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»                                « تكشف حزمة »اإلصالحات« الثالثة
تقليص المستشارين والدرجات الخاصة ومنع المديرين العامين من السفر

     المستقبل العراقي / خاص

كشفت مصادر سياسية بارزة، أمس االثنين، عن 
دراسة رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
لحزمة اإلص�اح الثالث�ة، الفتاً إلى أن مستش�اري 

العبادي يجتمعون كل يوم من أجل إطاقها قريباً.
وأم�س األحد، أطلق العب�ادي الحزمة الثانية من 
اإلصاح�ات والت�ي تضمن�ت تقليص ع�دد أعضاء 
مجلس الوزراء إلى 22، إذ تم إلغاء 4 وزارات ودمج 

8 أخرى ببعضها.
وقال�ت المص�ادر ل�«المس�تقبل العراق�ي«، أن 
»الحزم�ة الثالثة من إصاحات العبادي س�تتضمن 
المستش�ارين في الوزارات وفي الهيئات، إذ س�يتم 
تقلي�ص م�ن ه�م  بدرج�ة مستش�ار«، الفت�ة إلى 
أنها »ستش�مل الدرجات الخاصة الت�ي تثقل كاهل 

الموازنة«.وأك�دت المصادر أن »العبادي س�يفرض 
عل�ى الوزراء تغيي�ر الُمدراء العامين ف�ي الوزارات 
وتقدي�م المت�ورط منهم إلى النزاه�ة والقضاء من 

أجل إجراء تحقيق فوري معهم«.
وأردف�ت المصادر أن »قراراً س�يمنع أي موظف 
بدرجة مدير عام وما فوق من الس�فر خارج العراق 
حت�ى إج�راء تحقيق معه م�ن قبل القض�اء وهيئة 

النزاهة«.
وتوقع�ت المصادر أن تثير الحزمة الثالثة موجة 
حنق كبي�رة على العبادي كونها ستتس�بب بفضح 
الكثير من الذين اس�تولوا على الم�ال العام، وعاثوا 

فساداً.
إال أن المص�ادر قالت أن العبادي ما زال يتصّرف 
حّت�ى اآلن ويتخ�ذ قرارته تح�ت غط�اء المرجعية 

الدينية العليا في النجف.

السيـد السيـسـتـانـي.. 
صمـام العـراق 

واشنطن وبرلني تسحبان 
صـواريــخ الـ »بـاتـريـوت«

 مـن تـركـيـا

السيـد خامنئـي:
مرشوع تقسيم العراق وسوريا 

لـن يـتـحـقـق 4 22

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

»مالكوم إكس«

إذا لم تكن على استعداد للموت

 في سبيل احلرية، فعليك أن تشطبها 

من قاموسك
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعربت منظمة حظر االس�لحة 
الكيميائي�ة، أم�س االثني�ن، ع�ن 
»قلقه�ا العميق« لادع�اءات التي 
تنظي�م  اس�تخدام  ع�ن  تحدث�ت 
»داع�ش« اس�لحة كيميائي�ة ف�ي 
العراق. وقالت المنظمة في بيان ان 
»المعلوم�ات االخيرة التي تحدثت 
اس�لحة  اس�تخدام  احتم�ال  ع�ن 
كيميائي�ة في العراق من جهة غير 

رسمية تثير قلقا كبيرا«.
اعلن�ت  الماض�ي  واالس�بوع 
وزارة الدف�اع االلماني�ة »ان لديها 
هجوم�ا  ب�ان  تفي�د  معلوم�ات 
اس�تهدف  الكيميائية«  باالس�لحة 
ق�وات البش�مركة، واصيب العديد 
الجه�از  ف�ي  »بالتهاب�ات  منه�م 
مس�ؤول  وص�رح  التنفس�ي«. 
اميرك�ي لوكالة فران�س برس ان 
باده ترى انه »م�ن المحتمل« ان 
يك�ون تنظي�م »داعش« اس�تخدم 

غاز الخردل في حين اعلن مسؤول 
كبير ف�ي البش�مركة ف�ي العراق 
وقوع هج�وم بالكل�ور. وفي اذار 
كانت حكوم�ة كردس�تان العراق 
اك�دت ان لديها ادلة عن اس�تخدام 
الكل�ور  غ�از  »داع�ش«  تنظي�م 
ض�د قواته�ا ف�ي هجوم بس�يارة 
»انها  المنظم�ة  مفخخ�ة. وقالت 
العراقية  على اتص�ال بالحكوم�ة 
وس�تدرس اي تقري�ر س�تتلقاه« 
في هذا الخصوص.وقالت منظمة 

»كونفليكت ارمامنت ريس�رتش« 
ف�ي  وخب�راء  الحكومي�ة  غي�ر 
ريس�رتش«  »س�هان  مجموع�ة 
اج�روا تحقيق�ات بالتنس�يق مع 
الق�وات الكردي�ة، ان�ه ت�م توثيق 
هجمات ش�نت في نهاية حزيران 
 22 او   21 ف�ي  البش�مركة  ض�د 
حزيران. واش�اروا الى هجوم اخر 
ض�د المقاتلين االكراد الس�وريين 
في وحدات حماية الشعب الكردي 

في محافظة الحسكة شمال .

      المستقبل العراقي/ عادل الالمي

في ظ�ل الظروف االس�تثنائية 
التي يم�ر بها البلد م�ن تظاهرات 
بالخدم�ات  مط���الب�ة  ش�عبية 
وتحس�ين المعيشة والقضاء على 
الفساد وإصاح العملية السياسية 
وعل�ى ض�وء حزمت�ي اإلص�اح 
الت�ي قدمها رئيس مجلس الوزراء 

حيدر العبادي وورقتي مقترحات 
الت�ي قدمه�ا رئيس  اإلصاح�ات 
مجل�س الن�واب س�ليم الجبوري، 
عقد مجلس القضاء األعلى جلسة 
اس�تثنائية، أمس االثنين، بحضور 
رئي�س الس�لطة القضائية مدحت 
المحمود وجميع األعضاء لمناقشة 
تطوير المسيرة القضائية«. وقال 
المتحدث الرس�مي باسم السلطة 

عبد الستار البيرقدار إن »المجلس 
ناق�ش تطوي�ر مس�يرة القض�اء 
»اتخ�اذ  إل�ى  مش�يراً  العراق�ي«، 
إن  ع�دة ق�رارات مهمة«.وأضاف 
»مجل�س القضاء األعل�ى قرر في 
جلس�ته إلغاء األم�ر اإلداري الذي 
يربط دوائر االدعاء العام برئاس�ة 

االستئناف«.
                التفاصيل ص3

الـقـضـاء يـفـعـل دور »اإلدعـاء الـعـام«
 ملحاربة الفساد

أعضاء مجلس القضاء يرفضون استقالة القاضي المحمود باإلجماع

منظمة حظر األسلحة تشعر بـ »قلق عميق« من كيمياوي »داعش«
ألمانيا تؤكد أن التنظيم استخدمه في العراق
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النزاهة البرلمانية تكشف عن تقديم أكثر 
من 90 ملف فساد يدين وزراء

»داعش« يحـرف أحــاديــث الــرســول »ص« 
ويجبر أئمة الموصل على تطبيقها

شورى كردستان يقرر
بقاء بـارزانـي فـي منصبـه 

وبكامل صالحياته

وزيـر الـنـقـل
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»داعـش« يـهـدد
بـتـدميـر قـواعـد جـويـة 

ص4بـريـطـانـيـة

آيتن عامر تنفي خبر حملها 
وتطلب ايقاف الشائعات
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الرتكامن هيددون: سنقطع طريق بغداد اذا لـم نتسلم وزارة
 بـدالً عـن حـقـوق االنـسـان

       بغداد / المستقبل العراقي

هددت مؤسسة »شيعة التركمان«، 
أم�س االثني�ن، بقطع الطري�ق الرابط 
بين كركوك وبغداد في حال عدم تسلم 
التركم�ان حقبي�ة وزاري�ة عوضاً عن 
وزارة حقوق االنسان التي الغيت بقرار 

من رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال�ت المؤسس�ة في بي�ان تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي«، نس�خة من�ه، 

إن�ه »ف�ي الوقت ال�ذي كان�ت تمر به 
الب�اد م�ن انهي�ار واضح ف�ي العديد 
المناط�ق  س�يما  المحافظ�ات  م�ن 
التركماني�ة من اعت�داء وتهجير وقتل 
بالطريقة الوحش�ية من قبل داع�ش، 
ب�رز له�ذه العصاب�ة ناحي�ة أنطلقت 
منها شرارة النصر المؤزر وهي ناحية 
آمرلي التركماني�ة والتي اثبتت دعمها 

للحكومة العراقية«.
»اس�تغربنا  المؤسس�ة  واضاف�ت 

م�ن ان حقيبة وزاري�ة واحدة للمكون 
حق�وق  )وزارة  وه�ي  التركمان�ي 
األنسان(، قد س�لبت من أيدينا، وكأننا 
لم نعطي شهداء ولم ندافع عن بلدنا«، 
مشيرة الى ان »البعض فعل مافعل من 
الظل�م ونراه اليوم يترب�ع على عرش 

الحكومة العراقية«.
وتابع�ت »ان ل�م يكن لن�ا دور في 
هذه الحكومة، فأننا وبش�ديد اللهجة 
نقولها لستم بحاجة لنا، أذاً نحن ايضا 

لس�نا بحاج�ة ال�ى ه�ذه الحكومة«، 
مه�ددة ب�«قط�ع الطري�ق بي�ن بغداد 
والمحافظ�ات الش�مالية أبت�داءا م�ن 
تاري�خ ه�ذا البي�ان ولحي��ن أرجاعنا 
ف�ي الحكوم�ة«. واك�دت المؤسس�ة 
انه »س�يتم ايضا س�حب جميع قواتنا 
المرابطة في جبهات القتال«، الفتة الى 
»اننا س�نضرب بيد م�ن الحديد كل من 

يسول نفسه لتهميش هذا المكون«.
وقرر رئيس الوزراء حيدر العبادي 

خ�ال االصاحات الت�ي اطلقها االحد 
المناص�ب  إلغ�اء   ،)2015 اب   16(
الوزارية للوزارات اآلتية: وزارة حقوق 
اإلنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، 
المحافظ�ات  لش�ؤون  الدول�ة  وزارة 
وشؤون مجلس النواب، وزارة الدولة، 
ان ذل�ك ج�اء بن�اًء عل�ى  مبي����ن�ا 
مقتضيات المصلحة العامة واس�تنادا 
الى المادة )78( من الدستور وتفويض 

مجلس النواب.

السيد السيستاين.. صامم العراق 
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
لوال السيد السيستاني لضاعت العملية 
السياس�ية ف�ي دهاليز السياس�يين الذين 
تاقفوه�ا كم�ا تاقفت االموية الس�لطة 
الكعب�ة.  والس�فيانية خ�راج  االس�امية 
ولوال الحشد الش�عبي الذي تشكل بفتوى 
االمام الكبير لكانت داعش تس�رح وتمرح 
في س�احة التحري�ر وتس�تعرض دباباتنا 
التي اس�تولت عليها على اسوار بغداد كما 
اس�تعرضت دباباتنا في الموصل بعد ليلة 

من سقوطها!.
لتحول�ت  السيس�تاني  الس�يد  ول�وال 
س�احات بغداد ف�ي ال2006 الى س�احات 
اع�دام عامة ف�ي اطار اكبر فتن�ة طائفية 
يش�هدها العراق على خلفي�ة ماجرى من 
العسكريين  االمامين  اس�تهداف معمارية 
في س�امراء من قبل تنظي�م القاعدة حيث 
حول االمام الفعل الطائفي الذي استهدف 
االم�ام والمعمارية الى فع�ل عاطفي من 
خ�ال حماية الوحدة االس�امية والدعوة 
الى التهدئة واطاق كلمة »انفسنا السنة« 
فف�وت الفرصة عل�ى التنظي�م والتطرف 
والطائفي�ة وكان الكواكب�ي ف�ي رؤيت�ه 
للوح�دة والخميني في تطلعه للمش�روع 
االصاح�ي والمهاتما غان�دي في عاقته 

باالمة العراقية.
الدكتاتورية  لب�����قي�ت  االم�ام  لوال 

التي نشأت في الواليتين اللتين مضتا 
الى ابد االبدين واتانا من يذكرنا بحكم 
التوريث القومي ولترحمنا على عدي 
وقصي والبعث العراقي مع ان هنالك 
من يتذك�ر البع�ث والبعثيين في عز 
عه�د الديمقراطي�ة العراقية الحالية 

بسبب غياب االمن وقلة الموارد والعطالة 
والبطالة واستمرار احتال التراب العراقي 
ومئ�ات الملفات المهمة عن الفس�اد الذي 

يضرب الباد من اقصاها الى اقصاها.
السيد الكبير هو صمام االمان والراعي 

االول للوحدة الوطنية ومش�روع االصاح 
فئاته�م  ب�كل  للعراقيي�ن  االول  واالب 
ومكوناته�م واليش�عر وه�و يتح�رك في 
هذا االطار ش�عور المرجعيات التفصيلية 
كأن  الديموقراطي�ة  المجتمع�ات  ف�ي 
يكون مرجع�ا لارثوك�وس ومرجعا اخر 

للكاثولي�ك وهو المعن�ى االكبر الذي يؤكد 
ق�درة االس�ام عل�ى ادارة الحي�اة العامة 
وق�درة المرجعيات الديني�ة المتنورة على 
طرح المش�روع االصاح�ي التغييري في 

اللحظات المناسبة.
وف�ي موضع آخ�ر، كان االم�ام صائبا 

وجائ�ت لحظ�ة الحقيق�ة وتوجهت االمة 
ال�ى صنادي�ق االقتراع وتدخ�ل في الوقت 
المناس�ب ومن�ع المس�الة السياس�ية ان 
تم�ر بنف�س المم�رات الس�وداء وافصح 
ع�ن تيار مجتمعي وديني وسياس�ي كبير 
يح�دد مواصفات المس�الة الرئاس�ية عبر 

المقبولي�ة الوطني�ة والكف�اءة ف�ي ادارة 
الدول�ة ونج�ح ف�ي تش�كيل اول حكومة 
عراقي�ة بهذه المواصف�ات العالية.وحين 
نراهن على الس�يد فاننا نراهن على القوة 
ف�ي ف�رض القان�ون والق�وة ف�ي تثبيت 
ش�رعية النظام الوطني والق�وة في ازالة 

مخلف�ات الدكتاتوري�ة والق�وة في تعزيز 
الس�يادة الوطنية وحمايتها م�ن العدوان 
عبر الحشد والفدائية العظيمة وهذا التاييد 
الكبي�ر ال�ذي تتحلى به المرجعي�ة الدينية 
في الحياة العراقية واالسامية والقوة في 
تس�ديد بنية النظام الوطن�ي المهدد دائما 

من قبل االرهاب.
اليوم يقف السيد في الواجهة ويتصدى 
من موقع�ه الديني والسياس�ي ومن بيته 
والثقاف�ة  الفك�ر  واريحي�ة  المتواض�ع 
االسامية المجيدة لظاهرة الفساد التي لم 
تعد تطاق في مؤسس�ات الدولة وكان في 
الحقيقة يراهن على السياس�ي في الدولة 
وض�ع حد لتل�ك الظاهرة لك�ن حين عجز 
المس�ؤول واالدارة والقي�ادة في التصدي 
لتلك الظاهرة توجه االمام الى قرار الثورة 
وانزال الجمهور الى التظاهر وكانت ساحة 
التحري�ر س�احة اق�رار الث�ورة وقراره�ا 

الوطني في التخلص من المفسدين.
والضمان�ة  الضمان�ة  ه�و  االم�ام  ان 
للسياس�ي عل�ى اس�تمرار الش�رعية التي 
باتت مهددة من قبله واليوم فان العراقيين 
مدع�وون ال�ى االلتفاف ح�ول راية االمام 
ومش�روعه وكنفه ودفىء فكره وقدرته 
على الفع�ل واماط�ة اللثام ع�ن الحقيقة 
كش�ف  ان  ال�ذي  االول  الرج�ل  وكون�ه 
الفس�اد صدقته االمة وس�ارت على نهجه 
واذا خاط�ب الجمه�ور في الع�راق توجه 
المايين من العراقيين الى الساحات 
لاعتراض على الفس�اد والمفسدين 
ومن يدق�ق في مجم�ل االصاحات 
الت�ي تحرك�ت بع�د حرك�ة التحرير 
يلح�ظ ان االمام هو الذي يس�تطيع 
ادارة الحياة العراقية وبيده المفتاح 
وليس بيد غيره لكن�ه يلتزم دائما وظيفة 
الموجه والمرشد ويترك المسالة لخيارات 
الناخ�ب العراق�ي ال�ذي يتمن�ى علي�ه ان 
يحس�ن اختي�ار نوابه وحكومته. س�اما 

لامام والف سام لعراق االمام.

االمام السيستاني هو الذي يستطيع إدارة الحياة العراقية وبيده مفتاحها وليس بيد غيره
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الربملان يصوت عىل تشكيل جلنة للتحقيق 
بسقوط االنبار

النزاهة الربملانية تكشف عن تقديم أكثر
 من 90 ملف فساد يدين وزراء

»داعش« حيرف أحاديث الرسول »ص« وجيرب أئمة 
املوصل عىل تطبيقها

السيد خامنئي: مرشوع تقسيم العراق وسوريا لن يتحقق

شورى كردستان يقرر بقاء بارزاين يف منصبه وبكامل صالحياته

      بغداد / المستقبل العراقي

كشف مسؤول إعام الحزب 
في  الكردس�تاني  الديمقراطي 
الموصل سعيد مموزيني، أمس 
اإلثني�ن، أن تنظيم »داعش« بدأ 
بنشر أحاديث نبوية »محرفة« 
في المساجد واالماكن العامة، 
مش�يرا الى أن التنظيم »اجبر« 
عل�ى  الموص�ل  مدين�ة  ائم�ة 

تطبيق هذه االحاديث.
وقال مموزيني، إنه »تنظيم 

داع�ش ب�دا من�ذ ي�وم الجمعة 
وتوزي�ع  بنش�ر  الماضي�ة، 
أحادي�ث  تحم�ل  كراس�ات 
النب�ي في المس�اجد واألماكن 
العام�ة بالموص�ل«، مؤكدا أن 
»داع�ش ق�ام بتحري�ف الكثير 
م�ن األحادي�ث المنش�ورة في 
مموزيني  وأضاف  الكراس�ة«. 
االئم�ة  أجب�ر  »التنظي�م  أن 
باإللت�زام وتطبي�ق األحادي�ث 
الواردة في الكراسة«، الفتا إلى 
أن »أغلبية األحاديث المنشورة 

تخدم مصالح داعش«.
يذك�ر أن مدين�ة الموص�ل 
تخضع لس�يطرة »داعش« منذ 
)10 حزي�ران 2014(، إذ تعاني 
من أزمة أمنية وإنسانية كبيرة 
نتيجة سعي التنظيم إلى فرض 
رؤيته »المتطرفة« على جميع 
نواحي الحياة في المدينة، فيما 
تتواصل الضربات الجوية على 
مواقع التنظي�م في المحافظة 
وغالبا ما تسفر مقتل وإصابة 

عدد من عناصره.

     بغداد / المستقبل العراقي

قال المرش�د االيراني آية الل�ه علي خامنئي، 
ان�ه لن يتم الس�ماح لتقس�يم العراق وس�وريا، 

معربا عن حزنه على شعب اليمن المظلوم.
وج�اء ذل�ك خال اس�تقبال س�ماحته، أمس 
االثني�ن، للمش�اركين ف�ي االجتم�اع الس�ادس 
للمجم�ع العالمي الهل البي�ت واالجتماع الثامن 
للجمعي�ة العامة التحاد االذاع�ات والتلفزيونات 
االس�امية.وقال قائ�د الثورة االس�امية خال 
اللق�اء، انهم وحس�ب اوهامهم تص�وروا بانهم 
س�يجدون طريقا عبر هذا االتف�اق الذي بالطبع 

ليس معلوم�ا مصيره – ليس معلوما المصادقة 
علي�ه هنا وال هن�اك –  للتغلغل ف�ي الباد، لكننا 

اغلقنا هذا الطريق، وسنغلقه بكل حزم.
واض�اف »انن�ا س�وف ل�ن نس�مح للتغلغ�ل 
االقتص�ادي االميرك�ي ف�ي الب�اد وال التغلغ�ل 
السياس�ي وال الثقافي، وس�نتصدى له بكل قوة 
– هذه الق�وة المتوفرة اليوم ولل�ه الحمد بقدر 
كبير«. واش�ار الس�يد خامنئي الى ان االميركان 
يحاول�ون بس�ط نف����وذه�م ف�ي المنطق�ة 
وتمرير مخططاتهم، ولكنن����ا لن نس�مح لهم 
بذلك وهم يس�عون الى تقس�يم العراق وسوريا 

وهذا لن يتحقق.

     بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر مجلس الش�ورى ف�ي اقليم كردس�تان 
العراق، أمس االثنين، بقاء رئيس االقليم مسعود 
بارزان�ي ف�ي منصبه لم�دة عامين حت�ى انتهاء 
ال�دورة البرلمانية الحالية، وفيما أكد أن بارزاني 
سيس�تمر بكامل صاحياته، اشار إلى أن القرار 

»استشاري وملزم«.

وق�ال مجلس الش�ورى ف�ي بيان، إن�ه »قرر 
خ�ال اجتم�اع بق�اء رئي�س اقلي�م كردس�تان 
مس�عود بارزاني في منصبه لم�دة عامين حتى 
انتهاء ال�دورة الحالية لبرلمان اقليم كردس�تان 

في العام 2017«.
واض�اف المجلس ان�ه »بموجب الق�رار فان 
بارزاني سيبقى في منصبه وبكامل صاحياته«، 

مشددا أن »القرار استشاري وملزم«.

     بغداد / المستقبل العراقي

العراقي،  الن�واب  صوت مجلس 
أم�س االثنين، بش�كل مبدئ�ي على 
تش�كيل لجن�ة للتحقي�ق بس�قوط 
محافظ�ة االنب�ار، مركزه�ا مدينة 
الرم�ادي،) 110 ك�م غ�رب بغداد(، 
بي�د تنظيم )داع�ش(.  وقال مصدر 
برلمان�ي، إن »مجلس النواب صوت 
خ�ال جلس�ته ال��14 م�ن الفصل 
التش�ريعي االول للس�نة التشريعية 
الثاني�ة الت�ي عق�دت، الي�وم، على 
تش�كيل لجن�ة للتحقي�ق بس�قوط 
محافظة االنبار بيد تنظيم )داعش( 
بش�كل مبدئ�ي«. وأض�اف المصدر 
الذي طلب عدم الكش�ف عن اسمه، 
أن »التصويت تم باالغلبية«. يذكر أن 
مجلس النواب العراق�ي عقد، أمس 
االثنين، جلس�ته ال�14 م�ن الفصل 
التش�ريعي االول للس�نة التشريعية 
الجب�وري  الثاني�ة برئاس�ة س�ليم 

وحض�ور 258 نائب�اً، فيم�ا تضمن 
ج�دول اعم�ال الجلس�ة التصوي�ت 
على ثاثة مشاريع قوانين والقراءة 
االول�ى والثانية لعش�رة مش�اريع 
قواني�ن، فيم�ا لم يص�وت المجلس 
عل�ى احالة تقري�ر لجن�ة التحقيق 
القض�اء  ال�ى  الموص�ل  بس�قوط 
دون قراءت�ه. يش�ار ال�ى أن تنظيم 
)داع�ش( يس�يطر على أه�م وأبرز 

م�دن األنبار من�ذ عام تقريب�اً على 
األح�داث والمع�ارك والمواجه�ات 
األمنية والعش�ائرية  الق�وات  بي�ن 
ومن أب�رز المناطق الت�ي هي تحت 
سيطرة التنظيم هي مدينة الرمادي 
والفلوج�ة والقائ�م الحدودي�ة بين 
العراق وسوريا وهيت وراوة ونواح 
أخرى منها كرم�ة الفلوجة القريبة 

من حدود العاصمة بغداد.

     بغداد / المستقبل العراقي

كشفت لجنة النزاهة في مجلس 
النواب ع�ن تقديم اللجن�ة أكثر من 
90 مل�ف فس�اد الى االدع�اء العام، 
فيما بينت أن الملف�ات تدين وزراء 

حاليين وسابقين.
وق�ال عضو اللجن�ة عبد الكريم 
عبطان خال حديثه لبرنامج »بربع 
»الس�ومرية  تبث�ه  ال�ذي  س�اعة« 
الفضائية«، إن »هيئة النزاهة قدمت 

99 ملف فساد  كوجبة اولى مؤخراً 
ال�ى االدعاء الع�ام العراقي توزعت 
على وجتبين ضملت الوجبة االولى 
60 ملفاً، والوجبة الثانية 33 ملفاً«، 
مبيناً أن »الملفات تتعلق بالكهرباء 
الوهمي�ة  والعق�ود  والس�ياحة 

والتسليح«.
»ه�ذه  أن  عبط�ان،  وأض�اف 
حاليي�ن  وزراء  تدي�ن  الملف�ات 
درج�ات  ع�ن  فض�ا  وس�ابقين، 
خاص�ة«، الفتاً في الوق�ت ذاته الى 

أن »التظاهرات تمثل نواقيس خطر 
للب�دء باالص�اح ال�ذي ين�ادي ب�ه 

الجميع«.
وكان المرجعي�ة الدينية رحبت، 
األخي�رة  باإلصاح�ات  الجمع�ة، 
الت�ي اعل�ن عنه�ا رئي�س ال�وزراء 
حي�در العبادي، وفيم�ا اعتبرت انه 
ال اصاح م�ن دون اصاح القضاء، 
ح�ذرت من أن الش�عب س�يكون له 
موقف مناس�ب من معرقلي عملية 

االصاح.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت س�رايا الجهاد احدى فصائل الحش�د الش�عبي 
المس�اندة للقوات االمني�ة في االنبار، أم�س االثنين، عن 
مقتل االرهابي »ابو عزام« مسؤول قاطع شمال الفلوجة 

ومعاونيه في قرية البوعكاش.
وج�اء ف�ي بي�ان لس�رايا الجه�اد الجناح العس�كري 
لحركة الجهاد والبناء المنضوية في الحش�د الش�عبي، ان 
قواته�ا قتلت اليوم االرهابي المدعو ابو عزام مع عش�رة 
م�ن معاونيه اثناء التص�دي لهجوم ش�نته مجموعة من 

االرهابيين شمال الفلوجة.
واشار البيان الى قوات الس�رايا احبطت الهجوم الذي 
قامت به المجموعة االرهابية واستطاعت قتل قائد القوة 
المهاجمة االرهابي ابو عزام وعش�رة ارهابيين، الفتا الى 
ح�رق عجلة ن�وع كيا تحمل مدفع رش�اش بعد معالجتها 
بصاروخ الكورنيت الحراري في قرية البو عكاش ش�مال 

الفلوجة.
وتسعى القوات االمنية العراقية في عمليات عسكرية 
بمش�اركة الش�رطة االتحادية والحش�د الش�عبي وابناء 
العش�ائر لتحري�ر المناط�ق الت�ي س�يطر عليه�ا تنظيم 
»داع�ش« االرهابي في المحافظة بعد احداث الموصل في 

حزيران من العام الماضي.

      بغداد / المستقبل العراقي

رأى نائ�ب رئي�س برلم�ان كردس�تان والقي�ادي في 
الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني جعف�ر ايمينكي، أمس 
االثنين، ان البرلمان ال يستطيع حسم مسألة رئاسة اقليم 
كردس�تان، مضيفا انه من دون التوافق لن تبقى للبرلمان 

اية شرعية.
وج�اءت تصريح�ات ايمينك�ي خال مؤتم�ر صحفي 
عقده باربي�ل، اكد فيه ان البرلمان اس�تمر في عمله لحد 
االن بفض�ل التواف�ق بي�ن كتله، مش�ددا على ان�ه ما كان 
للبرلم�ان ان يتعج�ل ف�ي تحدي�د موع�د انعقاد الجلس�ة 

الطارئة.
واش�ار الى ان مس�اعي االط�راف السياس�ية ما زالت 
مس�تمرة للتوصل الى توافق لحل مش�كلة رئاسة االقليم، 
مش�ددا على ان اي قانون ال يتم التوافق بش�أنه ليست له 

اية شرعية عند حزبه.
وكانت رئاس�ة برلمان كردس�تان قد عق�دت اجتماعا 
الي�وم وحددت فيه يوم االربع�اء المقبل موعدا لاجتماع 

الطارئ.

»رسايا اجلهـاد« تقتـل الداعشـي
 »ابو عزام« ومعه 10 من معاونيه

جلسة طارئة االربعاء بكردستان
والديمقراطي: الربملان يفقد رشعيته 

بـال تـوافـق
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، أمس االثنين، عن اس�تحداث هيأتين ف�ي الوزارة، االولى 
لذوي االعاقة والثاني�ة للحماية االجتماعية، مبينة انه تم تخصيص 1500درجة وظيفية لهاتين الهيأتين 

وحسب االختصاصات المطلوبة.
وقال المتحدث الرس�مي باس�م وزارة العمل عم�ار منعم إن »الوزارة اس�تحدثت هيأتين االولى لذوي 
اإلعاق�ة وهي�أة الحماية األجتماعي�ة، وهاتي�ن الهيأتين بحاجة ال�ى موظفين في اختصاص�ات معينة، 
واألدارة طالب�ت باربعة آالف درجة وظيفية وقد حصلت الموافق�ة على 1500 خالل العام الجاري بواقع 

750 درجه لكل هيئة«.
واضاف ان »الوزارة اس�تلمت طلبات التقديم بالنسبة لهيئة الحماية األجتماعية من عدة اختصاصات، 
علم النفس واالجتماع بايلوجي والخدمة األجتماعية والعلوم التربوية والنفس�ية والفلس�فة«، مبينا ان 
»المفاضلة ستكون على اساس النقاط من حيث اسبقية التخرج واألختصاص الدقيق، اضافة الى المعدل 

والحالة األجتماعية والخبرة«.

العمل ختصص 1500 درجة وظيفية

     المستقبل العراقي / فرح حمادي

ص�وت مجل�س الن�واب، أمس 
احال�ة  عل�ى  باالغلبي�ة  االثني�ن، 
التقري�ر النهائ�ي للجن�ة التحقيق 
بس�قوط مدينة الموص�ل عاصمة 
محافظ�ة نين�وى الش�مالية إل�ى 

القضاء من دون قراءته.
ق�د  التحقي�ق  لجن�ة  وكان�ت 
قدم�ت نتائج التقرير النهائي حول 
تداعي�ات س�قوط الموص�ل أمس 
األول وتم الكشف عن اسماء العديد 
م�ن المتهمي�ن وابرزه�م رئي�س 

الوزراء السابق نوري المالكي.
ويش�ير مل�ف التحقي�ق إلى أّن 
المالك�ي لم يمتل�ك تص�وراً دقيقاً 
ع�ن خط�ورة الوض�ع االمني في 
نينوى الن�ه كان يعتمد في تقييمه 
عل�ى تقاري�ر مضللة ترف�ع له من 
العس�كرية واالمنية  القيادات  قبل 
دون التأكد من صحته�ا وغالباً ما 
تكون هذه التقاري�ر عبر االتصال 
دون  بالق�ادة  المباش�ر  الهاتف�ي 

المرور بسلسلة المراجع. 
وأش�ار التقرير إلى أّن المالكي 
كان يختار قادة وآمرين غير اكفاء 
مورس�ت في ظل قيادته�م جميع 
أن�واع الفس�اد واخطرها تس�رب 
المقاتلي�ن او كما تس�مى بظاهرة 
ع�دم  إل�ى  إضاف�ة  الفضائيي�ن 
محاسبة العناصر االمنية الفاسدة 
من قبل القادة واالمرين والتي لها 
الدور االكبر في اتساع الفجوة بين 

االهالي واالجهزة االمنية.
الت�زام  ع�دم  التقري�ر  ويؤك�د 
الجي�ش  ق�درات  ببن�اء  المالك�ي 
العراقي الجديد والتوسع في تشكيل 
قطعات خارج السياق المتفق عليه 
دون االهتمام بالتدريب االساس�ي 
والتس�ليح النوع�ي والتركيز على 
الجانب العددي في القوة العمومية 
الكف�اءة  حس�اب  عل�ى  للجي�ش 
والتدريب والنوعي�ة وزيادة الرتب 

العالية خارج المالك وعدم مراعاة 
الضوابط والس�ياقات مما زاد في 

ترهل المؤسسة العسكرية.
وأش�ار إلى أّن المالكي لم يتخذ 
قراراً حاس�ماً بعد انهيار القطعات 
العسكرية في الموصل يوم العاشر 
م�ن حزي�ران ع�ام 2014 الع�ادة 
المنس�حبة،  للقطع�ات  التنظي�م 
وت�رك االم�ر مفتوحاً للق�ادة بأن 
يتخذوا ما يرونه مناس�باً امر غير 
صحي�ح إضاف�ة لكونه ل�م يصدر 
االوام�ر لمعاقب�ة المتخاذل�ي من 
الق�ادة االم�ر ال�ذي ادى النهي�ار 
القطع�ات ف�ي المناط�ق االخ�رى 

خارج محافظة نينوى.
بدوره، طال�ب المجلس االعلى 
االسالمي العراقي الحكيم الحكومة 
بتشكيل محكمة عسكرية مستقلة 
»الخون�ة«  ومحاكم�ة  لمحاس�بة 
مدين�ة  بس�قوط  المتس�ببين 

الموصل.
وقال النائ�ب عن كتلة المواطن 
النيابي�ة الممثلة للمجل�س االعلى 
محمد المس�عودي ف�ي بيان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »م�ا حص�ل بمدين�ة الموص�ل 
الت�ي  االمني�ة  لالنهي�ارات  بداي�ة 
حصلت في المناطق االخرى والتي 

كان�ت نتائجه�ا س�قوط المدين�ة 
الدواع�ش«.. مبينا  االرهابيين  بيد 
المقصرين  ان�ه »يج�ب محاكم�ة 
ع�ن  المس�ؤولين  والمتخاذلي�ن 
س�قوط الموص�ل والت�ي س�ببت 
االنهيارات حتى وصلت إلى صالح 
الدين واالنبار وغيرها من المناطق 
القريبة«. وأضاف المس�عودي انه 
»إضافة إلى سقوط مدينة الموصل 
هناك خسائر مادية وبشرية كبيرة 
ومنه�ا مج�زرة س�بايكر وتلته�ا 
سقوط الس�جر والصقالوية وهذا 
يدل عل�ى وجود تقصي�ر كبير من 
مجموعة م�ن القادة العس�كريين 

الذي�ن تش�كلت بحقه�م مجال�س 
تحقيقي�ة وص�درت بقس�م منه�ا 
للق�وات  الع�ام  القائ�د  مصادق�ة 
إحال�ة  نتائجه�ا  المس�لحة وم�ن 
مجموعة م�ن الضباط إلى القضاء 
المحاك�م  وبوج�ود  العس�كري 
العسكرية التي ننتظر منها ان تقوم 
بمس�ؤوليتها المناط�ة بها واتخاذ 

قرارات حول هذه االحاالت«.
وش�دد بالق�ول »نطال�ب كذلك 
بوجود مدعي عام يقع على عاتقه 
مسؤولية الدفاع عن االرواح والمال 
العام ومحاكمة الرؤوس المقصرة 
والمتخاذلة التي لم يمس�ها ش�ىء 

بل كرمت لتخاذله�ا من قبل القائد 
العام للقوات المس�لحة انذاك« في 
أش�ارة إل�ى المالكي ال�ذي يتصدر 

المدانين بسقوط المدينة.
لك�ن ائتالف متحدون برئاس�ة 
نائ�ب رئي�س الجمهورية اس�امة 
لجن�ة  تقري�ر  رف�ض  النجيف�ي 
مدين�ة  س�قوط  ف�ي  التحقي�ق 
الموصل لتضمنه اتهامات لمحافظ 
النجيف�ي  أثي�ل  الُمق�ال  نين�وى 
باالحداث. وق�ال االئتالف في بيان 
ان لجنة التحقيق الخاصة بسقوط 
الموصل لجنة سياسية غير مؤهلة 
للوصول إلى نتائج حقيقية تؤش�ر 

أسباب السقوط وتحدد المقصرين 
فع�ال فالعدد الكبير العضاء اللجنة 
ووالءاته�م  انتماءاته�م  وطبيع�ة 
واختصاصاته�م جع�ل االنح�راف 
واضح�ا باتجاه البحث عن ضحايا 

وليس البحث عن حقائق.
وأبدى اس�تغرابه »م�ن تجاهل 
واالرق�ام  الحقائ�ق  ل�كل  اللجن�ة 
واالح�داث والتوقيت�ات والجداول 
الت�ي زوده�ا به�ا اثي�ل النجيف�ي 
عب�ر جلس�ة اس�تغرقت اكث�ر من 
سبع س�اعات؟!، وكيف يكون هو 
مس�ؤوال وق�د س�لبت صالحياته 
كله�ا حتى انه ال يس�تطيع نقل او 
تحري�ك ش�رطي واح�د؟!، وكيف 
وهو المس�ؤول االداري يس�تطيع 
منع انهيار وهروب عشرات اآلالف 
من منتس�بي القطعات العسكرية 
والش�رطة االتحادي�ة ؟!« على حد 
قوله. وم�ن جهتهم ه�دد عدد من 
برلماني�ي دول�ة القان�ون بزعامة 
المالكي باالنس�حاب من البرلمان 
في حال بقي التقري�ر الذي رفعته 
داع�ش  باحت�الل  التحق�ق  لجن�ة 
لمدين�ة الموصل عل�ى ماهو عليه 
م�ن اتهامات لبع�ض قياديي دولة 
القانون وفي المقدمة منهم نوري 

المالكي رئيس االئتالف.
ودعا النائب ع�ن دولة القانون 
حس�ن الس�نيد ف�ي بي�ان صحفي 
كتلة دولة القانون إلى اتخاذ موقف 
واضح من تقرير اللجنة المس�يس 
بامتياز حتى لو ادى االمر إلى تقديم 
البرلمان..  اس�تقاله جماعية م�ن 
وق�ال ان » اللجنة ل�م تصوت على 
اي�ة توصيات وما ينش�ر ف�ي هذا 
االط�ار هو مجرد افتراضات مبنية 
عل�ى مواق�ف سياس�ية معروفة. 
وأض�اف ان التقري�ر لي�س ل�ه اية 
قيم�ة قانوني�ة وخض�ع لتأثيرات 
وضغوط سياسية واضحة ويحمل 
بصمة تعص�ب فئ�وي مقيت على 

حد قوله.

