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الـشـعـب يـنـتـصـر
التظاهرات مستمرة حتى تحقيق »اإلصالح«.. وتخوفات من تسويف المطالب

     المستقبل العراقي / فرح حمادي

أقر مجلس النواب العراقي، أمس الثالثاء، 
حزم�ة اإلصالح�ات الهادف�ة إل�ى مكافحة 
الفساد، بعدما صادقت عليها حكومة رئيس 

الوزراء حيدر العبادي في وقت سابق.
وبعد تالوة رئيس مجلس النواب العراقي 
س�ليم الجب�وري ورق�ة اإلصالح�ات، ف�ي 
جلس�ة متلفزة، دعا الن�واب للتصويت برفع 
األي�دي، ليعل�ن بعد ذلك انه »تم�ت الموافقة 
باإلجم�اع«، ف�ي الجلس�ة التي ش�ارك فيها 
297 نائبا من اصل 328. واقتصرت الجلس�ة 
التي دام�ت قرابة ثالثين دقيق�ة فقط، على 
تالوة اإلصالحات من دون اي نقاش حولها، 

قب�ل التصويت عليه�ا. وكان الجب�وري قال 
ف�ي افتت�اح الجلس�ة متوجه�ا للن�واب »إن 
ش�عبكم ينتظر منك�م ان تقفوا مع�ه اليوم 
وأنتم ابناؤه، وقد انتخبكم لمثل هذا اليوم«. 
وأضاف »إن ثقة الش�عب بك�م عظيمة وهو 
ينتظ�ر منكم الكثير واتمنى ان تكون خطوة 
اليوم األولى وليس�ت األخيرة، وان نس�تمر 
بنهج اإلصالح«. وخصصت الجلسة لسلسلة 
الخطوات اإلصالحية الت�ي اقرتها الحكومة 
بعد اس�ابيع من تظاهرات ش�هدتها مناطق 
عدة أبرزها بغداد، وطالب خاللها المحتجون 
بتحسين الخدمات ال سيما المياه والكهرباء، 
ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في 
دوائ�ر الدولة. وتلقت ه�ذه المطالب جرعة 

دع�م مهم�ة الجمع�ة م�ع دع�وة المرج�ع 
الديني الس�يد علي السيس�تاني، الذي يتمتع 
بتأثير وازن في السياس�ة العراقية، العبادي 
إل�ى أن يك�ون »اكثر ج�رأة وش�جاعة« ضد 
الفس�اد، وذل�ك عبر اتخ�اذ »ق�رارات مهمة 
وإج�راءات صارم�ة ف�ي مجل�س مكافح�ة 
الفس�اد وتحقيق العدالة االجتماعية«.وقدم 
العب�ادي خطة تتضم�ن إج�راءات للحد من 
الفساد وتوفير المال، وتشمل إلغاء مناصب 
ن�واب رئي�س الجمهورية ورئي�س الوزراء، 
باإلضاف�ة إل�ى إنه�اء حصص األح�زاب في 
المناص�ب الحكومية، وإعادة فتح تحقيقات 

في الفساد.
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      المستقبل العراقي / نهاد فالح

اعل�ن المكتب السياس�ي لالتح�اد الوطني 
الكردس�تاني، الي�وم الثالث�اء، ع�ن موافقت�ه 
على المش�روع الذي طرحه نائ�ب امينه العام 
برهم صال�ح لحل االزمة السياس�ية في اقليم 
كردستان، واكد أنه يتضمن الموافقة على تمديد 
والية رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني 
لس�نتين بشروط، فيما اكد رفض فكرة تحويل 

كردس�تان الى ادارتين. وقال المتحدث باس�م 
المكت�ب عم�اد احم�د خ�الل مؤتم�ر صحفي 
عق�ده عقب انتهاء اجتماع المكتب السياس�ي 
لالتح�اد في كرك�وك، إن »المكت�ب وافق على 
مش�روع نائب االمين العام برهم صالح بشأن 
والية رئيس االقليم مس�عود البارزاني بغالبية 
االصوات«.واض�اف احم�د ان »االتح�اد يؤك�د 
عل�ى النظ�ام البرلمان�ي وينظر ال�ى البرلمان 
كمؤسس�ة ش�رعية منتخب�ة من قبل الش�عب 

الكردس�تاني«، مش�دداً عل�ى انه »م�ع عملية 
التواف�ق والح�وارات وس�يواصل اجتماعات�ه 
مع االطراف االخرى للتش�اور لغرض التوصل 
للتوافق«. واش�ار احمد ال�ى ان »حزبه يرفض 
فكرة تحويل كردستان الى ادارتين ويرفض ان 
تتحول المشاكل الحالية الى امور اعمق أو كما 

يروج البعض الى اقتتال داخلي«.
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االحتاد الكردستاين يضع »رشوط« أمام التجديد لبارزاين
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تدعو وزارة الش�باب والرياضة – دائرة االس�تثمار 
والتمويل الذاتي كافة املستثمرين االجانب والعرب 
والعراقيني بمراجعة الدائرة – قسم النافذة الواحدة 
الكائنة باملدينة الشبابية يف شارع فلسطني لالطالع 
ع�ى الف�رص االس�تثمارية املتوفرة ع�ى االرايض 
الشاغرة ضمن املدينة الرياضية يف محافظة كربالء 
املقدسة وفقاً لقانون وزارة الشباب والرياضة رقم 
)25( لس�نة 2011 وقانون االستثمار العراقي رقم 

13 لسنة 2006 املعدل وكما ييل:
1 - مدينة ألعاب

2 - مدينة ألعاب مائية.
3 - مجموعة من املوالت التجارية.

4 - أي رؤيا استثمارية اخرى تتفق مع رؤى واهداف 
وزارة الشباب والرياضة.

اعالن

مدير عام دائرة االستثامر والتمويل الذايت
Investment4youth@yahoo.com
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الزبيدي حيقق مطالب رشكة املوانئ: توزيع أرايض وتعيني 850 من أبناء العاملني
       بغداد / المستقبل العراقي

انطالق�ا  م�ن ح�رص وزي�ر 
النقل باقر الزبيدي  بتلبية مطالب 
موظفي الش�ركة العامة للموانئ 
المشروعة وفق ما كفله الدستور 
الحري�ات  لحماي�ة  العراق�ي 

والحقوق.
مدي�ر  الزبي�دي  وج�ه  فق�د 
عام الموان�ئ باتخ�اذ اإلجراءات 
القانوني�ة لتلبية ه�ذه المطالب 
العامة  وأبرزها مفاتح�ة األمانة 
الس�تثناء  ال�وزراء  لمجل�س 
العقارات الواقعة في المقاطعات 
45 ،39/1،40 والعقارات الواقعة 

ف�ي خ�ور الزبي�ر وأم قص�ر من 
ق�رار مجلس الوزراء 317 لس�نة 
2011 والمس�جلة باسم الشركة 
بجن�س  والمف�روزة  المذك�ورة 
العقار )سكن( حيث تم بيع قسم 
منها )س�ابقاً( لمنتسبي الشركة 
والت�ي ت�روم بيع المتبق�ي منها 
على منتس�بيها أس�وة ب�وزارات 
النف�ط والمالي�ة وأمان�ة بغ�داد 
واألوق�اف وعدد من دوائر الدولة 
األخرى وحال حص�ول الموافقة 
توزي�ع األراضي  س�يتم رس�مياً 
على المستحقين من الموظفين.

تم�ت  وان  س�بق  ان�ه  علم�اً 
مفاتح�ة االمان�ة العامة لمجلس 

الوزراء لغرض توزيع اراضي ابي 
صخي�ر العائ�دة للش�ركة العامة 

للموانئ الى الموظفين
مطال�ب  بخص�وص  أم�ا 
الموظفين من تحديد جدول زمني 
لتعيي�ن أبناءه�م فقد ت�م تحديد 
850 درج�ة وظيفية في الموانئ 
وأعلنت من خ�الل موقع الوزارة 
وفق استمارات أعدت لهذا الغرض 
وحالي�اً يت�م فرزه�ا وتدقيقه�ا 
م�ن قب�ل دائ�رة المفت�ش العام 
ف�ي وزارة النقل وس�يتم إحالتها 
إل�ى لجن�ة المقابلة في الش�ركة 
العراقية لغرض  العامة للموان�ئ 
التعيين وفق الشروط المطلوبة.

كما أكد الوزير على أهمية توزيع 
األرباح عل�ى الموظفين وبجهود 
اس�تثنائية تم توزي�ع مبلغ قدره 
21 ملي�ار دين�ار قبل عي�د الفطر 
المبارك وش�مل التوزيع أكثر من 
عش�رة  االف موظف من الموانئ 
وان الموض�وع متاب�ع االن م�ع 
دي�وان الرقاب�ة المالي�ة لغ�رض 
الختامي�ة  الحس�ابات  إكم�ال 
لألع�وام 2013 و2014 م�ن اجل 
توزيع الوجبة الثانية مع األرباح 

على الموظفين.
اضاف����ة ال�ى تحدي�د آلي�ة 
وف�ق  الع�الوة  ومن�ح  للترفي�ع 
القانون وعدم الس�ماح بغبن اي 

موظف يستحقها.
تط�رق  أخ�رى  جه�ة  وم�ن 
مدي�ر عام الموان�ئ عن موضوع 
الت�ي  اإلدارة  انتخاب�ات مجل�س 
ج�رت قب�ل أش�هر قليل�ة والتي 
تمخضت ع�ن انتخاب�ات مجلس 
عالي�ة  وبمهني�ة  الش�ركة  ادارة 
بحض�ور  االنتخاب�ات  وج�رت 
وسائل االعالم والجهات الرقابية 
وتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 

بطريقة ديمقراطية شفافة.
علماً ان موض�وع االنتخابات 
يتم اس�تناداً الى قانون الشركات 
 1997 لس�نة   22 رق�م  العام�ة 

المعدل.

التظاهرات بني »الرشقية« و«الغربية«!
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
م�ن يش�اهد س�احة التحري�ر واعتصام 
المناطق الغربي�ة وما تال اعتصامها وما يلي 
اعتصام الش�رقي يلحظ ان ثمة فروقا هائلة 

في المشهدين!.
الفروق الثمانية التي قرأتها ربما تكون من 
بين فروق هائلة تس�تحيل على العد والحصر 
ال الننا في الش�رقية واالعتص�ام الذي جرى 
ف�ي الغربية من�ذ عامين ف�ي الطريق الدولي 
بين العراق واالردن بل الن طبيعة النهج الذي 
س�ار عليه المحتجون في المشهدين مختلف 
واش�ر على طبيعة »الخارط�ة« التي تحركت 
عليه�ا التوجه�ات المجتمعي�ة والسياس�ية 
للقوى التي كان�ت وراء اخراج الجمهور الى 

العلن والشارع.
يمكن ان نس�جل للش�رقية انه�ا لم ترفع 
صور الرئيس التركي المتجهم اردوغان الذي 
رفعت صوره في الغربية وانا هنا اس�تغرب 
من اخوتن�ا في الغربية قب�ل عامين من االن 
كيف يرفعون صور رجل تركي في تظاهرات 

مجموع�ة  عل�ى  احتجاجي�ة  عربي�ة 
م�ن المطالب الت�ي اتفقنا من�ذ البداية 
على صحة الكثير منه�ا وحقانية عدد 

اخر؟!.
المعتق�ل  النائ�ب  ان  اتذك�ر كي�ف 
احم�د العلوان�ي يص�رخ ف�ي الجموع 

المحتشدة في الساحات ان حان الزحف على 
بغ�داد الخ�راج العج�م منها ف�ي كناية على 
الشيعة العرب اهل العراق ومادته المحورية 
ولحمته وسداه فيما كانت الغربية ترفع منذ 
الجمعة االولى وليس�ت الثاني�ة صورة رجل 
تركي لم يس�بق له ان زار الرمادي او ش�رب 
الش�اي العراقي المهيل ف�ي الرطبة وحديثة 

والشرقاط!.
ل�م ترفع ص�ورة للعب�ادي بالمقلوب في 
تظاه�رات الش�رقية ب�ل كانت هنال�ك رغبة 
عن�د كل الذي�ن التقتهم الفضائي�ات العربية 
واالجنبية والعراقية ان يتولى الرئيس تنفيذ 
الئح�ة المطال�ب المجتمعية التي ن�ادت بها 

»الثورة«.
ل�م ترف�ع ص�ورة س�جينة عراقي�ة ف�ي 
الشرقية رغم وجود س�جينات الن المطالب 
المكتوبة في الئحة المطالب وثقافة الرجال 

ش�يء وان ترفع صورة س�جينة تم اعتقالها 
بس�بب تعاونه�ا م�ع زوجه�ا االرهاب�ي او 
المنظم�ة ف�ي خلي�ة داعش�ية او الت�ي ت�م 
اعتقاله�ا وهي تحمل التي ان تي والس�يفور 

شيء اخر.
ان س�احة التحرير اختلفت عن تظاهرات 
الغربية في الطبيعة والنهج وترتيب المطالب 
واولوي�ات المواطن ولم تش�تغل على النهج 
الطائفي وتوتي�ر االجواء به�ذه الروح التي 

تفرق والتجمع وتفتت وال توحد.
س�ر االختالف في الروح الوطنية العامة 
الت�ي ناهضت الفس�اد وتحركت على اس�س 
المشكلة السياسية في البلد في الشرقية وفي 
ال�روح الداعش�ية التي س�ربها البعض ممن 
ارتبط بالسياس�ة التركية والعربية الطامحة 
الى قتل التجربة العراقية كما في الس�عودية 
وقطر والغى صفة االعتراض السياس�ي في 
التظاهرة الغربية وم�ع ذلك ذهبت الحكومة 

العراقي�ة ب�وزراء ومس�ؤولين عراقيين الى 
الرمادي وحققت الكثير من المطالب واطلق 
س�راح االالف الذين ت�م التحف�ظ عليهم في 

فترات لصلتهم باالرهاب.
تحرك الشباب في الشرقية ولم نر معمما 
واحدا او ش�يخا في الح�وزة العلمية يحرض 
الن�اس عل�ى القت�ل والتدمير وقط�ع الطرق 
والجي�ش  العراقي�ة  الش�رطة  واس�تهداف 
واالجه�زة االمنية وكان�ت المطال�ب تتعلق 
بالفس�اد ومكافحة المفسدين بنفس الشدة 
التي يكافح فيها االرهابيون وكانت المطالب 
ايضا قائمة في التلكؤ وغياب الكفاءة والفقر 
والبطال�ة واالهم اخراج القي�ادات المتنعمة 
م�ن المربعات االمني�ة وبيوت المس�ؤولين 
العراقيي�ن الس�ابقين والعي�ش م�ع الن�اس 
ومواجه�ة االخطار الت�ي يواجهها المواطن 
العراق�ي بش�كل يوم�ي ولي�س العي�ش في 
البروج والمربعات االمنية والحديث المتنعم 

من ب�روج عاجية عن »العدال�ة االجتماعية« 
ودولة االمام عل�ي »ع« والعيش مع الفقراء 
في العصر االس�المي االول بينما وال ذرة من 
عدال�ة عل�ي او تواضع�ه تجدها ف�ي وجوه 

المسؤولين والقادة السياسيين وابنائهم!.
ل�م نقرا كلمة« ارحل« ف�ي ثقافة والئحة 
اعت�راض المطالبي�ن بالتغيي�ر ف�ي س�احة 
التحرير!.ه�ذا يعن�ي ان العبادي هو مرش�ح 
االغلبية المعترض�ة وداعية الحقوق المدنية 
وليس داعي�ة حزب الدعوة االس�المية وهنا 
اقول للعبادي وانا الداعية الس�ابق في حزب 
الدعوة االس�المية.. ارحل ع�ن حزب الدعوة 
مع جل احترامي لمس�يرة الح�زب وتاريخه 
االس�المي ال الن الحزب فيه شبهة فقهية او 
سياس�ية ابدا بل اطالب�ه بالرحيل عن الحزب 
لتش�كيل محور دعاة الحقوق المدنية ويضم 
كل المعترضي�ن على الفس�اد الس�اعين الى 
قي�ام حكوم�ة العدال�ة والمس�اواة م�ن كل 

الفئ�ات والتوجه�ات وس�يرى العب�ادي كم 
ع�دد اعض�اء ه�ذا الح�زب اذا ماتش�كل في 
الي�وم التالي.العالقة بين الجيش والش�رطة 
والمتظاهري�ن ف�ي بغداد الش�رقية اختلفت 
وس�جلت فرق�ا هائ�ال عم�ا كان م�ن عالقة 
المتظاهرين بالغربية مع الجيش والشرطة.. 
في االولى ت�م توزيع الماء على المتظاهرين 
وف�ي الثانية س�ال الدم وس�قط متظاهرون 
واحرق�ت خيام وطورد من طور واكتش�فت 
االجهزة االمنية خلال واضحا في نظام االمن 
عبر تسلل االالف من الدواعش الى التظاهرات 
وفيه�م ق�ادة ميداني�ون ومانش�هده اليوم 
ف�ي الرمادي من معارك وس�يطرة الدواعش 
على القس�م االكبر من المدين�ة اال دليل على 
اخت�راق كبي�ر للوض�ع االمن�ي ف�ي المدينة 
وان ج�زءا كبيرا من التظاه�رات كان يخفي 
سيوف داعش في ثياب المراديين كما اخفى 
بن ملجم المرادي س�يفه في مس�جد الكوفة 

وربما التقى المش�هدان بعد 1435 س�نة في 
معادلة االعتراض السياس�ي واالخر الدموي 

فهذا مرادي وهذا رمادي!.
لم ار معمما يرتقي المنبر ويوتر االجواء 
ب�ل رايناهم بين المتظاهرين والحر الش�ديد 
يقتلهم وه�م يدافعون ع�ن االم المحرومين 
ويطالبون بتنفيذ الئحة الحقوق ويعترضون 
على نظام الفساد والمفسدين وهم كما يقال 
من ابن�اء التجربة والمحس�وبين على العهد 

الوطني الجديد..
ه�ذا يعن�ي ان عالم الدين ورج�ل الحوزة 
في العراق اكثر وطنية من اؤلئك الذين وتروا 
االجواء وفتحوا الطريق امام داعش وخربوا 
العراق وش�ردوا الماليي�ن من ابن�اء جلدتنا 

السنة ومن اخوتنا في الغربية في االفاق.
ان الكثي�ر عمائ�م الغربي�ة ه�ي عمائ�م 
مرتبطة بالسياس�ة التركية والس�عودية مع 
جل احترام�ي للعمائم الغربية التي اعترضت 
ونددت واس�تنكرت وتهيات لقتال الدواعش 
ول�كل انباري قاتل ويقات�ل في صفوف ابناء 
الحش�د الش�عبي م�ن اج�ل الع�راق وكرامة 
العراقيين وعمائم الشرقية هي عمائم 

مكاريوس.
اتعرفون مكاريوس ايها السادة؟!.

ان�ه الثائ�ر العالم المس�يحي الذي 
وق�ف الى جان�ب الثورة الفلس�طينية 
ومطالبه�ا الحقة ف�ي االرض والتراب 
والمياه واالنس�ان وزعيم  القبارصة االتراك 
ال�ذي وقف ضد الظلم واالس�تبداد ومصادرة 

الحقوق المدنية.
الش�رقية هي التي اطاح�ت برجال كانت 
الغربي�ة دع�ت الى اس�قاطهم ولم تس�تطع 
االحتج�اج  ف�ي  الش�رقية  طريق�ة  بفع�ل 
السياسي بينما كان االصرار من قبل الغربية 
على رحيلهم س�ببا لخراب الغربية وتش�ريد 

اهلها.
ادع�و ابناء الغربية ال�ى العمل على تنزيه 
التظاهر من داعش واالقتداء بالش�رقية التي 
هزمت الفس�اد واطاحت بعروش مفس�دين 
وبدات حملة ولن تنته�ي لتطهير البالد ممن 
اس�اء اليها باس�م القان�ون والديموقراطية 

والعدالة وباسم الشيعة والسنة.
تحيا الشرقية وس�الم على الغربية والف 

سالم لساحة التحرير.

لم نقرأ كلمة »أرحل« في الئحة اعتراض المطالبين بالتغيير في ساحة التحرير
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السلطة القضائية تعقد اجتامعات موسعة 
لدعم تطوير العمل القضائي

الكردستاين هيدد: رئاسة األركان أو االنفصال
 عن املنظومة الدفاعية 

      المستقبل العراقي / سيف محمد 

قّررت الس�لطة القضائية االتحادية عقد اجتماعات 
موس�عة لتقديم المقترحات الخاصة باستمرار تطوير 
العم�ل القضائ�ي وتعزي�ز العدالة وترس�يخ اس�تقالل 

القضاء.وقال القاضي عبد الس�تار بيرق�دار، المتحّدث 
الرس�مي أنه »تقرر عقد اجتماعات يوم السبت المقبل 
في كل من: المحكمة االتحادية العليا، ومحكمة التمييز 
االتحادية، ورئاس�ة جهاز االّدعاء العام، ورئاسة هيئة 
اإلش�راف القضائ�ي، وجمي�ع مراكز رئاس�ات محاكم 

االستئناف، والمحكمة الجنائية المركزية«.
وتابع بيرق�دار أن »االجتماع�ات يحضرها القضاة 
وأعض�اء االّدعاء الع�ام«، الفتاً إلى »أنه�ا تهدف تقديم 
المقترحات الخاصة باس�تمرار تطوير العمل القضائي 
وفي المحاكم واألجهزة القضائية ورفع أداء منتسبيها 
وتعزي�ز العدالة وتقريبها م�ن المواطن وإبعاد القضاء 

عّما يؤثر في استقالله«.
وأش�ار إلى أن »اجتماعاً اس�تثنائياً لمجلس القضاء 
األعل�ى س�يعقد ي�وم األح�د المقب�ل لمناقش�ة ه�ذه 

المقترحات تهميداً لتطبيقها من قبل المراجع«.

حترير 11 ايزيديًا من قبضة »داعش« يف سوريا

طلبة كليات الطب يتظاهرون وسط بغداد 
للمطالبة بإعادة نظام التحميل

      بغداد / المستقبل العراقي

مكت�ب  مس�ؤول  أعل�ن 
حسين  االيزيديين  المختطفين 
قائيدي، أم�س الثالثاء، تحرير 
11 أيزيدي�اً م�ن قبض�ة تنظيم 

»داعش« في سوريا.

وقال قائيدي إنه »تم تحرير 
11 ش�خصاً إيزيدي�اً من قبضة 

داعش في سوريا«. 
دون االش�ارة ال�ى كيفي�ة 
قائي�دي  وأض�اف  تحريره�م. 
أن »ه�ؤالء االش�خاص وصلوا 
إل�ى إقلي�م كردس�تان بس�الم 

وتم إج�راء الفحوصات الطبية 
له�م«. وكان قائي�دي أك�د، )3 
 3 م�ن  أكث�ر  أن   ،)2015 آب 
آالف ش�خص إيزي�دي مازالوا 
محتجزين لدى »داعش«، مبيناً 
تعام�ال  يم�ارس  التنظي�م  أن 

قاسيا بحقهم.

     بغداد / المستقبل العراقي

تظاهرات العش�رات من طلب�ة كليات الطب، 
أم�س الثالثاء، وس�ط العاصمة بغ�داد لمطالبة 
وزي�ر التعلي�م العال�ي والبح�ث العلمي حس�ين 
الشهرستاني بإعادة نظام التحميل، فيما وصفوا 

القرار ب�«الباطل«.
ووقف العش�رات من كليات الط�ب مطالبين 
أمام مبن�ى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

وسط بغداد، بإعادة العمل بنظام التحميل.
وع�ّدوا المتظاهرين القرار ب�«الباطل« كونه 
يش�مل طلبة الكلي�ات الحكومية ويس�تثني منه 
األهلي�ة.  وق�ال الطالب في كلي�ة الطب جامعة 
بغ�داد حس�ين عل�ي حس�ين  ان »نظ�ام تحميل 
ال�دروس ه�و نظ�ام معم�ول ب�ه عالمي�ا وم�ا 
نس�تغربه ان وزير التعليم العال�ي يأتي بقرارات 

غير منطقية».
وبين حس�ين ان »وزير التعليم العالي حسين 
الشهرس�تاني يناقض نفس�ه ف�ي قراراته النه 
قبل اس�بوع من االن، ب�دء بتطبيق نظام التوازن 
ويقص�د بهذا النظام ان الطالب يقبل في الكليات 
الحكومي�ة لقاء مبلغ ليتس�اوى ف�ي معدله مع 

باق�ي الطلب�ة، والس�ؤال هنا هل ه�ذا موضوع 
الرصانة الذي يتكلم عنه ».

وتابع حسين ان »الطالب العراقي يعاني كثير 
من االمور بسبب سوء الخدمات ورغم هذا يعمل 
بشكل كبير من اجل ان يتفوق بدراسته لكن مثل 
هكذا ق�رارات هي م�ن تعطل عجل�ة الحياة في 

العراق »
من جانبها قالت الطالبة في كلية الطب عبير 
جميل إن »الق�رار المتخذ من قب�ل وزير التعليم 
العال�ي قرار مجحف وغير دقي�ق بحق كل طلبة 

التخصصات الطبية«.
ولفت جميل الى أن »اجيال عديدة من االطباء 
تخرج�ت وه�ي تعالج ولديه�ا امكاني�ات طبية 
كبيرة في اجراء العمليات الجراحية وغيرها من 
االم�ور الخاصة في هذا المجال«، مبينة ان »هذا 
دلي�ل على ان الرصانة الذي يتكلم بها الوزير هي 
حجة لقمع هؤالء الطلبة وتعطيل مسيرة الطب 
ف�ي الع�راق ».واضاف�ت  جمي�ل ان »الظل�م في 
اعادة عام دراسي كامل بسبب الغاء قرار تحميل 
الدروس واذا ما ت�م تعديل هذا القرار  المجحف، 
س�وف تكون لنا وقف�ة اخرى ول�ن نتهاون في 

الحصول على حقنا«.

     بغداد / المستقبل العراقي

التحال�ف  ع�ن  النائ�ب  أعل�ن 
الكردس�تاني ش�اخوان عب�د الل�ه، 
أمس الثالث�اء، عن تقدي�م عدد من 
المرشحين إلى رئيس الوزراء حيدر 
العباديلمنصب رئيس أركان الجيش، 
مش�يرا إلى أن العبادي ل�م يصادق 
عليها لغاية اآلن، فيما هدد بانفصال 
الكرد عن منظوم�ة العراقالدفاعية 
رئاس�ة  منحه�م  ع�دم  ح�ال  ف�ي 

األركان. وقال عبد الله خالل مؤتمر 
صحاف�ي عق�ده بمبن�ى البرلمان، 
مرش�حين  أس�ماء  قدمن�ا  »إنن�ا 
لمنص�ب رئي�س أركان الجيش إلى 
رئيس الوزراء حي�در العبادي، لكن 
األخير لم يصادق عليها لغاية اآلن«، 
معرب�ا عن أمله بأن »تتم المصادقة 
على تلك األس�ماء خالل 20 يوما«. 
وأضاف عبد الله، أنه »في حال عدم 
المصادقة على مرش�حينا لرئاس�ة 
األركان فسنعلن أننا لسنا جزءا من 

منظومة الع�راق الدفاعية«، معتبرا 
أن »هذا المنصب من حصة الكرد«. 
وكان رئي�س ال�وزراء القائ�د العام 
للق�وات المس�لحة حي�در العبادي 
 ،)2015 حزي�ران   29( ف�ي  ق�رر، 
إحالة رئي�س أركان الجيش الفريق 
أول بابك�ر زيب�اري إل�ى التقاع�د، 
فيم�ا أكد وزير الدفاع خالد العبيدي 
ف�ي )2 تم�وز 2015(، أن منص�ب 
رئي�س األركان يخضع للنقاش�ات 

والتوافقات.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�ّد وزي�ر الثقاف�ة فرياد روان�دزي إّن األي�ام القليلة 
المقبلة ستشهد تغييرات وإصالحات كبيرة في الوزارة.

ودعا منتس�بي الوزارة إلى االس�تعداد لهذه التغييرات 
بقول�ه »أدعو جميع األخوة واألخ�وات في وزارة الثقافة 
أن يستعّدوا إلى جملة من التغييرات، في مجاالت مختلفة، 

وأن يتعاونوا معي في هذا المجال«.
وأض�اف رواندزي في بيان إّنه يؤيد حزمة اإلصالحات 
الت�ي اتخذها رئي�س الوزراء حي�در العب�ادي، »أنا كوزير 
للثقافة ورجل سياس�ة أيضاً، منخرط بالعمل السياس�ي 
الوطن�ي العراقي من�ذ 2003 إلى اآلن، وكن�ت أنتظر مثل 
ه�ذه اإلصالحات من�ذ زمن«، موضح�اً إّنه أك�ّد في لقاء 
س�ابق مع رئيس الوزراء، أّن التف�اؤل واألمل بدأ يتضاءل 
به�ذه الحكومة، لذا ينبغي العمل على إع�ادة التفاؤل إلى 

الشارع والشعب مرة أخرى.
وش�دد إّنه من الناحية الوظيفية ليس فقط يؤيد هذه 
اإلصالحات، وإّنما سيكون أحّد أدوات تنفيذها سواء كانت 
متعلقًة بوزارة الثقافة، أو أي أمر آخر نكلّف به من رئيس 
الوزراء، ونّوه بالقول إّن هناك نقاطاً س�تجد طريقها إلى 

السياقات الدستورية والقانونية لتنفيذها.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الداخلية محمد س�الم الغب�ان، أمس الثالثاء، 
على ضرورة تشكيل لجنة دائمية لتسهيل دخول الزائرين 
والوافدين إلى العراق أثناء الزيارات المليونية، فيما ش�دد 
عل�ى ضرورة وض�ع آلي�ات تس�هل عملية منح تأش�يرة 

الدخول وضوابط اإلقامة خالل تلك الزيارات.
وقال�ت وزارة الداخلي�ة ف�ي بي�ان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إن »وزير الداخلية محمد سالم الغبان، 
أكد خالل لقائه مدراء الجنسية العامة والمنافذ الحدودية 
ومديري�ة اإلقامة على ضرورة تش�كيل لجنة دائمية تأخذ 
على عاتقها عملية تس�هيل دخول الزائرين والوافدين إلى 
العراق أثناء الزيارات المليونية وفق الضوابط القانونية«. 
وأضاف البي�ان، إن »الغبان أكد أيض�اً على ضرورة وضع 
آليات تس�هيل عملية منح الفيزا وضوابط اإلقامة وعملية 
نقل الزوار خالل الزيارات المليونية من المنافذ الحدودية 
إل�ى المدن وم�ن ثم إل�ى المحافظات المقدس�ة لتأديتهم 
مناسك الزيارة وفق القوانين النافذة«. وتستقبل محافظة 
كربالء على مدار أيام الس�نة ماليين ال�زوار الذين يفدون 
إليه�ا من داخ�ل العراق وخارج�ه، لزيارة مرق�دي اإلمام 
الحس�ين وأخيه العباس )عليهما الس�الم(، فضالً عن أنها 
تش�هد عدداً من الزي�ارات المليونية في مناس�بات دينية 
معين�ة أبرزها زي�ارة أربعينية االمام الحس�ين )ع(، التي 
تحل في العش�رين م�ن صفر من الس�نة الهجري�ة، فيما 
تشهد محافظات النجف وسامراء والكاظمية ببغداد ايضاً 
توافد ماليين الزائرين على مدار السنة إضافة الى الزيارات 

المليونية في عدد من المناسبات الدينية.

وزير الثقافة ملوظفيه:
 استعدوا لتغيريات واصالحات كبرية

الداخلية تدعو 
لتشكيل جلنة تسهل دخول الوافدين 

يف الزيارات املليونية 
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     بغداد / المستقبل العراقي

اك�د عضو اللجن�ة المالية النائب عن كتل�ة المواطن  فالح 
الساري، أمس الثالثاء، ان »االصالحات الحكومية سوف توفر 
للموازن�ة العراقية مايقارب من7 الى 10 مليار دوالر س�نويا 
كونه�ا توفر مبالغ كانت تدفع دون تقديم اي خدمة للش�عب 

العراقي«.
وذكر الس�اري في بيان تلقت »المستقبل العراقي« نسخة 
من�ه ان »ه�ذه االصالح�ات جاءت نتيج�ة دع�وة المرجعية 
الدينية العلي�ا ودعمها الكامل للحكومة من اجل تقديم افضل 

الخدمات البناء الشعب العراقي«.
يشار الى ان مجلس النواب صوت على ورقتي االصالحات 

الوزارية والنيابية باالجماع.

اإلصالحات توفر للموازنة 10 مليار سنويا

     المستقبل العراقي / فرح حمادي

أقر مجلس الن�واب العراقي، أمس 
الثالث�اء، حزم�ة اإلصالح�ات الهادفة 
إل�ى مكافحة الفس�اد، بعدما صادقت 
عليه�ا حكوم�ة رئيس ال�وزراء حيدر 

العبادي في وقت سابق.
وبع�د تالوة رئي�س مجلس النواب 
ورق�ة  الجب�وري  س�ليم  العراق�ي 
اإلصالح�ات، في جلس�ة متلفزة، دعا 
النواب للتصويت برف�ع األيدي، ليعلن 
بعد ذلك انه »تمت الموافقة باإلجماع«، 
في الجلسة التي شارك فيها 297 نائبا 
من اصل 328. واقتصرت الجلسة التي 
دامت قرابة ثالثي�ن دقيقة فقط، على 
تالوة اإلصالحات م�ن دون اي نقاش 

حولها، قبل التصويت عليها.
وكان الجب�وري ق�ال ف�ي افتت�اح 
الجلس�ة متوجها للنواب »إن ش�عبكم 
ينتظر منكم ان تقفوا معه اليوم وأنتم 
ابناؤه، وقد انتخبكم لمثل هذا اليوم«. 
وأضاف »إن ثقة الش�عب بكم عظيمة 
وهو ينتظ�ر منكم الكثي�ر واتمنى ان 
تكون خط�وة الي�وم األولى وليس�ت 

األخيرة، وان نستمر بنهج اإلصالح«.
لسلس�لة  الجلس�ة  وخصص�ت 

الخط�وات اإلصالحي�ة الت�ي اقرته�ا 
الحكومة بعد اس�ابيع م�ن تظاهرات 
ش�هدتها مناطق ع�دة أبرزه�ا بغداد، 
وطال�ب خاللها المحتجون بتحس�ين 
الخدمات ال س�يما المي�اه والكهرباء، 
ومحاس�بة  الفس�اد  ومكافح�ة 

المقصرين في دوائر الدولة.
وتلقت ه�ذه المطالب جرعة دعم 
مهم�ة الجمع�ة م�ع دع�وة المرج�ع 
الديني الس�يد علي السيس�تاني، الذي 
السياس�ة  ف�ي  وازن  بتأثي�ر  يتمت�ع 
العراقية، العب�ادي إلى أن يكون »اكثر 
ج�رأة وش�جاعة« ضد الفس�اد، وذلك 
عب�ر اتخاذ »قرارات مهم�ة وإجراءات 
صارمة ف�ي مجلس مكافحة الفس�اد 

وتحقيق العدالة االجتماعية«.
تتضم�ن  خط�ة  العب�ادي  وق�دم 
إج�راءات للح�د م�ن الفس�اد وتوفير 
الم�ال، وتش�مل إلغاء مناص�ب نواب 
الوزراء،  الجمهورية ورئي�س  رئي�س 
باإلضافة إلى إنه�اء حصص األحزاب 
في المناص�ب الحكومية، وإعادة فتح 

تحقيقات في الفساد.
رئي�س  ن�واب  مناص�ب  ويش�غل 
الجمهوري�ة الثالث�ة زعم�اء األحزاب 
السياس�ية التي تحكم البالد، أي نوري 

القان�ون( وأس�امة  المالك�ي )دول�ة 
النجيف�ي )كتل�ة متح�دون(، ورئيس 
ال�وزراء االس�بق إياد ع�الوي )الكتلة 

الوطنية(.
ش�خصيات  ث�الث  تش�غل  كم�ا 
سياس�ية مناصب نواب رئيس مجلس 
ع�ن  األعرج�ي  به�اء  ه�م  ال�وزراء، 
»التي�ار الص�دري«، وصال�ح المطل�ك 
وروش  العربي�ة«،  »الكتل�ة  رئي�س 
نوري س�اويش القيادي في »التحالف 

الكردستاني«.
وتن�ص حزم�ة اإلصالح�ات أيضاً 
على »تقليص شامل وفوري في أعداد 
الحمايات لكل المس�ؤولين في الدولة 
بضمنهم الرئاس�ات الث�الث«، إضافة 
إل�ى »إبع�اد جمي�ع المناص�ب العلي�ا 
من هيئ�ات مس�تقلة ووكالء وزارات 
ع�ن  عامي�ن  وم�دراء  ومستش�ارين 

المحاصصة الحزبية والطائفية«.
كما تشمل اإلصالحات »فتح ملفات 
الفساد السابقة والحالية تحت إشراف 
لجن�ة عليا لمكافحة الفس�اد تتش�كل 
م�ن المختصين.. ودع�وة القضاء الى 
اعتم�اد عدد م�ن القض�اة المختصين 
المعروفي�ن بالنزاه�ة التامة للتحقيق 

فيها ومحاكمة الفاسدين«.

الـشـعـب يـنـتـصـر
التظاهرات مستمرة حتى تحقيق »اإلصالح«.. وتخوفات من تسويف المطالب

      بغداد / المستقبل العراقي

 قالت مجلة »فورين بوليس�ي« االمريكية 
ل�الدارة  الش�ديدة  بانتقاداته�ا  المعروف�ة 
االمريكي�ة، يب�دو ان تداعيات س�قوط مدينة 
الرم�ادي ما تزال تلق�ي بظاللها عل�ى االدارة 
االمريكية حتى اليوم، التي ترى انها المسؤولة 
المباش�رة عن هذه االحداث التي وقعت شهر 
أيار الماضي. وفي ظل جهود الحكومة العراقية 
الس�تعادة المدينة الصحراوية وبالتعاون مع 
الجان�ب االمريك�ي، اقتنع االمريكي�ون اخيراً 
بضرورة الحش�د الش�عبي في عملية استعادة 
االنب�ار بعيداً ع�ن التصريحات الت�ي أطلقوها 
سابقاً بش�أن احتمالية وقوع اعمال عنف في 
ح�ال دخلت تلك القوات الى المناطق الس�نية. 
وقال المجل�ة ان »االمريكان اليوم قرروا دعم 
القبائل السنية في المحافظة، وهناك معلومات 
تفيد ببدء تسليح بضعة قبائل في غرب العراق 
بشكل مباشر«. اذ يقول مسؤول امريكي كبير 
في هذا الشان، ان »العراق يعمل بشكل مباشر 
مع الجانب االمريكي على دعم القبائل السنية 
لغرض مش�اركتهم بالقتال مع فصائل الحشد 
الشعبي«. في العاصمة القطرية الدوحة، اشار 
مبع�وث الواليات المتح�دة للتحال�ف الدولي، 
ال�ى ان المتطوعين المنضوين تحت »الحش�د 
الشعبي« سيكون وجودهم ضروري الستعادة 

الس�يطرة عل�ى الم�دن الخاضع�ة الرهابي�ي 
»داع�ش«. من جانب�ه، قال الجن�رال المتقاعد 
جون آلن، ان »الحش�د الشعبي له دور هام في 
تحرير االنبار طالما انها تخضع الوامر رئاسة 
ال�وزراء العراقي�ة«، متحدث�اً بذلك ف�ي معهد 
بروكينغ�ر لالبحاث الس�تراتيجية ف�ي فرعه 
العرب�ي بالعاصمة القطري�ة. وتابعت المجلة 
ان »الغريب باالمر، ان الواليات المتحدة وعبر 
وزارة دفاعها حذرت من مش�اركة الجماعات 
الش�يعية ف�ي عملي�ة تحري�ر المدن الس�نية 
والس�يما عملية تحرير الموص�ل، الن الوزارة 
غالب�اً ما كان�ت تعبر عن قلقها ازاء مش�اركة 
الحشد الشعبي في تحرير المدن«.وفي لقاءات 
لرئي�س ال�وزراء  حيدر العبادي ف�ي اوربا مع 
مسؤولين دوليين خالل االجتماعين االخيرين 
في باريس وبرلين، تعهد باستخدام المقاتلين 
القبليين في اس�تعادة المدن وبقاؤهم يضمن 
س�يطرة الم�دن بع�د تحريره�ا من مس�لحي 
التنظيم المتطرف، مؤكداً بالوقت نفسه، بقاء 
الحش�د الش�عبي خ�ارج المدن بع�د تحريرها 
بالكامل. وفي اجتماعي باريس وبرلين ايضاً، 
خ�رج الوف�د االمريك�ي بقناع�ة، ان هزيم�ة 
التنظيم المتط�رف صعبة للغاية الس�يما بعد 
س�قوط الرمادي مؤخراً، فضالً عن اعترافهم 
بضعف قدراتهم الس�تراتيجية العس�كرية في 

محاربة التنظيم المتطرف.

