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النجيفي يتاجر بآالم املوصل
يــطــالــب بـــأمــوال لتسلــيـح جــيــش مـــن »الفضـــائـــيـيـن«

     المستقبل العراقي / خاص

أك�دت مص�ار سياس�ية ب�ارز، أمس الثالث�اء، عن 
اس�تمرار محافظ نينوى الُمقال أثي�ل النجيفي بطلب 
الدعم من الدول اإلقليمية واألوربية لتس�ليح وتدريب 
»جي�ش تحري�ر الموص�ل« ال�ذي يت�دّرب ف�ي إقلي�م 

كردستان.
وقالت المصادر أن النجيفي يقدم معلومات مضللة 
للدول التي يطلب منها الدعم، إذ يتحدث عن وجود 10 
آالف مت�دّرب مس�تعدين لتحرير الموص�ل من تنظيم 
داعش الذي س�يطر عليها في حزيران العام الماضي، 
الفت�ة إل�ى أن العدد الفعل�ي الموج�ود ال يتجوز 500 

متدرب.
وقالت المصادر أن النجيفي يشعر بالخوف بعد أن 
ثبت تورطه بملف سقوط الموصل، لكنها أشارت إلى 
أن النجيفي متعلق بوهم أنه ما يزال محافظاً لنينوى.

ووفقاً لنتيج�ة تحقيق لجنة الموص�ل البرلمانية، 
ف��إن النجيف�ي أهمل تدخل »داعش« بش�كل س�افر 
ف�ي المدينة ولم يبلغ الحكوم�ة االتحادية بالتهديدات 
المحدق�ة بالموصل، خاصة وأنه رئيس اللجنة األمنية 

في المحافظة.
وأك�دت المصادر أن تركيا تخل�ت عن النجيفي بعد 
أن كان حليفها قبيل سقوط المدينة، لكنها أشارت إلى 

ان شركاته في اسطنبول وأنقرة مستمرة في العمل.
يذكر أن تنظي�م )داعش( قد فرض س�يطرته على 
مدين�ة الموص�ل، مركز محافظ�ة نين�وى، )405 كم 
ش�مال العاصم�ة بغ�داد(، في )العاش�ر م�ن حزيران 
2014 المنصرم(، قبل أن يفرض سيطرته على مناطق 
أخ�رى عديدة من العراق، قد ارتكب »انتهاكات« كثيرة 
بحق األهالي الس�يما من األقلي�ات، والمواقع الدينية 
والحضاري�ة، عدته�ا جه�ات محلية وعالمي�ة عديدة 

»جرائم ضد اإلنسانية، وإبادة جماعية«.
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      بغداد / المستقبل العراقي

اف�اد مص�در حكوم�ي ب�أن رئي�س مجلس 
ال�وزراء حيدر العب�ادي الذي عق�د اجتماعا في 
شركة لوك اويل الروسية المستثمرة لحقل غرب 
القرنة 2 امس الثالثاء بعث برسائل اطمئنان الى 
الشركات النفطية االجنبية العاملة ضمن جوالت 
التراخيص في حقول البصرة فيما يتعلق بتوفير 
االج�واء االمن�ة لعمله�ا لتالف�ي اي تأثي�ر على 
عمليات االستخراج واالنتاج النفطي الذي يعتبر 

العمود الفقري لالقتصاد العراقي.وقال المصدر 
ان العب�ادي عق�د اجتماع�ا موس�عا م�ع ادارة 
ش�ركة لوك اويل وبحث معه�ا جميع المعوقات 
الت�ي تواجه عم�ل الش�ركات النفطي�ة بصورة 
عامة فيما أكد على ان الحكومة العراقية ملزمة 
تجاه تلك الش�ركات بتوفير كل الظروف االمنية 
واللوجس�تية التي تس�اعدها ف�ي عملها لتالفي 
اي خلل او تراجع فيه لما له من تأثيرات س�لبية 
كبيرة على اقتصاد البلد.واضاف ان العبادي دعا 
الشركات النفطية العاملة في حقول البصرة الى 

متابع�ة عملها وتكثيف مس�اعي زي�ادة االنتاج 
وان تكون مطمئنة الى ان الظروف التي تمر بها 
البصرة لن تؤثر على عملها.وتأتي زيارة العبادي 
للبص�رة متزامنة مع ما كش�ف عنه رئيس لجنة 
النفط والغاز ف�ي مجلس محافظة البصرة علي 
ش�داد الف�ارس لرادي�و المربد بش�أن وجود ما 
وصفها بالمخ�اوف الحقيقية من »تلويح بعض 

الشركات النفطية من االنسحاب من مواقعها .

                                 التفاصيل ص3

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

المتح�دة  الوالي�ات  أي�دت 
التي أطلقها  األميركية اإلصالحات 
رئي�س ال�وزراء، حي�در العب�ادي، 
البرلمان األس�بوع  وصّوت عليه�ا 
  الماضي، وألغ�ى بموجبها العبادي 
مناصب المستشارين في الوزارات 
وأج�ل  الحكومي�ة،  والمؤسس�ات 

سفره إلى الصين بسبب   التطورات 
السياس�ية واألمنية التي تش�هدها 
البالد. وقال مكتب رئيس الحكومة 
ف�ي بيان عق�ب اس�تقبال العبادي 
مس�اعد وزير الخارجي�ة، مبعوث 
الرئي�س األميرك�ي ب�اراك أوباما، 
بريت   ماكورك، إن الجانب األميركي 
لإلص�الح،  الكام�ل  دعم�ه  أب�دى 
وأع�رب ع�ن اس�تعداده إلرس�ال 

خبراء في مجال الطاقة للمساهمة 
في   تحس�ين إنتاج الكهرباء. ونقل 
البي�ان ع�ن المس�ؤول األميرك�ي 
إشادته بالحزم اإلصالحية للعبادي، 
واستعداد بالده للوقوف مع العراق 
في جميع المجاالت،   وبذل الجهود 
وإنت�اج  كف�اءة  لزي�ادة  الالزم�ة 

المنظومة الكهربائية.
          التفاصيل ص3
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العاملة بحقوهلا

وصفتها بـ »الحازمة« ودعته إلى بذل المزيد من الجهود

معاناة النازحين مستمرة..

ـــة
اض

ري

ون
ــنــ

فـ

418

ية
اس

سي

2

ية
اس

سي

3

الــزبــــيــدي يـــســـتـــقــبـل وفــــد العـتـــبــة 
الحسينــيــة الــمــقــدســـة

العمـل ترفـــع رواتــب الرعايــة االجتماعية 
إلى 420 الف دينار

وزيــر الداخــلـيـة:
 جيب تبني حـلول واقعــية لتشكيل 

ص4سيطـرات نمــوذجيــة ص2

مرتساكر: تشيــك سيقــدم 
الكثير مع آرسنال

العامري: »داعش« استغل انشغال 
اجهزتنا االمنية بحامية املتظاهرين 

ص2وحقق خرقًا يف بيجي

رويدا عطية تفوقت على كفوري 
وكرم ودياب ورمضان

حاخامات أمريكا
يدعمون االتفاق النووي

مــع إيـران

الدفاع: إحالة الضباط الواردة 
اسامؤهم يف تقرير سقوط املوصل 

ص2إىل املحاكمة العسكرية

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


جملس الوزراء هبيئته اجلديدة: ماضون باإلصالحات وال تراجع
       بغداد / المستقبل العراقي

جلس�ته  ال�وزراء  مجل�س  عق�د 
االعتيادي�ة الثانية والعش�رين أمس 
بع�د  للحكوم�ة  واالول�ى  الثالث�اء 
تقلي�ص ع�دد اعضائه�ا وبحض�ور 
جميع الوزراء ال� 22 برئاس�ة حيدر 

العبادي.
وذكر بيان حكومي تأكيد العبادي 
ان�ه م�اض ف�ي االج�راءات والحزم 
االصالحي�ة وال تراج�ع عنها، وحذر 
من اصحاب االمتيازات والفاس�دين 
العملي�ة  عرقل�ة  يحاول�ون  الذي�ن 
االصالحي�ة بخل�ط االوراق وح�رف 

هدفه�ا  ع�ن  الش�عبية  المطالب�ات 
الحقيقي.

»االج�راءات  ان  عل�ى  أك�د  كم�ا 
ال�وزارات  ع�دد  لتقلي�ص  المتخ�ذة 
ودم�ج بعضها بالبعض اآلخر والغاء 
المناصب، هي من اجل تقليل الترهل 
في مرافق الدولة وجعلها اكثر فاعلية، 
وهي ليست موجهة ضد كتلة بعينها 
او ألش�خاص محددين، وال تعني ان 
الملغاة متهمون  المناص�ب  اصحاب 
بالفساد، ولن نتردد باحالة من يثبت 
تورطه بالفس�اد عل�ى القضاء لينال 
جزاءه الع�ادل مهما كان�ت منزلته، 

ولن تأخذنا بالحق لومة الئم«.

وفي بداية الجلس�ة ق�دم العبادي 
ايج�ازا ع�ن الوض�ع العس�كري في 
االنب�ار وصالح الدين، مؤكدا على ان 
العمليات العس�كرية تس�ير وفق ما 

هو مخطط لها.
وناقش مجلس ال�وزراء عددا من 
القضاي�ا، واتخذ عدة ق�رارات، منها 
قيام لجن�ة التعويضات ف�ي االمانة 
العام�ة لمجلس ال�وزراء بالتعويض 
المباش�ر ل�ذوي ضحاي�ا االعتداءات 
الحبيبي�ة  مناط�ق  ف�ي  االرهابي�ة 
وجميل�ة ف�ي بغ�داد والهوي�در في 
ديال�ى، واتخ�اذ االج�راءات الالزمة 
واالس�واق  المح�ال  بن�اء  الع�ادة 

المتض�ررة. واّطلع مجل�س الوزراء 
على تقرير مفصل ح�ول ماتتعرض 
او  االنتاجي�ة  المواق�ع  بع�ض  ل�ه 
الخدمية وباألخص المواقع النفطية 
في البصرة ومحافظات اخرى لتهديد 
أمني وتعطيل ألنش�طة االس�تخراج 

والنقل والتوزيع.
واكد المجلس على ماكفله الدستور 
من حق التظاهر المش�روع، ورفضه 
الممتل�كات  حرم�ة  عل�ى  التج�اوز 
النفطية واالنتاجية، ويعد  والمواقع 
قانوني�ة  مخالف�ة  عليه�ا  التج�اوز 
وتمس المصال�ح الحياتية للمواطن 
الحرب�ي  الجه�د  وتموي�ل  والب�الد، 

داعش.ولغ�رض  اره�اب  لمواجه�ة 
ضم�ان س�المة االج�راءات في نقل 
الصالحي�ات للمحافظ�ات الت�ي ت�م 
اقرارها في اجتماع الهيئة التنسيقية 
العليا بتاريخ 1 اب 2015 اكد مجلس 
ال�وزراء عل�ى اتخ�اذ مايل�زم للتأكد 
م�ن االلت�زام بالق�رارات المذكورة، 
ويقتض�ي ذل�ك التقي�د الت�ام بقرار 
الهيئة التنس�يقية العلي�ا التي أقرها 
مجل�س ال�وزراء، والتأكي�د على ان 
ه�ذه الق�رارات له�ا ق�وة القانون، 
وان المحاف�ظ او مجلس المحافظة 
الذي يتجاوز ذلك يتعرض للمس�اءلة 

القانونية.

