا أو 
نث�ًرا( التي َعم�ل عليها في س�نيٍّ ُمختلفة تدور 

جميعها حول المقدَّس بشكٍل ما.
وق�د ج�اء الكت�اب في ثماني�ة فص�ول تناغمت 
د الفكرة التي َطرَحها في مقدمته  جميعه�ا لتؤكِّ
َوَحَملَه�ا عن�وان الكتاب األصل�ي. الفصل األول 
قة والحروف المقّدس�ة«  عنون�ه ب�»اللُّغ�ة الخالَّ
وفيه تناول عالقة اللُّغة بالمقّدس، حيث اللّغة لم 
تنفصل في نش�أتها عن المقّدس حتى أن الكلمة 
ف�ي ثقافات العالم القديم مرادفة لفعل النش�أة. 
وفي الكتاب بحث حول »عالقة السحر« بالكتابة 
اإلبداعية من ناحية وبالمقدس من ناحية أخرى، 
ويرجعه�ا المؤل�ف إلى عالقة قديم�ة ترجع إلى 
زم�ٍن بعيٍد، بل إن عالقتنا بالس�حر يراها الكاتب 
عالقة مزدوجة، فهناك وجهها الغائر في مسيرة 
اإلنس�ان، متمثِّالً في ديان�ات ومعتقدات قديمة، 
وهن�اك وجهها المرتب�ط بالجم�ال الطبيعّي أو 

الجمال الفنّي.

َرك المادي الكبير التحّرر من قبضة الشَّ
م�ن ث�م يناق�ش الكات�ب ص�راع الُمب�دع م�ع 
المق�ّدس م�ن خالل صراع�ه الجمال�ّي والداللّي 
م�ع األس�طورة، ويتطرق إل�ى عالق�ة الخرافة 
بالمقدس والكيفّية التي تظهر بها، وإن كان ثمة 
تأكيدات يح�رص عليها أثناء تناول�ه للموضوع 
أوالً تحديده الفارق بين الخرافة واألس�طورة ثّم 
كشف مظاهر تلك العالقة، والكيفية التي يتناول 
به�ا المب�دُع تل�ك الم�اّدة الخرافية الت�ي يمتلئ 
به�ا واقُعن�ا، وكيف ينح�ت منها عم�ال فنًيا حيًّا 
وعجيًبا، وكيف ُيس�رِّب بش�كٍل فنّي موقفه ِمن 
تلك الماّدة الخرافية. وقد أوقف الكاتب جانبا من 
بحثه عل�ى أوجه العالقة بين المّدنس والتصوف 
الش�عبي، الذي ُيعبِّر ع�ن أفكار صوفّي�ة جزئّية 

وليس تجربة صوفية بالمعنى الحرفي للكلمة.

ودراسته لم تكن مجرد استقصاء لهذه الظاهرة 
وأعدادها الغفيرة التي تمتلئ بها النجوع والقرى 
وإنما رّكز »على أثر التصوف الش�عبي في توليد 
جماليات معينة، واالس�تفادة من تلك الجماليات 

في تمرير رسالة المبدع بشكل فني«.
ثم يبحث الكاتب في عالقة المبدع بالُمقّدس من 
خ�الل حكايات الجان، وإن كن�ا نرى كان األجدر 
ب�ه أن يضّم�ه إل�ى الفص�ل الخ�اص بالمقدس 
والخرافة، لما بينهما من أواصر ممتدة وعالقات 
مش�ابهة، وقد أوقف دراس�ته فيه عل�ى تجربة 
كتابي�ة تق�وم عل�ى »تل�ك الحكاي�ات الحّية في 
ثقافتن�ا، والكيفية التي تعامل فيه�ا المبدع مع 
تل�ك الحكاي�ات«. وي�درس العالقة بي�ن الكتابة 
والمق�ّدس من خالل )الرعوية( كجنس ش�عري 
قدي�م، ويص�ل أخي�را إل�ى درس عالق�ة الُمبدع 
بالمق�ّدس من خ�الل الحكاية الش�عبية وكيفية 

استيعابها لنموذج أسطوري مقّدس.
ليس�ت فكرة المقّدس وحدها ه�ي الخيط الذي 
يجم�ع بين دراس�ات الكت�اب، وإنم�ا ثمة خيطا 
مهّم�ا وهو أّن معظم الدراس�ات ه�ي عن ُكتَّاب 
من الجنوب، لما يراه الكاتب � وهو واحد منهم- 
ًق�ا أكث�ر م�ن غي�ره م�ن ُكّتاب  )وإن كان ُمتحقِّ
الجن�وب( ِمن إهم�اٍل وإجحاٍف لح�َق بالكثيرين 
منه�م، وإْن كّن�ا نس�تلمح منه إش�ارات النتقاد 
الواق�ع الثقاف�ي ال�ذي ال يلتفت إال لمن ُتس�لط 
عليه األضواء ِمّمن يعيش�ون في المركز أو حتى 
يعيش�ون في األط�راف لكن تربطه�م صداقات 
وعالق�ات ومصال�ح بم�ن يتص�ّدرون المش�هد 
األدب�ي وإدارته.الكات�ب به�ذا اله�دف يخل�ص 
لقضيته التي جعلها شعاًرا في الحياة، ال يهادنها 
أو حت�ى يتغاض�ى عنها يوًما، فص�ارت أيقونته 
التي يرددها في كل مناس�بة ومن على كل منبر، 
أن اكتش�اف أديب أيًّا كان جن�س كتابته لهو أمل 
وبعث جديد للحياة من الموات الُمحبط والُمحدق 

بنا من كل ِّجانٍب.

»عىل باب اهلوى«
 

»عل�ى باب الهوى« رواية لألديب األردن�ي صبحي فحماوي، صدرت في 
سلس�لة إبداع عرب�ي عن هيئة الكتاب، بمقدم�ة للدكتور مدحت الجيار 
الذي يكشف فيها أن هذه الرواية »تسرد أحداث يوميات من عام 1982، 
تأخ�ذك من مطار عّمان في األردن، مروراً بمط�ار ميالنو في إيطاليا، 
إل�ى مطار ميوني�خ، هل نقول إنه�ا رواية أدب رح�الت أم أنها رواية 

واقعية سحرية؟ ...
الرواية تقع في 220 صفحة من القطع المتوس�ط، ومما جاء فيها: 
»أس�تغرب ه�ذه األلمانيا العظم�ى التي تقتصد ف�ي نفقاتها، بينما 
تهدي إلى إسرائيل أحدث األس�لحة والغواصات الحربية المصممة 
لتحم�ل رؤوس�اً نووي�ة، وتقدم له�ا مختل�ف أنواع المس�اعدات 

المليارية والمعنوية غير المشروطة مجاناً«.

»رجل العواطف..يميش عىل احلافة «
 

» رجل العواطف.. يمش�ي على الحافة« عنوان المجموعة القصصية لألديب 
عبده جبير، التي تأتي ضمن مش�روعه إلصدار أعماله الكاملة عن دار آفاق، 
وتض�م 24 قصة قصي�رة، تدور ف�ي مواقف إنس�انية وحياتي�ة مختلفة، 
وبعضه�ا عن ش�خصيات حقيقي�ة التقاها.من أج�واء المجموعة: »حين 
الحظ يوس�ف الصديق نظرات االس�تنكار في عيون الم�ارة المتزاحمين 
في ش�ارع سليمان باشا وسط القاهرة، قرر أن يتخلص من هيئة الفنان 
التي كان عليها منذ سبعة عشر عاماً، حين كان في السابعة والعشرين، 
واتجه إلى الكشك القريب من زاوية الميدان ليشتري آلة حالقة جديدة، 

ليجز لحيته الكثة الشعثاء، التي غزاها الشيب من كل ناحية «.
م�ن عناوي�ن المجموع�ة: »المقابل�ة«، »الالع�ب«، »نهاي�ة اللعب�ة«، 

�ساعة واحدة
جواد ال�سالل

ساعة واحدة • 

تقتات دهشة

حين ادركها .... الفجر

كان يابسا

مثل ليل .... بارد

لم تكن نافذتها

سوى باب جهنم

االوسط

وعقارب الساعة 

تيتمت

منذ قرون 

رقصت دفئا

وهي تتمتم

يالله

شهقت ... وكانت السماء

وعدا

والثلوج ... دموع

يا ابي 

امهلني صيفا

وهبني 

لذة جميلة

لذة ... الرجوع



ديال�ى  جس�ر  المدائ�ن-  منطق�ة  ف�ي  يوج�د 
"مس�توصف الس�اهرون" ويقع ف�ي محلة 101، 
وه�ذا المركز يعم�ل بنظام الدوام الرس�مي حيث 
يغلق ابوابه يوم الس�بت باعتباره يوم عطلة، فيما 
يرج�و مراجعو المس�توصف من المرض�ى الذين 
اغلبهم نس�اء واطفال، لو بادرت الجهات المعنية 
ف�ي وزارة الصحة باصدار امر اداري يفيد  بالدوام 
الرس�مي في ايام الس�بت،  وذلك الن المنطقة تعد 
م�ن المناط�ق الس�اخنة م�ا يتوجب ال�دوام فيها 

صباحا ومساء لغرض استقبال 
الحاالت المرضي�ة والمصابين 
فضال عن ايام العطل والسبت، 
يأخ�ذ  ان  ي�تأمل�ون  وه�م 
مقترحه�م ه�ذا الطريق نحو 
وذل�ك   ، الملم�وس  الواق�ع 
خدمة للصالح العام وحفاظا 

على ارواح المواطنين.
 عنهم/ كامل حسين عيسى

أمام أنظار وزارة الصحة
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وقفة عاملية ألصحاب
 وعامل الرساجة

 
علي الفواز **

أصحاب وعمال معامل األحذية و السراجة يقفون احتجاجا 
على ما يتعرضون له من انتهاكات حقوقية ومهنية، مثلما 
تتع�رض صناعته�م الوطنية إلى ما يش�به المحو، بس�بب 
السياس�ات العش�وائية لالس�تيراد، ولإلهمال التي توجهه 
الكثي�ر من الحرف والمه�ن، والتي كانت عالم�ة على قوة 

القطاع الخاص، وحتى الطبقة الوسطى في مجتمعنا..
تراكم هذه السياس�ات أسهم إلى حد كبير في تعويق البنية 
االقتصادية، وتش�ويه هويته الوطنية، وفت�ح الباب لنمط 
م�ن اإلقتص�اد المتضخم والعائ�م والذي يعن�ي المزيد من 
البطال�ة بين العاملين في هذه القطاعات، فضال عن المزيد 

من العشوائية..
وقفة العمال رس�الة إلى القيمين على المشهد االقتصادي، 
ودع�وة لض�رورة االنتب�اه إلى خط�ورة تفاق�م االقتصاد 
المش�وه ذي البع�د الريعي، والذي كانت م�ن نتائجه العجز 
الكبي�ر ف�ي الموازن�ة الوطني�ة، والضغط عل�ى منظومة 

التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية..
إن مراجعة هذا الواقع تعني مراجعة شاملة لكل السياسات 
المس�ؤولة ع�ن الخراب االقتص�ادي، وعن ض�رورة إعادة 
االعتبار للصناعات الوطنية، ومنها صناعات السراجة والتي 
كان العراق يعّد من أهم عالماتها المهمة في المنطقة، كما 
انها تؤش�ر جدية النظر في خطورة المشكالت االقتصادية 
التي يواجهها العراق، السيما مظاهر البطالة المتزايدة بين 
الحرفيي�ن، وفقدان مصدر مهم م�ن مصادر دعم االقتصاد 
الوطني بسبب غياب الضرائب عن استيراد األحذية وغيرها 

من البضائع..
أحس�ب أن النظر ف�ي مطالب العم�ال المحتجين تدخل في 
إط�ار الممارس�ة الديمقراطي�ة، وف�ي ضرورة مش�اركة 
الجمي�ع لخط�ورة الواق�ع االقتصادي الذي يعي�ش أزماته 
المرعب�ة، وضرورة أن نس�تعيد القوى العامل�ة إلى واقعنا 
الجدي�د ليكونوا س�ندا قويا في البناء الوطن�ي وفي تعزيز 
المس�يرة الوطنية وخل�ق البيئة االقتصادي�ة التي تتعاطى 

بوعي ومهنية مع استحقاقات جديدة وفي واقع جديد..
أنه�ا رس�الة وطني�ة وموق�ف ينب�ه إل�ى مخاط�ر تفاقم 
األزم�ات االقتصادي�ة، والعجز االقتصادي واتس�اع قاعدة 
العاطلين عن العمل بين الفنيين من العاملين في القطاعات 

االقتصادية والحرفية..
�������������������������������������

* سطور كتبها االديب والناقد علي الفواز على صفحته في 
موقع »فيسبوك« عشية تظاهرة نظمها صباح أمس االول 

السبت عمال السراجة، في شارع الرشيد.

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:
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انتباه رجاء

خط أمحر

 كفاح محمد مصطفى
الظ�روف المالي�ة واالقتصادي�ة الت�ي يمر به�ا بلدنا 
الحبيب كانت تحصيل حاصل لس�وء التخطيط وسوء 
االدارة ف�ي مختلف المج�االت المالي�ة واالقتصادية 
والزراعي�ة والصناعية وليس فقط بس�بب انخفاض 
اس�عار النفط فق�د كانت معظ�م القوى السياس�ية 
المتنف�ذة مش�غولة بالصراع عل�ى الس�لطة والجاه 
والنف�وذ والم�ال وتعبي�ره عن اع�داد خط�ط تنمية 
قصيرة المدى ومتوس�طة وطويلة المدى على اسس 
علمي�ة ومهني�ة تع�د م�ن قب�ل كف�اءات متخصصة  
بالتخطي�ط والتنمي�ة المس�تدامة وقد ادى انش�غال 
القوى المتنفذة بالص�راع على المصالح الخاصة الى 
كوارث امنية ومالية واقتصادية وثقافية واجتماعية 
ونفس�ية دف�ع ش�عبنا المظلوم ثمن�اً غالي�اً جداً من 

دمائه ومن امواله.
يا س�ادة يا كرام ان لقمة المواط�ن العراقي يجب ان 
تكون خطاً احم�ر ال يمكن االقتراب منها فهي بالكاد 
تسد رمق الشعب فاي اجراء لمعالجة المشكلة المالية 
الت�ي يم�ر بها بلدن�ا الحبيب يجب ان ال يمس بش�كل 
مباش�ر وال غير مباش�ر المس�توى المعيش�ي للفرد 
العراقي بل يجب البدء بتخفيض رواتب ومخصصات 
والن�واب  وال�وزراء  الث�الث  الرئاس�ات  وامتي�ازات 
والدرجات الخاصة واعضاء مجالس المحافظات الى 
ادنى مس�توى ممكن وتقلي�ص حماياتهم و فضائية 
وحلق�ة زائ�دة الن كل العق�ود الت�ي عقدته�ا وم�ن 
ضمنها مش�روع بسماية السكني كان بامكان وزارة 
االعمار واالس�كان ان تعقدها، ناهيك انها لم تستثمر 
س�وى اموال الدولة كرواتب ومخصصات وامتيازات 
وايف�ادات لكب�ار موظفيها. كم�ا ان دائ�رة عقارات 
المنطقة الخضراء هي دائرة شبه فضائية وتستنزف 
الكثير من اموال الش�عب. لماذا دائرة عقارات خاصة 
بالمنطقة الخض�راء وهناك دائ�رة مركزية لعقارات 
الدول�ة؟ وهناك هيئة المستش�ارين التابعة لرئاس�ة 
ال�وزراء الت�ي اس�تنزفت الكثي�ر م�ن االم�وال دون 
وج�ود تطور في القطاع االقتص�ادي او الصناعي او 
الزراعي او الخدمي بل الحظنا انحداراً كارثياً في هذه 

القطاعات.
دعوة ال�ى الق�وى الوطني�ة والنقاب�ات واالتحادات 
ومنظم�ات المجتم�ع المدن�ي ووس�ائل االع�الم ان 
تجعل قضية انعكاس الوض�ع المالي للبلد على لقمة 
المواطن ومس�توى معيش�ته قضية رأي عام لقطع 
الطريق على الذين يري�دون القاء االعباء المالية على 
كاهل المواطن  العراقي المظلوم وليس على كاهلهم 

المتخم بالرواتب واالمتيزات والمخصصات.