واشـنـطـن تـعـتـرف: احلشـد الـشـعـبـي وحـده مـن يـهـزم »داعـش«
حملت مستشاريها سقوط الرمادي

االحتاد الكردستاين يضع »رشوط« أمام التجديد لبارزاين
      المستقبل العراقي / نهاد فالح

السياس�ي لالتح�اد  المكت�ب  اعل�ن 
الوطني الكردستاني، اليوم الثالثاء، عن 
موافقت�ه على المش�روع ال�ذي طرحه 
نائ�ب امين�ه الع�ام بره�م صال�ح لحل 
االزمة السياس�ية في اقليم كردس�تان، 
واك�د أنه يتضمن الموافق�ة على تمديد 
والي�ة رئيس اقليم كردس�تان مس�عود 
البارزان�ي لس�نتين بش�روط، فيما اكد 
رف�ض فك�رة تحوي�ل كردس�تان ال�ى 
ادارتي�ن. وقال المتحدث باس�م المكتب 
عماد احمد خالل مؤتمر صحفي عقده 
عقب انتهاء اجتماع المكتب السياس�ي 
لالتحاد في كرك�وك، إن »المكتب وافق 
على مش�روع نائب االمي�ن العام برهم 
صالح بشأن والية رئيس االقليم مسعود 

البارزاني بغالبية االصوات«.
واضاف احمد ان »االتحاد يؤكد على 
النظ�ام البرلماني وينظر ال�ى البرلمان 
كمؤسس�ة ش�رعية منتخب�ة م�ن قبل 
عل�ى  الكردس�تاني«، مش�دداً  الش�عب 
ان�ه »م�ع عملي�ة التوافق والح�وارات 
وس�يواصل اجتماعات�ه م�ع االط�راف 
التوص�ل  لغ�رض  للتش�اور  االخ�رى 
للتوافق«. واش�ار احمد ال�ى ان »حزبه 
يرف�ض فك�رة تحوي�ل كردس�تان الى 
ادارتي�ن ويرف�ض ان تتحول المش�اكل 
الحالي�ة الى ام�ور اعم�ق أو كما يروج 

البعض الى اقتتال داخلي«.
يشار الى ان نائب االمين العام لالتحاد 
الوطني الكردس�تاني برهم صالح كان 
قد طرح مش�روعاً يضمن تمديداً لوالية 
رئيس االقليم مسعود البارزاني لسنتين 

حتى انتهاء ال�دورة البرلمانية الحالية، 
بشرط تشكيل مجلس يضمن الى جانب 
رئي�س االقليم كالً م�ن رئيس الحكومة 
وممثلي�ن عن االط�راف االخرى إلجراء 
الكردس�تاني  الدس�تور  التعدي�ل عل�ى 

وانتخابات رئيس االقليم.
الديمقراط�ي  الح�زب  وكان 
الكردس�تاني اعلن، الي�وم الثالثاء،)11 
اب 2015(، ان رئي�س اقليم كردس�تان 
مس�عود البارزاني س�يبقى في منصبه 
وبكام�ل صالحياته بعد انته�اء التمديد 
لواليت�ه في ال�20 م�ن آب الحالي، فيما 
نفى ان يتولى رئيس برلمان كردس�تان 
يوس�ف محمد مهام رئي�س االقليم بعد 

التاريخ المشار اليه.
وكانت اللجن�ة القانونية في برلمان 
إقلي�م كردس�تان، أعلنت األح�د، )9 اب 

2015(، ع�ن إتمامه�ا للتقري�ر الخاص 
بتعديل قانون رئاس�ة اإلقليم وتسليمه 
لرئاس�ة البرلم�ان، فيما أك�دت انتظار 
األطراف السياسية للتوصل إلى التوافق 
بش�أن ه�ذه المس�ائل، اش�ارت الى أن 
البرلمان س�يعقد جلسة طارئة في حال 
ع�دم توص�ل االط�راف السياس�ية الى 
اتفاق. وعد االتحاد الوطني الكردستاني، 
أن   ،)2015 اب  م�ن  )الثام�ن  الس�بت 
الكرد يش�كلون »القوة الوحي�دة« التي 
ف�ي  دحر«اإلرهابيي�ن«  م�ن  تمكنه�ا 
المنطق�ة، مؤك�داً على ض�رورة ايجاد 
حل »توافقي ديمقراط�ي« إلنهاء أزمة 
رئاسة إقليم كردس�تان، في حين دعت 
الوالي�ات المتح�دة إل�ى التواف�ق لح�ل 
المس�ائل العالقة، مجددة دعمها لقوات 

البيشمركة.

رفض تحويل اإلقليم إلى إدارتين

أعلنت لجنة األوقاف والشؤون الدينية 
النيابي�ة، الثالث�اء، عن ورق�ة إصالحية 
لتش�ريع قانون يجرم »الطائفية«، فيما 
بينت أنها تس�عى لمكافحة الفس�اد من 
خ�الل دور البع�د الدين�ي. وق�ال عضو 
اللجنة علي العالق خالل مؤتمر صحافي 
عق�ده  اللجن�ة  أعض�اء  م�ع  مش�ترك 
بمجل�س الن�واب وحضرته الس�ومرية 
ني�وز، إن »اللجنة ق�ررت ضمن ورقتها 
اإلصالحية الس�ير باإلج�راءات الالزمة 
لتشريع قانون يجرم الطائفية«، مشيرا 
ال�ى أن�ه »س�يتم االعم�ام ال�ى دواوين 
األوق�اف والهيئة العليا للح�ج والعمرة 
والمؤسسات الدينية والتعليمية التابعة 
لها لنش�ر ثقافة مكافحة الفساد وإبراز 
دور األدي�ان ف�ي ذلك«. وأض�اف العالق 

أن »اللجن�ة س�تعمل وبش�كل مس�تمر 
على نش�ر فت�اوى لتحريم ال�دم العراق 
والمتجاوزين على المال العام واستغالل 
التعاي�ش  ثقاف�ة  يع�زز  بم�ا  الس�لطة 
الس�لمي ومكافحة االرهاب والفساد«، 
موضح�ا أن »اللجن�ة س�تقوم بإص�دار 
تقاري�ر لتقييم أداء دوري للمؤسس�ات 
الت�ي تتول�ى هذا ال�دور لتبي�ان مكامن 

الخلل في أدائها«.
وبين عضو لجنة األوقاف والشؤون 
الدينية أن »اللجنة ستقوم بإشراك ممثلي 
عن الرأي العام في جلس�ات االس�تماع 
التي س�تعقدها الطالع المواطنين على 
الخط�وات الفعلية في مواجهة الفس�اد 
من خالل األطر الش�رعية«، الفتا الى أن 
»ه�ذه الورقة جزء م�ن عملية االصالح 

الحش�د  المتظاهري�ن وم�ن  ومطال�ب 
ووس�ائل اإلع�الم ومبارك�ة المرجعية 
واس�تكماال لوثيق�ة رمض�ان للتعايش 
الس�لمي ومكافحة التط�رف واإلرهاب 
وارس�اء األس�س الديمقراطية وتقديم 
الخدم�ات وض�رب م�ن حدي�د للفس�اد 
المال�ي واإلداري في مفاص�ل الدولة«.

وتاب�ع الع�الق أن »اللجن�ة تس�عى الى 
اتخ�اذ اإلجراءات لمكافحة الفس�اد من 
خالل دور البعد الديني بتعزيز الخطوات 
والجماهي�ر  للمرجعي�ة  واس�تجابة 
المتظاه�رة«، مضيفاً أن�ه »كذلك تعمل 
اللجنة لتعضيد جهود مكافحة الفس�اد 
وتأكي�د الهوي�ة العراقية ف�ي مواجهة 
المحاصص�ة باس�م المكون�ات والت�ي 
اتخذت وسيلة للتغطية على الفاشلين«.

أكدت الوالي�ات المتحدة االميركية، 
أم�س الثالث�اء، أن اإلصالح�ات الت�ي 
اتخذها رئيس مجلس الوزراء العراقي، 
حي�در العبادي، تش�كل تحركاً نش�طاً 
لتحقي�ق أداء حكوم�ي أفض�ل يك�ون 
اس�تجابة«  وأكث�ر  ش�مولية  »أكث�ر 
لمطالب الش�عب، وفي حين بينت أنها 
أكدت س�ابقاً عل�ى أهمية وج�ود أداء 
حكوم�ي جيد ف�ي الع�راق للمحافظة 
عل�ى ديموم�ة المقدرة عل�ى مقاومة 
العم�ل  اس�تمرارها  أب�دت  )داع�ش(، 
مع الع�راق للوقوف بوج�ه تهديد ذلك 
التنظيم، وتوحيد جه�ود بغداد وأربيل 

للعمل سوياً على هزيمته.
الخارجي�ة  باس�م  الناط�ق  وق�ال 
األميركية، جون كيربي، خالل ايجازه 

الصحف�ي اليوم، ال�ذي تابعته )المدى 
ب�رس(، إن »الوالي�ات المتح�دة تثني 
بالتأكي�د عل�ى مبادرة رئي�س مجلس 
العب�ادي،  حي�در  العراق�ي،  ال�وزراء 
لتحس�ين األداء الحكومي«، ع�اداً أنها 

»شأن سياسي داخلي«.
ورأى كيرب�ي، أن »العبادي يس�عى 
من خالل تلك اإلصالحات إلى تحس�ين 
الخدمات ومراعاة جانب الش�فافية«، 
ع�اداً أنه »تحرك بنش�اط في محاولته 
لتحقي�ق أداء حكوم�ي أفض�ل يك�ون 
أكثر ش�مولية وأكثر استجابة لمطالب 

الشعب العراقي«.
وأض�اف الناط�ق باس�م الخارجية 
المتح�دة  »الوالي�ات  أن  األميركي�ة، 
أكدت س�ابقاً عل�ى أهمية وج�ود أداء 

حكوم�ي جيد ف�ي الع�راق للمحافظة 
عل�ى ديموم�ة المقدرة عل�ى مقاومة 
تنظي�م داعش وهزيمته«، مش�يراً إلى 
أن »القيادة السياس�ية العراقية تتفهم 
التهديد الذي يش�كله تنظيم داعش لهم 

وللشعب العراقي«.
وأك�د كيربي، أن »الواليات المتحدة 
ستستمر بالعمل مع الحكومة العراقية 
في مواجه�ة التهديد ال�ذي تواجهه«، 
مبين�اً أن »المبع�وث األميرك�ي، بريت 
مكورك، موجود ف�ي العراق لمواصلة 
االجتماع�ات والمباحث�ات الموس�عة 
مع القادة العراقيي�ن في بغداد وأربيل 
س�وياً  العم�ل  بإمكاني�ة  المتعلق�ة 
وإلح�اق  داع�ش  تنظي�م  لمواجه�ة 

الهزيمة به« .

البيت االبيض: إصالحـات العبادي تـسـتـجـيـب لـلـشـعـباألوقاف الربملانية تعمل عىل ترشيع قانون »جيرم الطائفية«



اإلرهاب ينخر جسد تركيا

هّزت تركيا سلس�لة هجمات، ُنس�بت إلى 
ومجموع�ة  الكردس�تاني«  العم�ال  »ح�زب 
يس�ارية متش�ددة، ووق�ع اثن�ان منه�ا ف�ي 
اس�طنبول، مس�تهدفين القنصلية األميركية 
ومرك�زا للش�رطة التركية، فيما قت�ل أربعة 
عناص�ر أمنيين في انفجار عب�وة في جنوب 

شرق البالد وجندي في استهداف طوافة.
وتأت�ي أعم�ال العنف ه�ذه فيم�ا يتفاقم 
التوتر في الش�ارع التركي بع�د تكثيف أنقرة 
الحمل�ة الجوية على عناصر »الكردس�تاني« 
في تركيا وشمال العراق، ومع نشر الواليات 
المتحدة طائرات »أف 16« في قاعدة انجيرليك 

لمحاربة تنظيم »داعش«.
وفتح�ت امرأت�ان الن�ار عل�ى القنصلي�ة 
األميركي�ة الت�ي تخض�ع لحراس�ة مش�ددة 
في حي ايس�تينيه ف�ي اس�طنبول. وأوقفت 
الش�رطة إح�دى المهاجمتين بع�د إصابتها، 

بحسب مكتب المحافظ.
وذكرت وكال�ة »األناضول« إن المهاجمة 
عام�اً،   42 البالغ�ة  عاش�ق،  خديج�ة  ه�ي 
والناش�طة في »جبهة حزب التحرير الشعبي 
الثوري«. وأش�ارت وس�ائل اإلع�الم التركية 
إلى أنه ت�م اإلفراج عن خديجة في الثامن من 
تموز من احد س�جون اس�طنبول في انتظار 
محاكمته�ا. وقد ت�م توقيفها الس�تضافتها 
ناش�طتين م�ن منظمتها نّفذت�ا هجوما على 
مركز للشرطة في المدينة قبل ثالث سنوات، 

وهي تواجه عقوبة السجن لمدى الحياة.
وأكدت الجبه�ة هوية المرأة على موقعها 
االلكترون�ي، وتوع�دت »باس�تمرار الكف�اح 
حت�ى رحيل االمبريالي�ة وعمالئها من بالدنا 
وتحري�ر كل ش�بر م�ن أراضينا م�ن القواعد 
األميركي�ة«. وأعلن�ت القنصلي�ة األميركي�ة 
أنها س�تبقي أبوابها مغلقة أمام العامة حتى 

إشعار آخر.
وفي الع�ام 2013 تبّنت ه�ذه المجموعة، 

الت�ي صّنفته�ا الوالي�ات المتح�دة واالتحاد 
األوروب�ي إرهابي�ة، هجوم�اً انتحاري�اً على 
الس�فارة األميركية في أنقرة، أدى إلى مقتل 

عنصر امني تركي.
وهاجم انتحاري بس�يارة مفخخة مركزاً 

للش�رطة في منطقة سلطان بيلي في الجهة 
األس�يوية من اس�طنبول ما أسفر عن إصابة 
عش�رة أش�خاص، بينه�م ثالث�ة ش�رطيين. 
واندلع�ت اش�تباكات اثر الهج�وم بين قوات 
األم�ن ومس�لحين أطلق�وا النار عل�ى مركز 

الشرطة.
وقتل ناشطان في المواجهات، إلى جانب 
االنتحاري. وأصيب رئيس قس�م المتفجرات 
في الشرطة بيازيد تش�يكين في المواجهات 

وتوفي في المستشفى متأثرا بجروحه.

وف�ي محافظ�ة س�يرناك الحدودي�ة مع 
س�وريا والع�راق، قت�ل أربع�ة عناص�ر م�ن 
الش�رطة في انفجار عبوة وضعت إلى جانب 
طريق في إقليم س�يلوبي. واتهمت السلطات 
بالقي�ام  »الكردس�تاني«  عناص�ر  التركي�ة 

بالهجوم.
وذك�رت وكالة »دوغ�ان« أن جندياً تركياً 
قت�ل، وأصي�ب س�بعة، ف�ي هج�وم بقاذفة 
طواف�ة  واس�تهدف  أك�راد  ش�ّنه  صواري�خ 
عسكرية أثناء نقلها عسكريين في إقليم بيت 
شباب في سيرناك. وإثر الهجوم أطلق الجيش 
الترك�ي عملي�ة عس�كرية، وب�دأت طوافات 

»كوبرا« باستهداف المنطقة.
العم�ال  المس�ؤول ف�ي »ح�زب  وأعل�ن 
الكردس�تاني« جمي�ل باييك، ف�ي مقابلة مع 
قناة »بي بي س�ي«، أن تركي�ا تحاول حماية 
»داعش« عبر محاربة »الكردس�تاني«. وقال 
»إنه�م يفعل�ون ذل�ك إلضعاف كف�اح حزب 
العم�ال الكردس�تاني ضد الدولة اإلس�المية. 

تركيا تحمي هذا التنظيم«.
من جهة ثانية، عقد رئيس الوزراء التركي 
أحم�د داود أوغل�و وزعي�م »ح�زب الش�عب 
الجمهوري« كمال كيليتشدار اوغلو اجتماعاً 

في أنقرة لبحث تشكيل الحكومة االئتالفية.
وأش�ار أح�دث اس�تطالع لل�رأي، أجرته 
مؤسس�ة »م�اك« التركية، أن »ح�زب العدالة 
الش�هرين  ف�ي  تأيي�داً  كس�ب  والتنمي�ة« 
الغالبي�ة  يس�تعيد  أن  ويمك�ن  الماضيي�ن، 
المطلقة التي خسرها في حزيران إذا أجريت 

انتخابات برلمانية مبكرة على الفور.
العدال�ة  أن »ح�زب  االس�تطالع  وأظه�ر 
والتنمية« س�يحصل على 44.7 في المئة من 
األص�وات إذا أجري�ت انتخاب�ات اآلن، بزيادة 
تبل�غ نحو أربع نقاط مئوية عن نس�بة 40.9 
ف�ي المئة الت�ي حص�ل عليها ف�ي انتخابات 

حزيران.
ووجد االس�تطالع أن التصويت ل� »حزب 
الحرك�ة  »ح�زب  و  الجمه�وري«  الش�عب 
القومي�ة« س�يبقى م�ن دون تغيي�ر تقريبا، 
الش�عوب  »ح�زب  تأيي�د  س�يتراجع  بينم�ا 
الديموقراط�ي« الكردي إل�ى 10.7 في المئة 
م�ن أكثر من 13 ف�ي المئة حص�ل عليها في 

انتخابات حزيران.

اليسار واليمني الرتكي: معا لرضب دولة اردوغان

أرس�ل الكات�ب األمريك�ي )مارك 
توين( رس�الة مختص�رة بهذا النص 
)اهرب�وا لق�د اكتش�فوا أمرن�ا(، ثم 
أبرقها على س�بيل الدعابة إلى عش�ر 
ش�خصيات سياس�ية كبيرة، وما أن 
بزغ�ت ش�مس الصب�اح حت�ى كانوا 

جميعهم خارج أمريكا.  
ترى ما الذي س�يحدث في العراق 
لو أرس�لنا مثل هذه الرسالة المفزعة 
إلى أقطاب الفساد، الذين اعتادوا على 
نهب المال العام، وما الذي س�يحدث 

لو أرس�لناها إلى مدراء السوء، الذين 
تجاهلوا حقوقنا وانشغلوا بأنفسهم، 
أغل�ب الظن أنهم س�يلوذون بالفرار، 

ويا روح ما بعدك روح. 
وم�ا ال�ذي س�يحدث ل�و أرس�لنا 
هذه الرس�الة إلى السياس�يين، الذين 
تكشفت عوراتهم، وبانت سوءاتهم، 
بعدم�ا خذلون�ا وفرط�وا بمصالحنا 
الوطنية. أغلب الظن أنهم سيحملون 
ويع�ودون  االحتياطي�ة،  جوازاته�م 
مذعوري�ن مدحوري�ن إل�ى أوكارهم 

اإلج�راءات  أكث�ر  ولع�ل  القديم�ة، 
ضماناً ف�ي الوقاية من هروبهم، هي 
اس�تبعادهم من مواقعهم الحساسة، 
فم�ا أس�هل التمل�ص من المس�ائلة 
القانونية عند الذين تشعبت والءاتهم 
الزئبقي�ة، وم�ا أبس�ط الرج�وع إلى 
الحاضنات البديلة عن�د الذين تعددت 
ارتباطاتهم الدولية. ل�ذا يتعين علينا 
توخي الحذر، حتى ال نقع في المطب، 
الذي وقعت فيه مصر عندما س�جنت 
الدكتور )س�عد الدين إبراهيم( حامل 

الجنس�ية األمريكية، ويومها هددت 
واشنطن بوقف مساعداتها عن مصر 
ما لم يتم اإلفراج عنه. وما أن أفرجوا 
عن�ه حتى الذ بالف�رار، وعاد مهروالً 
إل�ى حاضنت�ه البديلة، فتنك�ر ألمته، 
وق�ال ف�ي احتفالي�ة أقيم�ت له في 
نيويورك: )أنا أقوى من مصر(، وكان 
هذا ه�و ثم�ن االتكال عل�ى أصحاب 

الوجوه الهالمية المزدوجة.
ومستهترون،  وعابثون  فاسدون 
لكنه�م عندم�ا تحي�ن س�اعة الهرب 

أو  أمري�كا  أحض�ان  ف�ي  يرتم�ون 
بريطانيا. لقد أدرك هؤالء أن ساعتهم 
افتض�ح  بعدم�ا  خصوص�ا  أزف�ت، 
أمره�م، وبعدم�ا تضخم�ت ملفاتهم 
وقع�ت  إذا  بال�ك  فم�ا  المتراكم�ة. 
الواقع�ة، وج�اءت كل نف�س معه�ا 
س�ائق وش�هيد، واصطفوا جميعهم 
مذعورين مهزومين بين يدي الواحد 
القهار يوم ُتبلى السرائر، فما لهم من 

قوة وال ناصر. 
وبغض النظ�ر عن الذي�ن هربوا، 

والذين يخططون للهرب، فأن الخاسر 
األكبر هم أولئك الذين وضعوا ثقتهم 
بأش�خاص ال ينتم�ون إل�ى الع�راق 
وأهل�ه. أش�خاص يقبع�ون اآلن في 
حاضناته�م الخليجي�ة أو أوكاره�م 
الغربي�ة. فالتآم�ر علين�ا ص�ار م�ن 
األس�اليب السياس�ية الرخيصة التي 
تبناها أصح�اب التطلعات الوصولية 

واألهداف النفعية.
ربن�ا مس�نا الض�ر وأن�ت أرح�م 

الراحمين

اهربوا لقد اكتشفوا أمرنا
كاظم فنجان احلاممي

   بغداد / المستقبل العراقي

البحرين: تعرض معتقيل 
سجن »جو« إىل الرضب 

واإلهانة بال سبب

بريطانيا: املهاجرون 
األفارقة هتديد للنسيج 

االجتامعي األوريب

     بغداد / المستقبل العراقي

البحري�ن لحقوق  أف�اد مرك�ز 
اإلنس�ان، بأّنه تلّقى معلومات عن 
تعّرض عدد م�ن معتقلي عنبر1و4 
في س�جن جّو المرك�زّي،  للضرب 
واإلهانة من قبل ضابطين دون أيِّ 
سبب.المركز أشار عبر حسابه على 
موقع التواصل االجتماعّي «تويتر«، 
بأّن من بين من تّم االعتداء عليهم، 
المعتقلون »عّباس مال الله، وقيس 
الس�لطات  المركز  عّباس«.وطالب 
بالتوّق�ف ع�ن ممارس�ة سياس�ة 
القمع واالنته�اكات والتعذيب التي 
يتع�ّرض له�ا المعتقل�ون عل�ى يد 
عناص�ر المرتزق�ة، مش�ّددًة عل�ى 
ض�رورة االلت�زام باحت�رام حقوق 

اإلنسان، سّيما المعتقلين.

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الخارجية البريطاني 
فيليب هامون�د إن المهاجرين من 
القارة اإلفريقية يهددون مس�توى 
االجتماع�ي  والنس�يج  المعيش�ة 
األوروبي.وخ�الل  االتح�اد  ل�دول 
زي�ارة لس�نغافورة، ق�ال هاموند 
إن االتح�اد ال يس�تطيع اس�تقبال 
الماليي�ن الذين يبحث�ون عن حياة 
جديدة، مش�يرا إلى أن الفارين من 
االضطرابات في الش�رق األوس�ط 
وإفريقي�ا يحاول�ون االنتق�ال الى 
االتحاد األوروبي ويسعى بعضهم 
للوص�ول إلى بريطاني�ا عن طريق 
نف�ق المان�ش م�ن فرنس�ا.وقال 
هامون�د لتلفزي�ون هيئ�ة اإلذاعة 
البريطاني�ة )بي.بي.س�ي( “يجب 
أن نتمك�ن م�ن حل هذه المش�كلة 
في نهاية المطاف من خالل تمكننا 
من إعادة من ليس لهم حق اللجوء 
األصلية”.وأض�اف  بالده�م  ال�ى 
أن قواني�ن االتح�اد األوروبي هي 
الس�بب في أن المهاجرين “يثقون 
بش�دة” ف�ي أنهم ل�ن يع�ادوا إلى 
بالدهم أبدا.وبحسب هاموند، فإن 
هذا الوضع “ال يمكن أن يستمر ألن 
أوروبا ال تس�تطيع حماية نفسها 
والحفاظ على مس�توى المعيش�ة 
والنس�يج االجتماعي به�ا إذا كان 
عليها استيعاب ماليين المهاجرين 

من إفريقيا”.

القضاء األمريكي يعتقل اردنيًا بتهمة تقديم الدعم لـ »داعش«
     بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الس�لطات القضائية االمريكية 
اعتق�ال اردني-اميرك�ي يبلغ م�ن العمر 
20 عام�ا كان غ�ادر الوالي�ات المتح�دة 
في اي�ار الماضي ف�ي محاولة لالنضمام 
لداع�ش وقد اعتق�ل ومثل ام�ام القضاء 
االثنين بالقرب م�ن نيويورك.واتهم نادر 
الس�عدي بمحاول�ة تقديم دع�م لمنظمة 
ارهابية.وقال متحدث باسم المدعي العام 
الفدرال�ي لوكالة فرانس ب�رس ان الرجل 
مث�ل بعد ظهر أم�س االثنين ف�ي نيوآرك 
)ش�مال ش�رق( ام�ام ق�اض فدرالي في 
جلس�ة اولية حيث تليت الته�م الموجهة 
اليه.وفي الخامس من ايار الماضي غادر 
مط�ار ج�ي. اف كيني�دي ف�ي نيوي�ورك 
متوجه�ا ال�ى االردن به�دف االنضم�ام 
لداعش التكفيري.وحسب التهم الموجهة 
الي�ه، فقد اعتقل ل�دى وصوله واودع في 

الس�جن االنف�رادي لم�دة خمس�ة ايام، 
حس�ب ما قال والده.ووجه�ت اليه تهمة 
محاول�ة تقدي�م دع�م لمنظم�ة ارهابية 
خارجي�ة والتآمر بهدف تقديم دعم مادي 
ثبت�ت  واذا  اجنبي�ة.  ارهابي�ة  لمنظم�ة 
هات�ان التهمت�ان فعقوب�ة كل منه�ا 20 
سنة س�جن.واودع نادر السعدي السجن 
ب�دون امكاني�ة االف�راج عن�ه بكفال�ة.

وحس�ب القضي�ة المرفوعة ض�ده، فان 
نادر الس�عدي الذي اعتقل ش�قيقه البكر 
ع�الء الس�عدي ايض�ا ف�ي 29 حزيران/

يوني�و بتهمة الس�عي لالنضمام لداعش، 
ب�دأ يعتن�ق الفك�ر التكفي�ري المنحرف 
ارخ�ى   2014 الع�ام  2013.وف�ي  ع�ام 
لحيت�ه وصبغه�ا باللون االحم�ر وتوقف 
ع�ن التدخي�ن وش�رب الكح�ول واصبح 
يؤدي الصالة خم�س مرات يوميا. وادلى 
بع�دة تصريحات مؤي�دة لداعش.كما برر 
الهجوم على مجلة شارلي ايبدو الساخرة 

الفرنس�ية في باريس مطل�ع العام وقتل 
طي�ار اردني بحرقه حيا من قبل داعش”.

كما اقدم على تغيير رقم هاتفه وقال الحد 
المقربين منه الذي ابلغ مكتب التحقيقات 
الفدرال�ي انه ين�وي الذهاب الى الش�رق 
الش�ريعة.واوضحت  االوسط كي يدرس 
الش�كوى ان ع�ددا من االش�خاص ومن 
بينه�م والدته عبثا حاول�وا ثنيه االنضام 
لداع�ش التكفيري.واوض�ح المص�در ان 
وال�دي الش�قيقين ط�ردا م�ن الوالي�ات 
المتح�دة قبل عدة س�نوات بامر قضائي.

ويعيش والدهما في عمان ووالدتهما في 
االردن.وكان قد اشترى تذكرة السفر الى 
االردن بواس�طة بطاق�ة ائتمان ش�قيقه 
الذي رافقه الى المط�ار في الخامس من 
اي�ار م�ع ش�ريكين اخرين.والش�ريكان 
المفترض�ان هما صموي�ل رحمان توباز 
)21 عام�ا( ومنذر عمر صالح )20 عاما( 

وقد اعتقال في 13 و17 حزيران.

مخططات للعبث بالمنطقة

إيـران تـخـتـرق الـ »سـي آي ايـه«
     بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزير االمن االيراني السابق حيدر مصلحي 
ع�ن نج�اح وزارت�ه قب�ل 3 اعوام ف�ي الحص�ول على 
كراس�ة من 100 صفح�ة من داخل وكال�ة المخابرات 
المركزية االميركية “س�ي آي ايه”.وقال مصلحي، في 
تصريح ادلى به خالل منتدى نخب الحوزات العلمية في 
محافظتي قم وخراسان، أمس الثالثاء، انه بعد دراسة 
ماورد في كراس�ة المخابرات االميركية والتي حصلنا 
عليها بعد جهد جهيد، تبين انها تحتوي على مخططات 
تتعلق بمس�تقبل ايران الربعة عقود قادمة.واضاف ان 
مخطط�ات االعداء حول ايران ليس�ت قصيرة االمد او 
لع�ام واحد وعامي�ن بل هي بعي�دة االمد.واوضح، انه 
حين تخرج حش�ود غفيرة لتش�ييع رفات 270 شهيدا 
ف�ان احدا لم يك�ن يتوقع ذلك لهذا الس�بب يضع العدو 
مخططاته المد بعيد يمتد ل� 30 او 40 عاما قادمة النه 
يدرك ان الش�عب يس�ير على نهج والي�ة الفقيه.ولفت 
وزير االمن االيراني السابق الى ان احدى آليات االعداء 

تتمثل بالتطبيع، وكمثال على ذلك نرى ان المفاوضات 
النووية في مرحلتها االخيرة استمرت عامين حيث اراد 
االعداء تطبيع جلوس المسؤولين االيرانيين الى جانب 
نظرائهم االميركيين واجراء الحوار بين الجانبين.واكد 
عل�ى ضرورة اداء الح�وزات العلمية ووس�ائل االعالم 
الجدي�دة المزيد من االدوار والمه�ام في مجال الحرب 
الناعمة والخ�روج من الحالة الدفاعي�ة واالنتقال الى 
الوض�ع الهجومي على ه�ذا الصعيد.وردا على س�ؤال 
ح�ول احداث الش�غب ف�ي االنتخاب�ات الرئاس�ية عام 
2009، قال مصلح�ي ان االعداء نفذوا مخططهم بدقة 
واختاروا ش�خصا مناسبا كموس�وي للتنفيذ، وينبغي 
الق�ول ان الفتنة لم تنته بعد النه�ا لم تقتصر على ذلك 
العام فقط.ولفت الى ان االعداء يريدون من خالل شن 
الح�رب الناعمة الحداث تغيي�رات على الصعد الفكرية 
والعملية والعقيدية والهيكلي�ة وينبغي تحديد نظامنا 
االعالم�ي وفق ه�ذه المح�اور االربع�ة وان االولوية 
يجب ان تتمثل بالتصدي للحرب الناعمة في س�احاتها 

الفكرية او العملية او الهيكلية.

برلني والرياض: جيب احلفاظ عىل مؤسسات الدولة السوريةجيب بوش: أوباما وكلنتون سبب اإلخفاق يف العراق
     بغداد / المستقبل العراقي

تعهد مرشح الرئاس�ة الجمهوري 
جي�ب ب�وش، أم�س الثالث�اء، باتب�اع 
اس�تراتيجية هجومية ضد متش�ددي 
تنظيم “داعش” في ح�ال انتخابه في 
خطاب سيسعى خالله أيضا إلى إلقاء 
اللوم ف�ي بع�ض اضطراب�ات العراق 
الديمقراطية هيالري  على المرش�حة 
كلينتون.ويص�ف ب�وش ف�ي خطابه 
المفت�رض أن داع�ش بأنه�ا “مح�ور 
الشر في العالم اليوم” وسيقول إنه إذا 
انتخب في تش�رين الثان�ي عام 2016 
فسيش�رع في جه�ود “قوية”للتغلب 
عل�ى التهديد.ويقول ب�وش “علينا أن 
نسعى لهدف واضح وال لبس فيه وهو 
التص�دي لبراب�رة داع�ش ومس�اعدة 
الماليين ف�ي المنطقة الذي�ن يريدون 

العيش في سالم.”ويضيف إن سياسة 
الرئيس باراك أوباما التي تعتمد بشكل 
كبير على الضربات الجوية ضد أهداف 
داعش داعش في سوريا والعراق فشلت 
في تحويل دفة األمور.ومن المقرر أن 
يقول بوش في الخطاب “بدال من الرد 
ببساطة على كل خطوة جديدة يختار 
اإلرهابيون القيام بها سوف نستخدم 
كل مي�زة لدينا للهج�وم ومواصلته… 
في كل هذا يجب على الواليات المتحدة 
التعام�ل م�ع كل األصدق�اء والحلفاء 
وأن تتول�ى القيادة م�ن جديد في تلك 
موض�وع  الحيوية“.وه�ذا  المنطق�ة 
حس�اس بالنس�بة لبوش ألن شقيقه 
الرئيس الس�ابق جورج بوش هو الذي 
بدأ الحرب في العراق عام 2003 وادى 
إلى إزاحة صدام حس�ين من السلطة.

وس�يقول جيب بوش إن إصرار أوباما 

عل�ى عدم ت�رك قوة ط�وارئ أمريكية 
في الع�راق بع�د نجاح زي�ادة القوات 
ف�ي نهاي�ة فت�رة ب�وش أدى إلى خلق 
ف�راغ أمن�ي ت�رك المنطق�ة مفتوحة 
لنم�و داعش.وف�ي الخطاب س�يقول 
جيب بوش أيض�ا إن هيالري كلينتون 
التي تول�ت وزارة الخارجية في والية 
أوبام�ا األول�ى تتحم�ل بع�ض اللوم. 
وتمث�ل خب�رة كلينتون في السياس�ة 
الخارجي�ة نقطة ترويج رئيس�ية في 
حمل�ة ترشحها.وس�يقول بوش “اين 
كانت وزي�رة الخارجي�ة كيلنتون من 
كل ه�ذا؟ عارضت مث�ل الرئيس زيادة 
)الق�وات( ث�م انضمت إليه ف�ي ادعاء 
الفضل ف�ي نجاحها ووقف�ت دون أن 
تحرك س�اكنا عندما تب�دد ذلك النصر 
الذي حققته القوات األمريكية وقوات 

التحالف بشق األنفس“.

     بغداد / المستقبل العراقي

الخارجي�ة األلماني  دع�ا وزي�ر 
فرانك فالتر ش�تاينماير عقب لقائه 
نظيره الس�عودي عادل الجبير، إلى 
اإلس�راع ف�ي إيج�اد حل سياس�ي 
لألزمة السورية قبل االنهيار الكامل 

لمؤسسات الدولة.
وأش�ار ش�تاينماير في تصريح 
للصحفيي�ن إلى وج�ود “إرادة أكثر 
إلنج�از تع�اون دول�ي“، م�ن أج�ل 
إيجاد حل لألزمة الس�ورية، مضيفا 
“ال ري�ب أن األم�ر صعب وس�يظل 
كذل�ك، لك�ن الجمي�ع يعرف�ون أننا 
بحاج�ة للتوص�ل إل�ى حل قب�ل أن 
االنهيار الكامل لكل المؤسسات في 
سوريا“، وحذر أنه “إذا حدث وضع 
على غرار ما هو عليه في ليبيا، فإن 

إع�ادة بناء المؤسس�ات ق�د تكون 
صعبة للغاية“.

الدبلوماس�ية  رئي�س  وق�ال 
األلماني�ة “برأي�ي أننا أق�رب اليوم 
لتقييم مش�ترك للتهدي�د الذي يمثله 
داعش عما كان الحال منذ سنوات“.

الخارجي�ة  وزي�ر  أك�د  ب�دوره، 
السعودي عادل الجبير على ضرورة 
الحفاظ على مؤسس�ات الدولة في 
س�وريا وتف�ادي تفج�ر حال�ة من 
الفوض�ى، مضيفا “تطبي�ق مرحلة 
االنتقال ومن ثم التغيير في س�وريا 
ب�إذن الل�ه. نأم�ل أن نس�تطيع أن 
نحق�ق ذل�ك تفادي�ا ألي انهيار في 

الوضع السوري“.
ولفت الجبير إلى أن “هناك أهمية 
المؤسس�ات  ماس�ة للحف�اظ على 
الحكومية والعس�كرية في س�وريا 

الس�ورية  الدول�ة  انهي�ار  لتف�ادي 
وإش�اعة الفوض�ى، مج�ددا موقف 
الرياض حيال ضرورة رحيل الرئيس 

السوري بشار األسد.
ش�فقنا نقال عن روس�یا٬ وكان 
وزي�ر الخارجي�ة الس�عودي بح�ث 
ش�تاينماير  األلمان�ي  نظي�ره  م�ع 
مل�ف االتف�اق الن�ووي بي�ن إيران 
والسداسية الدولية التي تضم ألمانيا 
وال�دول الخمس دائمة العضوية في 
مجل�س األم�ن وهواج�س الرياض 
حياله.ه�ذا، وس�يبحث الجبي�ر في 
موسكو مع نظيره الروسي سيرغي 
مج�ددا  آب،   11 الثالث�اء  الف�روف 
الروس�ية بش�أن تش�كيل  المبادرة 
تنظي�م  لمواجه�ة  واس�عة  جبه�ة 
“داعش“، إضافة إلى س�بل تس�وية 

األزمة السورية.
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فقدان وصل
فقد وصل بدل االيجار املرقم 44788 يف 13 / 1/ 
2013 بمبلغ قدره 2800000مليونان وثمانمائة 
الف دين�ار والتابع اىل س�احة الباع�ة املتجولني 
زق�اق 38 و 13 و 6 / 416 / الش�علة مقاب�ل 

مرصف الحرية بأسم / حيدر هامل مطلك .
����������������

محكمة جنايات ميسان
العدد/347/ج/2015

اىل املحكوم�ني الهارب�ني كل م�ن )رع�د ودع�ر 
وحدير وعيل اوالد جزر عليوي(

حكمت عليكم املحكمة بالسجن املؤبد لكل واحد 
منكم اس�تنادا ألحكام امل�ادة )405( من قانون 
العقوب�ات وبدالل�ة م�واد االش�راك 49,48,47 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني 
يوميت�ني محليت�ني لتس�ليم  انفس�كم اىل هذه 

املحكمة او اىل اقرب مركز رشطة
القايض كريم بدن مارد
رئيس محكمة جنايات ميسان

����������������������
رئاسة محكمة استئناف ميسان االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف العماره
اعالن

اىل / املدعى علية / حسنني مزهر غالب
اقام املدع�ي )انتصار عبد الرحي�م جرب( الدعوة 
املرقم�ة 2039/ش/2015تطل�ب فيها تصديق 
ال�زواج وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ق�رر تبليغك 
بصحيفت�ني يوميت�ني محليتني بموع�د املرافعة 
13/ 8/ 2015ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او من 
يمثل�ك قانونيا س�تجرى املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول.
القايض عيل رسمي الساعدي

���������������������
رقم اإلخطار   559 / 2015
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األم�ن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )الرشطي فايز عجيل فارس( 
املنس�وب إىل مديرية رشطة محافظة البرصة ملا 
كن�ت متهما وفق امل�ادة/ 35 من ق.ع.د رقم 14 
لسنة 2008 الختالسك املسدس الحكومي املرقم 

)JKN847( نوع كلوك مع كافة ملحقاته.
وبم�ا إن محل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك 
بهذا اإلع�الن عىل إن تحرض أم�ام محكمة قوى 
األمن الداخيل للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل 
م�دة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف 
محل إقامتك وتجيب ع�ن التهمة املوجهة ضدك 
وعن�د عدم حض�ورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز أموال�ك املنقولة والغ�ر املنقولة 
ويطلب م�ن املوظفني العمومي�ني إلقاء القبض 
علي�ك أينم�ا وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة وإل�زام األهليني الذي�ن يعلمون بمحل 
اختفائ�ك بإخب�ار الجه�ات املختص�ة اس�تنادا  
للمادة 69 / أوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من قانون 
أصول املحاكمات الجزائي�ة لقوى األمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

����������������
فقدان هوية

فقدت مني  الهوية الصادرة من نقابة املهندسني 
العراقيني مهندس ميكانيك مجاز بأسم )محمود 
عبد الكاظم مهدي( عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.
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فقدان هوية
فق�دت  مني هوي�ة غرفة تجارة البرصة بأس�م 
)عيل كعيد كاظم( عىل من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار.
����������������

فقدان
فق�دت  مني ش�هادة تكي�ل صادرة م�ن رشكة 
توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة والعائ�دة للس�يارة 
42867 اربيل واملس�جلة بأس�م )هي�وا رسهنك 
رج�ب( ع�ىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف الب�رصة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد: 889/ ب/ 2015 
التاريخ: 11/ 8/ 2015 

اعالن
خل�ف  ظاه�ر  علي�ه/  املدع�ى  اىل/ 

محسن
اصدرت هذه املحكم�ة حكما قرارها 
وامل�ؤرخ   2015 ب/   /889 املرق�م 
30/ 6/ 2015 حكم�ا غيابي�ا يقيض 
الحك�م بال�زام املدع�ى علي�ه ظاهر 
للمدع�ي  بتأديت�ه  محس�ن  خل�ف 
عص�ام عيل صينخ مبل�غ عربون بيع 
العقار تسلس�ل 26/ 20 مقاطعة 29 
الرباضعية مبلغ مقداره ثالثمائة الف 
دوالر ولتع�ذر تبليغ�ك ملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
البل�دي ملنطق�ة الرباضعية  واملجلس 
عليه تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني ولك حق االعراض 
امل�دة  خ�الل  والتميي�ز  واالس�تئناف 
القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب 
القرار الدرجة القطعية وفق االصول.
القايض االول

����������������
فقدان هوية

فق�دت من�ي هوي�ة الطال�ب بأس�م 
)محمد حس�ن عيل ن�ارص( الصادرة 
من جامعة بغداد كلية العلوم/ قس�م 
الحاس�بات الرج�اء من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.
����������

فقدان هوية
فقدت مني هوية املرقمة 15237 بأسم 
املوظفة )دينا جواد عيل( الصادرة من 
جامعة بغ�داد دائرة صح�ة الجامعة 
بعنوان )م.بايولوجي( تاريخ االصدار 
)10/ 6/ 2014( تاريخ النفاذ )31/ 
12/ 2018( الرج�اء م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.
�������������������

االح�وال  محكم�ة  ق�ايض  الس�يد 
الشخصية يف الشعب املحرم
دعوى تفريق للهجر

املدعية / شرين ثائر عبد الرزاق
املدعى عليه / بالل اطليفح محمود

ان املدع�ى علي�ة ه�و زوج�ي ال�ذي 
اخ�ل بي�ه رشع�ا وقانون�ا بموج�ب 
محكم�ة  الصادرم�ن  عقدال�زواج 
االح�وال الش�خصية ببغ�داد الجديدة 
بالرق�م 2916 يف2006/7/10 ولق�د 
ق�ام املدع�ى علية بهج�ري ىمنذ عام 
2012/7/5 اطل�ب م�ن محكمتك�م 
املوق�رة دعوى الدعى علي�ة للمرافعة 
امامك�م بالتفريق للهج�ر مع تحمل 
كافة الرسوم واملصاريف مع التقدير
القايض االول

فقدان شخص
فق�د املدع�و جاس�م كريم 
برغ�وث اثن�اء خروجه من 
داره الواقعة يف ابي غريب – 
الش�هداء للعمل بتاريخ 17 
/ 3 / 2014 ول�م يعد لحن 
االن وتم ابالغ مركز رشطة 
الرسالة يف ابو غريب يرجى 
ممن يعثر عليه اخبار املركز 

اعاله .
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فقدان وصل
فقد وصل بدل االيجار املرقم 
31285 يف 10 / 3 / 2013 
 7000000 ق�دره  بمبل�غ 
دينار والتابع  سبعة ماليني 
اىل س�احة الباعة املتجولني 
زق�اق 38 و 13 و 6 / 416 
/ الش�علة مقاب�ل مرصف 
الحرية بأسم / حيدر هامل 

مطلك .