الرشعية عىل املحك!
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
ش�رعية اي حكوم�ة تقره�ا مصداقي�ة 
القي�ادة مع الن�اس وصناديق االقت�راع، وال 
شرعية اخرى وان قال منتجوها ان الشرعية 

فيها مرسلة من المالئكة!.
ان التظاهرات العارمة التي تجتاح العراق 
م�ن اقصاه ال�ى اقصاه ويتس�ع نطاقها كل 
جمعة مساحة اعتراض وفرتها الديمقراطية 
العراقي�ة التي بدأت في 2003 لكن العراقيين 
الذي�ن يتظاهرون فيها يبحثون عن ش�رعية 
الحكومة التي تمثلهم بعد اربع دورات انتخابية 
حرة يقول فيه�ا العراقيون ما يرغبون قوله 
في االنتخاب�ات والنظام والقيادة البديلة عن 
القيادة الت�ي انتهت مهمتها ف�ي الحكومة.. 
تلك االنتخابات التي مثل العراقيين فيها الغث 
والسمين على اساس طائفي وعرقي وقبلي 
لم يكن العراقيون فيها اال حطباً في كل نازلة 
وازم�ة!. العراقي�ون يبحثون عن الش�رعية 
التي تمثله�م بجدية وق�وة، وال يبحثون عن 
حكومة غير قادرة او وزراء فاسدين او دولة 
التمنحه�م الحياة وهم الذين يبرهنون يوميا 
انه�م المانح�ون الحقيقيون له�ا ولوزرائها 
الحي�اة  االول�ى  السياس�ية  وش�خصياتها 
والش�رعية.العبادي عليه ان يعلم ان شرعية 
الحكوم�ة الحالي�ة عل�ى المح�ك وان فوض 
العراقي�ون العب�ادي كما فوض�ت المرجعية 
الديني�ة الحكومة برئاس�ته البدأ بتنفيذ حزم 

والسياس�ية  االقتصادية  االصالح�ات 
وملفات الفساد والفاسدين وكل الذين 
تام�روا على الع�راق وس�رقوا امواله 
او كان�وا ف�ي الموقع الخط�أ وفرطوا 
بالس�يادة الوطنية العراقية. ان المحك 
ه�و االلت�زام بالمعايي�ر الموضوعي�ة 

المنتج�ة لالصالحات وان يك�ون قريبا منها 
وان اليتقاع�س اب�دا ف�ي المضي بمش�روع 
التغيير الذي بدا ولن ينتهي اذ جرب الش�ارع 
العراقي فصوال من الصب�ر والدعم والتحمل 
ال�ذي الطاقة لش�عب به من اجل ان تمش�ي 

عجل�ة الحكوم�ة والعه�د الوطن�ي الجدي�د 
لك�ن العراقيي�ن فش�لوا ف�ي الره�ان عل�ى 
الحكوم�ات المتعاقب�ة ويأس�وا منها وبانت 
عورة اغلب السياس�يين العراقيين وتكشفت 
االصالح�ات  ان  الكبي�رة.  االح�زاب  نواي�ا 
ليست قوانين متس�رعة الوبئة في السياسة 

العراقي�ة او رج�اال فاس�دين واخري�ن غي�ر 
كفوئي�ن تحاكمه�م ث�م تتخل�ص منهم عبر 
القضاء او عبر حزم من االجراءات الحكومية 
هن�ا وهن�اك.. انه�ا طريق�ة وس�لوك ونهج 
وممارس�ة وقوانين معتبرة ومعايير ملزمة 
تنتهجه�ا الحكوم�ة والتحي�د عنه�ا وتكون 

تل�ك المعايير والنهج س�اريا في كل االوقات 
والمن�اص م�ن العدال�ة وبناء المؤسس�ات 
عالق�ات  وايج�اد  محكم�ا  بن�اءا  العراقي�ة 
حقيقية بين القوى الوطنية تجتمع فيه على 
المصال�ح الوطنية العراقي�ة وليكن مايكون 
من خالفها السياسي على مصالحها الذاتية!. 

انن�ا بحاج�ة ال�ى ش�رعية حقيقي�ة وليس 
ش�رعية صوري�ة التلبث ان ت�زول في خضم 
الص�راع السياس�ي عل�ى المواق�ع ومراك�ز 
النفوذ في اطار حس�بة سياس�ية غير قادرة 
على تاهيل نفس�ها فضال ع�ن تاهيل الدولة. 
اذا لم نصل الى توافق على المصالح الوطنية 

العليا فل�ن نصل حتى على النزر اليس�ير من 
والحزبي�ة  والسياس�ية  الفئوي�ة  المصال�ح 
الخاصة فيما بينن�ا.. واتمنى ان يعلم االخوة 
المتصارعون ان حماية المصالح الخاصة لن 
يكون على حس�اب المصال�ح الوطنية العليا 
وربما تكون العليا ه�ي المدخل الموضوعي 
للخاص�ة!. د. العب�ادي ه�و المفت�اح االول 
لالصالح�ات الت�ي تحقق ش�رعية الحكومة 
في نظر الناس واظن ان االمة العراقية تخلت 
عن ش�رعية صنادي�ق االقت�راع باالعتراض 
الذي س�اد حياتنا العراقية وبشكل مفاجىء 
قبل شهر لصالح الرهان على الرمز او القائد 
او المس�ؤول االول للب�الد وه�ي ت�رى في�ه 
االطمئنان واالستقرار النفسي والمعول في 
ايجاد المخارج والمبررات الموضوعية الدالة 
عل�ى الخروج من االزمة.اذا لم يتخل العبادي 
عن االجواء الحزبية والسياسية الخاصة التي 
تحكم�ه او تش�ده الى االرض وه�و يعرفها 
جيدا فان الش�رعية االنتخابية والدس�تورية 
الوطن�ي  للنظ�ام  والسياس�ية  واالخالقي�ة 
الراهن س�تهتز. له�ذا ارى ان العب�ادي بيده 
مفتاح االس�تقرار السياس�ي ف�ي البالد كما 
يمتلك مفتاح فشل او نجاح التجربة الوطنية 
الحالية فهي تعيش اول مخاض حقيقي ازاء 
االصالح كما تعيش اول حرب شرسة من هذا 
الن�وع مع داعش واذا لم تك�ن هنالك قرارات 
حقيقي�ة وارادة فوالذية قادرة على تكس�ير 
اجنحة الفس�اد وتقدي�م طغاته ال�ى العدالة 
العراقية فان الدولة العراقية س�تكون 
خبرا بعد عين!. الش�رعية الدس�تورية 
على المحك والش�خصية دولة الرئيس 
على المحك وقدرت�ك على ادارة الدولة 
على المحك فاذا نجحت االصالحات في 
وضع الحكومة والعهد والمرحلة على 
جادة الصواب فان الله س�ياخذ بيدك وايدينا 
ال�ى بناء تلك التجربة التي يحاربها كل العالم 
وكل الجيران والكثير من اهلها وابنائها واذا 
فش�لت فان العراق سياخذ طريقه بين الدول 

التي يتقاتل ابنائها على الفراغ!.
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العامري: »داعش« استغل انشغال اجهزتنا االمنية 
بحامية املتظاهرين وحقق خرقًا يف بيجي

الدفاع: إحالة الضباط الواردة اسامؤهم يف تقرير
 سقوط املوصل إىل املحاكمة العسكرية

بنغاليون حمتجون بكركوك للمطالبة برواتبهم.. 
وجملس املحافظة يشكل جلنة للتحقيق

     بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب ع�دد م�ن العم�ال البنغاليي�ن في 
كركوك، أمس الثالثاء، خالل تجمع لهم قرب 
مبن�ى المحافظ�ة، ش�ركة تنظي�ف بصرف 
اش�هر،  خس�مة  من�ذ  المتوقف�ة  رواتبه�م 
فيم�ا أكدت رئيس�ة لجن�ة حقوق االنس�ان 
في مجل�س المحافظة تش�كيل لجنة للنظر 
بمطالب العمال.وقال احد العاملين في شركة 
»شكار« للتنظيف محمد حمدان، على هامش 
التجم�ع، »نحن قراب�ة 100 عامل نعاني من 
ع�دم ص�رف القائمي�ن على ش�ركة ش�كار 
للتنظيف اجورنا منذ خمس�ة اش�هر«، مبيناً 
»لدينا عوائل ينتظ�رون االموال التي نجنيها 
ش�هرياً، لنق�وم بتحويلها ال�ى بالدنا مقابل 
اج�رة العمل ف�ي تنظيف ش�وارع كركوك«. 

وأض�اف أن »العم�ال البنغاليي�ن العاملي�ن 
بعقد في الش�ركة يتعرض�ون الى معامالت 
س�يئة ونح�ن محرمون من الطع�ام ونعمل 
في ظ�روف قاس�ية دون اي مراعاة لحقوق 
االنس�ان م�ن قب�ل الش�ركة«.من جانبه�ا، 
قالت رئي�س لجنة حقوق االنس�ان بمجلس 
كرك�وك ج�وان حس�ين ع�ارف، إن »اللجنة 
تلقت بالغات عن عدم صرف ش�ركة ش�كار 
للتنظيف اجور نح�و 100 عامل بنغالي، منذ 
خمس�ة ش�هور وس�أقوم بزيارة الى موقع 
العم�ال ف�ي الش�ركة«، معتب�رة أن »معاناة 
العمال في الش�ركة يج�ب ان تنتهي بصرف 
أن  ع�ارف  المس�تحقة«.وأكدت  امواله�م 
»اللجنة س�ترفع تقريراً للمجلس عن اوضاع 
العاملين في هذا الش�ركة وما يتعرضون له 

من خروق من قبل الشركة«.

     بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف االمي�ن الع�ام لمنظم�ة 
بدر هادي العام�ري، أمس الثالثاء، 
اس�تغل  »داع�ش«  تنظي�م  ان 
انش�غال االجه�زة االمني�ة بحماية 
ف�ي  خرق�ا  وحق�ق  المتظاهري�ن 
بيج�ي، فيم�ا اك�د فش�ل الهجمات 
المتك�ررة م�ن قب�ل التنظي�م على 

حقل عالس االستراتيجي.
»تنظي�م  ان  العام�ري  وق�ال 

داع�ش اس�تغل ما كنا نخش�اه من 
انش�غال االجهزة االمنية بما يتعلق 
بالتظاه�رات وحمايته�ا«، مش�يرا 
الى ان »داعش قام بعمليات واسعة 

وحقق خرقا في قضاء بيجي«.
»ق�وات  ان  العام�ري  وأض�اف 
الحش�د التي تس�اند القوات االمنية 

تقوم االن بمعالجة هذا الخرق«.
اك�د  ع�الس،  حق�ل  وبش�أن 
المتكررة  »الهجم�ات  ان  العام�ري 
من قب�ل التنظيم عل�ى حقل عالس 

االس�تراتيجي اثب�ت فش�له نتيجة 
استعداد قواتنا ويقظتها«، مبينا ان 
»تلك المعلومات تشير الى مقتل 46 
داعش�يا تم تركهم في العراء ما عدا 
االشخاص الذين تم سحبهم، اضافة 

الى تدمير اكثر من 13 عجلة«.
يذك�ر ان خلية االع�الم الحربي 
اعلنت، ف�ي 16 اب الحالي، عن صد 
هج�وم لتنظيم »داع�ش« بعدد من 
العجالت المفخخة في قضاء بيجي 

شمال تكريت.