مر�شى الهموم 

      بغداد- عالء عبد الوهاب

المحل�ة 846 التابع�ة إلى ح�ي الخورنق 
في منطق�ة الدورة ببغ�داد حالها كحال 
العديد من المناطق والمحالت الس�كنية، 
التي تعاني من اهم�ال حكومي وانعدام 

للخدمات ومنذ سنوات مضت.
فالمش�اكل الخدمي�ة ف�ي الح�ي كثيرة، 
ألقت بتأثيرها السلبي على حياة سكنتها 
اذ يش�كون من عدم تعبيد شوارعها التي 
تكث�ر فيه�ا الحف�ر والتخس�فات، كذلك 
يعانون م�ن انقط�اع التي�ار الكهربائي 
بشكل مستمر، وتفتقر المنطقة لشبكة 
واألمط�ار،  المج�اري  مي�اه  تصري�ف 
فضال ع�ن خلوها من مركز صحي يقدم 
الخدمات الطبية للمواطنين وغيرها من 

الخدمات األخرى .
ه�ذا ما ذكره مواطنون م�ن أهالي الحي 

في أحاديث ل�
 ويق�ول أب�و احم�د م�ن س�كنة محل�ة 
)846( في ح�ي الخورنق: عند تس�اقط 
األمط�ار تتح�ول الش�وارع والطرق إلى 
المش�اة  تعي�ق حرك�ة  اوح�ال طيني�ة 
عب�ارة  المحل�ة  وتصب�ح  والمركب�ات، 
ع�ن مس�طحات مائية، فض�ال عن غرق 
الدور الس�كنية بالمياه، التي تسبب تلف 

االث�اث والممتل�كات المنزلي�ة م�ا يزيد 
هموم المواطني�ن الذين يضطر بعضهم 
لترك منازلهم خوفا من س�قوطها فوق 

رؤوسهم.
أما المواطن عماد جاسم علي، وهو طالب 
جامعي، فيرى أن مش�كلة نقص تجهيز 
المواطني�ن بالتيار الكهربائ�ي، من أهم 
مش�اكل الحي، والغريب ان فترة انقطاع 
الكهرباء قد تس�تمر أحيانا لمدة أسبوع  
أو عشرة أيام متتالية، وذلك بسبب عطب 
الفاقدة  القديم�ة  الكهربائية  الكابين�ات 

للمتانة والجودة العالية.
ويضيف أنه: بس�بب عدم انتظام تجهيز 

الكهرب�اء أو حس�ب البرمج�ة المحددة 
م�ا يعن�ي مواجه�ة ظ�روف صعبة في 
التحضير للمواد الدراسية اليومية لكثير 
م�ن الطلبة في الح�ي وخاصة في فصل 
الصيف.ويتح�دث جاس�م عب�د علي عن 
افتقار الحي لش�بكات الص�رف الصحي 
وتصريف مياه االمطار بقوله: هذا الواقع 
الصعب الذي يعيش�ه مواطن�و المنطقة 
في ظل بيئة ملوثة مضت عليه س�نوات، 
واالصعب من ذلك عند تس�اقط االمطار 
ولع�دم توفر ش�بكة تصري�ف المجاري 
باإلضافة الى عدم وجود شبكة تصريف 
مي�اه األمطار ما يترتب علي�ه غرق دور 

المواطني�ن والكث�ر من مرة. ويتس�اءل 
الى متى س�يظل الحال كم�ا هو ال حلوالً 

وال معالجات؟
المواطنة نوال قاس�م، موظف�ة، تقول: 
جرى تعبيد ش�وارع وط�رق المحلة في 
ع�ام 1987 ومن�ذ ذل�ك الحي�ن ولالن لم 
يج�ر لها اي�ة عملي�ات اكس�اء او تعبيد 
، فالمنطق�ة مهمل�ة ومن�ذ حوال�ي27 
س�نة وال يوج�د اهتم�ام ج�دي بها من 
قب�ل مجل�س المحافظة وتتاب�ع قولها: 
كم�ا ال ترتب�ط منطقتنا بخط�وط النقل 
الداخل�ي االهلي�ة او الحكومي�ة من نوع  
الكوس�ترات والكيات، م�ا يضطر اهالي 
الح�ي عن�د تنقله�م الى تأجير س�يارات 
االجرة - التاكسي التي تكلفهم مصاريف 

مضاعفة رغم مداخيلهم المحدودة.
صالح حس�ن، عام�ل بن�اء، يتحدث عن 
معاناته بس�بب عدم وجود مس�توصف 
صحي ف�ي المنطقة الس�تقبال الحاالت 
المرضي�ة، اذ يق�ول : أعان�ي م�ن ع�دم 
حصولي على فرصة عمل مستمرة تؤمن 
لي مصدراً معيشياً يومياً لعائلتي، خاصة 
م�ع وج�ود طف�ل مري�ض بحاج�ة الى 
رعاية صحية، فكيف اوفر اجور الفحص 
وال�دواء ل�ه، اضف ال�ى ذلك اج�ور نقله 
ال�ى العي�ادة الخاص�ة. فالمنطقة تخلو 
من مس�توصف صحي، ويس�تدرك اغلب 

س�كنة الحي من العمال والكسبة وذوي 
الدخل المحدود ولديهم مرضى من كبار 
الس�ن ونس�اء حوامل، وهم بحاجة الى 
رعاية طبية مكثف�ة، االمر الذي يدفعهم 
االهلي�ة  الخاص�ة  العي�ادات  لمراجع�ة 
والبعي�دة في ذات الوقت، ما يترتب عليه 
اثقال كاهلهم باجور الكش�ف والفحص 
وش�راء االدوي�ة الباهظة الثم�ن. وهذا 
االمر يس�بب ارب�اكاً في تلبي�ة الحاجات 

اليومية الضرورية لعائالتهم.
اهالي حي الخورنق يناش�دون المجلس 
البل�دي ومجلس محافظة بغ�داد ولجنة 
الخدم�ات في مجل�س الن�واب االهتمام 
بالواق�ع الخدمي للمنطق�ة والعمل على 
رف�ع الحي�ف بايج�اد معالج�ات جذرية 
للمش�اكل فيه�ا م�ع ض�رورة زيارته�ا 
لالط�الع الميدان�ي وتتخل�ص مطالبهم 

باالتي:
• تعبيد الطرق وباسرع وقت.

• انشاء مستوصف صحي حكومي.
حديث�ة  كهربائي�ة  مول�دات  نص�ب   •

وبمواصفات عالية الجودة والمتانة.
• توفي�ر خط�وط مواص�الت حكومي�ة 

وحافالت اهلية كبيرة.
• وضع خطط فعال�ة النقاذ االهالي من 
الفيضان�ات واألوح�ال وتجنبه�م غرق 

مساكنهم بمياه االمطار.

 يتذكر الجمي�ع روعة وجمالية الطريق الدولي الس�ريع، 
الذي يربط ميناء البصرة بالمحافظات األخرى،  وقد انشأ 
الطريق في ثمانينات القرن الماضي، اذ كان يمتاز بسعته 
وجودة تعبيده وتخطيطه وعالماته المرورية واستراحاته 
واس�يجته المتعددة  وان�ارة  تقاطعاته وجس�وره .. الخ 

.لكن اليوم يشير واقع الطريق السريع الى وجود مشاكل 
كثيرة حلت به، وذلك بسبب اإلهمال وعدم تأهيله من قبل 
الجهات المعنية ومنذ فترة مضت،  ما أدى إلى كثرة الحفر 
والتكس�رات على أس�فلته، باإلضافة الى ضي�اع وتهالك 
المش�بكات والحواج�ز الحديدي�ة الجانبي�ة والوس�طية 

والتلفونات والمساطب ومظالت االستراحة،وقد أحدثت 
الحروب الثالث التي مرت على البلد إضرارا بليغة بالطريق 
وخاص�ة في القاط�ع الجنوبي الناصري�ة - بصرة،ومما 
زاد ف�ي تدميره وتخريبه اإلهم�ال الكبير إلعمال الصيانة 
بع�د عام 2003 م . االمر الذي يتطلب من وزارة اإلش�غال 

واإلس�كان ومن مديرية الط�رق الخارجية . العمل الجدي 
والس�ريع العمار الطريق، بوضع خط�ط عملية لترميمه 
وتطويره،وإع�ادة اكس�ائه ونصب كل م�ا فقد منه خالل 
السنوات الماضية، العادة الحياة اليه ألنه ثروة اقتصادية 

وطنية وواجهة حضارية. .

بعيدًا عن االهتمام احلكومي

أهايل حي اخلورنق: مشاكل خدمية ومهوم كثرية

• ابدى عدد من مواطني حي ش�هداء س�يف سعد وشارع السوق في 
محافظة كربالء اس�تياءهم من االهمال الخدم�ي لمنطقتهم، فضال 
عن المخالفات والتجاوزات الحاصلة من قبل بعض المواطنين ودون 
ان تحرك الجهات الحكومية س�اكنا للحد منها او منعها. لذا يطالبون 
دائرة البلدية ومجلس محافظة كربالء ايجاد الحلول للمشاكل والعمل 

على تجاوزها والتي تتلخص باالتي:
* مواطنو الحي يرجون من الجهات المعنية في القوات االمنية العمل 
على رف�ع الحواجز الكونكريتية من ش�ارع الس�وق القديم الذي تم 
تبليطه حديثا، السيما بعد تحوله الى مكب للنفايات التي تنبعث منها 
الروائح الكريهة وتتجمع الحشرات عليها، علما ان الشارع يؤدي الى 
عدد من المدارس، وقد تمت مخاطبة مكتب الس�يد المحافظ لغرض 

إزالة السوق القريب من المدارس، للتخلص من التلوث الحاصل.
• سكنة الحي يطالبون بحل المجلس البلدي واختيار مختار جديد.

مع العلم ان سكنة الحي طرحوا مشاكلهم امام السيد قائمقام المركز 
الدكتور حس�ين المنكوشي اثناء زيارته الى سوق الحي وقد وعدهم 
بتلبي�ة مطالبهم بع�د عيد االضحى الماضي ، حيث لم يتحقق ش�يء 
عل�ى الرغم من مراجعتهم المتكررة لكن دون جدوى ، عليه يضعون 
معان�اة الناس امام انظار الجهات المحلية في مجلس المحافظة من 

اجل ايجاد حلول ناجعة لهم وباسرع وقت ممكن.

امام انظار جملس حمافظة كربالء

مطالب سكنة حي سيف سعد

المستقبل العراقي/متابعة-

ق�ررت وزارة التج�ارة اس�تنادا إل�ى 
قانون التعاقد العراقي إحالة موظفي 
األس�واق المركزية، إل�ى التقاعد بعد 

خسائرها المتوالية لثالث سنوات.
الموظفون المحال�ون وصفوا القرار 
بالتعس�في والجائر بحقهم، واشاروا 
الى خس�ائر األس�واق المركزية التي 
تتحمله�ا الدول�ة ألنه�ا ل�م تزوده�م 
بالبضاعة لغرض عرضها وبيعها على 
المواطنين. وق�د أوضحوا أنهم قابلوا 
الوكيل اإلداري لوزارة التجارة وطلبوا 
من�ه نقله�م إل�ى ش�ركة أخ�رى من 
ش�ركات الوزارة، إال أن�ه رفض معلال 
رفضه بوج�ود فائض في الش�ركات 

األخرى أيضا.
وقالت أم أحم�د إحدى الموظفات في 

األس�واق المركزي�ة : إن إحالتن�ا الى 
التقاعد قبل السن القانونية تعني أننا 
س�نخرج براتب تقاعدي اق�ل، إضافة 
إل�ى حرماننا من المكاف�أة الممنوحة 

عند التقاعد وهي ١٢ شهرا تضاف إلى 
الخدم�ة. مبين�ة ان االلتزامات المالية  
بذمة الموظفين من س�لف واقس�اط 
اصح�اب  م�ن  اغلبه�م  الن  ش�هرية 

العوائل ولديهم طلبة وهم بحاجة الى 
توفير مستلزمات المعيشة الضرورية 
وبش�كل مس�تمر.موظف آخر تحدث 
قائ�ال: بل�غ ع�دد موظف�ي األس�واق 
المركزية قب�ل التغيي�ر  حوالي٢٠٠٠ 
موظف ولك�ن اصبح عددن�ا أكثر من 
٧٠٠٠ نتيجة إعادة تعيين المفصولين 
السياسيين الذين منحوا امتيازات منها 
العناوي�ن الوظيفي�ة وبالتال�ي زيادة 
رواتبن�ا، إضافة إلى حقه�م باالنتقال 
إل�ى وزارة أخ�رى بعد قضاء خمس�ة 
سنوات في األسواق المركزية.وناشد 
الموظف�ون رئي�س ال�وزراء ووزي�ر 
التجارة والبرلمان بالتدخل وإنقاذهم 
من هذا الكابوس كم�ا عبروا، وإيجاد 
حل�ول مناس�بة لهم وذل�ك بتحويلهم 
إل�ى ش�ركات أخ�رى أو وزارة أخرى 

ليخدموا بلدهم.

أكد عدد من سكان قرية »صدر الكريمة«، في ناحية 
المش�رح التابعة ال�ى محافظة ميس�ان، أن هنالك 
جس�ماً مش�عاً باليورانيوم المنضب ف�ي قريتهم، 
ما يش�كل خطراً عليهم، وادى الى تفشي األمراض 
الخطيرة والسرطانية بينهم ووفاة الكثيرين منهم 
نس�اء واطفاال، وق�د اضطر العديد منه�م إلى ترك 
المنطقة خوفاً على عوائلهم، في ظل عجز حكومي 
عن إنقاذهم.وقال المواطن حاتم كريم سبع، الذي 
يس�كن المنطقة:  يعان�ي اهالي القري�ة من تلوث 
بيئ�ي نات�ج عن وج�ود جس�م مش�ع باليورانيوم 
الح�دى المخلفات الحربية، تس�بب بقت�ل أكثر من 

عش�رة أش�خاص بينهم أطفال وش�ابات ونس�اء، 
وإصاب�ة الكثيري�ن بأم�راض س�رطانية وأخ�رى 
غريبة لم تش�خص إلى اآلن«، مبيناً أن »القرية من 
المناطق الحدودية القريبة على إيران وفيها الكثير 
من المخلفات الحربية التي لم تكتش�ف أو تفحص 
بع�د«. وأضاف س�بع، أن »إحدى المف�ارز المكلفة 
بالبح�ث عن األجس�ام المش�عة كش�فت بالصدفة 
ذلك الجس�م المشع«، الفتاً إلى أن »المفرزة طالبت 
س�كان المنطقة مغادرتها بس�ب خط�ورة التلوث 

على أرواحهم«.
 ورغ�م مناش�دات االهال�ي الكثيرة ال�ى الحكومة 

المحلي�ة ف�ي ميس�ان لكنه�ا لم تق�م ب�أي إجراء 
لمعالجة الموقف، كما أن أياً من مس�ؤوليها لم يزر 
المنطقة،  ناهيك عن عجز الدوائر الصحية والبيئية 
بالمحافظة والتي لم تق�دم العون لألهالي، بل ولم 
تكلف نفس�ها عناء فحصهم وتحديد األمراض التي 

يعانونها نتيجة ذلك التلوث.
االهال�ي في قرية صدر الكريمة ناش�دوا الحكومة 
المركزي�ة للتدخل الفوري ف�ي القضية التي تمس 
حياة الكثير من الناس البس�طاء، وطالبوا وزارتي 
الصحة والبيئة اتخاذ إجراءات فورية إلنقاذ األهالي 

ومعالجة ما يعانونه من أمراض خطيرة.

اهايل  صدر الكريمة  : انقذونا من املخلفات املشعة

موظفو األسواق املركزية: قرار احالتنا اىل التقاعد جمحف

املشاكل املزمنة لطريق النارصية - البرصة الرسيع !



        المستقبل العراقي/متابعة 
 

ل�م تعد قراءة األبراج بدافع التس�لية أو الفضول 
كم�ا يدع�ي البع�ض، ب�ل ع�ادة يومي�ة تغ�ذي 
الش�عوب،  م�ن  للكثي�ر  الش�عبية  المعتق�دات 
وتتحكم ف�ي صفاته�ا وتصرفاته�ا، فقد أظهر 
اس�تطالع للرأي أجرته مؤسس�ة غالوب أن 28 
بالمئة من النس�اء المثقفات ش�غوفات بقراءة 
الحظ ومواظبات على استشارة المنجمين حول 
المس�تقبل وما تخفي�ه لهن األب�راج مقابل 23 

بالمئة من الرجال.
ورغم تأكيد العديد م�ن الخبراء على عدم وجود 
أي تأثي�ر لما يعرف بدائرة األب�راج الفلكية التي 
يس�تخدمها المنجم�ون في تغيي�ر مجرى حياة 
األفراد، فإن األبح�اث الحديثة تؤكد أن االهتمام 
بالطالع وما تخفيه النجوم، ظاهرة منتشرة في 
جمي�ع المجتمعات الغربية والش�رقية على حد 

السواء.
ويعتب�ر البريطانيون من الش�عوب األكثر إيمانا 
واليوناني�ون  اإليطالي�ون  يليه�م  بالخراف�ات، 
واألس�بان، وقد ش�كل التنجيم في أوروبا واقعا 
اجتماعيا منذ العصور الوس�طى، ومثلت المرأة 
ف�ي ذلك الوقت الضحية الكبرى لهذه المعتقدات 

التي مازالت سائدة إلى اليوم.
أش�خاص   10 كل  م�ن   4 أن  دراس�ة  وبّين�ت 
بريطانيين ممن ش�ملهم اس�تطالع ضّم 3 آالف 
شخص، يتمس�كون بش�دة بالمعتقدات القائلة 
بتف�ادي المش�ي عل�ى األرصف�ة المتصدعة أو 
تح�ت الس�اللم، فيما يق�وم 14 مليون ش�خص 
يوميا بأمور مختلفة يعتقدون أنها ستجلب لهم 

الحظ.
وأكد 6 من بين كل 10 أشخاص أنهم يعرفون أن 
هذه المعتق�دات الخرافية لن تؤدي على األرجح 
إلى أي ش�يء، ولكنهم يطبقونها بسبب احتمال 

حصول ذلك.

