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بمؤامرة »قطرية - كويتية«

      المستقبل العراقي/ خاص
 

اتهم�ت مصادر سياس�ية ب�ارزة, أم�س األحد, مس�وؤلين كبار 
بالوق�وف وراء تده�ور الملف االقتصادي العراق�ي واألزمة المالية 
الت�ي يعانيها البلد حاليا, وفيما ألمحت إلى تأمر المس�ؤولين الكبار 
مع أطراف “كويتية – قطرية” للوقوف بوجه تنفيذ مشروع العراق 
الكبي�ر )القن�اة الجافة(, دع�ت الحكوم�ة الحالية إل�ى تفعيل هذا 
المش�روع كونه يعد بمردود مالي كبير يمكن من خالله س�د العجز 

الموجود في موازنة الدولة. 
وقالت المصادر ل�”المستقبل العراقي”, أن “أالزمة التي يمر بها 
العراق حاليا كان س�ببها عدم إنصات مس�ؤول كبي�ر في الحكومة 
السابقة, للمنطق اإلداري السليم للملف االقتصادي وخيانة البطانة 
التي تحيط به العراق عبر حجب المعلومات عنه والتعامل مع طرف 
كويتي وأخر قطري لقتل مش�روع العراق الكبير القناة الجافة التي 
لو فعلت في عام 2009 لكانت أالن بمثابة مورد مالي عمالق يوازي 
المورد النفطي ولكانت عائ�دات العراق منها تناهز 30 مليار دوالر 

سنويا”.
ووجه�ت المصادر عبر “المس�تقبل العراقي” رس�الة مناش�دة 
لرئي�س الحكومة حيدر العبادي, تدعو من خاللها الى فتح التحقيق 
في هذا الملف للوقوف على مالبساته من اجل اطالع الجمهور على 
الحقائق, كما طالبته بإعادة تفعيل المش�روع مع ش�ريك أوربي أو 

أسيوي ألنه سيكون بمثابة حل امثل ألمن العراق االقتصادي”.
ومش�روع القن�اة الجاف�ة هو عبارة ع�ن خط الس�كة الحديدية 
الواصل من موانئ العراق الجنوبية الى الحدود الس�ورية في ربيعة 
وبطول حوالي )1120 كم( مخترقاً األراضي الس�ورية حتى المنفذ 
الحدودي التركي )نصيبين( مع س�وريا وبطول )83 كم( ثم يرتبط 

هذا الخط مع الشبكة العالمية للسكك داخل األراضي التركية.

مسؤول حيرم العراق من 30 مليار دوالر سنويًا

شارع المتنبي.. هايد بارك بغداد
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كل ي�وم يطلع علينا بعض المس�ؤولين والوزراء بفب�ركات ما انزل الله بها 
من س�لطان، وآخر هذه البدع، بدعة االس�ئلة الجاهزة، فعندم�ا تطلب حواراً 
صحفي�اً )تصوروا ح�واراً صحفياً( مع وزير ما او مس�ؤول يب�ادرك جهابذة 
المكتب االعالمي لهذا الوزير بطلب االس�ئلة وعدده�ا ومدى مالئمتها لمزاج 

وزيرهم او مس�ؤولهم، وعندما يبدأ االنتظار واالنتظار حتى تعاد اليك االس�ئلة 
مع اجاباتها التي اما يضعها مستشاره االعالمي او القانوني او كالهما.

وعلى الصحيفة او الوكالة او المؤسس�ة االعالمية ان تلتزم باالجابات الجاهزة مع عدد 
من صور الوزير الش�خصية )المحس�نة جداً( وهكذا يتم الحوار الصحف�ي في نظرية البدع 

الجديدة لوزراء العهد الجديد...
مهزلة ما بعدها مهزلة.. في زمن المهازل.

كارت امحر

وزراء االسئلة التحريرية!!!

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

جاءت زيارة وزي�ر الطاقة التركي 
تانر يل�دز، أمس األحد، إل�ى العاصمة 
بغداد لتؤكد بان تركيا التي تعيش عزلة 
أوربية بسبب سياسات رئيسها رجب 
طي�ب اردوغان, ب�دأت تغ�ازل العراق 
االقتصادي,عب�ر  وضعه�ا  لتحصي�ن 
“اإلره�اب”  مل�ف  بإنه�اء  التلوي�ح 
كونها من ابرز داعميه طيلة السنوات 

الماضية.
ووصل وزي�ر الطاق�ة التركي تانر 
يلدز أمس إلى بغداد في زيارة رسمية، 
وكان وزير الكهرباء قاس�م الفهداوي 
في اس�تقباله بمطار بغداد. وش�هدت 
العالق�ات الدبلوماس�ية بي�ن الع�راق 
وتركي�ا توترا كبيرا عل�ى خلفية دعم 
األخي�رة للمجامي�ع المتطرف�ة مم�ا 
جعله�ا تفت�ح حدوده�ا أم�ام هجرة 
اإلرهابيي�ن إل�ى الع�راق لقت�ال ال�ى 

صف�وف ما يع�رف بتنظي�م “داعش” 
اإلجرامي.وفي ق�راءة تحليلية لزيارة 
يلدز, فان تركيا الت�ي تعاني من عزلة 
أوربية طيل�ة الفت�رة الماضية نتيجة 
العتراضه�ا عل�ى سياس�ات اردوغان 
المتطرفة,  للمجامي�ع  وأبرزها دعمه 
والتضييق على الحريات العامة وحرية 
التعبي�ر, ب�دأت تتحرك باتج�اه العراق 

وإيران .
                                 التفاصيل ص3

تركيا املعزولة تغازل العراق: يلدز يف بغداد 
لطالق »داعش« وعيون بالده عىل النفط!

واشنطن تطلق رساح قطري مسجون بتهمة اإلرهاب

املالية الربملانية: انتهينا من اعداد قانون املوازنة

مملكة »اجللد«.. تسقط يف مهجية النظام ضد احلرية

أنقرة تتحرك لمواجهة أزماتها الداخلية

النقل تقلل نفقاهتا.. وتوفر 284 مليون دينار شهريا

تأكيدًا لمعلومات »               «
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    التحليل السياسي /غانم عريبي

كان متوقع�ا ان يصدر ش�يء من 
العب�ادي يتعل�ق باالع�ام  الرئي�س 
واالعاميين ومسؤوليتهم  ورسالته 
التاريخي�ة ف�ي ظ�ل حال�ة الح�رب 
الت�ي نعيش�ها وف�ي اط�ار المعركة 

المفتوحة على االرهاب.
لك�ن الرئي�س ربما يك�ون تاخرا 
قلي�ا ع�ن ه�ذا االع�ان اذ كان من 
المفت�رض ان يص�در موقف�ه م�ن 
االع�ام عل�ى خلفية تس�هيل مهمة 
االعاميي�ن العراقيي�ن بع�د اعان�ه 
عل�ى  الخاص�ة  الدع�اوى  اس�قاط 
والمس�جلة  العراقيي�ن  الصحفيي�ن 
م�ن قب�ل مجلس ال�وزراء مباش�رة 
لكي تاتي »المهم�ة واحدة« والتاتي 
بالتدرج ورغ�م ذلك نقول ان الرئيس 
حل لنا مش�كلة كبيرة وربما س�يحل 
بقية العقد المس�تعصية في العاقة 
بي�ن الحكوم�ة واالجه�زة االمني�ة 

واالعام الى االبد في عهده.
ان�ا مع العبادي حي�ن يتحدث عن 
ش�روط االع�ام الوطن�ي الملتزم.. 
استمعت قبل يومين او ثاثة لجبوري 
المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء 
كاما لطيف�ا في االعام والمس�الة 
االعامي�ة يق�ول في�ه ان الحكومة 
العراقية والرئيس العبادي اليريد من 
االعام مدحا انما يريد عما صحفيا 
الدق�ة والموضوعية ويتابع  يتحرى 
والمجتمعي�ة  السياس�ية  المس�ائل 
والعس�كرية واالمنية ف�ي البلد على 

اساس مهني.
ه�ذا ال�كام ينتمي ف�ي الحقيقة 
ال�ى حقب�ة العب�ادي بامتي�از وهي 
مس�الة مش�هودة له ومابين كامه 
ف�ي ه�ذا االط�ار والحقبة الس�ابقة 
التي شابها الكثير من الشد والدعوى 
التوقي�ف  ومذك�رات  والماحق�ات 
نعتق�د ان االع�ام الوطن�ي العراقي 
خرج من مرحلة الشد واالختاف مع 

السلطة العراقية الى دائرة العمل الى 
جانب الحقيقة التي تمثلها في الكثير 
من اوجهها حكومة الرئيس العبادي 
ليجد نفس�ه وجها لوجه مع المهمة 
االول�ى.. مهم�ة الدفاع ع�ن الوطن 
واماطة اللث�ام عن الوج�ه الطائفي 

التكفيري لداعش.
بين�ي وبينكم وجدت نفس�ي في 
»المس�تقبل العراقي« مطلق اليد بعد 
موقف العبادي م�ن االعام الوطني 
والمش�اهد  والمس�موع  المق�روء 
وادركت ان ثمن الحرية في الحقيقة 
يعن�ي االلتزام بالحري�ة والحرية في 
تفس�ير العب�ادي والئح�ة برنامجه 
الحكوم�ي كما اعتقد تعن�ي االلتزام 
بقضايا الن�اس ونق�ل الحقيقة كما 

هي والتماهي مع تطلعات المجتمع 
والمواطن�ة  الهوي�ة  والتعبي�ر ع�ن 
والكي�ان على خلفي�ة ان العراق لكل 
العراقيي�ن وان بغداد ه�ي العاصمة 
التي تستعصي على ساح الغزاة وان 
ه�ذا الوطن ه�و القاعدة االساس�ية 
الت�ي يتح�رك فيها الفعل السياس�ي 

اط�ار  والعس�كري والمجاه�د ف�ي 
المعرك�ة الكوني�ة التي تج�ري هنا 
وليس في فرنسا وبلجيكا والواليات 

المتحدة االمريكية.
الماحظة االهم ف�ي هذا المجال 
ان اعامن�ا العراقي يفتقد الى العمق 
واعام مجامل والعاقة له بالمعركة 

وباس�تثناء  داع�ش..  الجاري�ة م�ع 
المص�ورة  التلفزيوني�ة  التغطي�ات 
الق�وات  لعملي�ات  والامباش�رة 
المسلحة ضد المجموعات المسلحة 
ف�ان م�ن يق�را او يس�تمع الذاعاتنا 
المحلي�ة  او  الرئيس�ية  الوطني�ة 
المملوكة للقطاع الحزبي او الخاص 

ي�درك ان االع�ام الزال بعي�دا ع�ن 
لغ�ة الرصاص خاف كل الس�ياقات 
والقواني�ن الوطني�ة الت�ي تقول ان 
الدولة التي تعي�ش حالة حرب يبقى 
اعامه�ا يعي�ش الح�رب ال�ى نهاية 
اخر ساعة حرب فيها واتذكر هنا ان 
الحكومة االسرائيلية اخرجت عشية 
حرب ال1967 م�ع مصر كل عناصر 
الكادر االعام�ي المدني من مذيعين 
واس�تقدمت  ومراس�لين  وكت�اب 
مكانه�م كادرا عس�كريا وخبراء في 
متابعة اعام الحرب حتى اذا وضعت 
الح�رب اوزاره�ا بقص�ف المطارات 
الناص�ر  عب�د  وخس�ارة  المصري�ة 
الح�رب ع�اد المدني�ون ال�ى االذاعة 
كما عاد االعاميون العسكريون الى 

مواقعهم العسكرية السابقة.
انن�ا  هن�ا  النظ�ر  الف�ت  ان  اود 
نفتق�د ال�ى االع�ام الذي يس�تطيع 
فاصل�ة  ح�رب  ف�ي  الن�اس  تعبئ�ة 
كالت�ي نخوضها الي�وم على جبهات 
الح�رب وهذه رس�الة موجه�ة الى 
رئيس ش�بكة االع�ام العراقي وكل 
رؤس�اء تحري�ر الصح�ف العراقي�ة 
العراقي�ة  االعامي�ة  والمؤسس�ات 
ضرورة العمل على انتاج رؤية تقود 
ال�ى تش�كيل اع�ام عس�كري قادر 
على تعبئة الناس بنف�س القوة التي 
اس�تطاع فيه�ا الس�يد السيس�تاني 

تعبئة الناس بالفتوى.
باعط�اء  العب�ادي  دع�وة  ان 
االعاميين الحرية المطلوبة وتسهيل 
مهماتهم االعامية هي دعوة مماثلة 
في تاس�يس اعام يتناس�ب وحجم 
والعس�كرية  السياس�ية  المهم�ة 
ومهمة التح�دي الوطني في التنمية 
ف�ي  المس�اهمة  وف�ي  واالقتص�اد 
التخفي�ف م�ن احتق�ان الن�اس ازاء 
الموازنة والتقشف و«عصر« النفقات 
ومن واجب االعام الوطني الوقوف 
الى جانب الحكومة العراقية في تلك 
التحدي�ات المفروض�ة او الخارج�ة 
الخط�ط  كل  وتعري�ة  ارادته�ا  ع�ن 
المش�بوهة الت�ي تح�اول النيل منها 
ف�ي الداخ�ل والخارج.االع�ام مهم 
واالعامي مقاتل من طراز فريد حين 
يحق�ق نس�بة االلتح�ام الموضوعي 
مع قضايا االمة والشعب والمجتمع 
والتاريخ ولن يس�مى االعام اعاما 
واالعامي اعامي وطني او مسؤول 
اذا اش�تغل بفلس�فة بيزنطي�ة تعمل 
عل�ى تاوي�ل القضايا ال�ى »تحديات 
غير مسؤولة« وهو جزء من »الثرم« 
الامنطق�ي الذي تعم�ل فيه صحف 
عراقية وعربية لاس�اءة الى صورة 
»ص�ورة  وااله�م  العراقي�ة  الدول�ة 
االسام« الذي يتحرك في اطار نخبة 

من رجال الدولة!.

االعالم الوطني العراقي خرج من مرحلة الشد واالختالف 
مع السلطة الى دائرة العمل الى جانب الحقيقة

املواطن: احلكيم
 ليـس مـرشحـًا لرئاسـة 

التحالف الوطني 
      بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائب عن كتلة المواطن حس�ن 
اخاطي، أمس االحد، ان رئيس المجلس 
االعل�ى عم�ار الحكي�م لي�س مرش�حاً 
لرئاسة التحالف الوطني، وفيما بين ان 
الحكيم سيرأس التحالف في حال توجيه 
دعوة له، اشار الى ان هذا المنصب ليس 
م�ن حصة دولة القانون وانما لائتاف 

الوطني.
وقال اخاط�ي إنه »م�ن الضروري 
ان يك�ون التحال�ف الوطن�ي مؤسس�ة 
الداخل�ي وتعق�د  له�ا نظامه�ا  قوي�ة 
اجتماعاته�ا بش�كل دوري وتتابع عمل 
الحكوم�ة باعتب�ار ان التحالف هو من 
ش�كل الحكومة«، مش�يراً الى ان »هذه 
المتابعة الدقيقة تحتاج لقيادة متفرغه 
وتحظى بالشمولية والمقبولية لجميع 
االطراف السياسية ولديها مرونة عالية 

للتعامل مع باقي المكونات«.
واض�اف أن »المجل�س االعل�ى ل�م 
يرش�ح رئيس�ه عمار الحكيم لرئاس�ة 
التحالف ومنافس�ة غيره«، مس�تدركاً 
بالق�ول »لك�ن اذا ت�م توجي�ه الدع�وة 
للحكيم لزعامة التحالف فإنه س�يتقبل 
ذل�ك كمس�وؤلية وطني�ة، عل�ى ان ال 

يزاحم االخرين لهذا المنصب«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت االمانة العام�ة لمجلس 
ال�وزراء العراقي، أم�س االحد، من 
والمقبل�ة  الحالي�ة  الس�نة  تح�ول 
إلى »الس�نوات العج�اف التي مرت 
على قوم النبي يوس�ف )ع(«، واكد 
أن الس�نوات الس�بع الماضي�ة في 
العراق كانت سنوات خير لم تستغل 
لتفادي االزمة الحالي�ة، وفيما عزا 
الس�بب إلى »س�وء التخطيط«، دعا 
إل�ى »تغيي�ر ج�ذري ف�ي االجهزة 

الرقابية«.وقال معاون االمين العام 
لمجلس ال�وزراء عبي�د محل فريح 
في كلمة ل�ه خال مؤتم�ر الرقابة 
المالي�ة الداخلية الثالث الذي أقامته 
األمانة العامة لمجلس الوزراء تحت 
شعار )دعم أجهزة الرقابة الداخلية 
تنفي�ذ  لمتابع�ة  االمث�ل  الوس�يلة 
الموازنة ومكافحة الفساد االداري 
والمالي(، إن »السنة الحالية والسنة 
القادمة س�تكون كس�نوات يوسف 
العجاف في العراق«. وأضاف فريح 
أن »الس�نوات الس�بع الماضية في 

العراق كانت سنوات خير لم تستغل 
لتفادي األزمة الحالية بس�بب سوء 
التخطيط«، مشيرا إلى أن »موازنات 
السنوات الس�بع الماضية تجاوزت 
ال�� 700  ترلي�ون دين�ار لكنه�ا لم 
تس�تغل بش�كل جيد ولو اس�تغلت 
بصورة صحيحة ما مر علينا ما نمر 

به اليوم«.
»المش�كلة  أن  فري�ح  وتاب�ع 
الت�ي نعان�ي منه�ا ليس�ت أخطاء 
ف�ي الحس�ابات وإنم�ا ف�ي االدارة 
وط�رق االحتي�ال الت�ي تط�ورت«، 

داعي�اً الى«تطوير األجهزة الرقابية 
وتغييرها جذريا«.

وكان مجل�س الن�واب العراقي، 
لمش�روع  الثاني�ة  الق�راءة  انه�ى 
للع�ام  المالي�ة  الموازن�ة  قان�ون 
الحال�ي 2015 البالغ�ة 123 ترليون 
دين�ار، خ�ال جلس�ته الرابع�ة من 
الفص�ل التش�ريعي الثان�ي للس�نة 
الت�ي  األول�ى،  التش�ريعي�����ة 
عق�دت، ي�وم االثني�ن )12 كان�ون 
الثاني2015(، فيما رفعت الجلس�ة 

إلى يوم الثاثاء المقبل.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت اللجنة المالية البرلمانية، 
أم�س األحد، عن االنته�اء من اعداد 
التقري�ر النهائ�ي لمش�روع قانون 
الموازن�ة العامة لع�ام 2015، فيما 
اش�ارت الى أن المس�ودة ستعرض 

يوم غد للتصويت داخل اللجنة.

النائ�ب  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
»اللجن�ة  إن  س�ليفاني،   س�رحان 
اللجن�ة  داخ�ل  المصغ�رة  المالي�ة 
المالية البرلماني�ة انتهت من اعداد 
التقري�ر النهائ�ي لمش�روع قانون 
 ،»2015 لس�نة  العام�ة  الموازن�ة 
مش�يراً ال�ى أن »التقرير س�يعرض 

للتصويت داخل اللجنة يوم غد«.

وأض�اف س�ليفاني، أن »التقرير 
رئاس�ة  عل�ى  س�يعرض  النهائ�ي 
مجلس النواب في جلس�ته المقبلة 

للتصويت عليه«.
الن�واب  مجل�س  مق�رر  وكان 
ني�ازي اوغل�و اعلن، امس الس�بت، 
عن تأجيل جلس�ة البرلمان المقرر 
الثاثاء الى األربع�اء المقبل، عازياً 

ذل�ك الى من�ح اللجنة المالي�ة وقتاً 
إلعداد تقريرها بشأن موازنة 2015 
وس�فر وفد برلماني برئاسة رئيس 
البرلمان سليم الجبوري الى تركيا.

يذك�ر أن مجل�س الن�واب أنهى، 
 ،)2015 الثان�ي  كان�ون   12( ف�ي 
القراءة الثانية والمناقشات لقانون 

الموازنة.

مــجـلــس الــوزراء يـتـحــدث عن »ســنـوات عـجـــاف« 
ويدعو إىل »تغيري جذري لالجهزة الرقابية«

املالية الربملانية: انتهينا من اعداد تقرير قانون املوازنة

االحتاد األورويب: قدمنا 200 مليون يورو لتمويل مشاريع يف العراق
      بغداد / المستقبل العراقي

األوروبي  االتحاد  أعلنت س�فيرة 
ف�ي العراق يان�ا هايبش�كوفا، أمس 
األح�د، عن تقدي�م 200 مليون يورو 
لتمويل مش�اريع متعددة عبر وزارة 

التخطيط.
الن�واب  لمجل�س  بي�ان  ونق�ل 
العراقي« نس�خة  تلقت »المس�تقبل 
من�ه ع�ن هايبش�كوفا قوله�ا خال 
اس�تقبالها م�ن قب�ل رئي�س لجن�ة 
العاقات الخارجية خضير ش�ويرد، 
إن »االتح�اد ق�دم 200 ملي�ون يورو 
لتمويل مش�اريع متعددة عبر وزارة 

التخطيط العراقية«.
أن  هايبش�كوفا  وأضاف�ت 
»المس�اعدات الت�ي يقدمه�ا االتحاد 
االوروب�ي تتم عبر منظمات موثوقة 
كالصليب االحمر واله�ال االحمر«، 
مش�يرة ال�ى أن »ه�ذه المس�اعدات 
تس�لم بشكل عيني وتشمل الحاجات 
الضرورية كالدواء والماء والطعام«.

وطالبت الس�فيرة اعض�اء لجنة 
العاق�ات الخارجي�ة ب�«تقدي�م ي�د 
العون لتمرير اتفاقية التعاون المالي 
التي يزمع االتح�اد االوروبي عقدها 

من خال بن�ك االس�تثمار االوروبي 
م�ع وزارة المالي�ة العراقي�ة والت�ي 
تساهم بتمويل العراق بحوالى 200-

300 مليون يورو، والتي قام مجلس 
ش�ورى الدولة بالتحفظ على عقدها 

لتعارضها مع قوانين سارية«.

أعل�ن  األوروب�ي  االتح�اد  وكان 
مؤخ�را أنه رف�ع مس�اعداته للعراق 
بمقدار ثاثة مايين يورو على خلفية 

زيادة أعداد النازحين من األنبار جراء 
المع�ارك الدائرة ف�ي المحافظة بين 

القوات النظامية ومسلحين.

      بغداد / المستقبل العراقي

من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
إلى لندن للمش�اركة ف�ي مؤتمر لدول التحالف الدولي بش�أن 
اإلره�اب قب�ل مش�اركته ف�ي مؤتم�ر اقتص�ادي عالمي في 
سويس�را.وقال رافد جبوري المتحدث باسم المكتب اإلعامي 
لرئيس الوزراء إن »العبادي س�يغادر إلى لندن بنهاية األسبوع 
الجاري، ومن ثم سيقوم بزيارة إلى مؤتمر دافوس االقتصادي« 
في سويس�را. وأوضح أن ل�«مؤتمر دافوس طبيعة سياس�ية 
أيض�ا لكنه اقتص�ادي بالدرج�ة األس�اس«، مؤك�دا أن زيارة 
العبادي إلى لندن تهدف الى »التنس�يق والتواصل بشكل مكثف 
م�ع دول التحالف الدولي الذي يحارب اإلرهاب«.وقال أيضا إن 
حضور العبادي إلى مؤتمر دافوس »يهدف لطرح صوت العراق 

في المنتدى االقتصادي األهم في العالم«.
ويش�ارك في المنتدى أكثر م�ن 40 من قادة دول العالم إلى 
جان�ب قيادات من رجال المال واألعم�ال للبحث في التحديات 

االقتصادية التي يواجهها العالم.

      بغداد / المستقبل العراقي

وع�د محافظ ص�اح الدين رائ�د ابراهيم الجب�وري، أمس 
االحد، بإعادة الضباط المفصولين عن الخدمة مؤخرا من ابناء 
تكريت الى س�لك الشرطة خال اس�بوع لغرض مواصلة قتال 
داعش.وق�ال الجبوري في بي�ان تلقت »المس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، ان »الضباط الذين قارعوا داعش وشملوا بالمساءلة 
والعدالة سيتم اعادتهم االس�بوع القادم الى الخدمة من خال 
تح�ركات حثيث�ة تجري م�ع رئي�س الحكومة حي�در العبادي 
ووزير الداخلية محمد الغبان«.وتابع »لذلك نطالبهم بالعزيمة 

والثبات ومواصلة قتال داعش لهزيمتهم من محافظتنا«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد عمليات س�امراء اللواء الرك�ن عماد الزهيري، 
أمس األحد، ع�ن قيام القوات األمنية بقصف عدد من معاقل 
تنظي�م »داعش« ش�مال قضاء س�امراء، مش�يرا إلى وقوع 

خسائر كبيرة باألرواح والمعدات في صفوف التنظيم.
وقال الزهيري  إن »قواتنا المس�نودة بالحش�د الش�عبي 
دك�ت معاقل تنظي�م داعش بعش�رات القذائ�ف والصواريخ 
ف�ي منطقة س�ور ش�ناس ش�مال قض�اء س�امراء )40 كم 
جنوب تكري�ت(«، مؤكدا »تكبيدهم خس�ائر كبيرة باألرواح 

والمعدات«.
وأضاف الزهيري أنه »ال صحة لما أش�يع بش�أن سقوط 
قذائ�ف ه�اون عل�ى س�امراء«، مبين�ا أن »الق�وات األمنية 
وبمس�اندة رجال العشائر والحشد الشعبي وشرطة سامراء 

مسيطرة على القضاء بشكل تام«.
يذكر أن قضاء س�امراء بمحافظة صاح الدين يشهد بين 
فترة وأخ�رى تفجي�رات انتحارية يقوم به�ا عناصر تنظيم 
»داع�ش«، تس�تهدف القوات األمنية والحش�د الش�عبي في 
مناط�ق متفرق�ة م�ن القضاء، ما تس�فر عن س�قوط قتلى 

وجرحى وإلحاق أضرار مادية بالمحال والمنازل السكنية.

عمليات سامراء: القوات األمنية تقصف 
معاقل »داعش« وتكبده خسائر

العبادي إىل لندن لبحث اإلرهاب
 و »منتدى اقتصادي«

حمافظ صالح الدين يعد الضباط 
املفصولني بالعودة اىل اخلدمة 
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مشاهد الجلد المقززة اثارت موجة عاتية 
من الغض�ب واالس�تنكار العالمي صدرت من 
مختل�ف الدول بما في ذل�ك الواليات المتحدة 
االمريكي�ة اقرب أصدق�اء المملكة، فضال عن 
االتحاد األورب�ي واألمين العام لألمم المتحدة 
ب�ان كي مون والمنظم�ات الحقوقية العربية 
والدولي�ة. وطافت مظاهرات كبيرة ش�وارع 
الم�دن الغربي�ة ونظم�ت االعتصام�ات م�ن 
منظم�ات المجتم�ع المدني امام الس�فارات 
الس�عودية في الخارج للمطالبة بإيقاف هذه 

االحكام الجائرة.
وكان رائف بدوي وهو م�ن مواليد 1984 
واب لثالثة أطفال أس�س س�نة 2006 موقعا 
على ش�بكة االنترنيت باسم الشبكة الليبرالية 
السعودية الحرة اعتاد على توجيه االنتقادات 
الس�عودية ممثل�ة ف�ي  الديني�ة  للمؤسس�ة 
هيئ�ة كب�ار العلماء ودعا الى ح�ل هيئة االمر 
بالمع�روف والنه�ي ع�ن المنك�ر ومحاكمة 

رئيسها.
وق�د اعتق�ل رائ�ف عل�ى ي�د الس�لطات 
الس�عودية ف�ي حزي�ران 2012 وحك�م عليه 
ابتدائيا في تموز س�نة 2013 بالس�جن سبع 
س�نوات و 600 جلدة ثم ع�دل قرار الحكم في 
أيار 2014 الى الس�جن عشر سنوات و 1000 
جلدة وغرام�ة مليون ريال س�عودي. وقد تم 
يوم الجمعة الس�ابقة تنفيذ اول 50 جلدة من 
الحكم الصادر على ان يستمر التنفيذ بالمعدل 
نفس�ه كل جمع�ة بعد الص�الة الى اس�تنفاد 
الحكم. لكن الس�لطات اجل�ت التنفيذ الجمعة 
الماضية السباب طبية وفقا لما أعلنته زوجة 
رائ�ف بدوي التي تعيش مع اطفالها كالجئين 
في كندا، وهذا دليل على قساوة هذا النوع من 
االح�كام. وليس م�ن الواضح فيم�ا اذا كانت 
الس�عودية ستس�تمر بتنفيذ الحك�م الصادر 
بحق بدوي ام ترض�خ وتتراجع امام موجات 
التندي�د واالس�تنكار العالمي االم�ر الذي من 
ش�انه ان يثي�ر اس�تياء الفئ�ة المتش�ددة من 
رجال الدين الس�عوديين والتي تحاول العائلة 

المالكة استرضاءها.
وكانت الس�لطات الس�عودية ق�د اعتقلت 
في ش�هر تش�رين الثاني الماض�ي المحامية 
والناش�طة س�عاد الش�مري ش�ريكة رائ�ف 
ب�دوي في تأس�يس الش�بكة الليبرالية الحرة 
الس�عودية  الم�راة  والمدافع�ة ع�ن حق�وق 
ض�د االنتهاكات التي يمارس�ها رج�ال الدين 

السعوديين بحقها.
وتعيد قضية جلد رائف بدوي ملف حقوق 
االنس�ان في المملكة العربية الس�عودية الى 
واجه�ة االهتم�ام العالم�ي بع�د ان ل�م تفلح 
كل بيانات الش�جب واالدانة واالستنكار التي 
ادمنت على إصدارها منظمات حقوق االنسان 
العالمي�ة في ثن�ي المملكة ع�ن المضي قدما 
ف�ي انتهاكه�ا المس�تمر والممنهج البس�ط 
حقوق االنس�ان وتقييدها للحريات والتنكيل 
بالمعارضي�ن واالعتق�االت التعس�فية ض�د 
المواطني�ن. علما ان الس�عودية هي نفس�ها 
عضو ف�ي مجل�س حق�وق االنس�ان التابعة 

لألمم المتحدة.
وم�ن اه�م ه�ذه المؤش�رات عل�ى ه�ذه 
االنته�اكات الصارخ�ة اعتق�ال رج�ل الدي�ن 
الش�يعي الش�يخ نم�ر النم�ر والحك�م علي�ه 
باالعدام الس�باب تعود ال�ى حرية التعبير عن 
ال�راي أيضا. وذلك بس�بب دعواته المس�تمرة 
ض�د  الس�لمي  والتظاه�ر  االحتج�اج  ال�ى 
الممارس�ات التعس�فية وانته�اكات حق�وق 
االنس�ان ف�ي المملك�ة، ورفض�ه الس�تبداد 
العائلة المالكة واستئثارها بالسلطة ودعوته 
الى اإلصالح السياس�ي واالفراج عن معتقلي 
الراي والس�ماح بالحريات المدنية وممارسة 
الش�عائر ورفضه للتمييز االجتماعي والديني 
وخصوصا الممارس�ات التعسفية المستمرة 
ضد المواطنين الش�يعة والحرمان واالقصاء 
ال�ذي يتعرض�ون ل�ه بش�كل دائم.ويتص�در 
الظل�م واالجح�اف والتعس�ف ال�ذي تتعرض 
ل�ه المراة الس�عودية واجهة اهتمام وس�ائل 
االع�الم العالمية ومنظمات حقوق االنس�ان 

ومنظم�ات المجتم�ع المدني ف�ي العالم التي 
رك�زت ف�ي الفت�رة األخيرة عل�ى قضية منع 
المراة السعودية من قيادة السيارات واعتقال 
النساء الالئي حاولن انتهاك الحظر المفروض 
عليه�ن، حتى وص�ل االمر الى ع�رض احدى 
النس�اء التي اعتقلت بسبب قيادتها لسيارتها 
عل�ى اح�دى المحاك�م المختص�ة بالنظر في 

شؤون اإلرهاب!  
واالنته�اكات الت�ي تتع�رض له�ا الم�راة 
الس�عودية هي األس�وأ على مس�توى العالم، 
ابت�داء من منعها م�ن الخ�روج بمفردها الى 
التميي�ز ضدها في العمل وليس انتهاء باجبار 

الفتيات القاصرات على الزواج.
 ان الكثي�ر من الممارس�ات البش�عة التي 
يمارس�ها تنظي�م داعش ف�ي المناط�ق التي 
اس�تولى ف�ي العراق وس�وريا والت�ي يدينها 
العالم تتم ممارستها بشكل منظم وعلى المال 
في المملك�ة العربية الس�عودية ومنها قطع 
ال�رؤوس والجل�د. فقد بلغ عدد م�ن تم قطع 

رؤوسهم بالسيف سنة 2014 وحدها وحسب 
االحصائيات الرسمية 87 حالة.