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الصويرة
العدد 449 / ش / 2015

اعالن
اىل \املدعى عليه : هاني صايف خنجر 
اقام�ت املدعي�ة فات�ن ع�يل خنج�ر 
الدع�وى املرقم�ة اع�اله ام�ام هذه 
املحكمة تطلب فيها التعريف ولثبوت 
مجهواي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 

القائم بالتبليغ .
لذا تقرر تبلغ�ك بالنرش يف صحيفتني 
يوميت�ني محليت�ني بالحض�ور ام�ام 
هذه املحكمة يف جلسة املرفعه املوافق 
التاس�عة  الس�اعة   2015\8\16
صباحا ويف حالة عدم حضورك تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض
ابراهيم احمد سالم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الصويرة
العدد 135 / ب / 2015

))إعالن ((
تبيع هذه املحكمة باملزيد العلنية العقار املرقم 168\

الرساي 
املوص�وف تفاصيل�ه يف أدناه فع�ىل الراغبني بالرشاء 
الحضور إم�ام هذه املحكمة خالل ثالث�ون يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنرش بالصحف املحلية الساعة الثانية  
ع�رش ظهرا مس�تصحبني معه�م التأمين�ات البالغة 

%10
من القيمة املقدرة ويتحمل املشري الداللية والنرش.

القايض
عامر عبد الله خرض

املوصفات
• رقم العقار : 168\1 الرساب
• مساحته  : 5 اوللك 8,59م2

• املشتمالت : قطعة  ارض سكنية خالية من الشواغل 
تقع عىل شارعني شارع تجاري وشارع  فرعي.

خمس�ة   .)55,000,000( التقديري�ة  القيم�ة   •
وخمسون مليون دينار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة  استئناف القادسية االتحادية

محكمة بداءة عفك
العدد/321/ب/2014
التاريخ/2015/8/10

اعالن
بالنظر الكتساب  الحكم الصادر من هذه املحكمة  بالعدد 321/ب/2014 يف 2014/12/31  
الدرج�ة القطعية  واملتضمن أزالة  ش�يوع العقار  املرق�م 4153/2 والواقعة  يف قضاء عفك 
واملوصوف ادناه وبناءاً  عىل نكول  املش�ري ) طارق زيدان جابر( عن  رشاء العقار املذكور  
اعاله املحال  عليه بتاريخ 2015/5/12 ببدل قدره  )50.000.000 خمسون مليون دينار (  
عليه واستناداً ملاجاءباحكام املادة)99(  من  قانون التنفيذ فقد قررت  هذه املحكمة  االعالن 
بيعه باملزايدة العلنية ملدة خمس�ة عرش  يوماً  اعتباراً من اليوم  التايل  للنرش فعىل الراغبني 
بالرشاء  مراجعة محكمة  بداءة عفك  يف  تمام  الس�اعة الثانية  عرش ظهراً  مس�تصحبني 
معه�م  التأمين�ات  القانونية 10% م�ن القيمة  املقدره )60.000.000 فقط س�تون مليون 
دين�ار (  ان ل�م يكونوا  من الرشكاء مع العلم  ان الدفع نقداً واذا صادف  يوم االحالة  عطلة 

رسمية فيكون  اليوم الذي يليه موعداً لذلك 
االوصاف:-

1- املساحة 410م2
2- عرصه خالية من الش�واغل )ركن( تقع يف منطقة ام العظام يحدها من الجهة  االمامية 
الشارع الرئييس  ملدخل عفك  زمن الجهة األخرى  الشارع الفرعي ومن جهة الخلف عرصه 

خالية من الشواغل ومن  جهة الرشق عرصه خالية
القايض ناظم عبد خنجر

وزارة الكهرباء
املديرية العامة ملشاريع انتاج الطاقة الكهربائية

اعالن املناقصة املرقمة 2015/8
تدع�و املديري�ة العام�ة ملش�اريع انت�اج الطاق�ة الكهربائية احدى 
تش�كيالت وزارة الكهرب�اء ال�رشكات  واملكات�ب م�ن ذوي الخ�ربة 
واالختصاص للمش�اركة يف املناقصة ذات العدد 2015/8 والخاصة 
ب�� )انش�اء مخزن مربد ملرشوع س�احات الخزن يف خ�ور الزبر( ( 
علم�ا ان الكلفة التخمينية االجمالي�ة )302,715،000دينار( فقط 
ثالثمائة واثنان مليون وسبعمائة وخمسة عرش الف دينار ال غر. 

فعىل الراغبني باملش�اركة تقديم عطاءاتهم ع�ىل املناقصة املذكورة 
اعاله والتي يمك�ن الحصول عىل مواصفاتها ورشوطها من قس�م 
الش�ؤون التجاري�ة يف مقر املديري�ة الكائن يف الب�اب الرشقي قرب 
س�احة الخالني لقاء مبلغ قدره )25,000( فقط خمسة وعرشون 
ال�ف دينار غر قابل للرد عىل ان يرفق مع العطاء وصل قبض رشاء 
املناقصة وشهادة االعفاء من الرضيبة مع تامينات اولية قدرها %2 
من قيمة الكلفة التخميني�ة بموجب صك مصدق او خطاب ضمان 
من املص�ارف املعتمدة  لدينا وتوضع جميعها داخل ظرفني مغلقني 
ومختوم�ني احدهما ع�رض تجاري واالخر ع�رض فني يف صندوق 
العطاءات يف مقر املديرية مدون عليه اس�م املناقصة وتاريخ  الغلق 
علما ان اخر موعد لقبول العطاءات س�يكون يف الس�اعة )1( ظهرا 
ليوم )االحد( املوافق 2015/8/23 وس�يهمل كل عطاء غر مستويف 
لل�رشوط او يرد بعد تاريخ الغلق واملديري�ة غر ملزمة بقبول اوطأ 
العط�اءات  ويتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة اج�ور نرش االعالن 
لخم�س صح�ف  الخر اع�الن  علم�ا ان الهوية املطلوبة لالش�راك 
باملناقص�ة )هوية تصنيف املقاولني(  ع�ىل ان تكون الهوية مجددة 
ونوع بالس�تك وناف�ذة مع جلب النس�خة االصلية م�ن الهوية عند 
رشاء املناقص�ة ويمكنك�م االطالع عىل تعليم�ات ورشوط املناقصة 

عىل موقع االنرنيت.
www.gepp.moelc.gov.iq

)تجهيز جوينات اسالك وعدد خطوط(
تعل�ن املديري�ة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الفرات االعىل  احدى تش�كيالت وزارة الكهرباء عن اعالن املناقصة 
املحلية الخاصة ب� تجهيز )جوينات اس�الك وعدد خطوط( فعىل الراغبني من   الرشكات  واملكاتب املس�جلة رس�ميا 
داخ�ل العراق تقديم عطاءاتهم عىل املناقصة املذكوره اعاله التي يمكن الحصول عىل مواصفاتها وجداول الكميات 
والرشوط الخاصة بها من مديرية الشؤون التجارية يف مقر املديرية الكائن يف بغداد / الوزيرية / الكائن بني تقاطع 
ش�ارع املغرب وس�احة عنر  ومقابل قاعة البغدادي  مقابل مبلغ قدره )200000( فقط مائتا الف دينار غر قابل 

للرد يسلم اىل امانة الصندوق عىل ان يرفق مع العطاء الفني املستمسكات التالية :
1. ص�ك مص�دق او خطاب ضمان نافذ ملدة )120( يوم من تاريخ غل�ق املناقصة من املصارف العراقية املعتمدة عدا 
مرصف االتحاد العراقي ومرصف املتحد لالس�تثمار ومرصف ايالف االسالمي بقيمة )16740000( فقط ستة عرش  
مليون وس�بعمائة واربعون  الف دينار الغرها وس�وف يهمل اي عطاء خالف ذلك عىل ان يرد الينا خطاب الضمان 
بموج�ب كتاب رس�مي من قبل املرصف  املص�در له مع التزام  امل�رصف بتاكيد وجود غطاء م�ايل لخطاب الضمان 

املصدر.
2. وصل رشاء وثائق املناقصة

3. تقديم عقد تاسيس الرشكة )واي قرارات تعديل للعقد( مع شهادة التسجيل الصادرة من دائرة تسجيل الرشكات 
يف وزارة التجارة )مصادق عليها حديثا وخالل هذا العام( 

4. الحسابات الختامية للرشكة للسنتني االخرتني كحد ادنى مصدقة من محاسب قانوني مجاز
5.  قائمة باالعمال املماثلة متعلقة بطبيعة املناقصة معززة بتاييد جهات التعاقد املعنية للسنوات الثالثة االخرة

6. تقدي�م هوي�ة غرفة تجارة بغ�داد صادرة من وزارة التجارة نافذة واجازة ممارس�ة املهنة مع نس�خة من هوية 
االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية )نسخ ملونة(

وتوضع املستمس�كات الواردة اعاله وبثالث نس�خ داخل ث�الث ظروف مغلقة ومختومة لكل م�ن العرضني )الفني 
والتجاري( حتما وبشكل قاطع ومنفصل مؤرش عليها )االصلية( او )نسخة طبق االصل( لكل منهما لضمان دراسة 
العطاءات بصورة سليمة ورسيعة ومؤرش عليهما رقم املناقصة وموعد الغلق وتوضع يف صندوق املناقصات  يف مقر 
املديرية وس�يهمل اي عطاء يكون مفتوح وغر مغلق، علما ان اخر موعد لغلق املناقصة س�يكون يف الساعة الثانية 
عرش ظهرا بتوقيت بغداد من يوم )االثنني( املوافق 2015/8/31 وس�يهمل  كل عطاء يرد بعد تاريخ غلق املناقصة 
واملديرية غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن ورسم الطابع علما 
ان املناقصة املذكورة ضمن الخطة االستثمارية لعام 2015 مرشوع تطوير وتحسني شبكات النقل يف الفرات االعىل 

الربنامج السنوي الثاني عرش وبتبويب )10 � 4 �4(  وان الكلف التخمينية للطلب هي :
)836960000( دينار ثمانمائة وس�تة وثالثون وتس�عمائة وستون الف دينار للمناش�ئ )اوربي، غربي ، امريكي(  
وس�وف يك�ون موعد فتح العروض بنفس يوم الغلق بالس�اعة الثانية عرش ظهرا يف مق�ر املديرية فعىل الراغبني يف 
الحضور من املشاركني يف املناقصة الحضور يف املوعد املذكور ، ويف حالة  الرغبة يف االطالع عىل الرشوط واملواصفات 

والكميات زيارة املوقع االلكروني لوزارة الكهرباء  املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية ملنطقة الفرات االعىل
www.Uet.moelc.gov.iq

ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون موعد الغلق بنفس التوقيت يف اليوم الذي ييل انتهاء العطلة.
لالستفسار:

Up.tran.dg@moelc.gov.iq     Upper_Euphrares_Transmission@yahoo.comاملدير العام
وزارة الزراعة

مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد الرصافة

اعالن رقم 49 لسنة 2015
تعل�ن  مديرية  الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة / لجنة تاجر 
االرايض الزراعي�ة باملزاي�دة العلني�ة ع�ن اعالن تاجر املس�احة 
املبين�ة اوصافها ادناه يف قضاء املدائ�ن/  ناحية الوحدة باملزايدة 
العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 
املعدل  والقانون 35 لس�نة 1983 ولش�مولها بالقرار 103 لسنة 
1997 يف اليوم الثالثني من اليوم التايل للنرش االعالن  يف الصحيفة 
ي�وم العمل ال�ذي يليه يف ح�ال مصادفة  املوعد عطلة وس�تكون 
املزايدة  يف الس�اعة العارشة صباحا يف مقر شعبة زراعة النهروان  
وللتفاصيل مراجعة مق�ر مديريتنا لالطالع عىل الرشوط وتقديم 
املستمسكات املطلوبة ودفع التامينات القانونية البالغة 20% من  
القيمة التقديرية من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور نرش االعالن

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد الرصافة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة

استئناف بغداد / الكرخ االتحادية
محكمة بداءة البياع

العدد /1654/ب/2015
التاريخ/2015/8/5

اىل املدعى عليه/ حس�ني حربي لفت�ه مجهول محل  
اقامته حاليا 

اقام املدعي )مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية 
اضافة لوظيفته ( الدعوى املرقمة )اعاله( لدى هذه 
املحكمة يطالبك فيها )بتادية مبلغ مقداره اثنا عرش 
مليون وخم�س مائة واثنان الف وس�بعمائة واثنان 
وخمسون دينار وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي انتقالك اىل جهة 
مجهولة ق�رر تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة يوم )2015/8/16( الساعة التاسعة 
ويف حال�ة عدم حض�ورك او م�ن ينوب عن�ك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

وزارة الكهرباء
املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية 

ملنطقة الفرات االعىل
اعالن للمرة االوىل  املناقصة املحلية املحلية م.ف.ع 2015/48مديرية الشؤون التجارية

ء/املدير العام
جابر سلامن جابر

رقم القطعة
رقم 

المقاطعة
المساحة 

بالدونم
المواصفات

المشيدات 
والمغروسات

بدل االيجار 
السنوي المقدر 

للدونم الواحد

820/الكرزية1/219
مستصلحة 

جزئيا

دار من الطابوق 
سقف مسلح 150م2 
ودار طابوق 100م2 

وخظرة حيوانات من 
البلوك 50م2 و8نخلة 

مثمرة 

20000 دينار 
عراقي



 النفط يتراجع بعد تخفيض الصين  لقيمة اليوان

   بغداد/المستقبل العراقي

نظمت دائرة صحة بغداد الك�رخ محاضرات عملية توعوية 
للنازحين حول النظافة العامة في قطاع العدل”.

وذكر مدير القط�اع د.طالب عودة بان “فريق طبي وصحي 
من وحدة تعزيز الصحة في مركز صحي الغزالية التابع لقطاع 
الع�دل للرعاية الصحية األولية زار مجم�ع العوائل النازحة في 
منطق�ة الغزالية وتوعيته�م بالمحافظة عل�ى النظافة العامة 
وإلق�اء محاضرات عملي�ة توعوي�ة لتعليم األطف�ال الطريقة 

الصحيحة لغسل اليدين لتجنب األمراض االنتقالية المعدية”.
وأض�اف ع�ودة إن “من خ�ال الزي�ارة قام الفري�ق بلصق 
البوس�ترات وتوزيع الرسائل الصحية والفولدرات لنشر الوعي 
الصحي ضد األمراض وتوزيع حبوب تعقيم المياه والوقاية من 

ضربة الشمس واإلنهاك الحراري”.
 وأش�ار إلى انه “توعي�ة المواطنين حول أمراض الكوليرا و 
اإلس�هال و التيفوئيد وما هي أس�باب اإلصاب�ة بهذه األمراض 

وكيفية الوقاية منها وضرورة المعالجة المبكرة .

صحة الكرخ تنظم حمارضات عملية توعوية 
للنازحني حول النظافة العامة

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أعلن�ت ش�ركة تس�ويق النف�ط 
العراقية )سومو( أمس الثاثاء، إن 
“العراق رفع س�عر البيع الرس�مي 
لش�حنات أيلول م�ن خ�ام البصرة 
 0.50 آس�يا  زبائ�ن  إل�ى  الخفي�ف 
دوالر ليص�ل إلى متوس�ط أس�عار 
خام�ي عمان ودب�ي ناقص�ا 1.45 
دوالر للبرميل عن الش�هر السابق”.

وقالت س�ومو في بيان صحفي إنه 
“تحدد س�عر خ�ام البص�رة الثقيل 

ف�ي ش�حنات أيل�ول المتجه�ة إلى 
آس�يا عن�د متوس�ط س�عر خامي 
5.55 دوالر  ناقص�ا  عم�ان ودب�ي 
أمريكا  للبرميل.”وبالنسبة ألسواق 
الش�مالية والجنوبي�ة تحدد س�عر 
خام البصرة الخفيف لشحنات أيلول 
عند مؤشر أرجوس للخامات عالية 
الكبريت ناقصا 0.15 دوالر للبرميل 
وذلك بارتفاع عن الش�هر السابق”. 
للوالي�ات  وتراج�ع خ�ام كرك�وك 
مؤش�ر  مس�توى  إل�ى  المتح�دة 
أرجوس زائدا 0.50 دوالر للبرميل”.

وأما ش�حنات خام البصرة الخفيف 
إل�ى أوروبا ف�ي أيلول فق�د تراجع 
س�عرها 1.10 دوالر إلى سعر برنت 
الفوري ناقصا 5.15 دوالر للبرميل. 
وتراجع سعر شحنات خام كركوك 
لزبائن أوروبا إل�ى برنت مخصوما 
جانبه�ا  دوالر”.م�ن   5.15 من�ه 
تراجعت أسعار النفط، أمس، بعدما 
قفزت في الجلس�ة السابقة، بعد أن 
خفضت الصين قيمة عملتها اليوان 
بعد سلسلة من البيانات االقتصادية 
الضعيفة التي ع�ززت وجهة النظر 

السائدة في السوق بأن األساسيات 
أضعف بكثير من أن تس�مح بزيادة 
أس�عار  النفط”.وقف�زت  أس�عار 
النف�ط ف�ي العق�ود اآلجل�ة نح�و 
أربعة بالمائ�ة، االثنين، مبتعدة عن 
المستويات الدنيا التي نزلت لها في 
كانون الثاني، لكنها عادت للتراجع 
الثاثاء، لتبق�ى أقل بأكثر من الربع 
م�ن أح�دث ارتفاعات لها ف�ي آيار.

وأظه�رت بيان�ات صناعي�ة تراجع 
مبيعات الس�يارات ف�ي الصين 7.1 
بالمائة في تموز، مقارنة بقبل عام 

إل�ى 1.5 ملي�ون س�يارة، ف�ي أكبر 
تراجع منذ ش�باط 2013، لكن بقي 
إجمالي النمو خال األشهر السبعة 
ه�ذا العام أكث�ر قليا م�ن 2014”.

وتراجع�ت معام�ات “برن�ت” في 
العقود اآلجلة تس�ليم الشهر التالي 
31 س�نتا إلى 50.10 دوالر للبرميل 
بتوقي�ت   0632 الس�اعة  بحل�ول 
س�عر  بآخ�ر  مقارن�ة  غرينت�ش، 
إغاق”.وتراج�ع الخ�ام األميرك�ي 
الخفيف 39 س�نتا إلى44.57 دوالر 

للبرميل.

   بغداد / المستقبل العراقي

نظم�ت وزارة الزراع�ة /دائرة البيط�رة بالتعاون مع 

العتبة العباس�ية المقدس�ة مؤتمرها العلمي حول مرض 

طاع�ون المجت�رات الصغيرة )p.pr ( وعل�ى قاعة اإلمام 

الحس�ن ع ف�ي العتبة العباس�ية ، وبحض�ور ممثلين عن 

العتبة العباس�ية ومجلس الوزراء كما حضرها مستشار 

الوزارة للش�ؤون الث�روة الحيوانية الدكتور حس�ين علي 

س�عود نيابة عن وزير الزراعة فاح حسن الزيدان ومدير 

ع�ام دائ�رة البيط�رة د ص�اح فاض�ل ، و نقي�ب األطباء 

البيطريين وعددا من عمداء كليات الطب البيطري”.

وذكر قس�م العاق�ات واإلعام والتع�اون الدولي في 

وزارة الزراعة للمس�تقبل العراقي أن “المؤتمر قد ش�هد 

إلق�اء عدد من المحاض�رات العلمية ح�ول مرض طعون 

المجت�رات الصغيرة كما ألقيت عدد من الكلمات من بينها 

كلمة وزير الزراعة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور حس�ين 

عل�ي س�عود وكلمة لمدي�ر عام دائ�رة البيط�رة تضمنتا 

مس�اعي وزارة الزراعة للحد من هذه األمراض وحمات 

التلقي�ح الت�ي تقوم به�ا دائ�رة البيطرة للس�يطرة على 

المرض.

الزراعة تعقد مؤمترها العلمي
حول مرض طاعون املجرتات

»سومو« ترفع سعر خام البرصة آلسيا

أمانة بغداد توجه بإزالة مجيع اللوحات اإلعالنية غري املرخصة
   بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت أمي�ن بغداد ذك�رى علوش 
اإلعاني�ة  اللوح�ات  جمي�ع  “بإزال�ة 
غير المرخصة من الش�وارع الرئيس�ة 
ش�وهت  الت�ي  الس�كنية  والمح�ات 
ونقل�ت   .  “ بغ�داد  العاصم�ة  منظ�ر 
مديري�ة العاق�ات واإلعام ع�ن أمين 
بغ�داد توجيه�ا الدوائ�ر البلدي�ة كافة 
بإجراء حمات واس�عة إلزالة اللوحات 

اإلعاني�ة غير المرخصة من الش�وارع 
والجزرات الوس�طية وأعمدة الكهرباء 
والتي ش�وهت المنظر البصري وأثرت 
ف�ي م�دى الرؤي�ة وبس�قف زمن�ي ال 
واحدا”.وأضاف�ت  أس�بوعا  يتج�اوز 
إن “أمي�ن بغ�داد كلفت ف�رق المتابعة 
الميداني�ة برص�د الح�االت المخالف�ة 
وبعكس�ه يتحم�ل مدي�ر ع�ام الدائ�رة 
البلدية مس�ؤولية عدم إزال�ة اللوحات 

غير المرخصة.

إيران ثاين أكرب مصدر للعراق بأكثر من 360 مليون دوالر
   بغداد / المستقبل العراقي

ام�س  ايران�ي،  مس�ؤول  أعل�ن 
الثاث�اء، ان طه�ران تعد ثان�ي اكبر 
ال�ى  والخدم�ات  للبضائ�ع  مص�در 
العراق بعد تركيا، وفيما أكد ان قيمة 
الص�ادرات خال م�دة اربعة اش�هر 
الماضية بلغت اكث�ر من 360 مليون 
دوالر، اكد أن البلدي�ن خططا لتبادل 
الوف�ود التجارية واقام�ة المعارض 

لتعزيز العاقات االقتصادية بينهما.
وقال رئيس مؤسسة ايام للصناعة 
والتعدي�ن والتج�ارة يارالله ناصري 
في تصريحات نقلته�ا وكالة االنباء 
االيراني�ة )ارنا( إن “اي�ران تأتي بعد 
تركيا في حجم صادراتها للعراق في 
حين تأتي الصي�ن بالدرجة الثالثة”، 
، ب�اده “تس�عى التخ�اذ  أن  مبين�اً 
اج�راءات فعال�ة لتطوي�ر صادراتها 
غي�ر النفطية”.واض�اف ناصري أن 

“االحص�اءات تش�ير ال�ى ان قيم�ة 
البضائ�ع الت�ي تم تصديره�ا للعراق 
عبر منفذ مهران الدولي خال االربعة 
اشهر االولى من السنة االيرانية التي 
ب�دأت ف�ي 21 اذار 2015، قد وصلت 
ال�ى اكث�ر م�ن 360 ملي�ون دوالر”.

وتاب�ع ناص�ري أن “اي�ران والعراق 
ق�د خططا لتب�ادل الوف�ود التجارية 
واقام�ة المع�ارض لغ�رض تعزي�ز 

العاقات االقتصادية بينهما”.

كهرباء اجلنوب تدخل حمطة الصناعية الثانوية
اجلديدة للخدمة

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء مصعب المدرس 
عن “تمكن الماكات الهندسية والفنية في المديرية العامة 
لتوزيع كهرباء الجنوب من إدخال محطة الصناعية الثانوية 
الجدي�دة 33/11 ك.ف للخدمة، لح�ل االختناقات الحاصلة 
في عدد من مناطق قضاء الزبير”.وقال المدرس في حديث 
للمس�تقبل العراق�ي إن “ه�ذه تعتبر من ضم�ن المحطات 
الثانوية المهمة في قضاء الزبير والتي س�تخفف األحمال 
الحاصل�ة على محطتي المربد والدريهمية الثانويتين وعن 
عدد من مناط�ق قضاء الزبير واس�تقرار التيار الكهربائي 
خال ساعات التشغيل بعد التوسع السكاني في القضاء”.

وأض�اف إن “انج�از مش�روع محط�ة الصناعي�ة الجديدة 

الثانوي�ة 33/11 ك.ف من المش�اريع الت�ي تعاقدت عليها 
وزارة الكهرب�اء ضمن القرض اليابان�ي والتي تم تنفيذها 
من قبل ش�ركة س�يمنز وبس�عة 2x 13 MVA. “.وبين إن 
“محط�ة الصناعية الثانوية الجدي�دة والتي تم تغذيتها من 
مدخل الزبير التحويلية 132 ك.ف تحتوي على )14( مغذياً 
والتي س�يتم إدخالها للعمل تدريجياً بعد أن تم إدخال أربعة 
مغذيات للعمل حالياً من قبل ماكات توزيع كهرباء شمال 
البصرة”.وفي س�ياق ذي صلة أنجزت الماكات الهندسية 
والفنية في مديرية توزيع كهرباء ذي قار التابعة للمديرية 
نفسها وضمن انطاق حملة صيانة الشبكة الكهربائية في 
مناطق حي الش�هداء ,اريدو, خلف الس�ريع من نصب )6( 
مح�والت جديدة لحل أزمة االختناقات وتحس�ين الش�بكة 

الكهربائية في المحافظة.

توزيع الطحني الصفر يف احلصة الشهرية
وتنويع مصادر رشاء الزيت والسكر

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير التجارة ماس محمد عبد الكريم 
عن “إجراءات سريعة ومهمة لتحسين مفردات 
البطاق�ة التموينية التي توزع عل�ى المواطنين 
فض�ًا عن تنوي�ع مصادر ش�راء الزي�ت وعدم 
اعتماده�ا عل�ى النوعي�ة م�ن المنش�أ التركي 
وتوزي�ع 2 كغم من الطحين الصفر لكل مواطن 
عراق�ي ضم�ن الحص�ة التموينية”.ونقل بيان 
لوزير التجارة بيان انه “بعد اجتماع اس�تثنائي 
عقد في دي�وان وزارة التجارة، ق�ررت الوزارة 
ش�راء م�ادة الزي�ت من مص�ادر متع�ددة دون 
االقتصار على الزيت التركي فضاً عن شراء الرز 

والس�كر من مصادر عالمي�ة رصينة واالعتماد 
على نسبة كبيرة من المنتوج المحلي” . وأضاف 
البي�ان أن “وزير التجارة أوعز إلى اعتماد آليات 
يت�م تطبيقها بش�كل عاجل تقوم عل�ى إيصال 
المف�ردات الغذائية الى دار س�كن المواطن عن 
طريق تطوي�ر عمل ال�وكاء واعطائهم فرصة 
تش�غيل األي�دي العامل�ة م�ع اعتم�اد البطاقة 
االلكترونية وتقليل الروتين في تسجيل الوالدات 
واالنشطار داخل االس�رة الواحدة” .وأشار إلى 
“جملة من اإلجراءات اإلدارية والفنية لتحسين 
نوعية المفردات وتحديد العناصر الفاس�دة في 
مل�ف البطاقة التمويني�ة وتعيين عناصر نزيهة 

قادرة على أداء واجباتها .

املبادرة الزراعية تعلن تسهيل آليات اإلقراض ومناقشة توسيع رقعة املستفيدين من القروض
   المستقبل العراقي/ واسط

للمب�ادرة  العلي�ا  اللجن�ة  اعلن�ت 
الزراعي�ة، أم�س الثاثاء، عن تس�هيل 
آليات اإلقراض ومناقشة توسيع رقعة 
المس�تفيدين م�ن القروض، مش�يرة 
الى انه تم إعادة تش�كيل لجان متابعة 
لتنفيذ مش�اريع المب�ادرة في مختلف 

المحافظات.
وق�ال المدي�ر المكت�ب التنفي�ذي 
للجن�ة العلي�ا للمب�ادرة حس�ين جابر 
ان “اللجن�ة عقدت اجتماعا لمناقش�ة 
س�بل تنفيذ وتفعيل ورقة اإلصاحات 
الت�ي قدمه�ا رئي�س ال�وزراء حي�در 
العب�ادي”، مبين�ا ان “االجتماع تركز 
على مناقش�ة كل ما من شأنه معالجة 
تعي�ق  الت�ي  والنواق�ص  اإلخفاق�ات 
النهوض بالعملي�ة الزراعية من خال 
ضب�ط مس�ارات الق�روض الزراعي�ة 

الت�ي تمنحه�ا المب�ادرة الزراعية عبر 
الش�املة  التخصصي�ة  صناديقه�ا 
لمختلف فروع القطاع الزراعي ضمن 

سقف زمني محدد”.
وأض�اف جاب�ر ان “االجتماع اتخذ 
العدي�د من الق�رارات التي من ش�أنها 
معالج�ة أي خلل محتمل ف�ي الجانب 
اإلداري والمال�ي المتعل�ق بمعام�ات 
المواطني�ن للحص�ول عل�ى ق�روض 
م�ن المب�ادرة الزراعية”، مش�يرا الى 
ان “م�ن بين الق�رارات الت�ي اتخذتها 
اللجن�ة ه�و تس�هيل آلي�ات اإلقراض 
وإلغ�اء الحلقات الروتينية الزائدة التي 
قد تتس�بب بحدوث حاالت فساد مالي 
وإداري ف�ي منح الق�روض للفاحين 

والمزارعين”.
وتابع جاب�ر ان “القرارات االخرى 
اشارت الى إعادة تشكيل لجان متابعة 
الزراعي�ة  المب�ادرة  تنفي�ذ مش�اريع 

ف�ي مختل�ف المحافظات وال�ى إعادة 
الخاص�ة  التدقي�ق  لج�ان  تش�كيل 
بقروض المب�ادرة الزراعي�ة، وإعان 
نتائج التدقيق بكل ش�فافية”.واكد ان 

“المبادرة شددت على ضرورة التنسيق 
مع وزارة الزراعة و المصرف الزراعي 
التعاوني لوضع خطة ائتمانية واقعية 
تتواف�ق مع ورقة اإلص�اح الحكومي 

وبم�ا يحقق العدالة في توزيع قروض 
المبادرة الزراعية على المحافظات”.

ولفت جاب�ر ال�ى ان “اللجنة دعت 
الى عقد اجتماع عاجل خال األسبوع 
الق�ادم مع ممثلي الش�رائح الفاحية 
والمنظم�ات  الجمعي�ات  ورؤس�اء 
ذات العاق�ة بالقط�اع الزراع�ي ف�ي 
مختل�ف المحافظات لمناقش�ة س�بل 
توسيع رقعة المستفيدين من قروض 
المب�ادرة الزراعي�ة و االس�تماع ال�ى 
مشاكل وهموم الفاحين والمزارعين 

والسعي لمعالجتها” .
يذك�ر أن الحكوم�ة العراقية كانت 
أطلقت في آب من العام 2008، مبادرة 
بالواق�ع  للنه�وض  ش�املة  زراعي�ة 
الزراع�ي ف�ي الب�اد، وحددت س�قفاً 
زمنياً مدته عشر سنوات لبلوغ العراق 
مرحل�ة االكتفاء الذاتي من المحاصيل 

اإلستراتيجية .

البيئة تلزم إدارات احلقول النفطية 
باعتامد رشوط السالمة البيئية

استحداث مخسة أقسام علمية جديدة
يف جامعة واسط

     بغداد / المستقبل العراقي

ألزم�ت وزارة البيئ�ة “إدارات الحق�ول النفطي�ة باعتم�اد 

المتطلب�ات البيئي�ة الخاصة بعملي�ات الحف�ر والتطوير التي 

أقرتها الوزارة”.

وقالت الوزارة في بيان ورد للمستقبل العراقي، إن “الفرق 

الرقابية التابعة لمديرية بيئة واس�ط طالبت بضرورة اعتماد 

شروط السامة أثناء عمليات الحفر واالستخراج التي أقرتها 

وزارة البيئ�ة حفاظ�ا عل�ى البيئ�ة م�ن التل�وث موضحة إن 

“اعتماد مواصفات الس�امة توجب اس�تخدام مع�دات عالية 

الكفاءة في الس�يطرة عل�ى األطيان والم�واد الصلبة الناتجة 

عن عمليات الحفر واالس�تخراج باإلضافة إلى تجميع سوائل 

الحف�ر في أحواض مبطنة بمادة البول�ي اثيلين عالي الكفاءة 

لمنع تسربها الى التربة والمياه”.

وأك�دت ض�رورة الت�زام العاملي�ن ف�ي الحق�ول النفطية 

بالتش�غيل المس�تمر للمحرقة أثناء حفر اآلبار لتقليل نس�ب 

التل�وث الناجمة م�ن الحفر االختباري وش�ددت على ضرورة 

خزن الم�واد الكيمياوي�ة المس�تخدمة بالعملي�ات اإلنتاجية 

للنفط”.

يذك�ر إن “الف�رق الرقابي�ة التابع�ة ل�وزارة البيئ�ة تقوم 

بزيارات متتالي�ة لمراقبة الحقول النفطي�ة ومدى مطابقتها 

للضوابط البيئية المعتمدة عالميا.

     واسط / المستقبل العراقي

أعلنت جامعة واس�ط عن “اس�تحداث خمسة أقسام علمية  
جدي�دة ف�ي كلي�ات التربي�ة األساس�ية ، وعل�وم الحاس�وب 
والرياضيات، والطب البيطري  للعام الدراسي 2015-2016 “.

وق�ال مس�اعد رئي�س الجامعة للش�ؤون العلمي�ة الدكتور 
هاشم علي يس�ر للمس�تقبل العراقي إن “الجامعة إستحصلت 
الموافق�ات األصولي�ة م�ن وزارة التعلي�م العالي الس�تحداث 
خمس�ة أقس�ام علمية  جديدة ش�ملت استحداث قس�م التربية 
اإلس�امية في كلي�ة التربية األساس�ية في قض�اء العزيزية  ،  
وقس�م البرامجي�ات في كلية عل�وم الحاس�وب والرياضيات  ، 
وف�رع الط�ب الباطني والوقائي ف�ي كلية الط�ب البيطري في 

قضاء الحي”.
وأضاف “كم�ا إس�تحصلت الجامعة موافقة ال�وزارة  على 
شطر قسم االجتماعيات في  كلية التربية األساسية إلى قسمي 
)التاريخ والجغرافية (  مبينا إن “الهدف من هذا االستحداث هو 
أع�داد وتأهيل الماكات العاملة في الجانب البحثي بما يس�هم 
ف�ي مواكبة التطور الحاصل في البحث العلمي وبالش�كل الذي 

يلبي حاجة المجتمع.
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يتكرر الس�ؤال طيلة الس�نوات املاضية حول التغيري الذي كان 
البد ان يرافق املرحلة الجديدة ، فهل حصل التغيري الثقايف لدينا 

لينهض بالواقع مثلما طمح الكثريون؟ 
يمكن الحديث مطوالً عن أحالم التغيري الثقافية ، وما آلت اليه 
ح�ن أصبح الواقع صخرة عصية ال تس�مح بنفاذ الضوء عرب 
حج�ب التقاليد وما اعتاد عليه الناس طيلة حقبة اإلس�تبداد ، 
وبدا للكثريين أن سقف املطامح كان عالياً مع امكانات ما هو 
قابل للتحقق فعالً يف حياتن�ا الثقافية ، وألن األحالم كما يقال 
ه�ي أحالم وال تبنى ع�ى قراءة املعطيات بدق�ة ، فإنها ذهبت 
بعيداً واغفلت بعض الحقائق املتعلقة بطبيعة الثقافة العراقية 
، ف�ال يمكن عزل الجهد النظري عن الحراك اإلجتماعي املرتبط 
بعوام�ل تاريخي�ة واجتماعية وسياس�ية ، كل ه�ذه العوامل 
تش�كل وحدة ال يمكن فصل عنارصها اال عى سبيل اإلفرتاض 

والتوهم ، ولكن املس�عى الثقايف بمعناه العميق ليس بوس�عه 
التخيل بطبيعة الحال عن وظيفته املرتبطة بالوجود ذاته.

 وه�ذا ما يقودن�ا اىل الحديث عن جهود فردي�ة متميزة ، وعن 
صريورة اجتماعية تحاول اإلفالت من قيود تعرتض تقدمها.

اذ ال يمكن هنا تجاهل اإلشارة اىل تلك القوى التي تحمل ثقافة 
اإلس�تبداد بكل ما فيها من تشوهات وتخلف حضاري ، فليس 
اإلس�تبداد � كما هو معلوم � س�لوكاً حكومياً لحاكم مستبد ، 
بل هو منظومة كاملة تأسس�ت عى نحو ال يمكن فصلها عن 

جذورها العميق�ة ، ألن من بديهيات املنطق التاريخي أن ليس 
بوسع أي نظام أن ينبثق من فراغ مطلق ، بل هو مظهر لثقافة 
وتقاليد موروثة غري قادرة عى اإلنفتاح وممارسة النقد لذاتها 
من اج�ل التج�اوز واملواءمة م�ع طبيعة اللحظ�ة الحضارية 
لعال�م اليوم ، وللتمثي�ل ان ما نراه اليوم م�ن تطرف وارهاب 
انما هو تجس�يد صارخ لتلك الثقافة التي افرزت لدينا كل هذا 
الخراب والنكوص الحضاري ، أمام هكذا اشكاليات كبرية كان 
ع�ى الثقافة العراقي�ة مواجهة واقعها ب�كل تعقيداته ، ولعل 

اصعب ما يمكن رصده هو املس�احة الحقيقية املتاحة للفعل 
الثقايف ، داخل نس�ق يراد له البقاء تحت سلطة القوى املعادية 
للتغي�ري ، ثمة خ�وف غريزي لديها من فق�دان معنى وجودها 
املرتب�ط بثقافة اصبح�ت خارج التاري�خ ، والتعبري األمثل لها 
هو الس�كون خارج املتغ�ريات ، لهذا فإن م�ا تواجهه الثقافة 
يف عملية التغيري يحتاج اىل الكثري من الش�جاعة ، ألن الخطاب 
املستند اىل طبيعة اإلستبداد لن يسمح باالنفتاح عى الخطابات 
األخرى التي تش�كك بمعقوليته وهشاشة وجوده اذا ما وضع 
عى طاولة النقد واملراجعة ، واليشء املهم هنا والذي يدعونا اىل 
النظر اىل املس�تقبل بيشء من األمل هو ان للتغيري جانباً حتمياً 
ال يمكن ايقافه يف أية ثقافة او مجتمع من املجتمعات يف العالم 
، يف مساحة مفتوحة قربت فيها تكنولوجيا اإلتصاالت بن كل 

الثقافات والخطابات املختلفة.