وتش�ير اإلحصائي�ات الحديث�ة أن الفرنس�يين 
وحده�م ينفقون عل�ى التنجيم حوال�ي ثمانية 

مليار يورو كل سنة.
أم�ا في الدول العربية واإلس�المية، فيبلغ حجم 
اإلنفاق الس�نوي عل�ى الش�عوذة والعرافين ما 
يزيد على 5 مليار دوالر”، وتتصدر دول المغرب 

العربي المرتبة األولى من حيث عدد الدجالين.
وتس�ود ثقاف�ة الس�حر والش�عوذة بق�وة في 
صفوف النس�اء، ويمثلن قرابة 50 في المئة من 

جملة زبائن المشعوذين والمنجمين العرب.
5 مليار دوالر حجم ما ينفقه العرب 
والمسلمون على السحر والشعوذة

أم�ا في جنوب آس�يا فينتش�ر بصورة موس�عة 
االعتقاد في النجوم وقراءة الطالع والنبوءات.

األعم�ال  ورج�ال  السياس�يون  ويواظ�ب 
والمواطنون العاديون في الهند على استش�ارة 

المنجمين.
وف�ي الصين يحرص الناس عل�ى الحصول على 
ألواح تسجيل لسياراتهم تتضمن الرقم “8” ألنه 
ش�بيه بكلمة “محظ�وظ” بلهجت�ي “مندارين” 
و”كانتون” الصينيتين، ويتجنبون رقم “4” ألنه 

يلفظ تماما مثل كلمة “موت”.
وأرجعت الكاتبة األميركية يوحنا ديستا أسباب 
تعلق النس�اء بقراءة الطالع أكثر من الرجال إلى 
خلفي�ات تاريخي�ة ما زال�ت ممتدة ف�ي العصر 
الراهن، وتتمثل من وجهة نظرها في عدم قدرة 
الم�رأة على الس�يطرة على مصيره�ا، وعجزها 
ع�ن تحقي�ق ما تطم�ح إليه ف�ي الواق�ع، وذلك 
يدفعه�ا إل�ى البحث ع�ن متنف�س ألحالمها في 

عالم األبراج والنجوم.
وق�ال الباحث في علم النف�س فيل زوكرمان إن 
“الرج�ال عادة م�ا يطمحون إل�ى أدوار الهيمنة 
المرتبطة بالس�لطة، في حين تبحث النساء عن 
الراح�ة النفس�ية والدع�م االجتماع�ي، وعندما 
تأخ�ذ طموحاتهم منعطفا آخ�ر، يلجأ الكثيرون 

إل�ى المنجمي�ن إل�ى تغييرها، ولكن�ي أعتقد أن 
لديهم ق�درا معقوال من الس�يطرة على حياتهم 
الخاصة، دون انتظار المنجمين ليملوا عليهم ما 

يجب فعله”.
ويعتق�د علم�اء ألم�ان أن إيم�ان بع�ض األفراد 
بالخراف�ات هو الذي يمنحه�م الثقة في النفس، 
ويحفزهم عل�ى اآلداء الجي�د والتفوق في عديد 
المج�االت. وتوصل�وا بع�د دراس�تهم لعينة من 
المتطوعي�ن أن األف�راد الذي�ن ق�رأوا عب�ارات 

تجلب الح�ظ، وقاموا بح�ركات مرتبطة ببعض 
الخراف�ات، أدوا مهماته�م بطريق�ة أفض�ل من 

أولئك الذين ال يؤمنون بتلك المعتقدات.
كم�ا توصل الخب�راء مؤخرا إلى اس�تنتاج جديد 
يعكس بصورة ش�به مؤك�دة التأثير القوي لتلك 
التوقع�ات عل�ى ش�خصيات بعض األش�خاص، 
فإذا نش�أ الفرد في أجواء تقول إنه يحمل بعض 
صفات س�يئة أو حميدة، فإنه س�يتصرف وفقا 
لذل�ك، إال أن األمر اآلخر الذي أش�ار إليه العلماء 

هو أن الناس الذين ال يعرفون شيئا عن أبراجهم 
ال تتواف�ق صفاتهم الش�خصية م�ع أي من تلك 

التوقعات.
ورغ�م تأكي�د بع�ض األبح�اث عل�ى دور قراءة 
األب�راج في تحس�ين الم�زاج والحالة النفس�ية 
لبع�ض األش�خاص، إال أن تعكي�ر الصف�و وارد 
أيض�ا خاصة إذا حملت بعض األبراج أخبارا غير 
س�ارة ألصحابه�ا. وي�رى علم�اء أميركيون أن 
األش�خاص األكثر اعتقادا باألبراج والمنجمين، 

ه�م األكثر عرضة للتصرف بتهور، موضحين أن 
االعتم�اد عما تقوله األبراج قد يدفع البعض إلى 

اتخاذ قرارات عبثيه 
رأي منجمات معتزالت

قطع�ا ان ق�راءة حظ�وظ الن�اس بات�ت تجارة 
رائج�ة تجلب كل يوم زبائن جدد من المغرر بهم 
هم على اتم االس�تعداد لبذل الغالي والنفيس في 
س�بيل معرفة حظوظه�م في التجارة والس�فر 
والزواج … الخ ال فرق بين متعلم وجاهل، ولكن 
ه�ذا األمر ل�م يمنع بعض�ا م�ن المنجمين ممن 
سئموا خداع الناس الى االعتراف بالحقيقة فهذه 
المنجمة البريطانية بيتابيشوب تقول وبالحرف 
)أنني اعلم ان الكثير من الناس يتمتعون بقراءة 
الطال�ع وزاوي�ة األبراج كل صب�اح ولكن هذا ال 
يع�دو ان يكون مجرد نوع م�ن الهذيان والهراء، 
ألنن�ا ال نس�تطيع ان نق�ول ألح�د م�ا ان ش�يئا 
سيحدث في المستقبل اعتمادا على تأثير كوكب 

معين في حياته وتصرفاته(.
ويق�ول موس�ى دي�ب الخ�وري نائ�ب رئي�س 
الجمعي�ة الكوني�ة الس�ورية )ال ت�زال النجامة 
ترتك�ز على المب�دأ البطليموس�ي القدي�م الذي 
يجع�ل من األرض مركزا للك�ون وهذا واحد من 
أف�دح مش�اكلها، وال يزال المنجم�ون يعتمدون 
على هذه االس�س الخاطئة علميا في فهم العالم 

وقراءة الطالع(.
علماء التربية

ولق�د دأب التربوي�ون عل�ى التحذير م�ن مغبة 
االعتق�اد بالعّرافي�ن والمنجمي�ن وتصديقه�م 

ألسباب عدة منها:
ان مواقع األبراج تتغير باس�تمرار بس�بب ترنح 
االعتدالي�ن ولذا ف�إن المنجمي�ن يعتمدون على 
جداول ال تتوافق مع إن تاريخ ميالد األش�خاص 
ألنه�م ابقوا الزودياك )مواق�ع األبراج( كما هي 
من�ذ 19 قرنا م�ن دون تغيير مع األب�راج تتغير 

مواقعها

      المستقبل العراقي/متابعة 

 “قطيعة بسبب عدم تلبية دعوة حفلة الزفاف”، 
به�ذه الكلم�ات لخص�ت الثالثينية ش�يماء منذر 
موقف إحدى صديقاتها التي لم تس�تطع حضور 
حفل زفافها، رغم محاوالتها المتكررة في إبداء 

األسباب وتبرير الموقف.
تق�ول “أعل�م تمام�ا أهمي�ة تأدي�ة الواجب�ات 
االجتماعية س�واء مع األهل أو األصدقاء، وأضع 
نفس�ي في الموق�ف ذاته”، مضيف�ة “صديقتي 
امتنع�ت ع�ن المج�يء لحف�ل تخرج ش�قيقتي 

الصغرى، ولم تبادر حتى باالعتذار”.
وتتابع “لألس�ف انش�غالي بمهام ومس�ؤوليات 
عديدة جعلن�ي أقصر تجاه أش�خاص كثر، منهم 
م�ع  يتماش�ى  ال  وه�ذا  واألصدق�اء،  األق�ارب 
ش�خصيتي وطباع�ي، وعلي�ه ق�ررت مجامل�ة 
اآلخري�ن ف�ي مناس�باتهم االجتماعي�ة حتى ال 

أخسر المزيد منهم”.
رغ�م التط�ورات الضخم�ة الت�ي ش�هدها عالم 
االتص�االت والمواص�الت والت�ي وف�رت الجهد 
والوقت الكبيرين للعديد من األش�خاص مقارنة 
بالعق�ود الماضية، إال أن فئة كبيرة من المجتمع 
تتع�ذر عن التواص�ل بعدم وج�ود الوقت الكافي 
ألداء الواجبات االجتماعية أو مش�اركة اآلخرين 
والنج�اح  الزف�اف  حف�الت  مث�ل  مناس�باتهم؛ 
والتخ�رج، الع�ودة من الح�ج، زي�ارة المريض، 

المشاركة في بيت العزاء وغيرها.
ولعل امتناع البعض عن أداء هذه الواجبات يعود، 
وفق مختصين، ل�”توفي�ر النفقات واختصارها 
لكث�رة المتطلب�ات المعيش�ية”، لذا ف�إن غيابها 
يؤثر على عالقات أبناء المجتمع و”ينذر بالتفكك 

االجتماعي”.
وتش�تكي الس�يدة  أم فؤاد من تخلف زوجها عن 
أداء واجبات�ه االجتماعية تجاه األقارب، وتذكره 
دوم�ا بأهمية تأدية الواجب�ات االجتماعية تجاه 

األقارب ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم.
تقول “رغم أن أوضاعنا المالية ليس�ت جيدة، إال 
أنني أب�ادر بتأدية بعض المناس�بات االجتماعية 
بمفردي وتقديم الالزم، وتبدأ إحاطتي بالس�ؤال 
والمالم�ة، لم�اذا لم يحض�ر أبوس�هيل، وأختلق 
لهم أحد األعذار، لكنها أصبحت غير مقنعة ألنها 

تكررت أكثر من مرة”.

خبي�ر التراث كمال لطيف س�الم ، يبين أن الحياة 
تتس�ارع بوتيرته�ا المطلبي�ة وتغير األس�اليب 
واألنس�اق االجتماعي�ة ف�ي التغيب م�ع الدخل، 
فالدخل االقتصادي يؤثر على أداء هذه الواجبات، 
باإلضاف�ة إل�ى أن اإلنس�ان األردني غي�ر كثيرا 
من عادات�ه تجاه الواجبات بس�بب تغي�ر النمط 

المعماري.

ويضيف، أن تراخي األجيال الجديدة تحت ضغط 
الحياة عن االلتزام بهذه االجتماعيات كالواجبات 
المتصلة )باألفراح واألتراح(، وقد استجدت أعداد 
كثيرة بسبب وجود الثورة التكنولوجية الخاصة 
باالتصاالت والمواصالت، فقد اكتفى الكثير مما 
كانوا يلتزمون بإحياء هذه الواجبات عيانا بأنهم 
وج�دوا في اإلنترن�ت والهواتف جس�ورا للعبور 

ألداء هذه الواجبات بشكل سريع.
قديما، كان�وا يقولون عن الواجبات االجتماعية 
بما يتعلق باألتراح “كل شيء قرضة ودين حتى 
الدم�ع في العي�ن”، وفق س�الم ، وكذل�ك األمر 
في األفراح، وتغيرت أنم�اط الواجبات واكتفوا 
بالقليل منها، فاس�تبدل االحتفال بالعرس لمدة 

أسبوع بيوم واحد لتحصيل )النقوط(.
ويقول “نحن بحاجة إلى إعادة النظر في الكثير 
م�ن العادات الت�ي تثقل كاهل الن�اس في الزمن 
الحاض�ر بس�بب كث�رة المتطلب�ات المعيش�ية 
وتراج�ع الدخ�ل ع�ن تحقي�ق ش�يء م�ن هذه 
الواجبات، فالكثير من شباب اليوم أعادوا النظر 

لمثل هذه المسائل”.
أك�رم منصور )36 عاما(، يقول “في ظل ازدياد 
مش�اغل الن�اس وتواجدهم لس�اعات متواصلة 
خارج المنزل وخصوصا في مواقع العمل، ال بد 
وأن يقلص وقتهم ويح�د منه إلنجاز العديد من 

الواجبات االجتماعية”.
منصور يحاول التغلب على ضيق الوقت بتنظيم 
وقته وعم�ل برنامج للمناس�بات؛ حيث يضرب 
مثاال على ذلك أنه اس�تطاع تنظي�م وقته لتأدية 
خمس�ة واجبات اجتماعي�ة باليوم ذات�ه، منها 
اس�تقبال أخيه ف�ي المطار ومش�اركة صديقه 
أفراحه في يوم زفافه، وحضوره في جاهة ابن 
الجي�ران، واصطحاب والدته للمستش�فى حتى 
تتلقى العالج الالزم، وأخي�را معاونة عديله في 

الرحيل.
يق�ول منص�ور “ش�عرت بضغط كبي�ر في ذلك 
الي�وم، لكنن�ي ال أس�تطيع التخل�ف ع�ن القيام 
ب�أي منها”، مش�يرا إل�ى أن الذي�ن يتهربون من 
واجباته�م االجتماعي�ة “عليه�م أال ينتظروا من 
اآلخري�ن المجامالت أو مش�اركتهم في األفراح 

واألحزان”.
وي�رى مصع�ب الجب�وري )26 عام�ا( أن موقع 
“فيس�بوك” أس�هم في تخفيف ضغط الواجبات 

االجتماعي�ة عن�ده، فبع�د أن كان�ت مهم�ة أداء 
الواجب تس�تغرق منه س�اعات فإنه أصبح اآلن 
يقضيه�ا بدقيق�ة أو دقيقتين عن طريق إرس�ال 
رس�الة أو الكتابة في صفحة صديقه الشخصية 

أو أحد أقاربه.
يق�ول الجبوري  “هذه الوس�يلة ال تروق لوالدي 
ال�ذي يؤك�د أنها تضع�ف العالق�ات االجتماعية 
وتزيلها، كما أنه يوبخني المتناعي عن مرافقته 
في أداء المناسبات االجتماعية من حفالت زفاف 
أو اجتم�اع أف�راد العائلة ف�ي الدي�وان أو تقديم 

التعازي لألقارب”.
ويلف�ت استش�اري االجتم�اع األس�ري د.مفيد 
سرحان، إلى أن نجاح اإلنسان يقيم بقدرته على 
إدامة االتصال والتواصل م�ع اآلخرين، وإن كان 
“واجبا ش�رعيا ومطلبا اجتماعي�ا” ضمن دائرة 
األس�رة واألرح�ام، فإن اإلنس�ان “يؤج�ر عليه 

ويثاب ويحاسب على تركه”.
ويضيف س�رحان “قد تكون الخالفات األس�رية 
وعدم القدرة على التعامل معها وحلها س�ببا في 
ضع�ف العالق�ات والقطيعة في بع�ض األحيان، 
وأيض�ا التباع�د الكبير في الس�كن مم�ا يصعب 
االتصال الش�خصي بي�ن الناس، وهن�ا ال بد من 
التواصل عبر وس�ائل االتص�ال األخرى كالهاتف 

واإلنترنت وغيرها”.
هناك بع�ض الناس يمتنعون ع�ن أداء الواجبات 
االجتماعية بس�بب ضع�ف اإلمكان�ات المادية، 
وف�ق س�رحان، وهذا ي�ؤدي لع�دم التواصل مع 
اآلخري�ن، وهن�ا ال ب�د م�ن التأكي�د أن العالقات 
االجتماعية يجب أن تتم بأقل التكاليف وأن نبتعد 

عن المغاالة.
ويبين أن هناك أثرا سلبيا على األبناء بكل األحوال 
بغض النظر عن السبب في ذلك، لفتور العالقة أو 
انقطاعها، فاألصل أن يكون اآلباء قدوة حس�نة 
ألبنائهم، ويعلموهم عل�ى التواصل مع اآلخرين 

وخصوصا األرحام واألقارب.