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الدف�اع العراقي�ة، 
أمس الثالثاء، انها ستحيل للمحاكمة 
العس�كرية كل الق�ادة العس�كريين 
الذي�ن كانوا ضمن نحو 40 ش�خصا 
القت عليه�م نتائج تحقيق برلمانية 
الل�وم في س�قوط مدين�ة الموصل 
بي�د داعش في صيف العام الماضي. 
وقال الوزير خال�د العبيدي في بيان  
تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان وزارته كانت قد اتخذت من 
جانبه�ا سلس�لة إج�راءات قانونية 
بح�ق الق�ادة والضباط عل�ى تنوع 
ه�رم القي�ادة ومس�توياتها بإحالة 
العشرات منهم إلى التحقيق والقضاء 
العسكري الذي اصدر أحكاماً عادلة 
بحق المقصرين منه�م. واضاف ان 
»ال�وزارة تج�دد الع�زم م�رة أخرى 
وأخ�رى مدفوع�ة بنه�ج اإلص�الح 
والتقوي�م والحس�اب ومقتضي�ات 

المس�ؤولية القانونية ، أنها ستعمد 
إلى اخذ دورها ف�ي اخذ الزمام مرة 
أخرى وإحالة من وردت أس�ماؤهم 
في نتائج اللجنة البرلمانية للتحقيق 
الق�ادة  م�ن  الموص�ل  بس�قوط 
العس�كريين إلى القضاء العس�كري 
العراق�ي العادل«.وش�دد بالقول ان 
ال�وزارة »تتوخ�ى في ذل�ك تحقيق 
عل�ى  والحس�اب  للوط�ن،  العدال�ة 
التقصير في أداء الواجب العس�كري 
، أو التخ�اذل والته�اون في�ه وترك 
الس�الح ، أو االنسحاب غير المبرر ، 
وغيرها م�ن التوصيفات مما يمكن 
أن يحاس�ب عليه القان�ون«. واحال 
البرلم�ان العراقي ام�س االثنين الى 
االدع�اء الع�ام تقري�ر اللجن�ة الذي 
يدع�و لمحاكمة العش�رات من كبار 
المس�ؤولين األمنيين والسياس�يين 
بينهم رئيس الوزراء الس�ابق نوري 
المالك�ي. وف�ي اول تعلي�ق له على 
نتائ�ج التحقي�ق ق�ال المالك�ي »ال 

قيمة« لها. وكتب على صفحته على 
فيسبوك »ما حصل في الموصل كان 
مؤام�رة تم التخطي�ط لها في أنقرة 
ث�م انتقل�ت المؤام�رة إل�ى أربيل«. 
ويلق�ى التقري�ر بالل�وم ايض�ا على 
أثي�ل النجيفي محافظ نين�وى التي 
تتبعها مدين�ة الموصل وعلى القائم 
السابق بأعمال وزير الدفاع سعدون 
الس�ابق  الجي�ش  وقائ�د  الدليم�ي 
الفريق أول بابكر زيب�اري والفريق 
العملي�ات  قائ�د  الغ�رواي  مه�دي 
الس�ابق في نين�وى. ومم�ن وردت 
أسماؤهم أيضا اللواء خالد الحمداني 
قائد ش�رطة نينوى وعدنان األسدي 
وكيل وزارة الداخلية السابق وحاتم 
المخاب�رات  رئي�س  المكصوص�ي 
العسكرية السابق. كما زعم التقرير 
وج�ود صالت بين داع�ش والقنصل 
التركي في نينوى وتستر من جانب 
النجيف�ي ومس�ؤولين آخري�ن ف�ي 

المحافظة.

      بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد وزي�ر الداخلي�ة محمد س�الم الغب�ان، على 
ضرورة تش�كيل س�يطرات أمنية نموذجية في البالد 

مشابهة لما موجود في دول العالم.
وقال الغبان في بيان خالل تفقده  مداخل سيطرات 
مدينة بابل والتي زارها اس�تجابة لبعض الش�كاوى 
واالستفس�ارات لع�دد من المواطنين والتي اش�ارت 
ال�ى جود زخم في ذلك المدخل، إنه يجب الس�عي الى 
تبني حلول واقعية لتش�كيل سيطرات نموذجية على 

غرار ما موجود في اغلب دول العالم.
وش�دد خ�الل اطالع�ه عل�ى واق�ع العم�ل واداء 
منتسبي هذه الس�يطرات على ضرورة العمل الدقيق 
شريطة أالّ يكون ذلك على حساب المواطنين ما يربك 
حركة انس�يابية المرور، مشيراً الى اهمية استحداث 
الخط�ط التي تضم�ن الس�المة االمني�ة للمواطنين 
وف�ي نفس الوقت تؤدي الى جعل حركة المرور اكثر 

انسيابية.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت لجن�ة المصالحة والمس�اءلة والعدالة النيابية، 
أم�س الثالث�اء، عن موافق�ة رئي�س مجلس النوابس�ليم 
الجبوري عل�ى مقترح فصل مش�روع قانون حظر حزب 
البعث عن المساءلة والعدالة، فيما بينت أن قانون المساءلة 

يتضمن اعطاء رواتب تقاعدية »لفدائيي صدام«.
وقال رئيس اللجنة النائب هش�ام السهيل، إن »مجلس 
النواب قرأ مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب 
البعث المرس�ل م�ن الحكوم�ة الحالية، وايضاً مش�روع 
قان�ون حظر حزب البع�ث الذي وصل للبرلم�ان منذ عام 
2011«، موضح�اً أن »اللجن�ة اقترح�ت فصل حظر حزب 
البعث عن المساءلة والعدالة، ووافق رئيس مجلس النواب 

على فصل القانونين«.
واض�اف الس�هيل »نح�ن االن بص�دد اكم�ال دراس�ة 
القان�ون لتقديم�ه للق�راءة الثاني�ة«، الفتاً ال�ى أن »نص 
القان�ون المرس�ل م�ن الحكوم�ة لمش�روع المس�اءلة 
والعدال�ة، يتضمن اعطاء رواتب تقاعدي�ة لفدائيي صدام 

باستناء القادة واالمرين«.
وصوت مجلس الوزراء، الثالثاء )3 شباط 2015( على 

مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
وانه�ى مجلس الن�واب في )30 تم�وز 2015( القراءة 
االول�ى لمش�روع قان�ون حظر ح�زب البع�ث والكيانات 
المنحل�ة واالح�زاب واالنش�طة العنصري�ة واالرهابي�ة 

والتكفيرية.

وزير الداخلية:
 جيب تبني حلول واقعية لتشكيل 

سيطرات نموذجية

الربملان يوافق عىل فصـل قـــانــون
 »حظر البعث« عن »املساءلة والعدالة«

الزبيدي يستقبل وفد العتبة احلسينية املقدسة

      بغداد / المستقبل العراقي

النق�ل  وزي�ر  اس�تقبل 
الزبي�دي  باق�ر  المهن�دس 
العتب�ه  وف�د  مكتب�ه  ف�ي 
برئاسة  المقدسة  الحسينية 
د. مس�لم الس�وداني والوفد 
بداي�ة  وف�ي  ل�ه  المراف�ق 

اللق�اء نقل د.مس�لم تحيات 
س�ماحة الشيخ عبد المهدي 
الع�ام  االمي�ن  الكربالئ�ي 
للعتبة الحس�ينية المقدس�ة 
مثمن�اً دع�م الس�يد الوزي�ر 
للعتبة المطهرة واكد الس�يد 
الوزي�ر حرص�ه عل�ى دع�م 
العتب�ة الش�ريفة م�ن خالل 

االس�تثمار وخصوص�اً ف�ي 
ميناء ام قصر الجنوبي حيث 
تم تخصيص الرصيف رقم 6 
لالس�تثمار من قبل الكوادر 
الهندس�ية والفني�ة للعتب�ة 
من اجل دعم المشاريع التي 
تنفذها خدمة لزائري االمام 

الحسين ) عليه السالم(.
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة العم�ل، أم�س الثالثاء، عن تحدي�ث 90% من بيانات املس�تفيدين من الرعاية االجتماعي�ة، فيما اكدت 
وص�ول رواتبه�م اىل 420 الف دينار كحد اعىل وفق قانون الحماية االجتماعية الجديد. وقال مدير عام دائرة الحماية 
االجتماعية زيدان خلف عبيد أن »الدائرة تمكنت من تحديث 90% من بيانات املستفيدين وأرسلت اىل وزارة التخطيط 
لفرز وتحديد املش�مولني«، مبينا ان »الدائرة بانتظار اعادتها م�ن وزارة التخطيط للمبارشة بتوزيع االعانات عليهم 
وف�ق قانون الحماية االجتماعية الجديد«. وأضاف عبيد ان »عدد املش�مولني بالرعاية االجتماعية يف بغداد يبلغ 210 
الف من اصل مليون و18 الف مستفيد يف املحافظات«، مشريا اىل ان »زيارات الباحث االجتماعي ملناطق املشمولني يف 
بغداد بلغ 75 الف مس�تفيدا، فيما راجع 55 الف منهم لتحديث بياناتهم ليصل العدد االجمايل لغاية االن اىل 130 الف 
مس�تفيدا سيتم شمولهم بالزيادة الجديدة يف االعانات«. وتابع ان »زيادة مبالغ االعانات لألرس املستفيدة من شبكة 
الحماية االجتماعية س�تكون 105 الف دينار للفرد الواحد كحد ادنى وستصل رواتبهم اىل 420 الف دينار لألرس التي 
تتكون من اربعة اشخاص فأكثر وفق قانون الحماية االجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014«، الفتا اىل ان »القانون 

القديم املرقم 126 لسنة 1980 حدد رواتب املستفيدين ب� 50 الف دينار كحد ادنى«.

العمل ترفع رواتب الرعاية االجتامعية إىل 420 الف دينار

     المستقبل العراقي/ عادل الالمي

األمني�ة  الق�وات  تمكن�ت 
الش�عبي  الحش�د  وفصائ�ل 
من إح�راز تقدماً واس�عا في 
عملي�ات تحرير بعض مناطق 
عليه�ا  س�يطر  الت�ي  بيج�ي 
تنظي�م داع�ش اإلرهابي قبل 

أيام.
وقال احد مقاتلي الحش�د 
ل�«المس�تقبل  الش�عبي 
العراق�ي« ان »ت�ل البوج�راد 
تع�رض ف�ي وقت مبك�ر من 
فجر السبت إلى هجوم واسع 
من جميع المحاور بواس�طة 
الصهاري�ج المفخخة وقوات 
نخبة داعش المس�ماة بقوات 

)العسرة( من الحسكة«.
وأضاف إن »ثالثة صهاريج 
مفخخ�ة انفج�رت على خط 
الص�د األول في ت�ل البوجراد 
في�ه  األرض  تمس�ك  الت�ي 
باإلضاف�ة إلى ق�وات الجيش 
والش�رطة االتحادي�ة فصائل 
الحشد الش�عبي )كتائب جند 
اإلمام وكتائب س�يد الشهداء 
وعصائ�ب أه�ل الح�ق(« م�ا 
احدث إرب�اك للقطعات وفتح 
ثغ�رة في خط الص�د  تمكنت 
المفخخ�ة  العج�الت  باق�ي 

األخرى الدخول من خالله«.
وتاب�ع إن »عناصر داعش 
تمكن�وا م�ن االلتف�اف عل�ى 
القطعات المتقدمة في مناطق 

البوجواري والحاوي«.
»ق�وات  إن  إل�ى  وأش�ار 
ح�زب  كتائ�ب  ف�ي  النخب�ة 
الله إحدى تش�كيالت الحش�د 
الشعبي اش�تبكت مع عناصر 
داعش اإلرهابي بعد وصولها 
إلى المنطقة لمدة )36( ساعة 

متواصلة بمعارك عنيفة«.
وأكد انه »تم السيطرة على 
البوجراد  الوض�ع تماما ف�ي 
والبوج�واري وف�ك الحص�ار 

م�ن   )200( م�ن  أكث�ر  ع�ن 
والش�رطة  الجيش  منتس�بي 
الش�عبي  والحش�د  االتحادية 
الذين حوص�روا في البوجراد 

بعد نفاذ ذخيرتهم وس�يطرة 
المنطقة«.وبين  عل�ى  الع�دو 
إن »الق�وات عادت إلى مس�ك 
األرض ف�ي خط الص�د األول 

والمناطق التي س�يطر عليها 
البوجواري  اإلرهابي�ون ف�ي 
إل�ى  والدخ�ول  والبوج�راد 
منطق�ة  عم�ق  منتص�ف 

الصينية«.م�ن جانب�ه، أعل�ن 
»تدمي�ر  ع�ن  امن�ي  مص�در 
طي�ران الجي�ش العراقي رتل 
تابع لعصابات داعش  دبابات 

اإلرهابي�ة كان منس�حب إلى 
خ�ارج مدين�ة الصيني�ة ف�ي 
قضاء بيج�ي« .وذكر المصدر 
اإلبط�ال  الج�و  »صق�ور  إن 

رص�دوا الرت�ل المك�ون م�ن 
وع�دة  مفخختي�ن  دبابتي�ن 
لنق�ل  عس�كرية  اآللي�ات 
األش�خاص كان�ت منس�حبة 
باتج�اه الطري�ق الرابط بين 
والمناطق  الصيني�ة  منطق�ة 
القريب�ة منه�ا، حي�ث اعتمد 
عل�ى  اإلرهابي�ة  العصاب�ات 
عملي�ة التموي�ه إلخفاء هذه 

الدبابات واآلليات«.
وأك�د إن »أبط�ال صق�ور 
الج�و ح�ددت م�كان الرتل و 
نفذت ع�دة ضرب�ات موجعة 
اس�تهدفت اآلليات المنسحبة 
مم�ا أدى إل�ى تدمي�ر الرت�ل 

بالكامل«.
بالمقابل، أفاد مصدر امني 
في محافظة صالح الدين بأن 
»الق�وات األمني�ة تمكنت من 
قطع الطريق الرابط بين قضاء 
بيجي وناحية الصينية«. وقال 
النخب�ة  إن »ق�وات  المص�در 
في جه�از مكافح�ة اإلرهاب 
س�يطرت على طري�ق )بيجي 
الصيني�ة( و تمكن�ت م�ن   –
قط�ع إم�دادات تنظيم داعش 

اإلرهابي بالكامل.
»الوح�دة  إن  وأض�اف 
التكتيكية من الفرقة الذهبية 
بإسناد من الشرطة االتحادية 
والحشد الش�عبي تمكنت من 
السيطرة مقر شركة مصافي 
الشمال داخل مصفى بيجي«.