لك�ن المث�ل األبرز عل�ى االنته�اك اليومي 
المنهج لحقوق االنس�ان في السعودية يبقى 
هو ما يس�مى بهيئة االمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والتي هي مؤسسة دينية سعودية 
تدار م�ن قبل كبار رج�ال الدين ف�ي المملكة 
وتعتم�د على نوع من الش�رطة الدينية يعرف 
افراده�ا بالمطاوع�ة تق�وم بمتابع�ة يومية 
وتفصيلية ودائمة الي تصرف او سلوك كبيرا 
كان او صغي�را يص�در من الن�اس المواطنين 
المملك�ة.  ارض  عل�ى  والمقيمي�ن  منه�م 
ويق�وم ه�ؤالء المطاوعة في اغل�ب األحيان 
بال�رد وتوجي�ه العقوبة مباش�رة ومن خالل 
والض�رب  كالجل�د  الش�خصية  االجته�ادات 
والشتم ضد أي س�لوك يعتبرونه خارجا على 
األع�راف الس�ائدة في المملك�ة دون الرجوع 
ال�ى المحاك�م او الهيئ�ات التحقيقي�ة. ومن 
امثل�ة الممارس�ات الت�ي يركز عليه�ا هؤالء 

واالخت�الط  واالزي�اء  المالب�س  المطاوع�ة 
بي�ن الم�راة والرج�ل وخ�روج الم�راة دون 
محرم والمناس�بات االجتماعي�ة وغيرها من 
التصرفات الش�خصية.ان تسليط الضوء على 
مل�ف حقوق االنس�ان ف�ي الس�عودية بتاثير 
قضية جلد رائف بدوي يجب ان يكون مناسبة 
لمساءلة الدول الكبرى وخاصة الدول الغربية 
الصديق�ة للمملك�ة وبالخص�وص الوالي�ات 
المتح�دة االمريكي�ة لصمته�ا المس�تمر عن 
ه�ذه االنته�اكات الصارخة لحقوق االنس�ان 
التي هي ممارس�ات منظمة وممنهجة تستند 
ال�ى تش�ريعات وقواني�ن وتعليم�ات صادرة 
من الس�لطات الرس�مية في المملكة وليست 
ممارس�ات معزول�ة او تصرف�ات عارضة او 
اجتهادات فردي�ة. ان اصدار القوانين األخيرة 
الخاص�ة بمكافح�ة اإلره�اب وبالخص�وص 
منه ما يتعلق باستخدام الوسائل االلكترونية 
واالنترنيت لهو احد األمثلة الكثيرة على توفير 
الغط�اء القانون�ي والتش�ريعي لالنته�اكات 

المستمرة لحقوق االنسان في المملكة. فهذا 
القانون األخير يفرض عقوبات صارمة تصل 
الى الس�جن مددا طويلة لمس�تخدمي وسائل 
التواص�ل االجتماع�ي وغيره�ا من الوس�ائل 
المطالب�ة  اإلعالمي�ة مم�ن يج�رؤون عل�ى 
باإلصالح�ات او توجي�ه النقد الى الس�لطات 
السعودية السياسية والدينية.ان صمت الدول 
الغربية الصديقة للمملكة على هذه الممارسات 
الالنسانية حفاظا على مصالحها االقتصادية 
وم�ن أهمه�ا النفط ه�و الذي يش�جعها على 
التمادي في هذه الممارس�ات وضربها عرض 
الحائط للمناش�دات المس�تمرة من منظمات 
حقوق االنس�ان ومنظمات المجتمع المدني. 
وتقع عل�ى هذه الدول المس�ؤولية األخالقية 
الكاملة ف�ي ردع النظام الس�عودي والضغط 
عليه للكف عن هذه الممارس�ات التي تحرمها 
الشرائع الدينية وقوانين حقوق االنسان التي 
تتبناه�ا األمم المتحدة التي تعتبر الس�عودية 

احد أعضاءها والموقعين على ميثاقها.

   بقلم/ رحيم شامخ

مملكة »اجللد«.. تسقط يف مهجية النظام ضد احلرية 
لم تمض اال ساعات قليلة على مشاركة ممثل 

السعودية في مظاهرة باريس الداعية الى التنديد 
باإلرهاب والدفاع عن حرية التعبير حتى انتشرت 

كالنار في الهشيم لقطات فيديو تصور جلد 
المدون والناشط الليبرالي السعودي رائف بدوي 
على يد الشرطة السعودية امام احد المساجد 

في جدة وعلى مشهد من الناس

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النق�ل، أم�س األحد، ع�ن تقلي�ل النفقات في 
الوزارة، كمبادرة لتقليل اإلنفاق الحكومي، والتي تصل ش�هريا 
إل�ى 284 مليون دينار.وأوعز وزير النقل باقر الزبيدي، في بيان 
صحفي, بتقلي�ل النفقات وزيادة اإليرادات في كافة تش�كيالت 
ال�وزارة، والتي ش�ملت، تخفي�ض الهواتف النقال�ة )الفاتورة( 
والكارت�ات المخصص�ة للعاملين في الوزارة بنس�بة 50 بالمئة 
حي�ث س�يوفر ه�ذا التخفي�ض مبل�غ ) 284 ( مائت�ان وأربعة 
وثمانون مليون دينار خالل عام 2015”.ووجه الزبيدي ايضا الى 
“تقليص صرفيات الوقود لكافة الس�يارات المخصصة ومتابعة 
انتظام دوام موظفي الوزارة”.وتشهد دول عديدة في العالم ازمة 
اقتصادية، نتيجة هبوط اس�عار البترول، في البورصة العالمية، 
ما دفع رئيس الوزراء حي�در العبادي، الى دعوة مجلس النواب، 
لتخفي�ض الموازن�ة م�رة اخرى، وع�دم اعادته ال�ى الحكومة، 
خصوصا بعد انخفاض اخر طرى على اسعار النفط التي وصلت 
وفق�ا للبورصة العالمي�ة الى 48 دوالر للبرمي�ل الواحد، بعد ان 
كان 110 دوالر.ويعتمد العراق، بنس�بة 85 بالمئة، على البترول 
فض�ال ع�ن اي�ران وروس�يا المتض�رران االكبر مع الع�راق في 
انخفاض االس�عار، نتيجة ذلك، اضطرت الحكوم�ة العراقية ان 
تعلن، اجراء عمليات تقش�ف، بش�كل عام في البالد في محاولة 
لس�د العجز الحاصل بالموازنة، فضال عن ذلك اعلنت الحكومة ، 
تخفي�ض رواتب مجلس الوزراء نس�بة 50 بالمئة.وكان مجلس 
الوزراء وافق في جلس�ته االعتيادية، في ال�23 من كانون االول 
الحالي، على قانون الموازنة وارسله إلى البرلمان لغرض إقراره 

رسميا، مشيرا إلى أن الموازنة اقرت ب�123.

النقل تقلل نفقاهتا إىل النصف .. 
وتوفر 284 مليون دينار شهريًا

   بغداد/ المستقبل العراقي

أطلق�ت الواليات المتحدة س�راح مواطن قطري 
كان مس�جوناً من�ذ الع�ام 2001 بتهم�ة التآم�ر مع 
“منظمة إرهابية”، وقد عاد إلى بالده أمس، بحس�ب 
ما أعل�ن ابن عمه صالح كحلة، والذي أكد أّن علي بن 
كحل�ة المري، بصح�ة جيدة.والمري مت�زوج ولديه 
خمس�ة أبن�اء، وكان بقي�م ف�ي الوالي�ات المتح�دة 
بتأشيرة دراس�ية حين اعتقل في العام 2001 بتهمة 
تزوي�ر بطاق�ة اعتم�اد مصرفي�ة، لكن م�ا لبثت أن 
أعلنته الس�لطات “مقاتالً عدواً” وأبقته في الس�جن 
م�ن دون محاكمة لمدة ثماني س�نوات، بعدها حكم 
علي�ه في العام 2009 بالس�جن لمدة ثماني س�نوات 

وأربعة أش�هر اثر إقراره بذنبه بتهم�ة التآمر لتقديم 
دعم مادي لتنظيم “القاعدة”.وكان المري قد اعترف 
خ�الل محاكمت�ه بأن�ه ت�درب بي�ن العامي�ن 1998 
و2001 في معس�كرات جهادية في باكس�تان، حيث 
التقى خالد شيخ محمد، الذي تنسب إليه تهمة تدبير 
هجم�ات 11 أيلول، والذي طلب منه “دخول الواليات 
المتحدة قبل 10 أيلول 2001 مع معرفته انه س�يبقى 
فيها فترة غير محددة”، بحسب اعترافاته.وفي العام 
2003 أعلن�ه الرئيس ج�ورج بوش “مقات�اًل عدواً”، 
معتبراً إياه عميالً “نائماً” ل�”القاعدة” على األراضي 
األميركي�ة، فنق�ل عندئ�ذ إل�ى س�جن عس�كري في 
تشارلس�تون )كاروالينا الجنوبي�ة( حيث وضع في 

زنزانة منفردة واخضع الستجوابات مرهقة.

   بغداد/ المستقبل العراقي

يستضيف وزيرا الخارجية البريطاني فيليب هاموند 
واألميرك�ي ج�ون كيري ف�ي لن�دن، الخمي�س المقبل، 
نظراءهم�ا في الدول المش�اركة ف�ي “التحالف الدولي” 
ضّد تنظيم “داعش”، في اجتماع يخّصص لبحث مس�ار 
العملي�ات العس�كرية الجاري�ة ض�د التنظيم.وأوض�ح 
مس�ؤولون أن وزراء خارجي�ة حوال�ي 20 دول�ة، بينها 
الدول العربية المش�اركة في التحالف، س�يحضرون هذا 
االجتماع الذي سيستمر طيلة نهار الخميس، وستتمحور 
نقاش�اتهم ح�ول م�دى التقدم ال�ذي أح�رزه “التحالف 
الدولي” ف�ي محاربة “داعش”.وأكد مس�ؤول بريطاني 
رفيع المستوى أن االجتماع سيعقد في النكستر هاوس 

في وس�ط لن�دن، مش�يراً إل�ى أن المباحثات س�تتناول 
خمس ملفات أساس�ية هي: المقاتلون األجانب، الحملة 
العس�كرية ضد اآللة العس�كرية ل�”الدولة اإلس�المية”، 
تجفي�ف منابع تموي�ل التنظيم، قطع وس�ائل التواصل 
اإلنس�انية. والمس�اعدات  للتنظي�م،  اإلس�تراتيجية 

م�ن جهت�ه، ق�ال هامون�د لصحيف�ة “دايل�ي تلغراف” 
البريطانية، إّن االجتماع “سيش�ّكل فرصة مهمة للقيام 
بجردة حس�اب وتقييم التقدم الذي أح�رز حتى اآلن في 
جهودنا المشتركة لمكافحة األيديولوجية السامة للدولة 
اإلس�المية”.وأضاف أن “الش�ركاء الفاعلين الرئيسيين 
ف�ي االئتالف، بمن فيهم ش�ركاؤنا العرب، س�يجتمعون 
في لن�دن لتقرير ما هي األمور اإلضافي�ة الواجب علينا 

القيام بها إلضعاف وهزيمة الدولة اإلسالمية”.

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت »قيادة عمليات الفرات األوس�ط« 
المسؤولة عن أمن المدن الجنوبية والشرقية 
من العراق، عن البدء في حفر خندق ونصب 
نقاط رصد لمنع تسلل المسلحين من األنبار 
إلى كربالء التي تبع�د 140 كيلومتراً جنوب 
بغ�داد. وق�ال قائد العملي�ات الل�واء الركن 
قيس المحمداوي في بيان صدر عن القيادة 
أمس إن »القوات األمني�ة في مدينة كربالء 
باش�رت تأمين الحدود الشمالية للمحافظة 
م�ن جه�ة الرحالي�ة والنخيب ف�ي األنبار، 
بإنش�اء خندق ونص�ب نقاط رص�د جديدة 

لمنع التس�لل واالختراقات التي قد تحدث«.
وأض�اف أن »الخط�ط األمني�ة الموضوعة 
م�ن القي�ادة مرن�ة وتتغير باس�تمرار وفق 
المواقف العسكرية على األرض. وقد جاءت 
فك�رة حفر الخن�دق ليكون مكم�اًل للخندق 
الذي يحفر في محافظة بابل الواقعة شمال 
كربالء«. وتابع أن »اللجوء إلى حفر الخنادق 
جاء للس�يطرة عل�ى مناطق شاس�عة بأقل 
عدد من الجنود وأفراد الحش�د الشعبي التي 
نحتاجها في الوقت الحالي في عملية تطهير 
للكثي�ر م�ن المناطق ف�ي محافظ�ة األنبار 
وص�الح الدين م�ن بقاي�ا تنظي�م داعش«.

وأعلنت الحكومة المحلية في محافظة بابل 

في تش�رين الثان�ي )نوفمب�ر( الماضي عن 
إتخاذ العديد من التدابير األمنية التي تتناسب 
مع الوضع األمني في المنطقة، ومنها عمل 
حواج�ز ترابي�ة ح�ول المناطق الت�ي تمت 
السيطرة عليها من جانب القوات الحكومية 
بعد س�يطرة تنظيم داعش عليها. وكش�فت 
اللجنة األمني�ة بمجلس محافظ�ة بابل عن 
ايقاف هدم الحاجز الترابي بين جرف النصر 
وعامرية الفلوجة ش�مال المحافظة بسبب 
مروره ف�وق أراض�ي المحافظ�ة واقتطاع 
ج�زء منها لصال�ح محافظة األنبار بس�بب 
خطأ فني.وقال نائب رئي�س اللجنة األمنية 
ف�ي المجل�س حس�ن فدعم إن »مش�روعي 

الحاج�ز الترابي والخندق ت�م تنفيذهما من 
جانب قيادة عمليات الفرات األوس�ط. وبعد 
اجراء الكشف الميداني لناحية جرف النصر 
وأطراف بحيرة الززازة وجدنا أن هذا الحاجز 
منحرف بنسبة عالية، إذ ضم جزءاً من ناحية 
ج�رف النص�ر إلى محافظ�ة األنب�ار، وهذا 
يعتبر خطأ كبيراً، ما تطلب وضع مالحظات 
عليه وايقاف العمل به لحين تعديل مساره«.

وأوض�ح أن »الحاجز يأخذ أراضي شاس�عة 
من ناحية جرف النصر بنس�بة 70 في المئة 
حي�ث ت�م تش�كيل لجنة مش�تركة م�ا بين 
قي�ادة عمليات الفرات األوس�ط وحكومتي 
كرب�الء وبابل، وس�تمارس قريب�اً مهماتها 

كّون هذا الحاجز مهماً ويحتوي على خندق 
بع�رض تس�عة أمت�ار وارتف�اع الحاجز12 
متراً ويجاوره ش�ارع بع�رض ثمانية أمتار، 
وأب�راج حماي�ة كل من�ه 500 متر«.وق�ال 
رئي�س مجلس المحافظة رع�د الجبوري إن 
»المشروع ينفذ من جانب إحدى الشركات، 
وهي مستمرة في العمل رغم بعض األخطاء 
في التنفيذ نتيجة عدم مرور الخندق في هذه 
المحافظ�ات المش�تركة ودخول�ه بمناطق 
واس�عة م�ن محافظة باب�ل«، موضح�اً أن 
»الخن�دق يمت�د م�ن منطق�ة الفاضلية إلى 
بحيرة الرزازة الواقعة ضمن حدود محافظة 

كربالء«.

بعد بابل... كربالء تبدأ بحفر خندق مع األنبار

اجتامع وزاري لـ »التحالف الدويل« يف لندنواشنطن تطلق رساح قطري مسجون بتهمة اإلرهاب

حت�ى ال تختلط علين�ا األوراق الطائفية 
والمناطقي�ة والسياس�ية، الت�ي س�تظهر 
مجتمع�ة في هذه الفضفضة الش�روگ�ية. 
البد من التعرف على اصطالح )مثلث حرف 
الش�ين(. أو ما يسمى )الش�ينات القاتلة(. 
فالمتهم الشروگ�ي الذي كان يقف مذعوراً 
خائفاً في محاكم الس�لطات الغاشمة، كان 
يواج�ه أقس�ى األح�كام الظالم�ة إذا كان 

شيوعياً. 
أن  حبي�ب(:  )كاظ�م  األس�تاذ  يذك�ر 
قضاة العهد الملكي كانوا يس�تغربون أشد 
االس�تغراب عندما يك�ون المته�م مواطناً 

ش�يعياً وش�يوعياً وم�ن الجن�وب العراقي 
)ش�روگ�ي(، أي عندما يكون من المتكئين 
عل�ى أح�د أض�الع مكع�ب ح�رف الش�ين، 
فيصرخ�ون بوجه�ه والش�رر يتطاي�ر من 
أعينهم: )ولك أنت هم ش�يعي وهم شيوعي 
وهم شروگ�ي، الله يطيح حظك(، فيطلقون 
أقس�ى أحكامهم الجائرة على هذا المخلوق 
الشيعي والشيوعي والشروگ�ي ليقبع في 
س�جونهم المظلمة، ويقضي م�ا تبقى من 

عمره خلف القضبان.
وإليك�م ه�ذه الحكاي�ة العجيب�ة الت�ي 
يرويها األس�تاذ )الحبيب( بنفسه: فيقول: 

والمذهب�ي  الدين�ي  التس�امح  )بخ�الف 
والفك�ري الذي يتس�م به الش�عب الكردي 
ف�ي إقليم كردس�تان العراق، وعل�ى امتداد 
العهود المنصرمة حتى يومنا هذا، يس�مع 
من يذهب إلى حي )اشتي 1( الجديد بمدينة 
أربيل، ويمر بالقرب من جامع الحي، يسمع 
خطيب الجمعة يختتم خطبته دائماً بش�تم 
وإنزال اللعنات على أتباع المذهب الش�يعي 
والش�يوعية ف�ي آن واح�د. حي�ن قي�ل لي 
ذل�ك لم أص�دق ما س�معته. وهك�ذا قررت 
الذهاب إلى هناك، وانتظرت خطبة الجمعة، 
فس�معت ما لم أصدقه حيث اختتم الش�يخ 

خطبت�ه بهذا الدعاء: “ اللهم العن الش�يعة، 
اللهم العن الشيوعيين”(. 

يتج�اوز ه�ذا الش�يخ الموت�ور حدوده 
الدينية والوطنية واألخالقية بشتم شريحة 
كبيرة من الش�عب العراقي، ويش�تم معهم 
الكردس�تاني،  الح�زب الش�يوعي  أعض�اء 
والحزب الشيوعي العراقي المؤازر للشعب 
الكردي، ويتعمد نشر الحقد والكراهية بين 
المؤمني�ن الذين يس�تمعون إليه كل جمعة 
ف�ي جامع )ئاش�تي ي�ك( بأربي�ل، مخالفا 
القواع�د والتش�ريعات  بتصرف�ه ه�ذا كل 

واألعراف السائدة.

ال ري�ب أن الطائفي�ة الت�ي يحملها هذا 
الرجل، والمناطقية التي يؤمن بها، ستضع 
حكوم�ة اإلقلي�م ف�ي مواق�ف محرج�ة ال 
تحس�د عليها، فجنوب الع�راق الذي تعيش 
أربيل والسليمانية ودهوك من خيراته ومن 
ثرواته النفطية، والجنوبيون الذين يحملون 
ال�ود والتقدي�ر واالحترام للش�عب الكردي 
كل�ه، ولهم م�ع الك�رد مواقف إنس�انية ال 
ُتنس�ى. ال يس�تحقون مث�ل هذا المسلس�ل 

الفج من الشتائم واللعنات ؟. 
كنا نتوقع من هذا الش�يخ أن يصب جام 
غضبه عل�ى الفصائل التخريبية التي دمرت 

ش�مال العراق برمته، واس�تباحته بالطول 
والعرض، أما وقد انحرفت بوصلته بمقدار 
180 درج�ة نح�و أقص�ى الجن�وب، فأنه ال 
يس�تحق أن يك�ون إماماً في ه�ذا الجامع. 
فاإلم�ام العادل ينبغ�ي أن ال يحرض الناس 
عل�ى الكراهية، فما بالك بهذا الش�يخ الذي 
اعتاد على توجيه لعناته إلى عامة الش�يعة، 
واعتاد أن يقف خطيباً في كل جمعة ليطلق 
مدافع�ه المش�حونة بالحق�د عل�ى المثلث 
الح�ادة  وزواي�اه  أضالع�ه  ب�كل  الش�يني 

والقائمة والمنفرجة.
وللحديث بقية. .

مثلث حرف الشني وكوابيسه املتجددة
كاظم فنجان الحمامي
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حاول القيام بعملية انتحارية

         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

تخي�م الصدمة ع�ى منزل عائل�ة الش�اب اللبناني اييل 
ال�وراق )22 عام�ا( بعدم�ا تح�ول نجل ه�ذه العائلة 
املسيحية يف ش�مال لبنان من رشطي هادئ اىل موقوف 
متهم باالنتماء اىل مجموعة جهادية متطرفة والتحضري 
لهجم�ات وتفج�ريات.ويف منزل العائل�ة الواقع يف قرية 
مجدليا املحاذي�ة ملدينة طرابلس، يجل�س الوالد طوني 
ال�وراق )50 عام�ا( قرب ش�جرة للمي�اد زينت بكرات 
حمراء، وصليب صغري وضع عى طاولة خشبية، يدخن 
دون توقف.ويق�ول ال�وراق وقد نمت لحيت�ه "تفاجانا 
عندم�ا س�معنا الخرب، ول�م انم من�ذ حينه�ا. الصدمة 
كبرية جدا، وال اقبلها حتى لعدوي. انه ابني!".ويضيف 
وه�و يح�اول حب�س دموع�ه "كن�ت اس�تغرب عندما 
ارى اش�خاصا يفجرون كنائس وحس�ينيات يف العراق 
وسوريا واتس�اءل: كيف يمكن ان يقوم شخص بذلك؟ 
لك�ن ان ترى ابنك ع�ى التلفزيون يف الخان�ة ذاتها، امر 
صع�ب جدا. ه�ل انا احل�م؟ ال اصدق ذلك حت�ى االن".

واعلن الجي�ش اللبناني الخميس ان�ه احبط "مخططا 
لتنفي�ذ سلس�لة عمليات انتحارية" بعدم�ا اوقف ثاثة 
اش�خاص، بينه�م الش�اب املس�يحي اي�يل "امللقب ابو 
ع�يل"، وال�ذي تمث�ل قضيته حال�ة نادرة يف بل�د تظلله 
منذ عق�ود توازنات طائفية هش�ة.واوضح الجيش ان 
املوقوف�ن الثاثة "كان�وا يتحرضون للقي�ام بعمليات 
ارهابي�ة تس�تهدف مراك�ز الجي�ش واماكن س�كنية، 
ويتجولون ببطاقات س�ورية وفلس�طينية مزورة، وقد 
أظهرت التحقيقات )...( مبايعتهم لتنظيمات ارهابية، 
ومش�اركتهم يف القت�ال يف س�وريا ويف االعت�داءات عى 
الجيش".وعائل�ة اي�يل مس�يحية متدين�ة معروف�ة يف 
ش�مال لبنان حيث تنش�ط جماعات مس�لحة مرتبطة 
بتنظيمات جهادية متطرفة تقاتل يف س�وريا املجاورة، 
بينها جبهة النرصة وتنظيم الدولة االس�امية، غالبا ما 
تش�ن هجمات ضد مراكز للجيش اللبناني متهمة اياه 
بالتحال�ف مع ح�زب الله ال�ذي يقاتل يف س�وريا ايضا 

انم�ا اىل جان�ب النظام.والييل ش�قيق مجن�د يف الجيش 
يدعى مايكل )20 عاما(، وش�قيقة تدعى س�امية )26 
عاما( تعمل يف محل لبيع االلبس�ة الداخلية النس�ائية.

وبعدما انهى تعليمه الثانوي، انتقل للعمل مع والده يف 
مهن�ة البناء، اال انه اصبح رشطي�ا يف ما بعد، ورسعان 
م�ا انس�حب من وظيفت�ه الجديدة، قبل ان يع�ود اليها 

مرة اخ�رى ثم يغادره�ا للمرة الثاني�ة متذرعا بانها ال 
تائ�م طموحاته.وبدا اييل صاح�ب العينن الصغريتن 
واملعروف بن اقربائه بشخصيته الهادئة واملرحة، يغيب 
عن من�زل عائلته قبل نحو عام ونصف، ويقيض فرتات 
طويلة مع اصدقاء له يف منطقة القبة يف طرابلس حيث 
كان�ت تس�كن العائلة قبل نحو خمس�ة اع�وام وحيث 

تجد بعض الجماعات االس�امية املتش�ددة موطئ قدم 
لها.ويق�ول طوني يف غياب زوجت�ه املنهمكة بعملها يف 
محل لبيع االلبسة "نحن عائلة مسيحية وملتزمة )...( 
لكننا ايضا منفتحون ولنا اقرباء من كل الطوائف. نحن 
ننتم�ي اىل الجي�ش اللبنان�ي واىل الدولة".ويؤكد طوني 
ان ابنه "كان يذهب اىل الكنيس�ة يف املناس�بات واالعياد 

مث�ل باقي ابناء جيله هنا، ولم يك�ن يبدو عليه اي امر 
غريب )...( كان محبا للموسيقى، يستمع خصوصا اىل 
االغاني الش�عبية، وغالبا م�ا كان يعرفنا عى صديقات 
له. حت�ى انه كان متعلق�ا جدا بكلبه 'لوك'".وتس�اءل 
بغضب "كيف يغس�لون ادمغتهم؟ هل يعطونهم شيئا 
ما؟ مادة م�ا؟ هناك امر غ�ري طبيعي".وجاءت عملية 
االعتقال بعدما فجر ش�ابان نفسيهما قبل نحو اسبوع 
يف مقهى يف منطقة جبل محس�ن ذات الغالبية العلوية، 
وتب�ن انهما من منطقة املنكوبن القريبة ذات الغالبية 
السنية.واوقع التفجريان اللذان تبنتهما جبهة النرصة، 
ذراع تنظيم القاعدة يف سوريا، تسعة قتى و37 جريحا، 
رغم التدب�ريات االمنية الت�ي يتخذها الجي�ش اللبناني 
ومطلوب�ن  مس�لحن  ماحق�ة  وتش�مل  املنطق�ة  يف 
ع�ى خلفية تفجريات س�ابقة ش�هدها لبنان املنقس�م 
ب�ن مؤيد للنظ�ام الس�وري ومتحم�س للمعارضة او 
للجماعات الجهادية.ويف القبة املتاخمة لجبل محس�ن 
واملنكوبن، يجمع س�كان يف املنطقة عى ان اييل ش�اب 
"مه�ذب ولطيف".ويقول صاحب مح�ل لبيع الهواتف 
النقالة ان اييل كان "انطوائيا. معروف عنه انه ال يرشب 
الخمر، وال يدخن حتى، وقد ظننا انه غادر لبنان، لكننا 
تفاجانا عندما علمنا بانه ينتمي اىل مجموعة مسلحة".
وبحسب مصدر امني، فان اييل الوراق اختفى قبل نحو 
عام بعدما قام بزيارة تركيا مرتن حيث يعتقد انه كان 
ينتقل منها اىل سوريا. وقد بدات "عملية رصده تمهيدا 
اللقاء القبض عليه قبل نحو شهر ونصف الشهر وذلك 
بتهمة نقل الساح من منطقة اىل اخرى عى اعتبار انه 
مس�يحي ويمكنه املرور بساس�ة اكرب عى الحواجز".
لكن مصدرا عسكريا اكد ان اييل "كان يتحرض الن يكون 
انتحاري�ا"، من دون ان يحدد التنظيم الذي ينتمي اليه.
ورغ�م ذلك، يؤكد والده يف املنزل الذي تغيب عن جدرانه 
اي ص�ورة البنه املوقوف "ال اعتقد ولو واحد باملليار انه 
قد يفجر نفس�ه. ربما كان يس�ري مع مجموعة معينة 
من االشخاص ويستغلونه النه مسيحي، لكن ان يفجر 

نفسه؟ مستحيل".