حضور املناسبات االجتامعية يديم التواصل بني الناس
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اإلنس�ان بطبيعته كائ�ن اجتماعي وبحاجة إلى الش�عور 
بالحب واالنتماء والتقدير ممن حوله، فالش�خص الوحيد 
يعاني دائم�اً من القلق والملل والوح�دة والعصبية وعدم 
تقدي�ر ال�ذات؛ ألن العالق�ات االجتماعية توفر لإلنس�ان 
الش�عور بالسعادة واالطمئنان واألمان والراحة النفسية، 

وبالتالي تنتج شخصية سوية متزنة نفسياً وصحياً.
تنوع العالقات االجتماعية يعد، وفق الخبيرة النفسية رنا 
حس�ين، من عوامل النجاح في الحي�اة الزوجية، ألنها لن 
تخنق الزوج أو الزوجة، وستمكن كالً منهما من اكتشاف 
جوان�ب جديدة في ذاته وش�خصيته من خ�الل أصدقائه، 
وفي العص�ر الحالي أصب�ح هناك الكثير م�ن المتغيرات، 
ف�ال زواج مضمونا العمر كله، وال عم�ل يدوم للنهاية، لذا 
أصبح من الضروري أن ينسج اإلنسان شبكة من العالقات 
االجتماعي�ة تحميه من الس�قوط في بئ�ر الوحدة، وكما 
نس�تثمر المال ليحمينا من تقلبات الزم�ن، كذلك علينا أن 

نستثمر الوقت في إقامة عالقات اجتماعية ناجحة.
تقول حسين: “التواصل االجتماعي أصبح ضرورة ملحة، 
وحاجتنا إل�ى تكوين عالقات اجتماعي�ة أصبح أقوى من 
قب�ل، لكن علينا أن نتمتع بالوعي والحذر واتس�اع األفق، 
فطبيع�ة اإلنس�ان أن�ه لدي�ه رغبة ف�ي االس�تقالل بذاته 
والش�عور بحريته، ورغ�م ذلك ال يس�تطيع أحد أن يعيش 
بمن�أى عن اآلخري�ن، ولكي ُنقيم عالق�ات ناجحة نحتاج 
لبعض المهارات االجتماعية التي تس�اعدنا على اكتس�اب 
األصدق�اء والحفاظ عليهم؛ كالدع�م المعنوي والمجاملة 
والتعبير عن الحب، وااللتزام بشروط الصداقة، إلى جانب 
الثقة واالهتمامات المشتركة والتكييف والتنازل بحدود”. 
وتتاب�ع: “إن تعدد العالقات االجتماعية يرضي احتياجات 
اإلنس�ان؛ فاكتشافه ألنماط مختلفة من الناس يمكنه من 
التعامل مع أنماط مختلفة من الش�خصيات، لذلك يجب أال 
تنحصر في عالقات من نوع واحد، بل كلما كانت العالقات 
متنوع�ة كانت أفضل، فيكون في حياتنا مكان لألصدقاء، 
زمالء العمل، الجيران، زمالء الدراس�ة، العائلة، إلى جانب 
المش�اركة ف�ى خدمات اجتماعي�ة؛ كاالنتم�اء لجمعيات 

خيرية أو دور للمس�نين أو مالجئ األيتام، بهذا التعدد في 
العالقات االجتماعية نكتس�ب نوعاً من االستقاللية بعيداً 

عن إطار العائلة والعمل”.
وتن�وه الى أنه الس�ؤال ال�ذي يطرح نفس�ه: كيف أحصل 
عل�ى حريتي واس�تقاللي وأن�ا مطالب بنوع م�ن االلتزام 
تج�اه العالق�ات االجتماعي�ة إلى جان�ب أنه كلم�ا كثرت 
العالقات قل االلتزام؟ اإلجابة بسيطة، وهي أننا كي نشعر 
باالس�تقاللية والحرية الش�خصية، وبالتالي السعادة من 
خ�الل وجود عالق�ات اجتماعية تربطن�ا باآلخرين، علينا 
أن نكون متوازنين ونض�ع حدوداً خاصة بنا ال يتجاوزها 
اآلخ�رون، ونعمل جاهدي�ن للحفاظ على ع�دم تخطيها، 
وفي الوقت نفس�ه نعبر عن أهدافنا ورغباتنا وما يزعجنا 
وضرورة تنظيم العالقة بيننا وبين اآلخرين حيث ال يكون 
هناك فرض لنوع من السيطرة من أحد األطراف بل يكون 

هناك ثقة والتزام.
يق�ول أح�د علم�اء النف�س، إن نج�اح أي عالق�ة يعتم�د 
على أس�اس التوافق بي�ن أهدافنا وأه�داف الطرف اآلخر 
واالس�تعداد لبذل جهد لمس�اعدة الطرف اآلخ�ر لتحقيق 

أهدافه.

الرجال كالن�ساء خانعون ملزاعم 
 قــراءة الـطــالـــع ... حـقـيـقــة ام خـــــداع ؟

لل�سعور باحلب واالنتماء
العالقات االجتامعية بيت الرغبة والرضورة
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تأت�ي  الن�دوة  ه�ذه  أن  وأض�اف 
الس�نة  ف�ي  مس�يرتها  “الس�تعراض 
الماضي�ة والوق�وف عل�ى المحط�ات 
موضوعي�ة  وقف�ة  فيه�ا  الرئيس�ة 
قب�ل  الس�لبية   لمعرف�ة  وش�جاعة، 
اإليجابية إليمانها المطلق أن هذا النهج 
ه�و األقرب إل�ى تصويب الس�لبيات ان 
وج�دت”، متابع�ا بالق�ول “لس�نا من 
المعصومين عن الس�هو او الخطأ غير 
المقصود، لنتحاور حول هذه المسيرة 
به�دف معالجة الس�لبيات فيه�ا، وذلك 
للوص�ول ال�ى ه�دف وغاي�ة الس�لطة 
القضائي�ة االتحادية وف�ي مقدمة هذه 
االهداف فرض سيادة القانون واحترام 
وترس�يخ  وروح�ا   نص�ا  مضامين�ه 
وف�ي  مؤسس�ياً  القض�اء  اس�تقالل 

شخوص اعضائه”.
وزاد المحمود أن “السلطة القضائية 
االتحادية حرصت أن تشارك في ندوتها 
هذه أعمدة ورواد الفك�ر من إعالميين 
وادب�اء وصحفيي�ن إلدراكه�ا المطلق 
أن ه�ذه النخبة هي مجس�ات حقيقية 
لنبض الضمي�ر المجتمعي الذي يعكس 
معان�اة الناس وآمالهم، لنس�مع منهم 
ه�ذا النبض ف�ي حوار مفت�وح صريح 
وموضوعي بعيد عن كل المؤثرات التي 
تجرح الحقيقة وتحجبها. حوار تطرح 
خالله ما يدور على الس�احة من أحداث 
يخت�ص القض�اء بالتعام�ل معها وفقا 
لصالحيت�ه الدس�تورية والقانوني�ة”. 
الترحي�ب  المحم�ود  القاض�ي  وج�ّدد 
بالحضور في مبنى الس�لطة القضائية 
االتحادي�ة ال�ذي ق�ال إن�ه “ش�ّيد بأيٍد 
عراقي�ة %100، ويرمز هذا المبنى اوال 
وقبل كل ش�يء الى اس�تقالل القضاء ، 
حيث ارتفع صرحه ألول مرة في تاريخ 

العراق الحديث.. مطلع عام 2014”.
ولفت إلى أن الس�لطة القضائية “لم 
يك�ن لها من مقر إال ويعود إلى س�لطة 
أخ�رى أو إل�ى م�ن يملكه م�ن القطاع 
الخاص. فشكراً لكل من ساهم في رفع 
هامة هذا الصرح الرمز”. وقال المحمود 
“نذّك�ر بم�ا كان�ت علي�ه المحاكم قبل 
نيس�ان عام 2003 من أبنية مستأجرة 
اما م�ن البلديات او من القطاع الخاص 
وبش�كل ال يتناس�ب وكرام�ة القضاء 
وال يتماش�ى مع انس�يابية العمل ومع 
الشفافية وكشفا للحقيقة”، مشيرا إلى 
أنن�ا “نعرض ما علي�ه الحال في الوقت 
الحاضر، فقد تم تش�ييد قصور للقضاء 
تضم مراكز المناطق االستئنافية كافة 

والمحاكم المرتبطة بها”.
 واردف أن م�ن ه�ذه المباني “قصر 
القض�اء في الرصافة م�ع )24( وحدة 
س�كنية لقضاته�ا وقص�ر القضاء في 
الكرخ مع )98( وحدة سكنية لقضاتها 
ولمنتس�بي  الع�ام  االدع�اء  واعض�اء 
القض�اء  وقص�ر  القضائي�ة  الس�لطة 
في البص�رة,  وقصر القض�اء في بابل 
وف�ي ذي ق�ار وف�ي القادس�ية وف�ي 
ص�الح الدين وقريباً قص�ر القضاء في 
كرك�وك”، وأك�د إن القض�اء انش�أ الى 
جانبه�ا “)19( بناية للمحاكم و)103( 
وحدات سكنية للقضاة واعضاء االدعاء 
العام ولمنتسبي السلطة القضائية في 

انحاء بلدنا الطيب”.
 وذك�ر أن “هذه المباني ت�م تأثيثها 
بش�كل الئق وبما يتناسب مع انسيابية 
العم�ل وش�فافيته وق�د جه�زت هذه 
القصور والمباني بالشبكة اإللكترونية 
ت�م  كم�ا  الس�ريع  االتص�ال  لتأمي�ن 
اس�تمالك )97( قطعة في انحاء العراق 
لتش�ييد محاكم عليها في االماكن التي 
لم تش�يد فيها محاكم خاصة بالسلطة 
القضائي�ة”، الفتا الى ان�ه “لم يبق في 
بغ�داد العاصم�ة س�وى محكمتي�ن لم 
يت�م تش�ييدهما وهم�ا محكم�ة بغداد 

الجديدة ومحكمة الشعب وبسبب عدم 
المصادق�ة عل�ى موازن�ة  2014 رغ�م 
توفيرن�ا لقطعتي االرض التي س�نبني 

عليها”.
“الس�لطة  ب�أن  المحم�ود  وأف�اد 
بالجوان�ب  تكت�ِف  ل�م  القضائي�ة 
اللوجس�تية في مس�اعيها، فكان ال بد 
ف�ي ه�ذه المحاكم من ك�وادر قضائية 
وإداري�ة وحماي�ات فق�د ارتف�ع ع�دد 
القض�اة إل�ى )1495( قاضي�اً ومدعياً 
عام�اً في نهاية ع�ام 2014 بعد ما كان 
في منتصف عام 2003  )573( اي ثالثة 
اضعاف العدد وارتفع ع�دد الموظفين 
ال�ى )7780( موظفاً ف�ي نهاية 2014 
بعدم�ا كان الع�دد ف�ي التواري�خ ذاتها 

)2224( موظفاً”.
واس�تطرد “الى جانب ذلك اسس�ت 
الس�لطة القضائي�ة وألول م�رة جهازاً 
خاص�اً به�ا لحماي�ة القض�اة وبنايات 
المحاكم بل�غ تعداده )7240( حارس�اً 
قضائياً زّودوا بالمستلزمات الضرورية 
إل�ى أن�ه “ادخل�ت  للحماي�ة”، منبه�اً 
المرأة بش�كل فاعل وكبير في مكونات 
السلطة القضائية، قاضية ومدعيا عاماً 

وموظفة وحارسة قضائية”.
وتاب�ع رئي�س الس�لطة القضائي�ة 
االتحادي�ة أنه “بهدف اش�اعة المعرفة 
ب�كل أبعاده�ا وإش�اعة ثقاف�ة حقوق 
س�يادة  مفاهي�م  ومعرف�ة  اإلنس�ان 
القان�ون واس�تقالل القض�اء ولجع�ل 
السلطة القضائية االتحادية في تواصل 
يومي قريب مع أناس�ها ومجتمعها تم 
تأس�يس المركز اإلعالمي فيها وأنشئ 
له�ا موقع الكتروني ليعكس نش�اطها 
وينش�ر األح�كام والق�رارات واألخبار 

عن مكوناتها”.
نش�اطات  “نتائ�ج  أن  إل�ى  ولف�ت 
المحاك�م ف�ي الع�ام الماض�ي حس�ب 
اإلحص�اءات الس�نوية الص�ادرة منها، 
كان�ت باه�رة وتف�رح كل م�ن يخلص 
له�ذا الوطن وتؤش�ر على ش�عور عال 
وأعض�اء  القض�اة  م�ن  بالمس�ؤولية 
االدع�اء الع�ام والك�وادر الوس�طية”، 
مش�يرا إلى أن “نس�بة الحسم بلغت ما 
بي�ن )%87( و)%99(، ف�ي حين بلغت 

الدعاوى المنظورة ف�ي محاكم العراق 
)1170388( وق�د بلغ ع�دد المعامالت 
المحس�ومة  من عقود زواج الى حجج 
)409135( معامل�ة”. مؤك�دا “إعجاب 
ال�دول العربية بما تنج�زه محاكمنا، إذ 
أن ما ننجزه في ش�هر يعادل عمل سنة 

كاملة في محاكم دبي”.
وح�ول القضاي�ا المحس�ومة ف�ي 
محكم�ة التحقي�ق المركزية خالل عام 
2014 الت�ي وص�ف المحم�ود دوره�ا 
ب�”الرائ�د ف�ي نظ�ر قضاي�ا االره�اب 
والجريم�ة المنظم�ة”، فان�ه ذك�ر أن 
“المحكم�ة حس�مت )24305( دعاوى 
إرهاب وجريمة منظمة في بغداد  وفي 
الوق�ت الذي بل�غ ع�دد الموقوفين في 
إنحاء العراق العام الماضي )165311( 
وه�و خ�الف الرق�م ال�ذي ينش�ر ف�ي 
الفضائي�ات، واخلي منه�م )150158( 
وم�ا دّور منه�م عل�ى ع�ام 2015 من 
الموقوفين في العراق كافة  )15153( 
موقوفاً نس�عى جاهدين بكل الطاقات 
وب�كل المكون�ات ان ال يبق�ى موقوف 
ساعة واحدة ال تستدعي امور التحقيق 
بق�اءه”. وأض�اف “انطالق�اً م�ن هذه 
المسيرة وتطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب 
رق�ي في الع�ام الس�ابق )125( قاضياً 
إل�ى صنوف متقدمة واتخذوا مواقعهم 
القضائية المرموقة بعد  حصولهم على 

مقتضيات الترقية القضائية”.
واردف “ف�ي الوق�ت ال�ذي عوق�ب 
انضباطي�ا وخ�الل محاكم�ة أجري�ت 
)24( قاضي�اً وعضو ادعاء  خالل العام 
الماض�ي، ابعد 3 منهم خ�ارج القضاء 
الن اس�تمرارهم في الخدمة القضائية 
أصبح ال يأتلف ومكانة القضاء”، وقال 
إن “ ه�ذا يدل على ق�وة القضاء وعدم 
تس�اهله مع من يخرق قواعد الس�لوك 
القضائي�ة م�ن منتس�بيه”، متابعاً “ ال 
نخش�ى القول ان هناك م�ن يخرج عن 
المتع�ارف عليه”،  الس�لوك القضائ�ي 
مؤش�را أن ه�ذا “يبع�د ع�ن القض�اء 
او يعاق�ب انضباطي�ا بواس�طة لجن�ة 
مؤلف�ة في مجلس القض�اء االعلى من 

3 قضاة”.
 واس�تطرد المحم�ود ان “الس�لطة 

القضائية نهجت منهج تقريب القضاء 
ال�ى المواطن فقد تم افتتاح 10 محاكم 
جدي�دة  خ�الل الع�ام الماض�ي، ونحن 
نحاول ان ننتشر في كل ناحية و قضاء 

و في مراكز المحافظات “.
وفيما لفت رئيس السلطة القضائية 
االتحادية إلى أن “عدد مكاتب التحقيق 
القضائ�ي ف�ي الع�راق ارتف�ع الى 36 
مكتبا في العام الماضي”، أكد أن “هذه 
المكات�ب أسس�ت لتك�ون قريب�ة م�ن 
المواط�ن ال�ذي ال يس�تطيع ان يذهب 
الى مراكز الشرطة سيما من النساء او 
األحداث، إذ تتابع الشكوى هناك، حتى 
احالة القضي�ة على المحاكم المختصة 
ونجحنا في هذه ونعتبرها بادرة رائدة 
ومفخ�رة عندم�ا نطرحه�ا ف�ي الدول 

العربية”.
وقال أيض�ا أن “الس�لطة القضائية 
اول�ت عنايته�ا للعائلة عندم�ا تتعرض 
الى االهتزاز م�ن خالل دعاوى التفريق 
يتول�ى  جه�ازا  وش�كلنا  الط�الق  او 
البحث في ه�ذه القضايا ف�ي الجوانب 
االجتماعية ويح�اول اصالح ذات البين 
وهو جهاز البحث االجتماعي”، مشيرا 
الت�ي أج�ري  الح�االت  إل�ى أن “ع�دد 
البح�ث فيه�ا والتوصل ال�ى حلول بلغ 
)70383(، شيء مفرح ان نعيد للعائلة 
العراقية تماسكها، وكذلك اجري البحث 
االجتماعي بالنسبة لألحداث الجانحين 
في محاكم االح�داث للحيلولة الصالح 
الجن�وح  ال�ى  عودت�ه  ودون  الح�دث 

ثانية”.
 وبه�دف رف�ع المس�توى المهن�ي 
لمنتس�بي الس�لطة القضائي�ة، اش�ار 
ال�دورات  “ع�دد  أن  ال�ى  المحم�ود 
التطويري�ة بل�غ ف�ي معه�د التطوي�ر 
القضائي المرتبط بالس�لطة القضائية 
)25( دورة خالل عام 2014 شارك فيها 
القض�اة والمحققون ومنتس�بو بعض 

الوزارات كذلك”.
وفيما يخص ضمانة حقوق االنسان 
ف�ي الس�جون والمواقف، أك�د أنه “تم 
تنس�يب نائ�ب مدع�ي ع�ام دائ�م ف�ي 
أماك�ن االحتج�از، مواقف أو س�جون، 
لتحقيق المش�روعية ولرصد كل خرق 

للقان�ون عن�د حدوثه، وفع�ال رصدت 
حاالت وحرك�ت ش�كاوى جزائية ضد 
م�ن قام بهذا الخ�رق مهما كان عنوانه 