ملف سقوط املوصل عىل طاولة القضاء
إصرار دولة القانون على رفع اسم المالكي من تقرير البرلمان.. واتحاد القوى يحاول إبعاد التهم عن النجيفي

      سالم زيدان

يعتبر مل�ف إعمار الع�راق من األكثر 
فس�اداً في العالم إذ ما زالت البالد تعاني 
م�ن تدهور ف�ي البن�ى التحتي�ة بالرغم 
من صرف ملي�ارات الدوالرات عليها منذ 
ع�ام 2003 وحت�ى اآلن. هذا م�ا يؤكده 

االقتصاديون، وما تكشفه الوثائق.
وتول�ت الش�ركات التابع�ة لألحزاب 
السياس�ية الحاكم�ة، مس�ؤولية مل�ف 
إعمار العراق، فكانت النتيجة أن أصدرت 
هيئة النزاه�ة أوامر إلق�اء القبض بحق 
22 وزي�راً و335 مدي�راً عام�اً، جميعهم 
ينتمون لألحزاب السياس�ية الحالية التي 
تحكم البالد، بتهم فس�اد مال�ي وتمرير 

صفقات لشركات محلية وأجنبية. 
ويق�ول الخبي�ر االقتص�ادي، س�الم 
عادل إن »ملف اإلعم�ار يعد من الملفات 
األكثر فساداً في العراق، إذ نهبت مليارات 
الدوالرات ألن أغلب الشركات التي تولت 
إعم�ار البالد تعود لسياس�يين يحكمون 
الع�راق من�ذ ع�ام 2003 وحت�ى اآلن«. 
ويضيف أن »عدد مش�اريع إعمار العراق 
بلغ أكثر من عش�رة آالف مشروع بقيمة 
تج�اوزت 300 ملي�ار دوالر، لكن نس�بة 
إنجاز المش�اريع بلغت %5 وهي نس�بة 
تدل بش�كل واضح على حجم الفساد في 
الدول�ة العراقية«، مش�يراً إل�ى أن »نحو 
9500 مشروع لم ينفذ بالرغم من صرف 

الدولة األموال إلنجازها«.
ويتابع أن »هناك العديد من المشاريع 
رست لش�ركات محترمة تسعى إلى بناء 
البلد، لكن تع�رض أصحابه�ا للتهديدات 
ح�ال الش�روع بالعم�ل، مم�ا أدى إل�ى 

انسحابهم«، مضيفا أن »السياسيين بعد 
س�يطرتهم على مش�اريع الب�الد قاموا 
بتأسيس فضائيات وإعطاء مبالغ طائلة 
لفضائي�ات عراقي�ة وعربي�ة م�ن أج�ل 

دعمهم«.
ويبي�ن أن »العراق حصل على قروض 
تصل ل�200 ملي�ار دوالر منذ عام 2003 
م�ن أج�ل إقام�ة مش�اريع، ل�م تنعكس 

بش�كل إيجابي على أرض الواق�ع، إذ إن 
العديد من المش�اريع انطلق�ت فيها قبل 
عش�رة أعوام ول�م تنجز بالرغ�م من أن 
الفترة الزمنية إلنجازها تبلغ س�نتين أو 
ثالث س�نوات«.من جهة أخرى، يكش�ف 
االقتص�ادي العراقي، ماجد الصوري عن 
األموال التي صرفها العراق خالل األعوام 
الس�ابقة، قائ�اًل، إن »األرقام الرس�مية 

حتى عام 2014 تحدث�ت عن وجود أكثر 
من س�تة آالف مش�روع لم ينج�ز بقيمة 
228 تريليون دين�ار )190 مليار دوالر(، 
بينم�ا األرق�ام الت�ي تتح�دث ع�ن ملف 
إعمار العراق الذي أشرفت عليه الواليات 
المتحدة األميركي�ة خالل االحتالل بلغت 

202 مليار دوالر«.
ويبين أن »تقري�راً دولياً أظهر وجود 

أكث�ر م�ن 250 عراقي�اً يمتلك�ون ثروة 
مالية تبدأ من 30 مليون دوالر وتصل إلى 
مليارات ال�دوالرات، وهذه الثروة جاءت 
من خالل المشاريع الوهمية في البالد«. 
وحول حجم اإلنفاق في البلد منذ بداية 
النظ�ام السياس�ي الحال�ي، يقول عضو 
اللجنة المالية في مجل�س النواب، هيثم 
الجب�وري، إن »ميزاني�ات الع�راق خالل 

العشر س�نوات الماضية تبلغ 600 مليار 
دوالر، فالميزانية التش�غيلية التي تتوزع 
الموظفي�ن والمتقاعدين  كرواتب عل�ى 
بلغت 350 مليار دوالر، بينما الميزانيات 
االستثمارية بلغت 250 مليار دوالر التي 
ص�رف منه�ا 100 دوالر عل�ى القط�اع 
النفطي مما أدى إلى زيادة اإلنتاج بشكل 
ملحوظ، وصرفت 150 مليار دوالر على 

الكهرباء ومحافظات البالد«.
ويشير إلى أن »صرف أموال الميزانية 
ل�م يتم بالش�كل الصحي�ح، حيث صرف 
م�ا يق�ارب 100 مليار دوالر كاس�تثمار 
حقيقي والباقي س�يطر عليه الفس�اد«، 
مؤك�داً أن »أبواب الفس�اد عدي�دة، منها 
كشف تخميني عال وسوء تخطيط وكلف 
عالي�ة وإحال�ة المش�اريع إلى ش�ركات 
وزارة  باس�م  ناجحة«.المتح�دث  غي�ر 
التخطي�ط، عب�د الزه�رة الهن�داوي قال 
» ف�ي الس�نوات بعد ع�ام 2003 اعتمدنا 
االقتص�اد،  لتنمي�ة  الس�نوية  الخط�ط 
ولكن ف�ي ع�ام 2010 اعتمدن�ا الخطط 
الخمس�ية المتوس�طة المدى التي تضم 
العديد من المش�اريع للشركات العراقية 
واألجنبية لكنها توقفت بس�بب اإلخفاق 
ف�ي بع�ض الجوان�ب، باإلضاف�ة إلى أن 
تل�ك الفترة كان�ت البالد تح�ت االحتالل 
األميرك�ي، مم�ا جعلنا نوقفه�ا ونطلق 
خط�ة تنمية أخ�رى ع�ام 2017-2013، 
واجهت تحديات كبيرة أيضاً منها خروج 
مس�احة م�ن أرض العراق من س�يطرة 
الدولة، وهبوط أس�عار النفط«. ويضيف 
الهنداوي أن »الفساد الكبير الذي شهدته 
البالد يعتبر سبباً أساسياً في هدر الكثير 

من األموال«.

الـمــوازنــات أنـفـقـت أمـوال عـلـى 9500 مـشـروع »وهــمـي«
إعمار العراق.. هواء في شبك

القضاء يفعل دور »اإلدعاء العام« ملحاربة الفساد
      المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ف�ي ظل الظ�روف االس�تثنائية التي 
يم�ر به�ا البل�د م�ن تظاهرات ش�عبية 
مطالبة بالخدمات وتحس�ين المعيش�ة 
والقضاء على الفس�اد وإصالح العملية 
السياسية وعلى ضوء حزمتي اإلصالح 
التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر 
العبادي وورقتي مقترحات اإلصالحات 
التي قدمها رئيس مجلس النواب س�ليم 
الجب�وري، عقد مجل�س القضاء األعلى 
جلسة استثنائية، أمس االثنين، بحضور 
مدح�ت  القضائي�ة  الس�لطة  رئي�س 
المحم�ود وجمي�ع األعضاء لمناقش�ة 

تطوير المسيرة القضائية«.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة 
عبد الستار البيرقدار إن »المجلس ناقش 

تطوير مسيرة القضاء العراقي«، مشيراً 
إلى »اتخاذ عدة قرارات مهمة«.

وأضاف إن »مجل�س القضاء األعلى 
ق�رر في جلس�ته إلغ�اء األم�ر اإلداري 
الذي يربط دوائر االدعاء العام برئاس�ة 

االستئناف«.
الع�ام  االدع�اء  إلى«من�ح  وأش�ار 
االس�تقاللية في أداء مهام�ه على وفق 

القانون«.
ق�رر مجل�س  »كم�ا  أن�ه  وأوض�ح 
القض�اء األعل�ى ف�ي جلس�ته توجي�ه 
المحاك�م بض�رورة التعاون م�ع نقابة 
المحامي�ن واتح�اد الحقوقيي�ن وبقية 
المنظمات غير الحكومية في المجاالت 

ذات االختصاص«.
وتاب�ع بيرق�دار »تق�رر تفعيل دور 
الجرائ�م  تحري�ك  ف�ي  الع�ام  االدع�اء 

المرتكب�ة عل�ى الم�ال العام ف�ي بغداد 
والمحافظ�ات كاف�ة وإش�عار الجهات 
كاف�ة بتقدي�م االخب�ارات ح�ول ه�ذه 
الع�ام  االدع�اء  أعض�اء  إل�ى  الجرائ�م 

ومحاسبة من يمتنع عن اإلخبار«.
ولف�ت الى أن »الجلس�ة ش�هدت في 
نهايتها طل�ب القاضي مدحت المحمود 
بإحالته على التقاعد وغادر االجتماع«.

وأش�ار إل�ى أن »الجلس�ة اس�تمرت 
برئاس�ة نائب رئي�س المجلس للبت في 
طل�ب القاض�ي المحم�ود والتصوي�ت 
المجل�س  »أعض�اء  إن  وبي�ن  علي�ه«. 
أص�دروا ق�رارا باإلجم�اع برفض طلب 
القاضي المحمود، الن المصلحة العامة 
والعدال�ة ف�ي ه�ذه المرحل�ة تقتضي 
البقاء في مهامه رئيساً لمجلس القضاء 

األعلى والمحكمة االتحادية العليا«. 

القض�اء  »مجل�س  إن  إل�ى  الفت�ًا 
األعلى ق�رر تعيين القاض�ي هادي عبد 
الوهاب البياتي رئيس�اً الستئناف ديالى 

االتحادية«.
يذكر ان السلطة القضائية االتحادية 
أعلن�ت في وقت س�ابق عن »اس�تكمال 
قوانين مكوناتها، مؤكدة إرس�الها إلى 
مجل�س الن�واب عب�ر مجلس ال�وزراء 

لتشريعها.
المدون�ة  ه�ذه  إن  بيرق�دار  وق�ال 
االتحادي�ة  المحكم�ة  )قان�ون  تش�مل 
العليا، وقانون مجل�س القضاء األعلى، 
وقانون تنظيم شؤون القضاة وأعضاء 
االدع�اء الع�ام، وقانون جه�از االدعاء 
العام، وقانون هيئة اإلشراف القضائي، 
للس�لطة  العام�ة  اإلدارة  وقان�ون 

القضائية«.

أعضاء مجلس القضاء يرفضون استقالة القاضي المحمود باإلجماع



حاول الهرب إلى نيجيريا.. وأمسكه األمن اللبناني بسبب جوازه المزور

قرابة العاشرة والربع من صباح الجمعة، 
وصلت س�يارة األج�رة )بيضاء الل�ون( التي 
كان�ت تق�ّل خال�د العباس�ي م�ن بل�دة جدرا 
ف�ي س�احل إقليم الخ�روب الى مط�ار رفيق 

الحريري الدولي.
ناول خالد السائق المبلغ المطلوب، وتقدم 
الى البوابة الرئيس�ية، ثم الى أول حاجز ألمن 

المطار عند »السكانر« من جهة اليسار.
ووض�ع  العس�كري  ال�ى  أوراق�ه  ق�ّدم   
محفظت�ه أم�ام جه�از الكش�ف، وتولى أحد 
العس�كريين تفتيش�ه يدويا، وبع�د ذلك اتجه 
ص�وب »الكونتوار« التاب�ع للخطوط الجوية 
المصري�ة. انتظ�ر دوره، وأع�اد تقديم جواز 
س�فره وحجزه اإللكتروني، وناول الموظفة 
حقيبة واحدة، فيما حمل في حقيبة يد بعض 

األغراض، باالضافة الى هاتفه الخلوي.
 تقدم ذهاباً وإياباً، وعندما قاربت الساعة 
العاش�رة والنصف، وقف بالصف المؤدي الى 
أول حاج�ز لألم�ن الع�ام قبل خت�م جوازات 
الس�فر. ما ان قّدم جواز س�فره للعس�كري، 
حت�ى س�أله األخير: اس�مك خالد العباس�ي، 
أجابه نعم، فاستأذنه الدخول معه الى مكتب 

التحقيق المحاذي.
تبلّ�غ الضاب�ط المعني أن خالد العباس�ي 

صار موجودا في المكتب.
التقطت له أكثر من صورة، وتم ارس�الها 
بواسطة »الواتساب« الى الضابط المعني في 
مكتب المعلوم�ات في المديرية العامة لألمن 

العام.
 تكام�ل جه�د مختب�ر األم�ن الع�ام ف�ي 
المط�ار م�ع مكت�ب المعلومات، ف�ي الجزم 
بأن جواز س�فر خالد العباسي مزور )بشكل 
فاضح وخصوصا توقي�ع الضابط المفّوض 

من المدير العام لألمن العام(.
عنده�ا صار أمر توقيفه محس�وماً، ليبدأ 
البعد األمن�ي في المديرية العامة لألمن العام 

في المتحف.
الكبي�ر  الضاب�ط  تس�لم  ان  م�ا  هن�اك، 
الموق�وف خالد العباس�ي، حتى كان يخاطب 
المدير العام لألمن العام الموجود في مسقط 
رأس�ه بلدة كوثرية الس�ياد: مبروك س�يدي. 

أحمد األسير صار في ضيافتنا في المديرية.
قب�ل ه�ذه اللحظ�ة، كان�ت ق�د اتخ�ذت 
اجراءات في مطار بيروت وأروقته ش�اركت 
فيها ق�وة مؤلفة من 40 عس�كرياً من األمن 
العس�كري،  بلباس�ه  كان  بعضه�م  الع�ام، 
والبع�ض اآلخر بمالبس مدنية. انتش�روا في 

زوايا محددة لهم.

 قيل لهم قبل ذل�ك أن ثمة موقوفاً خطيراً 
اس�مه خالد العباس�ي وهو مته�م في جرائم 
إرهابية، وال بد من اج�راءات وقائية، مخافة 
أن يق�دم أح�د اإلرهابيين على تفجير نفس�ه 
بحزام ناس�ف في الخارج أو يح�اول اقتحام 

المطار.
المفارق�ة الالفت�ة لالنتباه أن ه�ذه القوة 
ل�م تتحرك م�ن أماكنها، ولم تص�در عنها أية 
حرك�ة تلفت انتباه المس�افرين ف�ي المطار، 
ول�م تعلم بأم�ر القاء القبض عل�ى المطلوب 
اال عندما ُطلب منها العودة الى مقر المديرية 

العامة في المتحف.
منذ س�تة أش�هر، تلقى األمن العام إشارة 

حول نّية أحمد األس�ير مغ�ادرة لبنان بأوراق 
م�زّورة ال�ى الخ�ارج، وقبل ثالثة اش�هر، تّم 
التأكد أن�ه مصمم على المغ�ادرة وهو اختار 
التوج�ه الى نيجيريا بس�بب إم�كان حصوله 
عل�ى تأش�يرة م�ن الس�فارة النيجيري�ة في 
بيروت )محلة بئر حسن( عبر إحدى شركات 
الس�فر، وم�ن دون الحاج�ة ال�ى الحض�ور 

شخصياً.
ت�ّم تش�كيل أكثر من مجموع�ة في األمن 
العام. مجموعات كانت تراقب حركة اتصاالت 

مشتبه بصلتها بأحمد األسير.
مجموع�ة كان�ت تتواصل م�ع مجموعة 
مخبري�ن في مناط�ق صيدا وإقلي�م الخروب 

والش�مال. مجموعة كانت تق�وم بوضع كل 
الص�ور الت�ي يمكن أن ينتحلها أحمد األس�ير 
عبر برنامج »فوتوش�وب« متطور )رس�مت 
عشرات الش�خصيات االفتراضية تبّين الحقا 
أن أحده�ا تطاب�ق م�ع صورته لحظ�ة القاء 

القبض عليه بنسبة تصل الى 90 في المئة(.
مجموعة كانت تدق�ق في األمن العام في 
رحالت الطيران والمس�افرين، خصوصا الى 

نيجيريا وعواصم أخرى.
وفيم�ا كان الجهد متمح�ورا حول كمين 
مط�ار بي�روت، كادت الصدفة تجعل األس�ير 
يقع في قبضة األمن العام اللبناني في مطلع 
هذا الش�هر، وذل�ك أثناء وج�وده في منطقة 

دوري�ات  تح�رك  مصادف�ة  ل�وال  ش�رحبيل 
عس�كرية لبنانية في المنطقة جعلت األسير 

يغير مكانه سريعا باتجاه عين الحلوة.
وق�د حم�ل أحم�د األس�ير مجموعة من 
س�فره  ج�واز  بينه�ا  الش�خصية،  األوراق 
الفلسطيني المزّور باسم خالد علي العباسي 
ووالدت�ه فاطم�ة وه�و م�ن موالي�د صي�دا 
1972،)رقم الوثيق�ة 251408(، وهو صالح 
لمدة ثالث س�نوات )أعط�ي بتاريخ 31 تموز 

2015 وصالح لغاية 30 تموز 2018(.
كما حم�ل بطاق�ة هوية م�زّورة خاصة 
بالالجئين الفلسطينيين، وفيها أنه من مواليد 

صيدا )1972( ومن سكان حي البراد.
 كما حمل جواز س�فره تاش�يرة سياحية 
ال�ى نيجيري�ا بدءا م�ن تاري�خ 10 آب 2015 

ولمدة شهرين من تاريخه.
قبل وصوله الى المطار، كان أحمد األسير 
ق�د أمضى 48 س�اعة في منزل أح�د مؤيديه 
ويدعى عبد الرحمن الش�امي ف�ي بلدة جدرا 
وقد تمت مداهمة الش�قة وتبين أن صاحبها 
قد توارى سريعا عن األنظار ما ان سمع بنبأ 
توقي�ف األس�ير، فتم احتجاز ول�ده الذي أكد 
خالل التحقيق أن األس�ير انطلق من منزلهم 

الى مطار بيروت.
كم�ا تم�ت مداهم�ة مركز عمل الش�امي 
وش�قة يملكها في بيروت، وتم�ت مصادرة 

أوراق وأجهزة كومبيوتر.
ووف�ق نجل عب�د الرحمن الش�امي، فإن 
األس�ير كان يقضي معظ�م وقته متنقال بين 
مخيم عين الحلوة )مع فضل ش�اكر( وصيدا 

القديمة.
وعلى قاع�دة التدقيق االضاف�ي )اعترف 
خال�د العباس�ي قبل وصول�ه ال�ى المديرية 
العام�ة لألمن الع�ام في المتح�ف بأنه أحمد 
األس�ير(، ت�م اس�تدعاء والدي األس�ير، وتم 
أخ�ذ عّينة من ال� »دي ان اي�ه« منهما تمهيداً 
الجراء فحوص�ات ومطابقته�ا مع الحمض 
النووي لألس�ير، وهي مهم�ة تحتاج الى 48 

ساعة تقريبا.
وفور وصول األسير الى مقر األمن العام، 
ش�رع المحققون بالتحقيق معه، من دون أن 
يتع�رض ال�ى أي ضغط حيث ق�دم معلومات 
عن بع�ض الش�قق وأماكن تخزين الس�الح، 
وعلى الفور باشر األمن العام حملة مداهمات 

خصوصا في صيدا وضواحيها الشرقية.
وفق األس�ير، فان�ه كان متوجه�ا برحلة 
للخطوط الجوية المصري�ة )مصر للطيران( 
الى مدينة أبوجا، تس�بقها محطة قصيرة في 
مصر، ال يغادر خاللها مطار القاهرة الدولي، 
عل�ى أن يك�ون ف�ي اس�تقباله عل�ى األرض 

النيجيرية عدد من األش�خاص )م�ن التابعية 
كل  تول�وا  مم�ن  والفلس�طينية(  اللبناني�ة 
ترتيبات اقامته وتخّفيه قبل انضمامه الحقا 
الى بع�ض مجموعات »القاع�دة« التي تقاتل 
في نيجيريا. وهذه النقطة استوجبت تواصالً 
س�ريعاً بين األم�ن العام وكل من الس�لطات 
المصري�ة والنيجيري�ة للتدقي�ق ف�ي هوي�ة 
األش�خاص الذين كانوا سيس�تقبلون األسير 

وإمكان تسليمهم للسلطات اللبنانية.
ووف�ق المدي�ر العام لألم�ن الع�ام اللواء 
عب�اس ابراهي�م »كن�ا أم�ام عملي�ة أمني�ة 
نموذجي�ة ونظيف�ة ج�داً ومتقن�ة وبالغ�ة 
الِحَرفي�ة، ول�م نتل�ق ف�ي كل مراحله�ا أي 
مس�اعدة من أي جهاز أمن�ي خارجي وال من 

أية جهات محلية وخصوصا فلسطينية«.
ونقل�ت صحيفة الس�فير عن�ه القول إنه 
ل�م يتس�لم حت�ى اآلن أجهزة بصم�ة العيون 
»لك�ن بصمة العين الوطنية أثبتت أنها بصمة 
ال تخط�ئ وال تحي�د عن ه�دف حماية األمن 
واالس�تقرار، ولذل�ك قل�ت وأك�رر أن حربنا 
ض�د االره�اب مس�تمرة وه�ي عن�وان هذه 

المرحلة”.
وأض�اف »األمن الع�ام في عمل�ه ال يقيم 
اعتب�ارا ألية مصلحة اال مصلح�ة لبنان العليا 
دولة وش�عباً، وأحمد األسير بإرهابه ونيرانه 
وحقده لم يميز بين لبناني وآخر س�واء أكان 
عس�كرياً أو مدنياً، من هن�ا أهمية اهداء هذه 
العملي�ة ألرواح أولئ�ك، ش�هداء معركة عبرا 
م�ن العس�كريين والمدنيي�ن وكل من تضرر 
بأرزاق�ه أو بقطع الطري�ق عليه، واذا كان قد 
تمك�ن يومه�ا من االف�الت من العدال�ة، فإن 
عي�ون األم�ن العام كان�ت ل�ه بالمرصاد في 

المرة الثانية”.
وإذا كان المدع�ي العام التمييزي القاضي 
س�مير حمود قد أكد أن األس�ير س�يحال إلى 
المحكمة العس�كرية« بش�أن قضي�ة أحداث 
عب�را باعتبارها الجهة التي تض�ع يدها على 
المل�ّف، فإن مص�دراً قضائياً رس�مياً قال إّن 
األس�ير لن يس�تجوب أمام قاض�ي التحقيق 
العسكري األول إال إذا ادعي عليه بتهم جديدة 
)كتزوير مس�تندات(، وإنما سينّفذ به رئيس 
المحكم�ة العس�كرية العميد خلي�ل إبراهيم 

وجاهياً، مذكرة التوقيف الصادرة بحّقه.
ول�م يس�تبعد المص�در أن يس�اق إم�ام 
»مس�جد بالل بن رباح« الس�ابق إلى الجلسة 
المخّصصة لمرافعات عدد من موقوفي عبرا 
غداً، إذا ما أرس�ل األمن العام إشعاراً بتوقيفه 
إل�ى »العس�كرية« قبل ه�ذا الموع�د، غير أن 
مص�ادر األمن الع�ام قالت إن ه�ذا األمر غير 

محسوم حتى اآلن.

أعتقال أمحد األسري من األلف إىل الياء

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت تركي�ا والوالي�ات المتحدة 
بطاري�ات  ستس�حب  واش�نطن  أن 
صواريخها من ط�راز “باتريوت” من 
تركي�ا ف�ي تش�رين األول المقبل، بعد 
تعزيزه�ا للدف�اع الج�وي التركي في 
مواجه�ة تهديدات النزاع في س�وريا، 
وذلك بعد يوم من إعالن برلين قيامها 

أيضاً بهذه الخطوة.
وج�اء في بي�ان ترك�ي - أميركي 
مش�ترك أن مهم�ة نش�ر الصواري�خ 
الت�ي تم�ت بتصريح من حلف ش�مال 
األطلسي س�تنتهي في تش�رين األول 
ول�ن يت�م تجديده�ا، إال أن الوالي�ات 

الصواريخ  المتحدة مس�تعدة إلع�ادة 
والعناصر المش�رفين عليها إلى تركيا 

خالل أسبوع إذا اقتضى األمر.
وج�اء ف�ي البي�ان أن الصواري�خ 
“س�تتم إعادتها إلى الواليات المتحدة 
حساس�ة  تحدي�ث  عملي�ات  إلج�راء 
تضمن أن تظ�ل الدفاعات الصاروخية 
مواجه�ة  عل�ى  ق�ادرة  األميركي�ة 
التهدي�دات العالمية وحماي�ة الحلفاء 

والشركاء، ومن بينهم تركيا”.
وأك�د البي�ان أن واش�نطن ال تزال 
ملتزم�ة “دع�م قدرات الدف�اع الجوي 
التركية بما فيها قدراتها ضد الصواريخ 

البالستية والتهديدات والمخاطر”.
وتأت�ي ه�ذه الخط�وة ف�ي وق�ت 

تستعد كل من تركيا والواليات المتحدة 
إلطالق عمليات منس�قة مشتركة ضد 
أه�داف تنظيم “الدولة اإلس�المية في 
العراق والشام” – “داعش” في شمال 

سوريا.
وذكر مسؤولون أميركيون وأتراك 
أن جيش�ي البلدين يعم�الن حالياً على 
تنس�يق اللوجس�تيات، وفور االنتهاء 
م�ن ذل�ك س�تبدأ عمليات ش�املة ضد 
“داعش”.ولج�أت تركيا إل�ى حلفائها 
ف�ي  لمس�اعدتها  “األطلس�ي”  ف�ي 
حماية حدودها بعدما س�قطت قذائف 
من س�وريا على مناطقه�ا الحدودية 
ف�ي تش�رين األول 2012 م�ا أدى إلى 
مقتل العديد من س�كان القرى في تلك 

المتحدة  الوالي�ات  المنطقة.ووف�رت 
بطاري�ات  س�ت  وألماني�ا  وهولن�دا 
باتريوت نش�رتها على ط�ول الحدود 

التركية مع سوريا.
وكان�ت ألماني�ا أعلنت أم�س أنها 
“باتري�وت”  صاروخ�ي  ستس�حب 
الع�ام  نش�رتهما ف�ي تركي�ا مطل�ع 
المقبل.وأصبحت صواريخ “باتريوت” 
التي كانت تستخدم كصواريخ مضادة 
للدف�اع  الي�وم  تس�تعمل  للطائ�رات، 
ع�ن األجواء م�ن خالل رص�د وتدمير 
الصواري�خ ف�ي الجو. ونش�ر “الحلف 
األطلس�ي” صواري�خ “باتريوت” في 
تركي�ا خالل حرب الخلي�ج األولى في 

العام 1991 والثانية في العام 2003.

واشنطن وبرلني تسحبان صواريخ الـ »باتريوت« من تركيا

   بغداد / المستقبل العراقي

الربيطانيون يطالبون
حكومتهم باعتقال نتنياهو 

فور قدومه اىل بالدهم
     بغداد / المستقبل العراقي

عشرات اآلالف من الْبريطانيين 
يوقعون عريضة برلمانية تطالب 
حكومتهم باعتقال رئيس الوزراء 
اإلس�رائيلّي بنيامين نتنياهو في 
ح�ال قدومه إل�ى بالده�م، على 
اتهامه بارت�كاب جرائم  خلفي�ة 
الفلس�طينيين، ومن  حرب ض�د 
المقرر أن يص�ل االخير إلى لندن 
الشهر المقبل كضيف على نظيره 

البريطاني. 
العريض�ة الت�ي نش�رت على 
للبرلم�ان  االلكترون�ي  الموق�ع 
البريطان�ي تمكن�ت خ�الل ثالثة 
أي�ام من جمع اكثر من خمس�ين 
أل�ف توقي�ع وف�ي ح�ال نجحت 
ف�ي جمع مئ�ة ألف توقي�ع فإن 
البرلمان يصبح ملزما بمناقش�ة 
القضية اعتقال نتنياهو ما يعني 
ان رئيس الحكومة االسرائيلية قد 
يكون اختبار الش�ارع والبرلمان 

البريطاني.
العريضة ضد نتنياهو سبقها 
وزي�ري  ض�د  مماثل�ة  حم�الت 
الدفاع الس�ابقين شاؤول موفاز 
وإيهود باراك لكن تدخل الحكومة 
البريطانية ح�ال دون اعتقالهما 
وال يب�دو ان االمر س�يختلف مع 
نتنياه�و لو طرح�ت قضيته في 
البرلم�ان لكنه�ا م�ن دون ش�ك 
س�تضع لندن مج�ددا في موقف 

حرج.
بالرغم م�ن متان�ة العالقات 
إالّ  واس�رائيل  بريطاني�ا  بي�ن 
المتزاي�د  الش�عبي  الرف�ض  أن 
لممارس�ات اس�رائيل االجرامية 
بح�ق الفلس�طينين، ب�ات يحرج 
لندن خصوصاً بعد تزايد حمالت 
مقاطع�ة البضائ�ع االس�رائيلية 
والدعوى القضائية المقدمة ضد 
الق�ادة االس�رائيلين الرتكابه�م 

جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

»داعش« هيدد بتدمري قواعد جوية 
بريطانية

     بغداد / المستقبل العراقي

كشفت صحيفة “صنداي تايمز” 
الهجم�ات  قائم�ة  أن  البريطاني�ة 
الفردية التي ُيخّطط تنظيم “داعش” 
لشّنها في بريطانيا تضّم أربعة قواعد 

للقوات الجوية.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن القائم�ة 
التي وضعها زوج�ان بريطانيان في 
س�وريا تضم اربع�ة قواع�د للقوات 
اثنت�ان  بينه�ا  البريطاني�ة  الجوي�ة 
الجوي�ة األميركية،  القوات  تديرهما 
مشيرة إلى أن القائمة ُتحّرض عناصر 
التنظيم والمتعاطفين معه على شّن 
هجم�ات “الذئب المنفرد” عليها مثل 
الهج�وم ال�ذي اس�تهدف ل�ي ريغبي 
خ�ارج معس�كر للجي�ش البريطاني 

جنوب لندن قبل عامين.
وأوضح�ت الصحيفة أن هناك 12 
عنصراً يعملون أو عملوا س�ابقاً في 
هذه القواعد على قائمة المستهدفين 
التي تضّم مس�ؤولين ديبلوماس�يين 
التي  المعلومات  وعسكريين حس�ب 

ُسّربت لإلعالم األسبوع الماضي.
القائم�ة  أن  الصحيف�ة  وتابع�ت 
أعّدها تنظيم أطلق على نفس�ه “فرع 
القرصن�ة التابع للدولة اإلس�المية” 
وال�ذي ُيعتق�د أن مدي�ره ه�و جنيد 
حس�ين، قرصان المعلومات وأجهزة 
الكمبيوتر البريطاني البالغ من العمر 
21 عاماً والبريطانية سالي جونز 46 

عاماً.
جون�ز  أن  الصحيف�ة  وذك�رت 
تحّول�ت لإلس�الم وتزّوجت حس�ين 
عندم�ا توّجها إلى س�وريا لالنضمام 

ل�”داعش” في العام 2013.
وأك�دت الصحيفة أن األش�خاص 
الُمدرجين ضمن القائمة ُوّجهت إليهم 
رس�ائل إلكتروني�ة تحذيري�ة تقول: 
“ُنحّذرك�م نحن ننقل بياناتكم لجنود 
الخليفة الذين سيستهدفون أعناقكم 

قريباً بإذن الله على أراضيكم”.
القائمة  أن  الصحيف�ة  واعتب�رت 
حس�ب “الدولة اإلسالمية” تأتي كرّد 
عل�ى اس�تهداف المقات�الت الغربية 

المسلمين في سوريا والعراق.

دونالد ترامب: السعودية تستغل أمريكا وجیب أن تدفع الثمن

السعودية حترق املليارات من خمزوهنا املايل

     بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب الملیاردیر دونالد ترامب  احد المرش�حین 
الجمهوریی�ن المحتملي�ن ف�ي انتخاب�ات الرئاس�ة 
األمريكية أن تدفع السعودية قيمة ما أسماه خدمات 
ومس�اندة تقدمه�ا الوالي�ات المتحدة له�ا، مدرجاً 
المملكة ضمن قائمة من الدول ادعى أنها “تس�تغل” 

الواليات المتحدة.
وكان ترام�ب، ق�د اته�م دوالً مث�ل المكس�يك، 

والياب�ان، والصي�ن بأنها ترهق بالده، ثم ضم اس�م 
المملك�ة ضمن تل�ك المجموعة وذلك خ�الل مقابلة 
بث�ت األح�د على ش�بكة )ان بى س�ى( ف�ي برنامج 
“واج�ه الصحافة”، مطالباً المملك�ة والتي وصفها 
بالدول�ة الغنية بالنفط، بأن تدفع أمواالً ألمريكا بعد 
أن قدم�ت لها خدمات وس�اندها الش�عب األمريكي، 
حس�ب زعمه، وأن أمريكا لم تحصل على أي ش�يء 
مقاب�ل ما قدمته للمملكة.ووص�ف ترامب العالقات 
المالية بين الس�عودية والواليات المتحدة بأنها عفا 

عليه�ا الزمن، وبأن الس�بب الرئيس�ي للعالقات مع 
المملكة هو الحاجة إلى النفط، مدعياً أن أمريكا اآلن 
ليس�ت بحاجة إلى النفط كثيراً، بل ويمكن أال تحتاج 
إلي�ه على اإلطالق.وعلى الرغم من ه�ذا النقد، إال أن 
ترام�ب تردد في الدعوة إلى االبتعاد عن الس�عودية، 
بش�كل كامل، مش�يراً إل�ى التعاون الحاصل بش�أن 
الحرب في اليمن.یذکر أن ما تس�تورده أمريكا حالياً 
من المملكة أكثر من مليون برميل من النفط يومياً، 

حسب موقع  وزارة الخارجية األميركية.

     بغداد / المستقبل العراقي

 قال�ت صحیف�ة اإلندبندنت في 
مقال لها االثنین، إن المملکة العربية 
الس�عودیة تح�رق الملي�ارات م�ن 
مخزونها المالي بشكل غير مسبوق 
للحفاظ على س�عر النف�ط المتدني 
“50 دوالرا للبرمي�ل” وف�ي نف�س 
الخاصة  تلب�ي االحتياج�ات  الوقت 

بحربها على اليمن ودمشق.
الصحيف�ة موضوع�ا  ونش�رت 
مطوال على صفحتين في عدد اليوم 
تحت عنوان “ال�دول النفطية تلقى 

بالملي�ارات م�ع تغير مح�ور القوة 
الدولي”.

وتضي�ف الجري�دة أن المملك�ة 
النق�دي  االحتياط�ي  تس�حب م�ن 
دوالرأس�بوعيا  ملي�اري  األجنب�ي 
لتغطية نفقاتها منذ شهر سبتمبر/

أيلول 2014 وحتى يونيو /حزيران 
2015 وهو ما أدى العالن مؤسسة 
النقد المركزية السعودية انخفاض 
قيم�ة االحتياطي النق�دي من 746 
ملي�ار دوالر إل�ى 672 ملي�ار دوالر 

خالل أقل من 9 أشهر.
المملك�ة  إن  الجري�دة  وتق�ول 

الت�ى تق�ود منظمة ال�دول المصدر 
للنفط “أوبك” بحك�م الواقع وأكبر 
مص�در للنف�ط ف�ي العال�م ع�رف 
عائ�دات  بع�ض  اس�تخدام  عنه�ا 
المخاطر االجتماعية  النفط لتجنب 
حي�ث انه�ا قام�ت بزي�ادة الرواتب 
للموظفين الس�عوديين م�ع اندالع 
“الربيع العربي” عالوة على تحسين 
الخدمات االجتماعية وهو ما كلفها 

أكثر من 130 مليار دوالر.
وتوض�ح الجري�دة أن ع�ددا من 
الخب�راء يعتق�دون أن المملكة هي 
الت�ي تس�ببت ف�ي خس�ائرها هذه 

خف�ض  مس�بقا  رفضه�ا  بس�بب 
مس�توى االنت�اج العالم�ي للنف�ط 
ف�ي منظمة “أوب�ك” وهو م�ا أدى 
النخفاض س�عر البرمي�ل من 104 

دوالر إلى 50 دوالر فقط.
ويرى الخب�راء أن المملكة كانت 
تح�اول خف�ض األس�عار العالمية 
للنف�ط للضغ�ط عل�ى المنافس�ين 
ومحاول�ة إنهاك روس�يا لكن األمر 
أثر على العالم بأسره من الصين إلى 
فنزويال وحتى روسيا التى تخسر 2 
ملي�ار دوالر لكل انخف�اض مقدارة 

دوالر واحد في سعر برميل النفط.
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         المستقبل العراقي / وكاالت

اع�دم ثالث�ة رسيالنكي�ني وم�ري أم�س االثنني 
يف الس�عودية بتهم�ة القت�ل، وفق ما اعلن�ت وزارة 
الداخلي�ة يف بي�ان نرشته وكال�ة االنباء الرس�مية.

وبحس�ب بي�ان لل�وزارة، فقد اع�دم الرسيالنكيون 
الثالثة يف جدة بغرب البالد بعد ان ادينوا بقتل مواطن 
س�عودي بعد "دخول منزله عنوة وس�لب مبلغ من 

املال منه".ويف بيان آخر، اكدت الوزارة اعدام املري 
جمعة عبدالحميد احمد عيل يف املنطقة الرشقية بعد 
ادانت�ه بقتل مواطنه احمد فتحي محمد عبدالرحيم 
بطعنه وذبحه "اثر خالف بينهما".وبذلك، يرتفع اىل 
120 عدد االش�خاص الذين تم اعدامهم هذا العام يف 
السعودية مقابل 87 العام 2014.وتعاقب السعودية 
باالع�دام جرائم االغتصاب والقتل والردة والس�طو 

املسلح وتجارة املخدرات وممارسة السحر.

اعدام ثالثة رسيالنكيني ومرصي يف السعودية 
         المستقبل العراقي / وكاالتبتهمة القتل

م�ات 40 مهاجرا غ�ر رشعي اختناقا 
يف عرض البحر األبيض املتوسط كانوا 
عىل متن قارب مكتظ يحاول الوصول 
إىل السواحل األوروبية، حسب البحرية 

اإليطالية.
وأنق�ذت البحرية اإليطالي�ة نحو 320 
مهاج�را عندما اعرتضت القارب قبالة 

السواحل الليبية.

غرف�ة  يف  محش�ورين  القت�ىل  وكان 
املحرك أس�فل ق�ارب الصي�د. وُيعتقد 
أن املهاجرين ماتوا بعدما استنش�قوا 
الدخ�ان ال�ذي كان ينبع�ث من محرك 

القارب، حسب قائد سفينة اإلنقاذ.
وقال�ت وكالة األنباء اإليطالية، أنس�ا، 
إن القارب كان عالقا عىل بعد 21 ميال 
بحري�ا من الس�واحل الليبي�ة ويحمل 

حوايل 400 مهاجر غر رشعي.
وكتب�ت البحري�ة يف تغري�دة نرشته�ا 

توي�رت  موق�ع  ع�ىل  صفحته�ا  ع�ىل 
اإليطالية  باللغة  للتواصل االجتماع�ي 
أن الس�فينة س�يجاال فولغويس قادت 
أحدث عمليات اإلنقاذ السبت ونجحت 

يف إنقاذ العرشات.
وأعلنت البحرية اإليطالية أنها نس�قت 
عمليات إنقاذ نحو 1700 شخص يوم 

الثالثاء املايض فقط.
ويقول مس�ؤولون أوروبيون إن محنة 
املهاجرين الذين بلغ عددهم نحو 250 

ألف شخص هذه السنة بحثا عن حياة 
أفضل تجاوزت كل الحدود.

وأضافوا أن تلك املشكلة أضحت تحتاج 
إىل حل "أكثر من عاجل".