اييل املسيحي.. من رشطي لبناين إىل »داعيش«

وزارة النفط
الرشكة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة

مناقصة عامة رقم )1/ م/ م.هـ.ث/ 2015(
اعادة اعان للمرة االوىل للمناقصة املرقمة 11 / 2014 

)اعمال تأهيل خزان الوقود سعة 3900 م3 يف مستودع دياىل النفطي(
)موازنة تشغيلية(

تدعو الرشكة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة - احدى تشكيات وزارة النفط املجهزين من ذوي الخربة واالختصاص 
حرصا لاش�رتاك يف املناقصة املرقمة )1/م/م.ه�.ث/ 2015( والخاصة ب� )اعمال تأهيل خزان الوقود سعة 3900 
م3 يف مستودع دياىل( فعى الراغبن باالشرتاك مراجعة مقر الرشكة يف بغداد/ الدورة/ قرب مصفى الدورة للحصول 
ع�ى اوراق املناقص�ة لقاء مبل�غ قدره )150000( مائة وخمس�ون الف دينار عراقي غري قابل لل�رد علما بان اخر 
موعد لرشاء وثائق املناقصة هو الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم الثاثاء املوافق 27/ 1/ 2015 وان موعد تقديم 
العطاءات اعتبارا من يوم االحد 1 / 2 / 2015 ولغاية الساعة الثانية عرش ظهرا من تاريخ غلق املناقصة املصادف 

يوم الثاثاء واملوافق 10 / 2 / 2015 .
ويتم تقديم العطاءات يف صندوق العطاءات يف استعامات الرشكة.

الرشوط العامة:
1 � يق�دم العط�اء بأربعة ظروف مختومة وموقعة من قبل صاحب الرشكة وتقدم يف ظرف واحد كبري ويثبت عليها 
اس�م الرشكة ورقم املناقصة واس�م املادة وتقدم يف صندوق العطاءات يف استعامات الرشكة بعد تسجيله يف السجل 

الخاص.
الظرف االول:- يحتوي عى املستمسكات املطلوبة وتشمل:-

• شهادة تأسيس الرشكة
• عقد تأسيس الرشكة يف محرض اجتماع مجلس ادارة الرشكة.

• كتاب من الهيئة العامة للرضائب بعدم املمانعة يف االشرتاك باملناقصة نافذ املفعول.
• وصل رشاء املناقصة.

• هوية تصنيف املقاولن نافذ املفعول.
• الحس�ابات الختامي�ة مصدقة اصوليا من محاس�ب حس�ب القانون الخر س�نتن ماليتن لتأيي�د الكفاءة املالية 

للمتقدمن.
• ما يثبت قيامه بأعمال مماثلة وانجازها بصورة جيدة مؤيدة من الجهة املعنية.

الظرف الثاني:- يحتوي عى العرض الفني.
الظرف الثالث:- يحتوي عى العرض التجاري املسعر.

الظ�رف الراب�ع:- يحتوي عى التأمينات االولية بنس�بة 1 % من قيمة الكلفة التخميني�ة بصك مصدق بنفس عملة 
العطاء التجاري او خطاب ضمان من املصارف العراقية الحكومية واالهلية املعتمدة بموجب القائمة املرفقة طيا.

2- تدعو الرشكة كافة املش�اركن لحضور املؤتمر الذي ينعقد يف مقرها لاجابة عى االستفسارات يف الساعة )11( 
صباحا من يوم الخميس املصادف 29 / 1 / 2015 .

3 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعان
4 � يهمل اي عطاء غري مستويف للرشوط اعاه او تحفظ يرد يف العطاء وال يعتمد به قانونا

5 � اخر موعد لقبول العطاءات هو الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم الثاثاء املوافق 10 / 2 / 2015 واذا صادف 
يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق يف اليوم التايل.

6- الكلفة التخمينية للمناقصة )400.000.000( اربعمائة مليون دينار عراقي.
يمكن االطاع عى مجمل الرشوط للمناقصة عى املوقع االلكرتوني لوزارة النفط واملوقع االلكرتوني للرشكة 

الربيد االلكرتوني للرشكة:
e.mail:info@heesco.oil.gov.iq

www.heesco.oil.gov.iq
موقع وزارة النفط

www.oil.gov.iq

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دت  
الوزاري�ة الص�ادرة م�ن 
الرشكة  الكهرب�اء  وزارة 
لتوزي�ع كهرباء  العام�ة 
)ع�ادل  باس�م  الجن�وب 
عجريف ياسن( عى من 
يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

رقم االخطار
2014/337

اعان
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطقة 

الخامسة بالبرصة
اىل / املتهم الغائب  )ش.م عباس لعيبي محمد(  
املنسوب اىل رشطة البرصة  ملا كنت متهما وفق 
املادة   /5  ق.ع.د لسنة 2008   لغيابك عن مقر 
عملك من تاري�خ 2013/6/17 ولحد االن وبما 
ان مح�ل اختفائك مجهول اقت�ى تبليغك بهذا 
االع�ان عى ان تحرض امام محكمة قوى االمن 
الداخيل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خال مدة 
ثاث�ون يوم�ا من تاري�خ تعليق ه�ذا االعان يف 
مح�ل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك 
وعند ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز اموالك املنقول�ة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظف�ن العمومين القاء القبض 
علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة وإلزام االهلين الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا 
للم�ادة 69 /اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

محكمة  بداءة بلد
رقم الدعوى 226/ب/2014 

اعان
ستبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية العقار املرقم 
144/23 مقاطع�ة 2 بن�ي س�عد املدرجة اوصافه 
ادناه فع�ى الراغبن بالرشاء الحض�ور امام هذه 
املحكم�ة بعد مرور  ثاث�ون يوما اعتبارا من اليوم 
الت�ايل لنرش االعان مس�تصحبن معهم التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10 باملئ�ة من القيم�ة املقدرة 

وسيتم تسجيل العقار باسم املزايد االخري.
االوصاف:

1 � موقع العقار : بلد � حي الزهراء
2 � جنس العقار : دار سكن

3 � املش�تمات : عبارة عن دار قديم البناء ومشيد 
م�ن طابقن مبني من الطابوق ومس�قف بالصب 
الخرس�اني واالرض مبلط بال�كايش الطابق االول 
مكون من االس�تقبال 7*6 وهول 6*5 وغرف نوم 
4*5 ومطب�خ وملح�ق مطبخ وصحي�ات الطابق 

الثاني غرفة نوم 7*6 و 6*5 م
4 � املال�ك) محمد عباس مه�دي( و)عالية عباس 

جعفر(
5 � املساحة : 200م2

6 � القيمة التقديرية مائتان مليون دينار
القايض

مكي حسن سعيد

فقدان
فق�دت من�ي  هوية 
البرصة  تجارة  غرفة 
عب�د  )ع�يل  باس�م 
الحسي���ن  سفي�ح( 
عى من يعث�ر عليها 
جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

فقدان
فق�د   مني وص�ل القبض 
الحكومي بصفة )امانات( 
صادر م�ن بلدي�ة البرصة 
يف   237968 واملرق�م 
ومبلغ�ه   2012/10/7
)ام�ن  بأس�م   550,000
عب�ادي عبد ع�يل( عى من 
يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ  

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 2015/1

التاريخ : 2015/1/18
اعان

تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكوت العق�ار تسلس�ل االرض الزراعية 
املرقمة 123/2/م37أم هليل

 يف الك�وت العائ�د للمدين )عبد الخالق خل�ف جعفر (املحجوز 
لقاء طلب الدائن )عدي هاشم  ( البالغ 10000000 دينار فعى 
الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية  خال مدة ثاثن يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عى املشرتي.
 املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل

املواصفات :
1 � موقع�ه ورقم�ه : االرض الزراعي�ة 2 /123 م 37أم هلي�ل  

الواقعة   
2 � جنسه ونوعه : عى طريق بغداد تسقى  بالواسطة مشيدة 

عليها  
3 � ح�دوده واوصافه: عدد من الدور الس�كنية يمر فيها جزء 

عن طريق الحويل والباقي غري  مستغلة بالزراعة 
 4� مشتماته: 

5 � مساحته : م6/2  و اولك/23  ودونم/5
6 � درجة العمران :  

7 � الشاغل :  
8 � القيم�ة املق�درة )88,836,000( ثماني�ة وثمانون مليون 

وثمانمائة وستة وثاثون الف دينار 
 حصة املدين 2,502,000 مليونن وخمسمائة واثنان الف

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة/2014/1771

اىل املنفذ عليه/ حيدر عبد االمري حسن
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن وح�دة التبليغ�ات 
القضائية يف محكمة اس�تئناف بغ�داد/ الكرخ وتاييد 
املجلس املحيل لحي املنصور انك مجهول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبلي�غ عليه واس�تنادا للمادة 27 م�ن قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعانا بالحضور يف مديرية التنفيذ الكرخ 
خال خمس�ة عرش يوما تب�دأ من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعامات التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة عدم 
حض�ورك س�تبارش هذه املديري�ة باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
بان محمود بدر

اوصاف املحرر:
قرار محكمة ب�داءة الكرخ بالع�دد 2220/ب/2014 
يف 2014/10/13 املتضم�ن الزام املدعى عليه/ حيدر 
عب�د االم�ري حس�ن بتادية املدع�ي / محمد حس�ن 
عباس مبلغ ق�دره 20000000 عرشون مليون دينار 
ع�ن قيمة اتعاب محاماة للعق�د املؤرخ 2013/12/1 
وتس�ديد مصاري�ف الدع�وى 126000 مائ�ة وس�تة 
وعرشون الف دينار وصدر الحكم غيابيا علما اكتسب 

الدرجة القطعية مليض املدة القانونية

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة السام
العدد  6/ب/2015

اعان
اىل املدعى عليه/ رسمد ابراهيم عبد الرحمن

بناءا عى الدعوى املرقمة اعاه واملقامة امام هذه 
املحكم�ة من قب�ل املدعي) قيرص حس�ن خلف (
والت�ي يطلب فيها باعادة بدل بيع س�يارة ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعان�ا بصحيفت�ن 
محليت�ن يوميت�ن بالحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة 
صب�اح ي�وم 2015/1/19 وعن�د ع�دم الحض�ور 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تقوم املحكمة 

باملرافعة غيابيا وعلنا وحسب االصول.
القايض
ثامر هوبي خليل

فقدان شخص
املواط���ن  فق�د 
الدي���ن  )ص�اح 
محم���������ود 
ف����ي  حس�ن( 
املوصل  محافظ�ة 
الحمدانية  قض�اء 

قري�ة ق�ز فخ�رة بتاري�خ 21 
/ 6 / 2014 ع�ى م�ن لدي�ه 
اي معلوم�ات عن�ه االتص�ال 

بالجريدة.

فقدان شخص
املواط�ن  فق�د 
ص��اح  )ع�يل 
محم�ود  الدي�ن 
ف��ي  حس�ن( 

قض�اء  املوص�ل  محافظ�ة 
الحمداني�ة قري�ة ق�ز فخ�رة 
بتاري�خ 21 / 6 / 2014 ع�ى 
م�ن لدي�ه اي معلوم�ات عنه 

االتصال بالجريدة.

املدير العام
رئيس جملس االدارة
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الصناعة تعلن تشغيل ثالث حمطات كهربائية تعمل بالوقود الثقيل
      بغداد/المستقبل العراقي

 أص�درت محكمة جنايات الرصاف�ة ، امس األحد, حكما غيابيا 
بالس�جن م�دة عش�ر س�نوات بح�ق اح�د موظف�ي وزارة النفط 
الرتكابه “جريمة الرش�وة”.وذكر بيان لهيئ�ة النزاهة, ان “دائرة 
التحقيقات التابعة للهيئة أف�ادت في معرض حديثها عن تفاصيل 
القضي�ة المحالة الى المحكمة من قبل قاض�ي التحقيق المختص 
بقضاي�ا النزاهة، بأن المدان الهارب وال�ذي كان يعمل موظفاً في 
وزارة النفط أقدم على ارتكاب جريمة الرش�وة باستالمه مبلغ 10 
أالف دوالر أمريك�ي م�ن احد المواطنين مقابل التس�جيل في فتح 

محطة وقود باسم )صالح الدين(”.
ووج�دت المحكمة بحس�ب النزاهة أن “األدل�ة المتوفرة لديها 
وأق�وال الممث�ل القانون�ي ونتائ�ج التحقي�ق اإلداري ال�ذي قصر 
الم�دان، فضالً عن قرينة هروبه م�ن وجه العدالة، كافية لتجريمه 
وفق أح�كام القرار 160/ثانياً لس�نة 1983 المع�دل بالقرار 703 
للس�نة ذاتها”.وتابع�ت ان “قرار الحكم الص�ادر بحق المدان وفق 
أحكام المادة 182/أ األصولية تضمن تأييد الحجز االحتياطي على 
أمواله المنقولة وغير المنقولة وإصدار أمر القبض والتحري بحقه 
وإعط�اء الحق للجه�ة المتض�ررة بطلب التعويض حال اكتس�اب 

القرار الدرجة القطعية”.

      النجف االشرف/المستقبل العراقي

أعل�ن المرك�ز اإلعالمي للس�لطة القضائي�ة، ام�س األحد، أن 
محكم�ة الجناي�ات ف�ي النجف أص�درت أحكام�ا باإلعدام ش�نقاً 
حت�ى الموت عل�ى مدانين في قضي�ة خطف وقت�ل طفلين.وجاء 
في بيان للس�لطة القضائي�ة, إن “محكمة جناي�ات النجف قضت 
حكما باإلع�دام على متهم وزوجته الثاني�ة لقيامها بخطف وقتل 
اب�ن المتهم األول وابن ش�قيقته من أجل تس�ديد الديون المترتبة 
بذمتهما”.وتاب�ع المص�در أن “المتهمي�ن كان�ا يقص�دان خطف 
وقت�ل ابن ش�قيقة المتهم األول من أجل تس�ديد الدي�ون المترتبة 
بذم�ة ش�قيقته”، مضيف�ا أن “ المتهم قام بخط�ف وقتل ابنه من 
زوجته األولى لغرض التمويه على ش�قيقته وإبعاد الشك عنهما”.

ولف�ت إلى أن “اعتراف المتهمين في التحقيق بالجريمة المس�ندة 
إليهما مع�ززة باألدلة المقنعة والكش�ف الظاه�ري على الجثتين 
ه�ي أدلة كافية لتجريمهما وفق الم�ادة الرابعة /1 وبداللة الثانية 
/1، 8 م�ن قانون مكافحة اإلرهاب رقم 13 لس�نة 2005”.وأردف 
المص�در أن “المحكمة أص�درت قرارها باإلع�دام مرتين على كال 
المتهمي�ن الرتكابهما جريمتي خطف وقت�ل طفلين”، منوها إلى 
أن الق�رار ابتدائي قابل للتمييز التلقائي اس�تنادا إلى المادة 182 / 

أ األصولية”.

      البصرة/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الم�وارد المائي�ة ، أم�س األحد, عن تنفيذ جس�ر 
حديدي في محافظة البصرة على مجرى نهر الصالل.وقالت الوزارة 
في بيان لها,تلقته”المس�تقبل العراقي”, ان “المالكات الهندس�ية 
والفنية في مركز انعاش االهوار العراقية واالراضي الرطبة احدى 
تش�كيالت وزارة الموارد المائية واصلت تنفيذ اعمال انش�اء جسر 
حدي�دي في محافظة البصرة عل�ى مجرى نهر الصالل ضمن العقد 
)950( لسنة 2012 بهدف ربط جانبي المصب في منطقة الصالل”.

وأضاف البيان أن” العمل تضمن أنشاء جسر حديدي بطول )150(م 
ذات خمسة فضاءات, باإلضافة لتنفيذ األعمال المدنية والكهربائية 

للجسر وبكلفة )4,299( مليار دينار”.

احلبس 10 سنوات ملوظف
يف النفط تعاطى الرشوة

اإلعدام لرجل وزوجته لقتلهام 
طفلني يف النجف االرشف

املوارد املائية تنفذ جرس حديدي 
يف البرصة 

     كركوك/المستقبل العراقي

إنس�انية  منظم�ة  أعلن�ت 
ف�ي محافظ�ة كرك�وك، امس 
أنها قدمت المس�اعدات  األحد، 
 1350 ل��  العالجي�ة والطبي�ة 
نازح�ا بالمحافظ�ة، وبينت أن 
نحو 30 متطوع�ا بينهم أطباء 
وصيادلة ومحللون مختبريون 

شاركوا بحملتها اإلنسانية.
وقال مسؤول منظمة داري 
واإلنسانية  الطبية  للمساعدات 
ف�ي كركوك عم�ر هات�ف ، إن 
للمس�اعدات  داري  “منظم�ة 
األول  أم�س  نظم�ت،  الطبي�ة 
السبت، حملة كبيرة هي الثالثة 
من نوعها لتقديم المس�اعدات 
الطب�ي  والفح�ص  والع�الج 
للعوائل  خصص�ت  والمختبري 
النازحة م�ن محافظات نينوى 
وديالى واالنبار وصالح الدين”، 
مش�يرا إلى أن “الحملة تمكنت 
من ع�الج 1350 نازح�ا بينهم 

نساء وأطفال وكبار سن”.
وأض�اف هات�ف أن “اللجان 
الطبي�ة أحال�ت أكث�ر م�ن 10 

الى مستش�فيات  حاالت منهم 
كرك�وك لغ�رض إجراء عش�ر 
عمليات صغرى لحاالت مرضية 
كانت بحاجة لها”، موضحا أن 
بلغ  الحملة  “المش�اركين ف�ي 
عددهم نحو 30 متطوعا بينهم 
9 أطب�اء وصيادل�ة ومحلل�ون 

مختبريون”.
الصح�ة  وزارة  وكان�ت 
أعلن�ت، الجمع�ة )14 تش�رين 
الثان�ي 2014(، أن وف�دا منه�ا 
جن�وب  الالجئي�ن  مخي�م  زار 
شرقي كركوك لتفقد اوضاعهم 

الصحية  المس�اعدات  وتقدي�م 
له�م، فيم�ا بين�ت ان الخدمات 
دائرة  المقدم�ة م�ن  الصحي�ة 
صح�ة كرك�وك له�ذه العوائل 

كانت جيدة.
محافظ�ة  مجل�س  وأعل�ن 
كركوك، في )9 تش�رين الثاني 
العائ�الت  ع�دد  أن   ،)2014
النازحة للمحافظة بلغ 62 ألف 
عائلة، وبين أن بعضها يس�كن 
ف�ي الم�دارس ما يول�د ضغطا 
كبيرا على تلك المدارس وزيادة 

في عدد الطلبة.

منظمة إنسانية تقدم العالجات الطبية
لـ »1350« نازحًا يف كركوك

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وكالة انباء اماراتية، 
أن دول االم�ارات قررت منح 
الع�راق عش�ر طائ�رات ن�وع 
“ميراج” ضمن خطة التعاون 
البلدين لتجفي�ف منابع  بي�ن 

“اإلرهاب”.
 ونقلت وكالة انباء “إرم” 
ع�ن مصدر حكوم�ي إماراتي 
دول�ة  “حكوم�ة  إن  قول�ه، 
اإلمارات العربي�ة قررت دعم 
الق�وات الجوي�ة ف�ي الجيش 
طائ�رات  بعش�ر  العراق�ي 
9-2000إس” ضمن  “مي�راج 
البلدين  التع�اون بي�ن  خط�ة 

لتجفيف منابع اإلرهاب”. 
وأضاف أن “الخطوة تأتي 
على خلفية الزي�ارة التي قام 
حي�در  ال�وزراء  رئي�س  به�ا 
العبادي إلى العاصمة أبو ظبي 
ف�ي كان�ون األول الماض�ي، 
إلعادة العالق�ات بين أبوظبي 
وبغ�داد”، مؤك�داً أن “دفع�ة 
الطائرات س�تصل خالل شهر 

آذار المقبل”.
 وأش�ار المص�در ال�ى ان 

تأمين  “اإلمارات تش�ارك في 
حدود العراق من الش�مال إلى 
المناط�ق  خاص�ة  الجن�وب، 
الواقع�ة بين العاصم�ة بغداد 
وأربي�ل”. وبحس�ب الوكال�ة 
م�ا  اإلم�ارات  دول�ة  تمل�ك 
36 طائ�رة “ميراج  مجموعه 
2000” متع�ددة المهام تحت 
الخدمة منذ العام 1986، حيث 
ت�م تعدي�ل وتطوي�ر 30 منها 
بنف�س المتطلب�ات، في حين 
دخل�ت 32 طائ�رة “مي�راج” 
جدي�دة ف�ي الخدمة ف�ي عام 

2003 ضمن صفقة مع شركة 
“داسو” الفرنسية للطيران.

تنظيم   وتثي�ر مح�اوالت 
“داع�ش” لف�رض س�يطرته 
عل�ى س�وريا والع�راق قل�ق 
المجتم�ع الدول�ي، إذ أعرب�ت 
دول�ة عدة م�ن بينه�ا عربية 
وأجنبي�ة عن “قلقه�ا” حيال 
محاوالت التنظيم هذه، قبل أن 
يقوم التحال�ف الدولي بقيادة 
جوي�ة  بضرب�ات  واش�نطن 
بمناط�ق  التنظي�م  لمواق�ع 

متفرقة من البلدين.

االمارات تقرر منح العراق عرش طائرات 
»مرياج«

    بغداد/المستقبل العراقي
 

أعلنت الش�ركة العامة للصناعات 
الصناع�ة  وزارة  ف�ي  الكهربائي�ة 
والمعادن، عن تشغيلها ثالث محطات 
كهربائي�ة عمالق�ة تعم�ل بالوق�ود 
اس�تعداداها  ال�ى  مش�يرة   ، الثقي�ل 
لالفتت�اح الرس�مي لمحط�ة كهرباء 
بطاق�ة 12ميغ�ا  وبكلف�ة 16 ملي�ار 

دينار.
الصناع�ة  ل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
,تلقته”المس�تقبل  والمع�ادن 
العراقي”, ان “هذه المحطة العمالقة 
أنج�زت بالتع�اون م�ع ش�ركة مان 
االلمانية حيث تم تجهيز معداتها من 
الشركة المذكورة فيما قامت مالكات 
ش�ركته بربط ونصب ه�ذه المعدات 
وت�م تش�غيلها بنج�اح لس�د حاج�ة 
الش�ركة البالغ�ة 4 ميغا م�ن الطاقة 

الكهربائية”.
واضاف ان “الشركة تعتزم تزويد 
المنطق�ة المحيطة بها والتي تش�مل 
الش�ركة العامة لصناع�ة البطاريات 
وش�ركة الكرام�ة العام�ة والمنطقة 
الصناعية القريبة من الشركة بالطاقة 
الكهربائي�ة الفائضة عن حاجتها بعد 
اس�تحصال موافقة مديري�ة كهرباء 

الرصافة”.
واش�ار ال�ى ان “م�ن اه�م مزايا 
عل�ى  تعم�ل  انه�ا  ه�ي  المحط�ة 
الثقي�ل وال�ذي يعتب�ر م�ن  الوق�ود 

تكري�ر  لعملي�ة  النهائي�ة  النوات�ج 
النف�ط والرخيص�ة الثم�ن والقليل�ة 
االس�تخدام”، موضحا “انه�ا واحدة 
من بين 12 محطة باش�رت الش�ركة 
بنصبها ف�ي عموم الع�راق وبعضها 

يقع في االماكن الساخنة حيث يتعذر 
انجازها بس�بب عدم استقرار الوضع 

االمني”.
واعلن البيان عن “البدء بالتشغيل 
التجريب�ي لث�الث محط�ات مماثل�ة 

اخرى في شركة اور العامة والشركة 
العام�ة للس�يارات ومعم�ل س�منت 
المثن�ى، فيما تم انجاز نس�ب تتراوح 
بي�ن 60-50 بالمئ�ة ف�ي المحط�ات 
الت�ي يجري العم�ل عليها ف�ي المدن 

الصناعية في ذي قار والبصرة”.
وتاب�ع ان “اتص�االت تج�ري مع 
ش�ركات ابن الوليد العام�ة والفرات 
الكيمياوية لغرض  للصناعات  العامة 

نصب محطات بالمواصفات ذاتها”.

      بغداد/المستقبل العراقي

أك�د البن�ك المرك�زي العراقي، 
أم�س األح�د، أن احتياط�ي البن�ك 
يعتب�ر م�ن افض�ل االحتياطي�ات 
بالعالم، وفي الوقت الذي اشار الى 
انه يغطي العملة بمرة ونصف، بين 
ان االزم�ة المالية التي يعاني منها 
العراق يتم حله�ا بهيكلة االقتصاد 

وتنويع المصادر.
وقال محافظ البنك علي العالق 
، ان “البنك يحتفظ بأكبر المعدالت 
من االحتياطيات الجيدة من العملة 

الصعب�ة بالعالم قياس�ا الى الكتلة 
النقدية المتداولة”، مش�يرا الى ان 
“هذه االحتياطي�ات الزالت تغطي 

الكتلة النقدية بمرة ونصف”.
ان  الع�الق  واض�اف 
“االحتياطيات تتغير بش�كل يومي 
حس�ب الصادرات النفطية باعتبار 
ان الدوالر ياتي من هذه الصادرات، 
اضاف�ة الى تغطي�ة االس�تيرادات 
التي هي عناصر متغيرة”، مبينا ان 
“ما يواجهه العراق اليوم من ازمة 
مالية تح�ل عن طريق حل�ول انية 
كالق�روض الداخلي�ة والخارجية، 

ف�ي حي�ن يك�ون الحل�ول البعيدة 
الم�دى عن طريق اع�ادة النظر في 
هيكل�ة االقتص�اد من خ�الل اعداد 
الموازنة وترش�يد االنفاق وتنويع 
الدخ�ل والمصادر وج�ذب رؤوس 

االموال االجنبية”.
وتابع ان “المؤسس�ات المالية 
التي تس�تطيع الدعم اليمكن س�د 
العج�ز ف�ي الموازن�ة الت�ي تكون 

بمستويات عالية”.
واعلن البن�ك المركزي العراقي 
في تشرين االول 2013 عن وصول 
العمل�ة  م�ن  احتياطيات�ه  حج�م 

الصعبة الى 76 مليار و500 مليون 
دوالر، مبين�ا أن “ذل�ك يمث�ل أعلى 
مع�دل يص�ل إلي�ه البنك م�ن هذه 

العملة في تاريخ العراق.
ويعقد البن�ك المركزي العراقي 
وش�راء  لبي�ع  يومي�ة  جلس�ات 
بمش�اركة  األجنبي�ة  العم�الت 
المصارف العراقية، باس�تثناء أيام 
العطل الرس�مية التي يتوقف فيها 
البن�ك عن ه�ذه الم�زادات، وتكون 
المبيعات إما بش�كل نقدي، أو على 
ش�كل حواالت مباعة إل�ى الخارج 

مقابل عمولة معينة.

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التج�ارة، امس األحد، عن وصول 
خمس بواخر محملة بالس�كر وال�رز الى ميناء ام 
قص�ر لمفردات البطاق�ة التموينية، فيما اش�ارت 
الى ان مالكاتها اس�تنفرت طاقاتها لغرض سحب 
النم�اذج من على ظهر البواخر الجراء الفحوصات 

المختبرية على البضاعة.
وقال منسق الوزارة جواد درويش ، ان “خمس 
بواخ�ر محمل�ة بالس�كر االمارات�ي والبحرين�ي، 
اضافة الى الرز البرازيلي وصلت الى ميناء ام قصر 
لتلبية متطلبات مفردات البطاقة التموينية”، مبينا 
ان “حم�والت البواخ�ر توزعت بواق�ع اربع منها 

محملة بالسكر واخرى محملة بالرز”.

وأض�اف درويش ان “البواخ�ر االربع المحملة 
بالس�كر تبل�غ حمولته�ا 72 ال�ف و250 طن�ا من 
االم�ارات والبحري�ن، ف�ي حين تبل�غ حمولة الرز 
البرازيل�ي 30 الف طن”، مش�يرا ال�ى ان “مالكات 
ال�وزارة ف�ي المين�اء اس�تنفرت طاقاته�ا لغرض 
سحب النماذج من على ظهر البواخر لغرض اجراء 
الفحوص�ات المختبري�ة وبي�ان م�دى مطابقتها 

للمواصفات التعاقدية”.
وقلص�ت وزارة التج�ارة ف�ي 2010، مف�ردات 
البطاقة إلى خمس مواد أساسية هي مادة الطحين، 
والرز، والس�كر، والزيت، وحليب األطفال، وأكدت 
أن باقي مف�ردات البطاق�ة التمويني�ة التي يمكن 
شراؤها من األسواق المحلية كالبقوليات والشاي 

ومسحوق الغسيل وحليب الكبار سيتم إلغاؤها.

     بابل/المستقبل العراقي

أك�د مجلس محافظة بابل، أمس األحد، حاجة 
المحافظ�ة إلى أكثر م�ن 500 مدرس�ة لمعالجة 
االختناق�ات في المدارس، مش�يراً ال�ى أن هناك 

138 مدرسة ثالثية الدوام.
وقال نائ�ب رئيس المجلس عقيل الربيعي, إن 
“محافظة بابل تعاني منذ سنوات من اختناق في 
اع�داد المدارس المطلوبة”، مبين�اً ان “التداعيات 
الس�لبية لهذا االمر بدأت بش�كل الفت في مراكز 
المدن”.واضاف الربيعي أن “بابل بحاجة ماس�ة 
ألكث�ر من 500 مدرس�ة جدي�دة لمعالج�ة ازمة 
المدارس الخانقة”، الفتا الى ان “تجربة التصاميم 
الوزارية المعدة مسبقا بينها البناء الجاهز الزالت 
متلكئة واثبتت فشلها في عملية المتابعة لكونها 
مشاريع متأخرة وتعاني الكثير من المشاكل بين 

الوزارة والمحافظة”.
وتابع ان “هنالك اكثر من 138 مدرسة ثالثية 
الدوام”، مشيراً الى ان “عدد ساعات التدريس في 
كل مدرس�ة س�اعتين ونصف وهي مدة ال تكفي 

إليصال المادة للطالب”.
وانتق�د الربيعي “التوقيتات التي باش�رت بها 
مديرية تربية بابل بهدم وتأهيل عدد من المدارس 
مع بدء الدوام الرس�مي بداية شهر تشرين االول 
م�ن الع�ام الماض�ي”، داعي�اً وزارة التربي�ة الى 
“ضرورة متابعة 116 مدرس�ة م�ن حصة وزارة 

التربية المتلكئة عن العمل”.
وكانت محافظة باب�ل أعلنت، في )30 كانون 
الثان�ي 2014(، ع�ن موافق�ة وزارة التربية على 
تخصيص 75 كرفانا مزدوجا لفك االختناقات في 
م�دارس المحافظة، مبينة أنه س�يتم نقلها فورا 
ال�ى بابل وتوزيعه�ا على المدارس ف�ي المناطق 

األكثر كثافة.