وتاب�ع أن »القوات األمنية 
اس�تمرت  مع�ارك  خاض�ت 
عل�ى م�دى يومي�ن ماضيين 
بهدف طرد داع�ش اإلجرامي 
م�ن مصف�ى بيج�ي، والت�ي 
أس�فرت العملي�ات فيه�ا عن 
مقتل العش�رات م�ن عناصر 

التنظيم.

يف اخلطوط األمامية لبيجي
متى استغل »الدواعش« منفذًا إلى »البو جراد«.. وكيف استعادت فصائل الحشد الشعبي المدينة؟

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

األميركي�ة  المتح�دة  الوالي�ات  أي�دت 
اإلصالحات التي أطلقها رئيس الوزراء، حيدر 
العب�ادي، وصّوت عليها البرلمان األس�بوع 
  الماضي، وألغ�ى بموجبها العبادي مناصب 
المستش�ارين ف�ي الوزارات والمؤسس�ات 
الحكومية، وأجل س�فره إلى الصين بسبب 
  التطورات السياسية واألمنية التي تشهدها 
البالد. وق�ال مكت�ب رئي�س الحكوم�ة ف�ي 
بيان عقب اس�تقبال العبادي مس�اعد وزير 
الخارجية، مبع�وث الرئيس األميركي باراك 
أوباما، بريت   ماكورك، إن الجانب األميركي 
أب�دى دعمه الكام�ل لإلص�الح، وأعرب عن 
استعداده إلرس�ال خبراء في مجال الطاقة 
للمس�اهمة ف�ي   تحس�ين إنت�اج الكهرباء. 
ونقل البيان عن المسؤول األميركي إشادته 
بالحزم اإلصالحية للعبادي، واستعداد بالده 
للوق�وف مع الع�راق في جمي�ع المجاالت، 
  وبذل الجهود الالزمة لزي�ادة كفاءة وإنتاج 
المنظوم�ة الكهربائي�ة. وأض�اف البيان أن 
»االجتم�اع ناقش عمليات تدريب وتس�ليح 
القوات العراقية لزيادة قابليتها على القتال، 
ف�ي  باالنتص�ارات   المتحقق�ة  واإلش�ادة 
س�احات القتال على تنظي�م )داعش(، كما 
حث على ضرورة إعم�ار المناطق المحررة 
وإع�ادة النازحي�ن«. من جانب�ه، أكد رئيس 
ال�وزراء العراق�ي أن الع�ودة ع�ن طري�ق 
اإلص�الح ال�ذي بدأ ب�ه، مبيناً أنه س�يمضي 
ب�ه مع جمي�ع العراقيين   للس�ير بالبالد إلى 
الطري�ق الصحي�ح، وأش�ار ف�ي بي�ان بعد 
اس�تقباله بعثة االتح�اد األوروبي في بغداد 

إلى ضرورة االس�تجابة لمطال�ب   العراقيين 
وإص�الح مؤسس�ات الدولة بالش�كل الذي 
ينس�جم مع مطال�ب الجماهي�ر، داعياً إلى 
المضي بالمزي�د من إج�راءات التفاعل بين 
  الع�راق واالتح�اد األوروب�ي.  م�ن جهته�ا 
أبدت رئيس�ة البعثة، هيبا شكوفا، استعداد 
ال�دول األوروبي�ة لنق�ل تج�ارب وخب�رات 
العدي�د م�ن ال�دول الت�ي ش�هدت تج�ارب 
  ناجحة في مجاالت اإلصالحات السياس�ية 
واإلقتصادي�ة، مؤك�دة المض�ي ف�ي تقديم 
الدعم للحكومة العراقية فيما يتعلق بتدريب 
الق�وات   العراقي�ة وإزالة األلغ�ام والعبوات 
الناس�فة.  وفي س�ياق متصل، قرر العبادي 
جمي�ع  ف�ي  المستش�ارين  مواق�ع  إلغ�اء 
الوزارات والمؤسس�ات الحكومي�ة، مؤكداً 
في بي�ان أن   اإلصالحات الت�ي صادق عليها 
مجلس الوزراء ووافق عليها البرلمان توجب 
إلغ�اء مواق�ع المستش�ارين في ال�وزارات 
الث�الث  الرئاس�ات   وتحدي�د  مستش�اري 
بخمس�ة مستش�ارين ل�كل رئاس�ة.  وألغى 
رئيس ال�وزراء العراقي زيارت�ه إلى الصين 
التي كانت مقررة غداً األربعاء، حس�ب  بيان 
ع�ن المكت�ب  اإلعالم�ي للعبادي ال�ذي أكد 
في�ه أن التأجيل جاء عل�ى خلفية التطورات 
السياس�ية واألمني�ة، وض�رورة  البقاء في 
العراق للمضي في  تنفيذ حزم اإلصالح التي 
أعل�ن عنها خ�الل األيام الماضي�ة. وأوضح 
البيان أن العمليات العسكرية بدأت صفحتها 
الثاني�ة عل�ى األرض لتحرير األنب�ار، ودعم 
المع�ارك ضد تنظي�م »داعش« ف�ي   قواطع 
العملي�ات األخرى وخصوص�اً مدينة بيجي 

بمحافظة صالح الدين. 

واشنطن ترحب بـ »اإلصالحات« وتبدي استعدادها إلرسال مستشارين يف الطاقة

»داعـش« يعتمـد عنـاصـر من »احلسكــة« بعد فـرار »املحلييــن« مـن التنظيــم

وصفتها بـ »الحازمة« ودعته إلى بذل المزيد من الجهود

العبـادي يـزور البصـرة ويطمئـن الرشكــات النفطيــة
 الـعـامـلــة بـحـقـولـهـا

      البصرة / المستقبل العراقي 

اف�اد مص�در حكوم�ي بأن 
رئي�س مجلس ال�وزراء حيدر 
العب�ادي ال�ذي عق�د اجتماعا 
في ش�ركة لوك اويل الروسية 
المستثمرة لحقل غرب القرنة 
2 ام�س الثالثاء بعث برس�ائل 
اطمئنان الى الشركات النفطية 
االجنبية العاملة ضمن جوالت 
التراخيص ف�ي حقول البصرة 
فيم�ا يتعل�ق بتوفي�ر االجواء 
االمن�ة لعملها لتالفي اي تأثير 
االس�تخراج  عملي�ات  عل�ى 
واالنت�اج النفطي ال�ذي يعتبر 
لالقتص�اد  الفق�ري  العم�ود 
ان  المص�در  وق�ال  العراق�ي. 
العبادي عقد اجتماعا موس�عا 
م�ع ادارة ش�ركة ل�وك اوي�ل 
وبحث معه�ا جميع المعوقات 
الت�ي تواج�ه عمل الش�ركات 
النفطي�ة بص�ورة عام�ة فيما 

أك�د على ان الحكومة العراقية 
ملزم�ة تج�اه تلك الش�ركات 
بتوفي�ر كل الظ�روف االمني�ة 
تس�اعدها  التي  واللوجس�تية 

ف�ي عملها لتالف�ي اي خلل او 
تراج�����ع في�ه لم�ا ل�ه من 
تأثي�رات س�لبية كبي�رة عل�ى 

اقتصاد البلد.

واض�اف ان العب�ادي دع�ا 
العامل�ة  النفطي�ة  الش�ركات 
في حق�ول البصرة الى متابعة 
عملها وتكثيف مس�اعي زيادة 
االنت�اج وان تك�ون مطمئن�ة 
ال�ى ان الظروف الت�ي تمر بها 
البص�رة لن تؤثر عل�ى عملها. 
وتأتي زيارة العب�ادي للبصرة 
متزامن�ة م�ع م�ا كش�ف عنه 
رئي�س لجن�ة النف�ط والغ�از 
ف�ي مجلس محافظ�ة البصرة 
عل�ي ش�داد الف�ارس لرادي�و 
م�ا  وج�ود  بش�أن  المرب�د 
وصفها بالمخ�اوف الحقيقية 
الش�ركات  من »تلوي�ح بعض 
النفطي�ة م�ن االنس�حاب من 
مواقعه�ا في ح�ال اس�تمرار 
االعتصامات والتظاهرات التي 
قد تعي�ق النم�و االقتصادي«. 
وقال الف�ارس ان »عددا كبيرا 
من تلك الشركات بعثت برسائل 
تع�رب فيها ع�ن مخاوفها من 

تراج�ع مس�توى االنت�اج في 
الحق�ول النفطي�ة ف�ي ح�ال 
اس�تمرار التظاه�رات التي قد 

تؤثر سلبا على عملها«.
الف�ارس ف�ي  ناش�د  كم�ا 
تصري�ح للمربد ام�س االثنين 
والحكومة  الديني�ة  المرجعية 
االتحادي�ة ب�«ض�رورة اصدار 
المتظاهرين  تح�ذر  توجيهات 
م�ن دخ�ول المندس�ين الذين 
اض�رارا  الح�اق  يبتغ����ون 
باالقتص�اد«. وكان ع�دد م�ن 
موظفي ش�ركة نفط الجنوب 
ق�د كش�فوا ف�ي وقت س�ابق 
النفطي�ة  الحق�ول  اغل�ب  أن 
في البصرة تش�هد ومن�ذ ايام 
تظاهرات واحتجاجات تطالب 
بالتعيين من قبل ابناء المناطق 
القريبة فيما كان اخرها االثنين 
حي�ث قط�ع طري�ق الرميل�ة 
المؤدي الى اكبر حقول العراق 

النفطية.



األزمات المتفاقمة في الشرق األوسط تحول الحياة إلى جحيم

 كش�ف تقرير حدي�ث لمنظمة الصحة 
العالمي�ة حول معدالت االنتح�ار بالعالم، 
ارتفاع�ا  ش�هد  العرب�ي  العال�م  أن  ع�ن 
ملحوظا ف�ي عدد األش�خاص المنتحرين 
ف�ي الس�نوات األخي�رة، حي�ث تص�درت 
الس�ودان الدولة العربية التي تسجل أكبر 

حاالت االنتحار.
ورغ�م أن الدول الغربية كانت تس�جل 
أعلى معدالت االنتح�ار في العالم، غير أن 
التقرير الحديث كش�ف بأن الدول العربية 
تس�جل ارتفاعا س�ريعا وصل إل�ى أربعة 
منتحرين في كل 100 ألف نسمة في العقد 

األخير.
وبموج�ب التقري�ر الذي نش�ر بعنوان 
“من�ع االنتح�ار.. ضرورة عالمي�ة”، فإن 
كال من السودان ومصر والمغرب وتونس 
والجزائر تتصدر قائمة الدول العربية التي 
تسجل أعلى معدالت حوادث االنتحار لكل 
100 ألف ش�خص، فيما صنفت السعودية 

وسوريا في أسفل القائمة.
األول  المرك�ز  ف�ي  الس�ودان  وتأت�ي 
بمعدل 17.2 حالة انتحار في كل 100 ألف 
ش�خص، فيما يأت�ي المغرب ف�ي المركز 

الثاني بمعدل 5.3  حالة انتحار.
وكانت دراسة أنجزتها منظمة الصحة 
العالمي�ة، نش�رت أواخ�ر ع�ام 2014 قد 
أش�ارت إلى أن عدد المنتحري�ن المغاربة 
تضاعف بين سنتي 2000 و 2012، ليرتفع 
خ�الل 12 س�نة ب�نس�بة 97 ف�ي المائة، 
لينتق�ل الع�دد م�ن 2.7 إلَ�ى 5.3 ح�االت 

انتحار بين كل 100 ألف مغرِبي.
وكانت إحصاءات عامي 2009 و2013 
تش�ير إلى أن ع�دد الوفيات بالب�الد جراء 

االنتحار وصلت إلى 2134 حالة وفاة.
الثال�ث  وصنف�ت قط�ر ف�ي المرك�ز 
بمع�دل 4.6 حال�ة انتح�ار، يليه�ا اليم�ن 

بنس�بة 3.7، ثم اإلمارات بنسبة 3.2 حالة 
انتح�ار ل�كل 100 ألف ش�خص.ووصلت 
معدالت االنتح�ار في موريتاني�ا إلى 2.9 

حال�ة، وتأت�ي بعدها تونس بمع�دل 2.4، 
أما األردن فقد س�جل ارتفاعا في معدالت 
االنتح�ار مقارنة بإحص�اءات عام 2012 

مسجال نسبة حالتان انتحار على كل 100 
ألف نسمة، أغلبهم من األطفال.