الوظيفي”.
أن�ه  المحم�ود  القاض�ي  وأوض�ح 
“تأمينا لحسن سير العمل في المحاكم 
واألجهزة القضائية، تم قيام المشرفين 
القضائيين في هيئة اإلشراف القضائي 
ورؤس�اء محاكم االس�تئناف ونوابهم 
المحاك�م  عل�ى  إش�رافية  بج�والت 
واالجهزة القضائي�ة االخرى ومعالجة 
الج�والت  المعوق�ات”، وح�دد “ع�دد 
اإلشرافية خالل العام الماضي ب�)459( 
جولة، وقد انتجت هذه الجوالت الكثير 

وعالجت سلبيات عديدة”.
وق�ال ايض�ا أن�ه “في جو يع�ّم فيه 
الفس�اد المالي في بعض المؤسسات، 
كان لن�ا ايضا هيئ�ات تدقيقي�ة تجول 
كاف�ة  الع�راق  انح�اء  ف�ي  محاكمن�ا 
من جه�از االش�راف القضائ�ي، تدقق 
الس�جالت وتقف عل�ى اصغ�ر المبالغ 
ول�م يس�جل عل�ى الس�لطة القضائية 
منذ تأسيس�ها عام 2003 الى اليوم اي 
س�لبية س�واء كانت من ديوان الرقابة 
المالية او من هيئ�ة النزاهة او الرقابة 

الداخلية”. 
وذكر أن االستمرار بتشكيل المحاكم 
المتخصص�ة ج�ار ومّما ش�كل مؤخرا 
“محاك�م حق�وق اإلنس�ان والمحاكم 
التجاري�ة وعقود المق�اوالت ومحاكم 
النزاه�ة  ومحاك�م  الس�فر  ج�وازات 
بقضاي�ا  المتخصص�ة  والمحكم�ة 
النش�ر واإلعالم”، وعن األخيرة أضاف 
المحم�ود أنها جاءت بس�بب “حرصنا 
ان تك�ون هناك محكم�ة تحترم حرية 
الرأي وتدرك مس�ؤولية ورسالة رجال 
اإلع�الم والصحاف�ة”، مؤك�د انه “في 
حال�ة حصول خ�رق ال يذهب اإلعالمي 
ال�ى محاكم غي�ر متخصص�ة ال تفهم 
رس�الة الصحاف�ة واالع�الم، اعتقد أن 
كل اإلعالميين يعلمون كم من الدعاوى 
حس�مت لرج�ال اإلعالم، اس�تطيع ان 
أح�دد بأن أكثر من %96 منها حس�مت 

لصالح االعالم في هذه المحكمة”.
وحول موضع المخبر السري أجاب 

المحم�ود أنه “ل�م يتم إدان�ة أي متهم 
وفق�اً ألق�وال المخبر الس�ري فقط”، 
كاش�فا أن “ق�رارات أصدره�ا القضاء 

بإدانة 146 مخبرا كاذبا في بغداد”.
م�ن جانبه، أش�اد رئيس مؤسس�ة 
المس�تقبل العراقي للصحافة والنش�ر 
علي الدراج�ي بالدور الكبير الذي يبذله 

القضاء في إحالل العدالة في العراق.
وق�ال الدراج�ي أن  التضحيات التي 
قدمه�ا رجال القضاء تس�تحق االجالل 
واالكب�ار، الفتاً إلى أن تلك الدماء عبدت 
الطري�ق أمام الديمقراطي�ة الوليدة في 

بالد الرافدين.
من جانبه، ذكر رئيس جهاز االدعاء 
العام القاض�ي محمد الجناب�ي إن “ما 
حدث في الموص�ل ان الجيش والقوات 
المس�لحة ق�د ترك�ت اماكنه�ا وتركت 
االس�لحة واس�تولى عليه�ا داع�ش”، 
مش�يرا إل�ى أن “هذا الموض�وع يتعلق 
بالجرائم العس�كرية وليس�ت المدنية، 
ويحكمه�ا نظ�ام متكام�ل م�ن قانون 
اصول المحاكمات الجزائية العس�كرية 

وقانون العقوبات العسكري”.
ولف�ت الجناب�ي إلى وج�ود “جهاز 
ادع�اء ع�ام عس�كري متكام�ل وه�و 
ه�ذا  ف�ي  التحقي�ق  ع�ن  المس�ؤول 
الموض�وع وال عالق�ة لالدع�اء الع�ام 

المدني فيه”.
ب�دوره، ق�ال القاض�ي ع�ادل عب�د 
الرزاق رئيس محكمة استئناف البصرة 
“أنه ت�م صدور مذك�رات قبض بحق 5 
متهمي�ن بجريم�ة مقت�ل الخطباء في 
البصرة”، مضيف�ا أن “تم توقيف ثالثة 
متهمي�ن وان التحقيق في القضية جار 
في المحكمة المتخصصة للوصول الى 

الجناة”.
ماج�د  القاض�ي  ق�ال  ذل�ك،  إل�ى 
االعرج�ي، رئي�س محكم�ة التحقي�ق 
المركزي�ة متحدثاً عن جريمة س�بايكر 
إن “مجلس القض�اء األعلى حال وقوع 
الجريم�ة اص�در األعم�ام المرقم 115 
وال�ذي بموجب�ه اعط�ى االختص�اص 
لمحكم�ة التحقي�ق المركزي�ة إلجراء 
التحقيق في هذه الجريمة”، مشيرا إلى 
أن�ه “بموجب ه�ذا االعمام تم تنس�يب 
قاض في كل منطقة استئنافية لتدوين 
الش�خصي،  بالح�ق  المدعي�ن  اق�وال 
للتخفي�ف عن كاه�ل المدعي�ن بالحق 
المحكم�ة  ال�ى  للحض�ور  الش�خصي 

وتدوين أقوالهم”.
وأك�د أن  “مجل�س القض�اء األعلى 
بعدها اصدر األمر القضائي المرقم 380 
ف�ي 11/11/2014  والذي بموجبه تم 
تش�كيل هيئة تحقيق�ة قضائية مؤلفة 
من 3 قضاة ونائب مدعي عام للتحقيق 

في الموضوع”.
وكش�ف األعرج�ي أن�ه “م�ن خالل 
المعلوم�ات االس�تخباراتية تم القبض 
عل�ى 5 متهمي�ن في الجريمة البش�عة 
واعترفوا تفصيلي�ا بارتكابهم الحادث 
وصدق�ت اقواله�م قضائي�ا وت�م م�ن 
خ�الل ه�ذه االعتراف�ات التع�رف على 
بقي�ة المتهمي�ن الملثمي�ن الذين كانوا 
حاضرين في س�احة وقوع الجريمة”، 
مش�يرا إل�ى أن “اوام�ر قب�ض صدرت 
بح�ق 180 متهما وص�در القرار بحجز 
المنقول�ة  وغي�ر  المنقول�ة  امواله�م 

وكذلك منع سفرهم”.
وفي ش�أن آخر ق�ال انه “ت�م إلقاء 
القبض على 223 متهماً بجرائم الخطف 
في بغداد”، مضيفاً أن “213 من هؤالء 
المتهمي�ن اعترفوا بالجرائم المس�ندة 
إليه�م”، وفيما ش�دّد عل�ى “تحرير 29 
مخطوف�اً قبل دفع الفدية”، أش�ار إلى 
“تراج�ع كبي�ر ف�ي مس�توى الجريمة 
بنس�بة %95 عّما كان�ت عليه في وقت 

سابق”.

القـاضـي املحمـود يتـرأس املـؤمتـر اإلعـالمـي السنـوي
 للسلطـة القضـائيـة االحتـاديـة

بح�صور                              .. ناق�ش مع ال�صحفيني والكتاب ابرز امللفات املطروحة لدى الراأي العام

       المستقبل العراقي / مروان الفتالوي

عقدت ال�صلطة الق�صائية الحتادية اليوم الأحد امل�صادف 2015/1/11 موؤمترها الإعالمي ال�صنوي بح�صور رموز الق�صاء، ونخبة وا�صعة من الإعالميني والأكادمييني والكتاب 
واملرا�صل��ني ال�صحفيني، ملناق�صة عدد م��ن امللفات الق�صائية املطروحة على ال�صاحة وت�صمن املوؤمتر اأي�صًا الإجابة على جمي��ع ال�صتف�صارات والأ�صئلة املثارة لدى الراأي العام.
وق��ال رئي���ش ال�صلط��ة الق�صائية القا�صي مدحت املحم��ود اإن “الق�صاء درج يف بداية كل ع��ام على عقد ندوة مفتوح��ة بح�صور ممثلي مكونات ال�صلط��ة الق�صائية الحتادية 
املن�صو���ش عليه��ا يف املادة )89( من الد�صت��ور وهي املحكمة الحتادية العليا، وجمل�ش الق�ص��اء الأعلى، وحمكمة التمييز الحتادية ، وجهاز الدع��اء العام، وهيئة الإ�صراف 

الق�صائي، واملحاكم الحتادية الأخرى ممثلة باملناطق ال�صتئنافية البالغ عددها 16 منطقة ا�صتئنافية واملحاكم احلقوقية واجلزائية املرتبطة بها”.

ع��ل�ي الدراج��ي : الت�صحي��ات الت�ي ق��دمه��ا رج��ال الق��ص��اء ت�صتح��ق الج��الل والك��ب��ار
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جوارديوال يكشف عن موقفه من العودة لربشلونة

 تدق الي�وم اجراس املواجه�ة "العربية العربية" 
الش�قيقني  املنتخب�ني  تجم�ع  الت�ي  واملرتقب�ة 
األردني والعراقي صباح اليوم اإلثنني يف مس�تهل 
مش�وارهما يف بطولة أمم آس�يا لكرة القدم التي 

افتتحت الجمعة يف أسرتاليا.
املواجه�ة  نح�و  ش�اخصة  األنظ�ار  وس�تكون 
العربي�ة وهي أول مواجه�ة تجمعهما يف التاريخ 
بنهائيات آسيا حيث لم يسبق لهما أن التقيا عىل 
امت�داد التاري�خ الطويل للبطولة، فلمن تبتس�م 
أول مواجه�ة تاريخي�ة لهم�ا يف أمم آس�يا، فهل 
يفوز أحدهم�ا عىل اآلخر أم يكون التعادل س�يد 

املوقف؟.
واملش�اركة يف أم�م آس�يا تعت�ر الثالث�ة ملنتخب 
األردن، والثامنة ملنتخب العراق، وهما التقيا آخر 
مرة يوم "10" ديس�مر "2012" يف بطولة غرب 

آسيا وانتهت بفوز العراق بهدف وحيد.
الت�ي جمع�ت  املواجه�ات  تاري�خ  يف  "نب�ش"   
املنتخبني الشقيقني "أسود الرافدين والنشامى" 
ع�ىل امت�داد التاري�خ س�واء تل�ك الرس�مية أو 
الودي�ة، حي�ث أظهرت األرقام ب�أن هنالك تفوق 
واضح يصب يف صالح منتخ�ب العراق من حيث 

اإلنتصارات.
وتعتر املواجهة املرتقبة واملقررة اإلثنني يف إفتتاح 
لقاءات املجموعة الرابعة ألمم آس�يا يف اس�رتاليا 
هي املواجه�ة رقم "40" التي تجم�ع املنتخبني، 
وهذا العدد الكبري م�ن اللقاءات يعود للقاءاتهما 
املتواصل�ة بحك�م الج�وار وبحك�م مواجهتهما 
املتكررة يف البطوالت اآلسيوية والعربية والودية.

وب�دأت حكاية اللقاءات األردني�ة العربية اعتباراً 
من يوم العام "1964" أي قبل نحو "50" عاماً.

وبالعودة لتاريخ هذه اللقاءات فإن العراق "بطل 
أمم آس�يا 2007" حقق انتص�ارات تضاعف تلك 

اإلنتصارات التي حققها األردن عىل العراق.
وفاز الع�راق ب "20" مباراة عىل األردن، يف حني 

فاز األردن ب "10" وتعادال يف  تسع مواجهات.
وتبقى املواجهة العالق�ة باإلذهان بني املنتخبني 

الش�قيقني تلك التي 

جمعتهما يف نهائي الدورة العربية التاس�عة التي 
أقيم�ت يف العاصمة عمان عام "1999"، ويومها 
تقدم منتخب األردن برباعية أهداف نظيفة لكن 

منتخ�ب العراق نج�ح يف تعدي�ل النتيجة "4-4" 
يف مب�اراة مجنون�ة ليحتك�م الطرف�ان ل�ركالت 
الرتجي�ح التي تبس�مت ملنتخ�ب األردن ليحافظ 

منتخ�ب األردن كأول منتخ�ب عرب�ي ع�ىل لقب 
الدورة العربية للمرة الثانية عىل التوايل.

ولم يلتق املنتخبان يف أمم آسيا عىل امتداد تاريخ 

لقاءاتهما لكنهما التقي�ا مرتني يف تصفيات أمم 
آس�يا، ففاز الع�راق ع�ىل األردن يف تصفيات أمم 
آسيا عام "1971" "2-0" وجمعتهما يف بانكوك، 

وع�اد العراق وف�از ع�ىل األردن يف تصفيات أمم 
آسيا عام "1996" بهدف وجمعتهما يف العاصمة 

عمان.
* تفوق عراقي مضاعف

*أقيم�ت أول مباراة ب�ني األردن والعراق يف العام 
"1964" يف بطول�ة كأس العرب التي كانت تقام 
دون موعد مح�دد ملواعيد إقامته�ا، ويومها فاز 
منتخب الع�راق بثالثة أهداف له�دف، فكان أول 

فوز للعراق يف أول لقاء بني املنتخبني .
*آخ�ر مب�اراة جمع�ت الع�راق واألردن كانت يف 
بطول�ة غ�رب آس�يا يف "10" ديس�مر "2012" 

وفاز العراق بهدف وحيد.
*سجل منتخب األردن أوىل إنتصاراته عىل العراق 
يف تصفيات كأس العرب التي أقيمت يف العاصمة 
عمان ع�ام "1984" وفاز يومه�ا األردن بنتيجة 

."1-3"
*آخر هدف أردني يف مرمى العراق س�جله أحمد 
هاي�ل يف تصفيات كأس العالم- املرحلة الرابعة- 
وأقيم�ت يف "3" يونيو من الع�ام "2012"، فيما 
آخر من سجل بمرمى منتخب األردن هو العراقي 

حمادي أحمد عبدالله.
"10" لقاءات بتصفيات كأس العالم

التقى منتخب األردن والع�راق يف "10 مواجهات 
الع�راق يف "7"  العال�م فف�از  بتصفي�ات كأس 
مواجهات وف�از األردن يف لق�اء وحيد وتعادال يف 
لقائني, فيما التقى منتخبا األردن والعراق مرتني 

بتصفيات أمم آسيا وفاز العراق باللقائني.
والتقا األردن والعراق يف أربع مناس�بات ببطولة 
كأس الع�رب وف�از الع�راق يف اثن�ني واألردن يف 
واحدة وتعادال م�رة واحدة, يف حني التقى األردن 
والعراق خمس مرات يف بطولة غرب آس�يا، ففاز 
العراق يف ثالث مناس�بات وفاز األردن يف مباراتني 

وذلك وفقاً لآلتي:
 وخ�اض املنتخبان لقاءين عىل املس�توى العربي 
بالدورة العربية التاسعة "1999" وفاز األردن يف 

اللقائني:
 واخ�ريا التق�ى األردن والع�راق يف "14" مب�اراة 
ودي�ة فاز العراق يف س�ت مواجه�ات، واألردن يف 

ثالث وتعادال يف خمس مواجهات.

المستقبل العراقي / متابعة

أك�د قائد منتخبنا الوطن�ي لكرة القدم 
يون�س محم�ود: ان جمي�ع الالعب�ني 
مصممني عىل النجاح يف بداية مش�وار 
املنتخب ضمن منافس�ات بطولة كأس 

أمم آسيا.
وذك�ر يونس محم�ود : ان كل الالعبني 
مصممني عىل تقديم نتيجة ترفع اسم 
العراق مضيفا ان الجميع يبذل قصارى 
جهده يف التدريب من اجل تقديم أفضل 
ما عنده يف مباراة األردن التي تعد بداية 
املش�وار الذي نتمنى ان يستمر ملراحل 

متقدمة من منافسات البطولة.

المستقبل العراقي / متابعة

طبيب املنتخب: فريقنا الوطني ال يشكو من اي اصابات

 م�ن املقرر أن يجري س�تيفن ج�ريارد قائد فري�ق ليفربول فحصا باألش�عة لتحديد مدى 
إصابت�ه بش�د يف أوتار الركبة خ�الل فوز فريقه 1/ صف�ر عىل مضيفه س�ندرالند يف املرحلة 

الحادية والعرشين من الدوري االنجليزي لكرة القدم السبت.
وخاض جريارد /34 عاما/ مباراته األوىل مع ليفربول يف املس�ابقة عقب إعالنه الرحيل إىل 
صف�وف لوس أنجليس حاالكيس األمريكي يف الصيف املقبل، قبل أن يتم اس�تبداله مطلع 

الشوط الثاني بعدما تعرض لإلصابة.
وقل�ل برن�دان رودجرز املدير الفن�ي لليفربول من حجم إصابة ج�ريارد حيث قال "إن 

استبداله مجرد إجراء وقائي".
وأضاف "جريارد س�وف يخضع لفحص يف أوتار الركبة، وأعتقد أنه تعرض لإلصابة 
بش�د بس�يط يف األوتار، ولذلك نحن بحاجة فقط لتقيي�م اإلصابة ثم نرى ما يتعني 

علينا القيام به".