بابل تؤكد حاجتها إىل أكثر 
من 500 مدرسة جديدة

البنك املركزي: احتياطينا من أفضل االحتياطيات بالعالـم

وصول مخس بواخر إىل ميناء أم قرص حمملة 
بمفردات »التموينية«

     بغداد/المستقبل العراقي

أعل�ن مستش�ار النائ�ب االول 
للرئي�س االيران�ي وأمي�ن لجن�ة 
“االيرانية-  االقتصادي�ة  التنمي�ة 
العراقي�ة” رس�تم قاس�مي, ع�ن 
اتفاقي�ة لتوري�د الغ�از اإليران�ي 
بواقع 50 مليون متر مكعب يوميا 
للع�راق، عب�ر مدين�ة خرمش�هر 

الحدودية.
وق�ال قاس�مي ف�ي تصري�ح 
العراق�ي  “الجان�ب  ان  صحف�ي, 
ملي�ون   100 بتوري�د  طال�ب 
مترمكعب من الغاز، وأن امكانية 

ذلك ستتوفر في السنوات المقبلة 
لتصدير هذا الحجم”.

وأوض�ح تم “التوقيع مس�بقا 
مع الجان�ب العراقي على اتفاقية 
أخ�رى، لتصدي�ر 25 ملي�ون متر 
مكعب م�ن الغاز يوميا إلى بغداد، 
وأن خط انبوب الغاز الذي يبدأ من 
مهران الى نفت ش�هر وصوال الى 

بغداد قد أنجز بالفعل”.
وأكد أن “حجم التبادل التجاري 
مع الع�راق يبل�غ 13 مليار دوالر 
وأن الس�وق العراقية تعد مناسبة 
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية”، 
الفتا إلى “وجود منافسين كثيرين 

العراقية،  لالستحواذ على السوق 
وأن الصين تس�تحوذ على الحصة 
التصديري�ة األكب�ر بجانب تركيا، 

وان حصة إيران ألبأس فيها”.
ولف�ت إلى “اع�داد 8 مذكرات 
الجان�ب  م�ع  مختلف�ة  تفاه�م 
العراق�ي، تش�تمل عل�ى الش�حن 
والنقل الب�ري والجوي والكمارك 
والتجارة الحرة واتفاقيات اخرى، 
حي�ث ان الجه�ات المعني�ة تتابع 
موضوعه�ا ومن المؤم�ل أن يتم 
توقيعها بين الجانبين على المدى 

القريب”.

إيران تورد 50 مليون مرت مكعب من الغاز يوميًا
إىل العراق



ر�أي 7
www.almustakbalpaper.net

   العدد )887(  االثنني  19  كانون الثاني  2015

هن�اك أزمة كربى يف قط�اع الغ�از اإلرسائييل، ما 
س�يؤخر تطوير القطاع ويعرقل مشاريع التزويد 
املحيل وامل�ي قدماً بمذك�رات التفاهم للتصدير 
لل�دول املج�اورة. فقد ح�ذر املس�ؤول الحكومي 
ملكافح�ة االحت�كارات، ديفيد جيل�و، من ان عىل 
رشك�ة »نوب�ل انرج�ي« االمريكي�ة التخ�يل ع�ن 
حقول اكتش�فتها يف املياه االرسائيلية الشمالية. 
والس�بب للتحذي�ر ال�ذي ص�در يف أواخ�ر كانون 
األول )ديس�مرب( ، ه�و ان كونس�ورتيوم »نوبل« 
والرشكات النفطية االرسائيلية )»ديليك« و»افنر 
أويل« اللتني يملكهما اس�حاق تش�وفا( اكتش�ف 
كل حقول الغاز املتواجدة يف املياه الش�مالية، اي 
ان هذه الرشكات ستسيطر عىل سعر الغاز الذي 
س�يغذي محطات الكهرباء، ما يؤدي اىل تحكمها 
بالس�عر املحيل للكهرب�اء. لذا، يق�ول جيلو، عىل 
الرشكات املعنية التنازل لرشكات دولية أخرى عن 
بع�ض الحقول التي تم اكتش�افها من اجل كرس 
هذا اإلحتكار. وتش�ري لجنة مكافحة االحتكار اىل 

ان سعر الغاز الذي كانت تشرتيه رشكة الكهرباء 
اإلرسائيلي�ة من مرص كان نح�و 4.75 دوالر لكل 
ملي�ون وحدة حراري�ة بريطانية. ام�ا اآلن، ومع 
احتكار نوب�ل » لالمدادات، ف�ان رشكة الكهرباء 
تدف�ع 5.70 دوالر ل�كل ملي�ون وح�دة حراري�ة 

بريطانية.
الف�ت ان »نوبل« ورشكاءها يستكش�فون املياه 
االرسائيلي�ة منذ العام 2000. ومنحت الس�لطات 
االرسائيلي�ة ح�ق االستكش�اف والتنقي�ب فقط 
لرشك�ة »نوب�ل« ورشكائها املحليني. واكتش�فت 
الرشك�ة أكث�ر م�ن 800 بلي�ون م�رت مكعبة من 
الغاز، وهي كمية تف�ي بالطلب االرسائييل الحايل 
لنحو قرن. وط�ورت »نوبل« حق�ل »تامار« فبدأ 
االنت�اج منه للس�وق املحلية يف ربي�ع 2013. كما 
بدأت الرشكة تطوي�ر حقل »ليفايثان« الذي تزيد 
كلف�ة تطوي�ره يف املرحلة األوىل عىل س�تة باليني 
دوالر. وتوصل�ت اىل توقيع مذكرات تفاهم، بدعم 
م�ن الواليات املتحدة، مع كل م�ن األردن ومرص، 

لتزويدهما بالغاز. لك�ن لم تتوصل بعد اىل توقيع 
اتفاقات نهائية مع اي من الدولتني.

اق�رتح جيلو يف بادئ األم�ر ان تتنازل »نوبل« عن 
ج�زء من حصته�ا يف حقل »ليفايث�ان« العمالق، 
وعن حقل »كاريش« وه�و الحقل األقرب للمياه 
اللبناني�ة، وحق�ل »حنني« املجاور ل�ه. وكما هو 
متوق�ع اعرتضت الرشك�ة عىل هذا االق�رتاح، ما 
قد يدفع جيلو، وفق مصادر صحافية ارسائيلية، 
اىل تقدي�م اق�رتاح ث�اٍن: تنازل »نوب�ل« عن حقل 
»تام�ار« ال�ذي يمد ارسائيل بنص�ف حاجتها من 
الغاز، إضافة اىل التنازل أيضاً عن حقيل »كاريش« 
و »حن�ني« اللذين ل�م يتم تطويرهم�ا حتى اآلن. 
وعلق�ت »نوب�ل« عقوده�ا م�ع رشك�ة الحف�ر 

»ارساييل شيبيارد«، ما يعني وقف الحفر يف حقل 
»تام�ار« او تطوير حقل »ليفايث�ان«، ووقف اي 
تطوي�ر جدي�د يف املي�اه االرسائيلي�ة حتى يصدر 

قرار نهائي عن السلطات حول قضية االحتكار.
تجدر اإلشارة هنا اىل بروز دور الرئيس األمرييكي 
الس�ابق بي�ل كلينتون، ال�ذي انتدبت�ه »نوبل« يف 
واش�نطن للدفاع عن مصالحه�ا ووجهة نظرها 
 .)Lobbying( أم�ام الكونغ�رس والبيت االبي�ض
وتش�ري معلوم�ات بدأت تنرش يف وس�ائل االعالم، 
اىل ان الرئيس الس�ابق كلينت�ون حاول ان يتدخل 
س�ابقاً إللغ�اء لجن�ة »تس�ماح« الحكومية التي 
حاول�ت إعادة النظر يف حص�ة الحكومة من ريع 

الغاز. لكن من دون جدوى.

تكمن وجهة النظر اإلرسائيلية يف ان هذه اللجان 
الناظم�ة متواجدة يف معظم ال�دول الغربية. لكن 
»نوب�ل« تجيب ان�ه كان عىل هذه اللج�ان تبيان 
وجه�ات نظرها حول القوانني املرعية قبل توقيع 
عق�ود االكتش�اف. ويتض�ح ان »نوب�ل« كغريها 
م�ن ال�رشكات النفطي�ة كانت رس�مت خططها 
للحص�ول ع�ىل أرب�اح س�نوية عالي�ة اي نح�و 
15 يف املئ�ة، ال خفضه�ا اىل 5 او 10 كم�ا يحاول 
بع�ض االط�راف االرسائيلي�ة. وتتخ�وف »أيض�اً 
م�ن توصيات لج�ان أخرى مس�تقبالً، مثل لجنة 
حماية املس�تهلك او لجان بيئي�ة تصدر توصيات 
ق�د تؤثر ع�ىل عملياتها وأرباحها.م�ا هي تبعات 
قرار التحذير؟ أوالً، بافرتاض ان الحكومة ستجد 
ح�اًل يغض النظر عن التحذير، فإن الحصول عىل 
حل وس�ط سيطول بس�بب التعقيدات السياسية 
والقانونية، ما س�يعني تعليق العمل ملدة طويلة. 
ويف كل األح�وال، س�يبقى التخ�وف مهيمن�اً عند 
الرشكات النفطية األخرى التي تنوي االس�تثمار 

يف غاز ارسائيل. والخوف هو من توصيات هيئات 
حكومي�ة لتغي�ري بن�ود االتفاقات بع�د توقيعها، 
ناهي�ك ع�ن مخاوفه�م املس�تمرة م�ن أخط�ار 
األوضاع السياسية يف املنطقة. وبالفعل، تفاوضت 
»نوبل« يف الس�ابق مع رشكات روسية واسرتالية 
)وودس�ايد( وايطالية )اديس�ون( لبيعه�ا جزءاً 
من حصصه�ا يف »ليفايثان«. لكن هذه الرشكات 
تخوفت، بخاصة االس�رتالية التي كانت مستعدة 
ان تس�تثمر نح�و بليوني دوالر، لكنها انس�حبت 
من املفاوضات خوفاً م�ن دور الهيئات الناظمة. 
وحاولت »نوبل« ايجاد رشيك معها ليس�اعدها يف 
تمويل عمليات التطوير، نظراً اىل مشاكل السيولة 

املالية التي تعاني منها.
ثاني�اً، باف�رتاض ان هن�اك ارصاراً إرسائيلياً عىل 
تفكي�ك حصص »نوبل« يف الحق�ول الغازية التي 
اكتش�فتها، بخاصة الكربى منه�ا، مثل »تامار« 
و»ليفايث�ان«، فهذا يعن�ي تأخر العم�ل لتطوير 

الحقلني لسنوات.

وليد خدوري

إرسائيل حتاول هتميش دور رشكة »نوبل إنرجي«

يف أيام 2014 األخرية، غزا سيل من املحتجني عىل عنف 
الرشطة األمريكية محطة النقل املركزية وأغلقوا جرس 
بروكلني وطريق بحرية شور يف شيكاغو. وعال صوتهم 
وهم يغنون ويهتفون: »آي كانت بريث« )ال اس�تطيع 
التنف�س(، وعلت أصواته�م من بوس�طن اىل أوكالند، 
واس�تحرضت اطياف مسريات مرحلة الحقوق املدنية 
وذك�رى هجرة عدد كب�ري من االفارق�ة االمريكيني اىل 
م�دن الغ�رب والش�مال االمريك�ي الك�ربى. وانضمت 

عرشات املدن اىل هذه التظاهرات.
وال ش�ك يف أن أي�ام التظاه�رات االوىل وح�االت عن�ف 
الرشط�ة يف االش�هر االخ�رية، رس�مت خريطة مصب 
وش�يكاغو  نيوي�ورك  الك�ربى:  )الن�زوح(  الهج�رة 
وكليفالند وسان لويس، وفيالديلفيا وواشنطن ولوس 
انجلي�س وأوكالند. فه�ذه املدن اس�تقبلت اجياالً من 
االفارق�ة االمريكي�ني الهارب�ني من العن�ف املكرس يف 
قوان�ني والياتهم، وهي تضوي الي�وم املتحدرين منهم 
والذي�ن يواجه�ون العنف يف الش�مال والغ�رب. ومنذ 
م�ا قبل الح�رب األهلية األمريكية، اتجه�ت االنظار اىل 
الجن�وب االمريك�ي كمرك�ز الضي�م العرق�ي والظلم. 
ولكن الش�مال االمريكي، وهو لم يضطر يف السابق اىل 
التعامل مع عدد كبري من الس�كان السود، يجبه أخرياً 
تناقضاته: رفع لواء مبادئ التعايش املتنورة والتمسك 
بالالمساواة العرقية. والتظاهرات هي يف مثابة ناقوس 
ي�دق لتنبي�ه الناس اىل ان املش�كلة ليس�ت يف الجنوب 
البعيد بل تحت أنفه�م. »األجواء تذكر بأجواء الجنوب 

يف الخمسينات«، يقول املؤرخ تايلور برانش.
وموج�ات الهجرة الك�ربى هي وراء انتش�ار االفارقة 
االمريكيني يف كل واليات االتحاد االمريكي. وفر 6 ماليني 
جنوبي أسود من قوانني جيم كرو )نظام تمييز عرقي 
وفصل عنرصي( بدءاً من الح�رب العاملية االوىل صوالً 
اىل الس�بعينات. وطلب املهاجرون اللجوء الس�يايس يف 
كن�ف بلدهم نفس�ه. وحركة اللجوء ه�ذه كانت أبرز 

التظاهرات الجماعية ضد االفتقار اىل العدالة.
ويف مطلع القرن العرشين، س�اد نظام كاس�ت )نظام 
طبقي عنرصي يف ه�ذا املعرض( يف الجنوب االمريكي. 
وبلغ القمع مبلغ س�حل افريق�ي - امريكي كل أربعة 
أيام جزاء عىل تجاوزات بس�يطة او اتهامات سخيفة 
ع�ىل غرار رسقة 75 س�نتاً أو مجامع�ة بغل. وحملت 
هذه الظروف كل عائلة س�وداء عىل التفكري يف س�بيل 
العي�ش يف أم�ان وحرية. »إىل أي�ن العزم؟ أين نش�عر 
باألمان الذي يشعره اآلخرون«، تساءلت سيدة سوداء 
يف أالبام�ا يف 1902. ولكن، بعد أجي�ال، تردي الرشطة 
كل أس�بوع افريقي�اً – امريكي�اً عقاباً ع�ىل تجاوزات 
بسيطة. والنسبة هذه أعىل بثالثة أضعاف من نسبتها 
يف اوس�اط البي�ض. ويف حالة تامري راي�س، ابن االثني 
ع�رش عاماً ال�ذي اطلق عليه الرشطي الن�ار بعد ثواٍن 
عىل وصول�ه اىل متنزه كليفيند، يظه�ر رشيط فيديو 
ن�رش أخ�رياً ضباط�اً يصارعون ش�قيقة الفت�ى التي 
تك�ربه بعام�ني ويطرحونه�ا أرض�اً ويكبل�ون يديها 
ويحولون دون اقرتابها منه وهو ينزف ويلفظ أنفاسه 
األخرية. ومثل هذه الحوادث تحمل العائالت السود عىل 
التس�اؤل عن س�بل حماية أوالدهم من العنف الصادر 
عن جهات رسمية يفرتض بها حمايتهم. ويعيد األكرب 
س�ناً التعليمات نفس�ها الت�ي كررها اس�لفاهم عىل 
مس�مع جيل االبناء: »قل نعم سيدي، ال سيدي والتزم 

الحذر يف التعامل مع ابناء الطبقة االعىل والرشطة«.
وم�ا يغفله كث�ر من االمريكيني أن الح�ادي اىل النزوح 
الداخ�يل كان، ش�أن حرك�ة الهج�رة من الخ�ارج اىل 
أمريكا، الرغبة يف الحرية والتوق إىل »تنفسها« والرغبة 
يف االنتخاب وكس�ب لقم�ة العيش والف�رص وحيازة 
االش�ياء. وتعود املش�كالت اليوم يف الش�مال االمريكي 
اىل النقم�ة ع�ىل وصول الس�ود الجنوبي�ني اىل مناطق 
الش�مال وعرقلة اندماجهم يف متن الحياة الش�مالية. 
وُجمع الواصلون الس�ود يف حارات مكتظة من طريق 
حظر اقامتهم يف مناطق معينة وإرضام النار يف املنازل 
التي يبتاعها الس�ود خ�ارج »مناطقه�م« وينتهكون 
جدار الفصل الرمزي والراس�خ يف الواقع. وعىل خالف 
املهاجرين االوروبيني، لم يِس�ع االفارقة – االمريكيني 
التخفف من ماضيهم األليم والثقيل املفرتض واالندماج 
من طريق تعديل اس�مائهم تعدي�اًل »يؤمركها«. وهم 
يف اع�ني البيض ابن�اء العبودية ونظ�ام جيم كرو.ولم 
ينقطع س�يل الهجرة اىل الشمال، وتواصلت فصوله يف 
الس�بعينات بسبب سوء األوضاع يف الجنوب االمريكي. 
وحني بدأت موجة الهجرة كان 90 يف املئة من االفارقة 
– االمريكيني يعيش�ون يف الجن�وب، وحني انتهت صار 
نص�ف االفارق�ة – االمريكيني يعيش�ون يف مكان آخر 
ويتوزع�ون يف كل الواليات. والش�مال هو مرسح أبرز 
حوادث الرشطة العنيف�ة االخرية. ويف الجنوب، حوكم 
رشطيان أطلقا النار عىل سود غري مسلحني بالسجن.

ويب�دو ان الطري�ق نحو العدال�ة االجتماعي�ة ال يزال 
طوي�اًل. ولكن الجن�وب االمريكي بعد عق�ود من لفظ 
تاريخه، بدأ يجبه الالعدالة. واليوم الش�مال االمريكي، 
بع�د عقود من زعمه انه أكثر عدالً وإنصافاً، مدعو اىل 
مكافح�ة العنرصية والالعدال�ة. وال يخفى ان الهجرة 
الك�ربى غريت وج�ه الثقاف�ة االمريكي�ة، وولدت من 
رحمها موس�يقى الجاز وموتاون ومرسحيات وولَّدت 
أدباء، وس�اهمت يف تغيري الجغرافيا االجتماعية يف كل 
مدين�ة خارج الجنوب. وخالص�ة حوادث العام املايض 
ه�ي أن تحدي�ات ل�ون الب�رشة والقبيل�ة ليس�ت من 
ذكري�ات قرن أف�ل، وال تقترص ع�ىل منطقة من دون 
غريه�ا، بل هي مش�كلة وطنية وتقت�ي أن تتصدى 

االمة االمريكية مجتمعة لها.

�إيز�بيل ويلكر�سون

عنف الرشطة األمريكية واإلرث 
الثقيل للفصل العنرصي

منذ 1999 بلغ حجم صادرات روس�يا م�ن النفط واملنتجات 
النفطي�ة م�ن مجمل الص�ادرات ح�واىل 69 يف املئ�ة. وبلغت 
عائدات روس�يا من هذه الص�ادرات 1.8 تريليون دوالر عىل 
األق�ل، وبلغ�ت مع عائدات الغ�از ح�واىل 2.1 تريليون دوالر. 
اليوم، إثر هبوط أس�عار النفط، يلح س�ؤال: هل عاد الذهب 

األسود بفائدة عىل روسيا أم ال؟
خلّف الذهب األس�ود أثراً بالغاً يف الحياة السياسية الروسية. 
ويف اإلم�كان تقس�يم هذا التأثري إىل ثالث مراحل أدت أس�عار 
النفط دوراً بارزاً يف رس�م معاملها. واألوىل هي مرحلة »بوتني 
األوروب�ي«، وكلمت�ه أم�ام البوندس�تاغ )الربمل�ان األملاني(، 
ومحاول�ة تش�كيل حلف »باريس - برلني - موس�كو«. هذه 
املرحلة دامت 4 س�نوات بلغ�ت فيها عائ�دات النفط 133.7 
بلي�ون دوالر، وهو رقم أقل من الع�ام 2005 وحده )153.6 
بلي�ون دوالر(.ومع ارتفاع األس�عار يف منتص�ف العقد األول 
م�ن األلفية الجديدة، صار جلي�اً أّن ضابط ال� »كي جي بي« 
الس�ابق، فالديمري بوتني، متمس�ك بهذه الثروة. ويف 2003، 
س�جن ميخائيل خودوركوفس�كي. ويف 2005 أعلن بوتني أّن 
انهيار االتحاد الس�وفياتي كان »أكرب كارثة جيوسياس�ية يف 
القرن العرشي�ن«، ويف 2007 من ميونخ رس�م بوتني للغرب 
حدوده.واملرحل�ة الثاني�ة ه�ي مرحل�ة »تطهري« الس�احة 
السياسية الداخلية، وإطاحة الديموقراطية الروسية الطرية 
الع�ود، وبع�ث النظ�ام الحزب�ي ال�ذي ألف�ه بوت�ني يف أملانيا 
الرشقي�ة، وتأميم أك�رب عدد ممكن من ال�رشكات العاملة يف 
قط�اع الخامات. وفيم�ا انتهكت األصول املرعية يف الس�احة 
الداخلي�ة، تجن�ب بوت�ني يف الس�احة الخارجية االن�زالق إىل 
أخطاء فادحة. يف هذه املرحلة )2005-2008( بلغت عائدات 
النفط 894.4 بليون دوالر أي أكثر من س�تة أضعاف املرحلة 
األوىل.أّما املرحل�ة الثالثة فامتدت بني 2011 و2014. وبوتني 

يف »أوقات س�عر برميل النفط ما فوق 100 دوالر« هو بوتني 
الق�رم والدونباس ال�ذي ال يميل عليه أحد ش�يئاً ال يف الداخل 
وال يف الخ�ارج. فعائ�دات النف�ط بلغ�ت ب�ني 2011 و2013 
ح�واىل 1.3 ترلي�ون دوالر، أي ضع�ف م�ا كان�ت علي�ه عام 
2008. وارتفاع س�عر النفط نفخ عائدات النخب السياس�ية 
املحلي�ة، فحس�بت أّن كّل يشء مب�اح: تغيري متك�رر لقواعد 
االنتخاب�ات، واستنس�اب يف احرتام حق�وق امللكية الخاصة 
وحتى الح�دود الدولية.والس�ؤال اليوم هو: ه�ل كان تجنب 
ذل�ك ممكناً؟ بعضه�م يجيب باإليجاب، وي�رضب املثال عىل 
ذلك النروج أو الوالي�ات املّتحدة حيث وفرة كميات النفط لم 
تؤد إىل »مضاعفات« روسية )فساد وعدوان خارجي وانهيار 
اقتص�ادي(. وبعضه�م اآلخ�ر يش�ري إىل نماذج أخ�رى مثل 
إمارات الخليج التي تحولت جنات مالية وسياحية ومحطات 
للرتانزي�ت، ومص�در جذب لألثري�اء والناجح�ني من أصقاع 
املعم�ورة. وبعض ثال�ث يرى أّنه لم يكن ممكن�اً تجنب هذا، 
ويعت�ربون أّننا أقرب إىل دول مث�ل نيجرييا وفنزويال وأنغوال: 
إدارات غري ناجعة وافتقار إىل املس�اواة االجتماعية وحماقة 
بريوقراطي�ة. والرأي األكثر ش�يوعاً ه�و أّن الديموقراطيات 
تنجح يف جبه املش�كلة، فيما تخفق األنظم�ة األوتوقراطية. 
لك�ن غي�اب الديموقراطي�ة يف الخلي�ج ل�م يمن�ع دوله من 
التطور والنمو. وثمة م�ن يلقي بالالئمة عىل تباين يف اإلدارة 
ب�ني القطاعني العام والخاص، لك�ن الرشكة النفطية األكثر 
فّعالية يف العالم هي »أرامكو« الس�عودية، وملكيتها تعود إىل 

القطاع العام.
افتق�ار الحكومة إىل حس املس�ؤولية ي�ربز يف دول يبلغ فيها 
أش�خاص سدة السلطة يف شكل عش�وائي. وعىل سبيل املثل، 
بعد 10 انقالبات عس�كرية خ�الل 50 عاماً من االس�تقالل، 
يضع حاكم نيجرييا أمنه الشخيص قبل مستقبل البالد. وهل 
يمكن أن ننتظر حلوالً اس�رتاتيجية من س�ائق الحافلة الذي 
أصب�ح، بني ليلة وضحاها، رئيس�اً لفنزوي�ال أو من عقيد يف 

»كي جي بي« كان يف املكان املناسب عام 1999؟
وال�دول النفطية انتهجت نموذج�ني، األول يرجح كفة النمو 
والثان�ي كفة عقيدة »الصمود« )واملقاومة(. وخري مثال عىل 
النموذج األول هو اإلمارات العربية املّتحدة. ففي عام 1981، 
شكل النفط 93 يف املئة من عائدات إمارة دبي. أّما اليوم فهو 
أق�ل من 9 يف املئة. ويف العقود املاضي�ة قامت اإلمارة بتنويع 
اقتصاده�ا ومصادر عائداته�ا. إذ أنفقت عائ�دات النفط يف 
العقدي�ن األخريي�ن ) 750 بلي�ون دوالر( عىل بن�اء وتطوير 
البنى التحتية واملطارات واملرافئ والطرقات ومراكز التعليم. 
ويف الن�روج، بادرت الحكومة إىل إنش�اء صندوق دعم خاص 
إلدارة عائ�دات النف�ط لحماي�ة مصلح�ة األجي�ال القادمة. 
وتبلغ أصوله اليوم 893 بليون دوالر.أّما النموذج الثاني فمن 
أعالم�ه فنزويال حيث أدت الث�ورة يف 1999 إىل تدهور كارثي 
للبالد. وتشري اإلحصاءات إىل أن الناتج املحيل الفنزوييل اليوم 
ه�و أقل ب�25 يف املئة عما كان ع�ام 1977. أّما حجم اإلنتاج 
فانخفض من 180 ملي�ون برميل عام 1998 إىل 135 مليوناً 

اليوم. وقد تلقى روسيا املصري نفسه.
وتواج�ه روس�يا خياراً صعباً. س�اهم ارتفاع أس�عار النفط 
خالل السنوات ال�15 األخرية، يف توفري رفاهية غري مسبوقة 
يف املراحل التاريخية الس�ابقة. لكن املش�كلة أّن معدل النمو 
األق�ى يف عهد بوت�ني لم يس�جل يف قط�اع الصناعة - عىل 
م�ا هي الح�ال يف البلدان النامي�ة العادية )كوري�ا الجنوبية 
والربازي�ل والصني( - ب�ل يف قطاع البي�ع بالتجزئة )ارتفعت 
قيمة التداول فيه 12 مرة(، قطاع املطاعم )17 مرة(، وقطاع 
االتص�االت الخليوية )نما عدد املش�رتكني 97 مرة(. كل هذا 
لي�س دليالً عىل ه�در الثروة النفطية فحس�ب، ولكن عىل أن 
قس�ماً كبرياً منها وصل إىل املستهلكني العاديني الذين ارتفع 
مس�تواهم املعييش برسعة قياس�ية. هذا أمر جيد، ولكن ما 
العمل اليوم بعد انخفاض أس�عار النفط ؟ وروس�يا لم تخرت 

بعد طريقها نحو التنمية أو »الصمود«.
املش�كلة الرئيسية يف روسيا هي أن القانون ال يقي بتسليم 
قطاع الطاقة إىل الدولة، ولكنها، بحكم األمر الواقع، تمس�ك 
بمقالي�ده. وتح�ول ه�ذه الح�ال دون نق�ل كام�ل عائدات 
ال�رشكات النفطي�ة إىل موازن�ة الدول�ة من أجل االس�تثمار 
وإنش�اء »صنادي�ق لألجي�ال القادم�ة« وتطوي�ر املبادرات 
الريادية يف القطاعات األخرى. وتفتقر موسكو إىل سياسيني 
قادري�ن عىل إدارة م�وارد الطاقة بما يخ�دم مصلحة الدولة 
واملواطنني. ورجال األعمال ينشطون يف أروقة السلطة. ولذا، 
تهيم�ن املصال�ح املالية الخاصة ع�ىل التنمي�ة االقتصادية. 
وال يس�ع روس�يا أن تنتهج سياس�ات تنموي�ة وال أن تريس 
االس�تقرار ألنه�ا ال تمل�ك االحتياط�ات الكافية الس�رتضاء 
الس�كان وال آلية تحرك عجلة النمو االقتصادي يف قطاع غري 
نفطي. ويبدو أن خالص روس�يا عس�ري ومتع�ذر جراء دمج 

السلطة بالتجارة ملدة ربع قرن.