ناظم حممد العبيدي 

ثقافة التغيري

ال يمكن تفس�ري اس�تمرار التنظيمات اإلرهابي�ة بانتهاج 
أس�لوب العنف الدم�وي الش�امل، برأي�ي، إال بأمرين: إما 
النزع�ة العدمية ل�دى أفراد ه�ذه التنظيم�ات وقياداتهم، 
التي تتس�اوى لديهم فيها مس�ألة الحياة واملوت ألس�باٍب 
تع�ود إىل تعقي�دات طفولته�م وتكوينهم الس�ايكولوجي 
وظروفه�م الش�خصية واالجتماعية، ولي�س إىل التربيرات 
الديني�ة الت�ي يّدعونه�ا، وإما الخل�ل العقيل ال�ذي يصّور 
لهم أنهم يس�تطيعون بإرهابهم الدم�وي أن يحققوا دولة 
خالفة ال تنس�جم رساويلها، ولحاه�ا، ولغتها املتخلف��ة، 
وتهّدج��اته�ا الصوتي�ة املتمارض�ة، ورايتها املش�ؤومة، 
وتعامله�ا الوح�يش، وكل م�ا يتعل�ق بها، باختص�ار، مع 

طبيعة العرص، محلياً وعاملياً.
ذل�ك أنهم كي ينجحوا يف مس�عاهم هذا ال ب�د لهم قبل كل 
يشء م�ن إعادة الزمن إىل ال�وراء يف جميع تفاصيل العرص 
من أجل أن تكون هذه التفاصيل منسجمة مع طروحاتهم 
الفكري�ة وإمكاني�ة نجاح هدفه�م الرئيس، بالت�ايل. وَمن 
يس�تطيع، يا ُت�رى، أن يعي�د الزمن إىل ال�وراء ويلوي عنق 

الواقع ليكون متفقاً مع ما يريد؟!
ل�و كان لدى ه�ؤالء يشء من الس�المة العقلية بمس�توى 
إرصاره�م ع�ى امل�وت العبث�ي، لنظ�روا أوالً إىل التج�ارب 
التاريخي�ة املماثل�ة يف طابعه�ا لتجربته�م وأخ�ذوا العربة 
م�ن مصريها املأس�اوي الفاش�ل. ولكانوا، ثاني�اً، أذكى يف 
توجهه�م "الجهادي" وس�لوكهم العم�يل بحيث ينتهجون 
املس�ار الس�يايس طريقاً لهم ويكونون ق�وًة ضاغطة عى 
أنظم�ة الحك�م القائم�ة يف بلدانه�م إلرغامها ع�ى تعديل 
سياس�اتها للصال�ح العام، وكس�ب ود الن�اس ونرصتهم 
م�ن خالل ذل�ك لدعم مرشوعه�م "الديني"، وتس�هيل أمر 
وصولهم إىل الس�لطة س�لمياً بطريقٍة ما، بدالً من طريقة 
"عيّل وعى أعدائي ي�ا رب"، التي لم تحقق ألحٍد مبتغ��اه 

عى مر العصور. 
بأرواحه�م  وتضحيته�م  اإلرهابي�ن  ه�ؤالء  توّح�ش  إن 
وتدمريهم لكل قدراتهم وإمكاناتهم املادية والفكرية هو يف 
حقيقته خس�ارة فادحة أيضاً لهذه الشعوب التي خرجوا 
عليها، بقدر الخسارة التي ُتصاب بها هذه الشعوب نتيجة 

لجرائم القتل والتدمري التي يرتكبونها ضدها.
 فالخس�ارة هن�ا مضاعف�ة واملصاب به�ا واح�د، البلد أو 
الش�ع�ب املُصاب ببالء اإلره�اب. وليس هناك من مستفيد 
إال الجه�ة الخارجي�ة الت�ي دّرب�ت ومولت ودفع�ت بهذه 
القطعان املتوحش�ة إىل س�احة ه�ذا البل�د أو ذاك تحقيقاً 
لفائدٍة ترجوها من ذلك، إن كانت هناك جهة من هذا النوع 
فعالً.وليس أمام حكومات هذه البلدان، سواء وجدت هذه 

الجهة الرشيرة أم لم توجد، إال س�بيل واحد للنجاة من هذا 
الوب�اء املهلك أو التخفيف من�ه تدريجياً يف األقل: أن ُتصلح 
ح�ال أوضاعه�ا بحيث ال يك�ون هناك عامل مس�اعد عى 
نشوء اإلرهاب أو حاضنٍة له فيها. وبقدر ما هو حل واضح 
وبسيط، بقدر ما هو شائك وصعب للغاية إن لم يكن هناك 
لدى الفئة الحاكمة استعداد للتضحية باالمتيازات، وتنازل 
ع�ن االس�تئثار بالس�لطة، ومس�اواة يف الف�رص واملنافع 
والحق�وق أم�ام جمي�ع مكونات الش�عب وأف�راده، فعالً 
وليس مجرد طبطبٍة عى األكتاف، وبوس لحى، وش�عارات 

ال ُتسمن وال ُتغني من جوع!.
ف�إن تحصل ع�ى يشء يف ظ�روٍف ال تس�مح إال بذلك خرٌي 
من أن تخس��ر كل يشء حتماً، أن�ت واملرتبط��ون بك من 
ه�واة الس�لطة واملال والنف�وذ، وان تتس��ّب��َ�ب يف األذى 
لع�ام���ة الن��اس. فأين الطاغية صّدام حس�ن واخوانه 
وأبن�اؤه وبناته وقص�وره وقواته و"ملياراته" وس�طوته 
وخَيالؤه و"عراق�ه" ورفاقه وجنراالته وخدمه وحش�مه 

ومرتزقته وكّتابه وكالبه وألقابه؟

عادل العامل

الطريق إىل وطن بال إرهاب!

الفس�اد الذي يستهدف مؤسس�ات الدولة واملال 
الع�ام لي�س بجديد ع�ى الع�راق ولعل أب�رز ما 
وصلن�ا من�ه هو ذل�ك ال�ذي كان يف زم�ن الدولة 
العثماني�ة خصوص�ا الن�وع الذي كان يمارس�ه 
الدرك بصحبة موظفن مثل  " البلطجية "! ممن 
يقومون بجباية الرضائب من الصناع البس�طاء 
والفالحن الفقراء.. وامتد هذا الفس�اد إىل جسد 
الدول�ة العراقية الجديدة بع�د العام 1921 وبقي 
أيض�ا مقترصا عى املؤسس�ة األمني�ة خصوصاً 
جه�از الرشطة الذي كان بع�ض عنارصه يموه 
أو يش�رتط رش�وة غالب�ا م�ا تمر تحت مس�مى 
اإلكرامية أو الهدية التي قد تسبق أو تعقب إنجاز 
املهمة ولكن يف األخ�رية يتمُّ دس قطعة نقدية يف 
جي�ب الرشطي تصيبه بالف�رح وبالخيبة أحيانا 
أخرى عندما يكتش�ف متأخرا أنها ليس�ت سوى 
ى بالعراقي )ال�وارش(! يف  قطع�ة معدني�ة تس�مَّ
حن أن هذه الس�لوكيات لم تك�ن موجودة عند 
ش�اغيل وظائف الدولة يف املؤسس�ات األخرى أاّل 
م�ا ن�در، وكان املوظف يرتفع عنه�ا كلما ارتفع 
مرك�زه اعتزازا منه بنفس�ه وترجمة لش�عوره 
باملس�ؤولية األخالقي�ة – الوطني�ة.. عموم�ا قد 
يتعدى الفساد مجرد الحصول عى مبلغ مايل من 
قبل املوظف الرسمي لقاء تقديم منفعة هي حق 
أو غري حق لطالبها، كما وقد يصل الفساد إىل حد 
الخيان�ة كما حدث حن أقدم أحد ضباط الجيش 
الكبار عى تلقي مبل�غ مايل ضخم من املخابرات 
الربيطانية مقابل التأخر يف تنفيذ أمر الزعيم عبد 
الكريم قاس�م بإعادة ضم الكويت العام 1961.. 
ع�ى أية ح�ال يب�دو أن املرحلة السياس�ية التي 
تشكلت بعد انقالب 8 شباط 1963 مثلت مرحلة 
ة يف انتشار الفساد اإلداري واألخالقي داخل  مهمَّ
املؤسسات األمنية وذلك ألسباب تقف يف مقدمتها 
التغريات االقتصادية والرصاع�ات املحتدمة عى 
الس�لطة والت�ي لم تت�وان الجه�ات الدخيلة عن 
توظيف جميع األساليب خصوصا بعد أن تعقدت 
العالقة بن الش�عب والس�لطة وأصبحت هنالك 
هوة جعل�ت رجل الس�لطة يتغط�رس من جهة 
يف تنفي�ذ حقوق املواط�ن وجعلت املواطن يخىش 
بطش رجل الس�لطة من جهة أخ�رى.. الجهات 
الدخيلة عى السلطة أتسع نفوذها أكثر بعد العام 
1968 والجهات األمنية أصبحت أكثر عددا وأكثر 
س�لطة وتعاليا وأصب�ح معيار الوالء الس�يايس 
والتعامل عى أساسه دافعا أكرب ملمارسة الطرف 
األول للفساد واضطرار الطرف اآلخر له يف بعض 
األحي�ان، غ�ري أن اس�تمرار انفص�ال الس�لطة 
السياسية وجهازها األمني عن الشعب خصوصا 
بع�د الع�ام 1979 وعس�كرة املجتمع بع�د العام 
1980 جعل أخالق وقيم هذه املؤسسة -الحاضنة 
للفس�اد- تنس�حب بش�كل خطري إىل مؤسسات 
الدول�ة املدنية، فض�ال عن تدخل وانتش�ار عمل 
وأخالقيات املؤسسات الحزبية التي كثريا ما كان 
تبتز املواطنن البسطاء والذين بدورهم يلجؤون 
-مضطرين أحيانا- إىل مقابلة فس�ادها بفس�اد 
آخر بغية  التنفع أو درء رشها فكانت الرىش التي 
يتلقاها املسؤول الحزبي يف املحلة والتي يتلقاها 
الضابط يف جبهة القتال إضافة إىل اتساع ما كان 
يحدث يف دهاليز مراكز الرشطة ومديريات األمن 
يمثل طفرة خطرية يف انتقال الفس�اد إىل مرحلة 
جديدة.. ولكن ما شهده العراق بعد العام 1991 
يمثل النقلة الخطرية يف ما يخص تحول الفس�اد 
إىل ثقاف�ة اجتماعي�ة وقان�ون غ�ري م�رشع يف 
مؤسسات الدولة بعد أن دفع االنهيار االقتصادي 
الجهاز البريوقراطي العريض يف جميع مؤسسات 
الدولة إىل ممارسة كل أنواع الفساد اإلداري بغية 
توف�ري لقمة العيش وما س�اعد عى ذلك اتس�اع 
رقعة هذا الجهاز يف العقدين الس�ابقن وسياسة 
التنكي�ل باملواطن البس�يط والتعام�ل معه بعيدا 
ع�ن مقاييس املواطن�ة مما قت�ل يف داخله روح 
الوطني�ة واالنتماء لهذا البل�د الذي انحرس أمامه 
يف ش�خص واحد! وال يفوتنا هنا بروز الشخصية 
غري املؤهلة عن طريق تسمنها املناصب الرسمية 
أو ع�ن طري�ق تفوقه�ا االقتصادي الذي س�اعد 
أيض�ا ع�ى اس�ترشاء الفس�اد وذلك اس�تنادا ملا 
تتصف به ثقافة هذه الشخصية من عدم قدرتها 
ع�ى الفهم الصحي�ح للقيم املدني�ة ووضعها يف 
أولوياتها التفوق والسيطرة كما أنها تحاول من 
خالل مالها أن تشرتي املسؤول لتسد ثغرة تزعج 

نفسيتها!
بع�د تش�كل الدول�ة العراقية عى أس�س جديدة 
العام 2003 وبعد االرتفاع الهائل ملدخوالت العراق 
النفطي�ة واالنفت�اح اإلعالمي الرسي�ع عى قيم 
وأخالق الرأس�مالية من ربحية تنافس�ية وإغراء 
اس�تهالكي، أخ�ذ الفس�اد بع�دا مختلف�ا يزخر 
ب�كل ما هو مدمر للعراق ليس م�ن ناحية البناء 
واإلعم�ار والتق�دم املرج�و أو من ناحي�ة توفري 
لقمة العيش فقط وإنما من ناحية س�المة حياة 
املواط�ن العراقي.. فق�د أصبح للفس�اد رعاة يف 
بعض املؤسسات الرسمية وهؤالء يؤسسون لهم 
ش�بكة طفيلية مرتبطة بمنافع خاصة ال يمكن 
للقانون أن يطولهم يف ظل عملية ونظام سيايس 
قائم عى تقس�يم الحصص النفعية .. ويس�تمد 
هذا الفساد خطورته أكثر من كونه يحكم شعبا 
ودول�ة هو يف حرب مصريي�ة مع إرهاب ال يرحم 
وبالتايل فقد ادى اىل اصابة بعض مفاصل الدولة 

بهذا الفساد.
 ظل الفس�اد يحصد أرواح العراقين يف ما يخص 
أجه�زة الس�ونار الخاص�ة بكش�ف املتفج�رات 
أو غريه�ا.. ولعل أغ�رب ما يف فس�اد بعد 2003 
أن املوظ�ف كلم�ا زاد يف فس�اده زادت مكافآته 
وترقيته أكثر، كما انه والتساع ظاهرته استطاع 
أن يش�كل طبقة اجتماعية طفيلية أمست تمثل 
أخط�ر ثقاف�ة فرعية مض�ادة يف جس�د الثقافة 
العراقية خصوصاً، وهي تتسرت باللباس والصوت 

الديني املقدَّس وممارستها للفساد 
ليس لس�د رمق عياله�ا وإنَّما كي ت�ريض غرائز 
مريض�ة بمبالغ تكفي إلش�باع مالين العراقين 

الذين يكافحون 
تحت خط الفقر أو يعيشون يف خيام العراء.   

ن�سوان حممد ح�سني

الفساد.. 
نقاط التحول وآليات االنتشار

مس�ار كرس أحادية التمويل الدويل بدأ، واحتكار صندوق 
النقد الدويل والبنك العاملي للمشاريع التنموية،أصبح شيئاً 
من املايض. املس�تقبل سيش�هد ميالد مؤسسات عمالقة 
تع�رّب عن تعددية جديدة، وتكش�ف النقاب عن قادة جدد 

للعالم، ليسوا من ذوي البرشة البيضاء طبعاً...
يف بيان جديد للبن�ك الدويل، تم اإلعالن عن رشوط إقراض 
جديدة للدول تراعى فيه�ا الجوانب االجتماعية والبيئية. 
وبحس�ب البيان، فق�د ضبط البنك ال�دويل عرشة رشوط 
جدي�دة لإلقراض تقوم أساس�اً عى حص�ول الحكومات 
املحلية عى موافقة السكان عى املرشوع التنموي املزمع 
تنفي�ذه. ومن ب�ن الرشوط الجدي�دة الت�ي أعلنها البنك 
ضم�ان الحق النقاب�ي، من خالل فرض إنش�اء النقابات 
والح�ق يف الدفاع ع�ن مصالح العم�ال. ويطلب البنك من 
ال�دول الراغبة يف الحص�ول عى قروض جدي�دة االعتناء 

بالجوانب البيئية لحماية السكان. 
من يطلع عى هذه الرشوط الجديدة يكتش�ف التغيريات 
الجوهري�ة الت�ي يس�عى البن�ك العامل�ي إلقرارها ضمن 
سياس�اته الجدي�دة. وهي سياس�ات اجتماعي�ة ال غبار 
عليها، وكأن البنك يريد أن يلبس جبة االش�رتاكية يف هذه 

الفرتة، لكن ملاذا اآلن؟
يقول البنك يف بيان أس�باب اتخاذ هذه الرشوط الجديدة، 
إن بعض املشاريع التي وقع تمويلها سابقاً قد تسببت يف 
اإلرضار بمصالح الس�كان املحلين ودعتهم إىل الهجرة أو 
النزوح. تربيرات معقولة إذا ما صدقنا حس�ن نوايا هذه 
املؤسسة املالية العمالقة والتي ظلت منذ إنشائها يف العام 

1946 تعرب عن مصالح األقوياء وتنفذ مصالح لوبيات املال 
الدولية، وتحولت إىل أداة يف أيدي القوى املهيمنة وتحكمت 
يف رقاب املليارات من البرش لنحو ستة عقود كاملة. وهي 
تربي�رات معقولة إن صدقنا أيض�ا أن البنك العاملي يتغري 
بع�د مراجعات ذاتية عميقة لسياس�اته، ولكن أن يصبح 
البنك مدافعاً ومطالباً بإنشاء النقابات العمالية، ويطلب 
تنفي�ذ الديمقراطية املحلي�ة بمعنى مش�اركة املواطنن 
والحص�ول عى موافقتهم يف أي م�رشوع تنموي، بقطع 
النظ�ر ع�ن خيارات الحكوم�ات، يعّد ث�ورة اجتماعية يف 
قلب معاقل الرأسمالية. فهل يمكن القول إن البنك العاملي 

الرأسمايل يف األصل صار اشرتاكياً؟
يف عالم السياس�ة والنفوذ، ليس هناك وقت للمش�اعر أو 
للمزاج اإلنس�انوي، ففقراء العالم وغالبة إفريقيا وآسيا، 
ال يثريون ش�فقة مؤسسات التمويل الدولية، بل إن األمر 
يتعل�ق بعملية اس�تباقية م�ن قبل البنك العاملي لس�حب 
البساط من تحت أقدام بنك الربيكس الجديد للتنمية والتي 
وضعت حجر أساسه دول الصن وروسيا والهند وجنوب 
إفريقيا والربازيل، وهي الدول التي تش�هد طفرة تنموية 

وتس�تعد بعض قواها لقيادة االقتصاد العاملي. واألكيد أن 
مجموعة الربيكس وضعت يف حسبانها أن إنشاء مرصف 
منافس لصن�دوق النقد الدويل وللبنك العاملي، يس�توجب 
أن يقوم عى مبادئ جديدة تس�تمد فلسفتها من نقائص 

املؤسستن املاليتن العمالقتن. 
الخي�ارات االجتماعي�ة ل�م تك�ن مطروحة يف سياس�ات 
الصن�دوق الدويل والبن�ك العاملي، وحماي�ة البيئة فرضها 
ارتفاع نس�ب التل�وث واس�تنزاف الطبيعة ال�ذي تقوده 
املؤسس�تن  هات�ن  يف  املتحكم�ة  العمالق�ة  ال�رشكات 
واملتحكم�ة أيضاً يف القرار الس�يايس ألعظ�م الحكومات 
يف العال�م. فالوالي�ات املتحدة ترفض إىل ح�د اآلن االلتزام 
بمب�ادئ إع�الن طوكيو ومب�ادئ قم�ة األرض يف ريو دي 
جان�ريو. ولك�ن ظه�ور آلية تموي�ل دولية تق�ف خلفها 
روس�يا والصن، بخي�ارات اجتماعية، تفرض عى الغرب 
الرأس�مايل أن يبدأ بإصالحات اس�تباقية، قبل أن يبدأ بنك 

الربيكس يف العمل و يقود ثورة تمويلية دولية.
هي إذاً املنافسة بن خيارين دولين، كالهما يعرف نقاط 
قوة الطرف اآلخر ونقاط ضعفه. واملنافس�ة س�تكون يف 

مج�ال قيمة الق�روض ومجاالت اس�تثمارها ويف رشوط 
إس�نادها. ولذل�ك أعلن البن�ك العاملي ع�ن حزمة رشوط 
جدي�دة ل�ن تكون األخ�رية يف كل األح�وال، بل س�تتبعها 
إصالحات جديدة ستس�تفيد منها الدول والش�عوب، بعد 
عق�ود من االس�تغالل. سيس�عى البنك ال�دويل وصندوق 
النقد الدويل إىل يشء من املرونة يف رشوط إسناد القروض، 
وس�يعمالن ع�ى ضمان بقاء قائمة موس�عة م�ن الدول 
»الحرف�اء« ضمن القوائم الدائمة، لكن كل ذلك س�يعتمد 
عى قدرة البنك الجديد أو بقية البنوك التي سيقع إحداثها 
مس�تقبال، يف قي�ادة منافس�ة حقيقية تنه�ي عقوداً من 
س�يطرة »آل روتش�يلد« و»ليمان ب�راذرز« عى االقتصاد 
العامل�ي. يف الواقع فإن مقولة »س�أبقى أن�ا وأنت فقراء 
لألبد وسيبقى األغنياء أغنياء لألبد ألن النظام املايل العاملي 
كله قائم ع�ى الربا واملضاربة من أول�ه آلخره« قد باتت 
قريبة من نهايتها، ألنه ما من أحد س�يظل قابالً أن يظل 
فقرياً مفّقراً، تنهب خرياته عى مرأى و مس�مع منه. لقد 
انته�ى ذلك الع�رص الذي يقبل فيه الس�ديم من البرش ما 
تفرضه علي�ه حكوماتهم. فالتغي�ريات االجتماعية التي 
تحص�ل بفضل التعلي�م توقد إىل صناع�ة رأي عام وطني 
ومحيل، يفرض الديمقراطية املحلية، وهي ديمقراطية ال 
يمكن أن يقع فيها التغايض عن املسائل االجتماعية. كما 
أن ارتفاع مس�توى التعليم وانتشاره عى مدى واسع، قد 
أنت�ج قاعدة عمالية متعلمة وماهرة، وهي ال تقبل العمل 
يف ظروف أشبه بالعبودية. لذلك تأتي االستجابة للرشوط 

االجتماعية التي أعلن البنك العاملي عنها منذ أيام قليلة.

كمال بالهادي

البنك الدويل االشرتاكي
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صاحب�ة العي�ون الخض�راء.. "هامي�س" بنت 
النيل.. الفتاة الفقيرة الرومانسية التي سحرت 
الجميع في "غرام األس�ياد"، وحطمت القلوب 
في "الوس�ادة الخالية"، وعل�ى الرغم من قلة 
أعمالها الفني�ة والتي ال ُتقارن بأعمال نجمات 
جيله�ا، إال أنها كانت تقصد ذلك وتؤكد لنا أنها 
رفض�ت عروض�اً عالمي�ة كثيرة ُمنذ س�نوات 

طويلة.
ه�ي الممثل�ة القدي�رة لبن�ى عبد العزي�ز التي 
تتحدث ل�"الفن" عن تأجيل مسلسل "الضاهر" 
وتوقف فيلم "أسود وردي"، ورأيها في عمرو 
واك�د وأحم�د الس�قا، واب�دت رأيه�ا أيضا في 
اعمال عادل إمام، وتحدثت عن المال والشهرة 
وقناة الس�ويس الجديدة وأش�ياء اخرى كثيرة 

تقرأها في اللقاء التالي .
 •بداي�ة.. أود أن أس�ألك ع�ن تأجي�ل مسلس�ل 
"الضاه�ر" وخروج�ه من الس�باق الرمضاني 

الماضي، فهل هذا أحزنك؟
كنت اتمنى التواجد في دراما رمضان الماضي، 
ولكن ش�اءت الظ�روف أن يتم تأجي�ل العمل، 
ولذلك فأنا لس�ت حزينة ألنني أرفض التس�رع 
في تقديم االعمال الفني�ة، ولكنني في إنتظار 

عودة الحديث عن العمل وبدء التصوير.
 •وم�اذا بخصوص عودتك للس�ينما من خالل 

فيلم "اسود وردي"؟
إنجذب�ت للغاي�ة له�ذا العم�ل بع�د أن قرأت�ه، 
حي�ث انن�ي وج�دت أن�ه مختلف ع�ن االعمال 
الس�ينمائية االخ�رى الت�ي ُعرضت عل�ي بعد 
فيلمي األخي�ر "جدو حبيب�ي" وكنت ارفضها 
ألنها لم تناس�بني ولم اجد فيها عوامل الجذب 
بالنس�بة لي، فالعمل يحمل قصة مميزة مليئة 
بالتشويق واإلثارة، ودوري في الفيلم مختلف، 
ولكن العمل متوقف ُمن�ذ فترة وأنا في انتظار 

عودة التصوير.
 •وه�ل كان وج�ود عم�رو واك�د ف�ي الفيل�م 
عنصر جذب بالنس�بة لك للمشاركة في "أسود 

وردي"؟
أهتم بالسيناريو في المقام األول والدور الذي 
أُقدمه، ولكن ال أنكر أنني معجبة بأفكار عمرو 

واك�د خصوصاً أنني ش�اهدت 
له م�ن قبل أعم�االً فنية 

كثي�رة وأعجبت بها 
ولذل�ك  للغاي�ة، 

األيام  فمن�ذ 
ل�ى  و ال ا

للحدي�ث ع�ن مش�اركتي ف�ي العم�ل، تلقيت 
إتص�االً هاتفي�اً م�ن عم�رو واك�د ليعب�ر عن 
سعادته بمشاركتي في الفيلم، إلى جانب أنني 
عرفت أنه في األس�اس من رشحني للمشاركة 

في العمل.
 •ولكن دعيني اس�ألك أيضا عن غيابك الُمتكرر 
عن الس�احة الفنية والظه�ور المتقطع وعلى 
فترات طويلة في األعمال الفنية.. فهل ذلك عن 

قصد أو من محض الصدفة؟
األمر غير مقصود إطالقا، وأنا شخصياً اتمنى 
التواجد في االعمال الفنية التي اراها مناس�بة 
لي، وأرفض الظهور المتكرر ألنني 
أس�ير وف�ق نظ�ام ومبادئ 
ُمعينة في الفن، واعتقد 
يع�رف  الجمي�ع  ان 
عن�ي أنني لس�ت 
ه�واة  م�ن 
ف�ي  الظه�ور 
م  ف�ال ال ا

والمسلسالت من دون داٍع أو دور مميز، ولكن 
من�ذ بدايتي الفنية وأنا أحاول الصعود والتنقل 
بي�ن االدوار بعقالنية وبطء وهدوء ش�ديدين، 
ولذل�ك فتجد أن رصيدي قلي�ل جدا وال يتجاوز 

15 عمالً فنياً.
 •ولماذا ضحي�ت بالكثير من الفرص التمثيلية 
التي كانت تجع�ل رصيدك يفوق مئات االعمال 
على غرار فنانات جيلك ممن لديهن رصيد كبير 

من األعمال؟
ال أنظر لألمور بهذه الطريقة ولم أفكر من قبل 
هكذا ألنني كنت احاول الظهور في أعمال فنية 
مميزة ومختلفة حتى ولو كانت قليلة ولكنني 
تركت بصمة واضحة لدى الجمهور، وما زالت 
أعمال�ي خالدة مع الجمهور إل�ى اآلن، هذا إلى 
جان�ب أن ل�كل فن�ان طريقته ف�ي العمل التي 

تختلف عن غيره.
 •بع�د مش�وار فن�ي طوي�ل مل�يء بالنج�اح 
والنجومي�ة.. ه�ل تعترضي�ن عل�ى تقديم�ك 
أعم�االً فنية ضمن إطار البطول�ة الجماعية أم 

تتمسكين بالبطولة المطلقة؟
ال أفك�ر إن كان�ت اعمال�ي بطول�ة جماعية او 
مطلق�ة، وال أرك�ز إال ف�ي ال�دور ال�ذي أُقدمه 
فق�ط بغ�ض النظر ع�ن مس�احته أو االبطال 
الموجودين مع�ي، ولكن االهم أن أؤدي دوري 
بأفض�ل ش�كل ُممك�ن، ولذل�ك فأن�ا ال أمان�ع 
البطولة الجماعية ولست متمسكة بالمطلقة، 
فأن�ا اخت�ار أدواراً صعبة ال تس�تطيع نجمات 

أخريات أداءها بدالً مني. 
•من خ�الل عملك ف�ي الفن.. ه�ل تبحثين عن 

المال والشهرة؟
ه�ذا غي�ر صحي�ح.. ول�م أض�ع ف�ي إعتباري 
الش�هرة والم�ال في عمل�ي الفن�ي، وإال كنت 
قبل�ت أعم�االً عالمية ُعرضت عل�ي من قبل أو 

كنت قبل�ت العيش في أميركا مع أبنائي هناك، 
ولكنن�ي فضل�ت مص�ر وعملي فيه�ا علي أي 
ش�يء، وكنت أنظر للعمل الفني على انه عشق 

وحب وليس مصدر رزق.
 ولك�ن كانت ل�ك تجرب�ة مميزة في الس�ينما 
اإليطالي�ة م�ن خالل فيل�م "نار عل�ى الجليد" 
وال�ذي رأى البعض أن�ه كان طريق�اً للعالمية 
ولم تحافظي عليه بالبحث عن المش�اركة في 

أعمال أخرى؟
عل�ى الرغم من س�عادتي بالمش�اركة في هذا 
الفيل�م، إال ان الكثير من الن�اس لديهم مفهوم 
خاطئ عن العالمية، فالمش�اركة في الس�ينما 
االجنبي�ة لي�س معناها الوص�ول للعالمية ألن 
الفن�ان ق�د يص�ل للعالمي�ة من خ�الل أعماله 
العربي�ة وه�ذا ما ح�دث، إذ تم تقديم نس�خة 
إيطالية من فيلم "واس�الماه"، وهذا دليل على 
نجاح�ه ووصول�ه للغرب، وم�ن ناحية اخرى 
أعت�رف أنني بالفع�ل أضعت فرص�ة الوصول 
للعالمي�ة من خالل رفضي التعاون مع ش�بكة 
عالمي�ة كان�ت ترغب ف�ي إحت�كاري، ولكنني 
وج�دت أن البنود صعب قبولها ف�ي العقد مع 
المحط�ة، فرفض�ت العرض وع�دت إلى مصر 

وقتها.
•عل�ى الرغم من تصريحاتك بقضائك س�نوات 
م�ن اإلضطه�اد ف�ي أمي�ركا، إال أنن�ي وجدت 
تصريحات اخرى مناقضة لك بسعادتك بالفترة 
الت�ي قضيتها هناك مع عائلتك وأس�رتك.. فما 

حقيقة هذا اللبس؟
الحقيق�ة أنن�ي عش�ت س�نوات م�ع أس�رتي 
وعائلتي هناك كنت سعيدة بها للغاية ولم أحزن 
على الفترة التي قضيتها هناك، ثم من قال إنني 
تعرض�ت لإلضطهاد؟.. ه�ذا كالم غير منطقي 

وكنت أعيش حياة طبيعية كأي إنسان.
 •م�ن يعجب�ك م�ن النجوم الش�باب ف�ي الفن 

المصري؟
لس�ت متابعة لكل االعم�ال المعروضة، ولكن 
في المجمل يعجبني عمرو واكد واحمد الس�قا 

وياسمين عبدالعزيز.
 •وما رأيك في أفالم ومسلس�الت الفنان عادل 

إمام والتي غالباً ما يكون عليها جدل؟
لست من جمهور عادل إمام، وانا غير حريصة 
عل�ى مش�اهدة أعمال�ه الفني�ة، وبالتال�ي فال 
أس�تطيع الُحك�م عليه�ا، ولك�ن ال أح�د ينكر 
أن�ه فنان كبي�ر وله تاري�خ فني طوي�ل مليء 
باألعمال الس�ينمائية والدرامي�ة، ولكنني في 
الوقت نفس�ه أتمن�ى له النج�اح والتوفيق هو 

وكل الفنانين.
•وما أكثر ما يحزنك في الفن المصري حاليا؟

حينما ارى أن الفن لم يصبح بالش�كل الذي كنا 
علي�ه من قبل فبالتأكيد الب�د أن أحزن ألنه من 
المفت�رض أنه كلم�ا تتقدم بنا الس�نوات كلما 
يك�ون لدينا صناع�ة أكثر تط�وراً للفن، ولكن 
الحقيق�ة أنن�ي كن�ت أحضر مهرجان�ات فنية 
كبيرة وكثيرة وعالمية بدع�وات من القائمين 
عل�ى ه�ذه المهرجان�ات، حي�ث كن�ت أش�هد 
مش�اركة أفالم مصرية في ه�ذه المهرجانات 

وهذا امر كان يسعدني للغاية.
ولك�ن في الوق�ت الحال�ي الموض�وع إختلف 
للغاي�ة، ولذل�ك اتمن�ى أن نع�ود لوض�ع الفن 
المصري على خارطة الطريق وبالش�كل الذي 

يجعلنا نتنافس مع الدول األخرى.

�

المصري�ة مي�س  الفنان�ة  أك�دت 
حمدان انها س�تبدأ بتصوير الجزء 
الثاني من مسلس�لها "ش�طرنج" 

مع بداية شهر ايلول المقبل.
مي�س  بطول�ة  م�ن  "ش�طرنج" 
حم�دان ال�ى جان�ب وف�اء عام�ر 
ونضال الش�افعي وحازم س�مير 
ع�زب  وأيم�ن  الب�ارودي  وري�م 
وضياء عبد الخالق وعمرو مهدي 
وحمزة العيلي ومحمد أبو داوود، 
من إنت�اج محمد ف�وزي، وإخراج 

محمد حمدي.

    بيروت: أكدت الفنانة الس�عودية مروة محمد أنها لم تتابع أي عمل رمضاني خالل الش�هر 
الفضيل مشيرًة ألنها خصصت وقتها فيه للعبادة ونشرات األخبار فقط. وقالت في تصريحاٍت 
خاصة أنها س�عيدة جداً بمسلسل "طريق المعلمات" والفكرة التي يطرحها، متوقعة أن هذا 
العم�ل س�يقلب موازين الدرام�ا في الخليج لكونه يرقى لمس�توى األعم�ال العربية الكبيرة 

لناحية الجرأة، ويطرح فكرة غير مسبوقة في الدراما الخليجة عموما.
وتحدثت عن ش�خصيتها فيه، فقالت:" ألعب ش�خصية معلمة يت�م تعيينها في منطقة نائية 
فتدخل في كل المش�اكل التي يمكن أن تدخلها الفتاة السعودية بعيداً عن بيئتها وبيت أهلها. 
بحيث سيكون علي اصطحاب "محرم" لي، فيذهب معي أبي، وتكون الطامة الكبرى بأن أبي 

هو من يدفع الثمن ويفارق الحياة نتيجة ظرف قاسي هناك".
وعّبرت عن س�عادتها لتواج�د نجمات الخليج من الصف األول في المسلس�ل، ولكون العمل 
سُيعرض خارج رمضان لتتاح له مساحات من الوقت يكون فيها الجمهور متفرغاً بعيداً عن 

زحمة الدراما الرمضانية. 

هل أساء سيف سبيعي لسريين عبد النور؟
 ف�ي معلوم�ات خاصة حصل عليها موقعنا، علمنا أّن المخرج الس�وري س�يف الدين س�بيعي 
منزعج كثيراً ومس�تاء م�ن تداول كالمه منذ أيام على مواقع التواص�ل االجتماعي، وذهب إلى 

إيضاح ما ُذِكَر على لسانه في أحد األحاديث الصحافية.
وقد ضّجت مواقع السوش�يال ميديا بخبر تعّرض س�بيعي لبعض الممثلي�ن اللبنانيين، واصفاً 
إّياهم بأّنهم ال يمتلكون كاريزما، ش�ارحاً أّنه ال دراما لبنانية، األمر الذي أثار موجة من الردود 

على المخرج.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

ابو قمبورة ونعمة الدفان ومقداد عبد الرضا
  الفن�ان القدي�ر مقدار عبد الرضا ال انس�اه حينما تملكته 
شخصية )رؤوف ابو قمبورة( في )النسر وعيون المدينة(  
وال انس�اه حينما تملك ش�خصية )نس�يم خض�وري( في 
مسلسل )مناوي باش�ا( ... في الشخصية االولى كان عبد 
الرض�ا قد انس�لخ عن كينونت�ه ليرتدي جلب�اب رؤوف ... 
وف�ي الثاني�ة كان عبد الرضا يقترب كثيرا من الش�خصية 
اليهودي�ة ليجعله�ا تت�رك اثرها وه�ي بعيدة عن�ه ... لقد 

كان وبح�ق الفن�ان مقداد عب�د الرضا متألقا في تجس�يد 
الش�خصيتين حتى تكاد ان ال تج�ده عندهما ... وتلك والله 
عظمة االبداع الفني حينما ينس�لخ الفنان عن ش�خصيته 

ويغور في اعماق شخصية اخرى.
والي�وم يعود لن�ا ذلك الفنان القدير بعد ان ش�اهدت موته 
في النسر وعيون المدينة ... ومراسيم اعدامه  في السراي 
القديم ف�ي بعقوبة كمكان بديل للمكان الحقيقي العدامه 

في البصرة ...
يعود لنا في ش�خصية جديدة هي شخصية )نعمة الدفان( 
من خالل مش�اركته في مسلس�ل )وادي السالم( ... وعن 

هذه الشخصية التي جسدها قال فناننا القدير :
)نعم�ة الدفان جاء من محنة االنتفاضة في العام )1991( 
وصار ي�أوي اولئك الذين قال�وا : ال .. ورفعوا الكف بوجه 

التعسف...

ث�م اضاف الفنان مق�داد  رضا عن دوره الذي جس�ده في 
مسلسل )وادي السالم( .

)دوري هنا حفار قبور ليس بالمعنى الدارج ... وانما يسعى 
لدفن الوس�خ الذي طاله الغول في ارواح النجباء ... ارواح 

العراقيين .. اولئك الذين تصدوا للذي اباح المحرمات(.
نع�م ... ذاك ه�و مق�داد عبد الرض�ا الذي طالما يفلس�ف 
الحياة ويتعارك معها ... ونجده يشخص الخلل الذي حدث 

ويحدث للفن في العراق حينما نجده يقول:
)الخلل ببساطة يكمن بنقصان هواء المعرفة( 

نعم ذاك هو )رؤوف ابو قمبورة  ووسيم خضوري ونعمة 
الدف�ان( وال�ذي يق�ول وكأنه يض�ع االصبع عل�ى مكمن 

االلم:
) البالد تتض�ور جوعا معرفيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا 

... وليس هناك من تغذية في كل المجاالت ( .

 تنف�رد "لها" مج�دداً بخبر بتعلّق 
بقصة الحب التي تعيشها مّنة 
ش�لبي مع المخرج الشاب 
محمد جمال العدل، وهو 
إع�الن موع�د  نّيتهم�ا 
أيام  خ�الل  زواجهم�ا 
ربما ف�ي حفل زفاف 
الفنان الش�اب محمد 
اإلس�بوع  نهاية  إمام 

الحالي.
انف�ردت  أن  وس�بق 
"لها" بخب�ر عن قصة 
حب شلبي والعدل الذي 

أخ�رج لها مسلس�ل "ح�ارة اليهود" وع�ن نّيتهما 
س�ابقاً إعالن موعد زفافهما لوال وفاة عم العريس 
الفن�ان س�امي العدل، وذل�ك رغم نف�ي والدة منة 

الفنانة زيزي مصطفى تلك األخبار.
ويعود نفي زيزي مصطفى إلى رغبتها في أن يكون 
إع�الن الخبر من خالل ابنتها ش�خصياً وبالطريقة 

التي تحددها وفي الوقت الذي تريده.
وكانت ش�ائعات الحب والزواج الس�ري انتش�رت 
ح�ول مّن�ة ش�لبي وكثيري�ن م�ن داخ�ل الوس�ط 
الفن�ي وخارج�ه،  ولكّن مّنة لم ترتبط س�وى مرة 
واحدة وكانت بالمخرج خالد يوس�ف ولم تس�تمر 
خطوبتهم�ا س�وى أي�ام قليل�ة، خاص�ة ًوأن خالد 

متزوج ولديه أبناء.

لبنى عبد العزيز : لست من مجهور عادل إمام.. 
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منة شلبي 
تعلن موعد زواجها خالل أيام...
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تثب�ت غادة الرازق في كل ع�ام أنها ممثلة من 
العي�ار الثقيل. ه�ذا الع�ام أرادت أن تطّل على 
جمهوره�ا ف�ي مسلس�لها "الكاب�وس" ب�ا 
ماكياج وأصّرت على أن تظهر مرتدية الحجاب 
حتى تثب�ت لجمهورها أنها ممثلة متمّيزة وأن 
كف�اءة الممث�ل ليس�ت بالماب�س والماكياج 
الص�ارخ. تحّدث�ت معنا بصراحته�ا المعروفة 
ع�ن س�ّر إصراره�ا على ارت�داء الحج�اب في 
المسلسل وأس�باب ذهابها لدكتور نفسي منذ 
12 س�نة. وهل كانت تريد منع عرض مسلسل 
سمية الخش�اب على نفس القناة التي تعرض 
مسلسلها وعاقتها بهيفاء وهبي وخوفها من 
المرض وإصرارها على اعتزال التمثيل في سن 

الخمسين.
ب�دأت حواره�ا معن�ا بكامه�ا ع�ن والدته�ا 
فقال�ت: »كنت أتمنى أن ترى أمي نجاحي الذي 
أعيش�ه اآلن، كانت ستس�عد ج�داً بي. صحيح 
أن أمي رحلت منذ س�نوات لكن�ي ما زلت أنّفذ 
نصائحه�ا، وه�ي أن أكون قريبة م�ن الله وأال 
أخذل أي إنسان يطلب مني مساعدة وأن يكون 
قلب�ي أبي�ض وأال أحم�ل أي كره إلنس�ان وأن 
أكون متس�امحة. وما ترّبيت عليه كبرت عليه 

حتى آخر عمري.
أحب عائلتي جداً وأحب أن أكون دائماً وسطهم 
نقض�ي أوقاتاً جميلة. يس�رية أخت�ي الكبيرة 
أعتبره�ا أمي الثاني�ة. روتانا ابنت�ي وزوجها 
وابنتاهما حفيدتاي خديجة وجويرية يقيمون 
مع�ي ف�ي فيللت�ي بالمع�ادي. ن�أكل ونلع�ب 
ونس�افر م�ع بعضنا البع�ض. أش�عر وأنا مع 

حفيدتّي أنني أعيد أمومتي مّرة أخرى«.
•هل تخافين من المرض؟

أكيد أخاف، لكنني إنسانة مؤمنة بأنه ال يصيبنا 
إال م�ا كتب الله لنا وأدع�و الله أن يخّفف علينا 
م�ا يقّدره لن�ا. وأنتهز الفرص�ة وأدعو للفنان 
نور الش�ريف صاحب الفضل علّي في مسلسل 
»الحاج متولي« وربنا يش�فيه ويبقيه ألسرته 
ولجمه�وره. نور الش�ريف فن�ان كبير وقوي 
ج�داً. ولن يهزمه المرض بس�بب ح�ب الناس 
ل�ه ودعائهم له بالش�فاء، فه�ذا يعطيه القوة 

للتغلّب على مرضه بإذن الله.
•غادة عبد الرازق كل سنة تقّدم لنا عماً تضيف 
ب�ه لنجوميته�ا ورصيده�ا. ما ه�ي معاييرك 

الختيار أدوارك؟
أختار أعمالي في كل عام على أساس أن يكون 
ال�دور جديداً ول�م أقّدمه في األعوام الس�ابقة 
ألن الجمه�ور يريد أن يش�اهدني ف�ي كل عام 

بشخصية مختلفة.
•لماذا فّضلت الظهور محجبة وبا ماكياج في 
مسلس�ل »الكابوس« وما ال�ذي أضافه لك هذا 

الدور؟
كان ل�دّي إص�رار عل�ى أن أظه�ر محجبة مثل 
أي ام�رأة عندما يكبر أوالده�ا. وهذا النموذج 

موجود بكثرة في الحياة. ففي المرحلة األولى 
م�ن ال�دور عندما كانت الش�خصية ف�ي بداية 
زواجه�ا، كانت امرأة عادية تتزّين وتلبس على 
الموض�ة. وعندما مات زوجه�ا وأصبحت األم 
واألب صارت أماً محتشمة. وعندما كبر األبناء 

ارتدت الحجاب.
أما بالنس�بة لعدم ظهوري بالماكياج، فالدور 
هو الذي يتحّكم في الشكل والمابس. وقصدت 
أن أظهر كذل�ك ومحجبة حتى يعرف الجمهور 
أنن�ي ممثلة جيدة وأن النجاح ال يكون بش�كل 
وماب�س وماكي�اج الممث�ل. الممث�ل يك�ون 
بقدرته على تقّمص الش�خصية وأدائها جيداً. 
وأحب أسلوب الستايلست منى الزرقاني والتي 
عمل�ت مع�ي في أعم�ال كثيرة منه�ا »زهرة« 

و»حكاية حياة« وغيرهما..
•الكاب�وس ه�و العم�ل األول للمؤلف�ة هال�ة 

الزغندي. ألم يقلقك ذلك؟
هال�ة كانت تكت�ب في ورش�ة الكاتب�ة مريم 
ناعوم. وعندما عرضت علّي المنتجة مها سليم 
الس�يناريو أعجبني ول�م أس�تطع أن أرفضه. 
فأنا ال تهّمني األس�ماء س�واء في الس�يناريو 
أو اإلخ�راج أو الممثلي�ن. العب�رة باالجته�اد 
و»الشطارة«. أنا أعتمد على الله ونجتهد جميعاً 
كفريق عمل حتى ننجح، إلى جانب أننا جميعاً 
نح�ب بعضنا البعض ونبذل كل ما في وس�عنا 

لنجاح العمل. وأحّيي المخرج الموهوب إسام 
خيري ال�ذي ال ينام طوال تصوير المسلس�ل، 

فقد قّدم صورة مختلفة من الدراما.
•في نظ�رك لماذا يظه�ر الفنان�ون الكبار في 

حال�ة فنية مختلفة مع غادة عبد الرازق مثل 
سلوى عثمان وأحمد راتب؟

بجان�ب أنه�م ممثل�ون مهّم�ون وكب�ار، 
فأن�ا دائماً أحب أن يظه�ر من يعمل معي 
ف�ي حالة فنية مختلف�ة وأن يكون دوره 

مناسباً لمكانته الفنية.
•أال تخافين أن يس�رق الكامي�را منك أي 

فنان يعمل معك؟
أع�وذ بالله. أن�ا ال أفّكر به�ذه الطريقة 

المريضة. فالنجاح يعود علينا جميعاً ألنه 
ال يمكن ألي فنان أن ينجح بمفرده.