يونس حممود: مصممون عىل اجتياز االمتحان االردين

اليوم.. األردن والعراق.. ملن تبتسم أول مواجهة تارخيية بأمم آسيا؟

المستقبل العراقي / متابعة 

نف�ى املدي�ر الفن�ي لباي�رن ميون�خ األملان�ي، 
اإلس�باني بيب جواردي�وال كون�ه "الحل" ملا 

يحدث يف ناديه السابق برشلونة.
صحف�ي  مؤتم�ر  يف  جواردي�وال  وق�ال 
بالدوح�ة حي�ث يقي�م باي�رن حالي�ا 

معس�كرا تدريبيا "توجد الكث�ري من الخيارات، 
واألشخاص الصحيحون س�يتخذون القرارات 
املناس�بة لالبقاء عىل برش�لونة ضم�ن أفضل 

أندية العالم".
وأك�د املدرب م�ن ناحية أخ�رى أحقية حارس 
فريق�ه مانويل نوير بالتتوي�ج بالكرة الذهبية 
التي س�يتم االعالن عن اس�م الفائ�ز بها اليوم 

االثنني يف زيورخ.
وأش�ار جواردي�وال إىل أن كل م�ن املرش�حني 
اآلخري�ن، األرجنتيني ليونيل مي�يس والرتغايل 
كريستيانو رونالدو يس�تحقان أيضا الجائزة، 
مضيفا "من يس�جلون أكر ع�دد من األهداف 

دائما ما يكون أمامهم فرص أكر للفوز".
وتابع املدي�ر الفني "نوير 

ف�از بالفعل ألنه ترش�ح للف�وز بجائ�زة بهذا 
الحج�م، يجب عىل حارس�نا الذه�اب لزيورخ 
لالس�تمتاع بتجرب�ة الرتش�ح، الثالث�ة يف قمة 
الروع�ة، يجب ع�ىل مانويل الش�عور بالفخر، 
ألن التواج�د ضمن أفضل ثالثة العبني يف العالم 
أم�ر صعب".ونف�ى جوارديوال ما ت�ردد أيضا 
بخص�وص أن رئيس برش�لونة األس�بق جوان 

البورتا سيعينه يف منصب املدير الريايض للرسا 
اذا ما توىل رئاس�ة الن�ادي الكتالون�ي مجددا.

وأضاف امل�درب يف حديثه مع أح�د الصحفيني 
"البورتا لم يقل هذا، ربما يكون أمرا قد قرأته، 
ولكن البورتا لم يقل هذا"، نافيا يف نفس الوقت 
ما تردد بخصوص رغبة النادي البافاري يف ضم 
املدافع الفرنيس رفائيل فاران من ريال مدريد.

المستقبل العراقي / وكاالت 

 أك�د م�درب ريال مدري�د اإلس�باني، اإليط�ايل كارلو 
أنشيلوتي أن العالقة بني نجميه الرتغايل كريستيانو 
رونالدو والويلزي جاريث بيل "جيدة جدا"، مؤكدا 
أن�ه "اذا كان�ت هنالك ف�رص أظهرت ق�درا من 

األنانية" فإن هذا األمر سيتم عالجه.
وكان بيل قد تعرض لصافرات اس�تهجان من 
جماهري ملعب سانيتاجو برنابيو يف مواجهة 
الريال وإس�بانيول بالليجا بس�بب اهداره 
فرصه س�هلة كانت ستكون محسومة لو 

مرر الكرة لرونالدو.
وق�ال أنش�يلوتي يف مؤتم�ر صحف�ي 
عقب اللقاء الذي انتهى لصالح امللكي 
بثالثي�ة نظيف�ة بملعب س�انتياجو 
برنابي�و "بي�ل لع�ب مب�اراة جي�دة 
للغاية، ألنه لعب بنفس الوترية وسجل 
وكان ل�ه دور يف اله�دف األول، لم يم�رر الكرة 
لكريس�تيانو ألن أي العب مهاجم يرغب دائما 

يف التسجيل".

وأض�اف امل�درب "الواضح ه�و أن الرتف�ع والبعد عن 
األنانية عنرص أسايس يف الفريق هذا املوسم، اذا ما كانت 

هنالك لعبة ما دلت عىل األنانية، فإن هذا األمر 
س�يتم عالجه، جماهرين�ا تطالب الالعبني 
الكبار بالكثري، بيل مثل كريستيانو، لهذا 
يطالبونه بما هو أكثر من اآلخرين، وهذا 

أمر عادل بالنسبة يل".
وتعد ه�ذه ثاني م�رة يتع�رض فيها بيل 

النتق�ادات بس�بب أنانيت�ه املفرتضة حيث 
كان�ت األخ�رية بالجولة املاضي�ة بالليجا أمام 

فالنس�يا حي�ث تابع أنش�يلوتي حول ه�ذا األمر 
"سأش�اهد اللعب�ة مج�ددا م�رة أخ�رى، يف مباراة 
فالنس�يا ظن الجميع أن�ه أخطأ، ولكن�ي رأيت أن 

قراره كان صحيحا".
ورصح املدير الفن�ي "ال يتوجب علينا االهتمام 

بإث�ارة األم�ور اآلن ع�ىل ال يشء، إنه�ا مجرد 
لحظ�ة يف عال�م ك�رة الق�دم تتك�رر كثريا، 

العالق�ة بني الالعب�ني جي�دة للغاية، ليس 
فقط بيل وكريستيانو، بل الفريق بأكمله 

الذي يسعى دائما للفوز".

أكد كالوديو فيجورييل مدير أعمال 
ال�دوري اإليط�ايل ماتي�ا ديس�رتو 
مهاج�م ن�ادي روما اإليط�ايل بأن 
الالعب س�يبقى يف فريق العاصمة 
فوك�ي  موق�ع  اإليطالية.ونق�ل 
جيالوروس�و اإليطايل املهت�م بأخبار 
فيجوري�يل  ترصيح�ات  روم�ا  ن�ادي 
الت�ي أدىل به�ا ع�ر إتص�اٍل لس�بورت 
إيطاليا، والتي أكد من خاللها أنه اجتمع 

بس�اباتيني املدي�ر الري�ايض لروم�ا، ونف�ى أي 
دعوة من أدريانو جالياني املدير الريايض لنادي 
إي�ه يس ميالن.وح�ول إمكانية إنتقال ديس�رتو 
إىل الروس�ونريي، ق�ال فيجوري�يل: " هل يمكت 
أن يقب�ل الالعب إىل ميالن؟ س�نتحدث مع إدارة 
روما بعد مباراة الديربي أمام التس�يو".وتابع " 
ديسرتو سيبقى يف روما، عالقته برودي جارسيا 
ممتازة".يذك�ر أن العدي�د م�ن وس�ائل اإلعالم 
اإليطالي�ة ربطت ديس�رتو باإلنتق�ال إىل ميالن، 
وذكرت بأن الفكرة تتمث�ل بالتعاقد معه بنظام 

اإلعارة حتى نهاية املوسم مع إلزامية الرشاء.

أنشيلويت يعلق عىل أنانية بيل
وانفعال رونالدو

ديسرتو باٍق يف روما

المستقبل العراقي / وكاالت 

م�ن املؤمل إن يواج�ه نادي الرشطة نظريه نفط الجن�وب يوم األربعاء املقبل ضم�ن اإلطار التجريبي 
يف لق�اء س�يضيفه ملع�ب األول , وتدخل املباراة يف أجن�دة تحضريات الفريقني لالس�تحقاقات الكروية 
املقبل�ة .وذكر املدرب املس�اعد لكرة الرشطة كريم نافع: يف س�عينا لرفع تحض�ريات فريق الرشطة التي 
تنتظره أكثر من مهمة عىل الصعيد األس�يوي واملحيل سنخوض عدد من املباريات التجريبية خالل الفرتة 
املقبلة من اجل وضع الالعبني يف الجاهزية التامة قبيل استئناف مبارياتنا بشكل رسميوأضاف نافع : 
سيخوض فريقنا يوم األربعاء املقبل مباراة ضمن اإلطار الودي إمام نفط الجنوب عىل أرضية 
ملعبن�ا , بعد إن واجهنا نادي املصايف ي�وم الخميس املايض يف اإلطار ذاته وانتهت نتيجة 

املباراة ملصلحتنا بهدف دون رد .

الرشطة يواجه نفط اجلنوب وديًا استعدادًا 
لدوري الكرة

المستقبل العراقي / متابعة 

المستقبل العراقي / وكاالت 

فحص باألشعة لركبة جريارد
المستقبل العراقي / وكاالت 

اكد طبيب املنتخب الوطني العراقي: ان جميع الالعبني يف 
حال�ة بدنية وصحية جيدة وي�ؤدون تدريباتهم بصورة 
طبيعية اس�تعداداً ملواجهة املنتخ�ب األردني يف 
أوىل مباريات املجموعة الرابعة ملنافسات 
بطولة امم آس�يا وال يشكو اي منهم 
م�ن اي إصابة او وعكة صحية الي 

العب.
وذكر طبي�ب املنتخ�ب الدكتور 
جمي�ع  ان  الجناب�ي:  قاس�م 
بدني�ة  حال�ة  يف  الالعب�ني 
وي�ؤدون  جي�دة  وصحي�ة 
تدريباته�م بصورة طبيعية 
وال يش�كو اي منه�م م�ن 

اي اصاب�ة او وعك�ة صحية والفري�ق االن اصبح يف حالة 
تصاعد بالنس�بة للياقة البدنية وحالة االس�تعداد متوقعا 
ان يك�ون هناك جه�دا عىل الالعبني .وأوض�ح: لم تحصل 
لدين�ا اي إصابات او وعكة صحي�ة الي العب والحمد لله 
رغم ان الفريق خ�اض خمس مباريات تجريبية مبينا ان 
الالعب س�عد عبد االمري بذل جه�دا يف مباراة ايران ففضل 
امل�الك التدريبي إراحت�ه يف مباراة اوملبيك س�يدني وكذلك 

بالنسبة لوليد سالم .
واش�ار الجناب�ي اىل: ان املالك التدريبي خف�ف من وطأة 
مس�توى التدريب اللياق�ي والحمل وأصبح�ت التدريبات 
تاخ�ذ الجان�ب الخطط�ي والتكتيك�ي بعيدا ع�ن الحمل 
البدني موضحا ان هذه الطريقة مفيدة لالعبني من حيث 
الوص�ول للجاهزية التامة قبل مواجه�ة املنتخب االردني 
يف اوىل مباري�ات املجموعة الرابعة ملنافس�ات بطولة أمم 

آسيا.



�أ فــــــــــــقي

عمــــــــودي

واله�ر  الحص�ان  مق�درة  أن 
واألرنب على السمع..أكبر من 

مقدرة 
تس�تطيع  وه�ي  االنس�ان، 
تحري�ك آذانها اللتقاط أضعف 

األصوات 
الحصان اذا ُقطع ذيله..مات 

العقرب اذا أُحيط بالنار يلسع 
نفسه ويموت 

األفي�ال تبك�ي عندم�ا تك�ون 
حزينة

الفي�ل يم�وت..اذا دخل�ت في 
أذنه نملة 

الطفل ال يمكنه البكاء حقيقة 
قب�ل م�رور خمس�ة أس�ابيع 

على 
األق�ل بع�د ال�والدة . . إذ تبدأ 

حينئٍذ فقط القنوات الدمعية 
في عملها

قصيدة

الس�دة  إح�دى ق�رى مديري�ة  ابن�اء  أصي�ب 
بمحافظة إب وسط اليمن بالذهول بوفاء بعير 
ظل يرابط عند قبر صاحبه ويدعى علي حسين 
النعن�ع الذي ُدف�ن الثالثاء الماضي، مش�يرين 
إل�ى أن ”الجمل يرفض مغادرة المقبرة رابضاً 
بجوار قبر صاحبه، تارة يتش�ممه وتارة يدور 
حوله وتارة يجل�س بجواره، في صورة بالغة 
اإلحس�اس والتعبي�ر ع�ن حزن�ه عل�ى فراق 

صاحبه.ووفق�ا لصحف يمني�ة فأن ” صاحب 
البعي�ر كان يس�تخدمه في األعم�ال الزراعية 
من�ذ ع�دة س�نوات، وأن أهال�ي المتوفى اآلن 
يعانون األمّري�ن عند إطعام الجم�ل الذي يعد 
شبه مضرٍب عن الطعام والشراب حزنا وكمدا 
على فراق صاحب�ه”، الفتين إلى ” حرص عدد 
م�ن أهال�ي القرية على الحضور إل�ى المقبرة 

والتقاط الصور للجمل”.

ح�اول جن�دي أميرك�ي مفاج�أة زوجت�ه 
فأعد له�ا اإلفطار وهي في الس�رير، لكن 
ردها كان قاس�يا جدا إذ أطلقت عليه النار 
الش�رطة  وأصابت�ه ف�ي صدره.وحس�ب 
المحلية في مدين�ة فايتيفيل بوالية نورث 
كاروالين�ا األميركي�ة، غ�ادر المجن�د زيا 
زيغول�ي )28 عام�ا( بيته ف�ي الثامنة من 
صباح الجمعة إلى وحدته العسكرية، لكنه 
سرعان ما عاد إلى البيت ليحضر المفاجأة 
التي ظن أنها س�تكون لحظة رومانس�ية 

مع زوجته.
لك�ن تيفاني )27 عاما( الت�ي عادت للنوم 
بعد مغ�ادرة زوجها مباش�رة ولم تش�عر 
بعودت�ه، أطلق�ت الن�ار عل�ى ب�اب غرفة 
النوم عندما س�معت أحدا يفتحه، لتصيب 
رصاصته�ا ص�در الزوج.وعندم�ا أدركت 
الزوج�ة هول م�ا فعلت اتصل�ت بالنجدة، 
ليص�ل المس�عفون ف�ي الوقت المناس�ب 
ويتمكنوا من إنقاذ حياة الزوج، الذي يرقد 

حاليا في المشفى.

قال�ت الش�رطة األميركي�ة إن طفلة تبلغ 
م�ن العمر خم�س س�نوات قتل�ت بعد أن 
ألقى بها والدها من فوق جس�ر عند خليج 
تامبا بمدينة س�ان بطرسبرغ وإنها كانت 
حية عندما س�قطت من عل�ى ارتفاع نحو 
19 مترا وس�ط األم�واج المتالطمة.وعثر 
على الطفلة فيبي جونتشاك في المياه بعد 
س�اعة ونصف من الحادث وأعلنت وفاتها 
ف�ي مستش�فى أول الخمي�س. ووجه إلى 
والده�ا جون جونتش�اك )25 عاما( اتهام 
بالقتل.وقال�ت ش�رطة س�ان بطرس�برغ 
ف�ي بيان “ف�ي ضوء األدل�ة األولية يعتقد 
محققون�ا أن فيبي كانت عل�ى قيد الحياة 

عندم�ا ألق�ى به�ا جونتش�اك م�ن ف�وق 
الجس�ر”.وأضافت أن ضابط�ا لم يكن في 
نوبة عمله اعتقد أنه س�مع الطفلة تصرخ 
بينما رأى األب وهو يخرجها من الس�يارة 
ويلقي بها من فوق سور الجسر الخميس.

وذكر تقرير للشرطة أن ممثلين عن مكتب 
قائد الش�رطة اس�تجوبوا جونتشاك الذي 
ق�ال له�م إن “ال�رب تح�دث إلي�ه ومنحه 
صف�اء جدي�دا لحياته”.وذك�رت ش�رطة 
سان بطرسبرغ أنها تريد الحديث مع قس 
اتصل به جونتشاك قبل مقتل ابنته.وألقي 
القب�ض على جونتش�اك ويواجه اتهامات 

بارتكاب جريمة قتل من الدرجة األولى.

مجل
جيسد الوفاء

فاجئها بالفطور 
وعاقبته بالرصاص

اجلوارب تعالج ضيق التنفس

رشحية تعيد االمل للمقعدين

فوائد
السواك

يقتل ابنته
النه تلقى »وحيًا«
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�لثور 

�ل�سرطان

�لعذر�ء

�لعقرب

�جلدي

حوت 

�حلمل

�جلوز�ء

�ال�سد

�مليز�ن

�لقو�س

�لدلو

لتعزي�ز  جي�دة  فرص�ة  امامك�م 
امالكك�م او اج�راء تغيي�ر بمكان 
الس�كن او العمل وادخال تعديالت 
مريح�ة للنفس ب�رج الث�ور اليوم 
عل�ى الصعي�د الصح�ي : اطمئنوا 
عل�ي احوال احد االق�ارب الصحية 
ال�ي  الوق�وف  عل�ي  واحرص�وا 
جوارهم واالخالص في خدمتهم . 

بابك�م  عل�ي  الح�ظ  يق�ف  الي�وم 
وتشعرون بقدرة ورغبة علي تجربة 
الحظ في بعض االمور وتنجح بعض 
االم�ور بقليل من الجه�د برج الحمل 
اليوم على الصعيد الصحي : احوالكم 
الصحي�ة افض�ل الي�وم ولك�ن انتم 
حساسون جدا للحر واشعة الشمس 

فابتعدوا عنها بقدر االمكان . 