وتق�ول األم�م املتح�دة إن أكث�ر م�ن 
2000 مهاجر ماتوا هذه الس�نة وهم 
محاول�ة  يف  البح�ر  عب�ور  يحاول�ون 

للوصول إىل السواحل األوروبية.
ويق�ول مراس�ل بي ب�ي يس، يف روما، 
جيمس رينولدز، إن الرحلة التي يقوم 

بها املهاج�رون أضحت أخطر رحلة يف 
العالم.وقال رئيس الوزراء الربيطاني، 
ديفيد كام�رون، يف مقابلة مع بي بي 
يس نيوز إن الحكومة الربيطانية تهدف 
إىل منع املهاجري�ن غر القانونيني من 

"الدخول عنوة إىل بريطانيا".
وأض�اف كامرون أن اململك�ة املتحدة 
تأخذ نصيبها العادل من طالبي اللجوء 
لكنه أض�اف أنه يريد من�ع الناس من 

الدخول إىل بريطانيا "بدون إذن".

موت 40 مهاجرًا غري رشعي اختناقًا قبالة السواحل الليبية

         المستقبل العراقي / وكاالت

ص�دق الرئي�س امل�ري عب�د الفت�اح 

الس�ييس عىل قانون مكافح�ة االرهاب 

الذي نص عىل عقوبة االعدام ملن ينشئ 

أو يدير أو يمّول جماعة إرهابية، وفرض 

غرام�ة ثقيل�ة ع�ىل الصحافي�ني الذين 

ي�وردون معلوم�ات تناق�ض البيان�ات 

الرسمية بشان االعتداءات.

وكان الس�ييس وعد غداة اغتيال النائب 

الع�ام هش�ام ب�ركات يف 29 حزي�ران 

بتشديد القوانني "ملكافحة االرهاب".

وتلت ه�ذا االعتداء عدة اعتداءات اخرى 

كب�رة ملس�لحني اس�الميني متطرف�ني 

يف ش�به جزيرة س�يناء اثارت تغطيتها 

االعالمية غضب الجيش.

وافاد الجيش حينها عن مقتل 21 جنديا 

يف حني نرشت وسائل اعالم حصيلة اكرب 

نقال عن مصادر امنية.

وينص القان�ون الذي ن�رش يف الجريدة 

الرس�مية مس�اء االح�د وص�دق علي�ه 

الس�ييس الس�بت، عىل غرامة من 200 

ال�ف اىل 500 ال�ف جني�ه )ب�ني 23 الفا 

و58 ال�ف يورو( لكل م�ن يبث او ينرش 

معلومات "غر حقيقية" عن االعتداءات 

او العمليات ضد املقاتلني االسالميني.

وتدافع الحكومة ومؤيدوها عن القانون 

وت�رى في�ه رضورة ملواجه�ة هجمات 

املتشددين التي أسفرت عن مقتل املئات 

من رجال الرشط�ة والجيش منذ إعالن 

القوات املس�لحة عزل الرئيس الس�ابق 

محمد مريس املنتم�ي لجماعة اإلخوان 

املس�لمني ع�ام 2013 إث�ر احتجاجات 

حاشدة عىل حكمه.

وتعالت األصوات املؤي�دة للقانون الذي 

ستنشأ بموجبه محاكم خاصة للتعامل 

مع قضايا اإلرهاب.

ويرى معارض�و القان�ون ان الغرامات 

اىل غل�ق منش�ورات  ان ت�ؤدي  يمك�ن 

صغرة وردع وس�ائل االعالم عن العمل 

بشكل مستقل.

ع�ىل  ن�ص  القان�ون  م�رشوع  وكان 

عقوبة بالس�جن عامني عىل االقل. لكن 

الحكومة تخلت عن ذلك بسبب معارضة 

الصحافيني املريني.

يف املقاب�ل اضي�ف بن�د يتي�ح للمحاكم 

"ان تق�ي بمن�ع املحك�وم علي�ه من 

مزاول�ة املهنة ملدة ال تزيد عن س�نة اذا 

وقعت الجريم�ة اخالال باصول املهنة". 

وخ�ال البند من االش�ارة تحدي�دا ملهنة 

الصحافة.واث�ار هذا القان�ون مخاوف 

من ان يجد الصحافيون انفس�هم امام 

املحاكم بسبب مهنتهم.

وبحس�ب مس�ؤولني حكومي�ني فان�ه 

ملحاكمة صحافيني بموجب هذا القانون 

الجديد يش�رتط القان�ون الجديد اثبات 

نيتهم يف بث اخبار كاذبة.

ون�ص القان�ون ع�ىل عقوب�ة االع�دام 

لالش�خاص املدان�ني بانش�اء منظم�ة 

"ارهابية" او "ادارتها او تمويلها".

مرص تصدر قانون مكافحة اإلرهاب بعقوبات »غليظة«
يعدم من يشكل مجموعة إرهابية

وزارة الزراعة
مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة

اعالن رقم 52 لسنة 2015
تعل�ن  مديري�ة  الزراعة يف محافظة بغ�داد الرصافة / 
لجنة تاجر االرايض الزراعية باملزايدة العلنية عن اعالن 
تاجر املساحة املبينة اوصافها ادناه يف قضاء املدائن / 
ناحية الوحدة  باملزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل  والقانون 35 
لس�نة 1983 والقرار 44 لس�نة 1997 يف اليوم الثالثني 
م�ن اليوم التايل للنرش االع�الن  يف الصحيفة يوم العمل 
ال�ذي يلي�ه يف ح�ال مصادف�ة  املوعد عطلة وس�تكون 
املزايدة  يف الساعة العارشة صباحا يف مقر شعبة زراعة 
النه�روان   وللتفاصيل مراجعة مق�ر مديريتنا لالطالع 
عىل ال�رشوط وتقدي�م املستمس�كات املطلوب�ة ودفع 
التامينات القانونية البالغة 20% من  القيمة التقديرية 
من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 

اجور نرش االعالن.

مدير الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة 
اىل املدعى عليهم املذكورين يف الجدول ادناه :

اقامت املدعية جميلة مجيد  حس�ن الدعوى البدائي�ة املرقمة 382/ب/2015 ضدكم تطلب فيها الحكم 
بتصفية الوقف الذري للعقار تسلسل 5/74 كوت الحجاج بيعا وتسليم بدل البيع عليكم بموجب القسام 
الرشعي املرقم  657 يف 1974/6/14 الصادر من محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة وملجهولية محل 
اقامتكم وحسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي ملنطقة  قضاء ابي الخصيب قررت املحكمة 
تبليغك�م اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافع�ة املصادف يوم 2015/9/7 ويف 

حالة عدم حضوركم او ارسال من ينوب عنكم قانونا فسوف تجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا .

القايض حممد قاسم عبود
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رقم 
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المساحة 
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المواصفات
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فق�دت  مني هوية غرف�ة تجارة البرة 
باسم )اسعد نجم عبد الله (عىل من يعثر 
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مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة البرة

العدد: 118/ب/2015   
التاريخ: 13 / 8 / 2015 

اعالن
املدعي / حميد خضر محسن

املدعى عليهم : محم�د وحمدية وكريمة 
ونعيمة ابناء خضر محسن 

تبيع محكمة بداءة البرة العقار تسلسل 
مس�احته   الكب�ر  الرب�اط   175  /  259
املوفقي�ة  463,60م2  يق�ع يف منطق�ة 
االمالك يقع عىل شارعني رئييس محاذي 
لنه�ر االصمعي وش�ارع فرع�ي واجهة 
الدار ومدخلها الرئييس  يطل عىل الشارع 
الفرعي وهو عبارة عن دار س�كن مؤلفة 
من طابقني مفرز فيها مش�تمل بصورة 
غر رسمية الدار االوىل الرئيسية مشغولة 
من قبل املدع�ى عليه االول محمد خضر 
يحوي غرفة اس�تقبال وهول وغرفة نوم 
وحمام ومرفق صح�ي وغرفة يف الطابق 
العلوي مبنية من الثرمس�تون مع وجود 
هي�كل لغرفت�ني فق�ط ثبت�ت جدرانه�ا 
ونصبت شبابيكها دون وجود سقف الدار 
مبنية من الطابوق مسقفة بالكونكريت 
املس�لح درجة عمرانها قديمة وان شاغل 
ال�دار املدع�ى عليه محم�د خضر يرغب 
بالبق�اء كمس�تأجر بعد البيع املش�تمل 
يح�وي غرفة اس�تقبال وه�ول ومطبخ 
وحم�ام ومرفق صحي مبني�ة من البلوك 
وغرفة نوم من ضمن الدار االصلية البناء 
من البلوك مس�قف بالش�يلمان املشتمل 
مش�غول من قب�ل املدع�ي حميد خضر 
مم�ن له رغب�ة بال�رشاء مراجع�ة هذه 

املحكمة 
 ودف�ع التامينات القانونية بنس�بة %10 
من القيمة املقدرة للعقار البالغة ستمائة 
وتس�عمائة  ملي�ون  وثالث�ون  وتس�عة 
وستة وخمس�ون الف وستمائة وخمسة 
وع�رشون دين�ار   وبص�ك مص�دق م�ن 
املزاي�دة  وس�تجري  حكوم�ي  م�رف 
الس�اعة الثاني�ة ع�رش من ظه�ر  اليوم 
الخام�س ع�رش   الت�ايل  للن�رش  واجور 

املناداة عىل املشرتي.  
القايض

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرة

التاريخ:13 /2015/8 
العدد:4005/ش/2015

اعالن للمدعى عليها
)امل عايص زاده(

اق�ام املدع�ي  ) حس�ام س�هيل نج�م(  
الدع�وى     الرشعي�ة      املرقم�ة 4005/

ش/2015  ض�دك يطل�ب فيه�ا اثب�ات 
زواج�ه من�ك  وملجهولي�ة  مح�ل اقامتك 
حس�بما ورد رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املجل�س البلدي ملنطق�ة حي الرشطة  لذا 
قرر تبليغك اعالنا    بصحيفتني     محليتني 
يوميت�ني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
 2015/8/30 املرافع�ة  ي�وم  صب�اح 
وبعكس�ه س�وف تجري املرافع�ة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض
حيدر عاشور حيدر

��������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرة

رقم االضبارة: 1116 / 2015 
التاريخ :2015/8/8

اىل املنفذ عليه/ ظافر خلف محسن
لقد تحقق لهذه املديرية من   خالل رشح 
القائم بالتبليغ ومصادقة مختار املجلس 
البل�دي ملنطقة الرباضعي�ة    انك مجهول 
مح�ل االقامة ولي�س لك موط�ن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واس�تنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ الب�رة    خ�الل خمس�ة ع�رش 
يوم�ا تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 
باج�راءات التنفيذ الج�ربي وفق القانون 
علما انك مدي�ن بمبل�غ )359682000( 
فقط ثالثمائة وتس�عة وخمسون مليون 
وس�تمائة واثنان وثمان�ون الف دينار اىل 
الدائن عصام عيل صبيح
املنفذ العدل

ضاري صباح حسني 
 اوصاف املحرر

ق�رار محكم�ة ب�داءة الب�رة رقم 889 
/ب/2015 يف 2015/6/30

فقدان
فقدت  مني الهوي�ة الوزارية الصادرة من 
وزارة الكهرب�اء للموظ�ف )فاض�ل حمزة 
عباس (عىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ 

االتحادية
محكمة بداءة البياع

العدد 2005 / ب / 2014
اعالن

املدع�ى علي�ه / ريب�وار ع�يل عزي�ز 
/ مجه�ول مح�ل االقام�ة . اص�درت 
املحكم�ة قرارها امل�ؤرخ يف 11 / 1 / 
الدع�وى 2005 / ب / 2014   2015
يق�ي بال�زام املدع�ى علي�ه ريبوار 

ع�يل عزي�ز اضاف�ة لوظيفت�ه ب�اداء 
مبل�غ ع�رشة االف دوالر امريك�ي إىل 
املدعي عالء شون املشايخي وتحميله 
املصاري�ف. غيابيا يف حق�ك ولظهور 
كونكم مجهولني محل االقامة حسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتاييد املجلس 
البل�دي عليه تقرر تبلي�غ بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني ولك حق االعرتاض 
عليه خ�الل املدة القانونية وبعكس�ه 

سيكسب القرار الدرجة القطعية .
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد 449 / ش / 2015

اعالن
اىل \املدعى عليه : هاني صايف خنجر 

اقام�ت املدعية فاتن عيل خنجر الدعوى املرقمة اعاله امام هذه املحكمة تطلب 
فيها التفريق ولثبوت مجهواية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ .

لذا تق�رر تبلغك بالن�رش يف صحيفتني يوميت�ني محليتني بالحض�ور امام هذه 
املحكمة يف جلس�ة املرفعه املوافق 23\8\2015 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف 

حالة عدم حضورك تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض ابراهيم احمد سالم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد 647 / ش / 2015 

اعالن
إىل / عدنان غايب دحام هلبة / قام املدعي ) سعد عدنان غايب ( الدعوة 
املرقم�ة اع�اله امام ه�ذه املحكمة يطلب فيه�ا الحكم بوفات�ك ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ ل�ذا تقرر تبليغك 
بالن�رش يف صحيفتني يوميتني محليتني بالحض�ور امام هذه املحكمة يف 
جلسة املرافعة املوافق 24 / 8 / 2015 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة 

عدم حضورك سوف يتم الحكم بوفاتك وفق القانون.
القايض ابراهيم احمد سالم

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

االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة 

العدد 135/ب/2015 
اعالن 

تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية العقار 
املرقم 1/168 الرساي املوصوف تفاصيله 
يف ادناه فعىل الراغب�ني بالرشاء الحضور 
امام هذه املحكمة خالل ثالثون يوما تبدأ 
من الي�وم التايل للنرش بالصح�ف املحلية 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا مس�تصحبني 

معهم التأمين�ات البالغة 10% من القيمة 
املقدرة ويتحمل املشرتي الداللية والنرش. 
القايض 
عامر عبد الله خرض 

املواصفات 
رقم العقار 1/168  الرساي 

مساحنه : 5 اولك  و 59/ 8 م2 
املش�تمالت : قطعة ارض س�كنية خالية 
من الش�واغل تقع عىل ش�ارعني ش�ارع 

تجاري وشارع فرعي 
القيمة التقديرية : ) 55000000 ( خمسة 

وخمسون مليون دينار

فقدان
فقد مني  باج  تعريف موظف باسم )حمد 
مه�دي غري�ب( ص�ادر م�ن هيئ�ة توزيع 
الجن�وب فرع البرة عىل م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

2فتنة فتاح مصطفى1
فهيمة مجيد 

مصطفى
صبيحة مال محمد4احمد مال محمد 3

6فهيمة مال محمد5
حياة علي 

محمد
حسين مال عبد الله8مال عبد الله محسن7

10خديجة مال عبد الله9
صبيحة 
ابراهيم 
مصطفى

يعقوب ابراهيم مصطفى12جواد ابراهيم مصطفى11

14امين رشيد الحاج عزاوي13
عبد السالم 
رشيد الحاج 

عزاوي
15

رديف رشيد الحاج 
عزاوي

حامد  رشيد الحاج عزاوي16

18عبد الحافظ رشيد الحاج عزاوي17
رجب رشيد 
الحاج عزاوي

19
اسماعيل رشيد الحاج 

عزاوي
سليمة رشيد الحاج عزاوي20

22فهيمة رشيد الحاج عزاوي21
رازقية محمد 

صالح
23

حمدان امين رشيد 
مجيد

علي امين رشيد24

26عبد الله امين رشيد25
 مسعود امين 

رشيد
عطية حميد مجيد28عبد الستار حميد27

30بهية حميد مجيد29
هاشمية 

محمود مال 
محمد

31
منعم مصطفى مال 

محمد
طالب مصطفى مال محمد32

34عدوية مصطفى مال محمد33
موسى عبد 

الرزاق اللطيف
35

عبد الوهاب عبد الرزاق 
عبد اللطيف

امينة عبد الرزاق عبد اللطيف36

38صفية عبد الرزاق عبد اللطيف37
فطومة حسن 

بركات
حسن الحاج علي40فطومة محمد حسين39

42كريم الحاج علي41
شهودة الحاج 

علي
عبد الله صالح لطيف44مهدي صالح لطيف43

46فاضل مجيد حسين45
بهية صالح 

لطيف
امينة عبد الرزاق الحاج عزاوي48كميلة مجيد حسين47

العدد :382/ب/2015
التاريخ /2015/8/5



 استقبل لجنة من الموظفين للتباحث معها

   بغداد / المستقبل العراقي

أطلق�ت محافظة بغداد حملة لتحس�ين الخدمات في قضاء 
الحس�ينية تمثلت بقص وتعديل الطرق ورفع النفايات وسحب 

المياه اآلسنة” .
وقال قائممقام الحس�ينية جواد حمدان الس�اعدي في بيان 
ص�ادر ع�ن المكت�ب اإلعالمي لمحاف�ظ بغداد ان�ه “ تم إطالق 
حمل�ة لتحس�ين الخدم�ات في القض�اء تمثلت بق�ص وتعديل 
الطرق ورفع النفايات وس�حب المياه اآلس�نة وفتح اس�ندادت 
المجاري في ش�ارع الجريخي تنفيذا لتوجيهات محافظ بغداد 
علي التميمي لتقديم أفض�ل الخدمات الى المواطن البغدادي “, 
مش�يرا إل�ى أن “ الحملة ابتدأت بمحل�ة 212 والمحالت الباقية 

تأتي تباعا “ .
وأكد الس�اعدي “ متابعة عمل محط�ات المجاري ومعالجة 
االنس�دادات فيه�ا ’ كذل�ك متابع�ة العمل في ش�ركة المجاري 
منطقة مس�قط وإصالح كس�ر أنبوب ماء في محلة 217 قرب 
المنتدى الثقافي بالتعاون مع دائرة ماء الحس�ينية “ , الفتا إلى 

أن “الحملة كانت بمشاركة اآلليات الثقيلة التابعة للمحافظة.

حمافظة بغداد تطلق محلة لتحسني اخلدمات 
يف قضاء احلسينية

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

وج�ه وزير النق�ل باق�ر الزبيدي 
الش�ركة  موظف�ي  مطال�ب  بتلبي�ة 
العام�ة للموان�ئ العراقي�ة من خالل 
االمان�ة  م�ع  الش�خصية  المتابع�ة 
العام�ة لمجل�س ال�وزراء، كما أوعز 
بتحدي�د ج�دول زمن�ي لتعيي�ن أبناء 
ضم�ن  والمتقاعدي�ن  الموظفي�ن 
المتخصص�ة  الوظيفي�ة  الدرج�ات 
للموانئ حس�ب الضوابط والقوانين 
المعدل�ة بها.وقال مص�در في وزارة 
إن  العراق�ي”  ل�”المس�تقبل  النق�ل 
“وزير النق�ل باقر الزبيدي اس�تقبل 
الش�ركة  متظاه�ري  تنظي�م  لجن�ة 
العام�ة للموان�ئ العراقي�ة برئاس�ة 
عب�د الكاظ�م عزي�ز وج�رى خ�الل 
اللقاء الموسع االستماع إلى مطالب 
موظف�ي الموان�ئ والت�ي تلخص�ت 
أبن�اء  وتعيي�ن  األراض�ي  بتوزي�ع 
الموظفين والمتقاعدين من منتسبي 
الش�ركة إضافة إلى تحقي�ق العدالة 
ف�ي انتخابات مجل�س إدارة الموانئ 
وتوزي�ع ارب�اح 2013 و 2014 على 

موظفي الشركة” .
وأض�اف إن “الزبي�دي ق�د وج�ه 
بتلبي�ة مطال�ب الموظفين من خالل 
األمان�ة  م�ع  الش�خصية  المتابع�ة 
العام�ة لمجل�س ال�وزراء بخصوص 
المخاطب�ة التي أخره�ا كتاب مكتب 
وزير النق�ل 2203 في 10/8/2015 
ف�ي  الواقع�ة  العق�ارات  الس�تثناء 
المقاطعات 45,40,1/39 والعقارات 
الواقع�ة في خ�ور الزبي�ر وأم قصر 
مجل�س  ق�رار  م�ن  خصي�ب  وأب�ي 
الوزراء 317 لس�نة 2011 والمسجلة 
باس�م الموانئ والتي ت�روم توزيعها 
عل�ى موظفيه�ا المس�تحقين وف�ق 
الضوابط والنقاط حسب االستحقاق 
الوظيفي والمف�روزة بجنس العقار 

)السكني(”.
وأش�ار إلى أن “وزي�ر النقل أوعز 
لتحدي�د ج�دول زمن�ي لتعيي�ن أبناء 
ضم�ن  والمتقاعدي�ن  الموظفي�ن 

المتخصص�ة  الوظيفي�ة  الدرج�ات 
للموان�ئ وإعط�اء نق�اط مفاضل�ة 
ألبنائه�م م�ن العاملين في الش�ركة 
المعدلة  الضوابط والقوانين  حس�ب 

بها” .
وتابع “اما بخصوص توزيع أرباح 
2013 و 2014 حي�ث أك�د الزبي�دي 
ان�ه وبجه�ود ش�خصية ت�م إتم�ام 
أرب�اح 2010 و2011 الت�ي ل�م توزع 
خالل الس�نين الماضية , والتقى مع 
مس�ؤولي ديوان الرقاب�ة المالية في 
وزارة النقل من اجل إتمام الحسابات 

الختامية لش�ركة الموان�ئ العراقية 
م�ن   2014 و   2013 عام�ي  خ�الل 
اجل توزيعها على موظفي الش�ركة 
قبل عي�د األضحى المب�ارك هذا وان 
الش�ركة وبتوجيه من الوزير وزعت 
21 مليار على موظفي الش�ركة قبل 

عيد الفطر المبارك” .
وبي�ن أن “الوزير أوع�ز إلى مدير 
عام الموان�ئ بتقدي�م مطالعة حول 
إنص�اف المظلومين الذين تم فصلهم 
2008 )بصف�ة أج�ور يومي�ة  ع�ام 
وعقود(وم�ن الرياضيي�ن ف�ي نادي 

الزبيدي  الرياضي”.وأج�اب  المين�اء 
موض�وع  “عل�ى  المص�در  بحس�ب 
الش�ركة  إدارة  مجل�س  انتخاب�ات 
الت�ي جرت مؤخرا وطل�ب الوزير أن 
تجري االنتخابات استنادا إلى قانون 
الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 
وبحضور وس�ائل اإلعالم وبطريقة 
ديمقراطي�ة ش�فافة تعك�س الوجه 
الحض�اري له�ذه الش�ركة العريقة” 
.كم�ا وجه مدير عام الموانئ بتحديد 
الموظفين الذين يس�تحقون منحهم 
الس�اعات اإلضافية النج�از األعمال 

المنوط�ة به�م إضافة إل�ى موضوع 
تحديد م�دة إش�غال مناص�ب مدراء 
األقس�ام والش�عب بأرب�ع س�نوات 
من اج�ل من�ح الفرص�ة للموظفين 
الكفوئين بإدارة أقسامهم وشعبهم” 
الفتاً الى ان “الزبيدي اصدر توجيهاته 
بتلبية جميع مطالب الموظفين وفق 
القانون ورفع الغبن عن المستحقين 
الترفيع والعالوة والمخصصات وفي 
ختام اللقاء ثمن أعضاء لجنة التظاهر 
عل�ى جه�ود الس�يد الوزي�ر بتلبي�ة 

المطالب المشروعة للموظفين .

   واسط /المستقبل العراقي

أعلنت جامعة واس�ط عن مناقش�ة 121 رس�الة وأطروحة 
خالل العام الدراسي 2014-2015 “.

وقال رئيس جامعة واسط األستاذ الدكتور عبد الرزاق احمد 
النصيري إن “الجامعة ناقش�ت )115( رس�الة ماجستير و)6( 

خ�الل  دكت�وراه  اطاري�ح 
2014- الدراس�ي  الع�ام 

بواق�ع   توزع�ت   ،  2015
ماجس�تير  رس�الة   )81(
دكت�وراه  و)5(أطروح�ة 
في كلية التربية ،  و ) 28( 
رسالة ماجستير في أقسام  
في  والمحاس�بة  اإلحصاء 
كلي�ة االدارة واالقتص�اد ، 

و)6( رسائل ماجس�تير في أقس�ام الكيمياء والفيزياء وعلوم 
الحي�اة ف�ي كلية العلوم ، و أطروحة دكت�وراه واحدة في  كلية 

الطب  ، و رسالة ماجستير واحدة في  كلية الهندسة “.
وأضاف رئيس الجامعة إن “هذا الدراسات واألبحاث العلمية 
معظمه�ا تناغمت مع الواق�ع العراقي إذ ركزت على احتياجات 

المجتمع ومتطلباته وتطلعاته.

جامعة واسط تناقش 121 رسالة وأطروحة 
خالل العام الدرايس 2015-2014

وزير النقل ملتظاهري املوانئ: سنلبي مطالبكم

التعليم تعلن ضوابط القبول يف كليات الفنون اجلميلة وأقسام الرتبية الفنية
   بغداد / المستقبل العراقي

العالي  التعليم  أعلن�ت وزارة 
والبح�ث العلم�ي ع�ن ،ضوابط 
الفن�ون  كلي�ات  ف�ي  القب�ول 
الجميلة وأقس�ام التربية الفنية 
للس�نة الدراس�ية 2015/2016 

.“
وقال الناطق الرسمي للوزارة 
الدكت�ور حي�در جب�ر العب�ودي 
إن  العراق�ي”،  ل�”المس�تقبل 
“الضوابط تضمنت قبول الطلبة 
م�ن خريجي الدراس�ة اإلعدادية 
العلمي واألدبي بنسبة  للفرعين 
)%60( من خط�ة القبول قبوال 
الفن�ون  كلي�ات  ف�ي  مركزي�ا 
بغ�داد  بجامع�ات  الجميل�ة 
وباب�ل وديالى وأقس�ام التربية 
الفني�ة في كلية التربي�ة للعلوم 

اإلنسانية بجامعة تكريت  وكلية 
التربي�ة األساس�ية  بالجامع�ة 
المس�تنصرية، عل�ى أن يخضع 
الطلبة  المقبولون  إلى االختبار 
الفني بالتخصص المطلوب ويتم 
توزيعهم على أقسام العلمية في 

ضوء نتائج االختبار”.
وأضاف العب�ودي انه “يحق 
للطلب�ة م�ن خريج�ي الدراس�ة 
العلم�ي  للفرعي�ن  اإلعدادي�ة 
واألدبي التقديم للقبول المباشر 
الجميل�ة  الفن�ون  كلي�ات  ف�ي 
بجامع�ات البص�رة والقادس�ية 
وأقس�ام  وواس�ط  وميس�ان 
التربي�ة الفنية في كلي�ة التربية 
األساس�ية ف�ي جامعة ميس�ان 
وكلي�ة التربية بجامع�ة الكوفة 
عل�ى االاّ تق�ل معدالتهم عن )60 
%( وبنس�بة )%60( م�ن خطة 

القبول”.وتابع انه “يحق للطلبة 
الفن�ون  م�ن خريج�ي معاه�د 
الدراس�ات  ومعه�د  الجميل�ة 
الموسيقية التقديم للقبول على 
 60% ع�ن  معدالته�م  تق�ل  االاّ 
وبنسبة %15 من خطة القبول، 
مش�يرا إلى انه “يحق للطلبة من 
خريج�ي الدراس�ة المهنية فرع 
الفنون التطبيقية التقديم للقبول 
عل�ى االاّ تقل معدالتهم عن 60% 
وبنسبة %15 من خطة القبول”.

وأوضح انه “يح�ق أيضا للطلبة 
الخريجين ال�)%5( األوائل على 
معهد الحرف والفنون الش�عبية 
في دائرة الفن�ون التابع لوزارة 
الثقافة التقدي�م للقبول على االاّ 
تقل معدالتهم عن %65 وبنسبة 
5 % م�ن خطة القبول”.وأش�ار 
“الضواب�ط  أن  إل�ى  العب�ودي 

نص�ت عل�ى قب�ول الموهوبين 
م�ن خريج�ي الفرعي�ن العلمي 
واألدب�ي ممن ال تق�ل معدالتهم  
المهني�ة  والف�روع   55% ع�ن 
)الصناعي والتجاري والزراعي( 
مم�ن ال تقل معدالتهم عن 65% 
ممن لديهم مواهب فنية وبنسبة 
%5 من خط�ة القب�ول  على ان 
يحتس�ب المعدل التنافس�ي لهم 
عل�ى أس�اس %50  م�ن مع�دل 
الطالب ف�ي الدراس�ة اإلعدادية 
االختب�ار  درج�ة  م�ن  و50% 
التنافس�ي مع تقدي�م  ما ال يقل 
ع�ن اثنين  مما يثبت ممارس�ته 
الفن من مؤسسات فنية رسمية 
تحتوي على مطويات وملصقات 
جداري�ة وص�ور للوح�ات فنية  
ش�اركوا بها في معارض دولية 

وعربية ومحلية .

اإلعامر تعلن إنجاز 63 ألف وحدة 
سكنية منذ 2004

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير االعمار واالسكان طارق الخيكاني إن “صندوق اإلسكان 
ساهم بتشييد )63,031( وحدة سكنية منذ تأسيس صندوق اإلسكان 
ع�ام 2004”.وأوض�ح الخيكان�ي إن “المبال�غ التي ت�م إقراضها منذ 
تأسيس الصندوق ولغاية 31/7/2015 بلغت )1,629,134,536,027( 
ترليون دينار, مشيرا إلى انه “تم إقراض )280,395,843,684( مليار 
دينار حسب القانون القديم للصندوق وبلغ عدد المقترضين )17,080( 
مقترضاً, وإق�راض مبلغ )343, 1,348,7389( ترليون دينار حس�ب 

القانون الجديد وبلغ عدد المقترضين 45,951 مقترضاً”.
م�ن  إقراضه�ا  ت�م  الت�ي  “المبال�غ  إن  وأك�د 
345,185,000,000ملي�ار  بلغ�ت  2/1/2015ولغاي�ة23/7/2015 
وبلغ ع�دد المقترضي�ن 11095مقترض.”يذكر إن صندوق اإلس�كان 
س�اهم وبش�كل ملحوظ بإيجاد حل�ول ناجحة من اج�ل القضاء على 
أزمة الس�كن التي تمر بها البالد عن طريق فروعه المنتشرة في بغداد 

وجميع المحافظات عدا إقليم كردستان.

صحة الكرخ جتري أكثر من 13151
غسيل كىل

تراجع أسعار النفط يف آسيا

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة صحة بغ�داد الكرخ ع�ن “قيام مرك�ز الحياة 
لغس�يل الكلى في مستش�فى الكرامة التعليمي عن إجراء أكثر 
من )13151( غس�ل كلى خ�الل النصف األول م�ن العام.وذكر 
مص�در مس�ؤول إلع�الم الدائ�رة إن المرك�ز يج�ري أكثر من 
)2000( غس�ل شهريا حيث بلغ عدد المرضى أكثر من )1735( 
مري�ض بواق�ع أكثر م�ن )300( مراجع ش�هريا ويعتبر مركز 
الحي�اة من المراك�ز المهمة في الع�راق وعلى مس�توى دائرة 
صح�ة الكرخ في ع�الج مرضى الكل�ى ويحت�وي المركز على 
اح�دث وأفضل أنواع األجهزة والمعدات الطبية ومن مناش�ىء 
عالمية وأفضل األطباء والكوادر الصحية المدربة وذات الخبرة 
الكبي�رة الت�ي تقدم أفض�ل الخدمات الطبي�ة والصحية لجميع 

المرضى والمراجعين .

     بغداد / المستقبل العراقي

سجلت أسعار النفط تراجًعا في بداية التعامالت اآلسيوية, وذلك 
بع�د انكماش االقتص�اد الياباني نتيجة تراجع الص�ادرات وإنفاق 
المس�تهلكين مم�ا زاد من المخاوف من أن تك�ون أكبر اقتصادات 
في آسيا بدأت في التباطؤ في نفس الوقت”.وقالت بيانات السوق، 
أن س�عر النف�ط الخام األمريك�ي انخف�ض42.07 دوالر للبرميل, 
متراجعا 43 س�نتا عن سعر إغالقه السابق وقرب أدنى مستوى له 
منذ أكثر من ستة أعوام, وانخفضت أسعار التعاقدات اآلجلة لخام 
برنت 50 س�نتا إل�ى 48.69 دوالر للبرميل، ولكنه�ا مازالت بعيدة 
بعض الشيء عن أدنى مستوى لها في 2015 عندما سجلت 45.19 
دوالر”.وانكم�ش االقتص�اد اليابان�ي ثاني أكبر اقتصاد في آس�يا 
والثالث على العالم بمعدل س�نوي بلغ %1.6 في الفترة من نيسان 
إلى حزيران مع هبوط الصادرات وتقليص المستهلكين إنفاقهم”.

ويق�ول محللون إن التباطؤ في اقتص�اد الصين وهو أكبر اقتصاد 
في آس�يا وتأثيره عل�ى المنطقة زاد أيضا من فرص�ة أن أي زيادة 
في النمو في الفترة من يوليو حتى س�بتمبر ستكون متواضعة”.

وتأتي تلك البيانات االقتصادية الضعيفة في وقت مازال فيه إنتاج 
النفط حول العالم مرتفعا عند مستويات قياسية أو بالقرب منها” 
وق�ال بنك)ايه.ان.زد( “من المتوقع أن ترف�ع أوبك اإلنتاج إلى 33 

مليون برميل يوميا.

التجارة : تسلمنا أكثر من ثالثة ماليني طن
من احلنطة خالل 2015

     بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  التج�ارة،  وزارة  أعلن�ت 
الموس�م  “انته�اء  ع�ن  االثني�ن، 
التس�ويقي لمحصول الحنطة للعام 
الحال�ي، فيم�ا أك�دت تس�ويق أكثر 
م�ن ثالث�ة ماليين ط�ن خ�الل عام 
2015”.وق�ال مدي�ر ع�ام الش�ركة 
العامة لتجارة الحبوب س�عد فارس 
الحمدان�ي في بي�ان صحف�ي، إن “ 
الموسم التسويقي للحنطة الذي بدأ 
في الخامس عشر من نيسان الماضي 
ق�د انتهى بنج�اح كبي�ر “، مبيناً إن 
“الكميات المستلمة بلغت 3218378 
طن من الحنط�ة بأنواعها”.وأضاف 
الحمدان�ي إن “الكمي�ات المس�تلمة 
م�ن الحنط�ة بأنواعه�ا توزعت بين 
محافظ�ة واس�ط ٦٥٩٧٩٧ ألف طن 
و اربي�ل ٣٧٣٢٨٢ أل�ف طن والنجف 
الديواني�ة  و  ط�ن  أل�ف   ١٣٣١٨١
١٥٩٩٢٣ أل�ف ط�ن و بابل  ٢٦٤٢٩٨ 
ألف طن و ذي قار ١٠٣٧٧٢ ألف طن 
وميس�ان ٨٧٦٠٦ ألف طن و البصرة 
٣٠٠٨٦ ألف طن والس�ماوه ٢٤٠٢٩ 
أل�ف طن و كرب�الء ٢٤٥١٦ ألف طن 
واالنب�ار ١٨٢٢٨٥ ألف ط�ن وديالى 
١٣٦٢٢٥ ألف ط�ن و بغداد ١٢٦٣٠٢ 

ألف ط�ن و ص�الح الدي�ن ١٤٠٢٤٢ 
أل�ف ط�ن و ده�وك ٢٧٨١٨٦ أل�ف 
ط�ن و كرك�وك ١٥٩٩٢٧ ألف طن و 
الس�ليمانية ٢٦١١٥٩ ألف طن، فيما 
بلغت الكميات المسوقة في المناطق 
المحررة من محافظة نينوى ٧٣٤٦٥ 
ألف طن”.وأش�ار الحمدان�ي إلى إن 
“الموسم التسويقي شهد الكثير من 
منافذ األمل للعراق السيما فيما يخص 
إنتاج هذا الموس�م الذي استطعنا إن 
نؤمن من خالله خزين يوصلنا حتى 
ب�دء الموس�م التس�ويقي المقبل”، 
مؤكداً إن “الكميات المستلمة قربتنا 
م�ن خط األمان للحنط�ة وهو تأكيد 
لما ت�م إعالنه خ�الل مؤتمر مجلس 
الحب�وب العالم�ي ف�ي لن�دن والذي 
أعلن من خالله إن العراق س�يتحول 
من مس�تورد للحنطة الى مصدر في 
العاميين المقبلين”.ولفت الحمداني 
إلى إن “الحنطة المس�تلمة تضاهي 
الحنطة العالمية في كل المواصفات 
حي�ث أج�رت الش�ركة العدي�د م�ن 
التج�ارب العلمي�ة والمختبري�ة في 
كل محافظ�ات الب�الد عل�ى نم�اذج 
منه�ا وأثبتت تلك التج�ارب نجاحها 
باإلضافة إلى إنت�اج الطحين الصفر 

منها ألول مره بنجاح.
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اعالن حتذيري
اىل كافة املستوردين واملتعاملني بمواد التجميل

ان رشكة مركز ضفاف بغداد للتجارة العامة املحدودة تود ان تلفت انتباهكم اىل انها املستورد 
واملوزع الرسمي  الوحيد يف كافة محافظات العراق بما فيها محافظات اقليم كردستان لبضاعة 
صبغة الشعر لوريال التي تحمل العالمة التجارية EXCELLENCE  وبضاعة العناية بالشعر 
/ لوريال التي تحمل العالمة التجارية SERIE EXPERT  التي تملكها الرشكة العاملية لوريال 
ش.م /فرنس�ا  وذلك بموجب االتفاق والتخوي�ل الصادر لرشكتنا من قبل  الرشكة املذكورة .. 
وبن�اءا عىل ذلك وبغية تاليف ما قد يحصل من ارضار تجاه رشكتنا و الرشكة املالكة للعالمتني 
املذكورتني نتيج�ة القيام بادخال بضائع تحمل اي من تلك العالمتني  خالفا لحقوقنا وحقوق 
الرشكة مالكة العالمتني كان تكون مس�توردة م�ن قبل جهة غري رشكتنا  او داخله اىل العراق 
بطري�ق التهريب نظرا لكون ذلك االدخال يعترب غري مس�موح به من قب�ل الرشكة مالكة تلك 
العالمتني التي تتمتع وحدها بحق ترخيص الغري باالس�ترياد والبيع ضمن نطاق جغرايف معني 
.. وكذل�ك يرتب ارضارا برشكتنا كونها املس�تورد واملوزع الرس�مي للبضائ�ع التي تحمل تلك 
العالمتني يف كافة محافظات العراق .. ويوقع املس�تهلك تحت طائلة التظليل وما ينعكس عن 
ذلك من عدم استقرار يف سوق حماية املستهلك .. وحيث ان التجاوز عىل حقوق الرشكة مالكة 
العالمتني وحقوق رشكتنا كونها املس�تورد واملوزع الرس�مي يف العراق للمنتوجات التي تحمل 
تل�ك العالمتني وكذل�ك التجاوز عىل احكام قان�ون العالمات التجارية العراقية رقم ٢١ لس�نة 
١٩٥٧ املع�دل ترت�ب عىل املخالفني لذلك احكاما عقابية )الس�جن والغرامة( ويتم مضاعفتها 
عند تكرار املخالفة فضال عن حجز ومصادره البضائع املعنية باملخالفة والتجاوز مع احتفاظ 
املترضر بحق املطالبة بالتعويض عن ما فاته من ربح وما لحق به من خسارة .. لكل ذلك فقد 

اقتىض التنويه .
رشكة مركز ضفاف بغداد للتجارة العامة املحدودة
املستورد واملوزع الرسمي يف العراق ملنتوجات العالمتني التجاريتني