فالدي�سالف �إينوزميت�سيف

الفوىض يف روسيا – التي تشمل الروبل املتدهور والتحكم 
يف العمل�ة واالنكم�اش االقتص�ادي ومح�اوالت إنق�اذ 
املصارف– هي مش�كلة محصورة بروس�يا، كما تباطؤ 
النم�و يف الصني، وهم�ا يفرتقان عن السياس�ة النقدية 
العاملية. بيد أن ذلك يحمل القلق إىل املس�تثمرين املهتمني 
باألسواق الناشئة.يف واقع األمر، بدأت مشكالت األسواق 
النامية قبل س�تة أع�وام، أثناء الفرتة األس�وأ من األزمة 
املالية. ولدت هشاش�ة األس�واق الناشئة من انتقال عدد 
من املصارف املركزية يف الدول النامية اىل معدالت الفائدة 
الصفرية يف مسعى لدفع النمو يف اقتصاداتها الضعيفة. 
تص�در االحتياطي الفدرايل األمريك�ي ]املرصف املركزي[ 
ه�ذه الدرب بربامج الضخمة يف التس�هيل النوعي لرشاء 
الس�ندات الحكومة واألوراق املالي�ة املتعلقة بالرهونات 
بع�د انهيار رشكة »ليمان براذرز« أواخر 2008. بعد ذلك 
بقليل، تبعه أكثر املصارف املركزية الكربى، التي انضمت 
إىل الواليات املتح�دة يف تقليدها الياب�ان املعتِمدة الفوائد 
الصفري�ة قبل أعوام.بدء برنامج التس�هيل الفدرايل أتاح 
للمس�تثمرين اق�رتاض كمية ضخمة من امل�ال من دون 
فوائ�د تقريباً، لك�ن اعتق�اد الحكومة أن األم�وال هذه 
س�يعاد استثمارها يف املصانع األمريكية ويف إيجاد فرص 
العم�ل، لم يتحقق. ب�دالً من ذلك، حص�ل دفق هائل من 
»امل�ال الس�اخن« -الباحث ع�ن تحقيق أع�ىل األرباح يف 
أقرص ف�رتة- الذي ُض�ّخ م�ن االقتصادات املتط�ورة إىل 

األس�واق الناش�ئة بحثاً عن عوائد أعىل. ويف الوقت الذي 
تبدو اس�تثمارات رؤوس األم�وال األجنبي�ة مرحباً بها، 
فالح�ال لي�س كذل�ك بالنس�بة إىل التدفقات، ف�� »املال 
الساخن« غري ثابت، وُيستخدم يف املضاربة، ذلك أن تدفق 
رؤوس األموال القابلة للس�حب برسعة يختلف عن املال 
املس�تخدم يف مش�اريع رأس املال طويلة األمد. العارض 
الجانب�ي ه�ذا كان علّ�ة ارتف�اع قيمة عمالت األس�واق 
الناش�ئة اىل مس�تويات جعل�ت االس�ترياد م�ن بع�ض 
األسواق الناش�ئة أقل تنافسية.باالنتقال اىل 2013، تغري 
العال�م تغرياً عميقاً. فجأة انقلبت حروب العمالت بعدما 
تحدثت واش�نطن عن تش�ديد سياس�تها النقدية، وبعد 
املؤتمر املوسع للحزب الشيوعي الصيني يف أواخر 2014، 
س�حبت بكني رس�مياً دعمها النمو االقتصادي املتطلب 
لرؤوس أموال كب�رية واملوجه للتصدي�ر ملصلحة نموذج 
موجه إىل املس�تهلك بغي�ة إعادة الت�وازن إىل اقتصادها. 
ب�دأ التده�ور يف أس�عار الس�لع الصناعي�ة كالنح�اس 
واأللومني�وم والقصدير، وتراجعت اقتصادات األس�واق 
الناشئة. وراحت أزمة األسواق الناشئة منذ مطلع 2014 

تتطور. وبحلول نيس�ان )أبريل( انتهت األزمة الصغرية. 
لك�ن إمكان وق�وع موج�ة ثانية ظ�ل قائم�اً. يف نهاية 
املط�اف، تابع نمو الصني تباط�ؤه، وبحلول الصيف بدأ 

أثر أسعار النفط يف الظهور.
عندما بارش النفط انح�داره يف حزيران )يونيو( 2014، 
كان جلي�اً أن االقتصاد الرويس ال�ذي أضعفته العقوبات 
الغربي�ة غداة ضم ش�به جزيرة الق�رم والقتال يف رشق 
أوكرانيا، س�يصاب باألذى. تراجعت النقاط األس�اس يف 
فائ�ض العرض ويف الطلب. بيد أن وترية تراجع األس�عار 
حملت سمات انعدام القدرة عىل التوقع الشبيهة بالذعر. 
وألنها كذل�ك، لم تكن أزمة النقد يف روس�يا غري متوقعة 

تماماً.
مهم�ا يكن من أم�ر، فاألمر األج�در باالهتمام هو كيف 
هيمنت معدالت الفوائد االس�مية )التي ال تشمل معدالت 
التضخ�م( يف االقتص�ادات املتطورة عىل نقاش س�ندات 
األس�واق وأثرت عىل اس�رتاتيجيات االس�تثمار. املعدالت 
االس�مية املنخفض�ة أو حت�ى الس�لبية، هي السياس�ة 
املنف�ردة األك�رب أث�راً غداة األزم�ة املالية. لكن األس�واق 

الناش�ئة س�تتألم كذلك، خصوصاً من دوالر قوي، جراء 
فالضع�ف  الس�ابقة،  »املاكروي�ة«  الك�ربى  السياس�ة 
االقتصادي يعن�ي يف أوروبا واليابان والصني وغريها، أن 
معدالت الفائدة املنخفضة والسياسات النقدية املتساهلة 
ستستمر، بيد أن إش�ارات التحسن االقتصادي األمريكي 
توحي بمتابعة سياسة متش�ددة. وتسبب دوالر قوي يف 
أزم�ات مالية متع�ددة يف العقود القليل�ة املاضية، حيث 
تتلقى األس�واق الناش�ئة رضبة ماحقة كل مرة تقريباً. 
والق�روض التي يهيمن ال�دوالر عليها خيار مغر ملصالح 
الحكوم�ات والرشكات الكربى، س�واء بس�واء عندما ال 
يك�ون ل�دى االقتصادات الناش�ئة أس�واق رؤوس أموال 
عميقة. لكن الدوالر يسمم هؤالء املقرتضني، ألن مالءتهم 
ترتف�ع م�ع ارتفاع ال�دوالر يف حني تظل قيم�ة أصولهم 
املحلية عىل حالها.هل يعني ذلك أن األمر سينتهي نهاية 
س�يئة؟ ال. لكن هل البقاء املرجح لس�مة الركاكة يصّعد 
األزمة عندما تطوى صفحة السياسة الكربى بما يفي 
اىل تعزيز االحتياط النقدي؟ قطعاً. روس�يا ليست سوى 
»طائر كناري يف منجم فحم« )يس�تخدمه عمال املناجم 
لكش�ف مس�توى أول أوكس�يد الكربون فيموت اختناقا 
إذا ارتف�ع املس�توى قبل العم�ال(. وتقود لعب�ة الدوالر 
القوي التي تلعبها املصارف املركزية العاملية مع الجريان 
الفقراء، اىل زيادة درجة انعدام االستقرار، ومعها إمكان 

وقوع أزمة جديدة.

�دو�رد هاري�سون

الروليت الروسية ورصاصة السياسة النقدية

ماذا فعل النفط بروسيا؟

فوؤ�د ح�سون
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امل�ستقبل العراقي/ �سياء ال�سراي

تسعى المنظومة الغربية، المستهلك األكبر 
للنفط والمصنع العالم�ي األول الى إيجاد 
وس�يلة للتحكم بأسعار النفط عبر عاملي 
بمتغي�رات  والتالع�ب  والطل�ب  الع�رض 
الس�وق من خالل النافذة السياسية، ان ما 
يمر به الس�وق النفطي الي�وم من تقلبات 
سلبية في األسعار ما هو إال نتاج تخطيط 
ق�د ال يكون دقي�ق جدا لكنه ش�به محكم 
فقد توقع�ت مراكز البح�وث المتخصصة 
في أميركا واوربا ان تتقلب أس�عار النفط 
وتنخفض الى مس�توى 45 دوالر منذ عام 
مضى. وعلى الرغم م�ن ان النتيجة تعتمد 
اعتم�ادا كبي�را عل�ى االفتراض�ات ح�ول 
الع�رض والطلب وس�لوك أوب�ك والقطاع 
المضارب�ات  ان  إال  العالم�ي  المصرف�ي 
السياسية واألزمات الكبيرة كأزمة سوريا 
واحتالل الموصل من قبل داعش والحصار 
المف�روض عل�ى إي�ران وم�ا يحص�ل في 
مناطق أخرى من ش�مال أفريقيا وش�رق 
أس�يا كله�ا تق�ود بالمحصلة ال�ى التأثير 
على أس�عار النفط، ولع�ل األزمة النفطية 
الت�ي تض�رب ال�دول المنتج�ة للنفط عبر 
انخف�اض األس�عار الى هذا الح�د أتت في 
األميركي-اإلس�رائيلي،  المعس�كر  صالح 
فالحصار على إي�ران المنتج األكبر للنفط 
وانخفاض أس�عار البترول س�تقضي على 
أم�ال الجمهورية اإلس�المية ف�ي التطور 
والنمو، السيما في مجال الطاقة النظيفة 
)النووي( وفي الوقت ذاته س�تقضي على 
أم�ال النظام الس�وري ف�ي الحصول على 
المس�اعدات العس�كرية، كم�ا ان األمر لن 
يختل�ف بالنس�بة لح�زب الل�ه ف�ي لبنان 
ال�ذي يجابه تل أبيب منف�ردا في منطقته. 
وفيم�ا يخ�ص الع�راق ف�ان حرب�ه ض�د 
داعش ستش�هد تراجعا لمعس�كر الحش�د 
الش�عبي والجيش الحكوم�ي في آن واحد 
بسبب نقص األموال والتسليح، فالصدمة 
النفطي�ة أت�ت عل�ى آم�ال القض�اء عل�ى 
داع�ش وهو مطلب دول الخليج بكل تأكيد 
ومطلب أميركي-إس�رائيلي وانه سيسرع 
بتقسيم العراق وكلما طال بقاء داعش في 
غرب العراق والموص�ل كلما تعايش أبناء 

تلك المناطق مع�ه وانخرطوا في صفوف 
التنظي�م وخير دليل هو ان تعداد داعش لم 
يتجاوز الثالثة االف اغلبهم من جنس�يات 
غير عراقية في منتصف العام 2014 واالن 
وصل�ت اعداده�م الى 35 ال�ف اغلبهم من 
أبناء المنطقة الغربي�ة والموصل وصالح 
الدين. لذلك ليس من المستغرب النظر الى 
تصرفات أوبك التي أدت الى هذه الهزة في 
األس�عار، إذا ما علمنا ان السعودية التزال 
تحاف�ظ عل�ى س�قف إنت�اج مرتف�ع جدا 
ومعها قطر واإلمارات والبحرين فالحرب 
النفطية أقس�ى من الح�رب التقليدية وان 
خسائر الخليج المستقر اقتصاديا ال يمكن 
مقارنتها بخس�ائر إيران والعراق وسوريا 

ولبنان الجنوب. 
ومن خالل مقارنة أوضاع وتقلبات السوق 
النفطي�ة والعوام�ل الت�ي تنت�ج عل�ى أثر 
خفض أسعار النفط فان المرحلة الجديدة 
المتمثلة باألعوام 2016-2015 قد تش�هد 
حدوث ثالثة سيناريوهات مختلفة, األول 
سيستمر حتى ش�هر ديسمبر 2015 حيث 
س�تتراوح أس�عار النفط عن�د منحنى 45 
$ ال�ى 100 دوالر / برمي�ل كما يوضحها 

الشكل رقم )1(. 
)الش�كل الرق�م )1( يبي�ن خ�ط الع�رض 
األزرق لمعدالت اإلنتاج الش�هري وبيانات 
األسعار لألعوام 2008-1994 ونرى كيف 
أصبح الع�رض غير م�رن مقارنة بالطلب 
لم�ا بع�د 2004 حتى اس�تمر 

الطل�ب ف�ي االرتف�اع وارتفعت األس�عار 
أضعاف�ا مضاعف�ة وص�وال إل�ى 148 $ / 
برمي�ل، ف�ي يولي�و 2008 قب�ل تحطمها 
وانهياره�ا. وباالعتماد على بينات س�وق 
الع�رض النفطي ف�ي وقت لم يك�ن هناك 
تنافس�ا كبي�را بي�ن برن�ت وخ�ام غ�رب 
تكس�اس الخفيف وهو ما بني عليه الخط 
األزرق لإلنتاج كما هو موضح في الرس�م 

البياني. 
الطاق�ة اإلنتاجي�ة الفائض�ة وسياس�ات 

)أوبك(
ان ج�زء من مفتاح فهم كيفية أداء س�وق 
النف�ط العالمية ه�و أن ننظر إل�ى بيانات 
الطاقة الفائضة ألوبك والتي تعطي صورة 
واضحة عن سياس�ة أوبك للمحافظة على 
األسعار وتقلبات س�وق العرض والطلب. 
فتعليق أوبك نشاطات أسواقها وعروضها 
وسياسة التسويق السائدة أدى الى هبوط 
أس�عار النفط الي�وم وهو امر مس�تغرب 
ج�دا فهي لم تنهج مثل هذه السياس�ة من 
قب�ل وكانت تزيد من نش�اطات التس�ويق 
وبالمقابل تتالعب بمس�تويات المعروض 
م�ن النف�ط لتتالفى اله�زات الكبي�رة في 
األس�عار، لكنه�ا منذ س�تة أش�هر تقريبا 
وهي تقف س�اكنة عن قصد إزاء االنحدار 

الكبير في أسعار النفط.
)الش�كل 2 يوضح سياس�ة أوبك للحفاظ 
عل�ى النظام ف�ي س�وق النفط. ب�دال من 
الس�ماح لتقلبات األسعار للس�يطرة على 
أوب�ك  وتعم�ل  والطل�ب،  الع�رض 
على تحديد الس�عر الذي 
يناس�بها والحفاظ عليه 
م�ن خالل تقلي�ل وزيادة 
المع�روض ضم�ن تناغم 
لتقلب�ات الطل�ب العالمي 
والعرض من خارج أوبك. 

وبالتال�ي ف�إن ص�ورة الطاق�ة اإلنتاجية 
الفائض�ة ألوبك يعكس تقلبات في س�وق 

النفط العالمي.(
عل�ى مدى الس�نوات أل 10 الماضية كانت 
هناك ثالث دورات للس�وق. وكانت اثنتان 
م�ن تلك الدورات التي عمر كل واحدة منها 
تقريبا 3 س�نوات مع وف�رة لما يقرب من 
2 مليون برميل يومي�ا كما هو واضح في 
)الشكل 2(. هذا الكسل الجانبي في الطلب 
دام ل�دورة عمره�ا 4 س�نوات وضاع�ف 
الفائض الى 4 مليون برميل يوميا بس�بب 
االنهي�ار المالي العالمي ع�ام 2008. وقد 
اس�تجابت أوبك لمتغيرات السوق النفطية 
في تل�ك الدورات وماش�ت الطلب العالمي 
وتغيرات العرض خارجه�ا. وكانت هنالك 
بأنه�ا  ووصف�ت  أصغ�ر  تقل�ب  دورات 
"طبيعي�ة" إلى حد ما. لك�ن مؤخرا أثيرت 
الكثي�ر من عالمات االس�تفهام حول عدم 
تدخ�ل أوبك واالس�تجابة لتقلب األس�عار 
الذي يتطلب إنتاجا متوازنا من خالل تغيير 
العرض وتحديد اإلنتاج الفائض ودراس�ة 

حجم اإلمدادات من خارج أوبك.
وتش�ير البيانات الى ان الخلل بين )الطلب 
/ العرض( قد تس�تمر ثالث سنوات، األمر 
ال�ذي يتطل�ب 18 ش�هرا من العم�ل الجاد 
والمكثف للعودة إلى نقطة منتصف الدورة 
حيث يقل�ب إمدادات النف�ط بالتزام الدول 
المنتج�ة إلحداث نقص ف�ي اإلمدادات. ان 
االنكماش في دورة األس�عار الحالية بدأت 
في يولي�و الماض�ي 2014، وبالتالي أوبك 
ملزمة بان تتدخل بأس�رع ما يمكن لوقف 
االنهي�ار الحاصل ف�ي أس�عار النفط واال 
فإنها لن تس�تطيع الس�يطرة على تقلبات 
الس�وق العالمية وال س�يما س�وق الذهب 
والتأثي�رات الت�ي س�تترتب عل�ى الوضع 

الحالي.
العرض أو الطلب واألسواق المنقادة

كما أنه من الصعب أن نتبين إذا كان اإلفراط 
ف�ي الع�رض للحال�ة الراهنة وص�والً الى 
الطاق�ة اإلنتاجية الزائ�دة أو انخفاض في 
الطلب قد تغير من عوامل السوق النفطية 
العالمي�ة الحالي�ة إال انه م�ن المحتمل ان 
يؤدي الطلب المتصاع�د تدريجياً الى رفع 
األس�عار م�رة أخ�رى وان ل�م يك�ن على 
الم�دى القصير للعام الحالي وعلى س�بيل 
المث�ال فان أداء الياب�ان والصين واالتحاد 
األوروبي على س�بيل المثال ال الحصر في 
االقتص�اد العالمي بات س�يئا جدا وش�به 
متراج�ع. لك�ن الخبر الجيد هوان روس�يا 
وكندا على وش�ك االنضم�ام الى أوبك وان 
ل�م يعول عليه كثي�را إزاء النفوط الجديدة 
الت�ي يتم اس�تخراجها كالنفط األحفوري 
وابت�كارات الطاقة الطبيعي�ة من الحنطة 

والحبوب وما نحو ذلك.
الرسم أدناه )تقرير سوق 
 ) لنفط ا

يميل 

إلى تأكيد وجهة النظر هذه. 

ال�سيناريو 1 لواقع ال�سوق النفطي العاملي
سنخفض الطلب في عام 2015 بنسبة 

2 مليون برميل يوميا مقارنة بصيف 
2014 وه�و وق�ت ال�ذروة لإلنت�اج 
النفطي ومع ان أوبك تسعى لخفض 
العرض لع�ام 2015 الى 1.4 مليون 

ل�ن برمي�ل يومي�ا )توقع�ات أوب�ك( إال  ان�ه 
ف�ي يؤثر على األسعار الحالية وسيترك سعر  النف�ط 

3(. أحس�ن األح�وال عن�د عتب�ة 60 دوالرا  )الش�كل 
استمرار في ه�ذه األثناء الس�عر ق�د ينخفض  مع 

يتراجع إلى الطاقة اإلنتاجية في االرتفاع قبل أن 
بس�بب المس�توى الحالي ف�ي نهاية العام.  و
مدفوعا االتجاه�ات عل�ى الم�دى القصي�ر 

بالمضاربة.
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الشكل )سيناريو 1( ديسمبر 2015. يبين ان علل االقتصاد 
العالمي س�تديم انخفاض الطلب بنس�بة 2 مليون برميل 
يومي�ا اعتبارا م�ن ذروة يوليو 2014الماض�ي وصعودا، 
الس�عر ينتهي ف�ي حوال�ي 60 دوالرا / برميل. ولكن في 
ه�ذه األثناء قد تعود قصة انخفاض األس�عار مرة أخرى. 
في عام 2016، انخفاض األسعار يؤدي إلى انخفاض في 
طاق�ة إنتاج النفط العالمية لما يقرب من 1 مليون برميل 
يومي�ا وزيادة في الطلب الى قرابة 1 مليون برميل يوميا. 
هذه التعديالت صغيرة جدا ال يمكن التعويل عليها ولربما 
ينتعش س�عر النفط ليقترب من عتبة 105 $ / برميل في 

ديسمبر 2016.  

ال�سيناريو 2 لواقع ال�سوق النفطي العاملي
تحت الس�يناريو 2، هزيمة أس�عار النفط يس�بب ارتفاع 

تكلفة اإلنتاج وما ترتب من 
ديون عل�ى المنتجين 

انخف�اض  بس�بب 
له�ذه  األس�عار 
الطويل�ة  الفت�رة 
التوقعات  وتشير 
الى قرب حصول 
ق�روض  أزم�ة 

ال�ى  تق�ود 
أزمة  خلق 

فية  مصر
جديدة ولربما 

تكون أسوأ من تلك 
الت�ي حصل�ت ف�ي عام 

2009 ذل�ك ألن معظ�م البنوك 
والميزاني�ات العمومية للحكومات لم 

تتعاف من األزمة الس�ابقة. وهذا سيقود الى 
تراج�ع الطلب عل�ى النفط بنس�بة 4 مليون برميل 

يومي�ا مقارن�ة بصي�ف 2014، ولك�ن يتم قط�ع قدرة 
العرض أيضا بنس�بة 1 مليون برميل يوميا بسبب الصخر 
الزيت�ي أو النفط األحفوري. في ديس�مبر 2015 س�يقف 

سعر النفط عند عتبة 45 دوالر/ برميل )الشكل 5(. 
يس�بب انخف�اض الطل�ب على النف�ط كما يبينه الش�كل 
)سيناريو 1- 2015( صدمة لكثير من المنتجين العالميين 
اهم أسبابها التخلف عن سداد القروض بالنسبة للشركات 
المنتج�ة للنفط وهذا يش�كل أثر على القط�اع المصرفي 
واالقتصاد عموما مما سيؤدي إلى مزيد من االنخفاض في 
الطلب خالل عام 2015. ويستمر سيناريو هبوط األسعار.

ان س�عر النفط المنخفض سيلقي بسحره على االقتصاد 
العالمي الصناعي في الصين ودول آس�يا المصنعة ويرتد 
بقوة في عام 2016 ويدفع الطلب ليرتفع بنسبة 2 مليون 
برميل يوميا. وس�يصطدم ارتف�اع الطلب على النفط مع 
انخفاض القدرة الش�رائية لدى اورب�ا وأميركا وقد تعود 

أس�عار النفط مج�ددا لتصل ال�ى عتبة 100 
دوالر / برمي�ل بحل�ول ديس�مبر كانون 
األول عام 2016. ولكن يكون العالم قد 
خس�ر 2 مليون برميل يوميا من طاقة 

إنتاج النفط.
 الشكل )س�يناريو 2016-2( وهزيمة 
األسعار يبين س�قوط العرض الى 
1 مليون برمي�ل يوميا. ولكن 
ج�دا  المنخف�ض  الس�عر 
يؤدي إلى انتعاش كبير 
بنس�بة  الطلب  ف�ي 
برميل  ملي�ون   2
ف�ي  يومي�ا 
 2016 عام 
فع  تر

ر  س�عا أل ا
ال�ى 100 دوالر / 

برميل.
ال�سيناريو 3 لواقع 

ال�سوق النفطي العاملي
أوب�ك  أوع�زت  إذا 
قط�ر  م�ن  ل�كل 
لخف�ض  والكوي�ت 
اإلنت�اج كونهم�ا األقل 
ق�درة  واألكث�ر  تض�ررا 

خف�ض اإلنت�اج م�ن باقي عل�ى 
الدول المنتجة مع تعهدات من المملكة العربية السعودية 
بالرج�وع ال�ى س�قف اإلنت�اج لما قب�ل 2013، ف�ان ذلك 
س�يقودنا الى الس�يناريو 3، وهو ان أوبك تخفض اإلنتاج 
بمق�دار 2 ملي�ون برمي�ل يومي�ا بحلول ديس�مبر كانون 
األول ع�ام 2015، ليتناس�ب م�ع تراجع الطلب بنس�بة 2 
ملي�ون برميل يوميا الذي بدأ منذ يوليو 2014. فان س�عر 
النفط س�يتعافى الى 100 دوالر / برميل بحلول ديسمبر 
المقبل 2015 )سيناريو2015-3(.ان أوبك البد ان تخضع 
للضغط م�ن عدة أعضاء لب�دء مرحلة تخفي�ض إمدادات 
النفط تدريجي�ا ليصبح المجموع 2 ملي�ون برميل يوميا 
خالل العام 2015. ويتم موازنة الطلب المنخفض ليتالئم 

مع الطلب الصافي مقارنة بيوليو 2014، ويتعافى السعر 
ويصل ال�ى 100 دوالر بحلول ديس�مبر كانون األول عام 
2015. وه�ذا يعن�ي عملي�ا إع�ادة تقييم الوض�ع الراهن 
مقارن�ة بالس�نوات األخيرة وعدم الركون الى سياس�ات 
أوب�ك التي تبين انه�ا خاضعة للقرارات السياس�ية للدول 
المهيمنة على الس�وق العالمي سواء النفطي أو الصناعي 
أو السياسي. وبالمحصلة فان كل السيناريوهات ستقود 
الى نتيجة واحدة وهي انه لن يكون ممكنا السيطرة على 
األس�عار منخفضة وس�تعود لترتفع ال�ى 100 دوالر مع 
بداية عام 2016. االختالفات الرئيس�ية هي في مدى األثر 
وش�دته على الم�دى القصير ومتغيرات الس�وق والطاقة 
اإلنتاجي�ة العالمي�ة. س�يناريوهات 1 و 2 تبي�ن ان قدرة 
اإلنت�اج س�تنخفض بنس�بة 1 إلى 2 ملي�ون برميل يوميا 
في ديس�مبر كانون األول 2016 و هذا من شأنه أن يكون 
أساس�ا خارج قدرة أوبك التي سهلت المزيد من السيطرة 
على أس�واق النفط. اماالس�يناريو 3 يرى صيانة القدرات 
م�ع إع�ادة تقييم الوض�ع الراهن وارتفاع أس�عار 

النفط.
لقد تم االس�تعانة بموقع 

يج�ي  نر ا "
مات�رز" لتصمي�م األش�كال 

التفاعلية والبيانات.

إلى تأكيد وجهة النظر هذه. 

ال�سيناريو 1 لواقع ال�سوق النفطي العاملي
سنخفض الطلب في عام 2015 بنسبة 

2 مليون برميل يوميا مقارنة بصيف 
2014 وه�و وق�ت ال�ذروة لإلنت�اج 
النفطي ومع ان أوبك تسعى لخفض 
العرض لع�ام 2015 الى 1.4 مليون 

ل�ن برمي�ل يومي�ا )توقع�ات أوب�ك( إال  ان�ه 
ف�ي يؤثر على األسعار الحالية وسيترك سعر  النف�ط 

3(. أحس�ن األح�وال عن�د عتب�ة 60 دوالرا  )الش�كل 
استمرار في ه�ذه األثناء الس�عر ق�د ينخفض  مع 

يتراجع إلى الطاقة اإلنتاجية في االرتفاع قبل أن 
بس�بب المس�توى الحالي ف�ي نهاية العام.  و
مدفوعا االتجاه�ات عل�ى الم�دى القصي�ر 

بالمضاربة.



قا�سم حممد جميد

رسمت رواية "المس�اكين" للكاتب الكبير فيدور 
واقعي�ه  ص�ورة   )1821-1881( ديستوفس�كي 
للحي�اة لكنه�ا قاتمة، وعرت الجان�ب االجتماعي 
المزري الذي يعيش�ه الفرد في روسيا القيصرية. 
وش�كلت عالما م�ن لون واح�د ذا كينونة خاصة، 
وفتحت أيضا الباب لكتابة الرواية االجتماعية على 
حد وصف الش�اعر الروس�ي الكبير نكراس�كوف 
ال�ذي قال أيض�ا إنه�ا "اس�تطاعت إن توجه نقدا 
لطبيع�ة الحي�اة القاس�ية م�ن خ�ال وض�ع تلك 

النماذج البشرية في دائرة الضوء".
األول�ى  الرواي�ة  ه�ي  "المس�اكين"  رواي�ة 
لدستوفس�كي وأفصح�ت ع�ن موهب�ة ناضج�ة 
واس�تقبلت م�ن قبل األوس�اط األديبة الروس�ية 
بترح�اب كبير وأثنى عليها الناقد الروس�ي الكبير 
بيلنس�كي )1848-1811( وخاطبه قائا: "يجب 
ان تعت�ز بموهبت�ك وتخلص لها ولس�وف تصبح 
كاتب�ا كبيرا". هذا اإلطراء جعله يش�عر باالرتباك 
فيقول "انتحيت بنفسي جانبا وانأ في أشد حاالت 

االنفعال".

تدور الرواية في فلك رس�ائل ثاث عن حياة بشر 
لم تتم لهم فرصه الفرار من البؤس، وأحداثها هي 

اإلحياء الفقيرة في مدينه سان بطرسبورغ.

هؤالء الفقراء يعيش�ون دون رج�اء فليس لديهم 
سوى الحماسة الجوفاء ورغبه متأرجحة للحياة 
وه�ي ال تختلف كثيرا عن الحياة الصعبة التي كان 
يعيشها الكاتب رغم أن الكتابة تحرره من نزعات 

التوتر واالنفعال التي تجتاحه!
فغورش�كوف إنس�ان بس�يط يعي�ش ف�ي غرفه 
صغي�رة مع عائلته يكبت ألمه ومعاناته عن أقرب 
الناس إليه زوجته بعد ان فقد ابنه )نيكيتا( بسبب 
عج�زه عن معالجت�ه من مرض أصي�ب به فصار 
موت االبن صاعقا وثالما" آلخر طاقه من س�اتر 

صبره وتحمله.
فذات ظهيرة يردد اس�م ابنه على مسامع زوجته 
الت�ي يرعبها ذلك فترس�م ش�ارة الصليب وتتركه 

ليرتاح وعندما تعود تجده حثه هامدة.
الرواية ه�ي األولى لدستوفس�كي وأفصحت عن 
موهب�ة ناضج�ة واس�تقبلت م�ن قبل األوس�اط 

األديبة الروسية بترحاب كبير.
لكن خيط الرواية المتصل بتلك الرس�ائل يفتح لنا 
باب قصه أخرى عن ديفوشكين ذلك الشاب غريب 
األط�وار العاجز عن تنظيم مش�اعره المشوش�ة 
حي�ن يص�اب بمرض يعج�ز والده ع�ن معالجته، 
فا مال لديه يس�تطيع به إنقاذه من براثن الموت 
فتتجلى هنا براعة ديستوفسكي في وصف مشهد 
احتضاره حين يطلب إن ُتزاح ستائر نافذة الغرفة 
ك�ي يمتع نظره بآخر صورة للس�ماء، لقد أراد أن 

يمتلك أمل نهار مشمس لكن السماء 
كان�ت تمط�ر فيه�ز رأس�ه بأس�ى 

وينظر إلى فرنكا ويموت!
ختام تلك الرس�ائل عن فرنكا التي 
تس�تل من دفت�ر ذكرياته�ا جزءا 
م�ن حياتها فتكتب الى ماكار عن 
نقط�ه التحول المهم�ة في حياه 
أسرتها الميس�ورة عندما أفلس 
والدها التاجر بسبب عجزه عن 
سداد ديونه، فينقلب الحال بهم 
فيلج�أوا إلى إح�دى قريباتهم 
كي يعيش�وا في بيتها الصغير 
ولتب�دأ الخط�وة األول�ى لهم 
في مس�يره الفق�ر ومخاطر 

وهمه!
ف�ي  دستوفس�كي  عب�ر 
تل�ك الرواي�ة ع�ن انحيازه 
م�ن  واعتبره�م  للفق�راء 
الش�ر  اضطه�اد  ضحاي�ا 
للخي�ر، وه�و ما كش�ف 
ديستوفس�كي في  عن�ه 
ألخيه  المؤثرة  رس�الته 
قائا:"م�ن المح�زن إن 
يعيش المرء دون رجاء 

يا أخي".