عالقتكم بالمسئولين عنكم بالعمل في 
حالة جيدة حي�ث يتفهمون ما تفعلون 
ويقبلون افكاركم حتي التي كانت تنال 
صدا ورفض�ا قبل ذلك ب�رج الدلو اليوم 
على الصعيد الصحي : احوالكم الصحية 
افض�ل وتتحس�ن ش�يئا فش�يئا ولكن 
ننصحكم بالحرص في نهاية االسبوع. 

رغب�ة كبي�رة ف�ي الحص�ول علي 
اجازة من العمل او تش�عرون بعدم 
رغبة ف�ي القيام بالش�غل المعتاد 
ب�رج الح�وت الي�وم عل�ى الصعيد 
الصح�ي : احوالك�م الصحي�ة غير 
التي  الضغ�وط  مس�تقرة وت�زداد 

فاجأت البعض منكم ليلة امس

في الس�فر س�بع فوائ�د وامامكم 
اليوم فرص�ة للقيام برحلة س�فر 
منك�م  البع�ض  يأت�ي  او  بعي�دة 
فائدة كبيرة بع�د اتصال من مكان 
بالخ�ارج برج العق�رب اليوم على 
الصعيد الصحي : احوالكم الصحية 

غير مستقرة.

ال تنش�غلون باالم�ور الثانوي�ة ف�ي 
الحي�اة كثي�را بحي�ث تج�ور عل�ي 
الوق�ت المخص�ص للعم�ل والحياة 
االجتماعي�ة برج الق�وس اليوم على 
الصعيد الصح�ي : احوالكم الصحية 
مس�تقرة ولكن قد ينال منكم التعب 
في المساء بعد يوم شاق في العمل .

فت�رة تش�هد تعاون�ا علي مس�توي جيد 
مع الزمالء بم�كان العمل وتقدمون فيها 
نموذجا للمش�اركة وااليث�ار برج الجدي 
الي�وم عل�ى الصعي�د الصح�ي : احوالكم 
الصحية اكثر استقرارا وتشعرون بتحسن 
واضح في احوالكم النفس�ية تس�اعدكم 

علي النشاط االجتماعي الملحوظ . 

امامك�م فرصة ممت�ازة لتقديم نتائج 
ش�غلكم للمديري�ن وتقييم�ه بش�كل 
ممتاز وبالتال�ي الحصول علي فرصة 
للترقية برج الميزان اليوم على الصعيد 
الصح�ي : احوالكم الصحية مس�تقرة 
وستشهد تحسنا اكثر بشرط االنتظام 

في تناول وجبات صحية ومتوازنة . 

فت�رة مس�تقرة بالعمل تس�تطيعون 
المعت�ادة  باعمالك�م  بالقي�ام  فيه�ا 
بشكل يحمل مثابرة وصبر مميز برج 
السرطان اليوم على الصعيد الصحي : 
احوالكم الصحية مستقرة وتخطيتم 
بما دفع�ه القم�ر فيكم فت�رة صعبة 
كانت في منتصف االسبوع الماضي . 

واحس�نوا  اكث�ر  الوق�ت  انظم�وا 
الح�ل  ه�و  وه�ذا  امورك�م  ادارة 
االفض�ل لمعالجة العم�ل المتراكم 
لديكم اليوم برج األس�د اليوم على 
الصعيد الصحي : احوالكم الصحية 
مس�تقرة وحتي تتحس�ن االحوال 

اكثر.

فترة مناس�بة للقيام بدورة تدريبية او 
القيام بدراسة تتعلق بتطوير ذاتكم اكثر 
بالعم�ل وهي فرصة الجتياز امتحانات 
برج العذراء اليوم على الصعيد الصحي 
: احوالك�م الصحي�ة مس�تقرة ولك�ن 
ننصحكم في مس�اء اليوم بعدم االكثار 

من اعمال البيت والنوم مبكرا.

الم�ال  عل�ي  للحص�ول  تس�عوا  ال 
بشكل زيادة عن الالزم علي حساب 
اتقانك�م بالعم�ل واالخ�الص في�ه 
ب�رج الج�وزاء الي�وم عل�ى الصعيد 
الصحي : احوالكم الصحية مستقرة 
وستستمر في حالة االستقرار خالل 

اغلب اوقات االسبوع الحالي .
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يعرف الس�واك بأنه ع�ود من اعواد عـ

شجرة االراك له رائحة دائمة خاصة 
وطعم حراق لوجود مادة لها عالقة 
بالخ�ردل وتنم�و هذه الش�جرة في 
 ، واالس�توائية  الح�ارة  االماك�ن 
ويوجد في طورس�يناء والس�ودان 
و ش�رق الهند والس�عودية وتش�بة 
ش�جرة االراك شجرة الرمان ، وهي 
دائمة الخضرة طوال فصول الس�نة 

،وتكون الشجرة الواحدة مثل الغابة 
لكثرة اغصانه�ا ، وازهارها صفراء 
مخض�رة وله�ا ثم�رة تش�به حب�ة 

الحمص”.
-1 - يحت�وي الس�واك عل�ى مادة ) 
حمض التنيك ( .. ولهذه المادة تأثير 
مضاد للتعفنات كما أنه يعد مطهرا 
، ول�ه اس�تعماالت مش�هورة ض�د 
نزيفالدم ، كما يطهر اللثة واألسنان 

ويشفي جروحها الصغيرة ، ويمنع 
نزف الدم منها. 

عل�ى  الس�واك  ألي�اف  يحت�وي   2-
بيكربون�ات الصوديوم وهي المادة 
معج�ون  تكوي�ن  ف�ي  المفضل�ة 

األسنان )صناعيا( 
-3 -يحت�وي الس�واك عل�ى م�ادة 
تمنع تس�وس األسنان وهي تتكون 
كيميائي�ا م�ن ألي�اف الس�يليلوز و 

بع�ض الزي�وت الطي�ارة ومركبات 
أخرى.

ومن الفوائد المكتشفة حديثا:
- أفضل عالج وقائي لتسوس أسنان 

األطفال الحتوائه مادة الفلورايد. 
- يزيل الصبغ والبقع الحتوائه مادة 

الكلور. 
- يبي�ض األس�نان الحتوائ�ه مادة 

السليكا. 

البكتري�ا  م�ن  األس�نان  تحم�ي   -
المس�ببة للتس�وس الحتوائه مادة 
أو   ( القلوي�ه  والم�ادة  الكبري�ت 

القلوانية(. 
- يفيد ف�ي إلتآم الجروح وش�قوق 
اللث�ة وعل�ى نموه�ا نم�وا س�ليما 

الحتوائه مادة 
ترايمثيل أمين و فيتامين )ج(. 

- أفضل عالج لترك التدخين.

1 – دولة أوروبية – مدينة س�ورية 
–

 2 – دولة أوروبية –
 3 – سكوت – أسم علم مؤنث –

 4 – لفظ�ة تعجب – طرق ومناهج 
–

 5 – إخفاق – والدة –
 6 – يختار بالقرعة – طالع –

 7 – تفسريية – عكس بيع  -
 8 – فنان سوري –
 9 – دولة أوروبية .

1 – عاصمة أوروبية –
 2 – ممثلة أملانية راحلة –

 3 – كُبت – عكسها مرتفع صغري 
– سقي –

 4 – نصف سالم – مزيج –
 5 – إنتماء إىل – نصف دايل –

 6 – أحد الوالدي�ن – عملة أوروبية 
–

 7 – حبىل – رسوري –
 8 – غري مطبوخ – متشابهة –

 9 – سيايس لبناني .

المكونات
صدر دجاج - كيلوغرام

ده�ن حيواني طبيع�ي )إحتياري( - 
100 غرام

ثوم مهروس - 10 فصوص
خّل تفاح - 5 مالعق كبيرة

كبي�رة  مالع�ق   3  - زيت�ون  زي�ت 
ونصف

ليمون حامض معصور - 1
به�ارات ش�اورما دج�اج - ملعق�ة 

كبيرة ونصف
نصائح

- إذا كنت ترغبي�ن بتحضير بهارات 
الش�اورما ف�ي المن�زل فيكف�ي أن 
تمزج�ي نص�ف ملعقة صغي�رة من 
الفلف�ل األبي�ض م�ع نص�ف ملعقة 

صغي�رة حبه�ان مطح�ون، نص�ف 
ملعق�ة صغي�رة قرف�ة مطحون�ة، 
نص�ف ملعقة صغيرة ج�وزة الطيب 

ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
جان�ب  إل�ى  الش�اورما  قّدم�ي   -
صلصة الثوم أو مع سلطة الملفوف 

والمايونيز.
طريقة العمل

ش�رائح  إل�ى  الدج�اج  قّطع�ي   -  1

طولّية.
2 - ف�ي وع�اء كبي�ر، ضع�ي الثوم 
وزي�ت  التف�اح  وخ�ل  المه�روس 
الزيت�ون وعصير الليم�ون الحامض 

وبهارات الشاورما.
3 - أخلطي المكونات جيداً.

4 - أضيف�ي ش�رائح الدج�اج إل�ى 
المكونات واخلطي حتى تتجانس.

5 - غّطي الوعاء وضعيه في الثالجة 
لليلة كاملة.

6 - ضع�ي الدج�اج م�ع التتبيلة في 
قدر.

7 - أضيفي قطع الدهن وضعي القدر 
عل�ى الن�ار م�ع التحريك باس�تمرار 
حت�ى يختفي الس�ائل وتنضج قطع 

الدجاج.

االتح�ادي  »املعه�د  م�ن  باحث�ون  نج�ح 
للتكنولوجي�ا« بس�ويرسا يف ابتكار رشيحة 
إلكرتونية، س�اعدت فرئان عانت من الشلل 

عىل العودة للسري مجددا.
ويمكن توصي�ل الرشيحة اإللكرتونية املرنة 
بالنخاع الش�وكي، بحيث يمكن اس�تغاللها 
يف تمري�ر جرعات دوائية أو إعطاء إش�ارات 

كهربائية إىل املخ، عب األعصاب املحيطة.
ومن خاللها يمك�ن العمل عىل عالج الخاليا 
العصبية أسفل النسيج املترضر، وتحفيزها 

لتحريك العضالت املرتبطة بها مجددا.
وعان�ى الباحث�ون لس�نوات م�ن صعوب�ة 

بالنخ�اع  إلكرتوني�ة  أجه�زة  أي  توصي�ل 
الش�وكي، نظ�را لصالب�ة امل�واد الت�ي يت�م 
تصني�ع اإللكرتونيات منها، ما كان يس�بب 
ترضر النس�يج وااللتهاب، ورفض الجس�م 

لتلك األجهزة.
ولذلك عمل الباحثون يف املعهد الس�ويرسي 
لتصني�ع نوعي�ة جدي�دة م�ن اإللكرتونيات 
أشبه بما يعرف ب� »األم الجافية الدماغية«، 

وهي أحد األغشية املحيطة باملخ.
ونجحوا بالفعل يف إنتاج الرشيحة اإللكرتونية 
»e-Dura«، التي تتس�م بالنعومة واملرونة، 
واملُصنع�ة من الس�يليكون وتغطيها أنابيب 

ذهبي�ة موصل�ة، وتتضمن أقط�اب كهربية 
مصنعة من البالتينيوم والسيليكون.

وج�رى اختب�ار الرشيح�ة اإللكرتونية عىل 
ف�رئان تعاني الش�لل، تمكنت من اس�تعادة 
قدرته�ا ع�ىل امل�ي يف ظل وجود مس�اعدة 
نرشه�ا  الت�ي  الدراس�ة  بحس�ب  طبي�ة، 

الباحثون يف الدورية العلمية »ساينس«.
ويأم�ل الباحث�ون يف بدء التج�ارب املعملية 
ع�ىل البرش خ�الل األع�وام القليل�ة املقبلة، 
حيث أن هذه الرشيحة من ش�أنها أن تفتح 
آفاق�ا جديدة لعالج الش�لل وأم�راض أخرى 

مثل الرصع والشلل الرعاش.

تش�ري دراس�ة مح�دودة إىل أن ارت�داء الج�وارب 
الضاغط�ة خ�الل النهار قد يخفف بقدر بس�يط 

من ضيق التنفس أثناء النوم ليال.
لكن منافع الج�وارب التي يصل ارتفاعها للركبة 
فشلت يف إقناع خباء دراسة النوم بأنهم توصلوا 
لعالج جديد لضيق التنفس أثناء النوم وهي حالة 

تنطوي عىل خطر كبري.
يحدث ضي�ق التنفس أثناء الن�وم عندما يتوقف 
التنف�س بش�كل متك�رر بس�بب ضي�ق مجرى 
التنف�س. وتؤث�ر ه�ذه الحال�ة ع�ىل 12 مليون 
أمريكي األمر الذي يزيد من مخاطر ارتفاع ضغط 
الدم واألزمات القلبية والجلطات واختالل نبضات 
القل�ب والس�كر. كم�ا تزي�د اإلحس�اس بالتعب 

واإلرهاق بسبب قلة النوم خالل الليل.

والعالج املعتاد لضي�ق التنفس هو جهاز يضغط 
ع�ىل مج�رى التنف�س بش�كل متواص�ل ليبقى 

مفتوحا.
ويف الدراس�ة الجديدة يقول ت�ي. دوغالس براديل 
وزمالؤه يف تقرير نرش بدورية )سليب ميديسن( 
الخاصة بطب النوم إن 22 مريضا بضيق التنفس 
أثن�اء النوم ارت�دوا جوارب ضاغط�ة أثناء النهار 
ملدة أسبوعني فرتاجعت إصابتهم بضيق التنفس 

بنسبة %27.
ويص�ف العلم�اء هذه النس�بة بأنه�ا متواضعة 
ويقولون إنها قلص�ت ضيق التنفس لدى املرىض 

من مستويات شديدة إىل مستويات متوسطة.
لكن هذا لم يؤد ألي تحس�ن يف حالة املرىض أثناء 

النهار سواء كانوا متيقظني أم مرهقني.

وهناك عدة أس�باب لضيق مجرى التنفس خالل 
الن�وم منها عىل س�بيل املث�ال ارتخ�اء عضالت 

الحلق واللسان مما يؤدي لسد مجرى التنفس.
قال براديل لرويرتز إن الدراس�ة الجديدة تشري إىل 
آلية أخرى محتملة. ويعتقد أن الس�وائل تتحرك 
من الس�اقني إىل الرقبة لتعرقل حركة األكسجني 

وتؤدي لضيق التنفس.
ويقول براديل وهو خبري يف النوم وأستاذ بجامعة 
تورنتو »التخل�ص من الس�وائل الزائدة هو أحد 

طرق عالج ضيق التنفس«.
وتعم�ل الج�وارب الضاغط�ة الت�ي يرتديها من 
يعان�ون م�ن دوايل األوردة والعم�ال الذين تحتم 
عليه�م وظائفهم الوقوف طيل�ة اليوم بالضغط 

عىل الساقني لتقليص حركة السوائل.