SERIE EXPERT /    EXCELLENCE



فوق هريوشيما، جلس�ت توشيكو ساساكي، وهي موظفة يف 
قس�م ش�ؤون رشق آس�يا، يف مكتبها وكانت تلتفت إىل الوراء 
لتتوج�ه بال�كالم إىل الفت�اة الجالس�ة يف املكتب املج�اور. ويف 
اللحظة نفس�ها، كان الطبيب ماساكازو فوجي يقرأ صحيفة 
»أوس�اكا أس�اهاي« يف رشفة مستش�فاه الخاص املطلة عىل 
واح�د من أنه�ر هريوش�يما الس�بعة، وكانت أرمل�ة الخياط، 
هاتس�ويو ناكام�ورو، تقف يف ج�وار نافذة مطبخها تش�اهد 
جاره�ا وهو يهدم منزله الواقع يف ممر وحدات الدفاع الجوي، 
وكان األب ويلهلم كلينس�ورج، وهو راهب أملاني من »جمعية 
يسوع«، يستلقي عىل رسير نقال وهو يرتدي ثيابه التحتية يف 
الطبقة الثالثة من منزل اإلرسالية، ويقرأ مجلة يسوعية، وكان 
الطبيب تريوفومي ساس�اكي، جراح شاب يف فريق املستشفى 
الكب�ري يف املدينة، مستش�فى الصليب األحم�ر، يحمل عينة دم 
وه�و يمر يف رواق املستش�فى متجهاً إىل املخت�ر، وكان راعي 
أبرش�ية هريوش�يما، كي�ويش تانيموتو، يقف ع�ىل باب رجل 
ثري يف كوي، ضاحية املدينة الغربية، ويس�تعد لنقل بواس�طة 
عربة اليد أشياء ثمينة من املدينة تحسباً لغارة ضخمة تشنها 
مقاتالت »بي - 29« وكان س�كان هريوشيما يتوقعون انهمار 
قناب�ل كث�رية عليهم. ق�ى أكثر م�ن مئة الف نف�س نتيجة 
القنبلة النووية، وهؤالء الستة هم يف عداد الناجني. وإىل اليوم، 
يتساءلون ملاذا لم يفارقوا الحياة شأن غريهم؟ وملاذا نجوا عىل 
خالف كث�ر قضوا؟وكل منهم ي�روي تفاصيل صغرية هي من 
بن�ات املصادفة أو قرار س�ائر - مثل خط�وة اتخذت يف الوقت 
الصحي�ح، قرار بالع�ودة إىل الداخل، ركوب عرب�ة ترام عوض 
انتظ�ار أخرى - كانت وراء نجاته�م. وكل منهم يعرف، اليوم، 

أنه ذاق من املوت ما يعىص الخيال.
اس�تيقظ الكاهن تانيموتو يف الخامس�ة صباحاً. وكان وحيداً 
يف البيت امللحق بالكنيس�ة. وكانت زوجت�ه تصطحب رضيعه 
البالغ س�نة م�ن العمر لتم�ي كل ليلة يف ضاحية إىل ش�مال 
هريوش�يما. فمقاتالت »بي سان«، أو »مسرت بي« )السيد بي( 
ع�ىل ما كان يطلق عليها اليابانيون عىل س�بيل االحرتام وإلفة 

مري�رة، زارت كل املدن اليابانية البارزة زي�ارات قاتلة، ما عدا 
كيوتو وهريوش�يما. وكان القلق يعت�ر تانيموتو وغريه من 
الجريان واألصدقاء ويصيبهم بالس�قم. وتناه�ت إليه روايات 
الغ�ارات الش�املة عىل ك�ور وإيواكون�ي وتوكويام�ا وغريها 
م�ن امل�دن. وكان ع�ىل يق�ني أن دور هريوش�يما آن. ولم ينم 
جيداً الليلة الس�ابقة نتيجة كثرة اإلنذارات من وش�ك هجمات 
جوية. فمنذ أس�ابيع، كان�ت صفارات اإلن�ذار تنطلق كل ليلة 
يف هريوش�يما. فه�ي كانت نقطة التقاء مقات�الت »بي - 29« 
ف�وق بحرية بيوا، ش�مال رشقي املدين�ة، يف طريقها إىل قصف 
املدينة اليابانية التي يختارها األمريكيون هدفاً لهم. وبث سيل 
صفارات اإلنذار ووتريتها املتعاظمة وامتناع »مس�رت بي« )عن 
قصف هريوش�يما( القلق واألرق يف صدور س�كان هريوشيما، 
ورست ش�ائعة تقول أن األمريكيني يخبئ�ون للمدينة مفاجأة 
ممي�زة. وتانيموتو رجل صغري القام�ة رسيع الكالم والضحك 
والب�كاء. وحركت�ه رسيعة وعصبي�ة، لكنه�ا متحفظة كذلك 
وتوح�ي بأن صاحبها حذر ووقور. فهو أرس�ل زوجته لتمي 
اللي�ايل يف يوش�يدا، وبدأ ينق�ل محتويات الكنيس�ة إىل منطقة 
س�كنية مكتظة اس�مها ناغاراغ�اوا، وأودعه�ا منزل صاحب 
مصن�ع يف ك�وا، عىل بع�د ميلني من وس�ط املدين�ة. وصاحب 
املصنع ماتسوي رشع أبواب ملكيته أمام عدد كبري من املعارف 
واألصدقاء ليس�عهم النزوح س�اعة يش�اؤون إىل منطقة آمنة 
بعيداً من الهدف املتوقع. وساعد ماتسيو، صديقه تانيموتو، يف 
اليوم الس�ابق للقنبلة، يف إخراج بيانو الكنيسة من هريوشيما 
إىل كوا. فوعده تانيموتو بمس�اعدته يف نق�ل أمتعة ابنته. لذا، 

اس�تيقظ باكراً، وأعد فطوره. وشعر بتعب شديد ومروع، إثر 
نق�ل البيانو يف اليوم الس�ابق وليلة من غري نوم وأس�ابيع من 
القل�ق واألكل املضطرب، والعناية بأبناء األبرش�ية. وهو تابع 
دراس�ة يف الالهوت يف إيمور كوليدج بأتالنتا، يف والية جورجيا، 
وتخ�رج يف 1940 ويتح�دث اإلنكليزية بطالق�ة. وكانت ثيابه 
عىل املوضة األمريكية ويراسل أصدقاء أمريكيني إىل حني اندالع 
الح�رب. وكان ش�اغل الناس اله�ويس الخوف من التجس�س 
- وربم�ا كان هذا ش�اغله كذلك - فتعاظم ش�عوره بالضيق. 
فالرشطة اس�تجوبته أكثر من مرة، وقبل أي�ام تناهى إليه أن 
أحد معارفه النافذين، الس�يد تاناكا الضابط املتقاعد واملعادي 
للمس�يحية والذائ�ع الصيت يف هريوش�يما، نتيج�ة أعماله يف 
الجمعيات الخريي�ة، يحّض الناس عىل ع�دم إيالئه الثقة. لذا، 
تطوع لرئاس�ة جمعية حي عىل أمل تبدي�د الريبة. وعىل رأس 
واجبات�ه الجدي�دة كان تنظي�م إجالء ح�واىل عرشي�ن عائلة. 
وقب�ل السادس�ة صباحاً، توج�ه تانيموتو إىل منزل ماتس�يو. 
وبدأ الرج�الن ينقالن خزانة كبرية مليئ�ة بالثياب والحاجيات 
املنزلية. واش�تد القيظ وأوحى بأن التعب س�يعم الناس يف هذا 
الي�وم ولن يش�عروا بالراحة. وبعد دقائق، ع�ال صوت صفارة 
اإلن�ذار من غارة، وصدح صوتها ط�وال دقيقة وهي تحذر من 
اقرتاب طائرات، لكن س�كان هريوش�يما اعتادوا س�ماع هذه 
الصفارة ولم يتوجس�وا يف صوته�ا الرش والخطر. فهي تنطلق 
كل صب�اح يف الوقت نفس�ه حني تقرتب م�ن منطقتهم طائرة 
أمريكية لرص�د املناخ وأحوال الطقس. وج�ّر الرجالن الخزانة 
يف ش�وارع املدين�ة الت�ي تش�به املروحة وتمتد عىل س�ت جزر 

عىل ضفاف مصبات األنهار الس�بعة التي تتفرع من نهر أوتا. 
وتقلص عدد الس�كان يف أبرز املناطق التجارية والس�كانية يف 
هريوشيما. فرامج اإلجالء خفضت عدد سكانها من 380 ألف 
نس�مة إىل 245 ألفاً. وحني وصولهما إىل مش�ارف املنزل، وقفا 
ليسرتيحا أمامه من مش�قة جر الخزانة. ومقابل املنزل كانت 
ثمة فس�حة مليئة باألحجار. لم ُتس�مع أصوات طائرة. وكان 
الصباح هادئ�اً وعادياً، والفيء يف جوف املن�زل مريحاً. فمّزق 
الس�ماء وميض. ويقول تانيموتو أن الوميض اجتاز الس�ماء 
من الرشق إىل الغرب، من املدينة إىل التالل املحيطة بها. وبدا أنه 
لوح شميس يهبط عىل األرض. والذعر غلب عليه وعىل ماتسيو. 
وكانا عىل بعد نحو ميلني من مركز االنفجار. فسارع ماتسيو 
إىل دخ�ول منزل�ه وغ�اص يف كومة من األقمش�ة واألفرش�ة، 
وتراج�ع تانيموتو 4 إىل 5 خطوات وارتمى بني حجرين كبريين 
يف الحديق�ة. والتص�ق بحجر كبري. ولم ير م�ا حصل. فوجهه 
كان لصيقاً بالحجر. وش�عر بضغط مفاجئ وبدأت قطعاً من 
الخشب تقع عليه. لم يسمع صوتاً )ال أحد يف هريوشيما يذكر 
سماع صوت االنفجار، لكن صياداً يف منطقة قريبة من تسوزو، 
شاهد الوميض وس�مع انفجاراً هائالً، وكان عىل بعد 20 ميالً 
من هريوش�يما ويق�ول أن ص�وت رعد االنفجار ف�اق نظريه 
الذي أص�اب إيواكون�ي - تبعد 5 أميال فق�ط - حني قصفتها 
»بي - 29«. وحني اس�تجمع ش�جاعته، رفع تانيموتو رأس�ه 
ورأى أن منزل ماتس�يو انهار. وحسب أن قنبلة سقطت عليه. 
وتلبدت غيوم غبار وغلفت الضوء بما يش�به حمرة الشمس يف 
الغس�ق. وانتابت نوبة ذعر ماتس�يو، فنهض من تحت الركام 
متعثراً وركض يف الش�ارع. والحظ أن حائط أسمنت هوى عىل 
املن�زل وليس بعيداً منه. يف الش�ارع رأى جن�وداً يخرجون من 
مالجئ حفرت يف التالل املج�اورة. فهم كانوا يحفرون خنادق 
ويعتزمون استخدامها حني الذود عن مدينتهم يف حال اجتياح. 
وكان الجن�ود يخرجون من الحفر حيث يفرتض أنهم يف أمان، 
لكن الدماء كانت تس�يل من رؤوسهم وصدورهم وظهورهم. 

وكان الصمت سيدهم وكانوا مصابني بدوار.

جون هري�سي

هريوشيام وميض صامت وساحق

كان الرئيس النيجريي محمد بخاري محّقاً عندما 
ط�رح يف زيارت�ه األخ����ي�������رة لل��واليات 
املتح������دة م���وض��وع معايري تقييم حقوق 
اإلنسان يف العالم، ففي محارضته عىل منر »معهد 
الس�الم« بواش�نطن ج�ادل بجرأة إلثب�ات الفكرة 
التالي�ة: إّن هذه املعاي�ري تطّبق حالي�اً عىل الدول 
التي تقع ضحية اإلرهاب وال تطّبق ضّد الجماعات 
املتطرف�ة التي تمارس هذا اإلره�اب، ويرتّتب عىل 
ذل�ك أن تصبح هذه املعايري عبئاً إضافياً عىل هذه 

الدول.
محمد بخاري رئيس يستمّد رشعيته من انتخابات 
نّظم�ت وف�ق املعاي�ري املعرتف به�ا دولي�اً وأقرّت 
بنتائجها الق�وى السياس�ية النيجريية والعواصم 
العاملية، لذلك لم يطرح املوضوع من باب املعارضة 
التقليدي�ة الت�ي تمّي�ز األنظم�ة الدكتاتورية لكّل 
م�ا يعّك�ر مزاجها. وهو يرأس أغن�ى بلد نفطي يف 
أفريقيا يواجه منذ س�نوات وضعاً كارثياً ألس�باب 
عدة منها قّوة الحركة اإلرهابية »بوكو حرام« التي 
أطلق�ت يدها إفس�اداً يف كّل الب�الد، وعجز الجيش 
والدولة عن مواجهتها. واملوضوع الذي أثاره مهّم 

ويتطلب التفكري والتعمق.
ثمة بدءاً أطروحة ال بّد من إلغائها، تلك التي تقول 
إّن األم�ن الوطني إذا أصبح مه�ّدداً فال حديث عن 
حقوق اإلنس�ان، ووجه الخط�أ يف هذه األطروحة 
أنها ل�و طبقت بحذافريه�ا لتحّول�ت الدولة معها 
إىل وض�ع التوحش، مثل الجماع�ات املتطرفة التي 
تحاربه�ا، وهذا أفضل انتصار لإلره�اب إذا أصبح 
قاس�ماً مش�رتكاً بني األط�راف املتنازع�ة. الدولة 
ينبغي أن تظل دول�ة، أي هيكالً يتّرف بمقتى 
مبادئ وقوان�ني وحقوق، وإال أصبحت ميليش�يا. 
فال ب�ّد من اح�رتام القان�ون وحقوق اإلنس�ان يف 
كّل الح�االت، مع توفري ف�رص النجاح يف مكافحة 

اإلرهاب من جهة أخرى.
بي�د أّن تحقيق هذا الت�وازن يفرتض أيض�اً إعادة 
النظر يف ط�رق عمل املنظم�ات الحقوقية الدولية 
الجه�ات  كّل  أّن  لنتذّك�ر  أساس�يني.  باتجاه�ني 
الرقابية لحقوق اإلنس�ان، سواء الرسمية )هيئات 
األمم املتحدة( أو األقل رس�مية )املنظمات العاملية 
األكثر ش�هرة( نش�أت م�ع نهاية الح�رب العاملية 
الثاني�ة، عندم�ا كان ينظ�ر إىل انته�اكات حقوق 
اإلنسان عىل أنها أعمال تصدر أساساً، بل حرياً، 
ع�ن ال�دول. لذل�ك تراكمت خ�رة كب�رية لديها يف 
ط�رق الضغط عىل ال�دول الحرتام ه�ذه الحقوق 
وتطوير ترشيعاتها وس�لوكها يف ه�ذا املجال. كما 
أنها كانت أساساً تواجه انتهاكات حقوق اإلنسان 
خارج الغرب، أما يف الغرب فكانت هذه االنتهاكات 
مح�دودة، أو هكذا كانت تبدو، مقارنة بما يحصل 

يف مناطق أخرى.
ال ش�ّك أن هذين العاملني أثرا كثرياً يف هيكلة هذه 
الهيئ�ات واملنظمات التي أصبح�ت تعمل بطريقة 
آلية ورتيبة، مع أّن العالم تغرّي يف السنوات األخرية، 
بما يفرتض مراجعة جذرية لطرق العمل. فانتهاك 
حقوق اإلنس�ان لم يعد حكراً عىل الدول والهيئات 
الحكومية، وال بّد أن تس�اهم املنظمات الحقوقية 
يف الضغ�ط عىل الجماعات اإلرهابية، عىل األقل من 
جهة تنظيم حمالت عاملية لفضح ممارساتها، بدل 
االكتفاء ببيانات ال تضري اإلرهابيني وال تحرّك لهم 
س�اكناً. إن التقصري الواضح للمنظمات الحقوقية 
الدولي�ة يف الح�رب ض�ّد اإلرهاب، يطرح مش�كلة 
حقيقي�ة، ألنه يظهرها وكأنه�ا تنظر إىل املوضوع 
بع�ني واح�دة، وتكّب�ل ال�دول الت�ي تب�دو أحياناً 
الط�رف األضع�ف يف املعادل�ة، ال س�يما تل�ك التي 
تس�ريها حكومات رشعية ومس�ؤولون منتخبون 

ديموقراطياً.
م�ن جهة أخ�رى، يتعني عىل املنظم�ات الحقوقية 
أن ت�وازن بدوره�ا ب�ني نقده�ا لألوض�اع العاملية 
واألوضاع يف الغرب. وليس املقصود مجرد اإلش�ارة 
إىل انته�اكات حق�وق اإلنس�ان يف ال�دول الغربية، 
مم�ا ال يغي�ب عن تقاري�ر هذه املنظم�ات، وإنما 
اإلشارة إىل مس�ؤولياتها يف فرض نظام دويل جديد 
وس�ياقات إقليمية تفّرخ العنف واإلرهاب، بسبب 
السياس�ات القصرية األم�د )أو الخبيث�ة األبعاد(، 
والعوملة املتوحشة التي تمثل الوجه اآلخر لإلرهاب. 
ولعل ليبيا أفضل مثال اليوم، عندما تركت لتصبح 
أفغانس�تان أفريقي�ة، يت�ّرر منه�ا كّل الجوار، 
وس�يتواصل ال�رر س�نوات طويلة أخ�رى. أين 
ه�ي هذه املنظمات عندما ترك بل�د بكامله يتقّدم 
نحو الخ�راب، والعرشات من املناضلني الحقوقيني 
والصحافيني يقتلون من دون تشهري عاملي بجرائم 
قتلهم؟ أال يحاس�ب أحد عىل االس�رتاتيجيات التي 
اعتمدته�ا ال�دول الغربية يف التعامل م�ع هذا البلد 

املنكوب بما يمثل انتهاكاً لحقوق شعب بكامله؟
لقد مثلت حقوق اإلنس�ان مكسباً إنس�انياً كونياً 
جاء نتيجة كارثة الحربني الكونيتني األوىل والثانية، 
لكن العالم يواجه الي�وم كارثة من نوع جديد، وال 
بّد لحقوق اإلنس�ان، كي تس�تمر وترسخ، أن تعيد 
التكي�ف مع األوض�اع الجديدة املختلف�ة كثرياً عن 
س�ياقات س�نة 1945. لك�ن العديد م�ن الهيئات 
واملنظم�ات أصب�ح بمثابة الهي�اكل البريوقراطية 
الرتيبة، تعمل مثل إدارات الكهرباء وتصدر بياناتها 
مثلم�ا تصدر تلك اإلدارات فواتريها للمس�تهلكني، 
وال تكلف نف����س�ها عن����اء التحليل واالبتكار 
واستخالص النتائج. ولقد أصبحت بيانات التعبري 
ع�ن القلق التي يصدرها األمني العام لألمم املتحدة 
العاملي�ة  املنظم�ات  وتقاري�ر  للس�خرية،  مث�رية 
أصبح�ت أيض�اً ش�ديدة الرتاب�ة والس�طحية وال 
تس�اهم يف تحريك جبهة حقوق اإلنسان باالتجاه 
املأمول.وملا كانت حقوق اإلنسان مثالً أعىل تلتقي 
حول�ه البرشي�ة وتس�عى إىل التوّح�د يف تطبيق�ه 
ومقاوم�ة كّل إخ�الل جس�يم به، ف�إن دور هذه 
الهيئ�ات واملنظم�ات مه�م ج�ّداً يف املحافظة عىل 
مقبولية ه�ذا املثل األعىل ومصداقيت�ه لدى الجزء 
األكر من الن�اس، ومس�ؤوليتها يف املحافظة عىل 
مصداقية ه�ذه الحقوق ره�ني تفاعلها اإليجابي 
مع تطورات األوضاع العاملية وليس مجرد التعامل 
الش�كيل مع األحداث. وال يمكن أن تقتنع الشعوب 
بحقوق اإلنس�ان ما لم يعرتف قب�ل ذلك بحقها يف 
أن تعيش كشعوب، أي يف إطار دولة وليس يف إدارة 
التوحش الذي يس�عى اإلرهاب العاملي إىل فرضه يف 

العديد من أجزاء املعمورة.

حممد احلّداد

يف املوازنة الصعبة بني 
اإلرهاب وحقوق اإلنسان

يبدو أن هيالري كلينتون تواجه أزمة ثقة، ففي استطالعات 
الرأي الت�ي تنافس فيها الجمهوريون، تراجعت مس�تويات 
جامع�ة  أجرت�ه  ال�ذي  األخ�ري  االس�تطالع  ويف  تأييده�ا، 
»كوينيبياك«، لم يعترها س�وى 37٪ أمينة وجديرة بالثقة، 
مقارن�ة ب�52٪ لجي�ب ب�وش. وبالطبع، هناك مرش�حون 
آخ�رون يف كال الحزب�ني لديه�م مع�دالت ثقة مماثل�ة، لكن 
الف�رق أن كثرياً من الناس ليس�ت لديهم آراء بش�أن جدارة 
الثقة يف املرش�حنينْ الجمهورينينْ »س�كوت ووكر« أو »بريني 
س�اندرس«، يف ح�ني أن 6٪ فق�ط غري متأكدين م�ن آرائهم 
بش�أن كلينتون، أما ال�57٪ املتبقني فال يثقون فيها. وهذه 

األرق�ام ثابتة تمام�اً منذ أبريل املايض، غ�ري أن »يس إن إن« 
تشري إىل أنه كان لديها مس�تويات ثقة جيدة قبل الفضيحة 
املتعلق�ة بأم�ن بريده�ا اإللكرتون�ي عندم�ا كان�ت وزي�رة 
للخارجي�ة. ويف حينه�ا أرشت إىل ف�وىض الري�د اإللكرتوني 

كدليل عىل اعتق�ادي بأن حملة كلينتون االنتخابية س�تعيد 
إىل املناقش�ة كل يشء كرهن�اه يف آل كلينت�ون، عندم�ا كان 
»بيل يف السلطة«، حيث االعتقاد املتعايل بأن القواعد من أجل 
اآلخرين وصغار الناس، ومظهر اإلدارة العدواني، والفضائح 

املالية. ويبدو أن اس�تطالعات الرأي الالحقة أبرزت ذلك كله.
واآلن، وافقت كلينتون عىل تس�ليم خادم بريدها اإللكرتوني 
إىل وزارة العدل يف أعقاب انكشاف أن بعض رسائلها انطوت 
عىل معلومات رسية، بعد أن زعمت يف الس�ابق أنها لم تمرر 
معلومات رسية عر الريد اإللكرتوني. ومثل كثري من األمور 
األخ�رى التي قالتها عن خادم بريدها، اتضح أنه زعم زائف، 
ولزي�ادة األم�ور تعقيداً، حذفت رس�ائل منه. ومثلما أش�ار 
»كريس سيليزا« يف »واشنطن بوست«، ربما سلمت »الخادم« 
ألن وزارة العدل أجرتها عىل ذلك، وبالطبع ال يمكن أن نعتر 

ذلك سوى أنه أمر يسء أمام حظوظها الرئاسية.

لقد تعبنا من هذا النسق املعقد واملزدحم باألحداث الذي يمّهد 
لالنتخابات الرئاس�ية األمريكية لع�ام 2016. فهناك العديد 
من املرش�حني، والكثري من الضوضاء، والقليل من املش�اهد 
الواقعية لرشح ما يحدث. ويريد املتكهنون والعرّافون س�بغ 
املوض�وع بعنر اإلث�ارة املصطنع�ة ليحاك�وا بذلك العبي 

السريك. وسنحاول هنا وضع األمور يف نصابها.
لع�ل الجان�ب األكث�ر س�هولة يف التنب�ؤ بما هو ق�ادم، هو 
االف�رتاض ب�أن هي�الري كلينت�ون س�تفوز ع�ىل املرش�ح 
الجمه�وري )ال�ذي لم تتم تس�ميته بع�د(، بف�ارق 3٪ من 
أص�وات الناخب�ني. وه�ذا التكّه�ن ال ينطبق ع�ىل انتخابات 
2016 وحده�ا، بل عىل انتخابات 2020 أيضاً. وهناك حكمة 
تاريخي�ة نادراً ما يجانبها الصواب، تتحدث عن ضعف قدرة 
الحزب الحاكم عىل البقاء يف البيت األبيض لدورات متعاقبة. 
لك�ن دواع�ي هذه الحكم�ة بدأت تتس�اقط أم�ام الحقائق 
الجدي�دة املاثل�ة، ومنها م�ا فعله رجل يتحّدر من تكس�اس 
وينتمي للحزب الديمقراطي إس�مه »جورج ميتشيل«، كان 
مبعوث�اً ألوبام�ا إىل الرشق األوس�ط. فهو ال�ذي لفت أنظار 
صّن�اع الق�رار إىل مصادر الطاقة املتوف�رة بكثرة يف الواليات 

املتحدة. وبهذا اس�تأثرت أم�ريكا بميزة توف�ري الطاقة التي 
تس�تهلكها واس�تغلتها يف ح�ل جزء م�ن مش�كلة البطالة. 
وخالل س�نوات قليلة بدأت تتحول إىل دولة مصّدرة للطاقة، 
وانخف�ض معدل البطالة فيه�ا إىل 5.3٪. وقد يؤدي التوقيع 
ع�ىل اتفاقيتني تجاريتني خالل الس�نتني املقبلت�ني إىل تذليل 
العقب�ات التي تعرق�ل نمو الص�ادرات األمريكي�ة. وإىل ذلك 
فإنن�ا ال نمتلك اآلن جنوداً يحاربون داخل أي دولة يف العالم. 
وعىل أساس هذا الواقع االقتصادي القوي الذي يدعم املوقف 
الراهن، وعدم خوض حروب من ش�أنها أن تزعزه، ستتحدد 
نتائج االنتخابات الرئاس�ية وفقاً لتوزيع انتماءات الرشائح 
الس�كانية للناخبني. وبأخذ هذا التوزيع بعني االعتبار، نجد 
أن االئتالف الش�عبي املؤيد للحزب الديمقراطي يضم سكان 

املدن والنس�اء والس�ود واملهاجرين من أص�ل التيني، وفئة 
الش�باب. وقد س�بق لهذه الرتكيب�ة أن تفوقت عىل االئتالف 
املؤي�د للح�زب الجمه�وري املك�ون يف غالبيته م�ن البيض 
وأصحاب الثروات، بنسبة 51 مقابل 47٪ يف انتخابات 2012 
ب�ني أوبام�ا ورومني.وم�ع احتم�ال تنازل جي�ب بوش عن 
الرتش�ح لصالح رومني لخوض انتخاب�ات 2016، يتكرر يف 
أوساط الحزب الجمهوري القول املأثور: »الجنون الحقيقي 
ه�و أن تك�رر نفس الفعل م�رات وتتوقع نتائ�ج مختلفة«. 
بمعنى أن خوض نفس الس�باق وبنفس الرشائح السكانية، 
وم�ع حالة إيجابية لالقتصاد املس�تقّر والوضع العس�كري 
الجيد، س�يؤدي إىل نفس النتيجة التي شهدناها عام 2012، 
أي فوز املرش�ح الديمقراطي. وحتى لو أخذنا بعني االعتبار 

س�عي »جيب بوش« لالستئثار بأصوات الناخبني الالتينيني، 
فمن املحتمل أن تفوز هيالري بفارق 3٪ من األصوات خالل 
انتخابات 2016 و2020.ومع اتس�اع الفج�وة بني الرشائح 
الس�كانية املحظوظة والفقرية والتي يعود سببها لالقتصاد 
املتنامي املدع�وم بتوفر مصادر الطاقة محلياً، وتغري الواقع 
العس�كري، سيس�تمر هذا الوضع ملدة طويل�ة تكفي لحمل 
كلينت�ون وخلفائه�ا إىل البي�ت األبيض.لق�د انخف�ض عدد 
املرش�حني ملنصب نائ�ب الرئيس عن الح�زب الجمهوري إىل 
أربعة، اثنني من أصل التيني هما الس�يناتور ووزير الداخلية 
الس�ابق »ك�ني س�االزار«، واملحاف�ظ الس�ابق ملدينة س�ان 
أنتونيو ووزير اإلسكان والتطوير الحري الحايل »جوليان 
كاس�رتو«، إضافة إىل الس�يناتور عن والي�ة فرجينيا »مارك 
وورن�ر«، و»تيم كاين«. وس�وف يتم اختيار أح�د األربعة يف 
االنتخاب�ات التمهيدية املقررة يف 21 يوليو 2016.وإذا تمكن 
بوش حتى ذلك التاريخ من التعامل مع األمريكيني الالتينيني 
عىل نحو أفضل مما فعل رومني عام 2012، باعتباره مقرتناً 
بزوجة مكس�يكية األصل، فسيتعنّي عىل هيالري عمل كل ما 

بوسعها الستمالة الالتينيني حتى تضمن تفوقها عليه.

ميجان مكاردل

هاوارد جومتان 

كلينتون وأزمة الثقة!

سيناريو االنتخابات األمريكية

فوؤاد ح�سون
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هل يتزوج توم كروز 
للمرة الرابعة؟

 

في اآلونة األخيرة، س�رت شائعات أن كروز، 53 عاماً، يستعد للزواج للمرة الرابعة 
من مس�اعدته الش�خصية إميلي توماس، صاحبة الجنس�ية البريطانية والبالغة 
م�ن العمر 22 عام�اً. بدأت إميلي العمل مع كروز قبل ع�ام واحد فقط، عندما 
تم توظيفها لتكون مساعدته في فيلم Rogue Nation، الجزء الخامس من 

Mission Impossible، والذي بدأ عرضه أخيراً.
 ويب�دو أن ش�بهها الكبي�ر بزوجته الس�ابقة كايت�ي هولمز كان 
العامل األبرز في انجذابه إليها. إال أن إميلي نفت خبر الزواج 
م�ن كروز إذ نش�رت عل�ى صفحتها على الفايس�بوك 
ص�ورة لها مع حبيبها ألك�س روبرتس، 25 عاماً، 

داحضة بذلك كل الشائعات.

�

كشفت الممثلة نادين س�امة عن تفاصيل 
دوره�ا في مسلس�ل "ص�در الب�از" ، حيث 
اشارت الى انها ستجسد في العمل شخصية 
فتاة تشهد جريمة قتل بعينها فتفقد حينها 
الق�درة عل�ى ال�كام، لتتع�رض فيم�ا بعد 

لموقف يعيد لها نطقها.
وقال�ت س�امة: "حاول�ت التعوي�ض ع�ن 
الكام بتحريك فمي و إعطاء إش�ارات بيدي 
كي أتمك�ن من إيصال رس�ائلي"، مضيفة: 
أداء  أفض�ل  لكنن�ي  ج�داً  صع�ب  "ال�دور 
الش�خصيات الصعبة فه�ي أجمل بكثير من 

الشخصيات البسيطة".

دمش�ق- إعترفت الممثلة الس�ورية سوس�ن ميخائيل بأنها تش�عر بالندم لرفضها المش�اركة في مسلسات 
مشتركة، وأعمال سورية خارجية في بدايات األزمة في سوريا، وبأنها باتت االن هي من يطلب العمل في تلك 
المسلسات.وفي تصريحات خاصة لموقع "الفن"، قالت ميخائيل إن شركات االنتاج المحلية عاقبت الممثل، 
ال�ذي رف�ض المغادرة بأن خفضت من نس�بة أجوره، فاصلًة بين موقفها الوطني والسياس�ي، وبين الموقف 
المهني في هذه الناحية".وأضافت "حتى االن انا على موقفي الوطني والسياسي وسأبقى كذلك، لكن لو عاد 

الزمن للوراء أربع سنوات فسأشارك في مسلسات خارج سوريا، بكل تأكيد".
وأشارت إلى أنها بسبب موقفها المعلن لم تطلبها شركات اإلنتاج الخارجية طيلة سنوات األزمة، لكنها لفتت 
إلى أن األونة األخيرة ش�هدت انفراجا ملموس�ًا في هذه الناحية.وكش�فت عن عرضي�ن خارجيين في الوقت 
الحالي األول متمثل بمسلس�ل مدرس�ة الحب مع المخرج صفوان نعمو، واآلخ�ر كوميدي في دبي لم تتوصل 
إلتفاق نهائي بشأنه.أما داخليا فتستعد للدخول في بطولة نسائية في مسلسل عطر الشام، مع المخرج محمد 
زهير رجب.وتعتبر ميخائيل من نجمات الجيل المحير في الدراما السورية، وتؤدي أدوار بطولة بإستمرار منذ 

أواسط التسعينات في الرائعة الكوميدية أبو الهنا، مع الممثل السوري دريد لحام.

هنا شيحا تواصل تصوير البيوت أرسار.. 
 تواصل الفنانة هنا ش�يحة تصوير مش�اهدها فى مسلس�ل "البيوت أس�رار"، المنتظر عرضه 
على شاش�ة "النهار" أول س�بتمبر المقبل، على أن يتم االنتهاء من تصويره منتصف س�بتمبر 
المقبل."البيوت أس�رار" فكرة محمد أمين راضي وس�يناريو وحوار ورشة عمل يشرف عليها 
أحمد شوقي، ويشارك في بطولته هنا شيحة وأيتن عامر وشيري عادل ونسرين أمين، وإخراج 
كريم العدل، وتدور أحداث المسلسل حول عالم المرأة والنساء من الناحية االجتماعية، وعاقة 
الم�رأة بالمجتمع وعائلتها وأصدقائها من خال عرض بعض الوقائع االجتماعية التي تمر بها 

أي فتاة خال حياتها.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

املكافأة السنوية يف املشمش
 لي�س لدي من كلمة اقولها بحق الفنان العراقي انه 
ذلك االنس�ان ال�ذي ال زال ينحت ف�ي الصخر ابتغاء 
للقمة العيش ولس�ت مبالغا في القول اذا ما ذكرت 
ايضا ب�أن ذلك الفنان يبقى معدما وهو  الزال يحلم 
ان يكون في يوم من االيام من )االثرياء( الذين يشار 
لهم بالبن�ان كونهم من اصحاب االموال والعقارات 
... والدلي�ل ان الكثي�ر الكثير منه�م يركضون وراء 

احامهم و )العشه خباز( !!.
عكس ذلك نجده عند الفنان العربي س�واء في مصر 
او في الخليج حيث نجد الكثير منهم يلتزمون بدفع 
الضرائ�ب للدولة جراء المبالغ التي يحصلون عليها 
نتيجة مش�اركتهم ف�ي االعمال الفني�ة ... حتى ان 
البع�ض منه�م باتت لديه ث�روة ال يس�تهان بها ... 
بعكس الفنان العراقي الذي اذا حالفته الظروف فانه 

يصبح م�ن اصحاب )الماليم( ولي�س من اصحاب 
)المايي�ن( .. واال كان مصيره االنزواء الى )العدم( 

ليقتات على راتب تقاعدي او قوت ال يموت !!
والذي وددت قوله :

ان الفنان العراق�ي ذاك هو حاله ومنذ ان بات فنانا 
يشار له بالبنان البداعه والنجازاته المتميزة سواء 

داخل او خارج العراق !!

ولكنن�ي اعترف ب�أن فنانن�ا العراق يمتل�ك رصيدا 
من الجوائز والش�هادات التقديري�ة التي ال تعد وال 
تحص�ى والتي تمنحها له الدولة او اجلهات المعنية 
م�ا بين فترة واخرى ولس�ان حاله يق�ول : )نكعها 

واشرب ميها ( !!
حق�ا ان فناننا العراقي لطالما اضاع زهرة ش�بابه 
وكأنه يصطاد الهواء بش�بك .. وحتى لو عشر على 

ظل يستظل به ... فان )رجليه تبقه بالشمس( !!
والتس�اؤل المش�روع : مت�ى تلتف�ت الدول�ة لذلك 
)العط�اء( وتمنحه القليل القلي�ل عوضا عن الكثير 

الكثير الذي يقدمه ؟!
والمضح�ك المبك�ي ان هن�اك  اش�اعة تق�ول :  ان 
الدولة  س�تحرمه من المكافأة  الس�نوية لهذا العام 

مساهمة في )التقشف( !!    
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يب�دو أن بروز اس�مها بش�كل واضح ف�ي عالم 
التجمي�ل لم يقف عائق�اً أمام طموحه�ا بإبراز 
موهبته�ا الفطري�ة ف�ي التمثي�ل، إال أن جمال 
وش�كل خبي�رة التجميل م�اري- لو أب�و عازار 
الخارج�ي لم يكونا في المقاب�ل بطاقة دخولها 
إلى ه�ذا العالم، ب�ل على العكس ف�إن إطالتها 
"السكسي"، كما تقول، شّكلت عائقاً أمام إبراز 
مواهبها. وبعد مش�اركتها في عدد من األعمال 
الكوميدية، كانت تجربتها األخيرة مع مسلس�ل 
"24 قيراط"، فماذا تقول عنها؟ ومن كان وراء 
انس�حابها م�ن "كتي�ر س�لبي"؟ وم�ا عاقتها 
بالمخرج الليث حجو؟ كل هذه األس�ئلة وغيرها 

ستجدون اإلجابات عليها في الحوار التالي...  
• ماري- لو إس�م معروف على صعيد التجميل، 
ولكن�ك خضت تجارب عديدة س�واء في الدراما 
أو الكوميدي�ا... فهل س�تعتمدين التمثيل مهنة 

إضافية لك؟
على الرغ�م من تمتع�ي بموهبة التمثي�ل إال أن 
الفرص�ة لم تس�نح ل�ي إال منذ خمس س�نوات 
تقريباً، فأنا لم أدرس هذا الفن ولكني أعمل على 

طبيعتي وبالفطرة.
• ألم يعتب�رك البعض دخيلة عل�ى المهنة كونك 

قادمة من عالم التجميل؟
اس�تيائهم  ع�ن  الكثي�رون  عّب�ر  البداي�ة  ف�ي 
واعتبروني دخيلة عليهم على اعتبار أن ش�كلي 
"سكس�ي" وقد قم�ت بنفخ ش�فتّي، لكنهم لم 
يلبث�وا أن عادوا ع�ن آرائهم عندم�ا وجدوا أني 
موهوب�ة ومتمكن�ة م�ن تقليد النجم�ات ولدي 
إمكانات فنية أهم من بعض من يحملون شهادة 

في التمثيل.
• ش�اهدناك أخيراً في الدراما من خال مسلسل 
"24 قيراط" ولكن مشاركتك كانت خجولة، هل 

يعني ذلك أنك تفّضلين األدوار الكوميدية؟
الكوميدي�ا تش�به ش�خصيتي فأنا مرح�ة جداً 
وم�ن يعرفن�ي يدرك ج�داً أنني ال أمث�ل بقدر ما 
أكون على طبيعتي، أم�ا في الدراما فأحتاج إلى 
إب�راز مكنوناتي والتأكي�د للجميع أنن�ي أتمتع 
بالموهبة الكافية ألن يحس�ب لي حس�اب. إنها 
تجرب�ة مختلفة بالنس�بة إلي ولق�د أحببت دور 

"سالي" ألنه يجمع ما بين الكوميديا والدراما.
• ش�اركت في العدي�د من البرام�ج التلفزيونية 
مث�ل "أوفري�را"، "كتي�ر س�لبي"، "كوميكاز" 
وغيره�ا... أي منه�ا تعتبرين�ه المرحل�ة األهم 

بالنسبة إليك؟
بصراحة أفّضل "كومي�كاز" ألنه فتح لي الجال 
إلب�راز طاقاتي من جه�ة وألن�ه كان خالياً من 

المنافسة من جهة ثانية.
• ماذا تقصدين بالمنافس�ة؟ وه�ل تغمزين من 

قناة "كتير سلبي"؟
لم أك�ن أود التحدث عن األم�ر لكني لن أنفي أن 

النف�ور بي�ن الممثات داخ�ل العمل 
كان واضح�اً، وقد كان�ت كل واحدة 
منه�ن تحاول أن تب�دو األجمل بينما 
في الحقيقة هذا خطأ كبير ألن العمل 

كوميدي�اً ويتطلّب منا تقليد الش�خصيات 
ال  الحقيقي�ة  أش�كالنا  إخف�اء 

االهتم�ام بجمالن�ا. 