•أغنية التتر للش�اعر أيمن بهجت قمر 
والملح�ن ولي�د س�عد ج�اءت معّب�رة 
ج�داً عن أحداث المسلس�ل. هل تقرأين 

كلمات أغنية التتر قبل تسجيلها؟
بالطبع. ألنها تعّبر عن قصة وأحداث 
المسلسل. وقد عرضت علّي المنتجة 

مها س�ليم كلمات أغني�ة التتر عندما 
قّدمها له�ا أيمن بهجت قم�ر الذي قرأ 

العم�ل بالكام�ل وش�اهد بعض 
كان�ت  الت�ي  المش�اهد 

مص�ّورة من�ه. فتت�ر المسلس�ل م�ن العوامل 
المس�اعدة في نجاح العم�ل. وأحّيي المطرب 
آدم، فق�د كان صوت�ه معّب�راً جداً واس�تطاع 

إيصال الكلمات بسرعة للجمهور.
•ما ه�ي أكثر المش�اهد التي كتبته�ا المؤلفة 

هالة الزغندي وأعجبتك؟
مشهد وفاة الزوج في مقلب »زبالة« ووالدتها 
البنه�ا في نف�س اللحظ�ة، ومزج ذل�ك بوفاة 
االبن، وإلقاء رأس�ه في مقل�ب »زبالة« أيضاً. 
وهذا المش�هد رغم أنه ال يتعّدى ربع ساعة إال 
أنه يوصل رس�الة أن حياة هذا االبن كلّها خطأ 

منذ البداية.
•قل�ت لي من فترة إنك س�تعتزلين التمثيل في 

سن الخمسين. هل ما زلت عند رأيك؟
التمثي�ل عندم�ا أص�ل لس�ن  نع�م س�أعتزل 
الخمسين إذا أعطاني الله العمر. سأترك مكاني 
وأنا في قمة نجوميتي وسأكون عندها قّدمت 
كل األدوار التي أتمنى تقديمها. فأنا أرفض أن 
أج�ري أي عمليات تجميلي�ة ألنني أخاف منها 
بش�ّدة. سأعيش س�ني وأس�تكمل حياتي بعد 

االعتزال في اإلنتاج والتفّرغ لعائلتي.
•وهل هناك أعمال سينمائية جديدة؟

هناك عمان، األول كوميدي والثاني تراجيدي 
وس�أظهر ف�ي الفيلمي�ن مختلفة تمام�اً عن 

أدواري التي قّدمتها في السينما من قبل.

تستعد ملكة جمل مصر الفنانة حورية فرغلي للسفر إلى 
ألماني�ا من أجل إجراء عملي�ة تجميل جديدة ألنفها، بعد 
موجة االنتقادات الت�ي تعرضت لها من قبل جمهورها، 
بس�بب فش�ل عملي�ة التجمي�ل األخيرة.وكان�ت عملية 
التجمي�ل األخي�رة ش�وّهت ش�كل أنف فرغل�ي وغّيرت 

مامحها كلياً، وأفقدتها الكثير من جمالها.
م�ن ناحي�ة أخرى، انته�ت الفنانة من تصوير مسلس�ل 

"ساحرة الجنوب" الذي ُيشاركها بطولته ياسر جال 
وص�اح عبدلله وسوس�ن بدر.وم�ن المفترض أن 

تبدأ بعد عودتها من ألمانيا بتصوير فيلمها الجديد 
"حرامي الجسد".

وكانت حورية فرغلي أكدت مسبقاً أنها أصيبت 
بكسر في أنفها بعد سقوطها عن ظهر حصان 

ما جعلها تخضع ألكثر من عملية تجميل.

�

عل�م " أن النج�م محم�د منير ص�ّور عدة مش�اهد في 
فيلم س�ينمائي غنائي جديد بعنوان "سواح"، يخرجه 
األلماني من أصل عربي أدولف العس�ال.وجرى تصوير 
المش�اهد خ�ال تواجد مني�ر حالياً ف�ي ألماني�ا التي 
س�افر إليها منذ أيام من أجل استكمال جولته الغنائية.

وكان منير بدأ الجولة في ش�هر تموز )يوليو( الماضي 
بتس�جيل أغنية عبد الحليم حافظ الش�هيرة "سواح"، 
مع الموس�يقي األلماني بولنكا، بتوزيع جديد مختلف 
عن الذي قدمه العندليب األس�مر في س�بعينيات القرن 
الماضي.ولمني�ر أكثر من تجربة س�ينمائية، حيث أدى 
أدوار البطولة في عدة أفام أبرزها "حكايات الغريب" 

و"دنيا" و"المصير" و"يوم مر يوم حلو".

بي�روت: أصدر نجم برنامج The Voice  الفنان المغرب�ي " فريد غنام" أغنيته الثالثة 
والت�ي تحمل عن�وان "ديما الحمد لل�ه"، والتي أراد لها أن تك�ون بمثابة ترجمة فنية 
و موس�يقية لتجربت�ه الخاصة في مش�وار حياته، يوجه من خالها دعوة و رس�الة 
من أجل األمل و الصبر في س�بيل تحقي�ق الذات من خال توظيف جملة " الحمد لله" 

الدارجة في الحياة اليومية لكل الناس. 
 "ديم�ا الحم�د لله "مزج موس�يقي متناغم لفني ال�راي و تكناوي�ت و هما النمطان 
الموسيقيان اللذان  اشتهر غنام  بعزفهما  و غنائهما منذ صغره ، واستطاع أن يخطف 
بهما قلوب مش�جعيه في العالم العربي خاصة بعد تألقه في النسخة األولى لبرنامج 
اكتش�اف المواهب الغنائية العربية " The Voice  " و الذي بثته  قناة MBC الشهيرة, 
باإِلضافة لتوظيفه إليقاعات موسيقى الفامنكو العالمية و إليقاعات تراثية مغربية  
س�عيا منه للمس�اهمة في الحفاظ على الت�راث الفني المغربي و ع�دم االنصهار في 

األنماط الغنائية الرائجة حاليا.

   القاهرة: صّرح الفنان محمد رجب أنه اندفع لتقديم فيلم "الخلبوص" في إطاره الكوميدي 
بس�بب حاجة الجمهور لإلبتسامة، ورغبته في مش�اهدة أفام يضحك من خالها مشيراً 
إلى أن "الخلبوص" من أهم األفام الس�ينمائية التي قدمها في مسيرته الفنية ويعتز بها. 
وأضاف في تصريحه ل�"إياف" أن هذا العمل ينتمي لألفام الكوميدية الرومانس�ية التي 
سترس�م البسمة على وجه الجمهور، الفتاً إلى أن األجواء وكواليس التصوير كانت مليئة 
بالكوميدي�ا بي�ن فريق العمل المش�ارك ف�ي الفيلم.وأوضح أن ظهور أكث�ر من بطلة في 
الفيلم أمر مرتبط بالسيناريو ليس أكثر، خاصًة أن كل منهن لها حكاية وقصة مختلفة مع 
البطل، الفتاً إلى أن الفيلم ُكِتَب بهذه الطريقة منذ البداية، وكل ش�خصية نس�ائية لها دور 
وقص�ة مهمة باألحداث.وحول التأجيات المتعددة الت�ي مر بها الفيلم فيما يتعلق بموعد 
طرح�ه بدور العرض، قال أن تحديد موعد العرض أمر يعود للش�ركة المنتجة التي تبحث 
ع�ن أفضل موعد لتقديم الفيلم للجمهور وطرحه بالصاالت، مش�يراً إلى أنه لم يتدخل في 

هذا األمر وتركه للقائمين عليه.

نسمة حمجوب يف حفل غنائي بساقية الصاوي
 

القاه�رة: دفع نجاح حلقة "العالم يغني" في برنامج "صاحبة الس�عادة" للفنانة إس�عاد يونس 
والتي ش�اركت فيها الفنانة الشابة نسمة محجوب لاستجابة لطلبات جمهورها بتقديم األغاني 
العالمية بش�كل حي على المس�رح حيث س�تقوم بإحياء حفل فني كبير مساء يوم23 أغسطس 
الجاري بس�اقية الصاوي.وبدأت نس�مة الترويج للحفل عبر صفحتها على فيس�بوك، فيما دعت 

جمهورها لحضوره حيث تتراواح أسعار التذاكر بين 3 و5 دوالر فقط.

ابو قمبورة ونعمة الدفان ومقداد عبد الرضا
  الفن�ان القدي�ر مقدار عبد الرضا ال انس�اه حينما تملكته 
شخصية )رؤوف ابو قمبورة( في )النسر وعيون المدينة(  
وال انس�اه حينما تملك ش�خصية )نس�يم خض�وري( في 
مسلسل )مناوي باش�ا( ... في الشخصية االولى كان عبد 
الرض�ا قد انس�لخ عن كينونت�ه ليرتدي جلب�اب رؤوف ... 
وف�ي الثاني�ة كان عبد الرضا يقترب كثيرا من الش�خصية 
اليهودي�ة ليجعله�ا تت�رك اثرها وه�ي بعيدة عن�ه ... لقد 

كان وبح�ق الفن�ان مقداد عب�د الرضا متألقا في تجس�يد 
الش�خصيتين حتى تكاد ان ال تج�ده عندهما ... وتلك والله 
عظمة االبداع الفني حينما ينس�لخ الفنان عن ش�خصيته 

ويغور في اعماق شخصية اخرى.
والي�وم يعود لن�ا ذلك الفنان القدير بعد ان ش�اهدت موته 
في النسر وعيون المدينة ... ومراسيم اعدامه  في السراي 
القديم ف�ي بعقوبة كمكان بديل للمكان الحقيقي العدامه 

في البصرة ...
يعود لنا في ش�خصية جديدة هي شخصية )نعمة الدفان( 
من خال مش�اركته في مسلس�ل )وادي السام( ... وعن 

هذه الشخصية التي جسدها قال فناننا القدير :
)نعم�ة الدفان جاء من محنة االنتفاضة في العام )1991( 
وصار ي�أوي اولئك الذين قال�وا : ال .. ورفعوا الكف بوجه 

التعسف...

ث�م اضاف الفنان مق�داد  رضا عن دوره الذي جس�ده في 
مسلسل )وادي السام( .

)دوري هنا حفار قبور ليس بالمعنى الدارج ... وانما يسعى 
لدفن الوس�خ الذي طاه الغول في ارواح النجباء ... ارواح 

العراقيين .. اولئك الذين تصدوا للذي اباح المحرمات(.
نع�م ... ذاك ه�و مق�داد عبد الرض�ا الذي طالما يفلس�ف 
الحياة ويتعارك معها ... ونجده يشخص الخلل الذي حدث 

ويحدث للفن في العراق حينما نجده يقول:
)الخلل ببساطة يكمن بنقصان هواء المعرفة( 

نعم ذاك هو )رؤوف ابو قمبورة  ووسيم خضوري ونعمة 
الدف�ان( وال�ذي يق�ول وكأنه يض�ع االصبع عل�ى مكمن 

االلم:
) الباد تتض�ور جوعا معرفيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا 

... وليس هناك من تغذية في كل المجاالت ( .

غادة عبد الرازق: أرفض إجراء عمليات جتميلية

هند رستم فنانة خالدة رغم اعتزاهلا املبكر
 

   القاه�رة: تمر اليوم الذكرى الرابعة لوفاة أس�طورة الفن المصري الفنانة الراحلة هند رس�تم 
التي توفيت عن عمر يناهز 80 عاماً في 8 اغس�طس)آب( 2011 بعد صراٍع قصير مع المرض، 
علم�اً أنها اعتزلت الفن  في منتصف الس�بعينات أي قبل 35 س�نة من وفاته�ا بينما كانت في 
قمة شهرتها ومجدها لتحافظ على صورة فتاة أحام الشباب.ولدت "رستم" في اإلسكندرية 
ألب ينتمي ألصول تركية يعمل في الش�رطة، وبدأت مس�يرتها الفنية بع�د انتقالها للقاهرة 

رغ�م رفض عائلتها، إال أنها تمس�كت بحلمه�ا في التمثيل، بينم�ا كان أول ظهور لها أمام 
الشاش�ة من خال أغنية "اتمخطري يا خيل" خلف الفنانة ليلي مراد، لتبدأ بعدها مسيرة 

فنية اس�تمرت نحو 25 عاماً قدمت خالها مجموعة ًمن األعمال المميزة.
تزوجت من المخرج حسن رضا وأنجبت ابنتها الوحيدة بسنت والتي كانت 
السبب بعدم ارتباطها بعد انفصالها عن والدها لفترة ٍطويلة قبل أن تتزوج 
مجدداً من الدكتور محمد فياض الذي اعتبر الطفلة مثل ابنته، علماً أنها لم 

تنجب منه أخوًة لها، كما أن صحتها تدهورت بعد وفاته بشكل كبير.
ورغ�م نجاحها في اإلغراء البعيد عن التعري حت�ى صارت رمزاً له إال أنها 
كان�ت تكره لقب "ملكة اإلغ�راء" الذي أطلقته عليه�ا الصحافة، كما أنها 
كانت تكره القبات في السينما لدرجة أن الفنان رشدي اباظة كان يداعبها 

دائما بأنه قام بغسل أسنانه قبل تقبيلها أمام الكاميرا.
وكان�ت قد أرجعت قرار اعتزالها الفن إل�ى تغيير بيئة العمل وعدم االلتزام 
م�ن جانب الفنانين الش�باب، وهو ما جعلها تبتعد بإرادتها، بينما فش�لت 
كل المح�اوالت إلعادتها مجدداً خاصة وأنها حرص�ت على التفّرغ لرعاية 

منزلها وعائلتها.
ُيذكر أنها قّدمت مجموعًة من األفام الخالدة في تاريخ الس�ينما المصرية 

ش�فيقة القبطي�ة"، "اعترافات زوج"، 

ِ

منها على س�بيل المثال ال الحصر "
"انت حبيبي"، "ال انام"، "باب الحديد" الذي قدمت فيه شخصية هنومة و"إشاعة حب" 
ال�ذي ظهرت فيه بش�خصيتها الحقيقة ولم تتقاضي عن دوره�ا فيه أجر رغم النجاح 

الكبير الذي حققه بدور العرض.
هذا وكانت"رستم" من الشخصيات التي تفضل البقاء في المنزل لفتراٍت طويلة، كما 
أنها كانت مقربة من الفنان اسماعيل ياسين رغم عدم تعاونهما إال قلياً، لدرجة أن 
الش�ركة المنتجة لفيلم "ابن حميدو" استعانت بالفنان أحمد رمزي وأضافت دوره 
ألحداث الفيلم حتى يش�ترك "اس�ماعيل وهند" بفيلٍم واحد نظراً لصعوبة أن تقع 

"رستم" في حب "اسماعيل يس" أمام الكاميرا.

عالم الفن

مجهور حورية فرغيل جيربها عىل إجراء عملية جتميل 



     هيثم حسين 

يكّرر كثيرون أّنهم ال يملكون الوقت لالهتمام باألمور 
الثانوّي�ة. ويدرج�ون اآلداب والفن�ون ف�ي إط�ار تلك 
الثانوّي�ات التي يتحّدث�ون عنها، ويس�تعيدون مقولة 
مح�ّورة بأّنه بالخبز وحده في ه�ذا العصر المتوّحش 
يحي�ا اإلنس�ان، م�ن دون االلتف�ات إل�ى توصيف ذاك 
اإلنسان الذي سيحيا بالخبز وحده، وهل سيكون الئقا 

بتمثيل اإلنسانّية المنشودة.
أحيان�ا يبدو المرء غريبا عن محيطه حين يحّدثهم عن 
ضرورة االلتفات إلى األدب والموسيقى والفّن، وصقل 
الروح والنفس عبرها، ألّنها تمنح المرء سمّوا، وتخلق 
لدي�ه حالة من الرفعة والنقاء والصفاء، لكّن ذلك يبدو 

مس�تعصيا ومتع�ّذرا في بح�ر الح�روب والصراعات 
والنزاعات المتأّججة في العالم، وفي الش�رق األوسط 

خصوصا.
األميركي�ة أناييس نن أّكدت ف�ي مذكراتها أّن الفّن هو 
عقيدته�ا الوحيدة، وأّنها ال تؤمن بالسياس�ة. وتوقن 
أّن الفّن�ان ه�و الش�خص الوحي�د الق�ادر عل�ى فتح 
“صن�دوق بان�دورا”، وهو يمتل�ك الج�رأة والحصانة 
لذل�ك، وأنه عندم�ا يفرغ الصندوق من إح�دى أكاذيبه 
أو أوهامه فإّنه يس�تطيع ابتداع صندوق آخر وحشوه 
بموضوع�ات جدي�دة، بوس�عه أن يض�ع م�ّرة أخرى 

العوالم التي يبتدعها واالكتشافات التي يقوم بها.
ذك�رت ن�ن أّن الكتابة بالنس�بة إليها ليس�ت فّنا، وأّنه 
لي�س ثّمة فصل بين حياتها وعملها، وش�كل الفّن هو 

شكل حياتها الذي هو ش�كل فّنّي. وأّكدت أنها ترفض 
النم�اذج المصطنعة والقصص الت�ي ال نهاية لها. كما 
أش�ارت إل�ى أّن موضوعه�ا األساس�ّي ه�و العالقات 
اإلنسانّية، فمن خاللها تستقرئ كّل التباينات وخفايا 

االرتباطات في لحظات تفّجرها العاطفي وتأزمها.
أما الفرنس�ّية س�يمون دو بوفوار فتنّوه ببعض مزايا 
األدب، من خالل الحوارات التي تدور بين ش�خصياتها 
في عملها “س�وء تفاهم في موسكو”، تقول إّن ميزة 
األدب تك�ون في أّن الكلمات تخلد الحاالت والمش�اعر 
ويحملها اإلنس�ان مع�ه. وإّن الصور تذوي، تتش�ّوه، 
تنطفئ. وتش�ير إلى أنه سيكون رائعا لو كان الماضي 
منظرا يتس�ّكع في داخله المرء على هواه مستكشفا 

شيئا فشيئا تعّرجاته وطّياته.

ترس�م الفنون أش�كال الحياة بالنس�بة إلى أصحابها، 
وهي في حّد ذاتها تصبح ش�كال حياتيا لهم، بحيث أّن 
محاولة الفص�ل بينهم وبين تلك الفنون س�يؤّدي إلى 
اضطرابهم وقلقهم واغترابهم عن أنفسهم وواقعهم، 
ذل�ك أّنها هي التي تش�ّكل مصدر تنّف�س لهم، وتكون 

سببا رئيسا من أسباب تحّملهم لقسوة الظروف.
تبق�ى الفن�ون واآلداب مراي�ا اإلنس�ان لرؤية صوره 
وأش�كاله والتغّي�رات الت�ي تجت�اح أزمنت�ه وأمكنته، 
وتمّهد له الطريق إلى إنسانّيته أكثر فأكثر، أما التخلّي 
عنه�ا أو إقصاؤه�ا فيخل�ق إرب�اكا متصاع�دا، وخلال 
متفاقما، قد ال يشعر بهما المرء في البداية، لكّنه حتما 
س�يجد نفس�ه جائعا، ولو ظ�ّن أّنه متخ�م بالمظاهر 

ومرّقعا بها.

تأت�ي قصائ�د »ضمائر منفصلة« للش�اعر اللبناني س�لمان زي�ن الدين كأنها 
صرخ�ة في وجه كّل من أعلن انتهاء القصي�دة العمودية. ينظم أبياته معتمداً 
ال�وزن والقافية غير آبه بأصوات ش�عراء النثر الطالعة من كّل مكان. الش�عر 
أصالً صار هامش�ّي الوجود، فكيف بالشعر الكالسيكي القديم؟ سؤال يالحق 
شعراء لم تجذبهم نثرية القصيدة، قد يحبطهم أو ُيغّير مسارهم، لكّن صاحب 
»أق�واس قزح« يمضي في مس�يرته غي�ر مكترث بمن يغّض بص�ره عن هذا 
النوع من الش�عر. ال يتخلّى الش�اعر عن القصيدة العمودية، بل إّنه يتسلّح بها 
كمن يضع خوذة في وجه طوفان قصيدة النثر. فبعد »زاد للطريق« )2002( و 
»أق�واس قزح« )2012(، تأتي مجموعة زين الدين بعنوان »ضمائر منفصلة« 
الص�ادرة حديث�اً ع�ن دار نلس�ون، بقصائ�د ال تبتعد ع�ن أج�واء مجموعاته 
الش�عرية السابقة، وإن كان قد أضاف موضوعات جديدة لم يسبق أن طرحها 
في قصائده.وّزع الش�اعر قصائده على ستة محاور يضعها بأسماء الضمائر 
المنفصل�ة، »أن�ا، أنِت، هي، أنَت، نحن، هو أو هي )لغي�ر العاقل(«. ويعمد إلى 
إهداء قصائده الى األصدقاء وش�عراء وأس�اتذة، »صباح« ُمهداة إلى الشاعرة 
الراحلة صباح زوين، و »س�ارق النار« إلى الراحل س�عيد عقل، و »األمير« إلى 

جورج شكور، و »المنار« إلى ريمون قسيس.
تحض�ر المرأة جه�اراً في هذا الديوان، بل يمكن القول إّن الش�اعر احتفى في 
ديوان�ه الجدي�د بالمرأة من خالل اس�تحضار رم�وز أنثوية س�كنت موروثنا 
الثقافي اإلنساني والعربي مثل »حواء« و »عشتار«. »وصلت رسائلك الجريئة 
كله�ا/ فتالطم�ت في خاط�ري األف�كار/ وغدوت أبح�ر في خض�ّم هائج/ 
وي�كاد ُيغرقني به التّيار/ كم كان بحري قب�ل ذلك هادئاً/ ال المّد ُيقلقني، وال 

اإلعصار«...
يرس�م الش�اعر صورة المرأة- الحبيبة ف�ي قصائد عاطفية منه�ا »كوثر« و 
»عن�اق« و »ضحك�ة«، فتبدو كائناً مش�رقاً تمن�ح الحياة نوراً والش�اعر حّباً 

وإلهاماً.
تتناغم قصائد س�لمان زين الدين ورس�وم أمين الباشا، فتغدو الصورة رفيقة 
الكلم�ة ومرادفته�ا. وعل�ى رغ�م حض�ور الموت كتيم�ة في بع�ض قصائد 
الدي�وان، تظّل الحياة هي الحاض�ر األقوى. فإّن فكرة التقّمص التي تمتد على 
بع�ض القصائد تجعل للموت معنى آخر. األرواح تتناقل وتنمو وتس�تمر، أّما 
اإلنس�ان فيغيب من دون أن يرحل. فالروح واحدة لكّنها ُتبّدل أجس�ادها كمن 

ُيب�ّدل قمصاناً: »هي روحي/ منذ كان الكون كانت./ وس�تبقى 
لألب�د/ ترتدي القمصان في رحلتها/ م�ن ظلمة العّد/ إلى نور 
األح�د« )فتنة الدرب(. لكّن هذا اليقين الذي يواجه به الش�اعر 
قضية الموت في أكثر من قصيدة، لم يلِغ لديه الش�ّك والحيرة 
واألس�ئلة حول قضايا ما ورائية مثل الموت، وهذا ما يتجلّى 
واضح�اً في قصيدة عنوانها »عالمات اس�تفهام«: »هل ُترى 
نحن نياٌم/ فإذا متنا انتبهنا؟/ أم ترى نحن ش�هود/ فإذا ما 
رّثت القمص�ان نمنا/ هل نرى في نومن�ا الحتمّي/ أحالماً 

جميلة/ أم  كوابيس طويلة؟«...
وم�ن ه�ذه الفكرة تتولّد فك�رة الزمن التي يش�تغل عليها 
زي�ن الدين في أكثر م�ن قصيدة. كمتص�ّوف عتيق يتأمل 
الش�اعر حركية الزمن، »ُيش�خصنه« كأّن�ه رجل يعرفه، 
ُينادي�ه وُيخاطبه لئال يتعّجل ويباغت�ه: »توّقف قليالً، يا 
زمان، وال تجِر/ ودعني أغّني ما تصّرم من عمري« )من 

قصيدة »على صفحة الدهر«(.
أّم�ا متع�ة الحياة فيراها الش�اعر كامنة في األش�ياء 
العصي�ة، كالش�عر والح�ب والحل�م، وهذا م�ا يلمح 
الي�ه الش�اعر في قصي�دة »أفعل التفضي�ل«: »أجمل 
األش�ياء/ ما يبقى بعيداً،/ دون�ه خرط الَقَتاد/ فإذا 
من�ه اقتربنا،/ يمتطي ُمه�ر الُبعاد/أجمل األحالم/ 
ما يعصى على التحقيق/في زمن محدد/ كلما منه 

دنونا/ يصبح التحقيق أبعد«.
وه�و بذل�ك يص�ف جمالي�ة اللحظ�ة الش�عرية 
بقس�اوتها، فيقول: »أجمل الشعر/ هو العاصي 
عل�ى التغلي�ب/ ف�ي ش�كل مح�ّدد/ ال ضف�اف 
الح�رف تحوي�ه/ وال اللف�ظ المج�دد/ خارجاً 
يجري على المجرى كنهر يتمرد/ هائماً يمضي 
على الوجه/ كصعلوك مش�رد/ ف�إذا ما ُرمَت 
يوماً أس�َرُه/ في قصر ش�عر،/ يه�دم القصر، 

ويصعد«...

الفن عقيدة إنسانية

ضامئر منفصلة

أيقونات مرشوخة
 

ع�ن مطبعة وراق�ة بالل بفاس ص�در للق�اص المغربي محمد 
الشرادي عمله القصصي األول " أيقونات مشروخة " ،.

تضم المجموعة ثالثة عش�ر نصا من بين عناوينها : " أرواح 
مس�تعملة / قبور في السماء / دم لم تكتمل حرمته / سبع 
عي�ون / عتب�ات .." و نق�رأ على ظهر الغ�الف مقتطفا من 
التقديم :" يرس�م العن�وان في هذه المجموع�ة القصصية 
مس�ارا أفقي�ا عب�ر العناوي�ن الصغي�رة الت�ي تترصع بها 
القص�ص الحاض�رة بين دفتي ه�ذا المنجز . ت�كاد تنفلت 
الدالل�ة ف�ي بداية الوق�وف بح�د البصر على ح�روف هذا 

العنوان : أيقونات مشروخة . مفارقة بين كلمتين، امتدادين، تضادين، 
بي�ن جمال و قبح، فرح و ألم، س�عادة و ش�قاء..بين نور يجمل العق�ل و يراقص الفؤاد و 

يداعب القلب، و بين ثقوب تتوعد بالفراغ و العدم و التقلص و الفناء... "

»دروز بلغراد« 
لربيع جابر بالفرنسية

 
جميل هو التاريخ حين يكتبه الروائي، لكنه يغدو أجمل حين يكتبه ربيع جابر. هذا الش�عور يحّس�ه قارئ 
صاح�ب »أمي�ركا« من رواية إل�ى أخرى، لكّنه يتكّرس فعلي�اً مع »دروز بلغراد«، الفائ�زة بجائزة البوكر 
2012. فالرواية هذه تقوم على حدث تاريخي صار ُبعيد اندالع الحرب األهلية في جبل لبنان )1860( حين 
أصدر الفرمان العثماني قراراً يقضي باعتقال 550 درزياً. ومنها استوحى صاحب »طيور الهوليداي إن« 
حكاية حّنا يعقوب المتخّيلة. شخصية جميلة في تركيبتها، بسيطة وعفوية، لكّن حّظها العاثر يقودها 

نحو المصائب الكبرى. حّنا هو بائع بيض مس�يحي يخرج من منزله ذات صباح ربيعي إلى س�احة يتّم فيها إلقاء 
القبض عليه ليكون السجين الرقم مئة، بدالً من أحد أبناء الشيخ غفر عز الدين. فجأة، يصير هو المسيحي واحداً من »دروز 
بلغراد«، أي واحداً من الس�جناء الدروز في قلعة بلغراد النائي�ة كعقاب على اعتدائهم على الموارنة خالل أحداث الجبل. هذه 

الرواية خرجت أخيراً بالفرنسية عن دار »غاليمار« العريقة، بترجمة أنجزتها كٌل من سيمون كورساي وشارلوت واليز.

تع�ّد إع�ادة كتاب�ة التاري�خ مجازف�ة كبي�رة، وإعادة 
إنتاج�ه روائي�ا مجازفة أكب�ر، كما تعّد إع�ادة تحميل 
الرواية أبعادا أيديولوجية أو رمزية أو واقعية مجازفة 
كبرى، لذلك فإن الرواي�ات التاريخية وتعدد مصادرها 
واخت�الف بنيتها الداللية والنصية تحيل النص الروائي 
الجديد المعتمد على التاريخ إلى إش�كالية ذات جدليات 
فكري�ة ومذهبية ق�د تصل إل�ى العقائدي�ة أحيانا.في 
رواي�ة الكات�ب الفلس�طيني األس�ير باس�م خندقجي 
“مسك الكفاية: سيرة س�يدة الظالل الحرة”، الصادرة 
ع�ن “الدار العربية للعلوم ناش�رون”، س�يجد الدارس 
العديد من اإلشكاليات الجدلية التي تمس الداللة الكلية 
الستعارة حدث تاريخي موغل في التشعبات السياسية 
واالجتماعية والفكري�ة، إذ لم تقف الرواية عند مجرد 
إع�ادة القص لحكاية تاريخي�ة، ربما بدت تلك الحكاية 
عادية لكثير من قراء قصص العرب وحكاياتهم والذين 
ال ي�رون فيه�ا س�وى م�ادة للمتع�ة فقط.تتضح من 
العن�وان والعتبات النصية األخ�رى المصاحبة للرواية 
والمص�ادر التي اعتمد عليها المؤلف وأش�ار إليها في 
نهاي�ة الرواي�ة، الرؤي�ة الت�ي تحكم الس�رد وتوّجهه 
ليخدم فكرة ما ولتش�كل الحكاية األم روحا يتمّدد في 
جسد الرواية ليمنحها التشويق والمتعة، مع الجزم أن 
خندقجي ل�م يكتب روايته للمتعة والتش�ويق دون أن 
يحملها أفكاره وأمنيات�ه وتطلعاته، وأهمها وأجملها 
وقع�ا هزيم�ة واق�ع أس�ود للتخل�ص م�ن س�يطرته 

المرعبة.

سيدة الظالل الحرة
تتش�كل الرواي�ة من عش�رين فص�ال، يخت�ار الكاتب 
للفص�ول الفردية )19-1( الس�رد على لس�ان س�يدة 
الظ�الل الح�رة، والتي كان اس�مها المق�اء بنت عطاء 
بن س�بأ ثم الخيزران، والتي تسرد فيه بضمير المتكلم 
“أنا” رحلة س�بيها منذ اللحظة األولى وحتى وصولها 
إلى الس�وق )س�وق النخاس�ة(، وبيعها بس�بعة عشر 
درهما بعدد س�نوات عمرها الغض.وفي هذه الفصول 
تكش�ف المق�اء رحلة بحثها ع�ن حريته�ا، فقد رمت 
نفسها في أتون الرق من أجل أن تنتزع حريتها انتزاعا 
من الذين س�لبوها إياها على الرغ�م من أن بمقدورها 
أن تظ�ل حرة وتعود إلى ذويها، بعدما خلصها الفارس 
الصح�راوي األنه�د بن الورد م�ن قبضة العباس�يين، 
لكنه�ا ل�م تش�أ أن تظ�ل طريدة ف�اّرة قابع�ة في ذيل 
الس�لم االجتماعي، تعاني ما تعاني من قس�وة أخرى، 

لذلك رمت نفس�ها في نيران مس�تعرة لتحرر نفس�ها 
عل�ى طريقتها.أم�ا الفص�ول الزوجي�ة )20-2( ف�إن 
الس�ارد يقدم وجهة نظ�ر معينة لألح�داث التاريخية 
الواقعة في العصر العباس�ي والممتد على فترة زمنية 
طويلة منذ لحظة اس�تيالء العباسيين على الحكم عام 
132ه� وحتى ما بعد اس�تالم هارون الرشيد للخالفة، 
حي�ت توفيت الخي�زران “أم خليفتين وزوجة خليفة” 
س�نة 173 هجرية.أح�داث الرواي�ة تدور ح�ول ثالثة 
رم�وز مهمة كان�ت حاضرة ف�ي كل فص�ل أو حكاية 
أو ح�دث تاريخي، وهي العب�اءة والصحراء والمرأةلم 
تخ�رج الرواية عن إع�ادة تأكيد تلك الص�ورة النمطية 
للعص�ر العباس�ي، والمتمثلة ف�ي نقطتي�ن مهمتين؛ 
شهوة الحكم وش�هوة النساء، وكأن هذا العصر عصر 

مواخي�ر كبيرة متاحة في كل م�كان، وخاصة قصور 
الخلفاء واألمراء، وما يس�ود تلك القصور من دسائس 
ومكائد كبيرة من أجل تحقيق الشهوة الكبرى أال وهي 
ش�هوة الحكم والسلطان.وقد س�ادت هذه النظرة بين 
المثقفين والسياسيين المعاصرين وبعض المؤرخين 
القدم�اء، وظه�رت في كتبه�م وال س�يما الكتب التي 
اعتمد عليها باسم في نس�ج روايته، وتكمن المشكلة 
هنا أن ه�ؤالء القوم أصح�اب أيديولوجيات فكرية أو 
أه�داف سياس�ية أو مجرد جامعي أخب�ار غير موثوق 
به�ا، تجم�ع لمجرد “اإلمت�اع والمؤانس�ة”، ويتعامل 
المعاص�رون مع أحداثه�ا التاريخية كأح�كام مطلقة 
وحقائق مسلم بها، على الرغم من االنتقائية والتأويل 
المختلف لغيرهم، والتي أشار إليها يوما المفكر العربي 

اش�تراكي النزعة جورج طرابيش�ي ف�ي كتابه المهم 
“مذبحة الت�راث”. وعلى الرغم من ذل�ك، فإن الروائي 
ال يعي�د كتاب�ة التاريخ، وليس مطلوبا من�ه ذلك، عليه 
أن يقدم جدي�دا، ويبثه بين ثنايا الفكرة والس�رد، فما 
ه�و الجديد الذي قدمه خندقجي ف�ي هذه الرواية؟لقد 
اس�تفاد خندقجي م�ن قراءاته المتع�ددة التي أتاحتها 
له سنوات الس�جن الطويلة ليقرأ ويتأمل معتمدا على 
نظرته الخاصة، وتحليله الش�خصي، متس�لحا بوعيه 
الفكري والسياس�ي، فيبني حكايته المتماسكة روائيا 
بقدر كبير من الش�جن والح�زن والكآبة الواضحة في 
ذلك المصير األس�ود لكثير من الش�خصيات الحقيقية 

والروائية في المتن الروائي.

رموز ودالالت
ت�دور الرواية ح�ول ثالثة رموز مهم�ة كانت حاضرة 
في كل فصل أو حكاية أو حدث تاريخي، وهذه الرموز 

هي:
أوال: العباءة، حيث يلتقط باس�م هذا النوع من اللباس 
العرب�ي والمرتب�ط ب�دالالت كثي�رة ويحمل�ه دالالته 
الفكرية الخاصة في الرواية، فمنذ أن أس�بغ الرس�ول 
الكري�م “بردت�ه” على كعب بن زهير ف�ي تلك الحادثة 
المش�هورة بع�د فت�ح مك�ة، حيث أه�در دم�ه نتيجة 
موقفه م�ن الدعوة اإلس�المية آنذاك، حتى اش�تهرت 
داللته�ا الرمزية المتمثلة في الحماي�ة، ينعم بها كبير 
القوم على ش�خص مستضعف فيمنحه القوة ويصبح 
معصوم�ا ال يح�ق ألح�د أن ينتهك ه�ذه الحماية، وإال 

سيعرض نفسه للموت.
وثانيا: الصحراء التي تشكل في الرواية بيئة جغرافية 
محملة بأعباء تاريخية وسياس�ية كبي�رة، وغير بعيد 
ع�ن أثر الصح�راء في نف�س العربي ال�ذي ورث عنها 
الق�وة والصبر والكرم والمروءة، تحضر الصحراء في 
الفصول الفردية المشار إليها سابقا كرمز لبيئة عربية 
خالية من األحقاد والضغائن، ال يعترف سكانها بثنائية 
الس�يد والعبد، وال يخضعون لس�لطان غير سلطانهم 
الذات�ي، أحب�وا الصح�راء وأحبتهم، وكان�ت تعطيهم 
م�ا ال تعطي�ه ألعدائهم.وثالثا: المرأة، حي�ث من أكثر 
القضاي�ا التي حضرت في الرواي�ة قضية المرأة، ليس 
ألنها تتحدث عن المرأة ومسيرتها الرمزية في مراحل 
متعددة فحس�ب، ب�ل كذل�ك ألن المرأة كيان إنس�اني 
كامل األهلي�ة، كالرجل تماما؛ ول�دت حرة، وتعرضت 
للس�بي، ثم تح�ررت جزئيا، ثم عادت إلى الس�بي مرة 
أخ�رى كمقدم�ة للحرية الكب�رى، ثم الحري�ة، لتموت 

وهي متمتعة بكامل شهوتها في الحكم والسلطان.

الرمزية واأليديولوجيا يف رواية مسك الكفاية
فراس حج محمد

دعوة
زكية املرموق

أنا امرأة

ال تعشق رطوبة الكواليس

وال أروقة االحتياط

خذني كريشة عصفور

كزهرة اللوتس

كطفل مذعور

أو اتركني افكك ضفائر اللغة

وأمسد مفاصل األغنيات المنهكة

واألماني المنقبة٠

اتركني٠٠٠

اتركني أتخذ شكل الماء

أغفو بين الكلمات

كلما خذلتني السقوف

والخطوات٠

عمدني٠٠٠

عمدني بالقبل

قبل أن يجف مداد الوصل٠

هاقد نضج تفاحي بما يكفي

فالتقطني اآلن قبل أن يصحو الغياب

وال تذبَل قصائدي على الطرقات

أو دعني اقطفني منك

قبل أن تدحرجني النهايات إلى مابعد

النهايات٠

دعني أنتشر في صداك

فالحديث لم ينته بعد بين النوارس

والنواميس٠

دعني أتحلل فيك

أختلط بنبضك

ألتشكل لؤلؤة في محارتك٠

دعني ألتقط أثرك من الجدران

وصوتي من فجاج الكوابيس٠

من بعدك

لم يعد لي شكل٠٠٠ ال رائحة٠٠٠وال إسم

أخفي خضرتي كي ال أفتن الطين

أتنكر في شكل الصبار

كي ال أغري الصقور في السماء

أرتجل الطفولة

كي ال ينهار المعنى عند الصحو

فأصاب بعمى األلوان

أتسلل من ثقوب الرمل

كي أحتمي من غربة الماء

حينما يفقد خصوبته البياُض٠

دعني٠٠٠دعني

أرتل بأصابعك ما تبقى من الوجد٠٠٠

من الحلم

فأنا الصنارة لي كي أصطاد الصباح

إال قلبي

ووجهك٠

تعال٠٠٠تعال

كي ألون المدى خلف نوافذ المنفى

ففي فمي فاكهة السر

ونكهة الحرية

في عيني لهفة الفجر

وشغب الغجرية٠

اقطفني اآلن

ولنسقط معا في النهر

قبا أن تتجعد كل الشهوات٠

أنت كلي وماتبقى خارج قوسي

وجميع القوافل محض انتهاء

حتى تبدأ رقعتي بالفيض لك فقط

أحبس أفراحي٠٠٠ ألواني٠٠٠ أحالمي

برغم أنني والمسافات بئر جديد

ليوسف العصر٠
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       محمد أغالن

 والعالمي�ة )مث�ل تطبيع العالق�ة بين الوالي�ات المتحدة 
والصي�ن ووض�ع ه�ذه األخي�رة ف�ي مواجه�ة االتح�اد 
الس�وفيتي، قب�ل إدخاله�ا ف�ي مجل�س األم�ن، ودع�م 
الدكتاتوري�ات في أميركا الالتيني�ة.. إلخ(. إنه ليس فقط 
أشهر وزير خارجية في العالم المعاصر بل أكثرهم إنتاًجا 
للمقاالت والكتب ناهيك عن المحاضرات واالستش�ارات.