حرك عود ثقاب فقط من �أجل �حل�سول على معادلة �سحيحة

بدون تعليق

شاورما الدجاج



07709670606
مؤي���د عب���د الزه���رة
لتحري���ر س���كرتير ا

العراقـي
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

16
ص�ف�ح���ة

العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

األخيـرة
العدد )882( 

 االثنني  12  كانون الثاني  2015  

عقدة غريبة
دغدغ���ات

حسن العاني

املايض واملستقبل
مس���احة لل���رأي

كيف نحرر املستقبل من املايض؟ سؤال تم طرحه يف مناسبة من 
مناس�بات األحتفال بالفيلس�وف األملاني »غوتيه« وقامت جامعة 
برلني بتبنيه وطرحه عىل ش�غيلة الفكر،للسؤال ضجة يف الصفوف 
واملعامل،عند السياس�يني ورجال األعمال،لدى التجار والصناعيني 
ولدى السجناء وغريهم،وسبب الضجة هي مرور السؤال يف منطقة 
الراه�ن التي يتعامد فيها البعدان املايض واملس�تقبل، فكيف لنا أن 
نح�رر املايض من ماضويت�ه كي يصبح راهناً؟وكي�ف لنا بعد ذلك 
تحرير املس�تقبل من مجهوليته كي ننظ�ر إليه بالعني املجردة من 

هذا الراهن الذي تم تذويب املايض فيه ؟.
لج�أ بع�ض املفكرين من الذين س�اهموا بالتصدي للس�ؤال إىل 
مقاربات أدبية فأخذوا انسحاب بعض أبطال الروايات واملرسحيات 
إىل املحي�ط هرباً من املركزالذي يمثل الراه�ن ومن هؤالء األبطال« 
روكنتان« بطل غثيان س�ارتر، ومقامر ديستوفس�كي وغريهما يف 
محاولة لتس�ليط الضوء عىل فاعلية التش�ابك بني البعدين رغم ما 
يبدوان عليه من انفصال، إىل جانب ذلك تبني لنا هذه املقاربات بأن 
الجميع عىل اختالفاتهم يستخدمون الراهن يف تصديهم للمستقبل 
أو املايض، فعشاق املايض يمنطقون حضوره يف الراهن عىل قدرته 
إىل الوث�وب يف احتالل املس�تقبل وعش�اق املس�تقبل اليتوانون عن 
ذكر مربراتهم يف كنس�لة املايض وابعاد مفرداته البائدة عن حيوية 

املستقبل!.
لكن معمل الس�يارة »الجاكور« قدم طرحاً عملياً أجزم انه كان 
األكثر تميزاً بني كل الطروحات التي تقدمت لحل اشكاليات السؤال، 
لم يكن املعمل املتخصص بأنتاج السيارة الشهرية عضواً يف املنتدى 
الفك�ري الذي تم توجيه الس�ؤال إليه والذي قادني إىل األستش�هاد 
به مع األعالن املس�بق عن تمي�زه يف األجابة هو ماحصل يف مايض 

»الجاكور« وراهنها ومستقبلها وسأوضحه كالتايل..
يع�رف زبائن الس�يارات ومنتقوها بأن من أه�م مميزات هذه 
السيارة الشهرية »املتانة« حيث أنها مصنوعة من الفوالذ املرصوص 
عىل ش�كل الواح و«الرسعة«حيث تقطع املسافات الطوال برسعة 

منافسة لسيارات السباق ،هذا باألضافة إىل مميزات أخرى طبعاً.
وج�د املعم�ل املنت�ج للس�يارة بأن الس�يارة تراجعت يف س�وق 
املنافس�ة فعم�د املصممون الج�دد »للجاكور« إىل تثبي�ت املميزات 
التي جعلت من الس�يارة يف صدارة السيارات والرشوع بالتحرر من 
ماضيها التفصييل فغ�ريوا أعمدة الفوالذ بلوائح األملنيوم »التخىش 
عىل املتان�ة عزيزي القاريء«فقد تم تم تغذية الواح األملنيوم بحزم 
ضوئي�ة جعلت م�ن متانة األملنيوم تع�ادل متانة الف�والذ وجعلت 
م�ن التحك�م يف الرسعة أمراً يف غاية الس�هولة ، وهك�ذا تم تحرير 
املس�تقبل من املايض مع األحتفاظ املثايل بمميزات س�بق لشغيلته 

ان أنجزوها.
وإذا ما طرحنا السؤال عراقياً  فسنقلب املعادلة فيكون السؤال 
..كي�ف نحرر الراهن من م�اض أدرد وكيف نحرره من مس�تقبل 

بيننا وبينه غابات هائلة من الضباب ؟؟

امضيت س�نوات طويل�ة وانا اجه�ل مفردة )اودي�ب( وكانت 
تزداد صعوبة النها ترد عىل هيئة مصطلح )عقدة اوديب( وبسبب 
تكوينتي الخجولة كنت اس�تحي ان أس�ال املثقفني  من حويل عن 
معناه�ا ، مع ان  طل�ب العلم فضيلة وال يدع�و اىل الحرج ، ولكن 
املثقف�ني املحيطني بي يومه�ا ، هم الحرج نفس�ه ، ولو قلت لهم 
: ه�ل اودي�ب رج�ل ام امراة ، وما ه�ي عقدته وم�ا خطورة هذه 
العق�دة بحيث دخلت امل�رسح واالدب وعلم النفس ، لضحكوا مني 
وعاملوني معاملة استصغار وربما ابعدوني عن حضور مجالسهم 
ولذل�ك كرهت ه�ذه املفردة حتى اصبحت عقدت�ي الخاصة اىل ان 
قيض الله يل كتابا وقع بني يدي مصادفة ، وانا  طالب يف الخامس 

االعدادي ، فقرأته بنهم واعدت قراءته .
الحق ال غنى عن هذا الكتاب الي مبتديء يف دروب الثقافة النه 
ل�م يرتك عقدة وردت يف االس�اطري او مصطلح�ات علم النفس اال 
ورشحه�ا بالتفصيل واتى عىل حكايته�ا ، ولذلك تحررت يف كالمي 
بمناس�بة وغريها ولم يعد احد قادرا عىل اتهامي باالمية او نصف 

املثقف !!.
يع�د  التعرف ع�ىل هذا الكتاب م�ن وجهة نظ�ري اكثر اهمية 
م�ن اوديب وعقدت�ه الن مؤلفه وهو عالم نف�س وكاتب مرسحي 
ب�ذل فيه جه�دا كبريا ، فبع�د ان قدم عرض�ا وافيا الش�هر العقد 
املعروفة طرح استنتاجني يمثالن فتحا جديدا يف املباحث النفسية 
اولهم�ا )ال يوج�د انس�ان ع�ىل الكرة االرضي�ة م�ن دون عقدة ( 
، ولك�ن بعضها من الق�وة والتاثري بحيث تظهر جلية يف الس�لوك 
وبعضها خفية ، ولكن يمكن الكش�ف عناه عرب التحليل النفيس ، 
وثانيهما � وهي غريبة اىل حد بعيد � الن املؤلف يعتقد اعتقادا بان 
العقد ليس�ت حرصا باالنس�ان فهناك حكومات ومؤسسات دولة 
ووزارات يمك�ن ان تحمل ما يس�ميه )فاي�روس العقد( وغالبا ما 
يكون هذا النوع شديد االذى عىل حد تعبريه ، الن من شانه احيانا 
االس�اءة اىل العالق�ات الدولي�ة ، او اىل العالق�ة ب�ني املواطن وبني 
االجهزة الحكومية !!.الحقيقة لم استطع هضم هذا االستنتاج او 
فهم�ه ، فاذا كانت عقدة االنس�ان طبيعي�ة وناتجة عن جملة من 
التداخالت بني االحاس�يس واملش�اعر واالف�كار واملواقف فمن اين 
تات�ي عقدة الحكومة او االجهزة التنفيذية وهي من غري مش�اعر 
وال احاس�يس ، ولك�ن املش�كلة ان ما ذهب الي�ه الرجل صحيح ، 
ونلمس�ه يف الكثري م�ن مفردات حياتنا اليومي�ة ، واال كيف نفرس 
عىل س�بيل املثال قيام جماعة الحكوم�ة بتهديم اي رصيف جديد 
ليقيموا غ�ريه بمواصفات ادن�ى ما لم تكن لديهم عقدة اس�مها 
)عق�دة االرصفة( وم�ن يدري فربما � عىل ما اتص�ور � عثر  احد 
كبار املسؤولني بالرصيف يف طفولته او النه بحسب تصوري كذلك 
معقد من كل يشء يمت بصلة اىل النظام الدكتاتوري السابق حتى 

لو كان رصيفا وربما :
*استاذ ... اال تتصور بان املوضوع له عالقة بالفساد املايل ؟ !

� مع االسف  لم يرد هذا التصور عىل بايل !!. فؤاد حسونكـاريكـاتـير

غيالن

اكتئاب بعد الزواج مجل جياور قرب صاحبه
رضب جمل من اليمن مثاال خارقا يف الوفاء 
لصاحبه، متجاوزا بذلك صفة الوفاء التي عرفت 
به�ا الكالب، إذ تويف منذ مدة رجل يمني اس�مه 

عيل حسني النعنع كان لديه جمل يستخدمه يف 
األعمال الزراعية منذ عدة سنوات.

فلم يس�تطع الجمل العي�ش دونه، وأرضب 
عن الطعام، وما وجد وسيلة للتعبري بها 
عن مشاعره وحزنه تجاه فراق صاحبة، 

إالّ أنه يرافق قربه ويجلس معه.
وحس�بما أفاد أحد أبن�اء قرية الرجل 
املت�وىف إلح�دى الصح�ف اليمني�ة، فإن 
الجم�ل يرفض مغ�ادرة املق�ربة، ويظل 
بجوار قرب صاحبه، تارة يتش�ممه وتارة 
ي�دور حول�ه وأخرى يجلس بج�واره، يف 
ص�ورة بالغ�ة اإلحس�اس والتعب�ري عن 

حزنه عىل فراق صاحبه.

 ال�زواج مرحلة انتقالية يف حياة كل إنس�ان 
ويعترب حلم املرأة والرجل، ألنه رمز لالس�تقرار 
االجتماعي والعاطفي، وال تخلو أي حياة زوجية 
من مشاكل سواء كانت بسيطة أو كبرية، إال أن 
املتع�ارف عليه أن تكون الفرتة التي تيل الزفاف 

أو ما يسمى بشهر العسل، هي 
السعادة واإلقبال  فرتة تغلفها 
عىل الحياة، ولكن أثبتت العديد 
من الدراس�ات أن هذه الفرتة 
ق�د تك�ون ف�رتة االكتئ�اب ال 

الفرح.
أنجزه�ا  دراس�ة  وأك�دت 
فريق بحث نفيس تابع ملنظمة 

الصح�ة العاملي�ة يف العدي�د من ال�دول النامية 
واملتقدمة أن 3 من بني 10 أش�خاص متزوجني 
حديثا يعانون من حالة نفسية تسمى “اكتئاب 
ما بع�د الزفاف”، وتس�تمر عدة أش�هر يعيش 
خاللها الش�خص ش�عوًرا من االرتب�اك وخيبة 
األمل، ويتس�اءل هل أقدم عىل 

الخطوة الصحيحة؟
وكش�فت الدراسة أن نسبة 
الفتي�ات اللوات�ي يعان�ني من 
يف  الزف�اف  بع�د  م�ا  اكتئ�اب 
املناطق التي تس�ودها العادات 
والتقالي�د العش�ائرية تصل إىل 

نحو 75 باملئة.

جينات احليتان إلطالة
 عمر اإلنسان

      المستقبل العراقي / متابعة

تتعدد أنواع الفنون التش�كلية والحرف 
اليدوية يف الصومال، ولكن العامل املش�رتك 
بينه�ا ه�و الخط�ر ال�ذي يهدد بق�اء هذه 
الفنون نتيجة اإلهمال، لكن إرصار قلة عىل 
إبقاء هذه الفنون والحرف عامل مش�رتك 
آخ�ر.يف زاوية ضيق�ة، قرب ش�ارع روما، 
وسط مقديش�و، يعكف كل من عبدالقادر 
عثم�ان، وحس�ني أحم�د، ع�ىل ممارس�ة 
ف�ن تش�كييل ال يع�رف الجي�ل الجديد من 

الصوماليني عنه الكثري.
فب�أدوات بدائية يصنع الرج�الن اللذان 
دخال عقدهما السادس تحفا وأدوات للزينة 
يف عملية نحت معقدة، يستخدمان لصنعها 
عظ�ام اإلبل النافق�ة أو تلك التي تس�تهلك 
لحومها يوميا، لتمثل املادة الرئيسة يف هذه 

الورشة الصغرية لتدوير العظام.
يب�دأ عبدالق�ادر صقل العظ�ام حديثة 
العهد معتمدا عىل آلة قديمة وأدوات مهرتئة 
ليك�ون املحصول بعد س�اعات م�ن العمل 
الش�اق قالئ�د وخوات�م وأقراطا وأس�اور، 
ومس�ابح مصنوعة م�ن العظ�ام، ليذهب 
به�ا إىل املتاج�ر الت�ي تب�اع فيه�ا األدوات 

التقليدية.
اس�تهل عبدالقادر حديث�ه حول حرفته 
الت�ي تواج�ه تحدي�ات عديدة بالق�ول “أن 
يف  مس�الخ  إىل  وتذه�ب  مبك�را  تصح�و 
ضواحي مقديش�و، حيث تتك�دس العظام 

بعد اس�تهالك اللح�وم لجم�ع بقايا عظام 
الجمال هي بداية عملنا يف كل يوم”.

من ب�ني تلك التحديات يق�ول : “عملية 
جمع العظ�ام تتم عدة مرات يف األس�بوع، 
لكننا نخىش من امليليش�يات املس�لحة التي 
تهددن�ا أحيان�ا وتفرض علينا إت�اوات بعد 
أن عل�م قادة امليليش�يات أننا نس�تفيد من 

العظام«.
كم�ا أن غي�اب الدع�م الرس�مي لهذه 
املصنوع�ات، وعجز كثريين م�ن املواطنني 
عن رشائها الرتفاع أسعارها، يمثالن تهديدا 

آخر ملمتهني هذه الحرفة.
ويضي�ف عبدالقادر ال�ذي قىض معظم 
حياته يم�ارس هذه املهن�ة اليدوية “إنهم 
يفضلون تصمي�م أدوات من عظام الجمال 
عىل عظ�ام املاش�ية األخ�رى لقدرتها عىل 

البقاء سنوات طويلة”.
ال وه�ن جس�ده وال بدائي�ة أدواته من 
ش�أنهما أن يمنع�ا عبدالق�ادر ع�ن وخ�ز 
العظ�ام ونحتها يف عملية معق�دة، تتطلب 
دقة فائقة وطاقة لتتحول العظام إىل أدوات 
زين�ة تتزين به�ا املرأة بع�د أن كانت مجرد 

عظام يعلوها الذب�اب وتنبعث منها رائحة 
كريهة. هو أمر بحس�ب عبدالقادر يساهم 

يف الحفاظ عىل البيئة.
أما حسني أحمد )55 عاما( يقول، وهو 
منهمك يف تصميم حبات مسبحة بيضاوية 
الش�كل، “إن هذه الهمنة التقليدية مهددة 
باالنق�راض ما ل�م تجد دعما م�ن الجهات 
املعني�ة”، مش�ريا إىل أنها “تجس�د تقاليدنا 

وتمتد إىل عصور قديمة”.
ويضي�ف أحم�د أن ه�ذه املهن�ة كانت 
تنشط يف عهد الحكومة املركزية التي كانت 

توفر دعم�ا ألصحابها وتزوده�م باألدوات 
املطلوبة.

يش�اركون  الفنان�ون  ه�ؤالء  وكان 
بمنحوتاتهم يف معارض الفنون التشكيلية 
اإلقليمية والدولية، وهو أمر يفتقدونه ملدة 
أكثر من عرشين عام�ا رافقتها الفوىض يف 
البالد.وكسائر الصناعات والحرف التقليدية 
يف الصومال، عانت حرفة صناعة الحيل من 
العظ�ام، كما عانى الصوم�ال بأكمله الذي 
تقطع�ت أوصاله جراء ح�رب أهلية طويلة 
اس�تمرت من�ذ 1991 وحت�ى 2006 مرورا 

بفصول أخرى من العنف ال تزال مس�تمرة 
حتى اليوم.لكن حس�ني أحمد أش�ار إىل أن 
التحسن األمني الذي تشهده البالد قد يؤثر 
إيجابا ع�ىل حرفتهم اليدوية، حيث تش�هد 
منتوجاته�م إقباال كبريا من قب�ل األجانب 
والرشكات الكربى إىل جانب املغرتبني الذين 

يطلبون ببالغ اللهفة أدواتهم التقليدية.
حاج أبوبكر )50 عاما( مالك متجر لبيع 
األدوات التقليدية، يقول إنه يستقبل يوميا 
عرشات األش�خاص ممن يفضلون األدوات 
التقليدية عكس الس�نوات املاضية، مشريا 

إىل أن تجارته تنشط يوما بعد آخر.
مىض أب�و بك�ر قائ�ال: “نرس�ل بعض 
منتوجاتن�ا إىل دول الج�وار ومنها جيبوتي 
األقالي�م  جان�ب  إىل  وإيثوبي�ا،  وكيني�ا 
الصومالي�ة، حي�ث يأخ�ذ بع�ض املغرتبني 

األدوات التقليدية إىل ذويهم يف املهجر”.
عائشة أحمد إحدى زبائن “حيل العظام” 
تقول بينما كانت تس�اوم عىل س�عر قرط، 
“أنا أفضل أن أزين أذنّي باألقراط املصنوعة 
من عظام اإلبل، بدال من األقراط املستوردة 
من الخارج”، موضحة أنها تزور يوميا هذا 

املتجر ملتابعة آ خر أدوات الزينة املحلية.
أما س�عيد أبوبكر، متس�وق آخر، يقول 
إن�ه أت�ى ل�رشاء أدوات متنوع�ة تقليدي�ة 
كتل�ك الحيل املصنوع�ة من بقاي�ا العظام، 
مش�ريا إىل أنه سبق واش�رتى أدوات عدة إال 
أن جمال املس�بحة املصن���وعة من عظام 

اإلبل اجتذبه مجددا. 

الصوماليون يأكلون حلم اإلبل ويتزينون بعظامها

الحيتان مقوسة الرأس هي عىل األرجح أطول الثدييات 
عم�را عىل كوك�ب األرض وهن�اك أدلة عىل أنه�ا يمكن أن 
تعيش ملا يصل إىل 200 س�نة.وهناك م�ن البرش من يرغب 
يف الحصول عىل مق�دار ضئيل من هذا العمر الطويل.وهذا 
األس�بوع اتخذ البعض خط�وة أوىل لكش�ف أرسار الحوت 
مق�وس الرأس.. فقد تمكنوا من وضع خريطة بتسلس�له 
الجين�ي )الجين�وم( ون�رشت النتائ�ج يف جريدة “س�يل”.
وق�ال الباحث ج�واو بي�درو دي ماجالهايس م�ن جامعة 
ليفربول: “أعتقد أن الحصول عىل تسلس�ل جينوم الحوت 
مقوس الرأس، سيتيح للباحثني دراسة العمليات الجزيئية 
األساس�ية وتحديد اآلليات التي تس�اعده ع�ىل البقاء عىل 

قيد الحياة، وتجنب الخلل وإصالح التلف يف الجزيئات”.