وتغلب نس�بة االنتح�ار بالجزائر على 

فئ�ة الش�باب والمراهقي�ن، خاصة منهم 
اإلن�اث، وق�د وصلت ح�االت االنتحار في 
ع�ام 2014 إل�ى 1.9 حالة، ث�م تأتي ليبيا 

بعده�ا ف�ي التصني�ف بمع�دل 1.8 حالة 
انتح�ار، وتليها مص�ر بمع�دل 1.7 حالة، 
أما العراق فوصلت في�ه معدالت االنتحار 
إل�ى 1.7 حالة.واحتلت بلدان عربية أخرى 
مؤخرة الترتيب، حيث نجد كال من سلطنة 
عمان بنس�بة 1 حالة انتحار لكل 100 ألف 

شخص، يليها لبنان ب� 0.9 حالة.
وم�ع اش�تداد األزم�ة الس�ورية بدأت 
تظهر حاالت االنتحار في صفوف الالجئين 
الس�وريين، إذ وصل�ت المع�دالت إلى 0.4 
حالة انتحار، فيما أش�ارت دراس�ة دولية 
قدمها صندوق األمم المتحدة للسكان، أن 
نحو %41 من الش�باب السوري في لبنان 
قد سبق وفكروا باالنتحار، ضمنهم 17% 

تملكتهم الفكرة لفترة طويلة.
وتتس�اوى الس�عودية مع س�وريا في 
معدالت االنتحار بنس�بة 0.4 حالة انتحار 
لكل 100 شخص وصنفت في أسفل قائمة 
ال�دول العربية ألعلى معدالت االنتحار في 

العام 2014.
وتجدر اإلشارة إلى أن معدالت االنتحار 
في منطقة الشرق األوسط ترتفع خاصة 
بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
15 و29 عاما، والنس�اء والرجال من عمر 
60 عام�ا فم�ا فوق.ورغم تعدد األس�باب 
المؤدي�ة لظاه�رة االنتح�ار إال أن ال�دول 
األعض�اء ف�ى منظم�ة الصح�ة العالمية 
ق�د التزمت بخطة عم�ل المنظمة للصحة 
النفس�ية )2020-2013( بالعمل من أجل 
تحقيق اله�دف العالم�ي المتعلق بخفض 
مع�دل االنتح�ار ف�ي البل�دان بنس�بة 10 
بالمئة بحلول ع�ام 2020.واعتبر التقرير 
أن االنتح�ار ال يحدث في البلدان المرتفعة 
الدخل فحس�ب، بل هو ظاهرة عالمية في 
جمي�ع أقاليم العالم. وف�ي حقيقة األمر، 
إن %75 من ح�االت االنتحار العالمية في 
ع�ام 2012 حدثت في البل�دان المنخفضة 

والمتوسطة الدخل.

الـعـرب يـنـتـحـرون بـالـجـمـلـة!
   بغداد / المستقبل العراقي

جملس األمن يدعم خطة سالم 
جديدة يف سوريا

     بغداد / المستقبل العراقي

أعرب مجل�س االمن الدولي 
عن دعمه لخطة س�الم جديدة 
في سوريا تبنتها للمرة االولى 
خ�الل عامي�ن روس�يا والدول 

ال14  االعضاء االخرى.
وه�ي اول خط�ة سياس�ية 
تتعل�ق بالن�زاع الس�وري التي 
ال�دول  جمي�ع  عليه�ا  تتف�ق 
االعض�اء ف�ي مجل�س االم�ن 
الدولي بالرغم م�ن التحفظات 

التي اعربت عنها فنزويال.
الممث�ل  مس�اعد  ووص�ف 
االم�م  ل�دى  لفرنس�ا  الدائ�م 
المتح�دة الكس�ي المي�ك ه�ذا 
التفاه�م ح�ول المب�ادرة م�ن 
بان�ه  س�الم  محادث�ات  اج�ل 

“تاريخي”.
وق�ال “للم�رة االولى خالل 
عامي�ن، يتوحد مجل�س االمن 
ويوج�ه رس�الة دع�م لعملي�ة 

سياسية في سوريا”.
ولك�ن فنزوي�ال الت�ي تقيم 
عالق�ات صداق�ة م�ع س�وريا 
اعربت عن تحفظها على الكثير 
م�ن بنود بي�ان مجل�س االمن 
الذي جاء م�ن 16 نقطة والذي 
دعو بش�كل اساسي الى عملية 
انتقالية سياس�ية في س�وريا 
الت�ي دخل الن�زاع فيه�ا عامه 

الخامس.
واعتبر س�فير فنزويال لدى 
االمم المتحدة رافاييل راميريز 
ان هذا البيان يش�كل “س�ابقة 
خطي�رة ج�دا” بدعم�ه عملية 
انتقالي�ة تنته�ك كما ق�ال حق 

السوريين في تحديد المصير.
والمب�ادرة الت�ي س�تنطلق 
في ايلول س�تتيح تشكيل اربع 
مجموع�ات عم�ل ح�ول االمن 
والحماي�ة ومحارب�ة االرهاب 
والمسائل السياسية والشرعية 

وكذلك اعادة االعمار.
ودعا مجلس االمن الى وضع 
ح�د للحرب من اخ�الل “اطالق 
عملية سياسية تقودها سوريا 
نح�و عملية انتقالية سياس�ية 
تعبر عن التطلعات المش�روعة 

للشعب السوري”.
وتتضمن المرحلة االنتقالية 
“تش�كيل هيئة قيادية انتقالية 
م�ع س�لطات كامل�ة وعلى ان 
تفاه�م  اس�اس  عل�ى  تش�كل 
متب�ادل مع تأمين اس�تمرارية 

عمل المؤسسات الحكومية”.

بوتني يف القرم لتنمية السياحة
واألقاليم

     بغداد / المستقبل العراقي

فالديمي�ر  الروس�ي  الرئي�س  زار 
اجتماع�ا  عق�د  حي�ث  الق�رم  بوتي�ن 
لمجلس رئاسة الدولة خصصه لتطوير 
الس�ياحة، بم�ا فيه�ا الداخلي�ة، بهدف 

تحفيز تنمية األقاليم الروسية.
وترأس بوتين االجتماع في منتجع 
يالط�ا، في ثالث زيارة له إلى القرم منذ 
ضمها إلى روسيا العام الماضي. واعتبر 
الرئيس الروس�ي أن اوكرانيا »تدار من 
الخارج« وأن هذا الوضع »مذل للش�عب 

االوكراني«.
وق�ال بوتين خ�الل االجتم�اع »أنا 
مقتن�ع بأن أوكراني�ا، برغم صعوباتها 
الراهنة، س�تتطور في االتجاه الصحيح 
وس�تتخلى عن هذه الممارس�ة المذلة 
الت�ي تتجل�ى في بل�د ي�دار بكامله من 
الخارج«، في إش�ارة ال�ى عدد كبير من 

االجانب عينوا في مناصب مهمة داخل 
االدارة أو الحكومة االوكرانية.

وتش�كلت حكوم�ة جدي�دة موالية 
للغ�رب ف�ي اوكراني�ا تض�م أميركي�ة 
الع�ام  نهاي�ة  وليتواني�اً،  وجورجي�اً 

الماضي.
وعين�ت ناتال�ي جاريس�كو وزيرة 
للم�ال ف�ي أوكراني�ا، وه�ي أميركي�ة 
م�ن أص�ل اوكراني س�بق أن عملت في 
الخارجي�ة االميركي�ة وف�ي صن�دوق 
اس�تثمار أوكران�ي يمول�ه الكونغرس 
االميركي، كم�ا عين الرئيس الجورجي 
الس�ابق ميخائيل ساكاش�فيلي حاكما 
لمنطق�ة أوديس�ا بعدم�ا حص�ل عل�ى 

الجنسية االوكرانية.
واعتب�ر بوتي�ن أن »كل ذل�ك م�ذل 
اوكراني�ا  لك�ن  االوكران�ي.  للش�عب 
ستنهض، ستتطور وس�تبني مستقبال 

مع روسيا«.

االسري يعرتف: تلقيت مليون ونصف دوالر من السعودية ملواجهة حزب اهلل

حاخامات أمريكا يدعمون االتفاق النووي مع إيران

     بغداد / المستقبل العراقي

انته�اء  ع�ن  لبناني�ة،  صحيف�ة  كش�فت 
التحقيق�ات مع رجل الدي�ن اللبناني التكفيري 
أحمد االس�ير الذي اعتقلته الس�لطات السبت، 
وأش�ارت الى اعترافه بتلقي�ه الدعم من جهاز 
المخاب�رات الس�عودي ضم�ن “لعب�ة عربي�ة 

اقليمية” لمواجهة حزب الله.
وقالت صحيفة الديار اللبنانية، إن “التحقيق 
القضائ�ي ختم فج�ر االحد وال�ذي اعترف فيه 

االس�ير بكل ش�يء”، مبينا ان االس�ير اعترف 
بان�ه “كان مدعوماً من الس�عودية ومن جهاز 
المخابرات السعودي اضافة لشعبة المعلومات 
في بيروت النشاء حركة تقف بوجه حزب الله 
وقام بحراكه الش�عبي على هذا االساس وقام 
يتسليح رجاله عبر شعبة المعلومات في االمن 
الداخلي”.وأوضح�ت الصحيفة أن االس�ير “لم 
ينف�ي انه كان م�ن ضمن لعب�ة اقليمية عربية 
لمواجهة حزب الله بتش�جيع من الرئيس سعد 
الحري�ري كي يقف بوجه ح�زب الله”.واضاف 

االس�ير بحس�ب الصحيفة، “س�اتابع نضالي 
م�ن اجل الحفاظ على حقوق الس�نة في لبنان 
وانا ذهبت ضحية لعبة فلسطنية لبنانية قادها 
من�دوب ابو مازن مع االش�تراك م�ع االجهزة 
االمنية”.وذكرت الصحيفة أن االسير ” يطالب 
باطالق س�راحه والعودة الى عين الحلوة فوراً 
واال س�يدعو لمظاه�رات س�نية ف�ي كل لبنان 
الط�الق سراحه”.واش�ارت الصحيف�ة الى أن 
االس�ير “قد انهار وبكى ع�دة مرات اال انه كان 
ينتف�ض ويق�ول ان�ي اري�د الدفاع عن الس�نة 

ف�ي لبن�ان، وأن س�عد الحريري تخل�ى عنهم، 
والسعودية ادارت ظهرها واخترعوا لي اشكال 
عبرا لكني انا وفضل ش�اكر استطعنا الخروج 

والوصول الى عين الحلوة من عبرا”.
ونقل�ت الصحيف�ة عن االس�ير القول “لقد 
كن�ت اتلق�ى م�ن الس�عودية ملي�ون ونص�ف 
شهرياً بواسطة شعبة المعلومات ثم انه تحت 
الضغط ت�م قطع المس�اعدة المالية عنه وقال 
انا قائد مجاهد ال يس�تطيع احد ان يحكم علي 

بالسجن”!!.