فمذكرات�ه، فقط، ج�اءت في ثالثة مجل�دات وليس كتاًبا 
واح�ًدا، وعندم�ا كان أس�تاًذا ف�ي جامعة هارفارد نش�ر 
خمس�ة كتب، أولها كان عن “مترنيخ ومشاكل السالم”، 
وهو عبارة عن أطروحته للدكتوراة في التاريخ السياسي 
والتي ناقش�ها في جامعة هارفارد العام 1957. وقد بقي 
معجًبا ببراغماتي�ة وحذاقة مترنيخ طيلة حياته المهنية، 
وبع�د تقاع�ده نش�ر عش�رة كت�ب إل�ى جان�ب المقاالت 

الصحافية واألعمدة في كبريات الصحف األميركية.

منعطف خطير
كتابه األخير “نظام عالمي” الذي نش�ره في 9 س�بتمبر/

أيل�ول الماض�ي 2014 )وال�ذي يقع في مقدم�ة وخاتمة 
وتس�عة فص�ول عل�ى مس�احة 432 صفحة( ق�د يكون 
األخي�ر؛ فالرج�ل يبلغ م�ن العم�ر 91 عاًما. وه�و كتاب 
يؤك�د انتماءه المس�تمر إلى المدرس�ة “الواقعي�ة” التي 
ال ي�زال أح�د كبار روادها؛ فهو س�بق وامت�دح النظامين 
العالميي�ن تع�ددي القطبي�ة المنبث�ق ع�ن مؤتم�ر فيينا 
الع�ام 1815، والذي أسس�ت له معاهدة وس�تفاليا، العام 
1648 التي أنش�أت الدولة-األمة السيدة الحديثة، وثنائي 
القطبية المنبثق عن يالطا ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
لكن�ه يعتقد بأنن�ا نفتقد اليوم إلى نظام عالمي مس�تقر، 
ن�ه النظام�ان المذكوران.  على غ�رار االس�تقرار الذي أمَّ
وما يس�مى نظاًما عالمًيا اليوم، وه�و ليس كذلك، يعيش 
أزم�ة ويقف عند منعطف خطير. ومن أس�باب ذلك تفكك 
الدول�ة الحديثة؛ األمر الذي حدث عم�ًدا في أوروبا كجزء 
من سياس�ة تطوي�ر االتحاد األوروبي والت�ي لم تبين عن 
فعالي�ة دولي�ة؛ فقد تخط�ت أوروبا مب�دأ الدولة، وهي ال 
تزال الوحدة األساس�ية في الحي�اة الدولية رغم تعرضها 
للضغ�وط الهائل�ة، وأخ�ذت تتجه نحو سياس�ة خارجية 
تعتم�د أكثر فأكثر على القوة الناعمة على حس�اب الفكر 
التقلي�دي األوروب�ي. وبما أن أوروبا ل�م تتحول إلى دولة 
فق�د تقع في فراغ س�لطوي داخلي وعدم ت�وازن للقوى 
على حدودها الخارجية، السيما في الشرق األوسط حيث 
تحت�دم الصراعات المذهبية والعرقية والدينية المس�لحة 
وتتع�رض ال�دول فيه�ا إل�ى اعت�داءات على س�يادتها ما 

يجعلها عاجزة عن حماية أراضيها وشعوبها.
وبمناس�بة الكالم عن الشرق األوسط، فمن دون أن يشير 
إل�ى الحاجة إلى الحري�ة والديمقراطية، يقول كيس�نجر 
بأن هذه المنطقة تآكلت فيها الدول من اإلهمال وتحولت 
إل�ى صراع�ات وتفاقم�ت بس�بب ق�وى خارجي�ة )ه�ل 
الواليات المتحدة م�ن هؤالء؟ ال يؤكد ذلك(. بالطبع، فإن 
الديمقراطية الناشئة في أفغانستان تعيش حالة شلل تام 
)أي�ن المس�ؤولية األميركية عن ذلك؟(، أم�ا ليبيا فتعيش 
حرًبا أهلية حيث يس�يطر المتش�ددون اإلسالميون الذين 
ق�د ينقل�ون إليها دول�ة الخالفة التي نش�أت ف�ي العراق 
وس�وريا. ه�ذان البل�دان األخيران ل�ن يتمكنا م�ن إعادة 
توحيد نفس�يهما من جديد كدولتين س�يدتين مستقلتين. 
والتَّفت�ت القبل�ي والمذهبي والعرقي ال�ذي يعصف بهما 
قد ينس�حب غًدا على المزيد من الدول ويترك المجال أمام 
س�يطرة الكيانات غير الدولتية، مثل: حزب الله والقاعدة 
وطالب�ان وداع�ش وغيرهم، وي�ؤدي إلى تف�كك النظام 
اإلقليم�ي والدولي وانتش�ار القوى الخارج�ة عن النظام 
والقان�ون على مس�احة الخارط�ة اإلقليمية اإلس�المية 

الواسعة.
الصين وروس�يا مس�ؤولتان عم�ا آلت إلي�ه األوضاع في 
الشرق األوسط بسبب استخدامهما حق النقض )الفيتو( 
خوًفا من سقوط بشار األسد وانتقال النزعات االنفصالية 
اإلس�المية إل�ى أراضيهما، وإي�ران مس�ؤولة أيًضا ألنها 
تطمح إلى توس�يع نفوذها في المنطقة وتستخدم ألجل 
ذل�ك كيانات غي�ر دولتية مرتبط�ة به�ا وبأيديولوجيتها 

وتبحث عن مقارعة منافسيها والتشكيك بشرعيتهم.
وفي تحليله للعالقة بين بالده والمملكة العربية السعودية 
ل كيس�نجر هذه األخيرة مسؤولية كبيرة العتقادها،  يحمِّ
ومن�ذ زم�ن طوي�ل، بأنه�ا يمك�ن أن تنج�و م�ن الخطر 
اإلس�المي الراديكال�ي عبر دعم الحركات اإلس�المية في 
الخارج. لقد تبين خطأ هذا الرهان، فتهديد القاعدة وصل 
إلى الداخل السعودي الذي بات يعاني من الخطر اإلسالمي 
ويخشى تهديداته العلنية المباشرة. ووصول االضطرابات 
إلى الس�عودية، إذا ما حصل، من ش�أنه إحداث أذى فادًحا 
بالنظام االقتصادي العالمي وباألمن والس�لم الدوليين؛ إذ 
ليس من المعقول االفتراض بأن هناك معارضة س�عودية 
ديمقراطي�ة معتدل�ة تنتظ�ر أن تحكم الس�عودية، وهذا 
على األقل ما كش�فت عنه الثورات العربية التي كانت في 
الظاهر ثورات تدعو إل�ى دولة مدنية ديمقراطية وانتهت 

بوصول اإلسالميين إلى السلطة عبر صناديق االقتراع.
ف�ي تحليله لراه�ن الح�ركات اإلس�المية العربي�ة يعود 
كيس�نجر إلى تاريخ اإلخوان المس�لمين السيما إلى النقد 
الذي وجهه حس�ن البنا، في العام 1947، للنظام العالمي 
مقدًما بديالً له هو النموذج اإلسالمي الطهوري، ثم لسيد 
قط�ب الذي أعل�ن الحرب عل�ى النظام العالم�ي في العام 
ل منعطًفا ومنطلًقا  1964. وف�ي رأيه أن ه�ذا الفكر ش�كَّ
النتفاضة الجهاديين والمتطرفين في الش�رق األوس�ط، 
والت�ي عب�رَّت عنه�ا ح�ركات وتنظيم�ات مث�ل القاعدة 
وحزب الله وطالبان والثورة اإلس�المية االيرانية وحزب 
التحري�ر والنصرة وداعش وبوكو ح�رام. وفي هذا الفكر 
ال يمك�ن للدول�ة الحديثة أن تكون الوحدة األساس�ية في 
النظ�ام العالمي ألنها كافرة وعلمانية وغير ش�رعية، وال 
م�كان فيه أيًضا لمب�دأ عدم التدخل في ش�ؤون اآلخرين، 

فالوالءات القومية على ضالل.
في المقابل، انتشرت صيغة النظام الوستفالي، منذ العام 
1648، وأضح�ت نظاًم�ا عالمًي�ا بفضل الغ�رب المتقدم 
والتوس�عي ال�ذي س�عى لنقلها إل�ى مناطق أخ�رى. لقد 
فقدت هذه الصيغة الحضارية س�لطتها وشرعيتها اليوم، 
وأعداؤها اإلسالميون يتحملون قدًرا كبيًرا من المسؤولية 
ع�ن ذلك؛ فقد اس�تفاد هؤالء م�ن الربيع العرب�ي ليحلوا 
محل قادته الذين ينتمي معظمهم إلى الطبقة المتوس�طة 
المتطلع�ة إل�ى المزي�د م�ن الحري�ة والديمقراطية على 
الطريق�ة الغربي�ة، لكنهم افتقروا إل�ى التنظيم والقاعدة 
الش�عبية ووسائل الحكم. عندئذ وجدت الواليات المتحدة 
نفس�ها إزاء معضل�ة التوفيق م�ا بين مصالحه�ا والقيم 

الديمقراطية التي تحملها وتعمل على تسويقها.
أخطر ما يقوله كيسنجر هو عن سوريا والعراق؛ إذ يكرر 
ف�ي كتابه، ول�و بعبارات ملتوية غير مباش�رة، ما س�بق 
وردده ف�ي غير مناس�بة، منها محاضرة ل�ه أمام “فورد 
س�كول” في يوليو/تم�وز 2013. قال وقته�ا إنه يفضل 
بلقن�ة س�وريا عل�ى انتص�ار بش�ار األس�د أو الجماعات 

المناهضة له؛ فس�وريا، حس�به، كما العراق ليست دولة 
تاريخية بل مصطنعة خلقها الفرنسيون في شكلها الحالي 
العام 1920، كما فعل البريطانيون وقتها بالنسبة للعراق، 
بهدف تس�هيل الس�يطرة عليهما الحًقا. وهاتان الدولتان 
تضمان قبائ�ل وإثنيات وطوائف مختلفة دخلت اليوم في 
ح�رب طاحنة ف�ي ما بينها. وفي رأيه هناك حس�نات من 

وراء تفتي�ت هذه الدول إل�ى دويالت صغي�رة ألنه يمّكن 
الق�وى العرقي�ة والمذهبية واألقليات من توكيد نفس�ها 
والس�يطرة على مناطقها واالس�تحواذ على حقوقها، ما 
يفت�ح المجال أمام دمجها في نظ�ام عالمي جديد. وهذه 
فك�رة ثابتة ل�دى “البراغمات�ي الواقعي” كيس�نجر الذي 
يعتقد بأن االنقالبات االجتماعية واالضطرابات والحروب 
األهلية يمكن استخدامها كوسائل لدمج األمم في “نظام 
دول�ي” عل�ى الوالي�ات المتح�دة أن تعم�ل على إنش�ائه 
بمس�اعدة الق�وى العظمى األخرى الس�يما الصين؛ ففي 
عصر اإلرهاب االنتحاري وانتش�ار أسلحة الدمار الشامل 
ينبغي التعامل مع المواجهات الطائفية اإلقليمية كتهديد 
لالس�تقرار العالمي برمته، وهذا يستدعي تعاوًنا حقيقيًّا 
وجديًّ�ا بين كل القوى الدولية ألن البديل عن ذلك انتش�ار 

الفوضى والتطرف في بقية المناطق.
مش�اركة الدول العظمى ضرورية إذن، فالصين وروس�يا 
مسؤولتان ألن سعي الواليات المتحدة إليجاد حل سياسي، 
عبر حكومة ائتالفية، من دون بشار األسد اصطدم بجدار 
مجل�س األمن، قب�ل أن يتبين أن ق�وى المعارضة الفاعلة 
لم تكن ديمقراطية أو معتدلة. ثم تدخل العبون إقليميون 
كان ج�ل همه�م تحقي�ق النص�ر على خصومه�م وليس 
الديمقراطي�ة بالض�رورة، فانحرف الصراع عن مس�اره 
وأضحى ص�راع مآرب ومصالح جيوس�تراتيجية وجيو-

دينية. ويقدم كيس�نجر سرده لألحداث وكيف تحولت إلى 
حرب أهلية سنية-ش�يعية، ضربت ف�ي طريقها األقليات 
الدرزي�ة والمس�يحية والكردي�ة، وص�والً إل�ى س�يطرة 
داعش نتيجة عجز دمش�ق وبغداد عن فرض هيبة الدولة 
وس�لطتها. بالطبع ال يتكلم كيس�نجر هنا عن مس�ؤولية 
واش�نطن عن هذا العجز، الس�يما غزوها للعراق من غير 
وجه حق والذي أدى إلى الكوارث الراهنة. هو يس�عى إلى 
إزاحة المسؤولية عن الواليات المتحدة األميركية السيما 
وأن�ه كان م�ن المؤيدين للغ�زو األميركي للع�راق، وكان 
من بين األصوات التي اس�تأنس بها الرئيس جورج بوش 
اإلب�ن لدى تخطيطه لهذا الغزو الذي كانت له المس�اهمة 
الكبرى، باإلضافة إل�ى عوامل أخرى، في التغيير الجذري 
لمنطقة الشرق األوسط وجعلها تصل إلى ما وصلت اليه. 
وفي كتاب�ه هذا ُيثني على بوش ألنه “واقعي” و”حريص 
على أمن أميركا”، لكنه ينتق�د إنفاق تريليون دوالر لبناء 
الديمقراطية في العراق. وفي الوقت نفس�ه ينتقد أوباما، 
ألنه مارس سياس�ة س�لبية، فش�لت في بن�اء التحالفات 
وطمأنة الحلفاء وتس�ليح الذين س�يحاربون األعداء دون 

االستخدام المباشر للقوة األميركية.
يعترف كس�نجر بأن ما يحدث في س�وريا هو أكبر كارثة 
انس�انية في هذا القرن، وب�أن أصداءها وصلت إلى العالم 
أجمع. وسبب هذه الكارثة انهيار اإلجماع الدولي وانقسام 
المعارضة الس�ورية على خلفية تدخالت إقليمية وغياب 
نظ�ام أمني دول�ي أو إقليمي فاعل وس�عي كل دولة وراء 
مصالحها اإلنانية القومية الخاصة، في وقت كان التدخل 
العس�كري الخارج�ي، واألميرك�ي تحدي�ًدا، غي�ر ممكن 

التطبيق عملًيا بعد فشل تجربتي أفغانستان والعراق.

أميركا أبًدا
والهمُّ الذي يحكم الكتاب ه�و أمن الواليات المتحدة رغم 
الكالم عن األخالق والديمقراطية والحرية وغيرها. وليس 
هناك إص�رار على دمقرط�ة الصين ونش�ر الحرية فيها؛ 
فالواقعية السياس�ية الكيس�نجرية تقتض�ي التعامل مع 
ه�ذه القوة العظمى كما هي وليس كما يراد لها أن تكون. 
ث�م إن النظام العالمي الذي يدعو إليه كيس�نجر ينبغي أن 
يقوم بالشراكة مع الصين. وهكذا فهو يهمل روسيا التي 
مها إلى قس�مين جيوبوليتيكيين، بين الشرق الصيني  قسَّ
والغرب األميركي، ناقالً بذلك الخط الفاصل ما بين الشرق 
والغرب من نهر أودر بين ألمانيا وأوروبا الش�رقية؛ حيث 
كان ج�دار برلين، إلى جبال األوراس في وس�ط روس�يا. 
هذه األخيرة ُجّل ما تفعله في أوكرانيا وسوريا أنها تدعم 
االنفصاليي�ن الروس ونظام األس�د لس�بب داخلي وآخر 
اس�تراتيجي يتعلق بتعزيز موقعها في المنافس�ة الدولية 

مع أميركا.

معضالت عالمية
يطرح الكتاب عدًدا من التس�اؤالت من قبيل: هل نحن في 
مرحل�ة تولي قوى منفلتة من عقال كل نظام رس�م وجه 
المس�تقبل؟ هل س�تنتهي األزمة االقتصادية إلى أش�كال 
تعاون جديدة أم أنها س�وف تحيي الصراعات الناتجة عن 
النزع�ة الحمائية؟ هل تس�اهم التكنولوجي�ا الجديدة في 
محاس�بة المواطنين للقادة أم يتوسلها الدكتاتوريون في 
مالحق�ة معارضيهم؟ هل تس�اهم القوى الناش�ئة، على 
غرار الصين والبرازيل والهند، في حل المشاكل الدولية أم 
تنفخ في نار االضطراب؟ هل يش�د الترابط المتعاظم بين 
دول العال�م لحمة التضامن أم ُيضِح�ي مصدًرا لصراعات 
جدي�دة؟ إذا كان�ت أمي�ركا راغبة في لعب دور مس�ؤول، 
وعليه�ا أن تفع�ل، في تطور النظ�ام العالم�ي، فما الذي 
ينبغ�ي عليها بالضب�ط أن تمنع حدوثه مهم�ا كلّف األمر 

ولو بمفردها من دون مشاركة اآلخرين؟ وما الذي ينبغي 
أن تس�عى لتحقيق�ه حت�ى لو تمنَّ�ع هؤالء ع�ن دعمها؟ 
وبطريقة عكس�ية ما الذي يجب عليها أن تمتنع عنه ولو 
أص�رَّ عليه اآلخ�رون، م�ن دول وتحالفات؟ وم�ا طبيعة 
القيم التي تسعى للوصول إليها؟ وكيف يمكن الجمع بين 
تج�ارب تاريخية مختلفة وقيم متباين�ة في نظام عالمي 

مشترك؟... إلخ.
ال ب�أس فأمي�ركا أم�ة تح�ل المش�اكل وت�درك جي�ًدا أن 
السياس�ة الخارجية ليس�ت قصة لها مقدمة وخاتمة بل 
س�يرورة إدارة تحدي�ات دوري�ة وضبط إيقاعه�ا، وهي 
تع�رف جي�ًدا أن كالً م�ن ال�دول النامية في آس�يا، ومنها 
الصي�ن، وفي غيرها من المناطق، تمل�ك رؤيتها الخاصة 
إل�ى النظ�ام اإلقليم�ي والدول�ي وه�ي رؤي�ة ناتجة عن 
تاريخه�ا وثقافته�ا وأوضاعه�ا الراهنة، وس�بل مقاربة 
هذه ال�رؤى المتباينة هي التي ترس�م تصورنا للتحديات 
العالمي�ة. وتس�عى واش�نطن إلى إيجاد توازن في نس�ج 
عالق�ة التعاون مع اآلخرين م�ن دون التفريط بالمصالح 
والقيم. وأبرز التحديات وأعقدها في هذا السياق يبرز في 
الشرق األوسط حيث إشكالية الجمع ما بين ترتيب النظام 
اإلقليمي والحرص على تناغمه مع الس�الم واالس�تقرار 

في العالم.
ويالحظ كيس�نجر ع�دم التطابق بين النظ�ام االقتصادي 
العالم�ي؛ حي�ث التدف�ق الح�ر للس�لع ورؤوس األموال، 
والنظام السياس�ي، حي�ث المصالح الوطني�ة والقومية 
للدول. وهذا، في رأيه، من أهم أسباب األزمات االقتصادية 
)تل�ك الت�ي حلَّت بأمي�ركا الالتيني�ة في ثمانين�ات القرن 
المنصرم ثم بآس�يا في العام 1997 ثم روسيا بعدها بعام 
واح�د ثم الوالي�ات المتحدة ف�ي العامي�ن 2001 و2007 
إل�ى أن حان دور أوروبا في الع�ام 2010(، والناجمة عن 
المغام�رات والمضاربات. لقد أضح�ى النظام االقتصادي 
العالم�ي معولًما في حي�ن بقي الهيكل السياس�ي للعالم 
قائًما على مبدأ الدولة الس�اعية لتحقيق مصالح ش�عبها. 
ه�ذا االقتصاد في جوهره يتجاه�ل حدود الدول في وقت 
ال تزال السياسات الخارجية لهذه الدول تصر على الحدود 
وتتمس�ك بها ويضعف فيه الشعور، الذي يحتاجه النظام 

العالمي، بوجود أهداف مشتركة بين هذه الدول.
وأح�د أس�باب ذلك عج�ز المؤسس�ات الدولية الت�ي تدير 
االقتص�اد الدول�ي، ولو ظاهرًي�ا على األقل، عن تس�ويق 
وتحقي�ق مثل ه�ذه األهداف، فهذه المؤسس�ات نفس�ها 
تس�يطر عليه�ا دول. وهك�ذا ينتق�د الكت�اب المنظم�ات 
اإلقليمية مثل آس�يان وآبيك وجماعة الس�بعة والثمانية، 
دون أن يق�ول ش�يًئا ع�ن س�يطرة الش�ركات الكب�رى 
والمصارف واالحتكارات، والتي كشفت األزمة المالية في 
أميركا نفس�ها عن مسؤوليتها المباشرة في هذه األزمة. 
وهنا من المفيد التذكير بأن كيس�نجر مستش�ار لعدد من 
كبريات هذه الش�ركات من خالل مؤسس�ة “كيسنجر آند 

أسوشيتز” التي يملكها.

إستراتيجية مرتبكة
وبع�د أن يع�دِّد مكام�ن وأس�باب فش�ل النظ�ام العالمي 
�ة إل�ى مثل ه�ذا النظام، يخل�ص إلى أن  والحاج�ة الماسَّ
الخروج من الفشل الحالي ممكن وذلك عبر إيجاد مفاهيم 
لمث�ل ه�ذا النظام في مختل�ف الدول الفاعل�ة يتم ربطها 
ببعضه�ا البعض عب�ر اس�تراتيجية متماس�كة، والتقدم 
نحو بناء هذا النظام ينبغي أن يكون عبر عملية مس�تمرة 

تتخللها مراحل وسيطة.
ال يخف�ى على القارىء عمومي�ة وغموض الحل المقترح 
وال�ذي أرفق�ه صاحب�ه بمدائح للوالي�ات المتح�دة، وال 
يخف�ى على الق�ارىء العرب�ي غياب الكالم عن إس�رائيل 
ومسؤولياتها المعروفة عن عدم استقرار الشرق األوسط. 
لة” للمش�اكل في  وحتى عندما يمتدح أميركا “األمة الحالَّ
العال�م فإنه ينس�ى عجزها عن حل الصراع اإلس�رائيلي-

الفلس�طيني وأس�باب ذلك، وعلى رأسها س�يطرة اللوبي 
الصهيوني، وكيسنجر ليس بعيًدا عنه البتَّة، على مفاصل 
القرار األميركي المتعلق بهذه المنطقة التي يسهب الكتاب 
في تحليل أزماتها بواقعها وآس�بابها ونتائجها المباشرة 
والبعيدة، مع توزيع المس�ؤوليات عن ه�ذه األزمات بين 

الفاعلين دوالً وجماعات باستثناء... إسرائيل.

قراءة يف كتاب النظام العاملي: جتديد مركزية أمريكا لـ هنري كيسنجر

www.almustakbalpaper.net

كتب11  العدد )1026(  االربعاء 12 آب 2015
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بع�د حوالى عام من قي�ام ثورة 23 يوليو - صدر كتاب »فلس�فة 
الثورة«, حامال أفكار قائدها جمال عبد الناصر،

 ليغ�وص بنا ف�ى أعماقها، نافيا عن نفس�ه صفة الفيلس�وف أو 
أس�تاذ التاريخ ومزيحا بيده كل األكليشهات المحفوظة عن ثورة 
يولي�و. فلم تق�م الثورة كرد لحرب فلس�طين وصفقة األس�لحة 
الفاس�دة, ول�م تكن مج�رد تمرد عل�ى نظام حاك�م؛ كانت لثورة 
يوليو فلسفة عميقة توحدت فيها إرادة الجيش مع رغبة الشعب. 
وقد رصد الكتاب هذا بشىء من التفصيل الذى تشعر وأنت تقرؤه 
أن جمال عبدالناصر يتحدث عن أحوالنا اليوم، فأش�ار إلى أنه بعد 
قي�ام الثورة كان يُحلم بأن يتكات�ف المصريون لصنع المعجزات، 
»فالمشاكل كثيرة والكل ال يقول سوى »أنا«.. كنت أشتاق لسماع 
كلم�ة نح�ن«..وكان يرى أنن�ا نحت�اج ثورتين, األولى سياس�ية 

والثانية اجتماعية.
وص�ف ناص�ر الحالة بقول�ه: »بين ش�قى الرحى هذي�ن ضاعت 
ثورة 1919 ولم تس�تطع أن تحق�ق النتائج التى قامت من أجلها« 

ويتساءل »أكنت على حق؟«.
راود هذا الس�ؤال الزعيم ومؤس�س تنظيم الضب�اط األحرار بعد 
الث�ورة, ولم يكن كلما فت�ش عن اإلجابة بداخله يج�د غير إجابة 
واح�دة »دوافعى كانت من أجل وطنى وما كنا نس�طيع أن نفعل 
غير ذلك«، ويبدو أن فلس�فة الثورة كم�ا رصدها الكتاب تتلخص 
ف�ى أنها لم تنته عند نجاحها سياس�يا, بل كان الطموح أعمق من 
ذلك بكثير, »ففرحة النجاح لم تخدعنى ولم أتصور يوما أن اآلمال 

قد تحققت وأن الربيع جاء«.
كان العكس ه�و الصحيح خاصة أن الكثيري�ن اتخذوا من الثورة 
موقف المتفرج الذى ال يعنيه األمر, إال مجرد انتظار نتيجة معركة 
يتصارع فيها طرفان ال تربطه بأيهما أى عالقة. وصف ناصر فى 
كتاب�ه الوضع آنذاك، بأننا كنا »مث�ل مريض قضى زمنا فى غرفة 
مغلقة واشتدت الحرارة داخل الغرفة حتى كادت أنفاس المريض أن 

تختنق, وفجأة هبت عاصفة وحطمت الزجاج واألبواب 
وتدافعت تيارات الهواء البارد تلس�ع جلد المريض الذى 
مازال يتصبب عرقا. لقد كان فى حاجة إلى نسمة هواء 
فانطلق عليه إعصار ع�اٍت، وهذا ما حدث لمجتمعنا«.. 
وكأن الليل�ة أش�به بالبارحة.عندما يس�تعرض الكتاب 
التحدي�ات التى مازلنا بع�د أكثر من 60 عاما نعانى من 
وجوده�ا ، يقول عبد الناصر إن القوة ليس�ت الصوت 
المرتفع ولكنه�ا التصرف بإيجابية وبكل ما تملك من 
مقومات الق�وة، التى عندما نحللها نج�د أنها تتكون 
من عناصر كثيرة الش�عب، األرض، البترول، علينا أن 

نستغلها للوقوف على طريق المستقبل.
ربم�ا يكون الرئيس الراحل جم�ال عبد الناصر, وهو 
يكتب هذا الكتاب, كان يش�عر بالمسئولية الجسيمة 
الملق�اة عل�ى عاتقه, ولكنه بالتأكي�د لم يكن يعرف 
أن يوليو, التى قامت من أجل العدالة، مازالت تبحث 

عنها!.

»فلسفة الثورة«.. احللم مازال ينتظر

ال يزال هنري كيسنجر إلى اليوم، وبعد سبعة وثالثين عاًما على مغادرته منصبه كوزير للخارجية األميركية في عهدي 
الرئيس����ين ريتش����ارد نيكس����ون ثم جيرالد فورد، اس����ًما معروًفا في العالم أجمع. حتى الجيل الحالي من الش����باب، ومن لم 
يق����رأ منه����م صحيف����ة أو كتاًبا في حياته، يعرف كيس����نجر. هذا الرجل الذي ترك بصماته )الس����لبية إجمااًل( على الخارطة 
جيوالسياسية واالستراتيجية شرق األوسطية )الجوالت المكوكية وسياسات الخطوة خطوة والتي قادت إلى معاهدة 

كامب ديفيد والحرب األهلية اللبنانية ناهيك عن دعم األنظمة الدكتاتورية... إلخ(،



ان من المظاهر السلوكية الخاطئة التي نالحظها 
في حياتنا اليومية وفي مجالس النساء خاصا انه 
هناك عدد كبير من النساء قد دائبن على التعامل 
مع المبالغة بش�كل شبه مستمر،فبعض النساء 
يكون نصف كالمها مبالغ�ة وربعها من تأليفها 
وأم�ا الربع المتبق�ي فقد يك�ون حقيقيا ،حيث 
تميل المرأة الى ان يكون حديثها متميزا حتى وان 
اضط�رت الى المبالغة وتبهي�ر الحكاية من اجل 

إضفاء متعة اإلصغاء في مجالس النساء. 
يبين الدكتور سعد علوان :”ان المبالغات موجودة 
في االحاديث النسائية والسبب يعود الى صراعات 
نفسية تعيشها المراة لتغطية جوانب الضعف في 
شخصيتها لذلك ترغب ان تكسب اهتمام النساء 

داخل الجلسة وان تكون محور الحديث.
فعندم�ا ترى حادث�ة معينة تق�وم بتهويل األمر 
وتضخيمه وتضيف معلومات جديدة ،وقد تكون 
تحت�وي عل�ى كم هائل م�ن المبالغ�ات من اجل 
ان تك�ون مح�ور الحديث فتق�وم باختالق كالم 

اليوجد حقيقة له”.
وذك�ران:” الم�رأة الت�ي تلجا الى ه�ذه الطريقة 
م�ن المبالغات تعي�ش صراع ديني ونفس�ي ف 

ل�و كانت لديها قاعدة او مبادئ إنس�انية ودينية 
رصينة فلن  تنقل غير الحديث المهم والذي يعود 
بمس�ائل ايجابي�ة اي تفكير ايجاب�ي بناء وليس 

تفكير سلبي هدام “. 
ام�ا األخ�رى تك�ون منطلق�ة التمس�كها قيود 
إنس�انية او ديني�ة او تربوية ،وه�ذا النوع يغلب 

الكثير من النساء . 
وأضاف :”ان رب�ات البيوت يلجأن الى المبالغات 
من اجل كس�ر المل�ل والروتين ومط الوقت لكي 
تطي�ل الجلس�ة ،وان أغلبية النس�اء اليلجأن الى 
الموضوعات البناءة المفيدة حيث يتمحور الكالم 
عل�ى  الطب�خ والتنظيف وبعدها مباش�را ينتقل 
ال�كالم على اع�راض الن�اس بدال م�ن االهتمام 
باالطالع على الثقافات المختلفة او قراءة الكتب 

واكتشاف مواهبها و االهتمام بالديكور” . 
 بينما تؤكد سوس�ن س�عود )د.عل�م النفس (ان  
مبالغات النس�اء تعود الى عوامل نفس�ية :حيث 
تح�اول المرأة ان تبالغ في المواضيع من اجل ان 
تغطي نقص الش�خصية ال�ذي بداخلها من اجل 
ج�ذب االنتباه واهتمام اآلخرين بها ومن اجل ان 

تكون هي حديث الساعة .
وهن�ا س�وف تتفاق�م المش�اكل النفس�ية التي 
بداخله�ا وكذل�ك مش�اكل بالعالقات اإلنس�انية 

حيث تكون كذابة ومبالغة وسيأخذ عليها الناس 
انطباع س�ئ ،النها تقوم بالبحث عن حقيقة ما 
وتضي�ف عليه�ا )ملح(وتهولها م�ن اجل جذب 

االنتباه. 
حيث ترى سوس�ن ان هذا النوع من النس�اء في 
الغالب تكون وحيدة الن الناس يبتعدون عن هذه 

النساء بسبب كذبهن وتضخيم الحقائق.
وقالت اما األس�باب التربوية :فان البيئة العائلية 
له�ا دور ب�ارز حي�ث تؤث�ر بش�كل كبي�ر عل�ى 
األفراد،فانا لم أرى بيئة مثقفة وام وأب تربويين 
ومثقفي�ن ينتجون ش�خص به�ذه الصفات ألنه 
يك�ون علمي ف�ي تفكيره ويبحث عن األس�باب 
والمسببات وال يتكلم اال اذا كان متأكد من صحة 

الكالم . 
وذك�ر حيدر فاض�ل حس�ن)باحث اجتماعي(ان 
هناك عوامل نفس�ية تتحكم بمس�الة المبالغات 
لدى اغلب  النس�اء ولها أسباب منها جذب انتباه 
المس�تمعات للحدي�ث من النس�اء وكذل�ك اثارة 
االهتمام واضفاء منزلة اجتماعية  عالية  لذاتها 
. وهنا يتع�ارض رأي الباح�ث االجتماعي حيدر 
مع د.سوس�ن حيث يقول ان هذه المس�الة ليس 
لها عالقة بالطبقة االجتماعية او بالثقافة حيث 
تشمل جميع النساء بالفطرة وتعتمد على األمانة 

المادية والمعنوية التي تربى عليها الفرد .
وي�رى ان�ه لي�س هنالك س�لبيات م�ن مبالغات 
النساء مادامت تقتضي على جذب االنتباه وإثارة 
االهتمام ،لك�ن اذا خرجت المبالغات عن إطارها 
المعقول وأصبحت بشكل مفرط وتمس مشاعر 
أشخاص آخرين وتحريف للحقائق هنا ستصبح 

سلبية .
وكذلك ذكرت لنا سارة سعد )موظفة(:انا اتعمد 
المبالغ�ة ف�ي كالمي ام�ام  االخري�ات من اجل 
اضف�اء المتعة للحديث وكذلك من اجل تحس�ين 
صورت�ي امامه�ن .وخاص�ة عندم�ا اتحدث عن 
العمر فانا ادعي بانني تزوجت في س�ن صغيرة 
،وبان الن�اس يعطوني عمرا اقل من عمري ،وانا 
ال اعتب�ره كذبا بل هو بره�ا ن للناس على الرغم 
من تقدمي في الس�ن لكنني صاحب�ة دور بريق 
وانطب�اع اجتماعي جميل ولي�س كمخلوق فقد 

بريقة ونضارته وجاذبيته.
اشارت عائشة احمد )موظفة(:ان حديث المراة 
عن بيتها وعائلتها في المجالس النسائية قديؤدي 
الى مش�اكل التعد والتحصى،فمث�ال عندما تبدا 
بمدح وذكر مزايا زوجها واهتمامه بها او تتكلم 
ع�ن ذكاء اطفالها وتفوقهم في الدراس�ة او عن 
ش�رائها االثاث والمالبس الثمينة امام االخريات 

،فق�د تش�عر من تس�تمع اليه�ا بالنق�ص النها 
محرومة وتفتقد ذلك.

هنا سوف تتولد مشاكل كثيرة وخالفات مستمرة 
م�ع ال�زوج او العائل�ة م�ن اج�ل ان تنف�س عن 
حرمانها ،متذرعة باتفه األسباب بسبب شعورها 
بالحرمان والنق�ص ،وهناك الكثير من القصص 
والمواقف التي تس�ببت في خراب البيوت بسبب 
مدح النساء لزوجها وأطفالها أمام اآلخرين.حيث 
أكدت نداء كريم )ربة منزل(ان بعض النساء تلجا 
الى تحويل واقع معيش�تها ال�ى أكذوبة من اجل 
تحس�ين صورتها االجتماعية حتى التنظر اليها 
األخريات نظرة انتقاص واستصغار.ومن جانبة 
قالت إنها تتظاهر بالس�عادة الزوجي�ة والحالة 
المادية الجيدة امام األخريات من اجل المحافظة 
عالص�ورة االجتماعية بين إقرانه�ا وبهذا تقول 
ان�ه الضير في بعض المبالغات البس�يطة. تؤكد 
د.سعاد راضي )د.علم نفس( ان مبالغات النساء 
في ما بينهّن لم تأِت من فراغ”، فالمرأة تس�تمد 
قوته�ا من دعم الرج�ل وعاطفت�ه، فكلما زادت 
المبالغ�ة  زادت مكانته�ا االجتماعية في عيون 
الن�اس ، فتق�ول: “ال تع�رف الم�رأة أن تكتف�ي 
بدور المس�تمع، فنجدها تمارس موهبة التأليف 

إذا س�معت صديقة لها تتحدث عن س�عادتها 

الزوجي�ة، حيث تبدأ بالحديث عن زوجها المحب 
والمخلص. وإذا س�نحت لها الفرصة فلن تقصر 

في أن تشكو حب زوجها الذي يغمرها به .
وتذكر س�عاد  أن اآلراء مختلفة ومتباينة في أمر 
مدح أو انتقاص الزوج�ة لزوجها أمام اآلخرين، 
الفتًة إلى أن بعض الزوجات من فرط غيرتها على 
زوجها، فإنها ال تألو جهداً في س�به ومنقصته، 
بدع�وى أنها تريد صرف نظر البنات عن زوجها، 
فتجده�ا تقول عنه: عنيد وبخي�ل وغير متفهم، 
ويبق�ى دائم�اً الح�ل المثالي هو الت�زام الصمت 

وعدم ذكر ه سواء بالزين أو الشين.. 
لق�د تبي�ن لي م�ن خالل اس�تطالع أراء النس�اء 
ان  واالجتم�اع  النف�س  عل�م  ف�ي  والباحثي�ن 
المبالغات األكثر ش�يوعا في الجلسات النسائية 

تتمحور حول الرجال.
حيث ان هذه هي الطريقة الوحيدة التي تستطيع 
النس�اء من خاللها محاربة قريناتهن ،حيث تبدأ 
الم�رأة بالتحدث ع�ن اهتمام زوجه�ا وحبه لها 
وانه اليرفض لها طلب ويعمل بمش�ورتها وذلك 
من شدة افتقادها لهذه المعاملة من قبل زوجها 
وتأثيرها س�لبا في نفس�يتها ،األمر الذي جعلها 

تبالغ بهذا الشكل
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كان ع�دم إتقان ش�يرين لف�ن الطهي، س�ببا كافيا من 
وجه�ة نظ�ر زوجها ال�ذي يعش�ق الطع�ام، ليخرجها 
غاضبة م�ن بيته، ومن ثم بقاؤها م�دة طويلة في بيت 

أهلها بدون أن يسأل عنها أو يفكر في مراضاتها.
واآلن م�ر على ذهاب ش�يرين الى بي�ت أهلها ما يقارب 
الش�هر والنصف وهي تحاول يومياً اتقان إعداد الطعام 

لتحاول إنقاذ زواجها الذي قد ينتهي بسبب ذلك.
وتقول ش�يرين “بعد عودة زوج�ي من دوامه ينتظرني 
حتى أجهز مائدة الطعام، وما إن يضع أول لقمه في فمه 
حت�ى يترك األكل، ويطلب ش�يئا م�ن المطعم، أو يتصل 
بوالدته ليس�ألها ماذا طبخت، وأحيانا كثيرة يكون عدم 
رضاه عن طعامي إما الملح الزائد أو البهارات الخفيفة، 
وبالمحصل�ة كلها أمور ال تكاد تذكر، حتى جاء في يوم 
م�ن األيام وكان جائعا كثيراً وبعدما تذوق الطعام رماه 
من يده وأخبرني أنه لم يعد يريدني وأنه لم يتزوج حتى 
ي�أكل كل يوم في مكان، وطلب من�ي أن أذهب الى بيت 

أهلي حتى أتعلم كيف أعد الطعام وبعدها أعود إليه”.
وهن�اك كثير من األزواج الذي�ن يعتبرون إتقان الزوجة 
للطع�ام أمرا مهما جداً بالنس�بة لهم، وق�د تعكر صفو 
الحياة أو تجعلها ايجابي�ة جداً، ما يجعل الزوجة تعاني 
إذا كان�ت ال تتقن هذا الفن أو تقاعس�ت يوما واحدا عن 

تجهيز طعام الزوج.
وه�ذا م�ا ح�دث تماما مع الس�يدة رب�ى عبدالل�ه التي 
تزوجت منذ 7 سنوات، ومنذ زواجها إلى اليوم ال تتذكر 
أن�ه قد مر ي�وم بدون أن تطب�خ لزوجها، كي تتالش�ى 
غضبه في ح�ال عاد ولم يكن هنال�ك طبق مفضل لديه 

على المائدة.
وتق�ول “ف�ي أحد األي�ام ملل�ت وأبنائي م�ن الوجبات 
الدس�مة بش�كل يومي، ومن باب التغيي�ر أحضرت لهم 
أطباقا خفيفة “نواش�ف” م�ن مقال وغيره�ا، وما إن 
دخل زوجي المنزل ووجد مائدة الطعام حتى سألني عن 
األكلة الرئيس�ية، فأخبرته أنني اكتفي�ت بعمل المقالي 
بكل أنواعها، األمر الذي جعله يثور علّي ويشتاط غضبا، 
وكأنن�ي اقترفت جريمة كبرى ما جعل صوته يصل إلى 

نهاية الشارع”.
وتوضح ربى قائلة “نس�ي زوجي كل األيام التي أعددت 
له فيها “الطبخات” التي يحبذها، وبدأ يصفني بالمهملة 
وبأنني ال أقوم بواجباتي، وأنه يعمل طوال النهار ليعود 
للمن�زل ويجد لقم�ة يأكله�ا، وهذا جعل�ه يغضب مني 
قرابة األس�بوع، وهو ما جعلني ال أفكر في التغيير مرة 

أخرى”.
هن�د مصطفى هي واحدة أخ�رى تعرف تماماً أنه إذا ما 
عاد زوجها للبيت ولم يجدها قد حضرت الطعام ستنام 
ف�ي تلك الليلة في منزل أهلها، وه�و األمر الذي يجعلها 
مهم�ا كانت متعبة أو مهم�ا كانت عندها من ظروف أن 

تحضر الطعام لزوجها قبل أن يعود للمنزل.
وتقول “وهو دائماً وبش�كل مستمر يذكرني بأنه حتى 
ل�و بعد س�نين من الزواج ع�اد ولم يجده�ا قد حضرت 

الطعام فسأذهب لبيت أهلي”.
أم�ا تم�ام التي ما ت�زال تجلس ف�ي بيت أهله�ا رافضة 
الع�ودة إلى بي�ت الزوجي�ة، فتؤك�د أن إتق�ان الزوجة 
إلع�داد الطعام أو عدمه ليس باألمر ذي األهمية الكبرى 
ف�ي الحياة الزوجي�ة، فهنالك أمور أه�م يجب أن تكون 

مقياسا للرجال في الحكم على زوجاتهم.
وتبي�ن قائلة “زوجي ال يعجب�ه طعامي إطالقا، وكانت 
النتيج�ة أن طلب من�ي العودة إلى بيت أهل�ي، وأنا غير 
نادمة على العالقة التي تربطنا إذا كان سبب مثل إتقان 

إعداد الطعام هو الذي يدمر عش الزوجية”.
االختصاص�ي االجتماع�ي د. حس�ين الخزاعي، يرى أن 
الس�بب الذي يجعل بع�ض األزواج يلتفت�ون إلى أهمية 
إتقان الزوجة إلعداد الطعام، هو التقليد األعمى آلبائهم 
خالل فترة التنش�ئة االجتماعية التي عاشها عند والديه 
قب�ل الزواج، فه�و يتقمص دور األب وم�ا يقوم به من 
س�لوكيات، مش�يرا إل�ى أن الرجل وإن وص�ل إلى أعلى 
المراتب م�ن العلم والثقافة، إال أنه يس�تمر في طريقة 

المعاملة التي تربى عليها.