جمال حكمت عبيد 
  بع�د مخ�اض دام اربعين عام�اً... كانت 
الحقيبت�ان المركونتان ق�رب باب حجرة 
الضي�وف؛ تش�كل عائق�ا لم�رور إخوته 
وأخواته وبعض م�ن أصدقائه وأقربائه؛ 
جميعه�م ج�اءوا يودعون�ه؛ متمني�ن له 
الس�امة والتوفيق... في رحلة الاعودة 
! رحل�ة البح�ث عن وط�ن آخ�ر ! بعد أن 
َجّف�ت في بل�ده ينابي�ع المي�اه العذبة و 
فقدت األنهار وش�احها األزرق واصبحت 
جدباء عاريًة كاشفًةً اسرارها؛ وضفافها 
بات�ت مزابل تعب�ث بها ال�كاب والقطط 
الس�ائبة والنباش�ين ؛.. صدى طنيٍن مأل 
اذنيه وسخونة تعالت فيهما من الذبذبات 
المختلفة من اصوات المودعين، والمليئة 
بالنصائح والدعاء لسندبادهم. وأحاطت 
عيناه غش�اوة فش�لت في اخفاء قاعهما 
المتزين بمرجانة حمراء.. ورأسه يتحرك 

بانس�يابية ك�رأس دمية متأرجح�اً يميناً 
وتارًة ش�مااًلً مجاماً هذا ومبتسماً لذاك؛ 
لكن طرفا عينيه كانا منصبان نحو الركن 
البعيد حيث أطفاله الثاث�ة ابنته وولدّيه 
الواقفي�ن بجانب الب�اب، فكبيرهم عمره 
س�بعة س�نين، وكانت وجوهه�م حائرة 
وعيونهم تتفحص هذا الجمع الذي حظى 

به اليوم والدهم. 
كان وف�ي لحظ�ات انش�غال المودعي�ن 
عن�ه يذهب مس�رعاً إلى حج�رة نومه ال 
يعرف م�ا يقوم ب�ه ! كان يفرفر كالطير 
المذب�وح في حجرت�ه، ثم يس�تقر واقفاً 
ام�ام المرآة.. ويرى وجه�اً خفَت ضوؤه 
القم�ري مع أول خي�وط الصبح ؛ يحاكي 
نفس�ه ه�ل: ه�ذا ف�رات؟! هل أنا: اس�م 
عل�ى مس�مى- كم�ا كان يكن�ى ل�ي أيام 
دراستي الجامعية بل وحتى قبل اسبوع. 
كيف أكون ف�رات ومامحي ب�دأت تفقد 

عذوبتها...وفي كل مرة كان يسرق نفسه 
م�ن مودعيه ويق�ف أمام الم�رآة ...وفي 
كل لحظة اس�تغراق خاطف�ة يرى وجهاً 
غير وجه�ه ويرى قامت�ه تقصر وتقصر 
حتى إذا طال النهارتكاد تصل إلى الحافة 
الس�فلى إلطار الم�رآة الخش�بي.. وكان 
كلما خرج من غرفة اس�تقبال المودعين 
تاحق�ه زوجت�ه الت�ي كان�ت مهموم�ة 
بمجامل�ة النس�اء المتواج�دات وفي كل 
م�رة كان�ت تفتعل عذراً له�ّن بانه قد نده 
عليه�ا.. وعيناها كانت�ا هذا الي�وم ذابلًة 
وش�عرها لم تصففه بل اكتف�ت بلملمته 
إلى الخل�ف وقرصته بحلق�ة مطاطية.., 
أّم�ا أمه فكانت آلخر لحظ�ة غير مقتنعة 
بهذه الرحل�ة وبترك زوجت�ه واطفاله... 
ربم�ا اكتف�ت بق�در س�امته وس�امة 
اخوته من الح�روب التي ابتل�ى بها البلد 
, أّم�ا الس�فر والهجرة لم يك�ن له عنوان 

عنده�ا وال عن�د غالبية األمه�ات واآلباء 
العراقيين.وق�ف ش�اكر عند ب�اب حجرة 
الضي�وف وهو صدي�ق طفولت�ه وجاره 
وكان ق�د فق�د احدى طرفي�ه في الحرب 
العراقي�ة اإليراني�ة وح�از عل�ى س�يارة 
المعوقين. صاح ش�اكر وبص�وت حزين 
منادي�اً : فرات ..فرات.. الس�يارة جاهزة 
نهض فرات بس�رعة كالمقات�ل الذي اراد 
اله�روب م�ن س�احة المعرك�ة، ونهض 
مع�ه جمي�ع المودعين بحرك�ة ال ارادية 
وكأنهم في مسرحية شارفت على نهايِة 
فصلها األخير، واخ�ذ الجميع الواحد تلو 
اآلخر يعيدون تقبيله ويكررون امنياتهم 
ودعائه�م له، وه�و هامداً جام�داً وكأنه 
صار صفحة من كتاب التشريفات فتحت 
الِستام تواقيع المهنئين أو المعزين على 
خده.ركض بسرعة حيث أطفاله واقفين 
، وحضنه�م وأخذ يش�م به�م كأم الجراء 

بعد الوالدة؛ وكان�وا قد هّموا بالبكاء بعد 
ما رأوا المودعين يبكون.

وعين�اه المحمرتان ترقرقت�ا بدموعهما 
وكانت�ا كق�رص الش�مس في الش�فق... 
ودم�وع زوجته وبكائها وبكائه الصامت 
وعين�ا أمه الحس�يرتان المختبئتان خلف 
كله�ا  لنّظاراته�ا  الس�ميكة  العدس�ات 
عناوين لل�وداع ..قّبَل زوجته والتفَت إلى 
أمه وقّبل يدها وانتفض قائاً: اِدعي لي يا 
أُمي ؟ وس�حب نفسه مسرعاً الى الخارج 
غي�ر ملتف�ت ٍوراءه وجل�س في س�يارة 
ش�اكر؛ حيث كان ينتظره وقال لصديقه 
ش�اكر :هل الحقائب في صندوق السيارة 
؟ أجاب ش�اكر: نعم انها ف�ي الخلف . ثم 
ق�ال: وبصوت باه�ت مخن�وق، لنذهب: 
وأداَر شاكر محرك سيارته وانطلَق.. وإذا 
برش�ة ماٍء أمطرت خلف الس�يارة تقليداً 

لضمان سامة الوصول.

رواية 'املساكني' .. االنحياز للفقراء فقط

ذكريات الجئ عراقي...حلظة وداع..
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زياد خداش: أسامك الفن ال تعيش يف بحر عاقل
اآرام

هو ابن فلس�طين ابن مائها وهوائها، مجبول 
على ترابها، ش�ارد تحت غيومها، الرجل الذي 
يعش�ق المطر والحب، الرجل الذي ال يستطيع 
أن يحي�ا دون الكتابة، ال قاصا وال ش�اعرا وال 
روائيا، إنه يكتب فحس�ب، ينظ�م متحررا من 
لعن�ة القوالب، يكت�ب نصه بش�هيقه ودموع 
عينيه، هو األس�تاذ الذي يعلم الحب والجنون، 
والموت على جسد الحبيبة، الكاتب المشاكس، 
المشاغب، المبدع الذي يعرف جيدا من أين تبدأ 

الكلمات وكيف تنتهي إنه زياد خداش.
ولد زياد خداش في فلس�طين، هو يعشق رام 
الله التي يقول عنها إنها ذاكرته وجسده، لغته 
سلس�ة وجميل�ة وجريئ�ة، من كتب�ه: “إذا لم 
تكن لك حبيبة”، “شتاء ثقيل وامرأة خفيفة”، 
“أوقات جميل�ة ألخطائنا النضرة”، و”خذيني 
إل�ى موتي” الكت�اب الذي يعتب�ره مفترقا في 

حياته إنسانيا وفنيا ووجوديا.
الكات�ب  خ�داش  زي�اد  يجيب�ك  باختص�ار 
الفلس�طيني الخبير بال�كام والمعنى، يكثف 
الحي�اة كم�ا يكث�ف المعن�ى، كي�ف ال وه�و 
ابن فلس�طين، القضي�ة األكثر إث�ارة وجدلية 
ف�ي العال�م، هك�ذا يقدم نفس�ه ببس�اطة إذ 
يق�ول: »أنا ي�ا صديقي الرجل ال�ذي يحب أمه 
وباريس، وطابه، والجبنة البيضاء، ومحمود 

درويش«.
بين كلماته نفحة صدق، ال يمكن إال أن يش�عر 
بها المرء، وال تتفاجأ إذا قال لك: »حياتي فيها 
من الك�ذب الكثي�ر«. زياد خداش ليس اس�ما 
عاب�را في الثقاف�ة الفلس�طينية والعربية، بل 
هو قافلة متنقلة من اإلبداع والحب والجنون.

خرق المحظور
المنط�ق،  الكتاب�ة يغس�لنا م�ن غب�ار  فع�ل 
فالمنط�ق هو أل�ّد أع�داء الفن�ون، وال وجود 

لكتابة متصالحة مع المنطق
يق�ول خ�داش: »م�ازال مقعد الصدق ش�اغرا 
ليس في الكتابة فحسب بل في الحياة برمتها، 
يضيف ثمة مبدعون كثر عندنا يكتبون بصدق 
مرّوع، إن صّح التعبير، لكن المأساة أن حياتهم 
الش�خصية وس�لوكهم اليومي خال تماما من 
الصدق. مثا حس�ين برغوثي العامة الفارقة 
ف�ي األدب الفلس�طيني، أتح�دث عن�ه كأنني 
أتحدث عن زهرة، تستطيع أن تشير إلى حياته 
ونصه بإصبع واحد. حس�ين هو نصه وكتبه. 
كان بإمكان�ي أن أراقب النص وهو يس�يل من 
كتف حس�ين، كان هذا الرج�ل يتنفس صدقا، 
ويتعش�ى صدقا، وينام صدق�ا، ويحلم صدقا، 

ويمشي صدقا«.
بتواضع يصف زياد خداش نفس�ه، أنه يحاول 
أو  إغاظت�ه  طري�ق  الممن�وع، ع�ن  اخت�راق 
الس�خرية من�ه، وفي نفس الوق�ت يعترف أن 
ذل�ك ال يصل إل�ى درجة اختراقه وكس�ر أنفه 

وإجباره على الفرار.
يسترسل ويضيف: »محمد شكري هو الوحيد 
الذي خرق الممنوع وعاشه، وعلى فكرة، على 
خ�ارق الممن�وع أن يعيش الممن�وع، ال فقط 
أن يخرق�ه وهو يجلس ف�ي المكتب ينظر إلى 
الخارج، ويقول مثا: س�أخرق محظورا اآلن. 
ليس قرارا خرق المحظور بل عيشا وممارسة 

وحياة«.
يق�ول خ�داش ع�ن فع�ل الكتاب�ة: »إن�ه ذلك 
الفع�ل الذي يغس�له من غبار المنط�ق. أعتقد 
أن المنط�ق ه�و أل�ّد أع�داء الفن�ون، ال كتابة 
متصالح�ة م�ع المنط�ق، المنط�ق ه�و الذي 
سيقضي على العالم، ال تعيش أسماك الفن في 

بحر عاقل أبدا.
الكتابة مصل لسموم العالم، لن ننجو منها إال 
بالكتابة وأنا أرثي كل ش�خص ال يكتب، وهذا 
طبع�ا ليس دع�وة للن�اس كلها حت�ى تكتب، 
لكني ال أقدر على تصّور ش�خص يعيش حياته 

متلفعا بالمنطق والواجبات البيتية والتس�ّوق 
م�ن “الم�ول”. الكتابة خل�ق وحال�ة ألوهية، 
وم�ن ال يكتب/ يخلق، س�يظل عب�دا للمنطق، 

لامعنى«.
الكتابة مصل لسموم العالم

زياد خداش شخص مهووس بالمدن القديمة، 
يص�ف عاقته بالم�كان قائ�ا: »أزور القدس 
وأريحا وعكا باس�تمرار، ليس حنينا فقط إلى 
باد هي لي، بل لهاثا خلف هذا الجنون الصامد 
الذي اسمه تاريخ، تاريخ مقيم بقوة في مكان 

ال يتغير أبدا«.
وي�روي لنا حادث�ة يقول: »م�رة رأيت صورة 
بالصدف�ة في مجل�ة لمدخل كنيس�ة القيامة، 
يع�ود تاريخها إل�ى 1920، وعلى مدخل الباب 
الحظ�ت بوضوح س�لما خش�بيا عتيق�ا جدا، 
ط�رت إلى الق�دس ألرى إن كان الس�لم محله 

أم ال، فوجئ�ت بوجوده وبنفس الوضعية، هذا 
صعقن�ي تماما، وقتلني طربا وخوفا غامضا، 

هذا البقاء العنيد للمكان، يهّز روحي بعنف«.
»ل�م أعد أكتب القصة بمعناه�ا القديم«، هكذا 
يعلن زياد قائا: »ال أحداث أحيانا في قصصي، 
تفصي�ل  أو  لص�ورة  ع�رض  أو  ح�االت  ب�ل 
إلحس�اس، النص هو أق�رب تعريف لما أكتب، 
أح�ب كلمة نص، فهي تحررن�ي من كل صائد 

في مياه القوالب«.
وال يخف�ي خ�داش تفاؤل�ه بالجي�ل الصاعد، 
يق�ول: »هناك زاويا كثيرة باإلمكان النظر من 
خاله�ا إلى مش�هد الكتابة الفلس�طينية، من 
زاويتي التي ترصد الجديد، وتؤمن بالمفاجآت، 
أرى أس�ماء تصع�د بقوة في المش�هد، وأبني 

عليها مستقبا واعدا«.
عن األدب الفلس�طيني يتح�دث الكاتب: »حين 
فتحت عينّي على الفضاء األدبي الفلس�طيني، 
رأيت أمامي أدباء فلسطينيين كثرا، قرأت لهم 
بتعم�ق، لك�ن معظمه�م ذابوا وس�قطوا بعد 
تمكن�ي من امتاك أدوات فه�م وتذوق النص، 
بقي أمامي محمود درويش وغس�ان كنفاني 
وجبرا إبراهيم جبرا وحس�ين برغوثي، هؤالء 
مازلت أقرأ لهم حتى اآلن، ومازلت أكتش�فهم 

وأكتشف نفسي بهم حتى اللحظة.
طبعا هناك آخ�رون غيرهم أثروا فّي بدرجات 
متفاوت�ة. من ناحية أخرى أنا ال أس�تطيع أن 
أواف�ق على مف�ردة غياب لمحمود وحس�ين، 
هما موجودان بقوة، أستطيع أن أرى آالفا من 
الناس يتحدثون عنهما في مكان ما من عالمنا 

فكيف يموتان؟«.
أنا شخصان

في س�ؤالنا ع�ن الربيع العرب�ي، وعن الحرية 
في العالم العربي، تجاهل زياد خداش الس�ؤال 
وراح يتح�دث عن القدس، الس�ؤال اآلخر، تلك 
المدين�ة التي يعتبرها مكان�ا ال يموت، يقول: 

»أزورها باس�تمرار، أمشي فيها فقط أمشي، 
أرتطم بالروائح القديمة، وأتحسس الجدران«. 
ويضي�ف: »ف�ي الق�دس أحبب�ت مري�م، ولم 
تحّبني، وتلك أش�هى أنواع الخس�ارات، تشبه 
خس�ارتي ف�ي الذوبان في تاري�خ القدس إلى 

حّد االّمحاء«.
يصف نفس�ه بالمتناق�ض، زياد األس�تاذ في 
المدرس�ة، وزياد آخر خارج أس�وارها، يقول: 
»أنا ش�خصان، أحدهما في المدرس�ة واآلخر 
خارجها، يتعايش الش�خصان داخلي بس�ام 
كاذب، أطعم األول حلي�ب النظام، واآلخر ماء 
الفوض�ى، يتقاتل الش�خصان داخل�ي إلى حّد 
الدم والصراخ، والتعب. أحيانا ينامان جنبا إلى 
جنب أو في أحضان بعضهما البعض، المخيف 
الذي يحدث هو أني ألخبط الدور، فأعطي األول 
الم�اء والثاني الحلي�ب، وأحص�ل حينها على 

اإلنذارات والتهديد بالفصل وشتائم اآلباء«.
أم�ا الم�رأة والكتاب�ة، عنها وله�ا، يصرح أنه 
يعشق الكتابة الجسدانية، ويحب اللعب اللغوي 
مع الجسد، ويعلن قائا: »أحب الجسد بطا أو 
سياقا في قصصي، أو حلما. أما الحب فهو أن 
نتضامن مع هشاش�تنا أو نس�تجيب لها، وأن 
نقول لبعضنا: هي�ا نمزق بعضا قبل أن يطرق 

الموت البعيد الباب«.
ويستذكر زياد خداش جملة سارتر التي تقول: 
»أنا ال أحبك ألني أعرفك«. ويضيف: »االنقطاع 
ه�و الحل، لو تزوج عنترة عبلة، لما كان هناك 
قص�ة لحبهم�ا تتداوله�ا قلوبنا. أن�ا أريد من 
الح�ب أوله كما قال محم�ود العظيم، أريد من 
الم�رأة في احتم�ال حضورها، فق�ط احتمال 
حضورها«.باقتض�اب يتح�دث ع�ن المعرفة، 
مجاهرا: »المعرفة تقتل، المعرفة تقتل. وهذه 
دع�وة صريح�ة للصم�ت والعزل�ة، والعي�ش 
في بي�ت نؤثث�ه بالعزلة، واالنقط�اع الفدائي 

والفجائي والصمت«.

  االبوة التلفزيونية :
 دور االعالم يف تشكيل ثقافة االطفال 

 ص�در للباحث العراقي الدكتور جليل وادي حم�ود كتاب جديد يحمل عنوان »األبوة 
التلفزيونية.. دور اإلعام في تشكيل ثقافة األطفال« وذلك عن دار البداية ناشرون 
وموزعون في عمان، ويقع الكتاب في 270 صفحة من القطع الكبير.يضم الكتاب 
س�تة فصول تناقش قضايا مهمة في التوجه التلفزيوني وهي »األطفال والهوية 
- دراس�ة في قيم أغاني األطفال المبثوث�ة من الفضائيات العربية« و»المضامين 
االجتماعية لقصص األطفال العربية المنش�ورة على شبكة االنترنت وخصائص 
وع�ادات جمه�ور األطفال ف�ي التع�رض لبرامجهم ف�ي القن�وات التلفزيونية 
الفضائي�ة العربية واتجاهات البرامج التعليمي�ة والتربوية في محطة فضائية 
موجهة لألطفال و»عاقة األطف�ال بالتلفزيون.. اثر المتغيرات الديموغرافية 
في مش�اهدة برامج المحطات الفضائية«، وأخيراً »مظاهر العنف المكتس�بة 

من التلفزيون لدى األطفال العراقيين«.

»عرشة طاولة« رواية ملحمد الشاذيل
 

صدرت للزميل محمد الش�اذلي روايته األولى »عش�رة طاولة« عن الدار المصرية 
اللبناني�ة ف�ي القاهرة، وهي عمله األدب�ي الثالث بع�د المجموعتين القصصيتين 
»لمس األكتاف« )1989( و»تعاس�ات ش�كلية« )1998(.تدور أحداث الرواية في 
أج�واء المقاهي في مصر عقب ثورة 25 يناير، وحتى أحداث 30 حزيران/يونيو 
2013 الت�ي ترتب�ت عليها إطاحة حك�م جماعة اإلخوان المس�لمين.  وفي هذه 
الرواية نجد مجموعة من األصدقاء يعيشون يومهم يلعبون الطاولة ويبحثون 
عن األشّد احترافاً من العبيها ليهزموه، ربما من دون ضغينة، ولكن في سبيل 
تمرير الوقت وتسديد األيام، يلتقون يومياً ويطوفون على المقاهي ويقصون 

حكاياته�م ويوزعون ملله�م وكآباتهم؛ ويحاولون في الوقت نفس�ه البحث عن 
متعة ولو عابرة.ومركز الكون بالنسبة إليهم هو الطاولة وأسئلتهم عنها وحلمهم بالزهر المطاوع ال 

يسقط بالتقادم. يتحركون حول هذا المركز في فضاء الواقع السياسي واالجتماعي في مصر، ومجموعة الطاولة 
التي تسهر يومياً معاً وتغذيهم الحكايات، حتى تلك التي ال تعنيهم. 
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 عبد الهادي مراد
يعاني الكثير من المواطنين العراقيين أزمة س�كن 
خانق�ة ومنذ اكثر م�ن ثالثة عق�ود، نتيجة تزايد 
الكثافة الس�كانية في الم�دن، وقد لجأ البعض من 
المواطنين لغرض ايجاد حلول للمشكلة المتأزمة 
الى تقطيع االرض الس�كنية الى عدة اقسام وبيع 
جزء منها الجل بناء الجزء االخر او تقس�يم منزل 
العائلة الكبير الى منزلين واكثر وبمس�احات تقل 

ع�ن مائة متر مربع اي بواق�ع 70 - 100م2 ، مما 
ولد مش�كلة اخرى وهي رفض المصرف العقاري  
وصندوق االس�كان لهوالء المالكين من اقراضهم 
الس�لف لغرض بن�اء دار أو اضافة بن�اء او ترميم 
الوح�دة السكنية.بس�بب ان مس�احة العق�ار اقل 
من المس�احة المحددة لصرف القرض وهي 200 
مت�ر مربع واكث�ر.   وهم يتطلع�ون الى المصرف 
العق�اري وصندوق االس�كان ان يس�اهما بتقديم 

القروض لهم دعما لحل مشكلة السكن بالبلد وفق 
الصيغ القانونية المعتمدة بالبلد.

كما يرجون من ادارة المصرف العقاري وصندوق 
االس�كان تس�هيل االجراءات  الروتيني�ة من اجل 

اعانتهم على توفير سكن مالئم لهم.
ودع�وة ال�ى وزارتي المالية واالس�كان لدراس�ة 
الموض�وع  وتحديد مبالغ معين�ة الجل القروض 

االسكانية .

اىل املرصف العقاري وصندوق االسكان
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شبه فضائية
 

كفاح محمد مصطفى
ركزت وسائل االعالم المختلفة على ظاهرة الفضائيين في 
االجهزة العس�كرية واالمنية، تلك الظاهرة التي اس�تنزفت 
الكثي�ر الكثي�ر من اموال الش�عب العراق�ي المظلوم ولكن 
هناك ظاه�رة اخرى ال تقل خطورة عن ظاهرة الفضائيين 
باس�تنزافها الموال الشعب العراقي وهي وجود العديد من 
الهيآت  والمؤسسات والدوائر ش�به الفضائية، نعم العديد 
م�ن الهيآت والمؤسس�ات والدوائر ش�به الفضائية. فعلى 
س�بيل المثال وليس الحصر فان هيئة االستثمار المركزية 
هي هيئة ش�به فضائية وحلقة زائ�دة الن كل العقود التي 
عقدتها ومن ضمنها مشروع بسماية السكني كان بامكان 

وزارة االعمار واالسكان ان تعقدها.
ان هيئة االس�تثمار لم تستثمر سوى اموال الدولة كرواتب 
وامتي�ازات ومخصصات وايفادات لكبار موظفيها. كما ان 
دائرة عق�ارات المنطقة الخضراء هي دائرة ش�به فضائية 
وتس�تنزف الكثي�ر الكثير من اموال الش�عب فلم�اذا دائرة 
خاصة لعق�ارات المنطقة الخضراء وهن�اك دائرة مركزية 
لعق�ارات الدولة؟ وهن�اك مستش�ارية للمصالحة الوطنية 
وهي بالحقيقة والواق�ع )مبذرية( لالموال الوطنية بذرت 
واه�درت الكثي�ر الكثير من اموال الش�عب عل�ى منظمات 
كارتوني�ة ووهمية وفضائية اس�تغفلت تلك المستش�ارية 
من�ذ ان كان�ت وزارة للمصالح�ة الوطنية وش�فطت مئات 
الماليي�ن م�ن ال�دوالرات بحج�ة عودتها للص�ف الوطني 
وتخليها عن المقاومة المسلحة للعملية السياسية وما زال 
شفطها مستمراً وبنجاح ساحق وهناك هيئة المستشارين  
التابعة لرئاس�ة الوزراء التي اس�تنزفت الكثي�ر الكثير من 
االم�وال بدون مالحظة اي تطور في القطاع االقتصادي او 
الصناعي او الزراعي او الخدم�ي بل الحظنا انحداراً كارثياً 

في هذه القطاعات.
ان الظروف المالية واالقتصادية التي يمر بها بلدنا الحبيب 
كانت تحصيل حاصل لسوء التخطيط وسوء االدارة وسوء 
التص�رف باالم�وال العامة ولي�س فقط بس�بب انخفاض 
اس�عار النف�ط وهن�اك اآلن من يري�د ان يتحم�ل المواطن 

العراقي المظلوم اخطاء الحكومة السابقة.
يا س�ادة يا كرام ان لقمة المواطن العر اقي المظلوم يجب 
ان تك�ون خ�ط احمر ال يمك�ن االقتراب منها فه�ي بالكاد 
تس�د رمقه، نعم بالكاد تسد رمقه بل يجب البدء بتخفيض 
رواتب ومخصصات وامتيازات الرئاس�ات الثالث والوزراء 
والنواب واعضاء مجال�س المحافظات واصحاب الدرجات 
الخاصة الى ادنى حد ممكن وتقليص حماياتهم وسياراتهم 
وابفاداته�م الى ادنى ح�د ممكن وهذا ما يأمل�ه كل احرار 

وشرفاء الشعب العراقي.

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

مبادرة السكن .. بيت لكل 
عراقي!

 عبد الواحد الورد
ال ت�زال مب�ادرة الس�كن الوطني�ة عالقة ف�ي اذهان 
به�م  خاص�اً  س�كنا  يمتلك�ون  ال  مم�ن  الكثيري�ن 
وعائالته�م، وبعد مض�ي عام على اطالقه�ا من قبل 
رئيس الوزراء الس�ابق والذي هو الي�وم نائبا لرئيس 
الجمهورية. والمتضمنة توزيع أراض س�كنية لمن ال 

يملك بيتا سكنيا.
وعلى اثر هذه المبادرة حصدت عدة ش�خصيات آالف 
األص�وات وتب�وأت عش�رات المقاعد ف�ي البرلمان، 
م�ن الناخبين الذي�ن صفق�وا للمب�ادرة وباركوا لها 
من فئات الش�عب من الفق�راء وااليتام والمحرومين 
والموظفي�ن والمتقاعدي�ن ، اذ توجه�وا لصنادي�ق 
االقت�راع زرافات ووحدان�ا للتصويت لم�ن اطلقها ، 
وله�ذا حاز على اعلى االصوات وارقى المناصب. عام 
يم�ر والملفات في ادراج الدوائ�ر البلدية للمحافظات 

واالقضية والنواحي.
ومن يأمل خيرا بالمبادرة وتحقيقها كواقع ملموس 
اكم�ل اوراق االثب�ات باالضاف�ة الى المستمس�كات 
االخرى التي تفيد بعدم امتالكه داراً سكنية خاصة به 
او زوجته ومنهم من س�افر الى مسقط راسه او بلدة 
زوجت�ه في اقصى البالد لغ�رض الحصول على كتاب 
رس�مي يش�ير الى عدم امتالكه وزوجت�ه الي ماوى 
او س�كن، وطيلة عام مضى لم تتحق�ق المبادرة ولم 
تحدث المعجزة .  يتساءل الفقراء هل غشنا الذي هو 
منا؟ ولم يسكنا في البيوت التي وعدنا بها، بل حصل 
العك�س فقد تم تهجير اخواننا م�ن المناطق االخرى 
قس�را بس�بب االرهاب وس�كنوا في خيم وكرفانات 
والمدفعي�ة  وع�اء.  وال  غط�اء  ب�ال  الع�راء  وس�ط 
والهاون�ات وصواريخ الطائ�رات الوطنية واالجنبية 

تدك بيوتهم لطرد الداعشيين.
الفئات المهمش�ة م�ن الفق�راء والمحتاجين ومنهم 
المتقاع�دون والموظفون ينتظ�رون تطبيق ما جاء 
بالمب�ادرة وتوزيع قط�ع االراضي عليه�م كونهم ال 
يملك�ون عق�ارات س�كنية ويعيش�ون عل�ى هامش 
الحياة وفي احياء عشوائية او مع ذويهم  او يدفعون 
ايجارا باهظا من دخلهم المحدود وكل ش�هر ما اثقل 
كاهلهم، وآخرون من كبار الس�ن والمتقاعدين وهم 
في مراحل الش�يخوخة و أواخ�ر عمرهم يريدون  ان 
يكحل�وا  ناظريهم  في�رون حقيقة انهم ق�د امتلكوا 
بيت�ا حقيقيا وموج�ودا عل�ى االرض ليطمئنوا على 
مس�تقبل اوالدهم وكي تقر عيونه�م، فهل هذا كثير 
عل�ى مواطني بلد يرف�ل بالخي�رات الطبيعية ويعوم 

على بحر من النفط ؟ مجرد سؤال.

مر�شى الهموم 

      بغداد - عباس رحمة الله

وق�ت  ف�ي  التخطي�ط  وزارة  توقع�ت 
س�ابق ارتف�اع نس�بة الفقر ف�ي البالد 
إلى 30 بالمائة بعد أن كانت نس�بتها 19 
بالمائ�ة، فيما عزت ذلك بس�بب موجة 
النزوح الكبيرة التي ش�هدها البلد العام 
الفائ�ت، فضال عن وج�ود النازحين في 
ظل ظروف خدمية وصحية ومعيش�ية 
صعب�ة، وباعتب�ار أن الفقر يش�مل كل 
والس�كن  بالصح�ة  المتعلق�ة  األم�ور 
والعم�ل والتعلي�م، وتدهوره�ا ي�ؤدي 
إل�ى زيادة نس�بة الفقر ف�ي البلد. وفي 
نف�س الوق�ت انتق�دت ال�وزارات على 
تلكئه�ا في تنفي�ذ إس�تراتيجياتها التي 
تسببت بتعطيل 40 بالمائة من الطاقات 

العراقية. 
وأمام ه�ذا الواقع المأس�اوي للش�عب 
أعلن�ت الحكومة حالة التقش�ف نتيجة 
العج�ز ف�ي الموازن�ة االتحادي�ة البالغ 
23 تريلي�ون دين�ار، وتحدي�د موازن�ة 
الع�ام الحالية بمبلغ 123 ترليون دينار، 
على ض�وء تخمين س�عر النف�ط ب�60 
دوالراً للبرمي�ل. م�ا يعني الغ�اء الكثير 
م�ن االس�تحقاقات الخدمي�ة للش�عب 
كالتعيين�ات والتعويضات والمش�اريع 
وغيره�ا،  واالس�تثمارية  الخدمي�ة 
دون مس�اس بامتي�ازات وت�رف بعض 
المس�ؤولين في الدولة.يقول أبو باسم 
اح�د الس�جناء السياس�يين: لم يس�تلم 
ضحايا انقالب 8 شباط وانا واحد منهم 

بالسجناء  المالية اس�وة  مس�تحقاتهم 
تعرض�وا  انه�م  رغ�م  السياس�يين، 
المقب�ور  النظ�ام  واضطه�اد  لبط�ش 
وه�م يس�تحقون كل الدع�م والرعاي�ة 
النه�م ضح�وا م�ن اج�ل الدف�اع ع�ن 
مبادئه�م وحرية الوطن.ويضيف: اغلب 
زمالئ�ي رحل�وا في ظ�روف معيش�ية 
بائس�ة وتعيش عوائلهم معان�اة العوز 
والحرم�ان والباقي�ن منهم كبار الس�ن 
يعان�ون األم�راض المزمن�ة كالس�كر 

وارتفاع ضغط الدم وآالم المفاصل.
ويبين ال�ى انهم تأملوا خي�را بالقانون 
المع�دل االخير بعد ان كانوا مهمش�ين 
ومنس�يين، مس�تدركاً بالق�ول: نراجع 
باستمرار مؤسسة السجناء السياسيين 

ف�ي الكاظمية الت�ي توعدن�ا باالنتظار 
ان ال  الموازن�ة، وعس�ى  اق�رار  حت�ى 
يش�مل التقشف مس�تحقاتنا االنسانية 
ام  تقترح  والدس�تورية والوطنية.فيما 
عالء على الجه�ات المعنية االس�تمرار 
بنظام البطاقة التموينية، وتصفها بسلة 
الفق�راء الغذائية، رغ�م اقتصار موادها 
عل�ى خمس )الس�كر- الطحي�ن- الرز- 
الزيت- حليب االطفال(.وتقول: تضطر 
اغلب العوائل الى شراء المواد االساسية 
االخرى من االسواق وباسعار مرتفعة، 
وفي حال�ة الغاء البطاق�ة التموينية ما 
يكلف العائل�ة مصاري�ف مضاعفة، لذا 
ينبغ�ي تحديد االس�عار قبله�ا ومراقبة 
االس�واق المحلي�ة والباعة باس�تمرار.