قلّدت العديد من الشخصيات وكنت أتعّمد تغيير 
شكلي ألصبح شبيهة بها مثل ليلى عبد اللطيف، 
مريم نور، ماغي فرح وغيرهن، وعندما شعرت 
ب�أن زمياتي يتنافس�ن على مواضي�ع جمالية 

تافهة لم أرغب بالبقاء بينهن.
• هل تقولين إن جمالك يؤثر سلباً على مهنتك؟

لألس�ف، وفي بع�ض األماك�ن تحدي�داً، نعم... 
ل�ن أنكر أنن�ي أس�تغّل براعتي كخبي�رة تجميل 
ف�ي حم�ل البعض عل�ى التأك�د م�ن إمكانياتي 
الفني�ة بعدم�ا أق�وم برس�م الماكي�اج الخاص 

بكل ش�خصية والذي يجعلني قريبة منها 
إلى حد كبير من حيث الش�كل 

وم�ن ث�م ألتقط لنفس�ي 
الص�ور الخاص�ة 

بأعينه�م  لي�روا  س�أؤديها  الت�ي  بالش�خصية 
ويدركوا فوراً أنني قادرة على التغيير في شكلي 
وأدائي، وللعلم فقط ونكاية بالجميع فقد عملت 

على تصغير شفتّي.
• أتقصدين أن شفتيك كانتا عامة فارقة؟

نعم، وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من الممثات 
من مل�كات الجم�ال وعارضات األزي�اء وحتى 
البطات قمن بنفخ ش�فاههن وخدودهن إال أن 
البعض ال يرى س�وى ش�فتّي أنا... ش�و وقفت 

علّي؟!
• ممن كانت الش�هادة األبرز في 

حقك كممثلة؟
المخ�رج  م�ن 
الس�وري العظيم 
حجو  اللي�ث 
ي  ل�ذ ا
منحني 

ثقت�ه 

وأعطاني ثقة بنفس�ي أكثر مع أنها مش�اركتي 
األولى درامي�ًا في "24 قيراط". لقد س�بق وأن 
تابعني في الكوميديا لكنه وجد في ش�خصيتي 
ما لم يره أحد في الس�ابق ولذلك فقد قال لي إنه 
سيعمل على إبراز جوانب مختلفة من إمكانياتي 

في أعمال أخرى.
• لم�اذا اقتص�رت إطالت�ك في المسلس�ل على 

مشاهد قليلة جداً؟
ألن مش�اركتي كان�ت مفاجئ�ة. المعروف عني 
أنن�ي أفصل جي�داً بين عملي ف�ي التجميل وبين 
التمثيل وأنني ال أفرض نفسي على أحد وال أقدم 
التن�ازالت أياً كان نوعها، وكان أن اتفقت معهم 
ف�ي البداية عل�ى العمل بصفتي خبي�رة تجميل 
وألقوم باالهتمام بماكياج النجمة س�يرين عبد 
النور والممثلة القديرة تقا ش�معون وغيرهّن، 
وعندم�ا اصطدم�وا بحاجته�م لممثل�ة ت�ؤدي 
دور "س�الي" وعرضت األس�ماء عل�ى المخرج 
ق�ّرر األخي�ر منحي ال�دور. كان م�ن المفترض 
أن تك�ون مس�احة ال�دور أطول لكن انس�حاب 
الممثل يوس�ف حداد من استكمال التصوير أدى 
إل�ى اخت�زال دوري، ربما ما يحمله المس�تقبل 

سيكون أفضل.
• س�بق وأن ش�اركت درامي�اً ف�ي "وأش�رقت 
الش�مس" الذي يعاد بثه حالي�اً. لماذا لم تتابعي 

بعده مباشرة في الدراما؟
هن�اك أعم�ال أخرى ش�اركت فيها أيض�اً لكني 
كن�ت أدخل العمل من منطلق عملي في التجميل 
وم�ن ثم يطلبون مني تأدي�ة دور ما. التمثيل لم 
يكن م�ن أولوياتي ولم أدرس�ه، كم�ا أن العديد 
من المنتجين يفّضلون اس�تقدام طاب المعاهد 
والجامع�ات ولكنه�م أخي�راً ب�دأوا باكتش�اف 
مواهبن�ا من خ�ال بع�ض التج�ارب الصغيرة 
الت�ي نخوضها. ش�خصياً، للمخرج ش�ادي حنا 
الفضل في اكتش�اف موهبتي من خال برنامج 
"أوفري�را" الذي ش�اركت فيه عل�ى مدى ثاث 
سنوات، ومن ثم انتقلت إلى "كوميكاز"، "كتير 

سلبي" وأخيراً "24 قيراط".
• تقلي�دك للش�خصيات وتقديم�ك له�ا بطريقة 
جريئة مثل شخصية "شاخيرا"، ماذا أضاف إلى 

رصيدك؟
ليس�ت إضافة بقدر م�ا هي تأكي�د على نضوج 
ش�خصيتي وتمتع�ي بالج�رأة الكافي�ة لتقديم 
الش�خصيات الجريئة. ف�ي "أوفري�را" رفضت 
تقديم الش�خصيات الجريئة ف�ي مكان ما ألنني 
كن�ت ف�ي نظرهم أمث�ل المرأة السكس�ي األمر 
ال�ذي لطالما كان مص�در إزعاج بالنس�بة إلي، 
أما في "كوميكاز" فقد كانت المس�احة أوس�ع 
لتأدي�ة األدوار عل�ى اختاف ألوانه�ا خصوصاً 
أن�ه كان بمثاب�ة عم�ل مس�رحي ال تلفزيوني. 
وق�د طلبت من المس�ؤول تقدي�م أغنية خاصة 
بش�خصية "ش�اخيرا"، التي من المفترض أنها 
شقيقة "ش�اكيرا" التوأم. أما في "كتير سلبي" 
فق�د طلبت منه�م إنقاص ع�دد األدوار الجريئة 
حت�ى ال يتم حصري فيها فقم�ت بتقليد كل من 
إليس�ا، نانس�ي عجرم، ماغ�ي ف�رح، ليلى عبد 

اللطيف وغيرهن.
• وماذا تحّضرين حالياً؟

هن�اك عم�ان ضخم�ان بانتظ�ار الب�دء بهم�ا 
أحدهما درامي واآلخر كوميدي.

ماري- لو أبو عازار :لست ممثلة دخيلة



الداف�ئ  الص�وت  تجم�ع  لبناني�ة  فنان�ة 
واإلطاللة الش�بابية الجميلة، أنيقة وبعيدة 

عن متاهات الفن واإلشاعات.
قدمت أغنيات ناجحة مثل "لياليك الحلوة" 
و"سهرت عيوني" وهي اليوم تحقق نجاحا 

كبيرا في أغنية "كيف بدك عني تغيب".
مع الفنانة شيراز كانت هذه المقابلة.

• شيراز أوال ألف مبروك نجاح أغنية "كيف 
بدك عني تغيب" هي مسموعة جدا أخبرينا 
اكثر عنها وهل كنت تتوقعين هذا النجاح؟

االغني�ة تعبت عليها من ن�واٍح عديدة الني 
شاركت في كتابتها وسجلتها اكثر من مرة 
الن�ي أردتها ات تكون كاملة وباالحس�اس 
الذي اريده والني احببتها منذ أن س�معتها 
وه�ذا ما اعتم�ده دائم�ا، كنت أتوق�ع انها 

ستحصل على هذا النجاح.
•كان الكلي�ب مكم�اًل لالغني�ة وظهرت به 
بصورة جميلة مع فادي حداد أخبرينا عنه

هذا ليس التع�اون األول مع فادي حداد بل 
الثاني بعد اغنية س�هرت عيوني هو مريح 
بالعمل ويعطيني الصورة التي اريدها كذلك 
النوعي�ة الت�ي أحبها، التصوي�ر كان متعباً 
اس�تمر يومين م�ن دون اس�تراحة ولكنه 

مريح.
•ال�ى اي م�دى تعتمدي�ن عل�ى احساس�ك 

وأنوثتك باالغنيات؟
أن�ا بش�كل ع�ام حين اخت�ار اغنية أش�عر 
بها وصوتي فيه احس�اس لذل�ك اجرب ان 
اخت�ار اغنية فيها احس�اس لتكون صادقة 

وكاملة.
•تغيبي�ن بين االغنية واالخ�رى ، هذا االمر 
يؤثر على انتش�ارك م�ع ان االغنيات تبقى 

مسموعة، لماذا هذه القلة باالعمال؟
صحي�ح ولكن هناك النوعي�ة في االعمال، 
فحي�ن اصدر اغنية تبقى مس�موعة س�نة 
وأكث�ر ولكن اليوم س�نعود لنق�دم أعماال 
 life أكثر وانتاجاً اكبر وس�أبدأ مع ش�ركة

styles واشكرهم على ثقتهم بي وبالتأكيد 
هي ش�ركة ال تبخ�ل على عمله�ا ونحضر 

لمشروع جديد ايضا بدأنا به.
•تعتمدين التنوع باللهجات بين اللبناني 

والمصري وبستايل االغنيات..
س�تكون  المقبل�ة  االغني�ة  صحي�ح، 
مصري�ة وأح�ب التنوع أقدم الكالس�يك 
ال�ذي  الرق�ص  واحيان�ا  والرومانس�ي 
م�ن  الكثي�ر  ولك�ن  ش�خصيا  افضل�ه 
االشخاص يحبون صوتي بالرومانسي.

•ه�ل تعتمدي�ن اي خط�ة للوص�ول الى 
الجمهور العربي بشكل عام؟

طبعا وهناك اعمال س�أقدمها للجمهور 
المص�ري باألخ�ص كأن أج�دد أغنية أو 

عمال قديماً.
• لي�وم الفن�ان م�اذا ينقص�ه ليصب�ح 
بالمراتب األولى مث�ال انت تتمتعين بكل 
المواصفات ولكنك لم تصبحي من فناني 

المرتبة األولى..
أن�ا ال يمكن أن تصنفن�ي مرتبة اولى او 
ثاني�ة فانا أُعتبر موهب�ة جديدة، الفنان 
يج�ب ان يتحل�ى بصفات كامل�ة وذوق 
باألغان�ي وص�وت وكثي�ر م�ن األم�ور 

والحضور مهم جدا ايضا وهذا االهم.
لس�ت فنانة تعتمد على الرقص واإلغراء 
، أنت ضد من يعتمد على شكله للوصول

ه�ذا ليس طموح�ي أبداً ، أح�ب ان اقدم 
عم�اًل جمي�اًل ويص�ل للناس واك�ون انا 

راضية.
•اين التمثيل عند شيراز؟

أحبه جدا وعرض علي الكثير من االعمال 
ومع�روض عل�ي حالي�ا فيلم ف�ي مصر 
ومسلسالت ايضا، لكني لم استطع الني 

كنت مشغولة بالتسجيل.
•من هي التي تحبين تمثيلها؟

نادين نسيب نجيم.

نفت الممثلة المصرية آيتن عامر الش�ائعات المتداولة 
ح�ول موضوع حملها على صفحتها الخاصة على احد 
مواق�ع التواصل االجتماعي قائلة "بالش إش�اعات أنا 

مش ناقصاكوا".

الجدي�ر بالذك�ر ان عامر لم يمضي على زوجها س�وى 
بضع�ة أي�ام، وب�دأت ه�ذه الش�ائعات باالنتش�ار بعد 

ظهورها األول في عزاء الممثل الراحل نور الشريف.

�

نف�ى الممث�ل المص�ري أحم�د فلوك�س 
موض�وع مش�اركته ف�ي فيل�م "حج�ر 
جهن�م"، مش�يراً ال�ى ان�ه ل�م يتلقى اي 
س�يناريو ح�ول الموض�وع، ولم يعرض 
علي�ه أساس�اً، ولف�ت الى ان م�ا تتناقله 
بع�ض الوس�ائل االعالمية غي�ر صحيح 

وهو عبارة عن مجرد شائعات.
ق�د  كان  فلوك�س  ان  بالذك�ر  الجدي�ر 
ش�ارك في بطولة مسلس�ل "الدخول في 
الممنوع" الذي سيتم عرضه قريباً ،  وهو 
م�ن تأليف محم�د الباسوس�ي، وإخراج 

محمد النجار.

مرة جديدة يطل الفنان العراقي كاظم الس�اهر على جمهوره في مهرجانات بيت الدين، والذي 
أصبح على موعد س�نوي مع القيصر في حفلة ينته�ي وقتها، وال ينتهي تعطش الجمهور الى 
صوت�ه. اختار الس�اهر مجموعة من اغنياته الش�هيرة ليقدمها للجمهور، ال�ذي حفظ اغانيه 
ورددها معه طيلة السهرة.فمزج بين اغانيه القديمة "مستبدة"، "الحب المستحيل"، "اشهد"، 
"اتدلل علي" و"زيديني عشقا".. باالضافة الى بعض االغاني الجديدة ك�"عيد وحب" و"اكون 
او ال اك�ون". كم�ا اهدى القيص�ر جمهوره الوفي ال�ذي تقاطر من مختل�ف المناطق اللبنانية 
والبالد العربية، اغنية جديدة من كلمات الشاعر نزار قباني بعنوان "عطرك"، وقد رافقه عزفا 
الموسيقي ميشال فاضل الذي وّزع األغنية. جمهور القيصر كان متأهبا ليرافق النجم العراقي، 
ف�ي كل االغاني الت�ي قدمها.وبعد اكثر من س�اعتين، ظل الجمهور يطالب الس�اهر بمزيد من 
االغاني من أرش�يفه الغنائي الثري باروع القصائد واالغاني، وال بد من االش�ارة الى ان الوقت 
المحدد للحفلة كان س�اعة ونصف الس�اعة، اال ان الس�اهر مدد الوقت الذي لم يشعر بمروره، 

كما قال. 

يتواج�د الفنان تامر حس�ني في 
الفي�ال الخاص�ة بالممثل�ة غادة 
ع�ادل وذل�ك م�ن أج�ل تصوي�ر 
مش�اهده الداخلي�ة م�ن فيلم�ه 
الجديد "أهواك"، وت�دور أحداث 

الفيلم في اطار رومانسي.
فيلم "أه�واك" م�ن بطولة تامر 
حس�ني وغ�ادة ع�ادل ومحمود 
حمي�دة وأم�ل رزق وأحمد مالك 
وغيرهم من الممثلين من تأليف 
ولي�د يوس�ف ومحم�د س�امي، 

وإخراج محمد سامي.

هدى حسني تقدم رواية ليىل العثامن يف عمل درامي
 

وقع اختيار الفنانة هدى حسين على رواية لألديبة الكبيرة ليلى العثمان، بعنوان »المرأة والقطة« 
لتقديمها في عمل درامي جديد، سيناريو وحوار جميلة جمعة. والرواية التي تقع في 85 صفحة 
تتحدث عن العالقات اإلنسانية الشائكة في ظل هيمنة العّمة القاسية على إرادة وقرار من يعيش 
معه�ا ف�ي البيت، لدرجة أن يتعلق الطفل س�الم بقطت�ه »دانة« التي تعوضه ع�ن حنان األم التي 

تسببت العّمة في تطليقها من والده المشغول دوماً عنه. 
 ف�ي جانب آخر، تقرأ هدى حس�ين ثالثة نصوص لتختار واحداً منه�ا تقدمه في رمضان المقبل 
وهي: »المحتالة« للكاتبة نجاة حس�ين، و»إقبال يوم أقبلت« عن رواية د. حمد الرومي، و»س�ّرك 

في بير« للكاتبة القطرية وداد الكواري.
 

املكافأة السنوية يف املشمش
 لي�س لدي من كلمة اقولها بحق الفنان العراقي انه 
ذلك االنس�ان ال�ذي ال زال ينحت ف�ي الصخر ابتغاء 
للقمة العيش ولس�ت مبالغا في القول اذا ما ذكرت 
ايضا ب�أن ذلك الفنان يبقى معدما وهو  الزال يحلم 
ان يكون في يوم من االيام من )االثرياء( الذين يشار 
لهم بالبن�ان كونهم من اصحاب االموال والعقارات 
... والدلي�ل ان الكثي�ر الكثير منه�م يركضون وراء 

احالمهم و )العشه خباز( !!.
عكس ذلك نجده عند الفنان العربي س�واء في مصر 
او في الخليج حيث نجد الكثير منهم يلتزمون بدفع 
الضرائ�ب للدولة جراء المبالغ التي يحصلون عليها 
نتيجة مش�اركتهم ف�ي االعمال الفني�ة ... حتى ان 
البع�ض منه�م باتت لديه ث�روة ال يس�تهان بها ... 
بعكس الفنان العراقي الذي اذا حالفته الظروف فانه 

يصبح م�ن اصحاب )المالليم( ولي�س من اصحاب 
)الماليي�ن( .. واال كان مصيره االنزواء الى )العدم( 

ليقتات على راتب تقاعدي او قوت ال يموت !!
والذي وددت قوله :

ان الفنان العراق�ي ذاك هو حاله ومنذ ان بات فنانا 
يشار له بالبنان البداعه والنجازاته المتميزة سواء 

داخل او خارج العراق !!

ولكنن�ي اعترف ب�أن فنانن�ا العراق يمتل�ك رصيدا 
من الجوائز والش�هادات التقديري�ة التي ال تعد وال 
تحص�ى والتي تمنحها له الدولة او اجلهات المعنية 
م�ا بين فترة واخرى ولس�ان حاله يق�ول : )نكعها 

واشرب ميها ( !!
حق�ا ان فناننا العراقي لطالما اضاع زهرة ش�بابه 
وكأنه يصطاد الهواء بش�بك .. وحتى لو عشر على 

ظل يستظل به ... فان )رجليه تبقه بالشمس( !!
والتس�اؤل المش�روع : مت�ى تلتف�ت الدول�ة لذلك 
)العط�اء( وتمنحه القليل القلي�ل عوضا عن الكثير 

الكثير الذي يقدمه ؟!
والمضح�ك المبك�ي ان هن�اك  اش�اعة تق�ول :  ان 
الدولة  س�تحرمه من المكافأة  الس�نوية لهذا العام 

مساهمة في )التقشف( !!    

شرياز : اإلغراء ليس طموحي وكيف بدك عني تغيب أتعبتني

الفنانة ريم زينو: أملك الشجاعة لقول كلمة ال هلذه األدوار...
 

أدوار كثيرة ومهمة قّدمتها الفنانة ريم زينو في الدراما الس�ورية، فاس�تطاعت فرض مكانتها بموهبتها ودراستها 
األكاديمية في المعهد العالي للفنون المس�رحية، ورغم أنها زوجة الفنان والمخرج مهند قطيش، لكنها ترفض مبدأ 

الشللية.
عن أعمالها الفنية، وحياتها الشخصية، واألزمة السورية وما خلفته من آثار على الوسط الفني السوري وظهور ما 

يسمى ب�»نجوم األزمة«، حّدثتنا الفنانة ريم زينو في هذا الحوار.

• كيف تختارين أدوارك، وهل لعبت أسماء الكاست الفني دوراً في قبولك العرض؟
أختار أدواري وفق فعالية الدور أو الشخصية التي أؤديها في العمل، سواء كان مسلسالً أو فيلماً. لكن ولألسف، 
ُيحرم الممثل في الدراما السورية من هذه الميزة لقلة ما ُيعرض عليه من أدوار، حيث أصبحت فكرة االختيار 

حكراً على نجوم الصف األول، فيقبلون ويرفضون ما يرغبون به من أدوار.
ورغ�م خياراتي المح�دودة، أحاول قدر اإلمكان اختيار ما أحب من أدوار، وما زلت أملك الش�جاعة لقول 

كلمة »ال« لألدوار التي ال تناسبني.
• زوجك الفنان مهند قطيش، هل تتشاوران معاً في ما يعرض عليكما من أعمال؟

طبع�اً نتش�اور في ما يعرض علينا من أعمال ويبدي كل منا رأي�ه لآلخر، لكنه في النهاية يترك 
لي حرية القرار في ما يعرض علّي، ألننا اتفقنا مس�بقاً على خطوط عريضة تتعلق بحياتنا 

الفنية فال نحيد عنها.
• الزواج من الوسط الفني، ما هي سلبياته وإيجابياته؟

الزواج من الوس�ط الفني ال يختلف عن بقية االوس�اط، فمن تزوج ليكّون أسرة على 
أس�س من التفاهم والحب فس�يكون زواجه ناجحاً. أما السلبيات وااليجابيات فال 

عالقة لها بالفكرة، بل بالش�خص نفس�ه، فإن كان متفهماً وراضياً ولديه حس 
بالمس�ؤولية فليست هناك مشكلة أبداً، بالعكس ستكون العالقة 

األسرية ناجحة.
•الش�للية في الوس�ط الفني باتت تهم�ة من جانب 

البعض، هل تؤيدينها، وما آثارها على الفنان؟
أن�ا ضد الش�للية تماماً في عملية توزي�ع األدوار على 
الممثلي�ن، ألنها ال تمت إلى الفن بصلة، ولألس�ف هي 
موج�ودة في وس�طنا ف�ي العديد من األعم�ال، وتحد 
من فرص عم�ل الكثير من الممثلي�ن الموهوبين الذين 

يفتقرون الى العالقات االجتماعية.
• أصبحت أدوار الجرأة في الدراما كثيرة، هل تقبلين بتلك 

األدوار خاصة إذا كان العرض المادي مغرياً؟
بالطبع ال... فقبولي تل�ك األدوار يتطلب مني دفع فاتورة 

ال أقبلها.
• أصبحت الجرأة ُتطرح في الدراما السورية بشكل طبيعي، 
لكنه�ا ما زالت تتع�رض لالنتقاد، هل أنت م�ع طرح الجرأة 

وبأي شكل؟
الج�رأة ممكن أن تتواجد في العمل الدرامي لكن وفق مفهوم 
الج�رأة، وأعتق�د أننا في مجتمعنا الش�رقي لم نص�ل بعد إلى 

المفهوم الصحيح للجرأة.
• أعمال البيئة الشامية باتت فاكهة رمضان، هل يفسر هذا مشاركة معظم نجومنا في تلك األعمال؟

 األعمال البيئية الش�امية هي ظاهرة فنية ال نس�تطيع إنكارها كغيرها في الس�ابق، فالفانتازيا التاريخية كانت 
نوعاً من أنواع االعمال الدرامية التي ال نس�تطيع إنكارها ولكنها انتهت. فإذا صارت الدراما الشامية موضة فنية، 

فهي بال ش�ك س�تنتهي حين تجف مواردها، رغم أن بعض أعمالها استطاعت نقل الفنان من اإلطار المحلي الى أطر 
أوسع كما حصل في مسلسل »باب الحارة«.

•ماذا عن تجاربك السينمائية، وهل ترقى تلك التجارب إلى ما تحلمين به فنياً؟
تجارب�ي في الس�ينما لم تكن كثيرة ولكنها مهمة جداً بالنس�بة إل�ي. أول فيلم قصير مّثلت�ه كان مع المخرج أيهم 
عرس�ان واس�مه »وراء الوجوه«، وبعدها كانت التجربة االهم مع عبداللطيف عبدالحميد عندما أس�ند إلي بطولة 
فيل�م »أيام الضجر«، كانت تجربة مهمة وممتعة رغ�م كل صعوباتها. وأخيراً تجربتي مع حاتم علي في فيلم »ليل 

طويل«... وفي رأيي، متعة العمل في السينما ال تعوض وال تفوقها متعة.

عالم الفن

آيتن عامر تنفي خرب محلها وتطلب ايقاف الشائعات



       حيدر عبد الرضا 

أن التجرب�ة الش�عرية الجمالية إجم�اال هي ما 
تش�كل في حد ذاته�ا ذلك األت�ون الوظائفي و 
السياقي و المرجعي و المتني والعتباتي و الذي 
يجعلنا ندرك من خالله صفة و وش�يجة الثيمة 
المس�تترة م�ن وراء الق�درة الذاتية الش�عرية 
و تحوالته�ا الش�فروية في معطيات سلس�لة 
محسوسية و ناشطية متانة خطاب ذلك النص 

الشعري .
ريثما أضع رأسي بعيدا عن المناقير

أو أدس ما بيدي في أوان
لم يأت أوانها ..

هناك في حضرة الرمل
سأسدل أناملي على ما حدث

و أرمم بوصلتي من خراب الجهات !
أي سر ينام في شفة الرمل .

أن عملية الكتابة الش�عرية لدى الصديق المبدع 
عباس مزهر السالمي تتطلب من قارئها أوال و 
أخيرا إيجاد له محاولة في األنزواء القرائي عن 
صلة معطيات الملفوظ الخارجي الش�كلي في 
خطاب النص ، توغ�ال نحو إيقاظ نواة أمكانية 
أس�تيعاب خطاط�ة عضوي�ة المت�ن الداللي و 
حلولي�ة الت�داول و خطي�ة األج�راء المدلول�ي 
المكي�ن . و تبعا له�ذه العاملية التش�كيلية في 
صنيع نس�يج مقولة قصيدة الس�المي ، سوف 
نسعى و يسعى ش�اعرها الى تفكيك تصوراته 
الهالمي�ة كفع�ل تتكاث�ر م�ن حول�ه مجاالت 
أرتكازية التحقق الخطي الواثبة في مستويات 
دال ) هذيانات عاقلة ( وصوال منه الى كيفيات 
حدوثها األس�تثنائي في طيات عالمة التحصيل 
الدالل�ي الق�ارة ف�ي ش�كل م�دون قصاص�ة 

توفيقي�ة خصوصية التب�ادل التداول�ي ما بين 
التحق�ق التوصيفي و بي�ن أطر ديمومة جوهر 
مقولة األشياء في دائرة موضوعة أفق المسند 
المحتم�ل في ش�فرات ذلك األن�زواء التصوري 
الكتابي و المخيالي الس�اكن في خلجات عالقة 
التجرب�ة الصورية ف�ي المتن النص�ي و تحديد 
مالمحه�ا األيقوني�ة كتخلي�ص مم�ارس راح 
من خالل�ه يربط الش�اعر بين ال�ذات كمجردة 
أختباري�ة و بين الموضوع كمس�خر نموذجي 
استداللي في وعي أبعاد المدلول التحصيلي في 
وع�ي واقع األزمنة القرائية ف�ي مجال مبتغاة 
القيم�ة المكثفة ف�ي توجهات خطي�ة اإلدائية 
الش�فافة م�ن ل�دن الش�اعر . فف�ي مجموعة 
نص�وص ) هذيان�ات عاقل�ة ( الحظن�ا فني�ة 
الوس�ائل الش�عرية في فض�اء النصوص حيث 
تتخذ م�ن ذاتها حصيلة جمل�ة تقويم مقابل و 

ذلك تبعا لفحوى أسبقية الفكرة المنبثقة
األرتب�اط  ص�ورة  محوري�ة  م�ن  إس�تقراءا 
التوصيف�ي المدرج في ناصي�ة مصفاة صورة 
الصيغ�ة اإلنزياحية في فضاء رؤي�ة متغيرات 
تح�والت القائ�م بي�ن س�راج النص و حس�ية 
إختالفية التوجهات في متن الدال المروي الذي 
يش�كل بذات�ه كأداة عضوية راس�خة في جس 
أبع�اد الق�راءة المغايرة لدالالت مرآي�ا النص . 
فعلى س�بيل المثال نعاين األمر في أسطر هذه 

المقاطع .
عزف انعتاق من حنين
أرق طافح ساقه التيه

من أقاص الوجع
إنطفاؤك النائي

ضجيج البعاد على مقلتيك
ل�ذا ف�أن البح�ث هنا سيس�عى نح�و منطقة ) 

القراءة التأويلية ( للنص مرورا بمعنى ضرورية 
موقيعية الفاعل و الموض�وع على نحو امتداد 
تحوالت المنفتح األنطباعي في مقامية الرؤية 
االتصالية و االنفصالية . فالشاعر هنا يحث نحو 
تصور استعاري محكوم بفعل تسجيل اختالفية 

المبئ�ر األس�ترجاعي ضمن 
مدركات أخ�ذت تبرر لوعي 
حدوثها التصوري كنوع من 
األلمامية في مجال قياسية 

فعل عالئقي

ما يمكن لنا أن نش�خصه ب 
) وقائعية مقادير المس�تتر 
م�ن  بالتال�ي  لن�ا  حي�ث   )
األجدى أن نمن�ح ) عزف = 
أنعت�اق = الحني�ن = أرق = 
مقادي�ر مس�تترة = وقائع 
هذيان�ات = مغايرة عاقلة ( 
وص�وال الى حج�م مركزية 
المرك�زي  األفت�راض  ذل�ك 
ف�ي دلي�ل العنون�ة العام�ة 
 ( القصائ�د  ف�ي مجموع�ة 

هذيان�ات + عاقل�ة = اتجاهات تص�ور = ذاتية 
مخالف�ة = دال في ص�ورة تش�كيلية خاصة ( 
ث�م بعد ذلك ينقلنا الش�اعر ال�ى تعزيز حصيلة 
تصوراته الذاتية في ش�كل تضمينات ال تقتصر 
في ذاتها على ش�كل دال األخبار العابر ، بل أنه 
ينقلن�ا نحو جه�ة الص�ورة الثابت�ة و الصورة 
المتحركة في ترس�يمة التشكيلة الخطابية في 
الصورة الشعرية و في خواص دوالها المتعددة 
وه�ي تخض�ع في الوقت نفس�ه ال�ى طبيعة ) 
األدلة العينية المخالف�ة ( و صفاتها األيقونية 

الفعال�ة و المتنوع�ة في وج�ه ظاهرية الحالة 
الش�عرية المرسومة عمقا : ) هذيانات = رؤية 
: عاقلة = األداء الحسي = اإلجراء التضميري = 
الصورة النواتية و نقلها = تش�عيرها بوصفها 
دلي�ال مفارقا ف�ي تحريك المق�ام األيحائي في 
مقصدية الدال = تالءم واقعة 
= وظائ�ف ش�كل عالق�ة ( . 
أن نص�وص عب�اس مزه�ر 
السالمي في هذيانات عاقلة 
أخ�ذ يس�خر له�ا حال�ة من 
حاالت شعرية األنزواء خلف 
دالالت الص�ورة و طبيعته�ا 
و  التداولي�ة  و  التركيبي�ة 
الى  الخطي�ة وص�وال منه�ا 
منطقة ظهورية وعي شعري 
طاق�ات  أقص�ى  يمل�ك  راح 
لحظ�ة االقف�ال و االنفت�اح 
المضمون�ي  االنف�راج  و 

بالتجربة الشعرية .

) األرتداد المشغول بالتجربة 
الحلمية المعاكسة (

أن المنظومة الفعلية في فضاء قصيدة الشاعر 
السالمي نعاينها أحيانا و كأنها تجربة صورية 
تتح�ول قي�د األن�زواء و التواص�ل ال�ى ناصية 
التحقي�ق نحو عتبة لحظة صوري�ة غارقة في 
قناع مجسات فضاء سرابي ال ينتهي وال يوصل 
القراءة الى مفردات حياة تجربة شعرية قائمة 

المرور في كشف المعنى المراوغ و الملتبس .
في الطفولة .

أخاتل حشد المرايا
ألفني بالغياب

ألنأى بوجهي الوحيد
فالمسافة عود ثقاب

أدحرجها للريح
علي أمسك بجذوة البداية

ألصابعي لغة تنتضي السر
يا لها !

وضم�ن جغرافي�ا ه�ذا المح�ور األغتراب�ي و 
األنزوائ�ي في زمنية تضاري�س ) حلم / حاجز 
/ زواي�ا ( تدخلنا أفكار الس�المي المغايرة في 
دائرة داللة المكش�وف األزدواج�ي . أنها بؤرة 
التي�ه غي�ر أنها في الوقت نفس�ه تش�كل بؤرة 
خطي�ة س�ريالية منتج�ة م�ن دونه�ا تتعط�ل 
كل أواص�ر ص�ور البح�ث ف�ي مدي�ات خطاب 
و دالالت وحال�ة ) الهذيان�ات العاقل�ة ( و على 
نحو صار وجودها في هذا الفضاء الش�عري و 
كأنها األس�تدراك الدال عبر المنقول الشفروي 
و النوات�ي ف�ي عنونة صني�ع حلولي�ة التداول 
الخطي القابعة في ش�عرية الحراك الغرائبي و 

الحلمي و السريالي .

) تعليق القراءة (
م�ن خ�الل انطباعن�ا لم�ا قرأن�اه لنص�وص ) 
هذيانات عاقلة ( ش�اهدنا ثمة حساس�ية ذاتية 
واصفة في نموها المرهون بالغياب واالنزواء 
و الشرود الذهني االيجازي و األخفاء و التستر 

في اللغة و التشكيل و االستعارة .
أوراق تتساقط

واحدة تلو األخرى
أغواها عكاز الوقت

كان األولى
أن تأخذ من أفواه النمل

تعد العدة

للصفرة و الرمل األزرق
كان األجدر

أن تلقي ما في جعبتها
كي تحتكر الريح .

الصورة الشعرية لدى عوالم ) هذيانات السالمي 
( تتجرد من صداها التقليدي البارد لتقدم فعلها 
الشفروي في حركية دائرة غموض و أسئلة . أن 
شعرية نصوص الش�اعر تتمظهر و تتجلى في 
طبقة صورية لتدخل س�ريعا في مناخ سريالي 
معاك�س لخطية قيام موضوع�ة فاعل الحركة 
الداللية المتوقعة في وظيفة الدال التصديري ) 
أدق س�معي / فوق الريح / و أرقب صوت النار 
المتهدج / تحت الجمر / حداء يتلعثم / يتوارى 
/ رم�اد روائح يغزو رئتي / و أزيز أباريق يلذع 
الش�مس / و أنا أغرق عند ح�دود الخيمة ( من 
هنا نتعرف على أهمية قصيدة المبدع السالمي 
، ألنها تش�كل في ذاتها نسخ من حيوية اللعب 
بطبق�ات تداولية المتصور المش�هدي في آخر 
لحظات�ه األنفراجي�ة الدالة . لذا نج�د القصيدة 

لديه تستجيب
لدواع�ي فاعلي�ة صيرورة عضوي�ات الحضور 
التمثيل�ي و التماثل�ي الكثي�ف في مراي�ا قراءة 
الن�ص المج�ردة و الحامل�ة ل�كل تقان�ات فن 
التش�بيه و االس�تعارة و الكناية في جزء كبير 
من تركيبها العضوي و على مدى مدية واس�عة 
من تمظه�رات القراءة المفتوح�ة على محيط 
احتم�االت أقصى أمكانيات الصياغة الش�عرية 
الش�عرية  الحرك�ة  فض�اء  بقيم�ة  المؤول�ة 
المتواري�ة ف�ي جوه�ر آلية النص و الس�ياق و 
تلوي�ن األداء التوصيف�ي و تعميقه و ش�عرنته 
بأقصى موجات الش�عورية القصدية في كتابة 

الحلم الشعري .

قراءة يف  هذيانات عاقلة  لعباس مزهر السالمي

       صالح جبار خلفاوي 

 الليل دث�ار الرغبة .. ما تحمله الفك�رة هو أن تكوني 
بين ذراعي الس�اعة .. أنصت لدقات الساعة .. تك .. تك 
.. تك .. ما بين الدقة واالخرى عالم يحلق في سماوات 
القرار لها .. أسمك يتردد في هدوء الصمت .. البارحة 
أيقظتني س�يدة المن�زل لتقول أراك قل�ق في نومك .. 

ربما أحالمك مزعجة .. لم أجد ما أجيبها به .. 
ألن طيف�ك كان يجس�د .. وعي�اً مبهماً ف�ي تجاويف 
الس�كوت .. ربما لو أفصحت لها عن حقيقة ما أعانيه 
العتبرت�ه خيانة .. ترى من يمس�ك خي�ط الوفاء .. ؟! 
الشارع المس�تدير نحو االجمة التي عبرناها معاً قبل 

أسبوع يكتظ االن بالمتظاهرين .. 
الالفتات تطالب بحق�وق مفقودة .. أنا وأنِت .. نفتقد 
أبس�ط مقومات التظاهر ألن حضورنا الالفت جريمة 

التغتف�ر .. ال أحد يفكر بالحب في وطن فقد مقومات 
التواص�ل عب�ر هام�ش حيات�ي اليعير أهمية س�وى 
للكراهي�ة والعنف .. ما زال ضجي�ج المحتجين يملء 
الفض�اء .. خوف�ِك الغري�زي جعلنا نبتعد ع�ن المكان 
.. أرتعاش�ة ش�فتيك تفضح أصطكاك أسنانك لتخرج 

كلماتك مبهمة .. 
لنبتع�د من هن�ا .. لنغادر بس�رعة .. العي�ون ترصدنا 
واالكف تلوح بغضب .. ال ندري هل هم يريدون تحقيق 

مطالبهم أم هناك من يريد وأد الحب في صدورنا .. 
تع�ال .. أرج�وك التقترب منه�م .. الش�وارع الخالية 
تنادين�ا .. الأح�د فيها يحمل لنا ضغين�ة .. هناك قرب 
أشارة المرور عربات تحمل المصابين من هذا التجمع 
المتض�ارب .. الندري من يحارب م�ن ..؟ الكل يصرخ 
بغضب .. ونح�ن بينهم بذرة لم يحن وقت قطافاها .. 

لذا أخاف أن تدوسنا االرجل ..

الســـاعــــة

السفارديم واملورسكيون
 

كتاب جديد في أدب الرحلة من تأليف الدكتور حس�ام الدين شاشية صدر )في 
جزئين( عن المؤسسة العربية والدراسات والنشر بالتعاون مع دار السويدي 
في أب�و ظبي .الج�زء األول يتناول الروايات والمس�ارات ، أم�ا الجزء الثاني 
فيتن�اول المالحق والفهارس . يقع الكت�اب في) 572 صفحة / الجزء األول 
( و )192 صفح�ة / الج�زء الثان�ي (.الكتاب حاز على جائ�زة ابن بطوطة 
للدراسات 2015-2014 .يقول محرر " ارتياد اآلفاق " عن الكتاب :هذه أول 
دراسة تاريخية مقارنة من نوعها ينجزها باحث عربي حول الموضوعين 
الس�فارديمي والموريس�كي ، اعتمدت المصادر األصلية باللغات العربية 
واإلسبانية والعبرية ولغات أخرى ، لتحيط بواقعة طرد وتهجير المنتمين 
إلى الفئتين الموريس�كية والس�فارديمية من االندلس . وقد حاز الباحث 

عن جدارة كبيرة على جائزة ابن بطوطة للدراسات في األدب الجغرافي في 
دورتها الحادية عشرة )2014-2015( .