     بغداد / المستقبل العراقي

يهودي�ا  حاخام�ا   340 وج�ه 
أمريكيا رسالة إلى أعضاء الكونغرس 
يحضونه�م فيه�ا على دع�م االتفاق 
النووي الدولي مع إيران، في مؤش�ر 
اليهودي�ة  الطائف�ة  انقس�ام  عل�ى 

األمريكية حيال االتفاق التاريخي.
والحاخام�ات ه�م م�ن مختل�ف 
المحافظي�ن  م�ن  التي�ارات، 
واإلصالحيي�ن وكذلك م�ن الحركات 
اليهودية التقدمية، بحس�ب متحدث.
وج�اء في الرس�الة الت�ي كتبها 340 
حاخام�ا ووزعتها منظم�ة “أمينو” 
الخيري�ة التقدمي�ة اليهودية “نحض 
أعض�اء مجلس�ي الش�يوخ والن�واب 
عل�ى المصادق�ة على ه�ذا االتفاق”.

وأضاف�وا “نح�ن قلق�ون للغاية من 
االنطباع بأن قيادة المجتمع اليهودي 
األمريك�ي متحدة في معارضتها لهذا 
االتف�اق )..( فنحن مع ق�ادة آخرين 

م�ن اليه�ود ندعم تماما ه�ذا االتفاق 
النووي التاريخي”.

وينقسم المجتمع اليهودي بشأن 
االتفاق، حيث تؤيده مجموعة “جاي 

س�تريت” التقدمي�ة، بينم�ا تعارضه 
اللجن�ة اليهودي�ة األمريكي�ة وكذلك 
األمريكي�ة  العام�ة  الش�ؤون  لجن�ة 
تتمت�ع  الت�ي  )آيب�اك(  اإلس�رائيلية 

بنفوذ، وتردد أنه�ا تنفق أكثر من 20 
ملي�ون دوالر عل�ى حمل�ة لمعارضة 

االتفاق.
وبين الحاخام�ات الموقعين على 
الرسالة، 49 من نيويورك التي يمثلها 
في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك 
ش�ومر الذي أعلن في وقت سابق من 
الش�هر أن�ه س�يعارض االتف�اق عند 
التصوي�ت علي�ه ف�ي الكونغرس في 

أيلول.
الكونغ�رس  يص�در  أن  ويتوق�ع 
قرارا يعارض االتفاق في أيلول.إال أن 
الرئيس باراك أوباما س�يعترض على 
القرار، رغ�م أن الكونغرس يمكن أن 
يتجاوز هذا االعتراض ويلغي االتفاق 
مع إيران إذا صوت بغالبية الثلثين في 

المجلسين.

مرشح للرئاسة األمريكية: 
العراق سينقسم لـ3 أجزاء!

     بغداد / المستقبل العراقي

قال جون كاسيتش، المرشح لالنتخابات 
األمريكية عن الحزب الجمهوري، إنه وعلى 
األغلب فإن مآل األم�ور في العراق والحملة 
الدولية ضد داعش، س�ينتهي بتقسيم البالد.

جاء ذل�ك في مقابلة حصرية لكاس�تش مع 
CNN حي�ث قال في إجابة على س�ؤال حول 
ق�رار الرئي�س األمريك�ي الس�ابق، ج�ورج 
بوش بشن حرب في العراق “ما كنت ألدخل 
نفس�ي في الملف العراقي، وكما ترون اآلن 
فإن�ه وبالنهاية س�ينتهي المط�اف بالعراق 
على األغل�ب إلى االنقس�ام لثالث�ة أجزاء”.

وح�ول اإلرهاب والعملي�ات االنتحارية قال 
المرش�ح الجمه�وري: “عل�ى كل الديان�ات 
في العال�م أن تقف وتقول لالنتحاري إنه إذا 
أقدم�ت على تفجير نفس�ك بنس�اء وأطفال 
بريئي�ن وتعتق�د بأن�ك س�تذهب إل�ى الجنة 
فإن�ك تعاني من مش�كلة وأنت مجنون، وإن 
أمس�كنا بك س�نلقي ب�ك في الس�جن لبقية 
حياتك على االغلب”.وأض�اف “كان ال بد لنا 
من اإلبق�اء على قاع�دة واحدة ف�ي العراق 
على األقل،” وذلك ردا على س�ؤال حول رأيه 
بإقدام الرئي�س األمريكي، باراك أوباما على 
س�حب القوات األمريكية م�ن العراق.وتابع 
قائ�ال “األكراد حلفاء جي�دون لنا، وعلينا أن 
نع�ي احتياجاته�م لبعض األم�ور وموازنة 
ذل�ك أمام تركيا وهو األم�ر الذي يتحول إلى 

مشكلة بالنسبة لنا على ذلك الصعيد”.

واشنطن تدرس استبدال 
غوانتانامو بسجنني عسكريني!

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن البنتاغون انه في صدد تقييم كلفة االستعاضة عن 
معتقل غوانتانامو بسجنين عسكريين في فورت ليفنورث 
بوالية كنساس وفي تشارلستون بوالية كاروالينا الجنوبية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع االميركية الكابتن جيف 
ديفي�س ان فريقا م�ن البنتاغ�ون توجه االس�بوع الفائت 
ال�ى فورت ليفن�ورث في وس�ط الواليات المتح�دة بهدف 
“اجراء دراس�ة للكلف�ة االولية”.وس�يتوجه الفريق قريبا 
الى س�جن تشارلس�تون العس�كري في الجنوب الش�رقي 
في مهمة مماثلة.واض�اف ديفيس “نعتقد ايضا ان الفريق 
س�يزور مواقع غي�ر عس�كرية”.وتضع االدارة االميركية 
اللمس�ات االخيرة على خط�ة الغالق غوانتانامو س�تقدم 
ال�ى الكونغ�رس.وكان الرئيس ب�اراك اوبام�ا وعد باغالق 
هذا الس�جن الواقع في جزيرة كوبا م�ع وصوله الى البيت 
االبي�ض في كانون الثاني/يناي�ر 2009. لكن الجمهوريين 
الذين يش�كلون غالبية في الكونغرس يعارضون هذا االمر.
وال ي�زال 116 معتقال ف�ي غوانتانامو الذي افتتح قبل اكثر 

من 14 عاما.

بحر اليونان اهلائج يستقبل 21 ألف الجىء 
يف أسبوع

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت المفوضي�ة العلي�ا لالجئي�ن، أمس 
الثالث�اء، أن نحو 20843 مهاجراً غير ش�رعي 
وصلوا األسبوع الماضي إلى اليونان عبر البحر، 
فيما أفادت وكال�ة أنباء “األناضول” عن مقتل 
خمسة س�وريين أثناء محاولتهم الوصول إلى 
جزيرة ك�وس اليونانية.وقال�ت المفوضية إن 
ع�دد الواصلين إلى اليونان هذا األس�بوع يمثل 
نحو50 في المئة م�ن إجمالي المهاجرين غير 
الشرعيين، الذين وصلوا بحراً خالل العام 2014 
والبال�غ عددهم 43500، مش�يرة إلى أن وتيرة 
تواف�د المهاجري�ن “تزاي�دت باس�تمرار خالل 
األسابيع األخيرة”.وأضافت المفوضية إلى أنه 
في شهر تموز الماضي، وصل 50242 شخصاً، 
أي أكث�ر م�ن إجمال�ي ع�دد الواصلي�ن طوال 
الع�ام 2014.ولفتت اإلنتباه إلى أن الس�وريين 
يشكلون غالبية الذين وصلوا األسبوع الماضي 
إلى اليونان، حيث بلغت نس�بتهم 82 في المئة، 

بينما ش�كل األفغان 14 في المئة، والعراقيون 
ثالثة في المئة، مش�يرة إلى أن الغالبية الكبرى 
م�ن الذين وصلوا “س�ينالون وض�ع الجئين”.

وأضافت “منذ أش�هر أطلقت المفوضية العليا 
تحذي�رات تتعل�ق باألزم�ة المتزاي�دة لالجئين 
في الج�زر اليونانية”، وطلبت تعزيز منش�آت 
اإلس�تقبال على الجزر وفي بقي�ة أنحاء البالد 
“بشكل عاجل”.وأوصت المفوضية “السلطات 
اليونانية بتش�كيل هيئة وحيدة مكلفة تنسيق 
مواجهة” هذه األزمة بشكل طارىء، “ووضع 
آلية مس�اعدة إنس�انية مناس�بة”.وفي سياق 
س�وريين  مهاجري�ن  خمس�ة  لق�ي  متص�ل، 
حتفهم، الي�وم، إثر غرق مركب كان يقلهم من 
تركيا إلى اليونان.وأف�ادت وكالة “األناضول” 
بأنه تم إنقاذ 24 مهاجراً، بعدما انقلب المركب 
ال�ذي كانوا على متنه في بح�ر ايجه، وهو في 
طريقه من تركيا الى جزي�رة كوس اليونانية، 
مشيرة إلى أنه تم العثور على جثث المهاجرين 

الخمسة عالقين تحت هيكل المركب.
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     بغداد / المستقبل العراقي

اك�د المغ�رد الس�عودي المع�روف باس�م 
مجتهد أّن الملك س�لمان ب�ن عبد العزيز تحول 
الى ش�خص قاصر ال يملك أمر نفسه، وأصبح 

نجله ولي ولي العهد يتولى أمره.
واتهم مجتهد وزير الدفاع محمد بن سلمان 
بالتحك�ِم بالملك وبمفاص�ل الدولة عبر فرض 

حصار عليه وعلى ولي العهد محمد بن نايف.
واكد المحيطون بالملك أن بن س�لمان رتب 
فريقا للس�يطرة عل�ى الملك بم�ن فيهم نائب 
مدير الديوان تميم الس�الم الذي يمتلك أس�رارا 

وفضائح وصفت بالكارثية.
ووصف مجتهد محمد بن س�لمان بالش�اب 
وآالف  س�عود  ب�آل  يتحك�م  ال�ذي  المراه�ق 

االمراء.

حممد بن سلامن يتحكم بآل سعود
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         المستقبل العراقي / وكاالت

إرادة فعلي�ة وحقيقي�ة  تب�دي م�ر 
لتجني�ب ليبي�ا مخاط�ر تم�دد داعش 
ع�ى  بالرتكي�ز  اإلره�اب  واس�تفحال 
رضورة مكافح�ة املد الجه�ادي توازيا 
م�ع اس�تكمال مس�ار الحل الس�يايس 
م�ا بدا مؤرشا ع�ى أن القاهرة تتجاوز 
برؤيته�ا الش�املة اإلرصار الغربي عى 
رب�ط التص�دي للتنظيم�ات اإلرهابي�ة 

بحلحلة األزمة السياسية أوال.
ويف ه�ذا اإلطار قال من�دوب مر لدى 
الجامعة العربية، السفري طارق عادل، 
التنظيم�ات  مواجه�ة  يف  الرتاخ�ي  إنَّ 
اإلرهابي�ة س�يؤدي لتقوية ش�وكتها، 
خاص�ة أنَّ تش�كيل حكوم�ة وح�دة يف 

ليبيا سيأخذ وقًتا أطول.
وأك�د يف كلمت�ه أمام الجلس�ة الطارئة 
للجامع�ة العربية حول الش�أن الليبي، 
أم�س الثالثاء، الت�زام م�ر بالتحرُّك 
عى الساحتني اإلقليمية والدولية لدعم 
الحكومة الليبي�ة الرشعية وتنفيذ قرار 
مجل�س األم�ن، ومس�اعدة الحكوم�ة 
الليبية يف مجال األمن لبسط سيطرتها 
ع�ى كاف�ة ترابه�ا الوطن�ي ومواجهة 

التنظيمات اإلرهابية التي تهددها.
القاه�رة  الت�زام  أن  مراقب�ون  وي�رى 
بالعم�ل عى ك�ر ش�وكة اإلرهاب يف 
ليبي�ا وع�دم إرج�اء املس�ألة إىل غاي�ة 
االنته�اء م�ن دوامة األزمة السياس�ية 
يثب�ت أن القيادة املري�ة تميض قدما 
يف دعم املطلب الليبي بشأن بشن تنفيذ 
رضب�ات جوية ع�ى تنظي�م داعش يف 

رست.
وأك�د هؤالء أن جرائم الدولة الس�المية 
يف رست تس�توجب عم�ال ردعيا يجنب 
الليبي�ني حمام�ات من الدم�اء تراق يف 
رست ويذهب ضحيتها املدنيون العزل.