والكارث�ة الكب�رى، من وجه�ة نظر الخزاع�ي، إن كان 
الزوج يعتبر الطعام أمرا أساس�يا ف�ي الحياة الزوجية، 
الفتا إلى أنه على األزواج أن يأخذوا بعين االعتبار المهام 
األخرى التي تقوم بها الزوجة وأن يراعوا المسؤوليات 

الملقاة على عاتقها.
وفي ذلك، يرى االختصاصي النفس�ي د. موس�ى مطر، 
أن ه�ذا الس�لوك إذا كان طبيع�ة في الزوج فس�يتضح 
منذ البداية، كونه يكون عنده اضطراب في الش�خصية، 
وعل�ى الزوجة أن تكون حذرة من�ه بهذا الجانب، أما اذا 
بدأ السلوك بعد فترة من الزواج، فال بد أن تبحث الزوجة 
عن األس�باب ك�ون هذا يكون فقط س�لوكا للتعبير عن 

عدم الرضا.
وقد يكون هذا، وفق مطر، سلوكا ظاهرا ألسباب أخرى 
يخفيه�ا الزوج، فيكون الس�بب الحقيقي ليس الطعام، 
لذل�ك على الزوج�ة أن تعي�د التفكير بما يجع�ل الزوج 

يتصرف بهذه الطريقة.
وي�رى الخزاعي أن عدم االتف�اق قبل الزواج على بعض 
المهام والواجبات األسرية داخل المنزل، وخصوصاً فيما 

يتعل�ق 
ة  ر ا د ب�إ
ن  و ش�ؤ
ل  لمن�ز ا

وتنظيمها، 
س�ببا  يع�د 

للمش�اكل،  كبي�را 
مشيرا إلى أهمية التعاون 
تنجح  حت�ى  والتس�امح 

مؤسسة الزواج.

استمرار الزواج مرتبط بفن الطبخ !!
        المس����تقبل العراقي/ هيفاء احمد
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ف�ي الواقع، يعتق�د بعضه�م أن األمر 
لي�س س�وى مس�ألة وق�ت قب�ل أن تنتج 
“سيكويا كابيتال تشاينا” عائدات أكثر من 
الشركة األم. لكن في يوم لقائنا، في أوائل 
تموز )يوليو(، كانت سوق األوراق المالية 
الصينية المتقلبة في حالة انهيار )خسرت 
8 ف�ي المائ�ة م�ن قيمته�ا في ذل�ك اليوم 
وح�ده(. وعلى الرغم م�ن أن لديه “فقط” 
س�تة ملي�ارات دوالر خاضعة ل�إدارة في 
صناديق�ه الصيني�ة، إال أن لدى ش�ين كما 
أف�ادت تقديرات من التلفزي�ون الحكومي 
ش�ركات  ف�ي  أخي�را، حص�ص  الصين�ي 
بقيمة س�وقية أكثر من 400 مليار دوالر. 
لك�ن الركود يعني أن هذا الرقم س�يتراجع 
بص�ورة ال يس�تهان بها. ش�ين، المعروف 
عنه الحس�اب اله�ادئ الش�بيه لآللة، يبدو 
رابط الج�أش. على الرغم م�ن أنه يعترف 
بحمله ثالثة هواتف ذكية - يقول إن هدفه 
من ذلك هو رصد مختلف مقدمي الخدمات 
– إال أنه بالكاد يلقي نظرة على الشاشات.

يق�ول: “األمور لم تس�تقر بع�د. نحن 
في حاجة إلى االنتظار لبضعة أسابيع. في 
الوقت الراهن، الوضع ليس مدفوعا بقوى 
السوق. هناك آالف من الشركات التي تحتاج 
إلى المال، 5 في المائة فقط منها ش�ركات 
عامة. إذا كان التقيي�م في انخفاض، فهذا 
أمر جيد بالنس�بة لنا. كان�ت التوقعات من 
أصحاب المش�اريع مرتفعة ف�وق الحد”. 
قب�ل عقد م�ن الزمان، ل�م يك�ن كثير من 
أصحاب مش�اريع اإلنترن�ت الصينية على 
قائمة أصحاب الملي�ارات العالمية. اليوم، 
أصبح عددهم كبيرا، من جاك ما، مؤس�س 
شركة التجارة اإللكترونية العمالقة “علي 
بابا”، وبوني ما، مؤس�س موقع تينسنت، 
الذي بدأ الحي�اة كموقع لأللعاب واآلن هو 
موقع ضخم لوس�ائل اإلعالم االجتماعية، 
إلى روبن لي صاحب شركة بايدو، المعادل 
الصيني ف�ي البر الرئيس�ي لمحرك البحث 
جوج�ل، ول�ي ج�ون صاحب تش�ياومي، 
الش�ركة الصانع�ة للهوات�ف الذكية. وفي 
حي�ن يع�رف ش�ين اآلن في المق�ام األول 
بوصفه مس�تثمرا، إال أن�ه أيضا – بصفته 
أحد مؤسسي “س�ي تريب” Ctrip، موقع 
الس�فر الصين�ي الناج�ح بش�كل كبي�ر - 

صاحب مشاريع متعلقة باإلنترنت.

مشهد تكنولوجي معقد
ف�ي مش�هد تكنولوج�ي أكث�ر تعقيدا 
وتركيزا وسرعة حتى من وادي السليكون، 
واحد أو أكثر من الالعبين الرئيسيين؛ “علي 
بابا” و”تينس�نت وبايدو”، لديه حصة في 
كل واحد م�ن أفضل عش�رة تطبيقات في 
الصين. وعالوة على ذل�ك، كل من جاك ما 
وبون�ي ما )ليس�ت بينهما قراب�ة( لديهما 
مكات�ب عائلية كبي�رة تتع�اون وتتنافس 
م�ع ش�ركات االس�تثمار، مث�ل س�يكويا، 
والش�ركات المنافس�ة الكبي�رة، مثل هيل 

ه�اوس كابيت�ال وتايج�ر ل�إدارة. لذلك، 
إضافة إلى المنافس�ة المباشرة التي تربط 
بين كل منهم، هناك عديد من المنافس�ات 
بالوكال�ة التي ت�دور من خالل الش�ركات 
الت�ي تتلق�ى األم�وال منه�م. ويوجد نحو 
خمس ش�ركات تكنولوجيا صينية خاصة 
بقيم�ة تبل�غ أكث�ر م�ن عش�رة ملي�ارات 
دوالر وغيره�ا الكثير بقيمة تبلغ أكثر من 
ملي�ار دوالر. وش�ين مس�تثمر في معظم 
ه�ذه الش�ركات. وباعتباره أح�د أصحاب 
رأس الم�ال المغامر، دوره هو أن يش�ارك 
ف�ي المراح�ل األولى م�ن حياة الش�ركة، 
حي�ن تكون هذه التكنولوجي�ا ال تزال غير 
مجربة وقدرة المؤس�س على تنفيذ رؤيته 
ال ت�زال غي�ر مؤك�دة. باس�تخدام تش�بيه 
التكنولوجي:  آخر، اإلعج�اب بالمس�تثمر 
“نيل ش�ين كان سيس�تثمر في )نجم كرة 
الس�لة الصيني( ياو مين�ج عندما كان في 
الخامس�ة، في حين ما كان س�تكون لدي 
الش�جاعة لالس�تثمار فيه حت�ى حين بلغ 

العشرين من العمر!”.
ويش�رح قائ�ال: “عليك أن تغي�ر تماما 
عقليت�ك عندم�ا تكون مس�تثمرا في رأس 
المال المغامر. عند تعمل في مجال األسهم 
الخاصة، لديك الكثير من النقاط المرجعية. 
ه�ذه الش�ركات تعتبر جامدة أساس�ا. في 
الصعي�د  عل�ى  االس�تحواذ،  اس�تثمارات 
العالمي، أنت فقط تحسن كفاءة التشغيل، 
وتض�ع الكثي�ر م�ن األم�وال المقترضة، 
وتستطيع أن تكس�ب المال. شركات رأس 
المال االس�تثماري في الصي�ن ال يمكن أن 
تفعل ذل�ك. الوضع أكث�ر دينامي�ة بكثير. 
األمر برمت�ه يدور حول إعطاء الش�ركات 
الصغي�رة والس�ريعة النم�و الم�ال حت�ى 
تتمكن من المنافس�ة بنجاح مع الشركات 

األكبر واألبطأ”.
خارج�ي  مس�تثمر  أول  ش�ين  وكان 
في ش�ركة الطائ�رات دون طي�ار التي كنا 
نزوره�ا. دا جيانج لالبت�كارات، وهي كما 
يقول، تكس�ب منذ اآلن المال )الذي يقدره 
بحدود 200 ملي�ون دوالر من األرباح هذا 
الع�ام( وتق�در قيمته�ا بعش�رة مليارات 
دوالر. وتس�تحوذ الش�ركة عل�ى 70 ف�ي 
المائة من الس�وق االس�تهالكية للطائرات 
دون طي�ار في العالم وأصبح�ت طائراتها 
منتش�رة ف�ي كل م�كان � الطائ�رة الت�ي 
تحطم�ت ف�ي حديق�ة البي�ت األبيض في 
كانون الثان�ي )يناير( الماض�ي كانت من 

.DJI صنع
خ�ارج قاع�ة المؤتم�رات، حي�ث ت�م 
طل�ب الغداء لن�ا من سلس�لة مطاعم بيت 
الس�باجيتي، هناك نماذج ألحدث طائرات 
DJI دون طي�ار، وه�ي تحمل أس�ماء مثل 
فانت�وم وروني�ن، ويج�ري عرضه�ا على 
موكب م�ن ال�زوار، المحليي�ن والدوليين 
ف�ي آن مع�ا. الغرفة نفس�ها قليلة الفرش 
والزينة، باس�تثناء قطعة واحدة من الخط 

المؤط�ر عل�ى الحائ�ط المطل�ي بالل�ون 
األبي�ض. مكتوب عليه�ا: “الطموح الكبير 
ال حد ل�ه”: الحرف األخي�ر - جيانج )حد( 
- هو نفس�ه في كلمة “جيان�ج” التي هي 
جزء من اس�م الشركة. يضع شين هواتفه 
بج�وار بعضها بعضا على الطاولة � وعلى 
م�دى س�اعتين وهي ت�رن بش�كل دوري 
عل�ى إيق�اع انخف�اض أس�عار األس�هم. 
يقول إنه يس�تخدم تطبيقا الرسائل “واي 
تش�ات” و”تينسنت” أكثر بكثير من البريد 
اإللكتروني. ويالحظ أن “الشركات الغربية 
ال تتمت�ع بالعقلية المناس�بة فيم�ا يتعلق 
بالصي�ن ف�ي نواح كثي�رة. عندما تس�جل 
ف�ي أي تطبيق غرب�ي، يس�ألون دائما عن 
عنوان بريدك اإللكتروني. لكن رقم هاتفك 

المحمول هو هويتك في الصين”.

عوامل النجاح
نجاح شين يستند إلى حد كبير إلى فهم 
البيئ�ة المحلية والتكي�ف معها. في اآلونة 
األخي�رة وضع أخي�را أمواال ف�ي “لينكد � 
إن” و”إي�ر ب�ي إن بي”، م�ع وجود خطط 
لجل�ب كل منهما إل�ى الصين. وف�ي العام 
الماض�ي وظف ش�خصا للعمل في منصب 
الرئيس التنفيذي ل� “لينكد � إن تشاينا” - 
وهو في مجلس إدارتها - ويخطط إلدخال 
منتجات متواف�رة محليا، مثل “رد رابت”، 
وهو تطبيق يس�تهدف جمهورا أقل تطورا 
م�ن المهنيي�ن األثري�اء الذي�ن يتحدث�ون 
اإلنجليزية، الميالين إلى اس�تخدام “لينكد 

� إن تشاينا”.
عموم�ا، يكره ش�ين الدخ�ول في هذه 
المرحل�ة المتأخ�رة م�ن تطور الش�ركة. 
ويق�ول: “أن�ا ال أش�عر بذل�ك االنخ�راط 
العمي�ق”. ويتاب�ع: “عندما آت�ي في وقت 
مبك�ر، فإن األمر يعتبر أكث�ر من مغامرة. 
أش�عر بأنني أش�به صاحب المشاريع مرة 
أخرى. بالطب�ع، يمكنك كس�ب المزيد من 
الم�ال، لكنك تكون محبوكا بش�كل وثيق. 
وتق�ول لنفس�ك: اس�معوا! ح�ددت ه�ذه 
الش�ركة عندما ل�م تكن تتألف س�وى من 
15 ش�خصا موجودين في بعض المكاتب 

المتهالك�ة ف�ي ش�نغهاي. فتنم�و معهم، 
وهم ينمون معك”. وللحظة فقط، يش�عر 
المرء وكأن شخصيته مس�تثمرا نزيها قد 

اختفت.
وص�ل الصن�دوق ال�ذي يش�تمل على 
وجب�ة الغ�داء، جنب�ا إلى جن�ب مع بعض 
األواني البالس�تيكية الرخيصة. لكن يؤتى 
بأك�واب خ�زف أنيق�ة للقه�وة الس�اخنة 
أحض�رت  المبخ�ر.  الياس�مين  وش�اي 
 Ele.me الوجب�ات لنا بفضل خدمة باس�م
)ترجمته�ا جائع!(، يس�تثمر ش�ين فيها، 
وهو أمر لم يش�عرني باالستغراب. يشرح 
ل�ي األم�ر بقول�ه إن ه�ذه الش�ركة بدأت 
ف�ي مدينته، ش�نغهاي، حي�ث كانت تقدم 
الوجبات الغذائية لط�الب الجامعات الذين 
وجدوا أن أجرة مساكنهم تسد الشهية إلى 
حد. وهو يعم�ل اآلن في المدن الرئيس�ية 
ف�ي جمي�ع أنح�اء البر الرئيس�ي )س�عر 
الوجبة في المتوسط نحو أربعة دوالرات، 
مع مالحظة أن المطعم هو الذي يدفع أجر 
خدم�ة التوصيل(. هذه الش�ركة هي أيضا 
ج�زء من سلس�لة م�ن ش�ركات اإلنترنت 
عل�ى الج�وال الت�ي، في مث�ل ه�ذه البيئة 
االنتهازية، تتع�دى حتما على حيز بعضها 
بعضا. وهذا يطرح مش�اكل للمس�تثمرين 
مثل ش�ين. ويقول � في الوقت الذي يعمل 
في�ه موظفو DJI للتأكد من أن لدينا كل ما 
نطلبه: “ليس األمر هو أنها تبدأ باعتبارها 
تضارب ف�ي المصالح. بل إنها تتقارب ألن 
الحدود بين نماذجها في كثير من األحيان 

غامضة”.
اخت�ار ش�ين صن�دوق الطع�ام ال�ذي 
يحتوي على الس�باجيتي م�ع صلصة لحم 
غي�ر معروف�ة، بينم�ا أعطان�ي طب�ق أرز 
بيالو يلتم�ع بصورة مريبة م�ع قطع من 
المأك�والت البحرية واألف�وكادو بصلصة 
الكري�م. كذلك أعط�ي كل منا صندوقا آخر 
يحت�وي على س�لطة من قط�ع الطماطم 
والبيض والزيتون وقطع من النقانق ولحم 
الخنزير المفروم. وبما أنني ال آكل اللحوم، 
وضعت الطبق جانبا. هناك عبوات تحتوي 
على الحساء مع قطع من اللحم أيضا. شين 

ال�ذي لم يع�رف عنه ش�هيته الكبيرة حتى 
عندم�ا يتناول الطعام ف�ي أفخم المطاعم 
في هونج كونج، ينظر إلى صندوق طعامه 
دون حماس�ة. دور شين في سيكويا ليس 
ه�و المرة األولى التي يس�د فيه�ا الفجوة 
بي�ن الش�رق والغ�رب. ولد نانبينج ش�ين 
)اس�مه كام�ال( ف�ي مقاطعة تش�جيانغ، 
وترع�رع في ش�نغهاي، والتح�ق بجامعة 
ش�نغهاي جياو تونج، حي�ث اعتبر، وفقا 
ألصدقاء، عبقريا ف�ي الرياضيات. وانتهى 
به األمر في الواليات المتحدة في كلية ييل 
ل�إدارة، وبعد تخرجه ع�ام 1992، أصبح 
أح�د أوائل أهل البر الرئيس�ى للصين الذين 
يعمل�ون في وول س�تريت. يقول، متحدثا 
لوهلة عن نفس�ه بضمي�ر الغائب: “عندما 
تخرجت في جامعة ييل، كنت أتحدث اللغة 
اإلنجليزية بشكل جيد، لكن في ذلك الوقت 
كان نيل ش�ين غير جي�د في تقديم األفكار 
أو الع�روض. كن�ت ف�ي حاجة إل�ى زاوية 
مختلفة. بس�بب خلفيتي ف�ي الرياضيات، 
كانت لي مه�ارات تحليلية جيدة، حتى أنه 
يمكنني القي�ام باالش�تقاقات. الكثير من 
المصرفيي�ن الصيني�ن ف�ي وول س�تريت 

بدأوا بهذه الطريقة”.

السالحف البحرية
بحل�ول منتص�ف التس�عينيات، كانت 
الس�وق الصيني�ة تنتعش ف�ي الوقت الذي 
كانت تزداد فيه ثروة الناس، وللمرة األولى 
كان لديهم المال لالس�تثمار. وكان ش�ين 
بي�ن مجموعة ممن يس�مون “الس�الحف 
البحرية”؛ الصينيون الذين بعد أن درس�وا 
في الخارج اخت�اروا العودة إل�ى ديارهم. 
ويق�ول وهو يضع ش�وكته البالس�تيكية 
جانب�ا: “أصبح�ت فقط مصرفي�ا حقيقيا 
عندما ع�دت إلى الصي�ن”. ويتاب�ع: “هنا 
لالختالف�ات  الس�لبية  الجوان�ب  اختف�ت 
الثقافية. وأصب�ح بإمكاني التقدم إلى بنك 
الصي�ن ووزارة المالي�ة. ل�م تع�د لدي أي 

نقاط ضعف”.
وبحلول نهاية ذلك العقد، عندما وصلت 
الموجات األولى من االقتصاد التكنولوجي 

الجديدة إلى البر الرئيس�ي، كان شين يدير 
أس�واق رأس المال ف�ي الصين لدويتش�ه 
بان�ك. وكان�ت ش�ركات اإلنترن�ت، مث�ل 
“س�ينا” و”بايدو” في العناوين الرئيس�ية 
وكان الس�باق يجري الس�تحداث المكافئ 
الصيني لجوج�ل. وعديد من زمالء ش�ين 
من المدرسة الثانوية وجامعة ييل أصبحوا 
مش�اركين في ذلك، وهو قرر أن يقفز في 

ذلك المجال.
ف�ي كان�ون األول )ديس�مبر( 1999، 
جنبا إلى جنب مع جيمس ليانج � الذي كان 
يعرفه منذ كانا ف�ي عمر 15 عاما حين تم 
ترش�يحهما من قبل معلميهما للمش�اركة 
ف�ي أول منافس�ة لبرمج�ة الكمبيوتر في 
ش�نغهاي � وم�ع اثني�ن آخرين، أسس�وا 
ش�ركة س�ي تري�ب. ويتذك�ر قائ�ال: “لم 
تك�ن هناك ش�ركة تع�ادل لونل�ي بالنيت 
في الصي�ن. كنا نعرف أن أمور إكس�بيديا 
تجري على ما ي�رام في الواليات المتحدة، 
وكنا نظن أنه ليس�ت هناك معلومات حول 
الس�فر في الصين، وأن اس�تحداث تطبيق 
عل�ى اإلنترن�ت للحص�ول عل�ى معلومات 
حول السفر والحجز عبر اإلنترنت سيكون 

جيدا. كان اإلنترنت أداة مثالية”.
وكان التناق�ض م�ع حيات�ه الس�ابقة 
في الش�ركات صارخ�ا: “انتقلت من النوم 
في فن�ادق الخمس نج�وم واالجتماع مع 
رؤساء المصارف إلى حياة مختلفة جدا”. 
وجاء بعض األمان م�ن حقيقة أن زوجته 

ظلت مصرفية استثمارية، كما يقول.
لك�ن بحلول عام 2005، حين تم تقييم 
“س�ي تريب” بأكث�ر من ملي�ار دوالر، بدأ 
ش�ين يدرك، كما يقول، أن “م�ن الطبيعي 
بالنس�بة ل�ي الجم�ع بي�ن دور المصرفي 
االستثماري وصاحب المشاريع من خالل 
اتخاذ دور المستثمر”. وعندما تلقى اتصاال 
من س�يكويا في وقت الح�ق من ذلك العام 
كان مس�تعدا لالس�تماع. وج�اءت الدعوة 
ف�ي الوقت ال�ذي كانت في�ه اإلنترنت على 
الج�وال في الصي�ن تتخذ مرك�ز الصدارة، 
وكانت “تينسنت” قد أدرجت في البورصة 
للت�و. حينها قرر ش�ين االنضم�ام، تجذبه 
وعود ب� “قرارات اس�تثمارية مستقلة من 
أول ي�وم”. بعد مرور عقد على ذلك القرار، 
أصبح لش�ين قدرة شرس�ة عل�ى التنافس 

أكثر من أي وقت مضى. 
خالل احتف�االت الربي�ع التقليدية في 
الصين، غالبا ما يدعو ش�ين المس�تثمرين 
إلى جزي�رة هاينان المداري�ة، حيث يمتلك 
قصرا على الش�اطئ، بجوار قصر جاك ما. 
لكن خالفا لضيوفه، ش�ين نفسه نادرا ما 

ينغمس في لعبة الجولف أو ألعاب الورق.
 ب�دال من ذلك، ووفق�ا للضيوف، يبقى 
عل�ى تواص�ل عل�ى الهات�ف م�ع أصحاب 
المش�اريع. والسبب يرجع ألمرين، أولهما 
أن�ه ال يس�تطيع تحمل أن يخس�ر صفقة، 
المنافس�ين  المس�تثمرين  واآلخر إليقاف 

من الحصول على تلك المشاريع ذاتها.

الثورة الثقافية
عندما أقول لش�ين إن هذه النوعية من 
الحاف�ز والقدرة التنافس�ية ش�يء أربطه 
بش�كل عام بأش�خاص من الجيل الس�ابق 
ف�ي الصين، أولئ�ك الذين تحملوا المش�اق 
ويحاول�ون  الثقافي�ة  للث�ورة  المري�رة 
التعويض ع�ن الوقت الضائ�ع، يبدو عليه 
االرتب�اك. لكنه يتوق�ف للتفكير في األمر، 
ثم يقول لي إنه يعتزم الذهاب إلى اسكتلندا 
في وقت الحق هذا الش�هر لممارسة لعبة 
الجول�ف، كما لو يري�د أن يثبت أنه بالفعل 
يعيش حياة متوازنة. ويقول بتردد، وكأنه 
ل�م يفكر أبدا في ه�ذا الموضوع: “األمر ال 
ي�دور حول المال. إنه أمر مثي�ر للغاية. لو 
كانت بعض من أكبر الش�ركات في الصين 
تم�ول في األص�ل من قب�ل س�يكويا، ألن 

تكوني سعيدة لو كنت مكاني؟”.
أح�د األش�ياء الت�ي تعقد مهمة ش�ين 
بي�ن  الي�وم  القائ�م  التوت�ر  ه�و  كثي�را 
ف�ي  المش�اريع  المس�تثمرين وأصح�اب 
الصين. في نظر بعض الداعمين أن أصحاب 
المش�اريع ينفقون الكثير من المال عندما 
يتنافس�ون مع بعضهم بعض�ا على جذب 
اهتم�ام ورعاي�ة العمالء. ويحاول ش�ين 
اس�تخدام تجربت�ه الخاص�ة لرؤي�ة األمر 
م�ن كال الجانبي�ن. ويفس�ر قائ�ال: “ف�ي 
بعض األحيان، هناك ق�رارات صعبة يجب 
اتخاذه�ا”. ويضيف: “عندما تحدد صاحب 
مش�اريع لدعمه، عليك أن تعيش مع نقاط 
ضعفه. تحاول أن تتفاهم معه، ويمكنك أن 
تتجادل معه، لكنك نادرا ما تناقض صاحب 

المشاريع”.
ويق�ر بأنه على ط�ول الطريق ال بد أن 
تك�ون هن�اك عث�رات. ويتذكر أن�ه رفض 
 ،JD.com في البداي�ة مبادرات من موق�ع
المكاف�ئ الصين�ي ل�� “أم�ازون”، ال�ذي 
ه�و اآلن إحدى أكث�ر الش�ركات قيمة في 
محفظت�ه. ويقول وهو يهز رأس�ه، بينما 
كان يغل�ق غط�اء صن�دوق الطع�ام عل�ى 
وجب�ة غدائه التي لم يتناول نصفها: “كان 
ه�ذا التأخير مكلفا للغاي�ة”. ولم يكن من 
الواضح ما الذي يثير حزنه أكثر من غيره، 
أهو المس�توى ال�رديء لوجبة الغ�داء، أم 

التكلفة التي تكبدها بسبب تردده.
تأخ�ر الوقت. بع�د أن وض�ع الملعقة 
بنوع من التشكك في مادة شبيهة بالجلي، 
ذات ل�ون أصف�ر فاق�ع، تبين أنه�ا تتبيلة 
للس�لطة مصنوع�ة م�ن المانج�و، ب�دأت 
الهوات�ف الذكية عل�ى الطاول�ة باالهتزاز 

والطنين مرة أخرى. 
ويخل�ص ش�ين، ال�ذي هو واح�د من 
أنجح المس�تثمرين في الصين، إلى القول: 
“رأس الم�ال المغامر ليس مكان�ا للندم.” 
وبه�ذه الجملة يع�ود بانتباه�ه تماما إلى 

تقلبات السوق.

    ليلي لي براون

اللوح�ة الس�وداء الحي�ة لم ت�زد على 
حج�م إبهام�ه، لكن ه�اوي جم�ع الفنون 
كاميار ماليكي أحبها على الفور. نقر على 
زر “أعجبن�ي” تح�ت الص�ورة، من خالل 
الضغط على القلب األبيض أس�فل الصورة 
حتى يتحّول إلى اللون األحمر. وضغط على 
األزرق  باللون  المكتوب�ة   ،kaspersonne#
تحت القلب. ثم ظهر مزيد من الصور، لكن 
هذه المرة بحجم ظفر إبهامه. ضغط على 
واحدة لتكبيره�ا. @mrkaspersonne كان 
قد كت�ب تعليقاً تحتها. الضغ�ط على هذه 
قاده إلى ملف ش�خصي: مزيد من الصور، 
عن�وان موقع إلكتروني، صورة ش�خصية 
دائري�ة صغي�رة واس�م فن�ان ش�اب م�ن 

الدنمارك، كاسبر سوني.
ه�ل تش�عر بالحي�رة؟ إذن أنت لس�ت 
واح�داً من ال�� 300 مليون ش�خص الذين 
لديه�م حس�اب على “إنس�تجرام”، منصة 
مش�اركة الص�ور والفيديو الت�ي أصبحت 
قوة رئيس�ية في الصناعات اإلبداعية منذ 
إطالقها قبل خمس�ة أعوام. ماليكي، الذي 
ُيدير ش�ركة لتنظيم المناسبات، لكنه كان 
من هواة جمع األعمال الفنية الُمتعّطشين 
للف�ن الُمعاص�ر خ�الل األع�وام العش�رة 
الماضي�ة - فضالً عن كون�ه ابن أحد هواة 
الجم�ع المتمّيزي�ن - كان يس�تخدم ه�ذه 
المنص�ة تطبيقا على هاتف�ه الذكي عندما 
صادف أعمال الفنان سوني. لهذا السبب ال 
يع�رف لمن يعزو الفضل ف�ي هذا التقديم. 
ُيمك�ن أن يك�ون أي من المس�تخدمين ال� 
1027 الذي�ن اخت�ار “متابعته�م” ق�د أخذ 
ص�ورة للوح�ة، أو “أخ�ذ لقط�ة” لصورة 
شخص آخر، وقام بتحميلها على حسابه.

تكشف إحصاءات “إنستجرام” أن أكثر 

م�ن 70 ملي�ون ص�ورة يتم نش�رها بهذه 
الطريقة يوميا، وأن المستخدمين يقضون 
21 دقيقة في المتوسط يومياً يتصّفحون، 
ويشاركون، و”يعجبون” وُيعلّقون عليها. 
كم�ا يتم الضغ�ط على ذلك القل�ب األحمر 

الصغير ما ُمعّدله 2.5 مليار مرة يومياً.
الف�ن  س�وق  عل�ى  المترتب�ة  اآلث�ار 
البص�ري ضخمة. تقرير تج�ارة الفن عبر 
اإلنترنت لعام 2015 من إعداد ش�ركة آرت 
تاكتي�ك، وجد أن�ه إلى جانب “فيس�بوك”، 
ف�إن “إنس�تجرام” ه�و منص�ة وس�ائل 
اإلع�الم االجتماعي�ة األكث�ر أهمي�ة ف�ي 
عال�م الفن. فأعداد مس�تخدميها تجاوزت 
أعداد مس�تخدمي “تويتر” في نهاية العام 
الماض�ي، وف�ي حي�ن أن “فيس�بوك” هو 
األكثر شعبية الكتشاف األخبار واألحداث، 
إال أن ع�ددا أكب�ر م�ن الناس يس�تخدمون 
“إنستجرام” - أي أنه يتم التعبير عن مزيد 
م�ن اآلراء - ما ُيش�ير إل�ى أنه�ا تؤثر في 

عادات جمع األعمال الفنية بقوة أكبر.
ووج�د التقري�ر أن 74 ف�ي المائة من 
ُمش�تري الفن الُج�دد قالوا إن منش�ورات 
وس�ائل اإلعالم االجتماعية له�واة الجمع 
اآلخري�ن تؤثر في مش�ترياتهم. وأظهرت 
دراس�ة ع�ن ه�واة جم�ع األعم�ال الفنية 
أجرته�ا وكالة أرتس�ي، م�وردة الفن على 
اإلنترن�ت، أن أكثر من نصف الُمس�تجيبين 
اش�تروا أعم�اال اكتش�فوها ع�ن طري�ق 

“إنستجرام”.
بعد وق�ت قصير من رؤية اللوحة على 
هاتف�ه الذك�ي، اتص�ل ماليك�ي بمعرض 
الفنان س�وني في باريس واشترى اللوحة 
)“TXC47“, 2014(، ب�دون أن ُيش�اهدها 
ش�خصياً. لم يكشف عن المبلغ الذي دفعه 
مقابلها، لكن األعمال المماثلة ُتباع بمبلغ 

مكون من خمسة أرقام.

على الرغم من أن ميزة “النقر والشراء” 
غي�ر متواف�رة بع�د عل�ى “إنس�تجرام”، 
إال أن ش�ركات الف�ن كان�ت س�ريعة ف�ي 
اكتش�اف مزاياها كمنصة تسويق، خاصة 
الس�تهداف الجمهور الشاب الدولي. واآلن 
معظم المتاحف، ودور المزادات، وصاالت 
الع�رض لديه�ا حس�ابات عل�ى المنص�ة 
� وعدي�د منه�ا ك�رس فريق عم�ل خاص 

لوسائل اإلعالم االجتماعية.
ماليكي نفسه يستخدمها اآلن لترويج 
معرض ُيس�مى هاشتاج أبس�تراكت. وقد 
اخت�ار ع�دة أعمال، منه�ا أعمال س�وني، 
يعتقد أنها س�تبدو جيدة بشكل ممّيز على 
التفاع�ل  تش�جيع  بقص�د  “إنس�تجرام”، 
عل�ى وس�ائل اإلع�الم االجتماعي�ة. وق�د 
بيعت معظم اللوح�ات حتى قبل أن يفتتح 

المعرض.
وكان�ت “إنس�تجرام” ناجحة بش�كل 
خاص ف�ي تضييق الفجوة بي�ن المجاالت 
الشخصية والمهنية، وهو ما ُيكّمل اعتماد 
عالم الفن عل�ى العالق�ات الفردية ونفوذ 
بعض الناس الذين يح�ّددون األذواق حول 
ما ه�و رائ�ج. في أي�ار )مايو( م�ن العام 
الم�زاد  دار  الماض�ي، لوي�ك ج�وزر م�ن 
كريستيز، وهو رئيس مزاد الفن الُمعاصر 
‘If I live I’ll See You Tuesday’، استخدم 
“إنس�تجرام”  عل�ى  الش�خصي  حس�ابه 
للصفق�ات  معاين�ة  المش�ترين  إلعط�اء 
الفردي�ة قب�ل أن يتم نش�ر الكاتالوج: وقد 
بيع 97 في المائة من األعمال، بربح صاف 

يبلغ 134.6 مليون دوالر.
بيانكا شو، رئيسة مزاد الفن الُمعاصر 
 First الناش�ئين  للفناني�ن  الُمخص�ص 
Open/LDN في دار مزاد كريس�تيز، تؤكد 
أن “إنس�تجرام” ُتصبح وس�يلة أساس�ية 
لمواكبة األحداث الفنية العالمية، واإلشارة 

ألس�ماء الفناني�ن وهواة الجم�ع. وتقول 
إن الص�ور الت�ي ينش�رها المهني�ون ف�ي 
الصناع�ة، والفنانون، واألصدق�اء، ودور 
النش�ر خلقت “منتدى آخر. نحن نعمل في 
صناعة بصرية، لذلك فإن األمر تقريباً مثل 

قراءة األخبار”.
كم�ا أنها تخ�دم هدف�اً مماث�اًل لهواة 
الجمع. يقول ماليكي “ال شيء يتغلّب على 
الذهاب إلى المعرض، أو الس�وق الخيرية، 
أو االجتم�اع ش�خصياً. لك�ن إذا كن�ت ال 
أس�تطيع القي�ام بذلك، فإن “إنس�تجرام” 
و”فيسبوك” بالتأكيد ُيس�اعدان على عدم 

تفويت المناسبة”.
تطبيق�ات  أن  عل�ى  عالم�ات  هن�اك 
مشاركة الصور والفيديو مثل “إنستجرام” 
ال تعم�ل فق�ط عل�ى تغيير الطريق�ة التي 

تتم به�ا رؤية األعم�ال الفنية واكتش�اف 
المواه�ب الجدي�دة، لك�ن أيض�اً الطريقة 
التي يتم بها شراؤها. سوق المبيعات على 
اإلنترن�ت ف�ي ازدياد مس�تمر كل ع�ام، إذ 
بلغت 2.64 مليار دوالر عام 2014، صعودا 
م�ن 1.57 ملي�ار دوالر ع�ام 2013، وذلك 
وفقاً لشركة آرت تاكتيك. وعلى الرغم من 
أن هناك قليال من الفرص للش�راء مباشرة 
من خالل وسائل اإلعالم االجتماعية، إال أن 
تقري�ر آرت تاكتيك وج�د أن 41 في المائة 
من الُمس�تجيبين كانوا قد اكتشفوا منصة 
تجارة إلكترونية من خالل وس�ائل اإلعالم 
االجتماعية، مقارنة ب�� 34 في المائة في 

العام السابق.
لك�ن ه�ل التج�ارة اإللكتروني�ة ف�ي 
خطر مجانس�ة ما يقوم الناس بش�رائه؟ 

هل مش�اهدة صورة رقمية على الشاش�ة 
تدعم نوعا معينا م�ن الجمالية؟ اختيارات 
ماليكي للمعرض - جميعها ثنائية األبعاد، 
ال تزي�د على ارتفاع ثالث�ة أمتار، مع صور 
جرافيكية وس�عر يراوح بين خمسة آالف 

دوالر و24 ألف دوالر.
لك�ن تش�و ُتش�ير إل�ى أن الش�ركات 
العالمي�ة مث�ل كريس�تيز كان�ت تش�تري 
وتبي�ع على أس�اس الصور ألع�وام. ففي 
ع�ام 2013 وجد تقرير آخر أعدته ش�ركة 
آرت تاكتي�ك أن 71 ف�ي المائ�ة م�ن هواة 
الجم�ع و88 في المائة من صاالت العرض 
كانت تش�تري وتبيع بانتظ�ام أعماال “لم 

ُتشاهد في الموقع”.
وتق�ول “بالنس�بة لي، الجان�ب األكثر 
وس�ائل  ظاه�رة  ف�ي  لالهتم�ام  إث�ارة 

اإلع�الم االجتماعية ه�ذه برمتها هو ليس 
فقط كيف نس�تخدمها كوس�يلة للترويج 
والمشاركة، لكن فيما يفعله الفنانون بها، 
وكي�ف يعكس�ون الطريقة الت�ي أصبحت 
به�ا متأّصلة في ح�دود الوعي االجتماعي 
والثقافي”. وتستش�هد بسلس�لة األعمال 
األخي�رة لريتش�ارد برين�س - لقطات من 
الشاشة ُمكّبرة من منشورات “إنستجرام” 
المطبوعة على األقمشة، فضالً عن الفنانة 
المس�رحية أمالي�ا أولمان، التي س�رعان 
م�ا اجذتبت م�ا ُيقارب 70 أل�ف ُمتابع إلى 
ش�خصية وهمية على “إنستجرام” قامت 

بتقليد الملفات الشخصية الشائعة.
وال ت�زال هن�اك مس�افة أم�ام قنوات 
مث�ل  االجتماعي�ة  اإلع�الم  وس�ائل 
“إنستجرام” حتى تستطيع االستيالء على 
بعض من الوس�ائل األكثر تقليدية لش�راء 
الف�ن. تقريب�اً نصف الُمس�تجيبين لتقرير 
ش�ركة آرت تاكتيك لم ي�روا أي عالقة بين 
وس�ائل اإلع�الم االجتماعية والف�ن الذي 
يمكن أن يشتروه عبر اإلنترنت. عدم القدرة 
عل�ى فحص العم�ل فعلياً يع�د مصدر قلق 
بالنسبة لكثير من المش�ترين المحتملين. 
الل�ون، الحال�ة، والحج�م ه�ي أم�ور ذات 
مخاطر معينة، واألخط�ر من ذلك، أنه من 

الصعب أكثر تمييز أصالة العمل.
ويعت�رف ماليكي أنه عندما فتح لوحة 
س�وني التي بحجم 152 × 122 سنتيمترا، 
كانت مختلفة قليالً عما توقعه. لكن هذا لم 
يوقفه - واصل إثراء مجموعته باستخدام 
“إنس�تجرام”، م�ن خ�الل بن�اء عالق�ات 
جدي�دة مع صاالت ع�رض وفنانين. لكنها 
تبق�ى طريقة واحدة من عدة طرق يحصل 
بها على الفن. يقول “أنا أشتري من جميع 
األماك�ن. ال يهم فعالً أي�ن تجده. في نهاية 

األمر، الموهبة هي الموهبة”.

رأس املال املغامر يدفع عجلة أصحاب املشاريع يف الصني

»إنستغرام« منصة سوق فنية بملياري دوالر

     سايمون شاما 

بينما كنت اأ�شري وراء نيل �شني اإىل املكتب الرئي�شي ل�شركة دا جياجن لالبتكارات DJI، اأكرب �شركة للطائرات دون طيار يف العامل، كان موظفوه يلقون عليه التحية 
بانحناء روؤو�شهم. هذا الرجل )47 عاما( الذي يرتدي قمي�شا اأ�شود اللون، وبنطلونا رماديا وحذاء اأ�شود اإيطايل ال�شنع، لي�س غريبا على هذا النوع من اال�شتقبال.
يعترب �شني واحدا من اأكرث امل�شتثمرين جناحا يف ال�شني - جملة “فورب�س” ت�شري اإىل اأن ثروته ال�شخـــــ�شية تبلغ مليار دوالر – وهو رئي�س فرع �شركة �شيكويا كابيتال 

يف ال�شني، املخت�شة يف راأ�س املال املغامر. ويف ال�شني ينظر اإىل ارتقائه يف �شركة غربـــــــية على نطاق وا�شع كما لو كان يرمز اإىل املكانة املتنامية لل�شني.
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نظرية »يب يب يس«قد متوت إذا رفض بيل وبنزيمة التضحية
سذاجة وأكثر من س�ذاجة القول أن ريال 
مدري�د وصي�ف بطل ال�دوري االس�باني 
لك�رة الق�دم لن يكاف�ح بما يكف�ي  عىل 
كل الجبه�ات ه�ذا املوس�م بع�د مباريات 
ودية أظهرت تماس�كا عز نظريه يف الخط 
الخلف�ي للفريق.وم�ع ذل�ك، فق�د أثريت 
بع�ض املخاوف بش�أن ع�دم وج�ود قوة 
هجومي�ة ضارب�ة قبل أقل من أس�بوعني 

عىل انطالق الدوري االسباني.
التعادل الس�لبي م�ع فالرينجا يف أوس�لو 
ي�وم االحد وقبله خس�ارة 1-صف�ر امام 
بايرن ميونيخ االملاني يف كأس أودي، ربما 
تؤك�د أن الفريق من غري ال�دويل الربتغايل 
كريس�تيانو رونالدو قد يعاني هجوميا يف 

املوسم الجديد أيضا.
مبارت�ان دون تهدي�ف تتص�در العناوين 
يف مدري�د والرئي�س فلورنتين�و برييز لن 
يس�تطيع االجابة عىل األس�ئلة املطروحة 
حيال الصفقات الجديدة التي لم تتم حتى 
اآلن.ترصيحات رافا بينيتي�ز املدير الفني 
للملكي عن 20 فرص�ة مهدرة يف النرويج 
لم تقنع أحد ولم تعطي الجواب الشايف عن 
حال املريينغي قبل انطالق املوس�م بأيام.