فواجرا بالزيت احلار
 

ف�ي رواي�ة “فواج�را بالزيت الح�ار” للكاتب المص�ري عاطف عدل�ي، والص�ادرة عن “دار 
المحروس�ة”، بالقاه�رة، عالم من الكتابة ع�ن الجريمة وتفريعاتها الكثي�رة في المجتمع 

المصري، مع بعض اإلسقاطات السياسية التي ال تخلو منها.
والرواي�ة تفتح الطريق أمام�ك لتغوص في واحدة من أهم ظواه�ر الجريمة في المجتمع 
المصري، وهي تجارة، البنات القصر، مع األثرياء العرب، فرغم أن القضية تمت مناقشتها 
ف�ي العديد من األعمال الس�ابقة، إال أن الكاتب تناولها في حبكة جيدة من خالل الرس�م 
الجيد لشخصيات الرواية وكذلك تتّبع األحداث بشكل تشويقي،وفي الرواية تعّمق الكاتب 

أيضا في واحدة من أكثر المش�كالت ظهورا في العقود األخيرة، والتي تشكل خطرا حقيقيا، 
وه�ي ظاهرة أطفال الش�وارع، والتي تناولها الكاتب بش�كل أكثر عمقا وجرأة، فتكلم ع�ن معاناة هؤالء األطفال، 

واس�تغالل بعض المجرمين لهم في أعمالهم المش�بوهة، كس�رقة وبيع المخدرات وأيضا تجارة األطفال الرضع. كما 
تتن�اول قضية ضعف األطفال أمام الجريمة، فكتب ش�خصية “األخطبوط” وال�ذي كان قوادا لمثل تلك المجوعات في 

أعمالها اليومية كالشحاتة أو النشل.

تتناقل المواقع والصحف منذ يومين خبر وفاة الكاتبة 
الفلس�طينية نجوى قعوار)2015-1923(. في الغالب 
لم تقرأ لها ش�يئاً، واس�مها يبدو مجهوالً س�يما لدى 
األجيال الجديدة. تسأل أصدقاء فلسطينيين وعرباً من 

جيلك، هم أيضاً لم يقرؤوا لها.
ترى صورة مغبش�ة باألبيض واألس�ود لش�ابة حلوة 
بتس�ريحة م�ن أي�ام زمان. ثم ص�ورة أخ�رى المرأة 
عجوز يظهر أنها ترتدي ثوباً أحمر، هكذا يش�ي طرف 
ياقته�ا، الزمان بي�ن الصورتين مفق�ود، ال بد أنه في 

ألبوم العائلة، لكننا ال نعرف عنه شيئاً.
له�ا موق�ع خ�اص به�ا ومتواض�ع، وم�ا زال يض�ع 
صورتها القديمة نفس�ها، إنه ال يقول الكثير، فتبحث 
ف�ي المواق�ع العربية عن اس�مها، تجد الخبر نفس�ه 
م�ع بيان نع�ي من "االتح�اد الع�ام للكت�اب واألدباء 
الفلس�طينيين". حس�ناً، س�تبحث عنها باإلنجليزية، 
يائس�اً، فعالً إنه�ا موجودة عل�ى ويكبيدي�ا؛ بما أنها 
انتقلت للعيش في سكاربوروغ أونتاريو في كندا منذ 
1998، وعاش�ت قبل ذلك مدة في لندن. يمكن ترجمة 
صفحته�ا في الويكبيدي�ا إلى العبرية، لك�ن ليس إلى 

العربية!
له�ا عّدة إصدارات، آخرها "وكان صباح وكان مس�اء 
- أمال�ي الّذكري�ات" ال�ذي ص�در ع�ن "بيت الّش�عر 
الفلس�طيني" ووزارة الثقافة الفلس�طينية )2013(، 
وأوله�ا مجموع�ة قصصية بعنوان "عابرو الس�بيل" 
)1954(، هن�اك أيض�اً "دروب المصابي�ح" )1956( 

و"مذكرات رحلة" )1957( وهو سيرة ذاتية.
جّرب�ت قع�وار أيضاً كتابة المس�رح، فأصدرت "س�ر 
ش�هرزاد" )1958( و"ملك المجد" )1961(، وس�ألت 

"لم�ن الربي�ع؟" ف�ي مجموعة قصصية ص�درت في 
.1963

كتبت "سلس�لة  ولألطف�ال 
ف�ي  لألش�بال"  قص�ص 
ثالثة مجل�دات صدرت بين 
و1965.   1963 األع�وام 
ث�م انقطعت أخب�ار كتبها 
حي�ن  س�نة،   30 قراب�ة 
عادت وأصدرت مجموعة 
بعن�وان  قصصي�ة 
العصافي�ر"  "انتفاض�ة 
حت�ى  هك�ذا   )1991(
كتب�ت روايتها الوحيدة 
الطاب�ق  "س�كان 
 .)1996( العل�وي" 
نج�د أيض�اً أن كتاب�اً 
له�ا يتضم�ن كتابات 
ورس�ومات لألطفال 
إل�ى  ترج�م  ق�د 
بعنوان  اإلنجليزي�ة 
"إلى فلس�طين مع 

الحب". 
م�ن  مقط�ع  ف�ي 
األخي�ر،  كتابه�ا 
مش�وارها  تصف 
المراهقة  وه�ي 
إلى  الناصرة  ابنة 

الق�دس، لتحض�ر 
حفالً موس�يقياً مع بنات خالها في مجّمع 

"المس�كوبية" الذي أسس�ته "الجمعية األرثوذكسية 
الفلس�طينية" ع�ام 1864 لخدمة الحّج�اج القادمين 
من روس�يا.تقول: "لن أنس�ى األوركسترا 
س�معت  الت�ي 
مقطوع�ة  فيه�ا 
ألول  "بولي�رو" 
م�رة ُتعَزف في ظل 
المسكوبية.  أشجار 
كان الوق�ت مس�اء، 
صيفي�اً  والج�و 
علي�اًل،  والنس�يم 
المس�تمعين  وأكث�ر 
كان�وا وقوف�اً، وجئنا 
خال�ي  وبن�ات  أن�ا 
والمس�افة بي�ن بيتهن 
والمسكوبية قريبة جداً، 
لندخ�ل من أح�د مداخل 
ولنش�اهد  المس�كوبية، 
جالس�ة  األوركس�ترا 
في ش�كل نص�ف دائري، 
يواجهه�ا".  والمايس�ترو 
فيما بعد سيحّول االحتالل 
"المسكوبية"  اإلس�رائيلي 

إلى سجن.
وإن كان�ت قعوار لم تنش�ر 
الكثي�ر، لكنها لم تنقطع عن 
العمل بصمت مع زوجها رجل 
المسيحي  الفلس�طيني  الدين 
رفيق فرح، في توضيح تاريخ 

القضية الفلسطينية لمس�يحّيي بريطانيا وكندا، إنها 
صاحبة مشروع "الحجارة الحّية"، والذي أطلقته أثناء 
إقامتها في لندن، مع فريق من رجال الّدين المسيحيين 
البريطانيي�ن. كان الهدف الحج إلى فلس�طين وتفقد 
المقّدسات وتقديم أي مساعدة ممكنة، ومن عبارتها 
"في فلس�طين الحجارة ال تزال حّية، وستستقبلكم" 

اقتبس اسم رحلة الحج هذه.
ف�ي منتص�ف األربعينيات، تلقت نج�وى قعوار دعوة 
للحديث في "النادي األرثوذوكس�ي" في حيفا، تقول: 
"كان ن�ادي حيف�ا مكان�اً مرموق�اً جداً وق�د تكلمت 
في�ه أم�ام صال�ة مليئ�ة ولمدة س�اعة ونص�ف. في 
كلمت�ي لف�تُّ النظر إلى ما ش�عرت أنه خط�ر جداً في 
م�ا يتعلق بمجتمعن�ا والعلم وعالقة الم�رأة باالثنين، 
وأش�رت إلى إهمال اللغة العربي�ة والتاريخ والثقافة، 
وإلى ض�رورة تعليم وتثقيف المجتم�ع الذي كان في 
مواجه�ة الصهيونية. وختمت حديثي بطرح الس�ؤال 
الفلس�طيني: "في جهادكم لفلس�طين عليكم تثقيف 

أنفسكم. إن كنتم جهالء ستفقدون فلسطين. 
وخروجكم س�يكون أكث�ر تراجيدية م�ن طردكم من 
األندلس".التفتي�ش ع�ن ص�ور قع�وار، يجلب صور 
كاتبات أخريات باألسود واألبيض، مجهوالت لكثيرين 
أيض�اً، من العراق ولبنان وفلس�طين، جيل من مواليد 
العش�رينات، اللوات�ي ُولدن في زمن صعب وش�هدن 
على ح�روب وهاجرن بس�ببها إلى المناف�ي أو تبعن 
عائالته�ن في الهجرات الش�خصية. جيل من النس�اء 
الكاتب�ات ُظل�م في غي�اب مؤّرخي�ن ل�ألدب العربي. 
الصدف�ة أيض�اً س�تجعلك تعثر عل�ى موق�ع "أديبات 
عربي�ات"، يتذكرنه�ن في صفحة بعن�وان "رائدات"، 

لكن الموقع هو اآلخر باإلنجليزية.

نجوى قعوار.. هي هجرة أخرية
سفيان طارق
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حوا�س مبعرثة
�سليمة مليزي

شكًرا أيها الحنين ... 

تبعثر حواسنا كحبات الرمل

في شتات العمر 

أشياؤنا الجميلة أصبحت جاحدة القلب 

كيف لنا أن ُنِعْد الرحيل إلي منفانا 

وحلمنا قابٌع ينتظر على قارعِة الدروب

ألمنهكِة من جفاء ألسنين 

لم يعد في األفق ذاك النور األزلي 

كان أملنا الوحيد في مواصلِة التحدي 

أنيٌن .. 

وجٌع .. 

وأمنياٌت تنتظر .. 

لألماني الحالمة التي كتبتها ذات فرح 

على دفاتر الحب .. الوردية كأزهار اللّوز 

عبقها ال يزال ينعش ذاكرتي .. وقلبي الحزين 

ما تزال أرجوحة الطفولة ... تلهوا في ملهى 

الروح 

وعطر النرجس في الوادي... يتألأل مع أشعة 

الشمس 

في انتظار الربيع .. لَِيذُّر رحيق ألعمر ... بين رمش 

الفجر 

فجر ال ينتظر مرور السنون 

ألنها تأخرت في وداع الحب في الفيافي

وتأخر أريج البنفسج عن إعالن الربيع...

في يوم بارد ممطر حزين . 



يمث�ل كت�اب »الدي�وان الش�رقي للمؤلف 
الغرب�ي«، لمؤلفه جوهان ولفغانغ غوته، 
م�ن أرق وأع�ذب م�ا أبدع�ه هذا الش�اعر 
الحكيم )1749 – 1832(، وترجمه الدكتور 
عبد الرحمن ب�دوي، حيث صدرت طبعته 

الجديدة في مكتبة األسرة المصرية.
وم�ن عن�وان الكت�اب الديوان الش�رقي 
للمؤلف الغربي ، نتبين   ان المؤلف الغربي 
المقصود بالطبع هو غوته نفس�ه الذي 
يكت�ب قصيدته التي يس�تجمع فيها كل 
خبرات�ه الحياتي�ة،   وكل حب�ه للش�رق 

مرددا : 
غربت الشمس

لكنها التزال تلمع في مراكش
فالى متى

سيستمر يلمع هذا البريق الذهبي؟
والكتاب تسجيل شعري لتجربة انفتاح 
غوت�ه عل�ى عالم الش�رق واإلس�ام 

وعل�ى األدبين العربي والفارس�ي – وديوان 
حاف�ظ الش�يرازي بوج�ه خ�اص، ولتجربة 
الحب التي مر بها في كهولته المتأخرة فجدد 
بها شاعريته، واستعاد ربيع شبابه وإبداعه 
بين سنتي 1814 – 1819 عندما نشر الطبعة 

األولى للديوان.
ينقس�م الكتاب إلى قس�مين، األول ش�عري 
والثاني نثري. ويتكون القسم األول من اثني 
عشر كتابا هي: كتاب المغنى وكتاب حافظ، 
كتاب العشق، كتاب التفكير، كتاب الحزن أو 
س�وء المزاج، كتاب الحكمة، كت�اب تيمور، 
كتاب زليخا، كتاب الس�اقي وكتاب األمثال، 

كتاب الفارسي، كتاب الخلد.
ووض�ع غوت�ه أس�ماء ه�ذه الكت�ب باللغة 
الفارس�ية وتحته�ا ترجمته�ا األلمانية. أما 
القس�م الثان�ي فيتضم�ن التعليق�ات الت�ي 
وضعها غوته لتساعد في فهم الديوان، وهي 
تخت�ص بتاري�خ اآلداب العربية والفارس�ية 

والعبرانية.ويش�يد الديوان بطبيعة اإلنسان 
وقواه�ا ويحم�ل طاب�ع التف�اؤل واإلقب�ال 
على الحي�اة ويدعو إلى المؤاخ�اة بين األمم 
والش�عوب، كم�ا يتضم�ن نظ�رة صوفي�ة 
للحياة. كما اهتم غوته في الديوان بالش�عر 
العرب�ي الجاهل�ي وخاصة ش�عر المعلقات، 
واعتمد عل�ى ترجمة وليم جون�ز عند كتابة 
الفص�ل ال�ذي اس�ماه العرب ف�ي التعليقات 
واألبحاث الخاصة بالديوان الشرقي، وكذلك 
أش�اد ببعض الش�عراء العرب الكاسيكيين، 

أمثال: تأبط شراً وأبو تمام.
وأع�رب في عمل�ه هذا عن احترامه الش�ديد 
لإلس�ام، ووصل إلى الحد أنه قال ال أكره أن 
يق�ال عني مس�لم. وذلك عن�د إعانه صدور 

الديوان.
وتأثر غوته أثناء كتابته الديوان كذلك بالقرآن 
الكري�م، وهناك عدد من القصائد في الديوان 

التي استلهمها من القرآن الكريم.

ال يخفى على أحد أن األجهزة الس�ّرية 
الت�ي تعم�ل عل�ى الصعيدي�ن الداخلي 
األدوات  أح�د  تش�ّكل  والخارج�ي، 
الت�ي تس�تخدمها مختل�ف  المتمّي�زة 
م�ن  حص�راً  وتعتبره�ا  العال�م  دول 

صاحياتها.
لكن هذا ال يمنع واقع أن تغّيراً كبيراً قد 
طرأ على نشاطات هذه األجهزة وعلى 
مجاالتها. هذا ما يش�رحه سيباستيان 
إيف لوران، أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة بوردو الفرنس�ية والمستش�ار 
ف�ي مج�ال النش�اطات األمني�ة، ف�ي 
كتابه الذي يحم�ل عنوان »أطلس عالم 

االستخبارات«.
وهو يش�رح عل�ى مدى صفح�ات هذا 
العمل كيف أن عوامل عدة استجدت في 
عصر العولمة الراهن والثورة الرقمية 
وغّيرت إلى هذه الدرجة الش�روط التي 
تعمل مختلف أجهزة االس�تخبارات في 
إطارها.وفي مقّدمة العوامل التي يرى 
أنها وراء التبّدل الطارئ يذكر »التطّور 
الكبي�ر ال�ذي عرفت�ه أش�كال التعاون 
الدول�ي االس�تخباراتي«، و»التب�ّدالت 
الجيوساس�ية المرتبطة بفترة ما بعد 
نهاية الحرب الباردة واالنقسام الثنائي 
الدولي بين معسكرين«، و»بروز مطلب 
الش�فافية ف�ي عمل األجه�زة المعنّية 
ف�ي مجتمعات ما بع�د الديمقراطية«، 
و»االنتش�ار االستثنائي س�رعة وكّما 
في الش�بكات الرقمية وخاّصة سهولة 

الربط مع شبكة اإلنترنت«.
األطل�س   ��� الكت�اب  ه�ذا  وف�ي 
يناق�ش المؤل�ف بالت�وازي مع ش�رح 
المس�تجدات الت�ي ط�رأت عل�ى عمل 
م�ا  مختل�ف  االس�تخبارات  أجه�زة 
يسمّيه »اإلش�كاليات األكثر معاصرة« 
وه�و  األجه�زة.  ه�ذه  عال�م  ف�ي 
يناق�ش تلك اإلش�كاليات م�ن مختلف 
و»السياس�ية«  »التاريخي�ة«  األبع�اد 

و»القانونية« و»األخاقية«.
وذل�ك عل�ى خلفي�ة فك�رة مفادها أن 
فه�م الرهان�ات الحقيقية للنش�اطات 
االس�تخباراتية وتبيي�ن أهميته�ا ف�ي 
يتطلّ�ب  لل�دول  العاّم�ة  السياس�ات 
نش�اطاتها  إل�ى  التع�ّرف  بالض�رورة 
»التقليدية«. وهذا ما يش�رحه المؤلف 
م�ن  األول  القس�م  ف�ي  بالتفصي�ل 
»دورة  عن�وان  يحم�ل  ال�ذي  الكت�اب 
عل�ى  في�ه  ويرّك�ز  االس�تخبارات«. 
توصيف سبل البحث عن المعلومات، ثم 
انتقاء المطلوب منه�ا. وبناء على ذلك 
تحدي�د »طبيعة اإلج�راءات المحتملة« 
التي قد ينبغي اتخاذها من أجل حماية 

أمن الدول.
ف�ي جمي�ع الح�االت يش�رح المؤلف 
أن »التدّخ�ل غير المعل�ن« هو »منطق 
معالج�ة المعلومات« التي يتم جمعها. 
وعل�ى أس�اس ذل�ك يت�م اللج�وء إلى 
»عمليات خاّص�ة« ذات أهداف محددة. 
في مثل هذا السياق يقّدم المؤلف نوعاً 

من الج�رد ل�»األعم�ال الخاّص�ة التي 
قامت بها وكالة االستخبارات المركزية 
األميركي�ة ف�ي العال�م خال س�نوات 
1945 �� 1990«. نق�رأ في هذا الصدد 
المركزي�ة  االس�تخبارات  وكال�ة  »إن 
األميركي�ة تتج�ه نظري�اً نح�و جم�ع 
المعلوم�ات االس�تخباراتية ومكافحة 
التجسس، ولكنها تتفّرد عملياً باللجوء 

إلى العمل الفعلي السّري«.
ويص�ل المؤلف في الفص�ل األخير من 
الكتاب إل�ى القول إن هناك تس�اؤالت 
كبيرة وكثيرة عن دور األجهزة السرّية 
بصيغتها الحالية. وبالتحديد من خال 
عاقته�ا م�ع الدولة. وي�رى بإمكانية 
»نهاية احتكار المسائل األمنية من قبل 
الدول بالمقدار الذي تفقد هذه األخيرة 
م�ن دوره�ا« وم�ن س�يطرتها عل�ى 
مختلف المؤسسات. هذا بالتوازي مع 
تصاع�د ضغط الرأي الع�ام للدفع نحو 

»شفافّية« العمل االستخباراتي ذاته.
المام�ح األول�ى لمث�ل ه�ذا التط�ّور 
يجده�ا المؤل�ف ف�ي واق�ع أن العديد 
م�ن األجه�زة األمني�ة أصبح�ت ف�ي 
»قبض�ة« الش�ركات الخاّص�ة الكبرى 
ف�ي العالم األنكلوسكس�وني. في مثل 
هذا االس�تقراء لمس�تقبل النش�اطات 
االس�تخباراتية يق�ّدم الكت�اب ق�راءة 
تتج�اوز البع�د التاريخ�ي للبح�ث في 
الطبيعة المس�تقبلية لهذه النش�اطات 

»السرّية«.

يتناول الكتاب ماهيات إس�هام العرب، ضمن باد المغرب واألندلس، في خلق 
وإذكاء ج�ذوة التط�ور الحض�اري واالرتقاء الفك�ري. ويبين مؤل�ف الكتاب 
األس�تاذ الدكتور أحمد إبراهيم الش�عراوي، براهين ذل�ك، من خال ما رصدته 

مجموعة بحوث ودراسات أجراها.
وي�درس الش�عراوي فترة خصبة م�ن التفاع�ات بين الش�رق والغرب لزمن 
الوجود العربي في األندلس، بكل ما فيها من إيجابيات أو سلبيات أو العاقات 
والصراع�ات. ويعتم�د الكاتب على جملة نص�وص من المص�ادر العربية في 
رصده فتح باد المغرب وأش�كال التقدم والتط�ور الثقافي واالقتصادي الذي 

انبثق فيها عقب ذلك.
ويعرج على الكثير من الموضوعات، على رأس�ها: »مملكة القوط في إسبانيا 
بين االزدهار واالنهيار«. ويتوسع في شرح »فتح األندلس« وطبيعة المشروع 
النهض�وي الحضاري الذي انطلق في إثر ذلك. كما ال يغفل المؤلف الحديث عن 

أهم العلماء والمفكرين والمبرزين الذين ظهروا في االندلس والمغرب.

شاع استخدام تعبير »الحرب 
الب�اردة« بعد نهاي�ة الحرب 
وعن�ى  الثاني�ة.  العالمي�ة 
بالدرج�ة األول�ى حال�ة من 
التوتر ف�ي العاقات الدولية 
بي�ن دول المعس�كر الغربي 
المتحدة  الوالي�ات  بزعام�ة 
األميركية وحلفائها من دول 
حلف ش�مال األطلسي وعدد 
من ال�دول التي كان�ت تدور 
المعس�كر  في فلكه�ا وبين 
االتح�اد  بزعام�ة  الغرب�ي 
السوفييتي السابق وحلفائه 
ف�ي حل�ف وارس�و.من هنا 
»الح�روب  كت�اب  يتع�ّرض 
الب�اردة اإلقليمية في أوروبا 
والش�رق  آس�يا  وش�رق 
األوس�ط« الذي يس�هم فيه 
عدد من الباحثين في شؤون 
الدولية بإش�راف  السياس�ة 
»لورنز ليوتي«، أستاذ تاريخ 

العاق�ات الدولية ف�ي جامعة »ماكجيل« الكندية، لمفه�وم وتجليات »الحرب 
الب�اردة« في المناطق المعنّية خال الفترة الواقعة بين وفاة جوزيف س�تالين 
عام 1953 وتفكك االتحاد السوفييتي السابق عام 1991.إن فصول هذا الكتاب 
تتوّزع بين عدد من المس�اهمين �� المؤّرخين من ذوي الشهرة واإلخصائيين 
بالمناط�ق التي يتعّرضون للكتابة عنها من منظو ر الحرب الباردة ومن خال 
»انخراطها في الحرب الباردة«.ولعل الميزة ألساسية لهذا العمل بالقياس إلى 
سلس�لة الكتب الطويلة الت�ي عالجت موضوع الحرب الباردة أن المس�اهمين 
فيه هم من األخصائيين بما يس�ّمى »المؤّرخي�ن الجدد«.ويحدد الكتاب إحدى 
النقاط الحاسمة التي عرفتها الحرب الباردة في أوروبا أنها تمّثلت باستيقاظ 
التوت�ر م�ن جديد داخ�ل القارة إث�ر »نصب جيل جدي�د من األس�لحة النووية 
ذات المدى المتوّس�ط في القاّرة األوروبية«.النتيج�ة النهائية التي يصل إليها 
الباحثون في مس�ألة »الحرب الب�اردة في أوروبا« ف�ي تحلياتهم مفادها أن 
ع�ودة التوتر بين الش�رق والغرب في القاّرة كانت بمثاب�ة التهديد األكبر الذي 
عرفت�ه العاقات الدولية في فترة الح�رب الباردة بعد أزمة الصواريخ الكوبية 
الش�هيرة عام 1962، والتي كان�ت قد وضعت العالم أم�ام التهديد بمواجهات 
نووية لو لم يتراجع يومها خروش�وف أمام كينيدي ويقبل بتفكيك الصواريخ 

التي كانت قد نصبتها باده سابقاً في كوبا.
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       نهى حوا

يدق الروائي األميركي دايف إيغرز ناقوس الخطر لما يحدث حالياً في 
عالم اإلنترنت، ال س�يما هذا التجميع الهائل للس�لطة في يد ش�ركات 
التكنولوجي�ا، ويق�ول ف�ي مقابلة أجرته�ا معه صحيف�ة »تلغراف« 
البريطاني�ة أخي�را، إن أكثر ما يثي�ر غضبه ما يدعيه الن�اس من قلق 
إزاء م�ا تقوم به وكالة األم�ن القومي األميركي�ة ومركز االتصاالت 
الحكومي�ة البريطان�ي، فيما ه�م متواطئون بالكامل م�ع ما يجري، 

ويتجسسون على بعضهم بعضا.
وإيغرز الذي يدين ش�ركات التكنولوجيا في س�عيها الدؤوب للتحكم 
ببيئ�ة عمل موظفيها، يتأس�ف تحدي�داً على أولئ�ك الموظفين الذين 
يتحولون من مثاليين طوباويين إلى أش�خاص يقودون الش�ركة إلى 

االنحطاط،..
وما يثير ذعره تحديدا ما يراه من محاوالت لصناعة اإلنترنت للحصول 
على بيانات الش�باب في المدارس، م�ن خال برامج كمبيوتر مجانية 
توفرها الشركات على اإلنترنت ويضع الطلبة بياناتهم عليها، ليجري 
تعقبهم من قبل تلك الكيانات الخاصة لألبد. ويش�دد في العموم، على 
أن الجاسوس�ية )اإلنترنتي�ة( تنتهك خصوصيتن�ا. وأن اإلنترنت أداة 

جاسوسية بامتياز
وإيغرز لمع اس�مه عندما أص�در روايته األولى »عم�ل مبهر لعبقري 
مترن�ح«، التي حققت أكبر نس�بة مبيعات ورش�حت لجائزة بوليتزر 
لكت�اب غير خيالي، وقد تع�ّرف عليه العالم العربي م�ن خال روايته 
»زيتون« التي تصور حياة أميركي من أصل سوري، يتهم زوراً بالسلب 

واإلرهاب بعد إعصار كاترينا.
رأي وتطبيق

وغض�ب إيغرز على تكنولوجي�ا االتصاالت حقيقي، ولهذا ال يس�مح 
لنفس�ه باالقتراب كثيرا من اإلنترنت. ويقول إن�ه يقصد الخروج من 
منزله إذا ما أراد مش�اهدة مئ�ات الفيديوهات عل�ى يوتيوب، وإن لم 
يفع�ل ذلك، فإنه لن يتمكن م�ن إنجاز أعماله. ويرفض إيغرز الهواتف 
الذكي�ة التي بين أيدينا، ش�اجباً تقبل الناس لها وتس�اهلها مع فكرة 
أن يجري التجس�س على بياناتهم، نظراً لتناف�ي هذا األمر مع وجود 

مجتمع وفرد حر حسب وصفه.
لكن التزامه بج�دول أعماله، اضطره إلى تمديد »واي فاي« في منزله 
حيث يعيش في س�ان فرانسيس�كو، لكنه يؤكد أن�ه إذا ما احتاج إلى 

إنترنت، يذهب إلى المكتبة لاطاع على بريده اإللكتروني.
وربما هذا االبتعاد عن الهواتف الذكية والتكنولوجيا الاسلكية هو ما 

س�اعده في تأليف ثاث روايات في السنوات الثاث الماضية. وكانت 
روايته األخيرة قد اتس�مت بنزعة أميركية قومية، وحنين الس�تعادة 
ماض ق�د ولى، كانت أميركا تطلق خالها برنامج مكوكها الفضائي. 
وه�ذه الرؤية التي تتعل�ق بالماضي قد تكون الداف�ع وراء نفوره من 

تكنولوجيا الحياة المعاصرة وفقا لصحيفة »تلغراف«.
فف�ي روايته قبل األخي�رة »الدائرة«، يحدث كل ش�يء على اإلنترنت. 
وعندما يتحدث عن نوع شركات التكنولوجيا، فإنه يصورها بطريقة 

مرعبة، متمسكاً باألخاق التي قد يكون العالم مهددا بخسارتها.
يقول على الرغم من عدم دخوله إلى »غوغل« أو »فيس�بوك«: »دخلت 
ح�رم ش�ركات غي�ر تكنولوجي�ة خ�ارج كاليفورنيا لديه�ا األهداف 
نفس�ها، تأمين األفضل لموظفيها«. لكنه ف�ي روايته »الدائرة« ذهب 

باألمر إلى أقصى مداه، مضيفاً:
»أن�ا ال أقول هذا عن أي من تلك الش�ركات، لك�ن يجري تأمين كل تلك 
الخدم�ات ك�ي ال يغادرهم الموظف«. ويش�ير إلى أنه ق�د يصبح لدى 
الش�ركات في النهاية آالف الموظفي�ن الذين يعملون في بيئة متحكم 
به�ا ومس�يطر عليها، حيث يمك�ن مراقب�ة أفعاله�م، وتفضياتهم، 

وسلوكياتهم ومشاهدتها وتحويلها إلى قيمة نقدية.
مثالية وتغير

يؤكد إيغرز أن »األمر ليس أن غوغل هي شركة شريرة وكل ما تفعله 
سيئ، األمر ليس كذلك على اإلطاق، واألمر ال يتعلق بقائد شرير على 
رأس الهرم يزيد األمور س�وءاً، إنما ما يتجه بالش�ركة الى الدرك فعاً 
ه�م األفضل واأللمع بي�ن الموظفي�ن. والخطوة التالي�ة اآلن تتمثل، 
على س�بيل المثال، في الحصول على مليارات الدوالرات من ش�ركات 

التأمين، من خال ساعة «أبل» الخاصة بالبيانات..
ألن أقساط التأمين ستحدد وفقا لها. وكل هذا أصبح حتميا«. وإيغرز 
ش�اهد أوض�اع تلك الصناع�ة التكنولوجي�ة عن كثب لفت�رة طويلة. 
ويقول إنه عندما انتقل إلى سان فرانسيسكو، شارك مكتبه مع مجلة 
تكنولوجية تدعى »وايرد«. ويش�ير إلى اعتقاده بأن ش�بكة اإلنترنت 
أنتجت »مايين األش�ياء العظيمة، لكن أعتقد أن هذا التجميع للسلطة 

لم يكن واحداً من أهدافها«.
ويشجب إيغرز بقوة ما يراه من محاوالت لصناعة اإلنترنت للحصول 
على بيانات الش�باب في المدارس، ويق�ول: »قضية المدارس مرعبة، 
وفي نظام المدارس األميركي هناك عملية جذب وش�د مس�تمرة ضد 

هذه الشركات. فأمازون يوفر برامج كمبيوتر للمدارس مجانية.
وكل م�ا يتطلبه األمر هو م�لء المعلومات الش�خصية. والمدارس ال 
مال لديها، بالتالي تس�تخدم ه�ذه البرامج في أعمالها. وما أعنيه، أنه 

برنامج رهيب، لكنه مجاني. ومن ثم األطفال يجري تعقبهم لألبد من 
قبل تلك الكيانات الخاصة«.

وهذا بالطبع، الكابوس الذي يرس�مه في روايته »الدائرة«، عالم حيث 
ال يمك�ن ألح�د أن يهرب م�ن رقابة اإلنترن�ت. ويرى أن ه�ذا الهاتف 
بي�ن أيدينا يش�كل جهاز رقابة بدوره. ويقول: »كنت أس�أل أصدقائي 
المتزوجي�ن من�ذ فت�رة طويلة م�ا إذا كان�وا يتعقب�ون زوجاتهم أو 

أزواجهن على «آي فون»، وكلهم يفعل ذلك، ويقولون:
«حس�نا، أريد معرفة متى س�يصل أو س�تصل المنزل.. بالطبع هناك 
فائدة من ذل�ك، لكن المرء يصبح تحت الرقابة. وأعتقد أن أي مجتمع 

أو شخص تحت المراقبة ليس حراً».
روايات 3 تشرح واقع أميركا ما بعد »الصناعي«

 أل�ف الروائي األميركي دايف إيغرز ثاث روايات في الس�نوات الثاث 
الماضي�ة، كل منها يتناول جانب�اً مختلفاً مندثراً من أميركا. وتحدثت 

عنها صحيفة «التلغراف» البريطانية على الشكل اآلتي:
أوالً: «ص�ورة ثاثي�ة األبع�اد للمل�ك» الص�ادرة ع�ام 2012، يج�ري 
تحويله�ا حالي�ا إلى فيلم س�ينمائي م�ن تمثيل ت�وم هانكس، وهذه 
الرواية تتحدث عن رجل أعمال في منتصف العمر، آالن كاي، يحاول 

الهرب من أزمته المالية في رحلة عمل أخيرة إلى الخليج.
بؤس شائقثانياً: تحدثت «التلغراف» في المقال عينه: في عام 2013، 

ألف كتاباً آخر أكثر إلهاما في رؤيته للمستقبل األميركي، «الدائرة»..
وهذه القصة البائسة والمشوقة أصبحت الرواية األكثر مبيعا له حتى 
يومن�ا هذا. وهي تتخيل عماق التكنولوجيا «وادي س�يليكون» الذي 
يشبه غوغل وفيس�بوك وتوتير مدمجة في كيان واحد. ورؤية إيغرز 
الكابوس�ية لمس�تقبلنا تقترب من رؤية ج�ورج أورويل «1984» في 

مجال استخدام «اليك» وعدد المتابعين على اإلنترنت.
حوارات

وثالثاً، كما جاء في الصحيفة البريطانية: في عام 2014، ألحق إيغرز 
كتابيه بكتاب ثالث ألفه على ش�كل حوارات بين شاب مسلوب اإلرادة 
في مشهد أميركي ما بعد صناعي، وجماعة من األشخاص )عضو في 
الكونغرس، ورائد فضاء، وش�رطي، ووالدته(، اختطفهم وذهب بهم 
إلى منشأة عسكرية مهجورة على شاطئ كاليفورنيا، ليس بعيدا عن 

المكان الذي يعيش فيه.
وتتص�ف روايت�ه األخي�رة ه�ذه بنزع�ة أميركي�ة قومي�ة، وحني�ن 
الس�تعادة م�اض ول�ى، تل�ك الفترة الت�ي كان�ت أميركا تطل�ق فيها 
برنام�ج مكوكه�ا الفضائي. يق�ول ايجرز ال�ذي يتحدث ع�ن حنينه 
«نص�ف  قول�ه:  حس�ب  حينه�ا،  بالتف�اؤل  تتس�م  الت�ي  ألمي�ركا 

األشخاص الذي ترعرعت معهم أرادوا أن يركبوا مكوكاً فضائياً..
وكان�ت هذه واح�دة من الصور الت�ي انطبعت بقوة ف�ي ذهني خال 
طفولت�ي وفترة مراهقت�ي. وذهبت إل�ى آخر عملية إط�اق لمركبة 

فضائية في عام 2011..
حيث انتابتني مش�اعر وطنية وإحس�اس بالفخر ال يصدق، وبالحزن 
فعاً. وكان هناك العديد من أولئك القدامى الذين كان لهم في »ناس�ا« 
من�ذ البداية، وكان يدركون بأن األمر يوش�ك على النهاية. وكان على 
رواد الفضاء أن يس�تخدموا صواريخ روس�ية للوص�ول إلى محطات 

الفضاء.
ويصف إيغرز حينها مهندس�ي »ناسا« على الشكل اآلتي: »تذهب إلى 
هناك ونصف المهندس�ين هم من أالباما أو جورجيا. في حياة أخرى 
كان يمك�ن أن يكونوا ميكانيكيين للس�يارات. واألج�واء تغيب عنها 
التكنولوجي�ا. ف�ا وجود لمايين الشاش�ات الرقمية. إنما أش�خاص 

يعملون بمفتاح البراغي على المكوك الفضائي«.
وه�ذه الرؤية المتعلقة بالماضي ربما تكون الوقود الذي تغذي إيغرز 
علي�ه لانقضاض على تكنولوجيا الحي�اة المعاصرة، وفقا لصحيفة 

»التلغراف«.

دايف إيغرز: اإلنرتنت أداة جاسوسية بامتياز



 إفشاء األسرار الزوجية كان سببا رئيسيا في نشوب العديد 
من الخالفات الزوجية بمنزل عائلة أبو راضي التي لم تتوان 
زوجت�ه عن نقل كافة أخباره وتفاصي�ل حياتهما الزوجية 

للغير، األمر الذي جعله يستشيط غضبا ويطلقها. 
وتعت�رف قائل�ة، “ل�م أتردد ع�ن البوح ف�ي أي مجلس عن 
الحدي�ث ع�ن حيات�ي الزوجية، اعتق�دت بأنه�ا فضفضة، 
وش�اء القدر أن ينكش�ف أمري ويصل إلى زوج�ي، بعد أن 
نقلت إح�دى صديقات�ي الخب�ر لزوجها الذي نقل�ه بدوره 
لزوجي، لتنته�ي حياتي الزوجية حينه�ا، ولكن بعد تدخل 
األه�ل واألق�ارب عدت للمن�زل واعدة بعدم إفش�اء أي أمر 

يتعلق بحياتنا الزوجية”.
إسرار ام نشرة إخبار؟

قد يلجأ الكثير من النس�اء، بل والعديد من الرجال، للحديث 
ع�ن حياتهما الزوجي�ة، والبوح بأس�رار بيوتهم وكش�ف 
الغط�اء ع�ن خصوصياتهم لألق�ارب أو األصدق�اء بحجة 
الفضفض�ة ت�ارة، وطل�ب النصيح�ة واالستش�ارة ت�ارة 
أخرى، حتى تتحول تلك األس�رار إلى نش�رة أخبار، وتنتهك 
خصوصي�ة العالقة الزوجية على يد أحد طرفيها )الزوج أو 

الزوج�ة(، األمر الذي قد يهدد كيان األس�رة، ويقوض 
أركانه�ا وين�ذر بهدمها، ف�ي حال اكتش�اف أحد 

الزوجي�ن ما فعله الط�رف اآلخ�ر، وحينها لن 
يجني من أفش�ى األسرار إال الحسرة والندم، 

ولكن بعد فوات األوان.
تؤكد الموظفة رب�ى عبد الهادي أن هناك 

زوجات يس�ئن إلى أزواجهن ويصفنهم 
بأوصاف غير الئقة في مجالس النساء، 
وكش�ف  به�م  االس�تهزاء  ويتعم�دن 
يعن�ي  م�ا  الخاص�ة وكل  أس�رارهم 

أسرتهم.
وتعتبر أن العديد من النس�اء يبالغن 
في الش�كوى من الحي�اة الزوجية، 

ألهل�ه،  الرج�ل  خض�وع  مث�ل 
إح�دى  “خصوص�ا  وتضي�ف، 

صديقات�ي ف�ي العمل، 
التي ال تكف بحديثها 

يوم�ا ع�ن التذمر 
زوجه�ا  م�ن 

وعائلته”.
أن  وت�رى 
ف  خت�ال ا
ج  ا و ز أل ا

والت�ردد  والغم�وض 
في مكاشفة الشريك 
ت�ؤدي  بالعي�وب 
إلى الش�كوى للغير 
نط�اق  واتس�اع 
ه�ذه المجال�س التي 
تعقده�ا النس�اء كل 
م�رة ف�ي بيت 
هن  ا حد إ

وعل�ى مس�امع األطفال أحيانا، ما يس�بب مش�اكل كثيرة 
لألس�رة ويؤث�ر على تماس�كها وعل�ى نفس�يات األطفال 

ونظرتهم لألب. 