ويتس�اءل عبد الجبار العبي�دي متقاعد 
قطاع خ�اص بقوله: هل م�ن االنصاف 
ص�رف رات�ب تقاع�دي م�ن الضم�ان 
االجتماع�ي ق�دره 200 أل�ف دينار لمن 
ويدع�و  عام�اً؟   25 خدمت�ه  تج�اوزت 
بالروات�ب  النظ�ر  تعي�د  ان  الحكوم�ة 
التقاعدية لعمال القطاع الخاص اس�وة 
باقرانه�م م�ن الموظفي�ن المتقاعدين 
في وزارة المالية باعتباره حقاً انسانياً 
ووطنياً معموالً به ف�ي كل دول العالم.

ام�ا ابو اكرم فيطالب الحكومة ش�مول 
الث�الث  الرئاس�ات  لروات�ب  التقش�ف 
وتقليص مواكب وحمايات المسؤولين 
وايفاداته�م  مخصصاته�م  والغ�اء 
ومحاس�بتهم على هدر الم�ال العام من 
قوت الشعب.ويرى الدكتور فارس مهند 
ضرورة تحمل مجلس النواب مسؤولياته 
الوطني�ة عب�ر تش�ريع قان�ون الخدمة 
االتحادي�ة لتعيي�ن خريجي الدراس�ات 
العلي�ا الذي�ن اضطر معظمه�م لمزاولة 
اعمال ال تتناس�ب مع تخصصاتهم، كما 
يدعو مجلس الوزراء لتخصيص درجات 
وظيفي�ة مناس�بة للخريجين خالل هذا 
الع�ام وحس�ب اقدمي�ة التخ�رج وف�ق 
الدراس�ية  والش�هادات  االختصاص�ات 
الت�ي يحملونها.االجي�ر اليوم�ي اك�رم 
مجيد يق�ول: العاملون في دوائر الدولة 
من االج�راء اليوميين كان�وا ينتظرون 
تثبيتهم على الم�الك الدائم اال ان تأخير 
التخصيص�ات  وقل�ة  الموازن�ة  اق�رار 
المالية كان س�ببا في تس�ريحهم ،وهم 

حاليا يعانون البطالة، ويضيف، وجلهم 
يعيل�ون عوائل وبحاجة لتلبية حاجاتها 
االساسية الغذائية والصحية والدراسية 
ويتس�اءل  مالي�ة،  التزام�ات  وعليه�م 
كيف يتدبرون حالهم االن، عليه نناش�د 
مجلس�ي الن�واب وال�وزراء ان ينظ�را 
بقضي�ة العاملين باالجر اليومي كونهم 
يعانون العوز والحرمان من اجل توفير 
لقمة العيش الكريمة لعوائلهم.ويوضح 
االقتص�ادي فاضل اي�وب ان المصارف 
االهلية هي المس�تفيد الوحيد من تأخر 
اقرار الموازنة بفرضها ارباحا ش�هرية 
عل�ى المبالغ المس�تلفة، والخاس�ر هو 

المواطن البسيط .
ويقول: ان االوضاع االقتصادية المتردية 
احد اس�بابها افتقار المسؤولين للروح 
الوطني�ة وش�رف المس�ؤولية المهنية 

وتنصلهم من القسم الذي أدوه.
دع�وة للجه�ات المعني�ة ال�ى تخفيض 
والن�واب  الث�الث  الرئاس�ات  روات�ب 
والم�دراء  ال�وزراء  ووكالء  وال�وزراء 
العامي�ن واصح�اب الدرج�ات الخاصة 
والمحافظي�ن ومن ه�م بدرجاتهم مع 
تقلي�ل اعداد الحمايات واب�واب االنفاق 
نقت�رح  كم�ا  والوالئ�م.  والضياف�ة 
تخصيص نسبة من االموال الطائلة التي 
ضبطت من الفضائيين لدعم المتقاعدين 
والفقراء وااليت�ام والمعوقين واالرامل 
والنازحين واعفاء المواطنين كذلك من 
الدي�ون المتراكم�ة كفواتي�ر الكهرباء 

وغيرها.

دعوا اإىل تعزيز التموينية و�شرف م�شتحقات ال�شرائح الفقرية

مواطنون خيشون التقشف ويتساءلون: ماذا عن امتيازات املسؤولني؟!

 ما زال اصحاب المولدات االهلية وحتى الحكومية يصرون على عدم 
االلتزام بالتسعيرة المقررة لالمبير الواحد من قبل مجلس المحافظة  

التي تبلغ ستة آالف دينار.
 وقد وصل االمر الى تحديد االس�عار بش�كل كيف�ي ووفق امزجتهم 
م�ن اجل تحقيق هامش رب�ح  من المال ، فالبعض منهم حدد س�عر 
االمبير بثمانية آالف دينار وفي مناطق اخرى وصل الى تس�عة آالف 
دينار، وبالنظر لغياب الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المعنية بهذا 
الخص�وص. وق�د  أوعزوا الس�بب في ذلك الى ضع�ف التيار الوطني 
وانقطاعه المتذبذب ما يؤثر سلباً على استهالك مولداتهم وتشغيلها 
في اوقات اضافية في حين ان التيار الوطني جيد ولم يحدث اي تغيير 
على تجهيزه المقرر، والمواطن مجبر على دفع االش�تراك الش�هري 
لصاح�ب المولدة من اجل التزود بالكهرب�اء ف? حالة انقطاع التيار 

الكهربائي.
دع�وة الى مجلس المحافظ�ة تكثيف المتابعة وتفعي�ل الرقابة على 
اصحاب المولدات االهلية من اجل الزام اصحاب المولدات بالتسعيرة 

الرسمية المحددة  ولمنع ابتزاز المواطن البسيط .
 حسين علوان

 متابعة أخرى لتسعرية امبري 
الكهرباء.. يا سادة  يا كرام!

لطيف كريم

الصيدل�ة مهن�ة انس�انية ومكمل�ة 
لمهن�ة الطبيب،  لك�ن البعض منهم 
انحرف عن مس�ار المهنة االنس�اني 
ودفع�ه الجش�ع للتالع�ب بأس�عار 
االدوية ونوعيتها، م�ن اجل تحقيق 
رب�ح مال�ي عل�ى حس�اب جي�وب 
ال  الن�اس، وه�والء  م�ن  البس�طاء 
يلتزمون بالتسعيرة المحددة من قبل 
المذاخر، اذ يتعم�د الى خزنه لبعض 
الوقت وثم ع�رض الدواء وباضعاف 
س�عره المح�دد، وتجد ان االس�عار 
تتذبذب بين صيدلية واخرى ولنفس 

الدواء، رغم ان الصيدليات وباختالف 
انواعها تحقق ارباحاً كبيرة وتتعدى 
النصف واكث�ر بكثير، بحس�ب قول 

وشهادة عدد من الصيادلة واصحاب 
الصيدلي�ات. علي�ه نناش�د الصيادلة 
مم�ن ال يلتزم�ون باس�عار االدوية 

الى مراعاة الجانب االنس�اني الغلب 
الحاالت المرضي�ة وبخاصة مرضى 
جله�م  الذي�ن  المزمن�ة  االم�راض 
من مح�دودي الدخ�ل والمتقاعدين 
ويعان�ون العوز والحرم�ان في ظل 
ارتف�اع االس�عار وغ�الء المعيش�ة 
وتتطل�ب حالته�م الصحية الس�يئة 
ال�دواء  االطب�اء وش�راء  لمراجع�ة 
بشكل متواصل. العمل على تخفيض 
اس�عار االدوي�ة بم�ا يتناس�ب م�ع 
المواطنين وتحقيق هامش  مداخيل 
ربحي بس�يط لهم، بعيدا عن الرقابة 
التي ماعادت  الرس�مية  واالجراءات 

مجدية في هذا الجانب االنساني .

يش�كو عدد من مواطن�ي حي االنص�ار الواقع في 
محافظ�ة النج�ف من التصرف�ات غير المس�ؤولة 
لبع�ض موظف�ي المرك�ز الصحي ف�ي الحي حيث 
يتقاعسون في تقديم المساعدة والمشورة الطبية 
الالزمة والضرورية التي تتطلبها الحاالت المرضية 
الحرج�ة مث�ل قي�اس درجة الح�رارة بحج�ة عدم 

وجود مقياس فحص الحرارة )محرار( في المركز 
الصح�ي ،كما يعمدون الى تحوي�ل بعض المرضي 

الى المستشفى العام لهذا الغرض.
وهنا يتس�اءل مراجعو المركز من الجهات المعنية 
ف�ي المحافظة هل يفتقر المرك�ز لالجهزة الطبية 
البس�يطة ام انه عذر واٍه للعاملين فيه. عليه يرجو 

مراجع�و المركز الصحي الجه�ات صاحبة العالقة 
ف�ي مجلس المحافظة زيارة المركز واالطالع على 
مس�توى الخدم�ات الطبية المقدم�ة ومراقبة اداء 
العاملي�ن فيه التخاذ اإلج�راءات القانونية الالزمة 

بحق  المقصرين وخدمة للصالح العام . 
عنهم / رياض الحمداني

في عه�د الزعي�م عبد الكريم قاس�م ج�رى توزيع 
اراض في جانبي الرصافة والكرخ لسكنة الصرائف 
في بغداد، وبواقع 144م2 لكل قطعة ارض سكنية، 
والتي س�رعان م�ا تحولت الى مدن س�كنية عامرة 
وه�ي الث�ورة ) مدين�ة الص�در ( ومدين�ة الش�علة 
. وبحك�م وف�اة المال�ك، وانتق�ال ملكي�ة الوح�دة 
الس�كنية الى الورثة، والبعض منها جرى تقسيمها 
الى  ش�طرين كل ش�طر بمس�احة 72م2 ، وقد باع 

قس�م من اصحاب تل�ك الدور ال�ى مواطنين آخرين 
وعن�د اج�راء معامل�ة تس�جيل البي�ع ف�ي دوائ�ر 
الطابو ترس�ل المعاملة ال�ى البلدية للتصديق، وفي 
ه�ذه الحالة تفرض البلدية رس�وماً ع�ن الفرز غير 
الرس�مي،?والتي تبلغ حوال�ي 500 الف دينار حتى 
ش�هر تش�رين االول عام 2014 وبس�بب سياس�ة 
التقش�ف ومضاعفة الرس�وم تضاعف الغرامة الى 
ملي�ون دينار. علماً بان الغرامة تتجدد على القطعة 

الواح�دة م�ع كل عملي�ة بي�ع جديدة. لذلك يناش�د 
المواطن�ون م�ن س�كنة مدينت�ي الصدر والش�علة 
الجه�ات المعني�ة ال�ى اع�ادة النظر به�ذه الغرامة 
وتخفيضها الى مبلغ مناس�ب بحيث ال يرهق كاهل 
المواطن، ويطالبون بعدم تكرار فرض الغرامة في 
كل عملي�ة بيع للقطعة الواح�دة واالكتفاء بفرض 

الغرامة لمرة واحدة.
عبد الهادي مراد

مواطنو حي االنصار يف النجف وتردي اخلدمات الطبية

غرامات بلدية .. بحاجة اىل اعادة نظر

ال تبخسوا الناس أدويتهم.. يا صيادلة
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- تتس�م عالق�ة الس�يدة أم س�امي “60” س�نة 
،بجاراته�ا في منطقة البياع  بالطيبة والتعاون، 
وكأنهن يعش�ن كأس�رة واحدة، فهن متعاونات 
متحاب�ات إلى أبعد الح�دود، فحينم�ا تلد إحدى 
بناته�ن يقمن بمس�اعدتها ف�ي تنظيف وطهي 

الطعام.
وتصف أم س�امي جاراتها بأنهن يتمتعن بصدق 
المعش�ر وطيب الفؤاد وحس�ن الني�ة، حتى ان 
األطفال يكبرون ويترب�ون في منازل جيرانهم، 
فالج�ارة تك�ون كالخال�ة ألوالد جيرانه�ا تحن 

عليهم وتعتني بهم.
وتقول “كما أن االستعارة دائمة بيننا في المواد 
التمويني�ة؛ كالطحي�ن، الس�كر، األرز، الزي�ت، 
المل�ح وغيره�ا، إل�ى جان�ب  األدوات المنزلية 
المتع�ددة، كم�ا أننا نع�اون بعضنا ف�ي الوالئم 
أو بإع�داد األطعمة التي تحت�اج إلى العون مثل؛ 
كب�س الزيتون، قط�ف الملوخية، ول�ف الدوالي 

وغيرها.
والجي�رة له�ا منزل�ة خاص�ة ف�ي مجتمعن�ا، 
وأوص�ت بها األدي�ان كافة، وكان الجار س�ابقا 
أقرب م�ن األخ واألهل، وكانت الجيرة تحمل في 
طياته�ا أنبل وأص�دق المش�اعر وكان االحترام 
والطيبة والوصال أس�اس التعامل بين الجيران، 
وم�ن مظاه�ر التآلف بي�ن الجيران االس�تعارة؛ 
أي اس�تعارة أي ش�يء ينق�ص الج�ار من جاره 

كاألواني والمواد التموينية مثال.
ربة المنزل سميرة)36 عاما( تتحدث عن تجربتها 
الطيبة مع الجي�ران، قائلة “كلما احتجت غرضا 
ينقصن�ي في المطبخ أرس�ل ابنتي الصغيرة إلى 
إحدى جاراتي لتستعير منها، فقد كبرت ونشأت 

على هذه المبادئ األخوية بين الجيران”.
الخض�ار  جارات�ي  م�ن  “أس�تعير  وتضي�ف 
والبه�ارات واألدوات وهن كذلك، فال أجد حرجا 
في هذا األمر، فالجار للجار، وبفضل الله وضعنا 
المادي جيد جدا، ولكن يمكن أن ينقصنا ش�يء 
في وقت ال يمكن الذهاب به للس�وق، أو إلكمال 
طبخة ما، وفي حال نفاد غاز الطبخ أبادر بحمل 

“الطنجرة” إلكمال طهيها عند إحداهن”.
اما السيدة  سراب البدري”45”، ترى أن االستعارة 
من الجيران تقوي العالق�ة بين الجيران وزيادة 
المودة واأللفة بينهم، فال تتردد بطلب أي حاجة 
تنقصه�ا م�ن إح�دى جاراته�ا، إال أنه�ا تتجنب 
طلب أو اس�تعارة الم�واد الكهربائية، خصوصا 
عندم�ا تعرضت ألحد المواقف المحرجة بإتالف 
أح�د أبنائها ل�)خ�الط كهربائ�ي( أوقعه أرضا، 

واضطرت جراء ذلك إلصالحه.
أم�ا روان حامد م�ن منطقةالمواصالت، فتقول 
“قب�ل س�نتين تقريب�ا انتقلت لمن�زل جديد في 
منطقة ابو دش�ير، وتوط�دت عالقتي بالجارات 
كثي�را، ول�م أتردد أبدا ف�ي إعارته�ن الحاجيات 
التي تنقصهن، ولك�ن المزعج في األمر أن قرع 
جرس الباب لم يتوق�ف طوال اليوم وفي جميع 
األوق�ات، مما أثار غض�ب زوجي، وعليه لم أجد 
حرجا في التحدث معهن حول ذلك، ومع هذا ما 

يزلن يطرقن الباب طالبات شيئا ما”.
لكن أم صالح ترى أن هذه العادة حميدة ويؤجر 
فاعله�ا، لما لها من حث على فعل الخير وتقوية 
الجي�ران،  بي�ن  الرواب�ط األخوي�ة والعالق�ات 
فالرس�ول الكريم عليه الصالة والس�الم أوصى 

بالجار.
وتضيف “ال نتردد أنا وجاراتي في االستعارة من 
بعضنا بعض�ا، كما أننا اعتدنا منذ س�نوات على 

تبادل األطباق، فالجار له حقوق كثيرة على جاره 
ومن بينها زيارته وتفقد أحواله وعدم االنقطاع 
عنه طويال، فقد يكون بحاجة للعون والمساعدة 
لكنه يتعف�ف عن طلبها حتى لو كانت صغيرة”. 
وتذكر أم حس�ين أحد المواق�ف الطريفة، قائلة 
“عندم�ا نف�د اللبن م�ن ثالجتنا، س�ارع طفلي 

الصغير إلى جارتنا في الطابق السفلي وفي يده 
طبق، طالبا إياها وضع اللبن فيه، ولم أعلم بذلك 
إال عندم�ا دخ�ل المنزل وفي يده الطبق ش�ارحا 
لي ما جرى، مما جعلني أش�عر بالحرج الش�ديد 
والمبادرة باالعتذار عن فعلته هذه”.استش�اري 
االجتماع األس�ري مفيد س�رحان، يشير إلى أن 

اإلنس�ان بطبعه اجتماعي بمعنى أنه ال يستطيع 
أن يعيش بمعزل عن اآلخرين، فهو بحاجة إليهم 
كم�ا هم بحاج�ة إليه بغ�ض النظر ع�ن وضعه 

االقتصادي أو االجتماعي.
لذل�ك من المهم، كما يقول، أن يحافظ اإلنس�ان 
عل�ى العالق�ات الطيب�ة م�ع اآلخري�ن، ومنهم 

األق�ارب واألصدق�اء والجيران، مش�يرا إلى أن 
الدين الحنيف أكد أهمية حسن العالقة مع الجار 
حتى ان الرس�ول عليه الصالة والسالم، قال “ما 
ي�زال جبري�ل يوصين�ي بالجار حت�ى ظننت أنه 
سيورثه”، وهذا تأكيد لمنزلة وأهمية الجار ألنه 
هو األق�رب واألكثر ق�درة على مس�اعدة جاره 

ومعرفة احتياجاته والسرعة في تلبية طلباته.
ويبين سرحان أن العالقة الطيبة مع الجيران لها 
أشكال متعددة منها حسن التعامل وعدم اإلساءة 
إليه، والحرص على زيارته والتواصل معه وعدم 
إيذائه ومش�اركته في المناسبات سواء األفراح 
أو األحزان، والحرص على معرفة أحواله وإدامة 
التواصل الشخصي وعدم االكتفاء بالتواصل من 
خالل وس�ائل االتصال الحديثة المتعددة؛ إذ إنها 

ال تغني عن التواصل الشخصي.
ومن أش�كال التواص�ل مع الجي�ران أيضا، وفق 
سرحان، مساعدته عند الحاجة سواء كانت هذه 
الحاج�ة مادي�ة أو معنوية؛ كالنصح واإلرش�اد 
والوقوف معه في الملمات وأوقات الشدة، ومن 
األمثلة المجتمعية حرص بعض الجيران س�واء 
على المس�توى األس�ري على االلتق�اء مرة في 
األسبوع في منزل أحد الجيران والتداول فيما يهم 
المصلح�ة، وأيضا تقديم يد المس�اعدة للمحتاج 

منهم، وخصوصا في الظروف الصعبة.
ومن األش�كال األخرى، كما يق�ول، إعارة الجار 
م�ا يحتاجه م�ن أش�ياء وأدوات وخصوصا في 
المناس�بات؛ حي�ث إن البع�ض ال يمتل�ك كل ما 
يلزمه في جميع المناسبات كالوالئم واألعراس 
ومناسبات العزاء، وهذا أيضا يتطلب من الطرف 
اآلخ�ر أن يحافظ على هذه األش�ياء وأن يعيدها 

سالمة حتى تبقى إمكانية التواصل قائمة.
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من�ذ ان تزوجت وت�كاد ميادة محمد ال تف�ارق بيت أهلها 
حيث تذهب يوميا لزيارتهم، وتناول الغداء برفقتهم.

تق�ول ميادة: “لم أعتد أن أفارق أهلي، وزوجي يعمل حتى 
وقت متأخر، ما يش�جعني ذلك للعودة من العمل عند بيت 
أهلي”، متابعة “أجد في ذلك فرصة ألخذ قسط من الراحة 
وتن�اول طعام الغداء الذي تعده والدتي بعد يوم ش�اق من 

العمل”.
غير أن حياة ميادة لم تستمر على هذا المنوال بعد أن حدث 
الحم�ل بعد عدة أش�هر من زواجها، س�يما أن بيتها قريب 
من عملها، حيث بدأت تغادر العمل مسرعة إلى بيتها حيث 
تق�ول: “صرت أتثاقل من الذهاب بش�كل يومي إلى منزل 

أهلي سيما أنني ال أقود سيارة فأسرع إلى البيت أرتاح”.
وتتاب�ع “وجودي ف�ي البيت جعلني أعت�اد انجاز االعمال 
المنزلي�ة وأنظ�م وقت�ي وأتعل�م فن�ون الطه�ي وأنتظر 

مولودي ألكون وزوجي أسرة متماسكة”.
تصط�دم العديد من الفتي�ات بعد ال�زواج بالواجبات التي 
البد م�ن أدائها، ما يدفعها للهروب منها بالتواجد بش�كل 

دائ�م وربم�ا يوميا في من�زل أهلها، األمر ال�ذي قد يخلق 
س�وء تفاهم بين األزواج وقد يتسبب في مشاكل عائلية، 

وفق مختصين.
الراحة واإلحس�اس بالس�عادة اللذين تش�عر بهما معظم 
الفتي�ات عن�د زي�ارة أهله�ن، خصوص�ا عندم�ا يحظين 
باهتمام كبي�ر من قبل جميع أف�راد العائلة، هو ما يجعل 
الفتيات يترددن بكثرة على بيت العائلة بعد الزواج ومنهن 

من تنام عندهم أيضا.
من جهتها توضح أماني سلطان، المتزوجة واألم لطفلين 
أن�ه في بداي�ة زواجه�ا كانت تح�رص على زي�ارة أهلها 
يومياً، واس�تمرت على هذه الحال لمدة سبعة أشهر، لكن 
األمر لم يعج�ب والدتها التي نصحته�ا بأهمية البقاء في 
منزلها، ومراعاة زوجها، مضيفة: “لم أس�تمع لها، وذات 
يوم حضرت كالعادة ووجدتها تستقبلني بكلمة “ارجعي 
لبيت�ك واهتم�ي بزوج�ك”، الفتًة إل�ى أنها بك�ت وحزنت 
كثي�راً، لكن مع م�رور الوقت أدركت م�دى خوف والدتها 

عليها وحبها لها”. 
في حي�ن تجد الس�يدة فاطمة محم�د أنه “م�ن الطبيعي 
وجوده�ا باس�تمرار في من�زل والده�ا؛ ألن طبيعة عمل 

زوجه�ا تتطل�ب منه الن�وم في م�كان عمل�ه، وليس من 
المنط�ق البقاء وحدها”، مؤك�دًة أنها ال تذهب إالّ بعد أداء 

مسؤوليتها المنزلية.
وتضي�ف “ف�ي كل م�رة أذه�ب فيها إل�ى أهلي أع�ود له 
بالطع�ام والحل�و”، حت�ى أن أهلها يأخذونه�ا من المنزل 

ويعيدونها إليه.
من جهتها السيدة  وداد عباس تلفت إلى أن طبيعة حياتها 
كام�رأة موظفة تتطلب تلقي المس�اعدة م�ن قبل أهلها، 
حي�ث تحضر لها والدتها “طبخ�ة” لها ولزوجها، لتخفف 
عنه�ا وتوف�ر لها الوقت حت�ى تتمكن من اخذ قس�ط من 

الراحة.
وتلف�ت وداد ان بيت اهلها ه�و المكان الوحيد الذي ترتاح 
به وتأخ�ذ راحتها فيه، خصوصا وأن�ه غير مطلوب منها 
س�وى أن تأكل وتش�رب وترت�اح إلى جانب تس�ليتها مع 

أخوانها وخواتها.
اما الس�يدة  فري�ال صبحي الت�ي زوجت ابنه�ا منذ فترة 
وجيزة، تنتقد الفتيات اللواتي “يهملن بيوتهن ويبقين في 
بي�وت أهاليهن بش�كل دائم”، وفق وصفه�ا حيث ترى أن 

ذلك “هروب من واجباتهن الزوجية”.

وت�روي فريال قص�ة فش�ل زواج ابنها ال�ذي ارتبط قبل 
أش�هر قائلة “بس�بب زيارات زوجة ابن�ي اليومية لمنزل 
أهلها وإهمالها له تصاعدت المشاكل بين ابني وزوجته”، 

مبينًة أنه وجد حجم اإلهمال له وللبيت.
وتن�وه فريال إل�ى ان ابنها حاول جاه�داً نصحها لكن من 
دون ج�دوى، وعندما طالبها بأداء واجبها كان رد زوجته 

“أنا في منزل والدي لم أكن أعمل شيئاً”!
بدوره يش�ير اختصاصي علم االجتماع مفيد سرحان إلى 
أن ال�زواج يعني بناء أس�رة جديدة لها اس�تقالليتها ولها 
دوره�ا االجتماعي الذي يجب أن تق�وم به حتى في بداية 

تكوينها وهي متشكلة من الزوجة والزوج.
وعلى أفراد األس�رة، وفق س�رحان، مس�ؤوليات ومهام 
يج�ب أن يقوم�وا بها وخصوصا ف�ي المراحل األولى من 
ال�زواج الذي يش�كل نقطة تح�ول بالنس�بة للزوجين من 
حيث االعتماد على النفس والقيام بالواجبات االجتماعية 
اتج�اه اآلخرين وه�ذا يتطلب الت�درب والتم�رن على ذلك 

بالتدريج.
وي�ردف أن بع�ض الفتيات يس�تمررن في زيارة أس�رهن 
بش�كل يومي وربم�ا تقضي بعضهن م�ن الوقت في بيت 

أهله�ا أكثر مما تقضي�ه في بيتها، األمر الذي قد يتس�بب 
بخلق مش�كالت م�ع الزوج وأهل�ه من جه�ة، ومن جهة 
أخ�رى يعيق ذلك الزوجة م�ن التدرب عل�ى االعتماد على 
نفس�ها ف�ي رعاي�ة البي�ت وبن�اء العالق�ات االجتماعية 

لألسرة الجديدة.
وفي أحي�ان أخرى تكون الفتاة “مضط�رة” للتواصل مع 
أس�رتها، بحسب سرحان بش�كل يومي، من هذه الحاالت 
أن تك�ون والدة الفت�اة أو والدها في حالة مرض وبحاجة 
إل�ى أن يتع�اون اإلخوة واألخ�وات على رعايتهم�ا، أو أن 
تس�اعد األم ابنته�ا في المراح�ل األولى من ال�زواج على 
إع�داد الطع�ام، خصوص�ا عندما تك�ون الزوج�ة عاملة.

ويلفت سرحان إلى أن بعض الفتيات يتواصلن مع أسرهن 
بش�كل يوم�ي بع�د اإلنجاب حيث تس�اعدها األس�رة في 
رعاي�ة األطفال وهنا يكون لألهل دور كبير في مس�اعدة 

البنت للقيام بوظائفها االجتماعية والتربوية.
وف�ي كل األح�وال يرى س�رحان أن كل ذلك يج�ب أن يتم 
بالتواف�ق بين الزوجين، مع ع�دم المبالغة في أي تصرف 

تنشأ عنه مشكالت عائلية.

»االستعارة بني اجلريان« تضفي تقاربًا بني األرس

بعد دخول احلياة اجلديدة
متزوجات حديثا يعتمدن عىل األهل يف كل يشء؟!

      المستقبل العراقي /ابراهيم جاسم مهدي 
 

ش�عور الس�يدة  مري�م،”52 “ س�نة،التي انش�غلت أعوام�ا في تربي�ة أبنائها 
ورعايته�م حت�ى كبروا وبات كل واحد منهم منش�غال ف�ي حياته وأعماله، 

بالوح�دة والفراغ هو ما جعلها تفكر ملياً بالعودة لمقاعد الدراس�ة من 
جديد لتقضي وقتا مثمرا يمأل حياتها.

مريم قررت التوجه إلى مقاعد الدراس�ة بعد س�نوات من حصولها على 
البكالوريوس، لتحصل على شهادة الماجستير، األمر الذي شجعها عليه 

أف�راد عائلتها وقاموا بدعمها نفس�ياً ومعنوي�اً كونها كانت محرجة 
من العودة إلى الجامعة وهي في هذا السن.