الغري�ب أن ريال مدريد يج�ب أن ال يعاني 
من مشاكل هجومية مع وجود كريستيانو 
رونالدو والفرنيس كريم بنزيمة والويلزي 
جاريث بيل والكولومبي جيمس رودريجيز 
ومعهم إيسكو والكرواتي لوكا مودريتش، 
ولك�ن دون تفاهم حقيقي ح�ول األدوار 
املطلوبة س�يجعل املهمة صعبة.قد تكون 
املش�كلة يف االعتم�اد ع�ىل رونال�دو الذي 
اح�رز 48 هدف�ا يف الليغ�ا املوس�م املايض 
و10 أه�داف يف دوري أبطال أوروبا من 5 
أه�داف يف رب�ع النهائي ونص�ف النهائي.

والغريب أن رونالدو غاب عن كل املباريات 
الت�ي انته�ت بالتع�ادل الس�لبي لفريقه.

وتفوق العب مانشس�ر يونايتد الس�ابق 
ع�ىل غريم�ه املب�ارش األرجنتن�ي ليونيل 
مييس الهداف التاريخي لربش�لونة والليغا 
بإح�راز 40 يف املئ�ة من أه�داف فريقه يف 
الدوري بش�كل عام.وتغل�ب رونالدو عىل 
مش�اكل يف الركب�ة كان يمكن أن تفس�د 
عليه موسمه بعد العودة صفر اليدين من 
الربازيل، فحقق بداية صاروخية قياس�ية 
جانب�ا،  اإلحص�اءات  الليغا.ولنض�ع  يف 
فعندما غاب رونالدو بسبب االصابة خرس 
الفريق امللكي 2-4 أمام ريال سوس�يداد.

يف كل م�ن املباريات التالي�ة التي خرسها 
الفريق امللكي خرس املدرب الس�ابق كارلو 
انش�يلوتي ض�د أتلتيكو مدريد وفالنس�يا 

مثال، ولكن رونالدو س�جل ه�دف فريقه 
م�ن أجل الع�زاء فقط، حتى يف الخس�ارة 
الحاس�مة عىل لقب الدوري أمام برشلونة 
1-2، فقد س�جل ص�اروخ مادي�را أيضا.
ويبدو أن رونالدو سيكون هذا املوسم بعد 
توغل�ه يف الثالثني من عم�ره بحاجة أكثر 

للع�ون م�ن زميليه يف خ�ط املقدمة، وهو 
م�ا يعني ف�رض املزيد م�ن التضحية عىل 
الثنائي بي�ل وبنزيمة.النظرية التي يطلق 
عليها "البي بي يس" قد تموت وتدفن هذا 
املوس�م ليس بس�بب قلة األه�داف فربما 
تكون كث�رية، ولكن يف طبيعة القيادة عىل 

أرض امللعب.ي�رى البعض رونالدو كالعب 
أنان�ي فردي، يحب الظهور بدال من اللعب 
من أجل الفريق، ولك�ن الحقيقة أنه قائد 
ومله�م للفوز يف كل مب�اراة يخوضها مع 
زمالئه، وه�و ما فعله أمام اتلتيكو مدريد 
يف ربع نهائي الش�امبيونز ليغ عندما مرر 

ه�دف العب�ور لتشتش�اريتو.بنيتيز يريد 
من غاري�ث بايل التكيف ع�ىل دور صانع 
األلعاب، لكنه كاف�ح للتألق مع هذا الدور 
الجدي�د حت�ى اآلن، ع�ىل عك�س جيمس 
رودريغيز.ويحتاج بنزيم�ة إىل إحراز عدد 
كب�ري من األه�داف إذا لعب ك�رأس حربة 

رصي�ح ولي�س كما فع�ل املوس�م املايض 
عندم�ا أنهى ال�دوري املوس�م املايض مع 
وإذا بق�ي ضعيف�ا يف  15 هدف�ا فق�ط، 
التس�جيل فس�يكون عليه مهمة تحسني 
الظ�روف أم�ام زميله الربتغايل للتس�جيل 
بدال منه.ه�ذه التضحية املطلوبة من بيل 

وبنزيمة ق�د تنقذ البي بي يس، ولكنها قد 
ت�ؤدي إىل ضياع نجومي�ة العبني ما يزاالن 
مطلوبان بأغىل األسعار لالنضمام للدوري 
االنجليزي مع ف�رق املقدمة هناك.. فماذا 

بهما يفعالن؟.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

رف�ض املدي�ر الفني األملان�ي يورغن كلوب، ال�ذي رحل بنهاية 
املوس�م املايض عن قيادة بروسيا دورتموند لكرة القدم، عرضا 

لتدريب أوليمبيك مارسيليا املنافس يف الدوري الفرنيس.
ونقلت صحيفة )بيلد( الثالثاء عن وكيل املدرب مارك كوسيكي 

أن: "مارس�يليا أبدى اهتماما كبريا لكن 
بالنس�بة ليورغ�ن ل�م يحن الوق�ت بعد 

للع�ودة إىل التدريب".وأصب�ح النادي الفرن�يس دون مدرب 
عقب اس�تقالة األرجنتيني مارسيلو بييلسا السبت املايض، 
ما أطلق ش�ائعات يف الصحافة الفرنسية بشأن كلوب، الذي 

ال يتوىل تدريب أي فريق حاليا.

اعلن االتحاد العراقي لكرة القدم انه سمى مدرب نادي نفط الوسط عبد الغني 
ش�هد مدربا للمنتخب االوملب�ي العراقي خلفا للمدرب الس�ابق يحيى علوان، 
امللتحق باملنتخب الوطني العراقي لكرة القدم.واكد اتحاد كرة القدم العراقي: 
"ان االتح�اد اختار املدرب الش�اب عبد الغني ش�هد كونه حق�ق درع الدوري 
العراقي املمتاز بكرة القدم للموس�م املايض وعىل حساب الفرق الجماهريية 

الكبرية".واشار البيان اىل ان: "االتحاد ترك للمدرب عبد الغني شهد حرية 
اختيار الجهاز الفني املس�اعد ل�ه مع املنتخب االوملبي".وذك�ر البيان ان: 

"االتح�اد العراقي لكرة القدم سيس�مي الحقا مدربا جديدا ملنتخب الش�باب 
العراقي دون 20 عاما خلفا للمدرب السابق عبد الغني شهد".يذكر ان االتحاد 

العراقي لكرة القدم سمى مدرب املنتخب االوملبي يحيى علوان مدربا 
للمنتخ�ب الوطن�ي االول واختار مدرب منتخب الش�باب عبد 

الغني شهد مدربا لالوملبي خلفا ليحيى علوان.

اش�ار املهاجم الدويل السابق للمنتخب 
الليب�ي أحمد ال�زوي: أن األجواء رائعة 
يف مدين�ة زاخو العراقي�ة، والتدريبات 
جاري�ة ع�ىل ق�دم وس�اق اس�تعداداً 
الجدي�د. الك�روي  املوس�م  النط�الق 
وأضاف: "جماهري النادي اس�تقبلتني 

بحف�اوة كب�رية، أنتظر ع�ىل أحر من 
يف  االحرافي�ة  تجربت�ي  ب�دء  الجم�ر 
املالع�ب العراقي�ة، وأطمح ب�أن أقدم 
موِس�ماً راِئع�اً م�ع هذا الفري�ق الذي 
ُقص�ارى  وس�أبذل  الثق�ة،  منحن�ي 
جهدي م�ن أج�ل تحقيق الف�وز معه 
يف كل مباراة".ُيذك�ر أن املهاجم أحمد 
الزوي امللق�ب بصاحب الرأس الذهبية 

إلجادته تس�جيل األه�داف بالرأس 
وتمريره�ا لزمالئ�ه تلق�ى ع�دة 

ع�روض م�ن ف�رق الوح�دات 
والفيصيل األردني، باإلضافة 

إىل ظف�ار العماني، قبل أن 
ُيعلِ�ن انضمام�ه لفريق 

زاخو، الذي قدَم عرضاً 
مغريا بالنسبة له.

األوملبية متنح وسام االستحقاق األوملبي لرائدين رياضيني

أعلن�ت اللجنة األوملبي�ة، عن منح الرائدي�ن الرياضيني 
اس�ماعيل مهدي الربيعي وفائق ابراهيم الراوي وسام 
االس�تحقاق األوملب�ي، مبين�ة أن رئي�س اللجنة أش�اد 

بتأريخ الرائدين الريايض.
وق�ال املكتب اإلعالمي للجن�ة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه إن "رئيس اللجن�ة رعد حمودي 
قل�د الرائدي�ن الرياضي�ني اس�ماعيل مه�دي الربيعي 
وفائ�ق ابراهي�م الراوي وس�ام االس�تحقاق األوملبي"، 
مبينا أن "ذلك جاء خالل احتفالية يف احتفالية أقامتها 

األكاديمية األوملبية العراقية".
وأش�اد رئيس اللجنة رعد حمودي وفقا للبيان "بتأريخ 
وعط�اء الرائدي�ن املميز ع�ىل مدى عقود م�ن الزمن اذ 
كانا قدوة يف العطاء الريايض الثر الس�يما وانهما تألقا 
يف اكث�ر من لعبة"، معتربا أن "الرياضة العراقية مدينة 
لل�رواد يف كل إنجاز تحققه النهم وضع�وا باجتهادهم 

وعرقهم اللبنة األوىل.
ب�دوره أك�د مدي�ر االكاديمية ه�ادي عبدالله بحس�ب 
البي�ان أن "التكري�م واالحتفاء بالرواد س�يكون تقليدا 
متواصال بتوجيه من رئيس اللجنة االوملبية"، مشريا إىل 
أن "مجلس األمناء يف األكاديمية يعكف عىل دراسة سري 
مجموعة أخرى من الرواد".وكان مجلس األمناء رشح 

أربعة م�ن الرواد لنيل الوس�ام الذي خص�ص لهم منذ 
س�نوات وصار من الواجب الوطن�ي واالخالقي منحهم 
إياه وهم أهل له وهم الرواد اسماعيل مهدي الربيعي ) 
ابو حقي ( وفائق ابراهيم الراوي وسامي ناجي الحكم 
الدويل يف كرة القدم ويوسف طاهر الوهب الحكم الدويل 
يف كرة الس�لة .يذكر أن حفل التكريم السيد زاهد نوري 

عضو املكتب التنفيذي أمني عام 
اللجنة االوملبية وكالة والخبري يف 

اللجنة االوملبية مؤيد س�امي 
االكاديمي�ة  إدارة  مدي�ر 
االعالمي�ني  م�ن  وع�دد 

وابناء االرسة األوملبية .

كلوب يرد عىل عرض مارسيليا

احتاد الكرة يسمي شهد مدربًا لالوملبي

مهاجم منتخب ليبيا الزوي سعيد باللعب لزاخو

اعل�ن االتحاد العراقي لكرة القدم، ان االتحاد االس�يوي اعتمد 
رس�ميا ملعب نادي باص االيراني مرسحا ملباري�ات املنتخب العراقي، 

خ�الل التصفيات املزدوجة للتاه�ل اىل نهائيات مونديال روس�يا ونهائيات امم 
اسيا يف االمارات.وذكر االتحاد العراقي لكرة القدم: ان االتحاد شكل وفدا رسميا 

مؤلفا من السادة صباح محمد رضا وعباس عبد الحسني وفالح خشان وقاسم 
محمد عيل بغية السفر اىل ايران من اجل االتفاق مع الجانب االيراني عىل تهيئة 

الفنادق التي س�تقيم فيها منتخبات تايوان وتايلند اىل جانب حكام املباراتني 
واملرشفني ومقيمي الحكام.واش�ار البيان اىل ان االتحاد العراقي لكرة القدم 
وبالتع�اون م�ع وزارة الش�باب والرياضة واللجن�ة االوملبية بغي�ة االتفاق مع 

الجان�ب االيراني ع�ىل الية اس�تقبال الجماهري الرياضية العراقي�ة التي تنوي 
الس�فر اىل ايران بغية مساندة وتشجيع املنتخب العراقي امام كال من تايوان 

وتايلند.يذك�ر ان قرع�ة االتحاد االس�يوي لكرة القدم اوقع�ت العراق يف 
املجموع�ة الرابعة الت�ي ضمت اىل جانبه منتخب�ات تايوان وتايلند 

والفلبني واندونيسيا.

وص�ل املكس�يكي راؤول خيمينيز مهاجم فري�ق أتلتيكو 
مدريد اإلس�باني لكرة القدم، االثنني إىل العاصمة لشبونة، 

للخض�وع للفحوصات الطبية الثالث�اء تمهيدا النضمامه إىل 
بنفيكا الربتغايل.ورغم أن بنفيكا لم يعلن عن الصفقة حتى االن 

فإن وس�ائل اإلعالم املحلية تشري إىل أن النادي الربتغايل سيشري 
نصف حقوق الالعب، مقابل ثالثة ماليني يورو فيما إنه سيتحمل إىل 

جانب الروخي بالنكوس راتب الالعب.وال ُيعرف 
حتى االن مدة التعاقد الذي سيوقعه خيمينيز 

مع النادي الربتغايل، وم�ا إذا كان أتلتيكو 
س�يحتفظ بح�ق رشاء الالع�ب مجددا.
وحال ابرام الصفقة، س�يعزز خيمينيز 
خ�ط هجوم الفريق الربتغايل، الذي يضم 
ميروجل�و  كونس�تانتينوس  اليونان�ي 

والربازييل جوناس واألوروغوياني الشاب 
جوناثان رودريغيز.

االحتاد االسيوي يعتمد رسميًا ملعب باص 
االيراين ملباريات الوطني

بنفيكا عىل بعد خطوة من اغالق صفقة
راؤول خيمينيز

طبيبة حتذر برشلونة من عدوى مرض نيامر

قال�ت الطبيب�ة مارتا دي كيتش�انو 
، إن�ه يتوج�ب ع�ىل الجه�از الطب�ي 
لفريق برشلونة، بطل اوروبا الدوري 
االوروب�ي لكرة الق�دم، توخي الحذر 
من وجود ع�دوى داخل غرف مالبس 
الفري�ق مصدره�ا الربازي�يل نيم�ار 

املصاب بالتهاب الغدة النكفية.
وقال�ت دي كيتش�انو مدي�رة مرك�ز 

عناية طب األطفال الشامل بربشلونة 
ل�)إيف(، أن العدوى بهذا املرض تنجم 
عن طريق "االتصال املبارش من خالل 
اللعاب أو اس�تخدام أك�واب وأطباق 

املصاب".
وأشارت الطبيبة إىل أنه عىل الرغم من 
أن نيم�ار كان حصل عىل تطعيم ضد 
امل�رض، إال أنه يوج�د معدل عمري ال 
يكون فيه تأثري العقار بنسبة %100، 
خاص�ة وان ه�ذا امل�رض غالب�ا م�ا 

يصيب األطفال.وتستمر فرة 
االصاب�ة م�ن 15 إىل 24 يوما، 
حي�ث يش�تبه يف أن�ه تعرض 

للعدوى أثن�اء وجوده يف 
وفقا  الربازيل، 

لكيتشانو.

امل�ستقبل العراقي/متابعة

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/وكاالت

امل�ستقبل العراقي/متابعة

امل�ستقبل العراقي/متابعة



امليزان

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن اقدم جرس يف العالم يعود تاريخه إىل 850 
ق م و يقع يف تركيا و هو عبارة عن جرس حجري فوق 

نهر مليس يف تركيا 
 هل تعلم أن أقرب نجم إىل األرض هي الش�مس و تبعد 

حوايل 93 مليون ميل 
 هل تعلم أن شعر اللحية لدى الرجل قوي جدا ويعادل 
يف قوته ومتانته متانة سلك من النحاس يف نفس قطر 

شعره
 ه�ل تعل�م أن أول معركة بحرية إس�امية هي - ذات 
الصواري - التي وقعت يف البحر املتوسط بني املسلمني 
و البيزنطي�ني يف عهد عثمان بن عفان س�نة 34ه� و 

انترص فيها املسلمون
 هل تعل�م أن العالم الريايض إس�حاق نيوتن قد ابتكر 

املتوالتةالعددية وهو يف الصف الثالث اإلبتدائي
 ه�ل تعلم أن الكأس الس�ميك معرض للكرس أكثر من 

الكأس الرقيق فيما إذا وضع به مرشوب ساخن
 ه�ل تعلم أن كثافة كوكب زح�ل قليلة جدا بحيث انك 
لو جعلت هذا الكوكب يسقط يف بحر وسيع لطفا عىل 

سطحه

مهني�ا:ان كن�ت غ�ر قادر ع�ىل اداء 
مهام�ك بأكم�ل وجه عليك ان تس�لم 
القي�ادة لغ�رك عاطفيا:اح�ذر م�ن 
الثرث�رات لتى تثار ح�ول عاقتك مع 

من تحب.

مهني�ا:ال ت�دع اح�د يس�تفزك الي�وم 
خاصة ان بعض االشخاص يحاولون 

الكيد لك
عاطفيا:ح�اول ان تب�ذل جهد اكرب يف 

تقوية عاقتك مع من تحب.

مهنيا:تتحمل البوم مس�ؤولية قيادة 
فريق عملك فحاول ان تكون عىل قدر 

من املسؤولية
يلف�ت  ان  يح�اول  عاطفيا:الحبي�ب 

انتباهك باثارة غرتك.

ع�ىل  اكث�ر  ترك�ز  ان  مهنيا:علي�ك 
اهدافه�ا  و  الرشك�ة  خط�ط  اتب�اع 
عاطفيا:لس�ت يف مزاج عاطفي اليوم 

يسمح لك بالخروج مع الحبيب.

مهنيا:ي�وم هادئ تمر ب�ه اليوم دون 
اح�داث  او  ضغوط�ات  اىل  التع�رض 

جديدة
بقرارات�ك  العائل�ة  عاطفيا:تحك�م 

العاطفية يثر غضبك.

مهنيا:ال تتخذ اية خطوة لست متأكد 
م�ن نتائجه�ا كي ال تكلف نفس�ك او 

تكلف الرشكة
تنف�ر  الزائ�دة  عاطفيا:رصاحت�ك 

الحبيب منك.

مهنيا:الدبلوماس�ية هي الصفة التى 
تتمي�ز بها اليوم فان�ت بارع يف الكام 
اليوم و املفاوض�ات عاطفيا:عليك ان 
تصلح ما افسدته بعاقتك مع الحبيب 

البارحة.

مهنيا:تخف علي�ك الضغوطات اليوم 
و تصب�ح اكثر فض�اوة للتخطيط اىل 
مستقبلك املهني عاطفيا:ال تحاول ان 
تحل مش�اكلك مع من تحب بالهروب 

منها.

به�ا  م�ررت  الت�ى  مهنيا:املش�اكل 
االس�بوع امل�ايض مازل�ت متأئ�ر بها 

حاول ان تتجاوز هذا الشعور
عاطفيا:ال تنفعل عىل الحبيب و تصب 

جام غضبك كن اكثر هدوءا.

مهنيا:ح�اول ان تنظ�م وقتك بش�كل 
ح�دد  و  اهتمامات�ك  وزع  افض�ل 
اولويات�ك عاطفيا:ال تترصف او تتخذ 
اي موق�ف من الحبيب قب�ل ان تتأكد 

من صحة الكام.

مهنيا:حاول ان تس�تغل اليوم بشكل 
جيد فالكث�ر من الف�رص التى تتاح 
امامك اليوم عاطفيا:عاقتك العاطفية 
يصيبه�ا امللل حاول ان تخرج من هذا 

الوضع.

مهنيا:ينتابك مزاج س�ئ اليوم و عدم 
الرغبة يف مواجهة اية مشكلة تتعرض 
له�ا يف العم�ل عاطفيا:الحبيب يخربك 
برس خ�اص عن ماضيه ق�د يفاجؤك 

به.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 باب يف التلفزيون
2 وعاء للماء o مردود مايل

3 قريب من جهة األب o نشفى
4 عش�بة ذات أزهار بنفس�جية طيبة 
 o الرائحة وله�ا اس�تخدامات عاجية

للتعريف
5 م�ن أوق�ات الص�اة o أق�دم مدينة 

سكنها اإلنسان )يف فلسطني(
6 أخف الغازات يف الطبيعة

7 طر عينه أكرب حجما من دماغه
8 ملجأ للعلم واملعرفة o ناعم امللمس

9 قصيص رويس مؤلف الحرب والسام 
o متشابهان

10 امرباطور فرنيس o حسم األمر

1 ل�م ي�ؤده حق�ه o الجان�ب الرئييس 
واألكرب يف األشياء

o رئي�س نكاراغ�وا  اللع�ب  2 يف ورق 
)معكوسة(

 o ش�خص واحد o 3 من الطيور املائية
أحرض

4 املادة العطرية املستخرجة من أنواع 
الحوت o فيه شفاء للناس

واح�د   o وفرده�ا  ي�ده  أعط�ى   5

)باالنجليزية( o شاي )باالنجليزية(
6 درجة حرارة الجو مرتفعة o استدرك 

وأعاد النظر o متشابهان
7 للسؤال o األزهار ذات الرائحة

8 خوف وقلق شديد o منر )مبعثرة(
الس�امة  م�ع   o يع�د  ول�م  ذه�ب   9

)باالنجليزية معكوسة(
10 دول�ة عربي�ة فيه�ا أكث�ر م�ن 40 

مليون نخلة )يف موسوعة غينيس(

سـودوكـو

املقادير:
1 ملفوف، متوسط

1 2⁄1 كوب أرز 
2 بندورة، مفرومة
1 بصلة، مفرومة

2⁄1 باقة بقدونس، مفرومة
4⁄1 كوب زيت زيتون 

1 حامض 
ملح وفلفل 

رشة نعنع يابس 
قهوة رشة

حامض الليمون رشة
طريقة تحضر يالنجي امللفوف

1. تس�لق اوراق امللفوف كما ذكرت سابقا يف 
وصف�ة محيش امللفوف وتقط�ع اىل وريقات 

بحيث تنزع الضلع.
2. تجه�ز الحش�وة كم�ا ذك�رت يف وصف�ة 

يالنجي الباذنجان.
3. يوضع قليا من الحشوة عل ورقة امللفوف 
وتثنى طرفها ويرتك طرف الورقة الثاني حرا 

الذي يكون ماصق للضلع.
4. ت�رص اصابع امللفوف يف طنجرة ويضاف 

لها امللح والحامض وملعقتني زيت زيتون.
5. تثقل وتغمر بامل�اء وترتك حتى تنضج ثم 

تسكب وتقدم بارد.

يالنجي امللفوف

معلومات  عامة

فوائد النانخة
مدر للبول  .

مدر للطمث ، برشبها بالعسل   .
قاطع للقيح يف املعدة والصدر   .

هاضم للطعام   .
منقي للمثانة والكلية   .

طارد للديدان ، بزيت النانخة  ومغيل النبات    .
محسن لرطوبة الرحم ورائحته   .

مقشع وطارد للبلغم ، بمغيل النانخة   .
مزيل للتخمة  بزيت النبات   .

مفتت للحىص   .

منقي للكبد واملعدة   .
منظف للرحم من الغازات والدم   .

مزيل لرائحة الفم الكريهه   .
مقوية لاعصاب    .

منشط للقلب   .
االمراض التي يعالجها نبات النانخة :

املغص ، بزيت النانخة  وبسفوف مطحون النبات.
عرس البول ، برشبها مع العس�ل    .

االنتفاخ ، بسفوف مطحون النانخة وزيت النبات.
الحمى.

»أبل ميوزيك« ُتغري املاليني
قال�ت رشك�ة أب�ل الخمي�س إن خدمتها 
املوس�يقية الجديدة »أبل ميوزيك« جذبت 
أكث�ر من 11 مليون ش�خص خ�ال فرتة 

التجربة املجانية.
وبدأ تشغيل الخدمة يف 30 يونيو/حزيران 
لفرتة تجريبية مجانية مدتها ثاثة أشهر.

وقامت الرشكة االمركية العماقة بإجراء 
تعديات ع�ىل خدمتها املوس�يقية بالدفع 
للفنانني حتى خال فرتة التجربة املجانية 

للمشرتكني.
وقال�ت الرشك�ة إن نحو مليوني ش�خص 

اختاروا استخدام النظام العائيل والذي من 
املقرر ان تبلغ تكلفته 14.99 دوالر شهريا 
ويوفر الخدمة حتى ستة أفراد من العائلة.
كم�ا قالت أبل إن متجرها للتطبيقات »آب 
ستور« شهد أكرب عدد للزبائن عىل اإلطاق 
يف يوليو/تم�وز وحققت تعام�ات بمبلغ 
1.7 مليار دوالر.وتقول ابل إنها تدفع اآلن 

نحو 33 مليار دوالر ملطوري الربمجيات. 
وكان�ت رشك�ة أب�ل أطلق�ت منت�ج »أبل 
ميوزيك« وهي خدمة جديدة للموس�يقى 

تكلفتها الشهرية 10 دوالرات.

الضغ�ط  تقلي�ل  يف  القيلول�ة  تس�اهم 
العصب�ي وتزي�د الش�عور باالس�رتخاء 
وتحم�ي  املزاجي�ة.  الحال�ة  وبتحس�ن 
بش�كل غر مبارش من بعض األمراض، 
إذ ان الضغ�ط العصب�ي ي�ؤدي ألمراض 
القلب والدورة الدموي�ة وارتفاع ضغط 
الذهن�ي،  األداء  مس�توى  وع�ىل  ال�دم. 
أظه�رت دراس�ات عدي�دة ت�م خاله�ا 
رصد نش�اط املخ، أن حالة االبتكار تزيد 
لدى اإلنس�ان بس�بب القيلول�ة، كما أن 
القيلول�ة تجدد الطاقة يف الجس�م وتزيد 

الرتكيز وتس�اعد أيضا يف تقوية الذاكرة، 
ورغ�م كل ه�ذه الفوائد، رب�ط باحثون 
أمركيون ب�ني القيلولة لف�رتات طويلة 
ومنتظمة، وبني الوفاة املبكرة والس�يما 
بني النساء. وأظهرت دراسة شملت أكثر 
من ثمانية آالف ام�رأة أمركية وتابعت 
أس�لوب حياتهن عىل مدار سبعة أعوام، 
أن خط�ورة الوف�اة املبكرة بني النس�اء 
اللوات�ي كن ينم�ن خال النهار بش�كل 
منتظ�م، تزيد بنس�بة 44 باملئة مقارنة 

بمن لم يقمن بالقيلولة بشكل منتظم.

للقيلولة فوائد ذهنية وجسدية

من هنا وهناكمن نوادر العرب

حسني الساعدي

حصل�ت ألبي علقمة النح�وي علة، فدخل 
عليه أعني الطبيب يعوده. فقال: ما تجد؟
ق�ال: أكل�ت م�ن لح�وم ه�ذه الج�وازل، 

فطس�ئت طس�أة، فأصابني وجع ما بني 
الوابل�ة إىل دأية العنق،فما زال يزيد وينمى 
حتى خالط الخلب والرشاسف، فما ترى؟

قال: خذ خربقاً وس�لفقاً وشربقاً فزهزقه 
وزقزقه واغسله بماء روث وارشبه

فقال: ما تقول؟
فق�ال: وصفت يل م�ن الداء م�ا ال أعرف، 

فوصفت لك من الدواء ما ال تعرف
قال: ويحك فما أفهمتني

قال: لعن الله اقلنا إفهاماً لصاحبه

ابتك�ر مهن�دس يابان�ي وس�يلة نق�ل 
محمول�ة صغرة بالقدر الذي يس�مح 
الظه�ر ويق�ول  بوضعه�ا يف حقيب�ة 
عنه�ا إنه�ا أول »س�يارة يف حقيبة« يف 
العالم.وكش�ف كونياك�و س�ايتو )26 
عام�ا ( وفريقه يف رشكة كوكوا موترز 
للس�يارات عن وس�يلة النقل املحمولة 
»عربة الس�ر« التي تعم�ل ببطاريات 
الليثي�وم والت�ي ال يزي�د حجمه�ا عن 
حج�م الكومبيوتر املحمول وتش�به اىل 

حد كبر ألواح التزلج.
ويق�ول س�ايتو ان عمله يف أنظم�ة التحكم 
يف الس�يارات الكهربائي�ة هي الت�ي أعطته 
فكرة وس�يلة النق�ل املبتكرة.وعربة الس�ر 
الدقيق�ة مصنوعة م�ن االلومنيوم ويرتاوح 

وزنها بني كيلوغرام�ني وثاثة كيلوغرامات 
وذل�ك يعتمد عىل م�ا اذا كانت ستس�تخدم 
كوس�يلة للتنقل داخل البيت أم يف الش�ارع. 
وهذا اللوح املتحرك املصنوع من االلومنيوم 
الخفيف ه�و أقوى م�ن مظه�ره ويتحمل 

وزن�ا يص�ل اىل 120 كيلوغراما. ويرى 
س�ايتو ان ابت�كاره يمكن ان يس�اعد 
الن�اس ع�ىل دف�ع املقاع�د املتحرك�ة 
بس�هولة ش�ديدة وان تصل رسعته اىل 
ع�رشة كيلومرتات يف الس�اعة ويقطع 
مسافة قدرها 12 كيلومرتا بعد عملية 
شحن تس�تغرق ثاث ساعات. ويقول 
انه ايضا س�هل االس�تخدام للغاية فما 
أن يقف املستخدم عيل عربة السر تبدأ 
التحرك وتنطلق بش�كل آيل كما تتوقف 
ف�ور النزول من عليها ولتغير االتجاه 
يغر الراكب من زاوية تحميل ثقله.واالفضل 
من هذا وذاك انك ال تحتاج للبحث عن مكان 
يف موقف الس�يارات الن س�يارتك ببس�اطة 

توضع داخل حقيبة الظهر.

»سيارة يف حقيبة«

www.almustakbalpaper.net
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مؤي���د عب���د الزه���رة
لتحري���ر س���كرتير ا

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

للصحاف�ة والطباع�ة والن�ر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا
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فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

الشبوط وسيف الساموراي
ات امض���اء

نعيم عبد مهلهل

لث���ة لثا لعي���ن ا ا

ي�ا أنت افتح الباب والنواف�ذ ودع هواء الحياة يتمدد ويتجدد  يف 
عروقك ،

وال تجع�ل م�ن الي�أس واحباطات الح�ارض املعاش وس�ادة ، 
ح�ارص الليل وال تجعله يحارصك . الترتش�ف إحزان�ك بعد اليوم ، 

واخلع صمتك الذي طال .
حطم سالسل الرتدد وارفع قبضتك عاليا ، أعلن حضورك  بقوة 
فأن�ت ابن الرافدي�ن ينبوع مجد وعنوان حض�ارة، التغادرها وكن 

جديرا بها ،كما كانت جديرة بك . 
لتش�م بعمق حلم الحاملني وتس�افر نحو الغد ،قمرا او شمس�ا 

تيضء األيام ،وردا وس�الل أقحوان .
الثم جبني الش�هداء وتعط�ر بدمائهم فهم م�ن افتدانا لنعيش 

بأمن وسالم  .
حض�ورك صالة وتراتيل أيمان عميق يف حرضة الوطن ،الكهانة 

والعبادة كما جرت العادة . 
فج�ر غضب الس�نني وتخندق محاربا م�ع املحاربني، فقد طال 
األلم كث�راً، وتجاوز الحدود،فثمة مدن وق�رى وقصبات ،ما زالت  
يف قبضة الش�يطان يجوس فيه�ا ،يذل أبناؤها ،يس�تبح حرماتها 
ويم�ارس عربدته بلوث�ة القرون الوس�طى عرب«فرمانات » تجعل 

الناس رهائن وعبيد. يعرضون يف أسواق النخاسة .
التفق�د األمل فأنت م�ن يصنع الغد ويش�كله ب�روح املقاومة 

وعزيمة املؤمنني .
فالروح التي أخرجتنا من كهوف الرتدد نحو آفاق الخالص ،هي 
ذاتها الروح املتقدة  التي تحدت هؤالءاالوغاد  الذين أرادوا ان يكون 

انحطاطهم ودمويتهم قدرنا...ومصرنا؟.
أن�ت يا أنت التركن بعد اليوم لخطابات املواس�م، وال لتوافقات 
املصالح ،وامض يف طريقك املقاوم ،فال احد بعد اليوم فوق املسائلة 

أم�ام حص�اد الخيب�ات وامل�رارات املتوالي�ة.
حطم حواجز اإلقصاء وانس�ف كمائن التخوي�ن فالقلب واحد 
،وال�رب واحد ،والوطن واحد اليقبل القس�مة وال التقاس�م ، ومن 
يراهن عىل التش�طر والتش�ظية تحت اي اس�م اوعنوان س�يبقى 

واهم أمام حضورك البهي 
انه�ا معرك�ة التتوقف وس�احاتها كثرة فكم�ا اإلرهاب هناك 
الفساد وهما ذراعان ثقيالن يبطشان بحياتنا ،ينهشان بأجسادنا 

،ولهذا حضورك املقاوم وحده من يجعل نهار هؤالء ليل اس�ود .
ف�ال كبرعندن�ا بع�د الي�وم مل�ن ارتك�ب الكبائ�ر ورسق قوت 

الشعب.
وال كبرملن يتكرب » مس�تنكفا«حضور جلسات الربملان مع ذلك 

يقبض املاليني واول من يحرض الوالئم .
والكبرملن س�كن الفنادق وهجر الخنادق .

أن�ت وال احد غرك تبقى الكب�ر الرائع ألنك تفتدي تراب الوطن 
وتقاتل ع�ىل اكثرمن جبهة بأصابعك العرش م�ن اجل عراق معاىف 

محرر موحد أرضا وإنسانا وسماء 

للش�بوط حكاياٍت تمتد من تناوله بدون أن يكون هناك أناء اللبن الرائب 
يف مائدة ) س�ماط ( الحصر للغداء البس�يط لعائلة م�ن عوائل قرية الحلم 
املوس�يقي يف افرتاض الذكريات واملسمى ) أم شعثه ( . تلك اململكة الشذرية 
التي يس�كنها معدان الل�ه يف ما تبقى من أطالل مدن الع�ر الذهبي لزمن 
الس�الالت الس�ومرية التي احرق زقوراتها الغزاة بدٍم بارد والذين اليعرفون 
خطوط الطول والعرض سوى يف تلك املسافة الصغرة من آلة الصيد البدائية 
التي تدعى ) الطاروف ( . وحدها هذه اآللة من تصلح لتصطاد السمك الذي 
يهرب من القاع العميقة خوفا من شباك صيادي الزوارق لتأمن قرب ضفاف 
الطني تس�ر بهدوء وأمان فتنتظرها بصرب ش�بكة ) الطاروف (. هناك قرب 
جس�د الطني يعيش الش�بوط وحني يس�أم الحياة قرب الطحالب والقواقع 
الفارغ�ة يق�رتب اىل الضفاف بقناعة ليس�كن يف بطون الفق�راء الجياع ، يف 
قناعة تس�كن رؤوس�هم الس�مكة : أن نصف الحياة خبز وس�مكة ش�بوط 
مش�وي. املكان الثاني لتلك الس�مكة وهي ترتدي قدس�ية االساطر وبعيدا 
عن معتقد أن تناولها مش�وية مع اللبن يصيب الجسد ) بالبهاك ( أي البقع 
التي ال تشبه لون الجلد واغلبها ابيض يميل اىل الوردي . هذه القدسية تأتي 
بجمالها الروحي الذي يسكن اليابانيون لسمكة الشبوط واملسماة باليابانية 
)النيشيكيغوي ( وتعني السمكة املزخرفة واملطرزة. ولكن الفرق بني شبوط 
األهوار والنيش�يكيغوي أن األول يحمل لونا واحدا كضوء الفضة عند جليها 
بالن�ار والرمل فتصب�ح براقة بضوء من فضة مش�عٍة تذكرنا بتلك الخالخل 
واالساور التي كانت ترتديها امرات سومر والتي َعثَر عليها مكتشف مقربة 
أور الس�ومرية يف اقبي�ة اور ) الس�ر الليون�اردو وويل ( وكان م�ن بعضه�ا 
صحون االكل املتحجرة عظاما لس�مكة مطبوخ ، وأظن أن الشبوط من بني 
االنواع املفضلة التي كانت تحبذها موائد امللوك والفقراء عىل حد سواء. وهو 
موجود يف االهوار بطبيعته وتكاثره بعد موس�م الصيهود وال دخل لإلنس�ان 
يف عملية تكثره. الشبوط الياباني بألوان متعددة ، يربيه اليابانيون من اجل 
الزين�ة ، ويتم تربيته يف حقول الرز ، وتمتلك هاجس�ها الخفي يف األس�اطر 
وبع�ض الطق�وس البوذية. كل ه�ذه الرؤية عن الس�مكتني خلقت يف ذهن 
عام�ل الخدمة ش�غاتي صفنة طويلة ، وقال : أس�تاذ أتذكر مرة يف طفولتي 
أن�ي ص�دت بفالتي الصغرة ش�بوطاً بلون ذهبي . هذا يعن�ي أني اصطدت 
ش�بوطا يابانيا ، وإذا عرف ذلك األن الربوفس�ور اليابان�ي الذي يزور التلول 
األثرية قرب قريتنا وسوف يمتنع عن اهداء اطفالنا نستلة املارس. ضحكت 
: وقلت ، املارس يارجل ، تتمنى النستلة التي تحب تناولها املمثلة النمساوية 

رومي ش�نايدر بعد فصل من التقبيل فٍم بفم مع آلن ديلون.
�� هما من خلق الله . وأنا من خلق الله .

�� ومن حقهما أن يتناوال الشبوط الذي تصطاده بالطاروف.
�� نعم واألفضل أن يتناولونه مع املارس وليس مع اللبن.

�� يارجل نستلة وشبوط هذا لم تشهده أي مائدة يف العالم.؟!
�� املهم ، كانت س�مكة ش�بوط ذهبية ، وفالتي من اصطادتها .

صدقته ، وس�كنتني قناعة أن موت االش�ياء املنتمي�ة اىل فصيلة واحدة 
التقف عند جغرافية واحدة ، فالش�بوط الذي ينقشه اليابانيون عىل سيوف 
الس�اموراي كتع������وي�ذة نر ،ينقش�ه املعدان عىل فاالته�م ملزيد من 

الصيد الوفر.

مؤيد عبد الزهرة

حضورك االهبى 

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي 
وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية

                 تت��ض���ام������ن م��ع االب��ط��ال

    بغداد/ صباح عالل زاير

تعهدت ش�بكة االع�الم العراق�ي بطباعة 
الصحف املحلي�ة يف مطبعتها الت�ي وصفتها 
قياس�اً  مدعوم�ة  بأس�عار  ب�«العمالق�ة« 
بالسوق املحلية، فيما اكدت ان املطبعة قادرة 
عىل طبع االف النس�خ خ�الل دقائق معدودة 

وبمواصفات عاملية متطورة.
وق�ال املدير العام لش�بكة االعالم العراقي 
محمد عبد الجبار الشبوط اثناء حفل افتتاح 
املطبع�ة بحضور عدد م�ن الصحف املحيل إن 
»املطبع�ة العمالقة يف ش�بكة االعالم العراقي 
تع�د االح�دث يف ال�رشق األوس�ط وتنتج 37 
ألف نس�خة جري�دة مكونة م�ن 48 صفحة 
يف الس�اعة«، مضيف�ا انه�ا »تش�غل بناي�ة 
مساحتها 1500م2 وبمواصفات حديثة ليس 
لها مثيل يف اية دولة بالرشق األوس�ط والدول 
العربية عموماً«.واضاف ان »املطبعة س�يتم 
اس�تثمارها ايض�ا لطبع الصح�ف واملجالت 

املحلية والكتب املدرسية بمواصفات وأسعار 
تنافسية تضمن خدمة تلك الصحف وتضيف 

ايرادا للشبكة«.
م�ن جانبه ق�ال رئيس مجل�س االمناء د. 
عيل الش�اله إن »املطبعة مش�رتاة من رشكة 
KBA األملاني�ة وه�ي حديثة الصن�ع وتتكون 
من ثمانية ابراج »تور« وفولدرين، وبامكانها 
طباعة 48 صفحة ملونة بشكل كامل ودفعة 
واحدة كامل�ة التصحيف ليصل عدد النس�خ 
اىل 37 ألف نس�خة من الجريدة خالل س�اعة 
واحدة«.واش�ار اىل ان »بناي�ة املطبعة تتكون 
م�ن طابق�ني، األريض يحت�وي ع�ىل )الري�ل 
ستاند(، اما الطابق العلوي الذي يبلغ ارتفاعه 
4.2م فق�د ت�م تخصيص�ه لتنصي�ب وحدات 
الطبع والفولدرات التي تنقس�م اىل قس�مني، 
فول�در لتصحي�ف الجرائد واالخ�ر لتصحيف 
املج�الت، كما ان املطبعة تحتوي عىل )دراير( 
ال�ذي يتوىل عملية تنش�يف االحبار من )ورق 

اآلرت( وهو عىل ارتفاع 16م«.

اثناء افتتاحها »المطبعة العمالقة«

شبكة االعالم العراقي تتعهد بطبع الصحف املحلية 
بأسعار مدعومة ومواصفات عاملية