وأش�ار ع�ادل إىل ع�دم التع�ارض بني 
املس�ار  وإنج�اح  اإلره�اب  مكافح�ة 
الس�يايس  "املس�ار  قائ�اًل  الس�يايس، 
يف ليبي�ا يج�ب أن يس�ري م�ع مكافحة 

اإلره�اب كمس�ارين متوازيني وليس�ا 
منفصلني".

وأض�اف "هن�اك ازدواجي�ة يف تعام�ل 
املجتم�ع ال�دويل م�ع تنظي�م داع�ش 

اإلرهابي".
مجل�س  بانخ�راط  كلمت�ه  يف  وأش�اد 
الن�واب يف الجهود الت�ي يبذلها املبعوث 
األممي لليبيا برناردينو ليون لتس�وية 

األزمة السياس�ية بتوقيع�ه عى اتفاق 
رؤي�ة  أن  خ�راء  الصخريات.وي�رى 
ج�رأة  اكث�ر  الليب�ي  للح�ل  القاه�رة 
وواقعي�ة م�ن التململ الغرب�ي املرتكز 

اساس�ا عى إنجاح العملية السياسية، 
بالرغم م�ن دورانه�ا يف فل�ك املماطلة 
من قبل الس�لطات املوازية يف طرابلس 
وغي�اب مؤرشات ع�ى امل�يض قدما يف 

تش�كيل حكومة وحدة تنأى بليبيا عن 
االنقس�امات السياس�ية الت�ي فاقمت 
منس�وب اإلرهاب.وأكدت واش�نطن أن 
الحل األفضل لألزم�ة الليبية ومكافحة 
اإلرهاب فيها، تشكيل حكومة موحدة.

الخارجي�ة  باس�م  للمتح�دث  وق�ال 
األمريكية جون كريب�ي، إنهم مطلعون 
ع�ى دع�وة حكوم�ة ط�رق للق�وات 
الجوية، من أج�ل تنفيذ رضبات جوية 
ض�د مواق�ع مرتبط�ة بداع�ش داخ�ل 

وقرب مدينة رست.
وأض�اف كريب�ي "كما قلنا يف الس�ابق، 
نح�ن نؤم�ن أن أفض�ل طريق�ة لهزم 
اإلره�اب يف ليبيا وتأس�يس من�اٍخ آمن 
لكل الليبيني هو عن طريق الرشاكة مع 

حكومة ليبية ملتزمة وموحدة".
وشدد املتحدث باسم الخارجية، عى أن 
بالده "تدع�م عملية األمم املتحدة التي 

تؤمن الوصول لهذه النتائج".
وم�ن جانبها دعت املمثل�ة العليا لألمن 
والسياس�ة الخارجية لالتحاد األوروبي 
"فيديريكا موغرين�ي"، اإلثنني، جميع 
األطراف السياسية الليبية، لالنتهاء من 
تش�كيل حكوم�ة وفاق وطن�ي، لقطع 

الطريق أمام التهديدات "اإلرهابية".
املتطرف�ني  "إن  موغرين�ي  وقال�ت 
الب�الد،  يف  األمن�ي  الف�راغ  يس�تغلون 
واس�تهداف  نش�اطاتهم،  لتوس�يع 

املواطنني الليبيني".
جمي�ع  األوروبي�ة  املس�ؤولة  ودع�ت 
األطراف السياس�ية والعسكرية الليبية 
"إلثب�ات ما يل�زم من روح املس�ؤولية 
والتضحي�ة، م�ن أجل وضع اللمس�ات 
األخرية عى االتفاق الس�يايس وتشكيل 
حكوم�ة الوفاق الوطني، ما سيس�مح 
للش�عب الليبي بمواجهة ه�ذا التهديد 
املتنام�ي بطريق�ة موح�دة، وتحقي�ق 

السالم واألمن إىل بلدهم".

مقرتح مرصي لتجاوز اجلمود الغريب يف ليبيا

         المستقبل العراقي / وكاالت

ب�دأ 250 معتق�ال إداريا فلس�طينيا يف 
سجن النقب اإلرسائييل إرضابا مفتوحا 
عن الطع�ام تضامنا مع املعتقل محمد 
عالن املرضب عن الطعام منذ شهرين، 
بحسب هيئة شؤون األرسى واملحررين 

الفلسطينية.
ويطالب ه�ؤالء املعتقلون بوقف فوري 
لسياسة االعتقال اإلداري التي تعتمدها 
الس�لطات اإلرسائيلية.وق�ال املتح�دث 

باسم الهيئة حسن عبد ربه إن املعتقلني 
يمثلون مختلف الفصائل الفلسطينية.

وأوض�ح أنه�م رفضوا بالفعل اس�تالم 
وجبات مصلحة الس�جون اإلرسائيلية 

الثالثاء.
ويأت�ي ذل�ك عش�ية جلس�ة تعقده�ا 
محكم�ة إرسائيلية التخاذ قرار بش�أن 
طلب اإلفراج عن عالن ألسباب صحية.

وهدد ع�الن )31 عاما( باالس�تمرار يف 
إرضاب�ه إذا ل�م تحل قضيت�ه خالل 24 
س�اعة، وفقا مل�ا نقلته وكال�ة فرانس 

ب�رس لألنباء.وتحتج�ز إرسائي�ل عالن 
توج�ه  أن  دون  الثان�ي  ترشي�ن  من�ذ 
أي تهم�ة له.وتوق�ف عالن ع�ن تناول 
الطع�ام يف 18 حزيران املايض، واقتر 
عى رشب املاء.ودخل يف غيبوبة مس�اء 
الخمي�س، وأفاق منه�ا اليوم.وأعطاه 
األطباء مي�اه وملحا عر األوردة عقب 
يف  األطب�اء  الغيبوبة.وق�ال  يف  دخول�ه 
جلسة اس�تماع إن حالة عالن الصحية 
قد تنهار بصورة قد تفيض إىل الوفاة إذا 

استمر يف إرضابه عن الطعام.

250 معتقاًل فلسطينيًا »يرضبون عن الطعام«
         المستقبل العراقي / وكاالت

قال رئيس الوزراء الرتكي احمد داود اوغلو 
انه استنفد جميع الخيارات لتشكيل ائتالف 
حكوم�ي ما ي�رتك الب�الد يف مواجهة اجراء 
انتخاب�ات مبك�رة بع�د انتخابات الس�ابع 
من حزيران.وخر ح�زب العدالة والتنمية 
الحاك�م غالبيت�ه الس�احقة يف االنتخابات 
الترشيعية التي جرت يف السابع من حزيران 
للمرة االوىل منذ توليه الس�لطة يف 2002، يف 
نكس�ة للرئيس رجب طي�ب اردوغان الذي 

داود  الحزب.والتق�ى  تأس�يس  يف  ش�ارك 
اوغلو زعيم ح�زب العدال�ة والتنمية زعيم 
ح�زب الحرك�ة القومي�ة دول�ت بهجيل يف 
انقرة يف اجتماع اعتر فرصة اخرية لالتفاق 
ع�ى ائت�الف حكوم�ي. اال ان داود اوغل�و 
ق�ال الحقا ان�ه ال يمكن االتف�اق مع حزب 
الحركة القومية الذي حل ثالثا يف انتخابات 
حزي�ران.ورصح داود اوغل�و للصحافي�ني 
يف انق�رة "ابلغني الس�يد بهج�يل بوضوح 
ان�ه ال ي�رى امكانية لتش�كيل حكومة مع 
حزب العدالة والتنمية".واضاف "لقد بذلت 

كل م�ا يف وس�عي وحاولت جمي�ع الصيغ 
املمكن�ة. لك�ن ال يوج�د طريق�ة ممكن�ة 
لتشكيل ائتالف".ونقل عن بهجيل قوله انه 
ال يؤيد دعم اي حكومة اقلية لحزب العدالة 
والتنمية.والخميس اعلن داود اوغلو انهيار 
محادثات تش�كيل ائتالف استمرت اسابيع 
مع حزب الشعب الجمهوري الذي حل ثانيا 
يف االنتخابات، وقال انه يبدو ان االنتخابات 
املبكرة هي "الخيار الوحيد" امام تركيا.ولم 
يتضح متى يمكن ان تجري هذه االنتخابات 
فيما يتوقع بعض املحللني ان يكون موعدها 

يف 22 ترشي�ن الثاني/نوفمر.    ويمكن ان 
تجري هذه االنتخابات يف الوقت الذي تشن 
فيه تركيا حربا ضد تنظيم داعش يف سوريا 
وحزب العمال الكردستاني يف شمال العراق 
ويمك�ن ان تدف�ع البالد اىل حال�ة من عدم 
االس�تقرار الس�يايس واالقتصادي.وتسبب 
احتمال اجراء انتخابات مبكرة يف اضطراب 
االس�واق حيث خرت اللرية الرتكية 1,16 
باملئة م�ن قيمتها مقابل ال�دوالر لتصل اىل 
2,865 لل�دوالر وتس�جل هبوط�ا قياس�يا 

جديدا.

اوغلو استنفد مجيع خياراته لتشكيل ائتالف حكومي

إثر استفحال اإلرهاب

اجهزة سالمة واطفاء متنوعة
تعلن رشكة توزيع املنتجات النفطية عن حاجتها لرشاء )اجهزة س�المة واطفاء متنوعة( وبكلفة تخمينية قدرها )472500000( دينار 

)اربعمائة واثنان وسبعون مليون وخمسمائة الف دينار(  ضمن املوازنة التشغيلية لعام 2015.
وباالمكان رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب اىل مقر الرشكة الكائن يف بغداد منطقة الدورة � مجمع مصفى الدورة النفطي � قس�م 
املش�رتيات املحلي�ة لق�اء مبلغ ق�دره )150000( دينار )مائة وخمس�ون  الف دينار( غري قاب�ل للرد ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة 
مصاري�ف نرش االعالن  علما ان الرشكة س�تقوم بعقد مؤتمر لالجابة عن االستفس�ارات يوم االثنني املص�ادف 2015/9/7 وهذا املؤتمر 

ليس الزاميا ملقدمي العطاءات .
اخر موعد لقطع الوصوالت من  ش�عبة الصندوق الس�اعة )12( ظهرا وموعد تس�ليم العطاءات يوم االثنني املصادف 2015/9/14 نهاية 
الدوام الرس�مي )الس�اعة الواحدة ظهرا( يف مقر الرشكة وس�يتم عقد اجتماع اللجنة فتح العروض يف اليوم التايل لتاريخ الغلق بحضور 
ممث�يل اصح�اب العروض وعليه فان اي عطاء يصل بعد الفرتة املحددة يعتر متأخرا ويتم رفضه واعادته اىل صاحبه دون فتحه  وعى ان 

ترفق املستمسكات املطلوبة  تفاصيلها ادناه مع العطاء:
1 � هوية غرفة تجارة نافذة لعام 2015 

2 � عقد تاسيس )عى ان يكون رأس مال الرشكة املقدمة للعطاء ال يقل عن )2( اثنان مليار دينار(
3 � شهادة تأسيس

4 � اعمال مماثلة
5 � حسابات ختامية

6 � تأمينات اولية بنسبة )1%( من الكلفة التخمينية وعى ان يكون السعر املقدم نافذ ملدة )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة 
7 � كتاب التحاسب الرضيبي

مالحظة :
يتم بيان رشوط املناقصة املفصلة وبما يتالئم مع طبيعة العقد املطلوب تنفيذه يف تعليمات مقدمي العطاءات املرفقة ملستندات املناقصة 

والتي يتم الحصول عليها عند رشاءها من جهة التعاقد.
www.oil.gov.iq موقع وزارة النفط االلكرتوني

موقع الرشكة االلكرتوني  :
Webmail.opdc.oil.gov.iq 

عنوان قسم املشرتيات املحلية االلكرتوني :
Purchases_dep@opdc.oil.gov.iq

رشكة املنافع للتحويل املايل /مسامهة خاصة 
اىل / مسامهي رشكة املنافع للتحويل املايل املسامهة اخلاصة املحرتمني 

اعالن دعوة 
نهديكم اطيب تحياتنا :- 

اس�تنادا الح�كام املادة 87 من قانون الرشكات املرقم 21 لس�نة 1997 املع�دل وبناءا عى ما جاء يف 
ق�رار مجلس االدارة امل�ؤرخ يف 2015/2/22 يرج�ى حضوركم او من ينوب عنك�م قانونا الجتماع 
الهيئ�ة العامة املزمع عقده يف الس�اعة الع�ارشة من صباح ي�وم 2015/9/15 املصادف الثالثاء يف 
مقر الرشكة الكائن يف منطقة العلوية / س�احة الواثق / مجاور فندق الير وذلك ملناقش�ة جدول 

االعمال التايل :- 
1-مناقشة تقرير مجلس االدارة لنشاط الرشكة للسنة 2014 واتخاذ القرار املناسب بشأنه . 