تق�ول مري�م “في البداية ش�عرت بالحرج الش�ديد ألنني س�أذهب إلى 
الجامع�ة مرة أخ�رى وأحضر محاضرات مع ط�الب بأعمار أبنائي 

وهذا تطلب مني بعض الشجاعة خصوصاً وأنها فكرة غريبة”، 
متابع�ة “اال أنه ومع مضي الوقت ب�ات األمر مريحاً وطبيعيا 
بالنس�بة لي، بل على العكس بات تعلقي بالدراسة والجامعة 

كبيرا وأنتظر كل يوم بيومه”.
وتضي�ف أنه�ا اآلن أنهت أكثر م�ن نصف الم�دة، مبينًة أنها 
س�عيدة جداً لما حققت�ه وأنها تفكر بالخط�وة التالية التي 

ستبدأ بها بعد أن تنهي الماجستير مباشرة.
مريم ليست وحدها التي قررت االلتحاق بالجامعة في عمر 
متأخر، فهند عبدالله )46 عاماً( هي األخرى انشغلت طوال 
حياته�ا في رعاية عائلتها واعطاء كل ما تملك لهم، أما اآلن 
بعد أن تزوج أبناؤها والكل بات منش�غال بعائلته وحياته آن 

لها أن تلتفت لنفسها، وفق قولها.
قررت هند االلتحاق في دورات تفيدها في حياتها حيث تقضي 

وقتاً ممتعاً فيها وتتعلم أش�ياء جديدة لنفسها  وتطبقها على 
م�ن حولها أيضا، حيث تش�ير إلى أنها للمرة األولى تش�عر بأنها 
تقوم بعمل ش�يء لذاته�ا ومن أجلها وأن هذا ش�عور جميل جداً 
ويجعلها تشعر بالتميز خصوصاً وأنها استطاعت أن تستفيد من 
ه�ذه الدورات في عالقاتها وتكون صداقات جديدة وعالما خاصا 

بها.
وب�ات األم�ر ال يقتص�ر عل�ى تحديد وقته�ا على حس�ب عائلتها 
ومصالحه�م، وف�ق قولها، بل عل�ى العكس باتت هي المنش�غلة 
والت�ي لها حياة خاصة ومواعيد وتبحث ع�ن وقت فراغ لتقضيه 

مع عائلتها.
خديج�ة مراد )50 عاما( هي واحدة أخرى ش�عرت بأنها قامت 
بواجباته�ا كام�ة حيال عائلتها ومنحتهم كل ش�يء على أكمل 
الوجه واآلن انصرف كل منهم ليتابع حياته اال أنها تجد أنها ما 

تزال تملك رغبة كبيرة في العمل والعطاء وخدمة الناس.
وه�و األمر ال�ذي جعلها تفرغ نفس�ها تماماً للعمل التطوع�ي والجمعيات 
الخيرية حيث تعمل خديجة على مس�اعدة األش�خاص الذين بحاجة الى 
المس�اعدة والعط�اء ال�ذي تمتلكه، مبين�ًة أنها قضت حت�ى اآلن أربع 
س�نوات ف�ي العمل التطوع�ي وكل يوم تتعلق به أكثر وتش�عر بأنها 
تقوم بعمل واجبها اتجاه الناس والمجتمع ولديها قدرة كبيرة على 

العطاء أكثر.
تقول خديجة “ش�عور جميل جدا أن يعود الش�خص إلى بيته بعد 
يوم طوي�ل يكون قد أنجز فيه وعمل فيه ش�يء لخدمة المجتمع 
والن�اس المحتاجة ولوجه الله تعال�ى”، منوهة إلى أن هذا التغيير 
في حياتها جعلها تنام وضميرها مرتاح ووقتها ثمين تش�غله في 

عمل الخير.
وفي هذا السياق يرى االختصاصي االجتماعي د. حسين الخزاعي 
أن مرحل�ة ما بع�د االنتهاء م�ن تربية األبناء “هو س�ن العطاء 

واالندماج االجتماعي وليس سن التقاعد”.
ويشير الى أن تلبية الحاجات االجتماعية والتقرب من الناس 
والتواصل معهم “من أكثر الحاجات في هذا الس�ن”، الفتا 

الى أنه قمة العطاء والطموح والنشاط.
ويضي�ف الخزاع�ي الى أن ه�ذا التحدي كبي�ر وينعكس 
عل�ى المجتمع بإيجابية كون ذلك يعتبر “احتياجا وليس 

رفاهية لألشخاص في مثل هذا العمر”.
من جانبه يبين االختصاصي النفسي التربوي د. موسى 
مطر أن سبب إقدام النساء على التعلم أو العمل التطوعي 
او ممارسة هواية ما بعد سنوات من االنقطاع،  شعورهن 
بنوع م�ن الرتابة والملل في حياتهن بعدما كانت منش�غلة 
ط�وال وقته�ا مع أوالده�ا وعائلتها، فبمج�رد تحللها من هذه 
المس�ؤوليات االجتماعية باتت تش�عر بفراغ كبير كونها كانت 

في دائرة مغلقة مقتصرة على عائلتها.
ويشير الى أنها باتت بحاجة الى أن تخرج من هذا االطار فلجأت 
لش�يء جديد تبرز م�ن خالله قدراته�ا، واصفا ه�ذا النوع من 

الشخصيات 
ب�“المتفائل�ة التي تس�تطيع أن تحدث تغييرا وتخرج نفس�ها 

من حالة الملل التي كانت قد تسبب لها اكتئابا فيما بعد”.
غي�ر أن مطر يرى بأنه “ال يجب أن تكون هذه النقلة من أجل 
امالء الفراغ فقط كونها ستعود له بعد أن تنتهي منه”، الفتا 
إل�ى أنه “ال بد من أن تكون قد بدأت بناء خطة حياتية جديدة 
كون ذلك س�يؤثر عليه�ا بعد ذل�ك ويريح جهازه�ا العصبي 

ويعطيها حالة من النشاط والعطاء”.

نساء يشغلن حياهتن
 وحيققن طموحاهتن بعد تربية األبناء

ً
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�أ فــــــــــــقي

عمــــــــودي

إكتش�فه  الرادي�وم  أن  ه�ل تعل�م 
الفيزيائي الفرنسي بياركوري 

وزوجته البولوني�ة ماري في عام 
.1898

النس�بية  نظري�ة  أن  تعل�م  ه�ل 
إكتشفها العالم األلماني األصل 

الفيزيائ�ي  الجنس�ية  واالميرك�ي 
البرت آنيشتاين الذي نشر هذه 

النظرية في العام 1905 م.
هل تعلم أن اس�تخدام الرادار ألول 

مرة كان في الحرب 
العالمية الثانية في العام 1939.

هل تعلم أن خسوف القمر يعني أن 
يحتجب نور القمر خلف الشمس 

فال يبدو أبداً.
اإلس�المي  العال�م  أن  تعل�م  ه�ل 

الخوارزمي اشتهر بعلومه 
إيج�اد  وراء  وأن�ه  بالرياضي�ات 

عمليات الجذر ويعطي المعادالت 
الرياضية األخ�رى وأنه هو مبتكر 

علم الجبر.

هل تعلم؟

كثيرا ما يحتاج األشخاص ضعاف البصر أو 
المكفوفون لمساعدة فورية دون أن يتوفر 
من يساعدهم، مما دفع شركة سويدية إلى 
تطوير تطبيق جوال يجعل هؤالء “يرون” 
يحم�ل  ال�ذي  اآلخرين.التطبي�ق،  بعي�ون 
اس�م Be My Eyes أو “كون�وا عيون�ي”، 
يقوم على فكرة بس�يطة هي إنش�اء صلة 
وصل بين المكفوف الراغب بمن يس�اعده 
والطرف اآلخر المستعد لتقديم المساعدة.

ويتأل�ف التطبي�ق م�ن مجموعتي�ن م�ن 
المس�تخدمين، هما فئة المساعدين وفئة 

ضع�اف البص�ر أو المكفوفي�ن، ويش�كل 
التطبي�ق الرابط بين الفئتين عبر مكالمات 
الفيديو.عندما يرغب المكفوف بالمساعدة 
يش�غل التطبيق والكامي�را الخلفية لهاتف 
آيف�ون ويتص�ل بمجموع�ة المس�اعدين، 
ليقوم أحدهم، بش�كل طوع�ي، بالرد على 
طلب�ه ومس�اعدته في تحديد م�ا يراه عبر 
مكالمة الفيديو.يض�م التطبيق حاليا نحو 
14 ألف شخص مستعد للمساعدة، و1200 
ش�خص مكف�وف، وه�و متوف�ر حالي�ا 

لهواتف آيفون فقط.

قدم إرين روبن جناح بايرن ميونيخ حامل 
لق�ب دوري الدرجة األول�ى األلماني لكرة 
القدم تفسيرا غريبا لإلصابة الغامضة التي 
تعرض لها في يده اليسرى أثناء المعسكر 
التدريبي للفريق في قطر قائال إن تمساحا 
عضه.ونشر موقع صحيفة بيلد األلمانية 
عل�ى اإلنترنت صورا لالعب الهولندي وقد 
ل�ف أصابع يده اليس�رى بش�ريط الصق.

ونقل عن روبن قول�ه “عندما كنت أخرج 
الكرة من حفرة قريبة من حمام السباحة 
قام تمس�اح بعضي!”ولم يفس�ر متصدر 
ال�دوري األلمان�ي مزاع�م روب�ن رغم أن 
التماس�يح ليست من الكائنات التي تعيش 
ف�ي قط�ر وه�ي دول�ة صحراوي�ة ومن 
المستبعد بشدة أن يتعرض أحد لعضة من 

تمساح هناك.

ليس فقط التثاؤب معدًيا، ولكن اإلحساس ببرودة 
الجو مع�دي أيًضا وفقا ألح�دث األبحاث الطبية 
التي أجراه�ا فريق م�ن الباحثي�ن البريطانيين، 
ف�إن رؤية أي ش�خص يرتجف تجعلك تش�اركه 
الش�عور بالبرد.ووج�د الباحث�ون ف�ي جامع�ة 
الذي�ن  المتطوعي�ن  أن  البريطاني�ة  ساس�كس 
شاهدوا أش�رطة الفيديو من الناس بأيديهم ماء 
بارد، لوح�ظ انخفاض درجة حرارة أجس�امهم 
بش�كل كبير وهو ما يش�ير إلى أن البشر عرضة 
لعدوى الش�عور بدرج�ات الح�رارة المنخفضة.

وقال الدكتور نيل هاريس�ون، أستاذ طب النفس 

واألعص�اب والمش�رف على تطوي�ر األبحاث إن 
مث�ل هذه التغي�رات الفس�يولوجية الالواعية قد 
تساعدنا في تعاطف مع بعضنا البعض في إطار 
المجتمع الذي نعيش فيه.وقام المش�اركون في 
الدراسة بمش�اهدة ثمانية أش�رطة من الجهات 
الفاعل�ة ووضع أيديهم في م�اء دافئ ثم بارد ثم 
تم قياس درجة حرارة أيديهم.وأوضح الباحثون 
أن أي�دي المش�اركين كان�ت أكثر برودة بش�كل 
ملحوظ عند مش�اهدة أش�رطة الفيديو الباردة، 
ومع ذلك فإن أش�رطة الفيديو الحارة لم تؤد إلى 

تغيير في درجة حرارتهم.

الرؤية
بعيون االخرين

متساح قطري 
يعض العبا

االهيام باجلريمة

محية »داش« االفضل عامليًا

فوائد
الفول

السوداني

عدوى الشعور
بالربد
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�لثور 

�ل�سرطان

�لعذر�ء

�لعقرب

�جلدي

حوت 

�حلمل

�جلوز�ء

�ال�سد

�مليز�ن

�لقو�س

�لدلو

مهنياً:تناق�ش اليوم الكثير من 
األمور التى تتعلق بشراكة عمل 

جديدة 
عاطفياً:كن صريحاً مع الحبيب 

وال تعطيه أية تلميحات. 

مهنياً:أوضاع�ك المادي�ة جيدة 
الي�وم وتحص�ل على مكاس�ب 

مربحة 
عاطفياً:علي�ك أن تج�د حل�ول 

سريعة وإال خسرت الحبيب.

التغي�رات  م�ن  مهنياً:الكثي�ر 
تك�ون  الت�ى  اإليجابي�ة 

لصالحكاليوم 
عاطفياً:الرومانس�ية تعم على 
حياتك العاطفية وتقضي أجمل 

األوقات .

مهنياً:الكثير م�ن األعمال التى 
تضغ�ط عليكالي�وم وال تعرف 

من أين تبدأ 
أس�رار  عل�ى  عاطفياً:حاف�ظ 
الحبيب وال تبددها في الثرثرة.

مهنياً:تتحمل خالل هذه الفترة 
الكثي�ر م�ن المس�ؤوليات وال 

تعرف من أين تبدأ 
عاطفياً:حاذر من كالمك كي ال 

تجرح الحبيب بتصرفاتك. 

مهنياً:علي�ك أن تح�اول تغيي�ر 
عاداتك ف�ي العمل بما يناس�ب 

زمالئك 
ف�ي  الحبي�ب  عاطفياً:تج�ادل 
الكثير من األمور مما يسبب له 

التعب واإلرهاق.

مهنياً:تمر بمرحلة حساسة في 
العم�ل وال تعرف كي�ف تتعامل 

معها
عاطفياً:رك�ز ف�ي عالقت�ك مع 
الحبيب فتصرفاتك الطائشه قد 

تبعده عنك.

مهنياً:تعتب�ر هذه الفترة نقطة 
تحول هامة في وضعك بالعمل 
معك  الحبيب  عاطفياً:تصرفات 
عفوي�ة ف�ال تأخذه�ا عل�ى أي 

محمل.

مهنياً:تضطر اليوم للتعامل مع 
قضايا وامور ال تحبها

عاطفياً:األج�واء متوت�ره م�ع 
الحبي�ب خالل ه�ذه الفتره وال 

تعرف من أين تبدأ بها. 

مهنياً:تمتلئ بالنشاط والحيوية 
والقدرة على التعامل مع األمور 

بجدارة 
عاطفياً:تعي�ش أجواء س�عيده 

بقرب الحبيب وتتقرب منه. 

مهنياً:تعامل م�ع قضايا العمل 
بجدية وال تهملها 

ك�ن  البع�د  م�ن  عاطفياً:ب�دل 
صريحاً مع الحبيب وأخبره بما 

يزعجك.

مهنياً:ال تض�ع ثقتك كلها بأحد 
األش�خاص بل عليك أن تتوخى 

الحذر
عاطفي�اً:ال تك�ن كثي�ر العتاب 

وإال ابتعد عنك الحبيب.

ت
ـــا

وم
عـلـ

مـ
ـة

امـ
ــــ

ــــ
يحتوي الفول الس�وداني على عناصر عـ

لصّح�ة  وفائ�دة  قيم�ة  ذات  غذائّي�ة 
اإلنسان ،فهو غني بالبروتين واأللياف 
واألمالح المعدنية ) فوس�فور ، حديد 
 )  ، صودي�وم   ، بوتاس�يوم   ، ي�ود   ،
وفيتامين�ات كثي�رة، وكربوهي�درات 

وعناصر معدنية .
كما أّن القش�رة الخارجي�ة التي تغلّف 
حّبة الفس�تق تحتوي عل�ى الكثير من 

عناص�ر األغذي�ة ومضاّدات األكس�دة 
الت�ي تفيد وتغّذي البش�رة وتقيها من 
عوام�ل الجو الخارجي�ة وتحميها من 

الهرم والتجاعيد .
فوائد الفول السوداني :

يعمل على تخفيض نس�بة الس�كر في 
الدم .

مفي�د لالطف�ال فهو يمده�م بالطاقة 
وينشط الذاكرة ويساعد على الذكاء .

يعم�ل عل�ى خف�ض اإللتهاب�ات ف�ي 
الجسم .

يعم�ل عل�ى تقوي�ة الدم�اغ وزي�ادة 
التركيز والنشاط الذهني .

مفيد للم�رأة الحام�ل ولصحة جنينها 
لغناه بالفيتامينات والمعادن .

بالنوب�ات  اإلصاب�ة  نس�بة  يخف�ض 
القلبية .

مفي�د لألوعية الدموية التي تعمل على 

تروية القلب وتزويده بالدم .
يحت�وي على م�واد كيميائي�ة تكافح 

مرض السل .
يعتبر غذاء مفيد لالعبي كمال األجسام 

والعضالت .
يحمي من اإلصابة بمرض الزهايمر .

يس�تخدم زيته في العالجات الطبيعية 
ف�ي أمراض الش�لل كما أن�ه ينمي من 

الكتلة العضلية للجسم .

يس�اعد عل�ى التخل�ص م�ن إلته�اب 
المفاصل .

يرفع مناعة الجسم ويقويه .
يحمي م�ن أم�راض القل�ب واألوعية 
الدموية ويخفض نسبة الكوليسترول 
بال�دم ويحم�ي األوعي�ة الدموي�ة من 

اإلنسداد والنشفان .
الش�يخوخة ويج�دد  يؤخ�ر أع�راض 

األنسجة والخاليا التالفة .

1 – إح�دى الق�ارات – عمل إبداعي 
–

 2 – عبَّأ – شاعر مرسحي فرنيس 
 3 – مخرج مرصي –

 4 – ش�هر هجري – عكس�ها أسم 
علم مؤنث –

 5 – متشابهة – مقياس أريض –
 6 – أدركت – حل محل –

 7 – عملة عربية – يفقد وعيه –
 8 – أسم علم مذكر – من الفاكهة 
 9 – أسم موصول – شاعر التشييل 

الراحل .

1 – بح�ار ورائ�د إيطايل ق�ام بعدة 
العال�م  إىل  إستكش�افية  رح�الت 

الجديد – كرب –
 2 – دخول – رفعة –

 3 – راهب رويس مشهور –
 4 – نهر أوروبي –

 5 – عاصمة أوروبية –
 6 – متشابهة – هرب –

 7 – غفلة ونس�يان – دولة أمريكية 
جنوبية –

 8 – عاصمة أوروبية – عنق –
 9 – متشابهة – مطربة لبنانية .

المكونات
زبدة - نصف كوب )أي 113 غرام(
حليب سائل - كوبان )أي 480 مل(

بيض مفصول الزالل عن الصفار - 4
سكر بودرة - كوب وربع

دقيق - كوب
خالصة فانيليا - ملعقة صغيرة

ماء - ملعقة كبيرة
نصائح

- حت�ى بع�د أن تب�رد الكيك�ة تمام�اً 
س�تكون ناضجة من الخارج وس�ائلة 

من الداخل.
طريقة العمل

1 - ذّوبي الزبدة واتركيها جانباً.
2 - ف�ي ق�در، س�ّخني الحلي�ب م�ع 
الفانيلي�ا حتى يصب�ح دافئ�اً فقط ثّم 

اتركيه جانباً.

3 - أخفق�ي زالل البي�ض جي�داً حت�ى 
ش�بيه  رغ�وّي  مزي�ج  إل�ى  يتح�ّول 

بالميرانغ. أتركيه جانباً.
4 - في وعاء، أخفقي صفار البيض مع 

السكر جيداً حتى يصبح فاتح اللون.
5 - أضيف�ي الزب�دة المذّوب�ة والم�اء 

واخفقي قليالً.
6 - ضعي الدقيق واخلطي حتى تمتزج 

المكونات.
7 - أس�كبي بب�طء الحلي�ب الممزوج 

بالفانيليا واخلطي جيداً.
8 - أضيف�ي زالل البي�ض مع تقس�يم 
الكمي�ة على عّدة مراح�ل والخفق بين 

اإلضافة واألخرى.
9 - أس�كبي الخلي�ط ف�ي قال�ب كي�ك 

مدهون بالزبدة.
10 - إخب�زي القالب في ف�رن محّمى 
جي�داً على ح�رارة 150 درج�ة مئوية 

ل�45 أو 60 دقيقة.
11 - س�تحصلين على كيكة ذهبّية من 
فوق وطّري�ة قليالً من الداخل بس�بب 

قوام الكاسترد.
12 - أترك�ي الكيك�ة تب�رد تماماً قبل 

تقطيعها.
13 - يمكنك أن تزّيني الكيكة بالس�كر 
البودرة أو تقّدمينها إلى جانب صلصة 

الكراميل

صنف�ت حمي�ة داش للع�ام الخامس ع�ى التوايل 
كأفضل حمي�ة مفي�دة لصحة اإلنس�ان. وقامت 
بالتصني�ف مؤسس�ة »ي�و إس ني�وز آن�د وورلد 
ريبورت«، ويعد أهم التصنيفات التي يعتمد عليها 
خرباء التغذية، يف ما يتعلق بأسلوب الغذاء السليم 
لإلنس�ان.وباملقارنة م�ع أكث�ر من س�ت حميات 
غذائية من حيث الس�عرات املوج�ودة فيها ومدى 
فائدتها عى صحة اإلنس�ان، قلب�ه، دماغه ودمه، 
حلت »حمية داش« باملرتب�ة األوىل.والحمية، التي 
ظه�رت من�ذ نحو 8 س�نوات كن�وع م�ن النظام 

الغذائ�ي املت�وازن يعتمد ع�ى أنواع م�ن األطعمة 
الصحية كالخرضاوات والفواكه والحبوب الكاملة، 
تق�وم عى تقس�يم ما يتناوله اإلنس�ان لحصص، 
اعتمادا عى قيمة السعرات الحرارية فيها، وحاجة 
اإلنس�ان اليومية منها.وتربع�ت تلك الحمية اليوم 
ع�ى قائمة أفض�ل الحميات عى اإلط�الق لصحة 
اإلنس�ان وخاصة ملرىض ارتفاع ضغ�ط الدم الذي 
يه�دد واحد م�ن بني كل ثالثة أش�خاص، ويحصد 
سنويا.وحس�ب  ش�خص  مالي�ني  تس�عة  أرواح 
خ�رباء التغذية فإن حمي�ة داش تقوم عى خفض 

ضغط الدم وأيضا الحفاظ ع�ى املعالت الطبيعية 
للكوليس�رول إضاف�ة لدوره�ا الفع�ال يف صحة 
الكب�د والكى.ويف تصنيف مؤسس�ة »يو إس نيوز 
أند وورل�د ريبورت« العاملية املعني�ة بالتصنيفات 
والتحليالت التعليمية، حل�ت حمية داش يف املركز 
األول كأفضل الحميات منذ خمس سنوات، وتلتها 
حمية TLC املعنية بخفض الكوليس�رول الضار، 
ثم الحمية املتوسطية املفيد لصحة القلب، وحمية 
وي�ت ووترشز الت�ي تراقب ال�وزن، وأخريا حمية 

مايو كلينيك لحرق الشحوم.

لم يع�د االعراف بارت�كاب جريمة أمرا 
»مس�تحيال«، ففي حدث يشبه قصص 
أف�الم الخي�ال العلمي، نجحت دراس�ة 
علمية قام خاللها أطباء نفسيون بزرع 
»ذاك�رة وهمي�ة« لعرشات األش�خاص 
وإقناعهم بأفكار خاطئة بأنهم ارتكبوا 
جريم�ة أو تعرض�وا ملواق�ف خطرية أو 
محزنة، لم تحدث يف الواقع.ونجح فريق 
البح�ث بإقن�اع »أدمغ�ة« 60 ش�خصا 
بأنه�م ارتكب�وا جرائ�م لم تح�دث، من 
خالل سلس�لة »لقاءات ودي�ة« أجريت 

معهم.
وش�ارك يف البحث 60 طالبا جامعيا بعد 
أن حص�ل العلم�اء عى موافق�ة أولياء 

أموره�م، الذي�ن أم�دوا العلم�اء أيض�ا 
بمعلوم�ات وأح�داث حقيقي�ة تعرض 
له�ا ه�ؤالء الط�الب يف حياتهم.وأجرى 
العلماء 3 لقاءات مع كل طالب، استمر 
كل منه�ا ل� 40 دقيقة، ع�ى أن يفصل 
أسبوعا بني كل لقاء، حسب ما أوضحت 
صحيف�ة »إندبندن�ت« الربيطانية.وت�م 
مجموعت�ني،  إىل  املش�اركني  تقس�يم 
30 منه�م ت�م إقناعه�م بأنه�م ارتكبوا 
جريمة لم تحدث، بينما تم إخبار ال� 30 
اآلخرين بأنهم تعرضوا ملوقف محزن أو 
مؤلم مث�ل تعرضهم لهجوم من كلب أو 
تعرضهم إلصابة جسدية أو لخسارة يف 
املال.وقال�ت الباحثة املش�اركة يف هذه 

الدراس�ة، جولي�ا ش�او، إن�ه طلب من 
املش�اركني تقديم تفاصيل غري حقيقية 
من خ�الل اس�تخدام الباحث�ني لبعض 
الوقائ�ع غري الحقيقي�ة، واالعتماد عى 
تقنيات اسرجاع الذاكرة الضعيفة لدى 
املشاركني.وخالل اللقاء األول، تم إخبار 
الط�الب عن 3 أحداث وقعت يف حياتهم، 
اثنان منه�م وقعا بالفعل، بينما ش�كل 
الثالث تجربة غري حقيقية أو »جريمة« 
منه�م  وطل�ب  فع�ال،  يرتكبوه�ا  ل�م 
تقدي�م مزيد من التفاصيل بش�أن هذه 
األحداث.وخالل اللقاءين الثاني والثالث 
طلب أيضا م�ن الطالب تقديم مزيد من 

التفاصيل عن هذه األحداث.
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مدينة األندلس السكنية يف البرصة 
حل�م يتجس�د اىل حقيق�ة مدهش�ه 
ومفرحة ت�رح الصدر وترس الناظر 
وتب�ر بالخ�ر املقب�ل ع�ى طري�ق 
معالج�ة ازمة الس�كن يف قيام رصح 
معماري يمث�ل الروع�ة يف التصاميم 

والدق�ة يف البن�اء .
وه�ذة املدين�ة الكب�رة املرتامي�ة 
االطراف تعد أول مروع اس�تثماري 
يف قط�اع الس�كن ،عمل�ت  محافظة 
وس�هلت  ودعم�ت  علي�ه  الب�رصة 

الكثرمن الخطوات للركة املنفذة 
ومروع مدينة األندلس الس�كنية 
الب�اروك  رشك�ة  بتنفي�ذه  تق�وم 
وتموي�ل  وبرعاي�ة  البن�اء  ملق�اوالت 
وضم�ان مرصف اياف اإلس�امي يف 
منطق�ة ط�اع الحم�زة بقض�اء ابو 
الخصي�ب يف محافظ�ة البرصة  وهو 
يض�م اكثر من )500( وحدة س�كنية 
افقية )منازل( و )344( شقة سكنية 
بمختلف االحجام واملواصفات و)40( 
فيا متميزة كبرة مع مس�بح داخيل 
لكل منه�ا, اضافة اىل حدائق وماعب 
اطف�ال ومدرس�ة ابتدائية ومدرس�ة 
متوس�طة وحضانة اطف�ال وروضة 
اطف�ال ومس�توصف صحي وس�وق 
تجاري داخل املدينة ومسجد ومواقف 
الحدائ�ق  داخ�ل  وأكش�اك  س�يارات 

العامة .
 اذ تمتلك رشكة الباروك فريق عمل 
هنديس وفن�ي وخدمي  متميز لتنفيذ 
إدارة  أعلن�ت  وق�د  امل�روع  وادارة 
م�روع مدينة األندلس انها س�لمت 
أوىل وحداته�ا الس�كنية املنج�زة من 

البيوت وهي جاهزة تماما للسكن.
اكد ذلك املهندس غازي أس�د املدير 
املنف�ذة  الب�اروك  لرك�ة  املف�وض 
واملس�تثمرة للم�روع .مضيف�ا :ان 
ه�ذه الب�رى تأت�ي بعد ان قس�منا 
امل�روع اىل ثاث مراح�ل وقد تم بيع 
الوح�دات الس�كنية ضم�ن املرحلتني 
األوىل والثاني�ة ع�ى املواطن�ني الذين 
توافدوا بش�كل كبر عى رشائها  منذ  
بدايات العمل يف املروع ونؤكد بأذن 
الل�ه ان املرحل�ة الثاني�ة ستس�لم اىل 
املواطنني بعد  اشهر من املرحلة األوىل 
وكذلك بالنس�بة للمرحل�ة الثالثة اما 
بالنس�بة لبنايات الشقق فسنسلمها 
منجزة بش�كل كامل ضمن 3 مراحل 
اذ سنسلم كل )4( اشهر مرحلة منها 
هي عبارة عن )120( شقة ، علما ان 
ادارة املروع تسلمت مساحة اضافية 
تبل�غ )48( دونم�ا اضيف�ت ملدين�ة 
األندل�س الس�كنية وهيأناه�ا لتنفيذ 
)700( وح�دة س�كنية جديدة ليكون 
املجموع الكيل للمدينة )1550( وحدة 

س�كنية اضاف�ة اىل املرك�ز التج�اري 
الذي والذي س�يتم انج�از بنائه خال 

عامني .وكشف  املدير املفوض لركة 
الب�اروك ايضا بأن م�ا يميز املروع 
دائ�رة  يف  مس�جلة  األرض  ان  ه�و 

التس�جيل العقاري باس�م املس�تثمر 
)رشك�ة الباروك للمق�اوالت( كما تم 

تخصي�ص محط�ة كهرب�اء خاص�ة 
بمدين�ة األندلس الس�كنية م�ن قبل 
محافظ�ة الب�رصة  وادرج�ت حينها  

ضمن مشاريع 2014 كما ان خطوط 
امل�اء متوف�رة تماما للمدين�ة وهناك 

رشك�ة باب�وش الهندية تنف�ذ حاليا 
اعم�ال الش�وارع الرئيس�ة املحيط�ة 
بمدينة األندلس وتم ايضا التعاقد مع 

هذه الرك�ة الهندي�ة لتنفيذ اعمال 
والبنى  للمدين�ة  الداخلي�ة  الش�وارع 
التحتية فيها وس�تكون املرحلة األوىل 

للتنفيذ جاهزة خال فرتة بسيطة  .
وكان  غازي اس�د  ق�د بني يف وقت 
س�ابق ان مجلس محافظ�ة البرصة 
اص�در ق�راره املرق�م )576( وال�ذي 
يتضمن ان محافظة البرصة هي التي 
ستقوم بتنفيذ مشاريع البنى التحتية 
مل�روع مدين�ة االندل�س الس�كنية 
املماثلة  وملشاريع االستثمار السكني 
يف املحافظ�ة ولذلك الرك�ة  بدورها  
خفضت اسعار البيع لجميع وحداتها 
السكنية للتخفيف عن كاهل املواطن 
انس�جاما مع قرار مجلس املحافظة 
ووجدن�ا ان هذه املب�ادرة قد تأخرت 
عملي�ات تنفيذه�ا حت�ى اآلن وه�ي 
مب�ادرة رائع�ة من الحكوم�ة املحلية 
وكم�ا تعلمون اننا ماض�ون يف تنفيذ 
اعمالنا يف انجاز بن�اء مدينة االندلس 
السكنية بشكل رسيع ودقيق ونحتاج 
اىل تفعيل قرار املجلس املوقر يف تنفيذ 
البن�ى التحتية التي هي جزء مهم من 

مروعنا .
ع�ى  الس�كني  املجم�ع  يذك�ران 
العم�ارات  م�ن  مختلف�ة  نوعي�ات 
تصميم ومساحة  فضا عن الوحدات 

السكنية املفردة.
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