الضغوط والمشاكل احد األسباب
وتب�رر أروى س�معان ع�دم حف�ظ األس�رار الزوجية بأن 
ضغوط الحياة والمشاكل التي تعاني منها الزوجة، خاصة 
رب�ة المن�زل تدفعه�ا إل�ى الش�كوى لصديقاتها م�ن قبيل 
الفضفض�ة، وأنها دائم�ا ما تحرص ه�ي وصديقاتها على 
التجمع، لمناقش�ة أم�ور الحي�اة العام�ة والخاصة، حيث 

تعرض كل منهن مشكلتها لتستفيد من تجارب الغير.
وتضيف، “ال أرى خطأ في الحديث مع صديقاتي عن حياتي 
الزوجية فهن يفدنني كثي�را، خاصة عندما يحتدم الخالف 
بين�ي وبين زوج�ي، فكثيرا م�ا كادت حيات�ي الزوجية أن 

تنتهي، وبفضلهن حياتي مستمرة حتى اآلن”.
أم�ا عروبة مصطفى )28 عاما( فتش�تكي من عدم حفاظ 

زوجها عل�ى أس�رارهما الزوجية قائلة، “ل�م أتصور يوما 
أن يخب�ر زوجي ش�قيقه بكل ش�اردة وواردة ع�ن حياتنا 
الخاص�ة، حي�ث أنني علم�ت باألمر ش�عرت ب�أن كرامتي 

هدرت وبأن عائلة زوجي اختلست مني حياتي”.
وتضيف، “فاجأني رده ب�أن األمر عادي جدا، وبأن تجارب 
أفراد أس�رته في الحي�اة أفضل منه، وكان م�ن الضروري 
استش�ارتهم، ال يتوقف زوج�ي عند هذه اإلستش�ارات بل 
يخب�ر امه ب�كل ما يتعل�ق بالبيت والوظيفة، ب�ل وحتى ما 

يتعلق براتبي”.
تستطرد قائلة، “ال يمكن تصور مدى اإلحراج الذي ينتابني 
عندما تناقش�ني والدته أو أحد إخوته ف�ي ما أنوي تغييره 
مثال في بيتي، إلى درجة أنني أصبحت أشعر أن الكل يعرف 

تفاصيل حياتي وأسرارها”.
اضطرابات نفسية

يبي�ن االختصاص�ي النفس�ي د. خليل العبيدي أن الش�ريك 
ال�ذي يفش�ي األس�رار الزوجية لدي�ه اضطرابات نفس�ية 

تجلعه ال يعي سلبيات أو خطورة ما يقدم عليه، كما يوضح 
أن الشريك الذي يفشي االس�رار الزوجية يعتبر )ثرثارا( ال 
يس�تطيع أن يوقف نفس�ه عن الهذي�ان، وعندما ال يجد ما 

يتحدث عنه ينتقل إلى الحديث عن األسرار الزوجية.
ويلف�ت إل�ى أن هناك أس�بابا اجتماعي�ة أيضا تق�ف وراء 
الكشف عن األس�رار الزوجية منها أن الشريك الذي يفشي 
باألسرار الزوجية لم يتلق تنشئة اجتماعية سليمة ومتزنة، 

تمنعه من الكشف عن خصوصيات عالقته الزوجية.
ويؤكد تأثي�ر ذلك على األطفال والعالقة األس�رية، لذا فإن 
الكشف عن األسرار الزوجية للغرباء يؤثر بشكل سلبي على 
األطفال، حيث يعيش�ون حالة من القلق والشعور بالدونية 
والنقص أمام تلك االس�رار التي يخجلون من سماعها، كما 
يعيشون حالة من الوهم والوساوس، حيث يعتبرون أن كل 

من ينظر إليهم يتحدث عن أسرار والديه.
الحرص على احترام الخصوصية

يبين استشاري اإلجتماع األسري مفيد سرحان أن الصفات 
الحمي�دة ف�ي التعام�ل بي�ن الناس حف�ظ األس�رار وعدم 
إفش�ائها، وهي مطلوبة في التعامالت جميعا، سواء داخل 
األس�رة أو بين األصدقاء أو بين الزوجين بشكل خاص، ألن 
إفش�اء األسرار قد يؤدي إلى مش�كالت كبيرة قد تصل لحد 
الط�الق، واألص�ل أن يحرص ال�زوج أو الزوج�ة على عدم 
إفشاء أس�راره وخصوصياته إلى اآلخرين وأال يتحدث بها 
في مجالس�ه الخاصة ألن ذلك ينم عن استخفاف واستهتار 

بالحياة الزوجية التي هي رباط مقدس.
ويضي�ف، كم�ا أن م�ن المه�م أن ي�درك الجميع ف�ي حالة 
معرفته�م بأي موضوع خاص ألح�د الزوجين أن يحرصوا 
على ع�دم الحديث فيه ونقل�ه إلى غيرهم، والواقع يش�ير 
إلى أن كثيرا من المش�كالت األسرية سببها إفشاء األسرار 
وتناقلها بين الناس، إذ أن ذلك يؤدي إلى ردة فعل قوية لدى 

الطرف اآلخر.
وأيضا من المهم أن ال تس�مح األسرة لنفسها بالحديث في 
أس�رار اآلخرين وفق س�رحان، س�واء األقارب أو الجيران 
أو األصدق�اء ألن ذل�ك س�يؤدي إل�ى وصول هذه األس�رار 
إل�ى األبناء الذي�ن ربما يتناقلونه بينه�م دون إدراك ووعي 
لخطورة ذل�ك، باإلضافة إلى أن ذلك يعني بالنس�بة لهم أن 
هذه األم�ور يمك�ن تداولها وبالتال�ي ربم�ا ينقلونهم إلى 
ابائهم وأمهاتهم بعض األس�رار الت�ي ربما عرفوها بحكم 
الس�ن ودخول من�ازل األقارب واألصدق�اء، فعلى األهل أن 
يعّودوا أبناءهم على عدم نقل المعلومات واألخبار، وكذلك 
على الكبار أن يحرصوا على عدم الحديث في خصوصيتهم 
أم�ام األطفال حتى الصغ�ار منهم، ولألس�ف بعض الكبار 
يطلب�ون من الصغار البح�ث عن األخبار واألس�رار لنقلها 

أليهم.

»افشاء  األرسار الزوجية« فضفضة تتحول لنرشة اخبار
        المس���تقبل العراقي/ متابعة

تعرضت الس�يدة أم حازم “32” س�نة ،وزوجها 
للعديد من المواقف التي س�ببت لهم�ا اإلحراج، 
عندم�ا كش�ف ابنهم الصغي�ر النقاب ع�ن أمور 
تخ�ص المن�زل أم�ام اآلخري�ن، رغ�م تنبيههما 
الدائم له بض�رورة عدم الحديث مع اآلخرين عن 
األمور التي تحصل ف�ي المنزل، إال أن جهودهما 

لم تفلح.
وتذك�ر أم حازم موقفا وضعها في�ه أحد األبناء 
عندما قال أمام جدته ألبي�ه أن والدته تتذمر من 
المجيء لزيارتها خصوصا وأن عليها أن تزورها 
يوما بعد يوم “فبمجرد استقبالها له صرخ وقال، 
جدتي أم�ي ال تحب زيارتك دائم�ا”، وكان حجم 
اإلحراج كبيرا بالنس�بة له�ا ولزوجها، ولم يكن 
من الجدة سوى الرد، “من يأتي إلينا أهال وسهال، 

ومن ال يأتي اهال وسهال أيضا”.
وتضيف أم حازم “رغم أن حماتي داعبت صغيري، 
إال أن اس�تقبالها لنا في الم�رات التي جاءت بعد 
هذا الموقف لم تكن كالمعتاد”، متابعة “حاولت 
إثب�ات خطأ الصغير وأن كالم�ه غير حقيقي، إال 

أنني أشك في قناعتها بالتبرير”.
تح�اول بع�ض الس�يدات إخف�اء خصوصي�ات 
بيوته�ن وأس�رهن ع�ن اآلخرين وما يتناقش�ن 
ب�ه مع ازواجه�ن وأفراد أس�رهن ، حفاظا على 
استمرار الحياة الزوجية في أمان وعدم السماح 
ألحد من بعيد أو قريب بالتدخل في حياتهن دون 
أن تدري أولئك النس�اء أن في منازلهن “وكاالت 
إعالم” لنقل األخبار أو “أطباقا القطة” تبث الخبر 
بث�ا حيا، وذلك م�ن خالل أطفالهن ب�كل عفوية 
وبراءة، حيث يتفوه�ون بما يحدث في منازلهم 
من مواقف وأحاديث قد يرغب الكبار في إخفائها 
ع�ن اآلخرين، وهذا البوح م�ن قبل الصغار غالبا 
م�ا يضع ذويهم في مواق�ف محرجة وأخرى قد 

تتسبب في إشكاليات عائلية.
فيما تحمل خول�ة صالح )38 عاما( مس�ؤولية 
إفشاء أس�رار المنازل من قبل الصغار إلى الكبار 

الذين يلجؤون إلى اس�تدراجهم بطرق وأساليب 
مختلف�ة، ودفعه�م إلى الكش�ف عما ي�دور في 

منازلهم وبين أفراد أسرهم.
وتؤكد صالح أن البعض ه�و الذي يدفع الصغير 
بأس�ئلته إلى س�رد ما يحدث، وبرهنت على ذلك 
بقصتها الواقعية مع جارتها التي تستغل دخول 
صغيرتها للعب مع بناتها لتبدأ بسؤالها عن أمور 

األسرة.
وتق�ول “عندم�ا تعود طفلت�ي إلى المن�زل تبدأ 
بسؤالي أسئلة غريبة عرفت فيما بعد أنها توجه 
لها من قبل الجارة التي ال يفوتها أن تس�أل أيضا 

عن أكلنا وأين ذهبنا، ومن أين جئنا”.
وتعت�رف صال�ح بأنه�ا غي�ر ق�ادرة عل�ى منع 
صغيرته�ا م�ن الحديث مع اآلخري�ن عما يحدث 
داخ�ل محيط العائل�ة، كما أنها ليس�ت الوحيدة 
التي باتت تخشى أن يزل لسانها في الحديث أمام 

صغير يورطها فيما بعد في مشكلة ما.
ويرى الس�يد  س�الم مه�دي )أب ألربعة أطفال( 
أن�ه ال يلجأ لتوصية أبنائه بالحفاظ على أس�رار 
عائلته�م، فق�د غ�رس بهم من�ذ الصغ�ر معنى 
كلمة )األس�رة( وكيفية الحفاظ عليها وال سيما 
أس�رارها فهي خصوصية للعائل�ة ليس من حق 

أحد اإلطالع عليها.
يق�ول “ال أنك�ر أن أبنائي يقعون بزالت اللس�ان 
أحيانا، ولألسف هذا بسبب استدراج اآلخرين لهم 
بأس�لوب ما، لكن بذات الوق�ت لم أوصيهم يوما 
بعدم البوح لآلخرين بتفاصيل عائالتنا”، متابعا 
“لكن�ي عل�ى يقي�ن أن الطفل منذ الصغ�ر يعتاد 
س�لوكياته، فإما أن يوجهه�ا األهل لإليجابية أو 

تنحدر نحو السلبية”.
من جهتها تؤكد االختصاصية االرش�اد التربوي 
سناء االبراهيمي  على ضرورة أن يفهم األطفال 
من قب�ل ذويهم معن�ى خصوصية م�ا يدور في 
المن�زل حيث يعي الصغير أن هناك أمورا ال يجب 
أن يطل�ع عليها حتى األقرب�اء واألصدقاء، ومع 
مرور الوقت، سيدرك معنى ومفهوم خصوصية 
المنزل، فبع�ض األطفال يش�رعون في الحديث 

عن أهله�م ومنازلهم وأش�قائهم ليجذبوا انتباه 
واهتم�ام اآلخري�ن، وق�د يك�ون األطف�ال بذلك 
مقلدي�ن آلبائهم ممن يتحدثون أمام الصغار عن 

اآلخرين ومنازلهم وعائالتهم.
وتبي�ن أن الطف�ل أحيانا يقل�د والدي�ه، وتفاديا 

لكثير م�ن اإلحراج والخجل وحتى االش�تباك 
مع اآلخرين بسبب إفشاء الصغار ألسرار 

الكب�ار يوض�ح أن الخط�وة األول�ى 
ف�ي تف�ادي ذل�ك كله تكم�ن في 

تعليم الطفل أن إفش�اء أس�رار 
العائل�ة والمن�زل م�ن األمور 
غي�ر المس�تحبة التي تزعج 

الوالدين، وأن هناك أحاديث 
أخرى يمكن أن يجذب من 

خاللها اآلخرين.
يدع�و  جانب�ه  م�ن 
ص�ي  ختصا ال ا
حسين  االجتماعي،د. 
الخزاع�ي الوالدين إلى 
االلت�زام بع�دم إفش�اء 

اآلخري�ن  أس�رار 
أبنائه�م، ألن  أم�ام 
الصغ�ار قد يعمدون 
إل�ى ذل�ك م�ن ب�اب 
التقليد، ويشدد على 

االعتم�اد  تجن�ب 
عل�ى العن�ف في 

معالج�ة ه�ذه 
المشكلة، ألنه 

 ، قمه�ا يفا
م�ع 

ض�رورة 
ق�ف  و
م  لل�و ا
لمستمر  ا
ع  تب�ا ا و
 ، ر ا لح�و ا

وضرب األمثلة كطريقة على االحتجاج على مثل 
هذا التصرف.

القص�ة والمثل ق�د يكونان طريق�ا أمثل لألهل، 
إل�ى ح�وادث وقصص والتط�رق 

بهة  مش�ا

العائلي�ة  لغ�رس مفه�وم االحتف�اظ باألم�ور 
داخ�ل نطاق األس�رة، وعدم 
الحدي�ث م�ع الغرب�اء عن 

وفق  والبيت،  العائل�ة 
الخزاعي.

ويوجه الخزاعي 
إل�ى  رس�الة 
ممن  الكثيرين 

ن  ل�و و يحا
ع  ط�ال ال ا
عل�ى حي�اة 
اآلخري�ن 

م�ن خالل صغاره�م، هذا التص�رف غير مقبول 
ويتنافى مع ما نحاول غرسه من 
قيم ديني�ة وأخ�الق حميدة 
في نفوس الصغار، ومن 
الضروري احترام براءة 
وع�دم  الطفول�ة 
ف�ي  إقحامه�ا 
حشرية البعض 
باالط�الع على 
وحياة  أس�رار 

اآلخرين.

 رغم علم وثقافة الس�يدة أم جمال”54” س�نة،، 
إال أنه�ا تصدق وتؤمن بمعتقدات وأفكار وهمية 

حسب قول ابنتها الكبرى سها.
وتوض�ح س�ها قائل�ة، “على س�بيل المث�ال، إذا 
انس�كبت القه�وة عل�ى األرض فتستبش�ر أمي 
بالخي�ر، أم�ا إذا انس�كبت عل�ى الثي�اب فتنفعل 
العتقاده�ا أن مكروه�ا س�يحدث، كذلك غس�ل 

المالبس في يوم الجمعة يذهب بالرزق”.
وتضي�ف، “الغري�ب أن والدت�ي م�ا ت�زال تؤمن 
وتطبق حرفيا كل هذا، وأسألها ما عالقة النظافة 
بال�رزق كل هذا من عن�د الله، وت�رد بالقول هذا 
صحي�ح لكن هذا ما وجدنا علي�ه آباءنا وأمهاتنا 
وأخذناه منهم، وما علينا سوى تنفيذه وتطبيقه 

تفاديا لحدوث المكروه”.

ن�وال العط�ار )35 عام�ا( التي هي عل�ى إطالع 
ودراية في بعض المعتقدات تقول، “الصدفة هي 
التي تعطي لبعض المعتقدات المصداقية، ونحن 
فتحنا أعينن�ا على موروثات قديم�ة، ومنها؛ أن 
رف�ة العين اليس�رى فأل س�يئ والعي�ن اليمنى 
فأل حس�ن، و”الحكة” باليد اليسرى تعني تسلم 
نق�ود، وباليد اليمنى نعطي بها نقودا لش�خص 
ما، و”الغصة” في األكل أو أثناء شرب الماء تأتي 

بهدية من قريب”.
وتعترف العطار أنها تؤمن بكثير من المعتقدات، 
ف�إذا م�ا صادفته�ا قطة س�وداء تتش�اءم بذلك 
الي�وم، وإذا م�ا نعق غراب أيضا تردد في س�رها 
“الله�م اجعل هذا اليوم خيرا”، وعلى عكس هذه 
المخلوقات تجد في صوت هديل الحمام وأصوات 
العصافير كله�ا مدعاة للتف�اؤل والخير، وكذلك 
مش�ي الطفل على يديه ورجليه من الدالئل على 

قدوم الضيوف”.
والمعتق�دات باألش�ياء ه�ي موروث�ات قديم�ة 
تتوارثه�ا األجيال، وغالبا ما تك�ون من نتاجات 
البيئة التي يعيشها اإلنسان وأثرها فيه، ويتدخل 

فيها العامل الثقافي واالجتماعي.
والغري�ب أن كثيرين يعلقون أموره�م الحياتية 
المهمة على هذه المعتقدات، وهناك من ال يخطو 
خطوة في عمل ما إذا تش�اءم من شيء، إذن هي 

معتقدات متداولة بين األجيال.
ونس�رين نصرالل�ه أيضا لديها معتق�دات تؤمن 
بها، إذ تقول “إن طنين األذن من المعتقدات التي 
نؤمن بها، وورثتها عن والدّي وأجدادي، فعندما 
أش�عر بطنين مفاج�ئ داخل أذن�ي اليمنى، فهذا 
يعني أن هناك أش�خاص يذكرونني بالخير، وإذا 
كان الطنين باألذن اليس�رى، فهناك من يذكرني 

بالسوء”.

أم�ا رب�ة المن�زل هال�ة عبدالرحم�ن فه�ي من 
األش�خاص الذي�ن يخاف�ون العي�ون ذات اللون 
األزرق ومن لهم أس�نان “فرق”، وتقول، “يعرف 
عن الشخص صاحب العيون الزرقاء بأنه حسود، 
وكذلك صاحب األس�نان المتفرقة، وإذا اجتمعت 

الصفتين في الشخص كانت مصيبة كبرى”.
ويبين السيد أبو مراد”62” سنة،أن هناك معتقدات 
راس�خة في األذهان منذ الوالدة، ومن بينها أننا 
“نلجأ إلى الطرق على الخش�ب إلبعاد الحسد عن 
أنفس�نا أو ع�ن أبنائن�ا، ويذكر بأن�ه اختلف ذات 
مرة م�ع أحد أصدقائه على ه�ذا التصرف، كونه 
وصفها )بالخراف�ات( وكانت طريقته بالحديث 

سيئة جدا”.
ويزيد أبو مراد على هذه المعتقدات قائال، “ومن 
المعتق�دات الموروث�ة أنه إذا عطس ش�خص ما 
وكان آخ�ر يتح�دث فتأتي تصديقا لم�ا يقوله”، 

وم�ن المعتق�دات المضحك�ة، أن والدت�ي كانت 
تس�ارع بكس�ر إحدى جرار الفخار عند مغادرة 
ش�خص س�يئ للم�كان، داعية أن يذهب بش�ره 

عنا”.
االختصاص�ي االجتماع�ي د. حس�ين الخزاع�ي 
يبي�ن أن المعتقدات أو )الخرافة( تزدهر كلما قل 
المستوى المعرفي والثقافي لدى أبناء المجتمع.

ويق�ول، “طمأنين�ة واهية، تلك الت�ي تنبثق عن 
اس�تخدام التعاويذ والتمائم ل�دى البعض، وكأن 
مس�تخدمها يلج�أ إل�ى إحالة مش�كلته إلى قوة 
خفية تسانده وتخفف من هواجسه، لذا قد يشعر 

مستخدمها براحة نفسية وهدوء”.
ويوض�ح أن الصحة العقلية هي أس�اس التنمية 
البش�رية وتق�دم المجتمع�ات، وه�ذه الصح�ة 
تتحقق بقب�ول كل ما هو منطق�ي والتحرر من 

أفكار باطلة ليست موثقة.

وحينما كان اإلنس�ان الشعبي ال يجد من وسائل 
العلم الحديثة التي نعيش�ها اآلن ما يفسر له كل 
ما يتعلق بالظواه�ر الطبيعية المحيطة به أو ما 
يعرض ل�ه من ع�وارض متعلقة بجس�مه، كما 
يقول خبير التراث كمال لطيف سالم ، فإنه يميل 

إلى إيجاد تفسير غيبي يركن إليه ويقتنع به”.
والحياة، وفق س�الم ، مقسمة في األصل ما بين 
البناء األس�طوري وال�ذي يش�مل كل الورائيات 
والغيبيات، ثم جاء الدين الذي اس�تطاع أن يوفر 
لإلنس�ان مظل�ة تفس�يرية ويري�ح نفس�ه من 
مغامرة الحلول التي نظنها مغلوطة مع أن علماء 

النفس واالجتماع والميثلوجيا يرون غير ذلك.
وجاء بعد الدين، بحسب سالم ، عصر النهضة في 
اإلختراعات العلمية وما شابه ذلك، ووالدة الكثير 
من النظريات التي حقق بها اإلنسان نصرا كبيرا 

في معرفة العالم ونفسه.
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لفهم ه�ذا األم�ر، دعون�ا ُنلِق 
نظرة على استطالع أجرته رابطة 
المهنيي�ن الماليي�ن حول س�لوك 
الش�ركات.  ف�ي  الخزين�ة  أُمن�اء 
ه�ذا التحليل يبدأ بتس�ليط الضوء 
عل�ى نقط�ة معروفة جي�داً، هي 
أن الحي�ازات النقدي�ة للش�ركات 
تضخمت ف�ي اآلونة األخيرة، ألن 
أرب�اح الش�ركات ارتفع�ت، لك�ن 
منخفض�ة  بقي�ت  االس�تثمارات 

نسبياً.
المهنيي�ن  رابط�ة  وتذك�ر 
الماليين، مثال، أن 31 في المائة من 
أُمناء الخزينة قال�وا إن أرصدتهم 
النقدية ارتفعت العام الماضي، في 
حين إن 46 ف�ي المائة ذكروا أنها 
ل�م تتغّير، ويتوّق�ع أُمناء الخزينة 
أن يستمر هذا النمط. ال عجب إذن 
أن مختص�ي االقتصاد ُيقّدرون أن 
هناك طاقة مالية غير ُمس�تخدمة 
ت�راوح بي�ن تريلي�ون وتريليوني 
دوالر تقب�ع اآلن ف�ي الميزانيات 

العمومية للشركات.
لكن األكث�ر إثارة لالهتمام هو 
أحد التفاصيل الذي عادًة ما يكون 
مخفياً عن األنظار، وهو ما يقول 
أُمناء الخزين�ة إنهم يفعلونه بهذا 
الحج�م الكبي�ر م�ن الم�ال. حتى 
وق�ت قري�ب، عندم�ا كان أُمن�اء 
الخزينة ينعم�ون بأموال فائضة، 
كان�وا يميل�ون إل�ى تخزينها في 

أسواق رأس المال.
مث�ال، تق�ول رابط�ة المهنيين 
الخزين�ة  أمن�اء  إن  الماليي�ن 
اس�تثمروا ف�ي ع�ام 2008 نح�و 
نصف أمواله�م قصيرة األجل في 
الصنادي�ق المش�تركة، وس�ندات 
الخزينة األمريكية، وأوراق مالية 
أخ�رى، ُخمس�ها كان يقب�ع ف�ي 
الودائ�ع المصرفي�ة العادية. هذا 
يبدو منطقياً. ففي األعوام األولى 
من الق�رن 21، كان أمراً مفروغاً 
منه أن قطاع التمويل كان يتطّور 
أس�واق  حي�ث  عالم�اً  لُيصب�ح 
رأس الم�ال هي الس�ائدة. حينها 
كان وض�ع األم�وال ف�ي الودائع 
المصرفية يبدو أمراً قديم الطراز.

لك�ن الي�وم هذا التط�ّور ذهب 
في االتج�اه الُمعاكس. في الوقت 
الحاض�ر نح�و 56 ف�ي المائة من 
نق�ود الش�ركات األمريكية تقبع 
في حس�ابات الودائع المصرفية، 
وهي النس�بة األعلى منذ أن بدأت 

رابطة المهنيين الماليين دراستها 
قبل عش�رة أع�وام. ف�ي المقابل، 
تحتف�ظ  المش�تركة  الصنادي�ق 
بنسبة تبلغ 15 في المائة فقط من 

أموال الشركات قصيرة األجل.
ف�ي بع�ض النواحي، ه�ذا أمر 

ُيثير الدهش�ة. ناهيك عن حقيقة 
تب�دو  المصرفي�ة  الحس�ابات  أن 
رجعية، ف�إن األمر األبرز هو أنها 
ليس�ت “آمنة” تماماً، ألن التأمين 
عل�ى الودائ�ع الفيدرالية ال ُيغطي 
س�وى ج�زء م�ن ه�ذه الودائ�ع. 

والحس�ابات المصرفي�ة اليوم ال 
تدف�ع تقريب�اً أي فائ�دة، حتى إن 
بعضه�م يس�توفي الرس�وم على 

تخزين النقود.
لك�ن يب�دو أن أُمن�اء الخزين�ة 
كان�وا يحول�ون به�دوء أموالهم 

لثالث�ة أس�باب. األول )ولُحس�ن 
الح�ظ(، أنه�م يملك�ون اآلن ثقة 
أكبر بصحة المصارف األمريكية. 
أنهم  إيجابي�ة(،  الثان�ي )واألق�ل 
يصبح�ون قلقي�ن بش�أن البيئ�ة 
أس�واق  أنح�اء  ف�ي  التنظيمي�ة 

رأس المال كاف�ة. وعلى األخص، 
بس�بب إصالح�ات لجن�ة األوراق 
المالية والبورصات الُمقبلة لعالم 
الصنادي�ق المش�تركة، ينس�حب 
أُمن�اء صناديق الش�ركات بهدوء 

من بعض هذه الصناديق.

العامل الثالث ه�و أن في عالم 
الُمنخفضة  الفائ�دة  م�ن أس�عار 
جداً، من الصعب للغاية أن يحصل 
أُمن�اء الخزينة عل�ى أي عوائد من 
أدوات أس�واق رأس الم�ال بحيث 
إن كثي�را منه�م تخلّ�ى حتى عن 
المحاول�ة. ويتم تخزي�ن األموال 
في الحسابات المصرفية الرجعية 
ألن ما من أحد يس�تطيع التفكير 
في أي ش�يء أفض�ل ُيمكنه فعله. 
إنه شكل من أشكال التمويل شبه 

المتوقف عن العمل.
بالتأكيد  الخزين�ة  أُمن�اء  اآلن، 
ليس�وا وحدهم في ه�ذا الموقف. 
كثي�ر م�ن المس�تثمرين األف�راد 
لذك�ر  نفس�ه.  الش�يء  يفعل�ون 
مثال واحد، شركة يو إس تراست 
األف�راد  ُثلث�ي  أن  أخي�را  ذك�رت 
األثرياء يحتفظ�ون بأكثر من 10 
في المائة من أصولهم على شكل 
نقود، وهي نس�بة مرتفعة بشكل 

غير عادي.
إذا أردن�ا أن نك�ون متفائلين، 
فم�ن الممكن أن ُنفّك�ر - أو نأمل 
- أن ه�ذا النم�ط س�ينتهي قريباً. 
إذا اس�تمر االقتصاد األمريكي في 
تس�جيل االنتعاش، فإن الشركات 
ق�د تب�دأ ف�ي اس�تثمار نقوده�ا 
الفائضة ف�ي المصانع والمعدات 
- أو حتى األش�خاص. بالمثل، إذا 
رفع االحتياطي الفيدرالي أس�عار 
الفائ�دة في خريف هذا العام، فإن 
أُمن�اء الصنادي�ق قد يب�دأون في 
االعتقاد أن من المنطقي بالنسبة 
لهم تخزي�ن أموالهم في أس�واق 
رأس الم�ال، األمر الذي من ش�به 
المؤك�د أن ُيحق�ق عوائ�د أفضل 
المصرفي�ة  الحس�ابات  مقاب�ل 
الرجعية.لك�ن إل�ى أن يحي�ن ذلك 
األمريكي�ة  الش�ركات  الوق�ت، 
تعيش في نظ�ام مالي يبدو هادئاً 
ف�ي الظاه�ر، إن لم يُك�ن طبيعياً 
تقريب�اً - لكن�ه م�ع ذلك ُمش�ّوه 
بطرق خفية م�ن الصعب رؤيتها. 
ال عجب إذن أن كثيرا من مسؤولي 
االحتياط�ي الفيدرال�ي حريصون 
على جعل سعر األموال “طبيعياً” 
مرة أخرى. ومن األفضل فقط أن 
نأمل أنه�م يس�تطيعون فعل ذلك 
بطريق�ة لن ت�ؤدي إل�ى كثير من 
الصدم�ات للمص�ارف، ناهيك عن 
أُمناء الخزينة في الش�ركات شبه 

المخفية تلك.

    جون أوثرز

م�اذا كان يقص�د بذل�ك؟ هذا، 
عل�ى األق�ل بحس�ب م�ا وصلن�ا 
فع�ل  رد  كان  الفولكل�ور،  م�ن 
الدبلوماس�ي، مترينخ، من القرن 
التاس�ع عش�ر، على وفاة نظيره 
من�ا  كثي�ر  تالي�ران.  الفرنس�ي، 
كان يساوره الش�عور نفسه لدى 
محاولتنا تفس�ير أحداث األسبوع 
الماضي ف�ي الصي�ن، التي عانت 
عملتها أكبر تخفيض لها، 1.9 في 

المائة، منذ عقدين من الزمن.
اإلجراء كان واضحا. فقد جاء 
بع�د أن أعلن�ت الصين ع�ن أرقام 
تصدي�ر فظيع�ة، إذ قال�ت الدولة 
الت�ي ظل�ت لوق�ت طوي�ل الجهة 
الصانعة تقريبا لكل ش�يء يرغب 
فيه بقي�ة العال�م، إن الص�ادرات 
انخفضت 8 في المائة على أساس 
س�نوي. بالتالي، ال�رد األول كان 
طبيعيا بما فيه الكفاية: هذا يعني 

الحرب، حرب العمالت.
تخفي�ض قيمة العمل�ة يجعل 
بالنس�بة  أرخ�ص  صادراته�ا 
لآلخري�ن، ويجع�ل الحي�اة أكث�ر 
صعوبة للمنافسين. اشتكى كثير 
من الجهات الفاعلة على الس�احة 
العم�الت  العالمي�ة م�ن ح�روب 
وتخفيض قيمة العملة التنافس�ي 
حي�ث  المالي�ة،  األزم�ة  من�ذ 
السهلة بشكل  النقدية  السياسات 
كبي�ر أبق�ت العم�الت منخفضة. 
اآلن الصي�ن - الت�ي مجموعته�ا 
الكبي�رة م�ن احتياطي�ات النق�د 
األجنب�ي تجعله�ا ق�ادرة بش�كل 
فري�د على فرض أي س�عر صرف 

معين - انضمت إلى الركب.
لق�د ت�م إدراج تخفي�ض قيمة 

العملة الصينية من�ذ فترة طويلة 
ف�ي س�يناريوهات المس�تثمرين 
“المروع�ة”. عندم�ا ب�دأ التداول 
بانخفاض آخر  الرنمينب�ي  بعملة 
يبل�غ 1.6 في المائة يوم األربعاء، 
تل�ك الفرضي�ات المخيف�ة كانت 
تبدو مؤكدة. لذلك ش�هدنا يومين 
م�ن عملي�ات البي�ع ل�كل ش�يء 
البي�ع  تقريب�ا كان يعتم�د عل�ى 
للصي�ن )حت�ى ش�ركة أب�ل، التي 
تحص�ل عل�ى نحو 20 ف�ي المائة 
م�ن مبيعاته�ا من الصي�ن، كانت 

سلبية لفترة وجيزة(.
ثم جاءت موجة من اإلشارات. 
ف�ي نهاية تداوالت ي�وم األربعاء، 
ارتف�ع الرنمينب�ي بنس�بة 1 ف�ي 
المائ�ة - تحرك في ح�د ذاته كان 
أكب�ر من أي تداول ف�ي يوم واحد 
في العام الس�ابق. يوم الخميس، 
انخفاض آخر عن�د االفتتاح، لكن 
ت�م إلغ�اؤه بس�رعة، ع�ن طريق 
التدخ�ل، م�ع عق�د بن�ك الش�عب 
الصين�ي مؤتم�را صحافي�ا نادرا 

لجعل نياته واضحة.
قيم�ة  تخفي�ض  البن�ك  ق�دم 
العمل�ة على أنه محاول�ة لتجهيز 
الرنمينب�ي للتح�رك بحري�ة ف�ي 
أسواق العملة العالمية، ولتشكيل 
جزء من حقوق الس�حب الخاصة 
في صن�دوق النق�د الدولي، وهي 
محاولة إلضافة انضباط الس�وق 
إل�ى الصين. لكن ل�م يكن لديه أي 
نية لت�رك العملة تذهب إلى حيثما 
أرادت األس�واق - كان م�ن ش�به 
المؤك�د أن تجبرها قوى الس�وق 
على االنخفاض أكثر - وكان سعيدا 
بمستواها في الوقت الراهن. إذن، 
هذا على ما يبدو، هو ما كان يعنيه 
بنك الش�عب الصيني. نتيجة لذلك 

انتعش�ت ش�ركة أبل بنسبة 5 في 
المائة، وتم بيع السندات والذهب 
مرة أخ�رى وانتعش�ت األس�هم. 
وبحل�ول نهاي�ة األس�بوع كان�ت 
معظ�م األس�واق الرئيس�ة تماما 
حيث ب�دأت إلى حد كبي�ر. البنوك 
المركزي�ة – ولي�س بنك الش�عب 
فقط - من المعروف أنها غامضة. 
لهذا السبب توجد صناعة صغيرة 
مختصة بتفسيرها. لكن إجراءات 
بن�ك الش�عب الصين�ي تتناغم مع 
تس�ريع  يح�اول  فه�و  كلمات�ه. 

إدخال عملته إلى النظام العالمي، 
وفي الوقت نفس�ه التأكد من أنها 
لن تعاني أي انخفاض متهور. إذا 
تبين أن ه�ذا كان صحيح�ا، فإنه 
س�يثير عدم اليقين وتقلب أسعار 
ص�رف العم�الت األجنبي�ة، لكنه 
ينسجم مع ما ترغب بقية العالم أن 
تفعله الصين. االس�تجابة الهادئة 
على جبهات الس�ندات، والعمالت 
األجنبية، وأسواق األسهم، تظهر 

أنها تقبل هذا التفسير الحميد.
لكن هناك إشارات أخرى تتعلق 

بس�ؤال ال يزال مطروحا، وجوابه 
لي�س بالضرورة حمي�دا. وهو أن 
أس�عار الس�لع األساس�ية ال تزال 

آخذة في االنخفاض.
الت�ي  الغربي�ة  األس�هم  تل�ك 
تس�تمد معظم دخله�ا من الصين 
ال ت�زال تعاني وقت�ا عصيبا. فمع 
انتهاء الشركات األمريكية تقريبا 
من اإلع�الن ع�ن أرباحه�ا للربع 
الثان�ي، هن�اك قط�اع واحد فقط 
فش�ل في تحقي�ق التوقعات التي 
ت�م تحديدها له قبل ش�هرين، هو 

القط�اع الصناع�ي ال�ذي يتعامل 
بش�كل مباش�ر أكثر م�ع الصين، 
حي�ث انخفض�ت األرباح بنس�بة 
1.3 في المائة على أساس سنوي، 

بحسب وكالة تومسون رويترز.
ووفقا لس�يتي جروب، أس�هم 
األس�واق المتقدمة ال�� 48 األكبر 
الت�ي تحص�ل على األق�ل على 30 
في المائة من مبيعاتها من الصين 
انخفضت بش�كل جماعي بنس�بة 
تبل�غ 10 في المائة من�ذ حزيران 
)يوني�و(، بينم�ا كانت األس�واق 

البيان�ات  أن  ثابت�ة. وف�ي حي�ن 
الرس�مية، غير القابل�ة للتصديق 
على نطاق واسع، تظهر أن الناتج 
المحلي اإلجمالي في الصين ينمو 
بمعدل سنوي يبلغ 7 في المائة في 
الربع الثاني، إال أن هناك مجموعة 
االقتص�ادي،  للنش�اط  مقايي�س 
مثل الش�حن ع�ن طريق الس�كك 
الحديدي�ة أو إنش�اءات المس�اكن 
الجديدة، تشير إلى تراجع صريح.

أداء اقتص�اد الصين أس�وأ مما 
كان مأم�وال قبل عام. عالوة على 
التوجيه  ذل�ك، محاولته�ا إع�ادة 
نحو الخدم�ات والبعد ع�ن البناء 
والص�ادرات، يعن�ي أن أي تباطؤ 
قد يلحق ضررا أكبر بمزوديها في 
الخ�ارج مما هو في الداخل. وهذا 
يفسر االنخفاض في سعر السلع 
األساسية التي تستخدمها الصين، 
وفي أس�هم وعمالت البلدان التي 
تنتجها، خاصة األس�واق الناشئة 
الت�ي  البرازي�ل،  مث�ل  الكبي�رة 
تراجع�ت بورصته�ا تقريب�ا إل�ى 
أس�وأ مس�توياتها من�ذ أزمة عام 

.2008
م�ن األفض�ل افت�راض أن بنك 
الشعب الصيني كان يعني بالفعل 
أن�ه ال يريد س�وى جل�ب انضباط 
الس�وق لعملته وال يريد تخفيض 
قيمة العملة. وب�دال من ذلك، فهو 
يريد التركي�ز على الخطر المتمثل 
ف�ي أن المش�اكل ف�ي االقتص�اد 
إل�ى  النهاي�ة  ف�ي  أدت  الصين�ي 
العمل�ة  قيم�ة  تخفي�ض  ف�رض 
عل�ى أية حال. هذه مس�ألة تعتبر 
أكثر تعقي�دا. وحتى تت�م اإلجابة 
عنها، السلع األساسية واألسواق 
الناشئة واألسهم الدورية ستبقى 

في حالة ركود.

االقتصاد األمريكي موبوء بأموال الرشكات »احلية امليتة«

 رشر حرب العمالت يتطاير يف بكني

     جيليان تيت

البيانات  من  كبري  حجم  لديهم  �سيكون  الفائدة،  اأ�سعار  رفع  ينبغي  كان  اإذا  ما  حول  قرار  التخاذ  )�سبتمرب(  اأيلول  يف  الفيدرايل  االحتياطي  م�سوؤولو  يلتقي  عندما 
االقت�سادية الأخذها يف احل�سبان. لكن اإذا اأرادوا احل�سول على تطّور غري ماألوف يف الو�سع احلايل للقطاع املايل، ينبغي لهم اإلقاء نظرة على امليزانيات العمومية 

لل�سركات االأمريكية.
يف هذه االأيام، يبدو اأن هناك حتّوال خفيا - ال ُيالحظه اأحد اإىل حد كبري - يجري يف الطريقة التي ت�ستثمر بها ال�سركات االأمريكية اأموالها الفائ�سة. ومثلما يحدث 

كثريًا يف التمويل الغربي اليوم، فهو اجتاه مدفوع جزئيا من ِقبل بع�ض االآثار اجلانبية غري املتوقعة لعامل اأ�سعار الفائدة املنخف�سة.
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األوملبية ختول االحتادات املركزية إجراء انتخابات فرعيه

أعربت اللجن�ة األوملبية عن اس�تغرابها 
لترصيح�ات رئيس اتحاد الجودو قضية 
تغيري املناصب يف االتحاد، مفندة ادعاءات 

املوسوي بتدخلها بشؤون االتحاد.
وقال بي�ان للمكتب اإلعالم�ي للجنة إن 
"اللجنة أعربت عن اس�تغرابها الش�ديد 
من الترصيحات اإلعالمية سمري لرئيس 
الت�ي  سمرياملوس�وي  الج�ودو  اتح�اد 
تخص عمل اتح�اده"، مفندة "ادعاءات 

املوس�وي بتدخ�ل أعضاءها يف ش�ؤون 
االتحاد".

تغي�ري  "عملي�ة  أن  البي�ان  وأض�اف   
املناصب هي ج�زء من رغبة التغيري وأن 
أعض�اء اتحاد الج�ودو أعل�م بمربراتها 
وأن املوس�وي هو لجأ اىل األوملبية وتقدم 
بش�كوى لرئيس�ها عكس م�ا رصح به 

لوسائل اإلعالم".
وتاب�ع البيان أن "اللجن�ة األوملبية تعترب 
ق�رار الهيئ�ة االدارية رق�م ) 6 ( بتغيري 
رئاس�ة االتح�اد وت�ويل ع�دي الربيع�ي 

منصب الرئاس�ة ش�أنا داخليا"، مشريا 
إىل أن "ذل�ك يأت�ي وف�ق رغب�ة االعضاء 
وان تعاطي املكت�ب التنفيذي مع القرار 
والعمل بموجبه يمثل احرتاما الستقاليل 

االتحاد التي أشار اليها املوسوي".
وأوض�ح البي�ان أن "املكت�ب التنفي�ذي 
اس�تند للصالحي�ات املوكلة إلي�ه بقرار 
الدع�وة إلجتم�اع استش�نائي لعمومية 
االتحاد للمصادق�ة عىل قرار التغيري من 

عدمه".
وأوضح�ت اللجن�ة وفق�ا لبيانه�ا أن " 

رغب�ة املكتب التنفي�ذي بجميع أعضائه 
كان�ت عدم التدخل يف عم�ل االتحاد ، لذا 
قرر تش�كيل لجنة برئاسة رئيس اللجنة 
االوملبي�ة رعد حم�ودي وعضوية النائب 
الثاني فالح حس�ن باإلضافة اىل املشاور 
القانوني للجنة األوملبية للنظر يف تحديد 

أعضاء الجمعية العمومية ".
املكت�ب  "ان  أن  إىل  اللجن�ة  وأش�ارت 
التنفيذي للجن�ة االوملبية ومن�ذ انبثاقه 
كان رح�ب الص�در م�ع الجمي�ع وم�ن 
ضمنهم املوس�وي عىل الرغم من صدور 

الكث�ري م�ن ترصيحاته غ�ري الدقيقة"، 
مس�تدركة بالقول أن "ذلك اليعني عدم 
ق�درة املكتب التنفيذي ع�ىل محاججتها 
بالدليل امللموس وانما من منطلق احتواء 
األرسة األوملبية خارج حسابات املصالح 
الش�خصية".من جانب�ه ق�ررت االمانة 
العامة للجن�ة االوملبية الوطنية العراقية 
تخوي�ل االتح�ادات الرياضي�ة املركزية 
بأج�راء انتخاب�ات االتح�ادات الفرعية 

ق�رار  ملكت�ب وف�ق  ا
لتنفي�ذي  ا

لالتحادات التي ل�م تجر انتخاباتها وفق 
لع�ام 1986.وق�ال رئي�س  قان�ون 16 
مكتب املمثليات يف اللجنة االوملبية السيد 
زاه�د ن�وري ان االمان�ة العام�ة خولت 
االتح�ادات الرياضي�ة املركزي�ة الج�راء 
انتخاب�ات االتح�ادات الفرعي�ة التي لم 
تجر انتخاباتها وفق قانون 16 كما ورد 
يف امل�ادة )6( الفق�رة )1ب( والتي تنص 
عىل ان تتأل�ف الهيئة االدارية لالتحادات 
الفرعي�ة م�ن ع�دد يح�دده االتح�اد ال 
يقل ع�ن )3( ال يزيد ع�ىل )5( من ذوي 

االختص�اص او الخ�ربة ينتخب�ون ب�ن 
مرش�حي االندية او املؤسسات االعضاء 
يف االتح�ادات الفرعية ب�أرشاف االتحاد 

وبحضور شخصية قانونية او قاض.
وب�ن ن�وري ان هذا الق�رار ج�اء منعا 
لالجته�ادات الت�ي ق�د تحصل ب�ن هذا 
الط�رف او ذاك ع�ىل ان يكون التنس�يق 
م�ع ممثلي�ة اللجن�ة االوملبي�ة يف جميع 
املحافظات واعالمنا عن االنتخابات عىل 
ان تصل مح�ارض االنتخابات قبل نهاية 

العام 2015.

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال مهاجم تش�يليس اإلنجليزي دييغو 
كوس�تا، إن�ه "يرغب يف تقدي�م أداء جيد 
للع�ودة للمنتخ�ب اإلس�باني" ال�ذي لم 

يستدع إليه منذ مارس/آذار املايض.
ث�ريو(  )أون�دا  إلذاع�ة  كوس�تا  ورصح 
اإلس�بانية: "أريد أن أقدم أداء جيدا للعودة 
للع�ب مع املنتخ�ب، أعمل من أج�ل تحقيق 
ذلك".وعن خسارة فريقه بثالثية نظيفة أمام 
املان س�يتي، قال الالعب الربازييل األصل: "الزلنا 
بحاجة لتحسن أدائنا، يجب أن نرفع من مستوانا، 
ولك�ن علينا أن نحتفظ بهدوئن�ا وأن نتحدث فيما 
بيننا" لبحث أسباب الرتاجع.وأضاف تعليقا عىل ما 
قاله مدرب الفريق جوزيه مورينيو، حول سيطرة 
البلوز عىل مجريات الش�وط الثاني رغم الخس�ارة 

الكبرية: "املدرب لديه كل الحق فيما قاله، سيطرنا 
عىل اللعب يف الش�وط الثان�ي، ولكن النتيجة كبرية 
بالنظ�ر ملا قدمناه يف املباراة، س�يتي يمتلك العبن 

جيدين وينبغي أن نهنئهم عىل ما فعلوه".
وأش�ار: "مورينيو فعل ما بوس�عه الفرتة املاضية 
إلع�داد الالعب�ن للموس�م، ونح�ن بحال�ة جي�دة 
بدني�ا ولكن ينبقى فقط الف�وز بمباراة وكل يشء 
س�يتغري".جدير بالذك�ر أن تش�يليس حام�ل لقب 
الربيميريليغ سقط يف فخ التعادل اإليجابي بهدفن 
ملثلهما أمام س�وانزي س�يتي بالجول�ة االوىل، قبل 
الخس�ارة الكبرية أمام الس�يتيزنس، ليحتل املرتبة 

السابعة عرشة يف الجدول برصيد نقطة وحيدة.
وعن حالته البدنية، قال "أش�عر أنني بحالة جيدة، 
أعود من إصابة ولكني أحظى بدقائق للعب وأشعر 

أفضل  مع مرور الوقت".بأنن�ي 

 
اتم الع�ب املنتخ�ب العراق�ي لكرة الق�دم، الح�ايل ونادي 
الرشط�ة س�ابقا رضغ�ام اس�ماعيل اج�راءات تعاقده 
الرس�مية مع ن�ادي ريزا س�بور الذي ينش�ط يف الدوري 
الرتك�ي بكرة القدم. واك�د النادي الرتك�ي يف بيان له عىل 

االلكرتونية االحد ان الالعب العراقي رضغام اس�ماعيل وقع صفحته 
رس�ميا عىل كش�وفات النادي مل�دة 5 اعوام. واش�ار البي�ان اىل ان الالعب 
رضغام اس�ماعيل يعد مكس�با كبريا واضافة مهم�ة للفريق كونه يتمتع 
بموهبة فريدة من نوعها.وكش�ف البي�ان اىل ان التعاقد مع الالعب الدويل 
العراق�ي رضغام اس�ماعيل، س�يكون مؤثرا ج�دا عىل املنظوم�ة الفنية 
للفريق يف مش�وار الدوري الرتكي.يذكر ان الالعب رضغام اسماعيل حل 

بديال لالعب العراقي عيل عدنان امللتحق حديثا بنادي اودنيزي االيطايل.

غوتزه يغازل الربيمريليج
 

أكدت العديد من التقارير االعالمية الربيطانية أن الدويل االملاني ماريو غوتزه العب وس�ط 
باي�رن ميوني�خ، بطل ال�دوري االملان�ي، يتجه للرحي�ل إىل الدوري االنجلي�زي املمتاز 
بكرة القدم، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية الحالية.واش�ارت صحيفة )اكسربيس( 
الربيطاني�ة يف عدده�ا االلكرتوني الصادر االثنن، أن ماري�و غوتزه عىل مقربة من 
مغ�ادرة ملعب )اليان�ز أرينا( متجه�ا إىل الربيمريليج من بوابة فريقي آرس�نال أو 
مانشس�رت يونايتد، بسبب تدهور عالقته مع املدرب االسباني بيب غوارديوال.ويبدو 
ان العالقة الصعبة التي يعيشها غوتزه صاحب ال� )23 عاما( مع غوارديوال، منحت 
الفريق�ان االنجليزيان الضوء االخرض للتحرك من أج�ل ضم صاحب الهدف الذهبي 
للماكين�ات االملاني�ة يف نهائ�ي كأس العالم املوس�م امل�ايض ام�ام االرجنتن.واعلن 
الرئي�س التنفيذي للفري�ق البافاري كارل هاينز رومينيغه يف وقت س�ابق عن عدم 
رغب�ة غوتزه بالرحيل عن بايرن ميوني�خ، إال أن افتقاد غوتزه للثقة التي حظي 
بها مع فريقه السابق بروسيا دورتموند بدعوى تراجع مستواه وعجزه عن 
تقديم اإلضافة املرجوة، س�تجعله يفكر بمغادرة بايرن ميونيخ للحصول 

عىل التقدير االمثل ملوهبته.

االحتاد االسيوي يبلغ احتاد الكرة بالسامح ألدراج عدد مفتوح من الالعبني يف كل مباراة

الالعب امحد ناظم ينضم رسميًا لصفوف نفط اجلنوب

 
أعل�ن االتح�اد العراقي لكرة الق�دم ان االتحاد 
األسيوي سمح للعراق بأدراج عدد مفتوح من 
الالعب�ن يف كل مب�اراة عىل ان يبل�غ بذلك قبل 

أسبوع من اقامتها.
وذك�ر بيان لالتح�اد ، ان 

"االتحاد االسيوي أبلغ 

العراق بكتاب رس�مي حول إمكانية إدراج عدد 
مفت�وح لالعب�ن يف كل مباراة ، عىل أن تس�لم 
القوائ�م قب�ل أس�بوع م�ن موعد انط�الق كل 

مباراة".
وأض�اف ان�ه "وبه�ذا الق�رار اصب�ح ال�كادر 
التدريب�ي ملنتخبنا الوطن�ي قادرا عىل دعوة أي 
عنرص يرغب به للمش�اركة يف مباراتي تايوان 

وتايلند".

وأش�ار الييان اىل ان "االتحاد األس�يوي س�مح 
للفرق املش�اركة بالتصفيات بتقديم األس�ماء 
الت�ي يرغ�ب بها حتى ل�و كانوا خ�ارج قائمة 
السبعة والستن العبا املرسلة مسبقا، وبالتايل 
يحق ل�كل منتخب قبل موع�د أي مباراة بمدة 
س�بع ايام ان يرس�ل االتحاد قائمة بأي العب 

يرغب به".
ولف�ت اتح�اد الك�رة اىل ان "االتحاد االس�يوي 

س�مح ايض�ا بحرية كتاب�ة أو ع�دم كتابة 
اس�ماء الالعب�ن يف التصفي�ات 

ع�ىل الفانيل�ة ويحق لكل 
تب�ادل  حري�ة  الع�ب 

االرقام".

 اكد مدرب فريق نفط الجنوب 
لكرة القدم عم�اد عودة ، التعاقد 
رس�مياً مع العب منتخب الشباب 
احمد ناظم قادم�ا من فريق القوة 

الجوية.
احم�د  "الالع�ب  ان  ع�ودة  وق�ال 
ناظ�م يع�د اح�د اب�رز الالعبن يف 
خط الوس�ط والذي قدم امكانيات 
كب�رية م�ع فري�ق الق�وة الجوي�ة 
وكان ضم�ن صفوفه يف التش�كيلة 

االساس�ية خ�الل املوس�م 
الكروي املنرصم"، مش�ريا 
اىل ان "فري�ق نفط الجنوب 

سيكون احد االرقام الصعبة 
يف املوس�م الجدي�د ومنافس�ا 

عىل لقب الدوري".

ذك�رت تقارير صحفية إيطالية، أن ن�ادي يوفنتوس اإليطايل 
لك�رة القدم، م�ازال مهتًم�ا للغاية بضم صان�ع ألعاب ريال 
مدريد "إيس�كو" يف فرتة س�وق االنتقاالت الصيفية الحالية.

ويعد الدويل اإلس�باني الش�اب واحًدا من العنارص األساسية 
يف تش�كيلة الفريق امللك�ي، ويقدم مس�تويات رائعة للغاية 
مما أدى لدخوله ضمن حس�ابات مدرب الروخا "فيثنتي ديل 
بوس�كي" وأصبح من نجوم املنتخب اإلسباني.وبحس�ب ما 

ذكرته صحيفة "ال غازيتا ديلو س�بورت" اإليطالية الش�هرية أن 
وصيف بطل أوروبا مازال مهتًما للغاية بالتعاقد مع صانع ألعاب 
ملقا الس�ابق لتدعيم خط وسطه بعد رحيل الثنائي أرتورو فيدال 

وأندري�ا بريلو.الصحيف�ة اإليطالي�ة أك�دت أن الي�ويف 
سيس�تغل اقرتاب ريال مدريد من التعاقد مع 

متوسط ميدان اإلنرت "ماتيو كوفاسيتش" 
من أجل ضم إيسكو، حيث من املحتمل 
اإلعالن بصفة رس�مية عن إعالن ضم 

الكرواتي للنادي امللكي.

 
حق�ق باري�س س�ان جريم�ان انتص�اره الثان�ي يف الدوري 
الفرنيس لك�رة القدم أمام ضيفه أجاكس�و بهدفن نظيفن، 
ليتصدر املس�ابقة مناصفة مع س�تاد ريمس وكان.وس�جل 
ه�ديف البي اس جي )حامل اللقب( ع�ىل ملعب حديقة األمراء 
كل م�ن بلي�س ماتوي�دي يف الدقيقة 11 من تس�ديدة قوية 
بي�راه داخل املنطقة، واملدافع الربازييل تياجو س�يلفا 
من تسديدة قوية برأسة عرب ركنية عند الدقيقة 
21.وكان باري�س س�ان جريمان اس�تهل 
املسابقة بفوز صعب عىل ليل بهدف نظيف 
ليحصد نقطته السادس�ة يف صدارة الليج 
آ، متفوقا بفارق األهداف عن س�تاد ريمس 
وكان.ويحل فريق العاصمة الفرنسية ضيفا 
يف الجولة املقبلة عىل مونبلييه املرتنح هذا املوس�م 

وصاحب املركز االخري بعد خس�ارتن أمام انجيه ورين.

 
وقع حارس املرمى عيل مطرش عىل كشوفات 
فريق ن�ادي النجف مج�ددا بع�د ان مثله يف 

مواسم سابقة .
وكش�ف مص�در مق�رب م�ن الهيئ�ة االدارية 

لن�ادي النجف ان "الحارس انخرط  يف تدريبات 
ن�ادي أمانة بغ�داد بغية االنضم�ام اىل صفوف 

االخ�ري، اال ان عقبة منحه كتاب االس�تغناء من 
الن�ادي حال�ت دون اتم�ام صفقة اللع�ب لنادي 

أمانة بغداد.
يش�ار اىل ان الح�ارس ع�يل مط�رش من االس�ماء  

البارزة بن الخش�بات الثالث الذين دافعوا عن الوان 
االندية الجماهريية ابرزها الطلبة، واملوس�م املايض 
ح�رس عرين الكرخ، بيد أن االصابة التي تعرض لها 

اسهمت يف ابتعاده عن االضواء.

يـوفـنـتـوس يـسـعـى لـضـم إيـسـكـو

سان جريمان هيزم اجاكسو ويقفز 
إىل صدارة الدوري الفرنيس

عيل مطرش يعود حلامية
شباك النجف

كوستا يسعى للعودة إىل صفوف املاتادور

امل�ستقبل العراقي/ وكاالتامل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ متابعةامل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

رضغام اسامعيل يوقع رسميًا لنادي ريزا سبور الرتكي



امليزان

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن ض�وء الش�مس يص�ل إىل األرض يف 8 

دقائق0

 ه�ل تعلم أن الكأس الس�ميك معرض للكرس أكثر من 

الكأس الرقيق فيما إذا وضع به مرشوب ساخن

 هل تعلم أن الكس�وف ال يستمر أكثر من 7 دقائق و8 

ثانية وذلك بس�بب الرسعة التي تدور بها األرض حول 

الشمس 

 ه�ل تعل�م أن زجاج�ة الحلي�ب تفقد ما يع�ادل ثلثي 

محتواه�ا م�ن فيتام�ن »ب« إذا م�ا وضع�ت ح�وايل 

ساعتن يف ضوء النهار

 ه�ل تعلم أن الغاز يف طبيعته غ�از ال رائحة له ، ولكن 

تضاف إلي�ه هذه الرائحة لدى تصفيت�ه وتخزينه من 

أجل عامل األمان والحماية لالنتباه إليه

 ه�ل تعل�م أن ال�رازي اول م�ن اس�تخدم الخي�وط يف 

الجراحة 

 ه�ل تعل�م أن زرق�اء اليمامة كانت تب�ر اليشء من 

مسرية ثالثة أيام

مهنيا:ق�د تضط�ر الي�وم اىل مواجهة 
تح�ب  ال  الذي�ن  األش�خاص  بع�ض 

التعامل معهم
عاطفي�ا:ال ترك�ز فقط ع�ى أخطاء 

الحبيب وانظر اىل اإليجابيات.

مهنيا:أن�ت مقبل عى مرحل�ة مليئة 
يف التغ�ريات بالعم�ل ك�ن ع�ى أت�م 

اإلستعداد
عاطفيا:ال تقس�و عى الحبيب أكثر و 

تعامل معه بلطف.

مهنيا:عليك أن تترف اليوم بهدوء و 
تعقل وأن تبتعد ع�ن املواجهات الغري 

مجدية
الي�وم  س�حرك  و  عاطفيا:جاذبيت�ك 

يطغى عى كل شئ.

اليوم بعدم اإلس�تقرار  مهنيا:تش�عر 
يف عملك بس�بب كثرة التغ�ريات التى 
تحدث من حولك. عاطفيا:ملاذا تحاول 
إخف�اء مش�اعرك تج�اه الحبيب كن 

رصيحا بحقيقة مشاعرك؟

مهنيا:أحده�م يع�رض علي�ك الي�وم 
العم�ل يف مرشوع جديد ال تتورط قبل 

أن تدرس الوضع جيدا
عاطفيا:الحبي�ب ينتظ�ر ردك بفارغ 

الصرب حول قرار اإلرتباط.

مهنيا:طموحات�ك كثرية و تش�عر أن 
محيط عملك يقيدك وال يساعدك عى 

تحقيقها
عاطفيا:الكثري من املعجبن املحيطن 

بك ولكنك ال تبدي أي إهتمام.

مهنيا:تلتزم الرسي�ة اليوم و الصمت 
ح�ول معلومات مهم�ة تخىش أن يتم 
ترسيبها. عاطفيا:عواطفك متناقضه 
الي�وم وال تع�رف حقيق�ة مش�اعرك 

تجاه من تحب.

مهنيا:يوم مناس�ب لتب�دأ تنفيذ عمل 
جديد أو القيام بمهمة جديدة

اليوم  عاطفيا:تعالج مس�ألة مهم�ة 
م�ع الحبي�ب و تنه�ي نقط�ة خالف 

كانت بينكما.

تق�دم  يف  املادي�ة  مهنيا:أوضاع�ك 
ملح�وظ ف�ال تخ�ىش أن تق�دم ع�ى 

مرشوع جديد
عاطفيا:ال تكن قاس�يا يف حكمك عى 

الحبيب قبل أن تتأكد من الحقائق.

جدي�دة  طريق�ة  ع�ن  مهنيا:تبح�ث 
تساعدك عى أن تكون أكثر إستقاللية 

يف عملك
عاطفيا:علي�ك أن تتحرك برسعة وإال 

فقدت الحبيب اىل األبد.

مهنيا:ترفات�ك الالمبالي�ة أصبحت 
تثري غضب زمالئك يف العمل كن حذرا

عاطفيا:تش�عر أن الحبي�ب يس�تغل 
محبتك ل�ه م�ن دون أن يبادلك نفس 

املشاعر.

مهنيا:لديك الكثري من األفكار الخالقة 
و املبدعة اليوم التى عليك أن تستغلها 

جيدا
عاطفيا:تمس�ك بالحبي�ب وال تتخ�ى 

عنه يف ظل ظروفه الصعبة

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 اخ�ر يف األرض وأس�ود يف الس�وق 
ويس�تعمله  ل�ك   o البي�ت  يف  وأحم�ر 

اآلخرون دون إذنك
 o 2 رم�ز نص�ف القط�ر يف الهندس�ة

فاكهة صغرية o تقال للحمار
3 مسلسل سوري قدمه يارس العظمة 

o غري ناعم
4 متش�ابهة o أكلة شهية مشهورة يف 

السعودية.
5 عاصم�ة اوروبي�ة o نات�ج قس�مة 

املسافة املقطوعة عى الزمن املستغرق 
يف قطعها.

6 مسار للماء يف األرض.
7 موعد تذكر شخص عزيز تويف o زهر 

يذكر يف تحية الصباح واملساء.
 o يوضع عى ظهر الحصان o 8 جواب

يجمد بالحرارة.
9 أرسد o ال ينتر إال بالقوة o اآلن

10 تج�ده يف البح�ر والنه�ر والبحرية 
واملطر ولكنك ال تجده يف الشالل.

1 حرف ناصب o البتول
 o 2 الحكيم الذي اشتهر بوصاياه البنه

غري صفاء يف املاء أو النفس.
 o 3 جهاز لكش�ف األجس�ام ع�ن بعد

نصف وحدة.
4 سجن

5 فاق�د ألحد أبوي�ه أو كليهما o تغلب 
وانتصار.

 o 6 الدكت�ور مس�اعد رشل�وك هومل�ز
ش�خصية خيالية تنسب إليها الحكمة 

والطرافة
7 نصف بيات o سكب o نقص

8 عينة صغرية مقطوعة من الجسم.
9 فيها حشوة o نوع من أنواع الجبن.

10 خ�ازن لألم�وال والكن�وز o يخرتق 
الزجاج وال يكرسه.

سـودوكـو

املقادير:
1 كيلوغرام لحم غنم 

3 كوىس، مبشورة او مقطعة اىل رشحات
5 جزر، مبشور او مقطع اىل رشحات

1 بصلة كبرية 
1 كوب عصري برتقال، طازج

3 ملعقة كبرية دقيق 
4⁄1 كوب مشمش مجفف، مقطع

عصري 1 ليمونة حامضة 
القيق�ب  رشاب  أو  أس�مر،  س�كر  ك�وب   4⁄1

)اختياري(
2 فص ثوم مهروس، مع قليل من امللح

1 ملعقة صغريه يانسون ناعم 
1 ملعقة صغريه كزبرة 
1 ملعقة صغريه كركم 

2⁄1 ملعقة صغريه كمون 
2⁄1 ملعقة صغريه هال 

1 2⁄1 ملعقة صغريه ملح 
2⁄1 ملعقة صغريه بهار 

فلفل حار او البابريكا املدخن
2 ملعقة كبرية زيت، حسب الحاجة

طريقة تحضري لحم املوزات بصوص الحامض
الس�يقان ويغم�س  اليانس�ون ع�ى  1. ي�رش 
بالدقيق. يس�خن الزيت يف قدر وتقى الس�يقان 

بشكل متساو.
2. يقط�ع البصل ويقى بالزيت ويضاف املزيد يف 

حال لزم األمر. يضاف الثوم وكل التوابل.
3. يق�ى لبضعة دقائ�ق ومن ثم يض�اف الجزر 
والكوىس واملش�مش وتقى كله�ا لبضعة دقائق 

مع التحريك.
4. يع�ر الربتقال والحام�ض ويضاف العصري 

اىل القدر مع السيقان و 3 اكواب من املاء.
5. يغطى القدر وتطهى السيقان عى نار هادئة 
لس�اعة ونصف او حتى يطرى اللحم وينزع عن 

العظام.
6. ت�زال العظ�ام والغضاريف والده�ن ويقطع 

اللحم اىل قطع صغرية.
7. تقدم اليخنة مع األرز او اي نشويات اخرى.

حلم املوزات بصوص احلامض

معلومات  عامة

فوائد زيت األرغان
يحت�وي زي�ت األرغ�ان م�ع مختلف ان�واع من 
امل�واد الغذائي�ة . ليتم اس�تخدامه يف املقام األول 
للشعر أو للعناية بالبرشة ، عى الرغم من بعض 
مس�تحرات التجمي�ل . العديد م�ن الخرباء يف 
جمي�ع أنح�اء العالم يس�مي هذا املنتج باس�م 
“الذهب الس�ائل” ألنه�ا يمك�ن أن تعطي حياة 
جديدة للشعر الجاف ليبدوا بشكل مختلف . كما 
انه يعمل مش�ابهة لخصائص شهرية أيضا مثل 
“زي�ت الجوجوبا” ال�ذي يعرف أيض�ا بإعتباره 

املنت�ج ال�ذي يتعامل بص�ورة جيدا مع الش�عر 
التال�ف . زي�ت األرغ�ان ه�و الزيت الق�ادر عى 
املس�اعدة يف ترطيب الش�عر بطريق�ة طبيعية ، 
والقادرة عى مس�اعدتك يف التخلص من التجعد 
وكذلك خشونة الشعر بطريقة طبيعية وفعالة .

اخرتاق مسام بصيالت الشعر 
زي�ت األرغان هو أيضا قادر عى اخرتاق مس�ام 
بصيالت الشعر ورمح ، وبالتايل قادرة عى تعزيز 

مرونة الشعر . مع هذا االخرتاق.

والعة سجائر للرسم
بحادثة غريبة ج�داً أصدرت محكمة بريطانية حكماً 
بالس�جن ملدة 4 سنوات عى امرأة اس�تخدمت والعة 
الس�جائر لرس�م عالمة ابتس�امة عى وج�ه طفلتها 

الرضيعة.
وكات الرشط�ة ألق�ت القبض عى امل�رأة التي لم يتم 
الكش�ف عن هويتها، بعد تقارير أفادت باستخدامها 
والعة سجائر لحرق خد طفلتها البالغة من العمر 16 
ش�هراً فقط يف ع�ام 2012، ووجهت لها 3 تهم تتعلق 
باملعامل�ة القاس�ية للطفلة بحس�ب صحيف�ة داييل 

مريور الربيطانية.

* رشكة ون بلس تعلن عن البدء رس�ميا 
يف إرس�ال الدع�وات ل�كل ش�خص ق�ام 
بالتس�جيل عى املوقع لطلب دعوة لرشاء 

هاتف “وان بالس 2.
وكان�ت ون بلس قد أعلنت نهاية الش�هر 
املايض عن هاتف وان بالس 2، وذلك خالل 
حدث خ�اص يعرض ألول م�رة يف العالم 
وفق تقني�ة الواقع االفرتايض، وكش�فت 
الرشك�ة أن الهات�ف متوف�ر للبيع بنظام 

الدعوات منذ يوم 11 أغسطس.
* بالك بريي تعلن عن إطالق ميزة جديدة 

تتيح ملس�تخدمي تطبيق الرتاسل الفوري 
التابع لها “بالك بريي مس�نجر” إرس�ال 
خدم�ة  باس�تخدام  النق�ود  واس�تقبال 
املعام�الت املالي�ة “ب�اي بال” م�ن داخل 
الرشك�ة  مبارشة.وأوضح�ت  التطبي�ق 
الكندية أن امليزة الجديدة ما تزال تجريبية 
ومتاحة مبدئيا يف كندا ملستخدمي تطبيق 
بالك بريي مس�نجر ع�ى منصتها، وعى 
نظامي أندرويد، وآي أو إس، وهناك خطة 
إلطالقها يف أس�واق أخرى خالل األسابيع 

القادمة.

وان بالس 2 متوفر بنظام الدعوات

مقهى للثعابني

من هنا وهناكمن نوادر العرب

حسني الساعدي

أنت الراكب.. وأنا املايش
خ�رج إبراهيم ابن ادهم إىل الحج ماش�يا.. ف�رآه رجل عى ناقته 
فقال له: إىل أين يا إبراهيم؟ قال: أريد الحج. قال: أين الراحلة فإن 

الطريق طويلة؟ فقال: يل مراكب كثرية ال تراها.. قال: ماهي؟
قال: إذا نزلت بي مصيبة ركبت مركب الصرب

وإذا نزلت بي نعمة ركبت مركب الشكر
وإذا نزل بي القضاء ركبت مركب الرضا

فقال له الرجل: رس عى بركة الله، فأنت الراكب وأنا املايش

فت�ح مقه�ى يف العاصمة الياباني�ة طوكيو 
أبوابه أمام الزبائ�ن الذين يتصفون بالجرأة 
بصحب�ة  الحض�ور  ويحب�ون  والش�جاعة 
وه�ي  أال  الكث�ريون،  يخش�اها  زواح�ف 

الثعابن.
ويق�ول مركز طوكيو للثعاب�ن الذي افتتح 
مؤخرا إنه يوف�ر بيئة مالئمة ملن يرغبون يف 
الوج�ود يف مكان تتج�ول الثعابن يف أرجائه 
بحرّي�ة، وإن لدي�ه 35 ثعبان�ا جميعها غري 
س�امة.ويمكن للزبائن االستمتاع باحتساء 
القهوة املثلجة باللبن يف وجود الثعابن التي 
تنتمي إىل 20 فصيل�ة مختلفة من الثعابن، 
تتح�رك بش�كل انس�يابي يف األقف�اص عى 

طاوالت الزبائن أثناء احتساء مرشوباتهم.

الدخ�ول )دون املرشوب�ات  وتبل�غ رس�وم 
والطع�ام( 1000 ين يابان�ي )8.04 دوالر(، 
لك�ن يدف�ع مبلغ 540 ين�ا إضافي�ا )4.30 
اإلمس�اك  للعم�الء  يمك�ن  حت�ى  دوالر( 
لي�س  املقه�ى  أن  بالثعابن.وبالرغ�م م�ن 
لضع�اف القل�وب، فق�د اجت�ذب الكثري من 
فتيات املدارس الثانوية، ربما بسبب موقعه 

يف منطقة األزياء يف طوكيو.
وقالت هيكارو هارا وهي تلميذة يف املدرسة 
الثانوي�ة تبلغ من العمر 16 عاما، فيما كان 
ثعب�ان ذو أل�وان زاهي�ة من فصيل�ة ثعبان 
الذرة يلف نفس�ه حول جس�دها “ملمس�ه 
والطريقة التي يتحرك لطيفة، جس�مه كله 

يتحرك”.
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فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

الالمنتمي حيتج عىل قسوة البر
ات امض���اء

هويدا صالح 

مس���احة لل���رأي

لس�نا دون اح�د حرص�ا عىل رخ�اء بالدن�ا وبناء 
مستقبلنا واس�تقرار النظام والعدالة فينا والشعوب 
التي تس�اوم عىل حريتها توق�ع يف ذات الوقت وثيقة 
عبوديتها وال تزال عاجزة عىل ان ترى بعينها وتسمع 
بأذنيها وتس�عى عىل رجليها واملس�اومة عىل الحرية 
ال تفل�ح يف االنظمة البغي�����ضة بل يف ظل االنظمة 
املرغوبة ويسهل الثقة املتبادلة بني الشعب والحكومة 
ونرى الرشق االوس�ط يتململ تحت اشعة فجر جديد 
وتق�وم يف كثري من ب�الده حكومات تق�رع نواقيس 
الحري�ة يف فجاع هذه البالد وتعم�ق يف ضمائر اهلها 
االحساس بقدسيتها وااليمان بحتميتها وال نجعل من 
مثالب الطغاة والبائدين مقياسا لفضائلنا واذا حرمت 
ام�ة من حريته�ا عطلت رحل�ة البرشي�ة اىل الكمال 
وهي العنرص البناء يف الحياة السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية ولكن االس�تعمار ال يري�د الحرية لألمم 
ويحاول جاهدا تكريس الحركات يف البلدان لحس�ابه 
ليخدم اهدافه ومصالحه االس�راتيجية واالقتصادية 
ويعلم ان الحرية ريح تهب عىل املس�تعبدين وتؤجج 
فيه�م النار واالم�ة امله�����زومة ح�ني تمتأل رئتها 
بنسيم الحرية تنقلب اىل مارد ال يقهر وعمالق ال ينال 
واالمة التي ترزخ تحت بركات مستبد تفقد ضمريها 
ووعيها والضمري الواعي تكونهما الحرية واالحساس 
بالكرامة فأمريكا كلب حراسة لدول البرول والحكام 
كل�ب أمني وهل ت�رىض الش������عوب كبق�رة تدر 
للش�ياطني حليب س�ائغا, يجب الرفض واملس�اومة 
عىل حريتنا فاالس�تبداد الس�يايس متمثال بالعروش 
والتيجان ولقد رس�خت بالدنا ح�ني طويل من الدهر 
تح�ت اغ�الل التبعية وجث�م فوق صدرها اس�تعمار 
الس�لطان العثماني والذي ارسلها بدوره لالستعمار 
الربيطان�ي ث�م االحت�الل االمريكي فطوق�ت بالظلم 
واالره�اب  الس�يايس  واالس�����تبداد  االجتماع�ي 
الدم�وي وهكذا هب�ت رياح الحرية لتعيد لإلنس�انية 
كرامتها امله�دورة, وان وقفة جريئ�ة منا نقفها مع 
الحري�ة و قوى الخري س�تجعل االس�تبداد يجثوا عىل 
ركبتي�����ه دون قتال, فالحرية انها نظام وس�لوك 
واخ�الق وان صيح�ات الش�عوب الجريئ�ة لتصفي�ة 
االس�تعمار كي تحكم نفسها والحرية ترسي يف روح 
االمم لتحقيق الس�يادة الكاملة ع�ىل ترابها والتحكم 
بمقدوره�ا واالس�تعمار يري�د م�ن البلدان اس�واقا 

ورقيقا ليحرم الحرية من البلدان التي دق طبولها .

حني يغيب الهدف من حياة اإلنس�ان يتحول كل يشء إىل عبث وجودي ال معنى 
ل�ه. ويؤدي ه�ذا إىل أن يصري اإلنس�ان المنتميا ألي ش�ئ، وال أي معن�ى يف الحياة، 
يصبح اإلنس�ان مؤمنا بأن ال يشء يس�تحق الفعل، وأنه ال يوج�د طريق أفضل من 
اآلخ�ر. إن�ه فقط يراق�ب الحياة تميض أمام عيني�ه. ومع الزمن، يتح�ول إىل مجرد 
رد فع�ل لفع�ل يقوم به اآلخر.هذه ه�ي القضية التي يعالجها كت�اب »الالمنتمي« 
لكولن ويلس�ون. إن مش�كله الالمنتمي هي يف أساسها مش�كلة الحرية وال نقصد 
بذل�ك الحرية السياس�ية طبعاً و إنم�ا الحرية بمعناها الروح�ي العميق. إن جوهر 
الدي�ن هو الحري�ة ولهذا فغالباً ما نجد الالمنتمي يلج�أ إىل مثل هذا الحل. إذا قيض 
ل�ه أن يج�د حالً. ويرى الالمنتم�ي أن الدين ال يمكن أن يكون جواباً عىل مش�كالته 
وعلي�ه فق�د يع�ود كما فعل ج�ورج فوكس، ليكش�ف فس�اد العال�م وضالله.أثار 
ه�ذا الكت�اب، وال يزال يثري، مناقش�ات ال تنتهي مرجعها إىل أن�ه يعالج، ألول مرة، 
موضوعاً جديداً، هو موضوع نفس�ية اإلنس�ان الالمنتمي، اإلنس�ان الذي ال ينتمي 
إىل حزب أو عقيدة. ويقوم كولن ولس�ون بهذه املعالجة عىل ضوء دراس�ة واس�عة 
لش�خصية الالمنتمي كما تتج�ىل يف آثار كبار الكتاب والفنان�ني، فيحلل آثار كافكا 
ودستويفس�كي وهمنغواي وكامو وس�ارتر ونيتش�ه وفان كوخ ولورنس وهنري 
باريوس وس�واهم تحليالً يأخذ بمجامع القلوب، ويلقي أضواء س�اطعة عىل روائع 
ه�ؤالء الكتاب والفنانني.من يقرأ الكتاب س�وف يرى نيتش�ه، وكام�ي، وباربوس، 
وت�ي إي لورنس، صاحب »أعمدة الحكمة الس�بعة«، وإتش جي ويلز، وفان جوخ، 
وإرنس�ت همنغواي، وراقص الباليه الرويس الش�هري فاس�الف نجنسكي يف تصور 
مختل�ف تماما عن رؤيتنا لهؤالء جميعا من قبل. س�وف ن�رى مثال لورنس العرب، 
ع�ىل صورة تخالف الصورة النمطية التي رس�متها له املخيلة، فل�م يعد ذلك البطل 
الذي نس�جت حوله أوهام كثرية ارتبطت بدهائه ومقدراته السياسية والحربية، بل 
إنسان بائس لم يستطع إقامة حتى عالقة إنسانية بسيطة مثل الجنود الذين كانوا 
تحت إمرته، وظل طوال حياته يفتقد مثل هذه العالقة. ولم نعد ننظر إىل فان كوخ 
عىل أنه إنسان فقد قواه العقلية، وإىل نجنسكي مجرد راقص باليه، اعراه الجنون 
وهو عىل خش�بة مرسح البولشوي احتجاجا عىل قس�وة البرش، وغريهم العرشات 
من كبار الفالس�فة والكت�اب والفنانني الذين تناولهم ويلس�ون يف كتابه. هؤالء ال 
منتم�ون، بمعنى أنهم أكثر حساس�ية منا. إنه�م يرون أكثر مما نرى، ويحس�ون 
بالغرب�ة يف واق�ع ال يتطابق مع رؤاه�م، أو كما يريدون أن يكون، فينس�حبون من 
هذا املجتمع إىل زواياهم الخاصة، تماما مثل ش�خصية بطل هنري بابوس يف رواية 
»الجحي�م« الذي يط�ل عىل العالم من خالل ثقب يف ج�دار الغرفة. ولكنه يرى ما لم 
يره اآلخرون. وهذه هي الفكرة األساس�ية يف كتاب الالمنتمي.ألبري كامي و هنري 
باربوس، وإرنس�ت همنغواي ال�ذي انتحر عىل الرغم من كل مج�ده، جميعا كانوا 
يعان�ون من تراجيديا االنفصال بني املثال والواقع، ومن »مش�كلة الهدف يف الحياة. 
ولكن هذا ال يعني أن الالمنتمي، س�واء أكان فنانا أم ال، إنس�ان عدمي. األمر عكس 
ذلك تماما. إنه إنس�ان يبحث عن الحقيقة، وي�رى أن كل ما يف الوجود يصادر هذه 
الحقيق�ة، أو يطمرها تحت اعتبارات حياتية زائلة: املال، العائلة، النظام، املجتمع. 
من هنا، يرى ويلسون أن الالمنتمي هو صنيعة املجتمع الربجوازي، وخصوصا بعد 
الح�رب العاملية الثانية. فه�ذا املجتمع الذي ُبني عىل النظام والرتيب والحس�ابات 
املنطقية، ع�دو لألفراد الذين يتمردون عىل طبيعته الس�كونية، الباردة، الرياضية، 
التي تحسب كل يشء عىل حساب االنسجام والجمال، وتحقيق الذات. ونتيجة لذلك، 

يحصل االنفصام بني الفرد واملجتمع، وتحل الغربة حتى بني الفرد وذاته.

ماجد الحسناوي

احلرية نسيم الضمري الواعي 

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

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