2-مناقشة تقرير مراقب الحسابات للرشكة للسنة 2014 واملصادقة علية . 
3-مناقشة الحسابات الختامية للرشكة للسنة 2014 واملصادقة عليها . 

4-تعيني مراقب حسابات للرشكة للسنة 2015 وتحديد اجوره . 
5-مناقشة زيادة رأسمال الرشكة من 25000000000 دينار اىل 30000000000 دينار وفقا الحكام 

املادة 55 أوال من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل واتخاذ القرار املناسب بشأنه. 
راجني الحضور اصالة وانابة احد املس�اهمني بموجب س�ند االنابة او الغري بموجب وكالة مصدقة 
م�ن الكاتب بالعدل ومراعاة احكام املادة 91 من ق ش رقم 21 لس�نة 1997 املعدل وتقديم االنابات 
وال�وكاالت قب�ل ثالث�ة ايام من تاري�خ االجتم�اع اىل مقر الرشك�ة ويف حالة عدم حص�ول النصاب 
القانوني يؤجل االجتماع اىل نفس اليوم من االس�بوع ال�ذي يليه ويف نفس املكان والزمان وذلك يوم 

 .2015/9/22

وزارة النفط
اعالن مناقصة  حملية عامة رقم )2015/506(رشكة توزيع املنتجات النفطية

عيل عبد الكريم املوسوي
املدير العام وكالة

رئيس جملس ادارة الرشكة
مروان عبد الرحيم غالب 

رئيس جملس االدارة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرة  

محكمة بداءة البرة
العدد:1065//ب/2015

التاريخ:17 /2015/8
اعالن

اىل املدعى عليه/ نصري صالح مهدي 
اق�ام املدع�ي   )ماج�د قاس�م ع�ودة(  الدع�وى      
البدائي�ة   املرقم�ة 1065/ب/2015   ضدك والذي 
يطلب فيها بتس�ديد مبلغ مق�داره مائة الف دوالر 
)100,000( وملجهولية  محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي ملنطقة الزهراء 
الثانية قضاء الكوت / محافظة واسط قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا   بصحيفت�ني    محليت�ني 
يوميت�ني يالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املصادف 2015/8/24 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا  س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
جعفر كاظم املالكي

رقم اإلخطار   575 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرة
إىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي احمد عبد الزه�رة كاظم  ( 
املنس�وب إىل قي�ادة حرس ح�دود املنطقة الرابع�ة  ملا كنت 
متهما وفق املادة/ 5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  لغيابك 

عن مقر عملك من تاريخ 2009/7/6 ولحد االن   
وبم�ا إن محل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك بهذا اإلعالن 
ع�ى إن تحرض أم�ام محكمة قوى األم�ن الداخيل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا اإلع�الن يف مح�ل إقامتك وتجي�ب عن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز أموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني إلق�اء القبض علي�ك أينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام األهلي�ني الذين يعلمون بمحل 
اختفائك بإخبار الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 / أوال 
وثانيا وثالث�ا ورابعا من قانون أص�ول املحاكمات الجزائية 

لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعى
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة منديل

العدد 37 / ب / 2015 
إىل املدعى عليه / عدنان عسكر محمد

م / تبليغ
بتاري�خ 21 / 7 / 2015 اصدرت هذه 
املحكمة ق�رار الحكم املرقم 37 / ب / 
2015 واملتضم�ن تملي�ك العقار املرقم 
58 / 892 م 17 ام�ام عب�د الرحم�ن 
بأس�م املدعي ) حمدي مهدي صالح ( 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار 
املخت�ار قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني ول�ك 
ح�ق االع�رتاض والتميي�ز خ�الل املدة 
القانوني�ة وبعكس�ه س�وف يكتس�ب 

القرار بحقك الدرجة القطعية .
القايض
محمد فؤاد طه

مجلس القضاء االعى
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة

العدد / بال
إىل املدعى عليه / هيثم خريي حمد

م / اعالن
بناءا عى الطلب املقدم من قبل مطلقتك 
الس�يدة ) هدي�ل خليفة عبج�ل ( والتي 
موضوعها طل�ب حجة وصاي�ة مؤقتة 
عى بنتها القارصة ) رزان هيثم خريي ( 
لغرض ) الس�فر إىل العمرة ( وملجهولية 
محل اقامتك قررت هذه املحكمة تبليغك 
يف صحيفت�ني رس�ميتني بالحض�ور إىل 
ه�ذه املحكم�ة وتدوي�ن اقوال�ك ام�ام 
املوظف املختص خالل ) 7 ( ايام تبدأ من 
الي�وم التايل لتبليغك كون�ك الويل الجري 
عى القارصات وبعكسه ستصدر الحجة 

وفق القانون مع التقدير .
القايض
غازي جليل عبد

مجلس القضاء االعى 
رئاس�ة محكمة استئناف صالح الدين 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد

العدد1807 
فقدان 

قدم املدعو حات�م كريم مهدي طلبا اىل 
هذه املحكمة يدع�ي فيه فقدان ولده 
حي�در حات�م كري�م مه�دي الس�عدي 
والذي فقد يف قضاء بلد – منطقة عزيز 
بلد بتاري�خ 2014/7/6 بعد ان قامت 
ول�م  باختطاف�ه  ارهابي�ة  مجموع�ة 
يع�رف أي يشء عن مصريه لحد االن . 
وهو من س�كنة محافظة صالح الدين 

– قضاء بلد – حي االنتصار . 
فعى من لدي�ه معلومات عنه االتصال  

بذويه . 
مع التقدير 

القايض 
يعرب عيل جاسم

مجلس القضاء االعى
/الك�رخ  بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة البياع

العدد: 797 / ب / 2015 
التاريخ: 17 / 8 / 2015 
اعالن

 املدعى عليه   / فرحان كاظم سدخان مجهول 
محل االقامة 

يف   امل�ؤرخ  قراره�ا     املحكم�ة    اص�درت 
2015/8/9  الدع�وى  797/ب/2015 يقيض 
الحك�م بال�زام املدع�ي علي�ه فرح�ان كاظ�م 
س�دخان ب�اداء مبل�غ ال�ف دوالر امريكي مع 
الفوائ�د املرتتبة عليها بنس�بة اربعة باملائة من 
 2015/3/22 يف  القضائي�ة  املطالب�ة  تاري�خ 
ولغاي�ة تاريخ التس�ديد اىل املدعي عالء ش�ون 

املشايخي وتحميله الرسوم واملصاريف .
غيابيا يف حقك  و لظهور كونكم مجهولني محل 
االقام�ة حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتاييد 
املجل�س البلدي عليه تق�رر تبليغ   بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ولك ح�ق االع�رتاض عليه 
خالل املدة القانونية وبعكس�ه سيكسب القرار 

الدرجة القطعية. 
القايض استرق حمادي عزاوي

فقدان
فقدت مني الوثيقة الصادرة 
م�ن اعدادية صناعة املش�تل 
بأسم الطالب عالء عيل خلف 
برقم 374 يف 28 / 5 / 2013 
فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .

اعالن
ق�دم املس�تدعي ) ض�اري صاي�ل عبد 
( طلب�ا ي�روم في�ه تبدي�ل اس�م ابنته 
م�ن )ريم�اس ( إىل )ري�م ( فم�ن لديه 
االع�رتاض مراجع�ة املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام من تاريخ نرش هذا 
االعالن وبخالفه س�وف تنظ�ر املديرية 
يف دع�وى املواطن اس�تنادا إىل املادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

1972 املعدل .
اللواء

مهدي نعمه الوائيل 
مدير الجنسية العام / وكالة

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة 
من دائرة اص�الح العراقية 
التاجي بأسم سعد  لسجن 
س�لمان جودة فم�ن يعثر 
عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار .

فقدان
فق�د الوصل املرق�م 335 يف 
وق�دره   2011  /  5  /  22
1800000 مليون وثمانمائة 
الف�رن  ع�ن  دين�ار  ال�ف 
امليكانيك�ي وع�ى القطع�ة 
 4  /  4  /  15276 املرقم�ة 
بأسم املس�تاجر عبد الزهرة 
غضبان جر فمن يعثر عليه 

تسليمه إىل جهة االصدار .



 

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة وزارة الهج�رة والمهجري�ن بالتع�اون م�ع 
المنظمات اإلنس�انية ع�ن “توزيعه�ا )1,921( الف  حصة من 
المساعدات االغاثية والمالية بين األسر النازحة في محافظات 

البصرة وميسان والمثنى”.
وق�ال مدير قس�م المحافظات الجنوبية لدى دائرة ش�ؤون 
الف�روع مهند صال�ح أن “فرع ال�وزارة في محافظ�ة البصرة 
وبالتع�اون م�ع ش�ركة غ�از الجن�وب )100( ألف دين�ار بين 
)50( أس�رة نازح�ة ، كم�ا وزعت منظم�ة iom ف�ي محافظة 
ميس�ان )150( حصة م�ن المس�اعدات العيني�ة ، فيما وزعت 
منظمة اكتد اإلنس�انية )400( حصة من المس�اعدات الغذائية 
والصحية ، فضالً عن تسجيل فرع ميسان ل� )31( أسرة نزحت 
إل�ى المحافظة وبه�ذا يكون عدد المس�جلين الكل�ي للنازحين 

)20,430( ألف أسرة نازحة “ .
وأض�اف صال�ح أن “ ف�رع ال�وزارة ف�ي محافظ�ة المثنى 
وبالتع�اون مع برنامج الغذاء العالمي وزع )1,138( ألف حصة 
م�ن المس�اعدات الغذائية بي�ن النازحين , كم�ا وزعت منظمة 
الصليب األحمر )183( حصة من المس�اعدات االغاثية تضمنت 

ثالثة عشر مادة بين النازحين.

اهلجرة توزع مساعدات إغاثية ومالية
يف البرصة وميسان واملثنى

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ترأس محافظ بغداد علي التميمي 
، اجتماعاً موس�عاً استعداداً للشروع 
بتنفيذ المهام اإلدارية المس�تلمة من 
ال�وزارات االتحادي�ة وفق�اً لقان�ون 

المحافظات غير المنتظمة بإقليم” .
وأك�د التميم�ي ف�ي بي�ان أورده 
مكتبه اإلعالمي أن “إدارة المحافظة 
تم�ارس المه�ام اإلداري�ة الت�ي يتم 
نقلها ضمن إجراءات نقل الصالحيات 
ويتطل�ب جه�داً اس�تثنائياً لمعالجة 
القضايا العالقة والمش�اكل الناجمة 

عن تلكؤ المشاريع الوزارية”.
وأوضح أن “نقل المهام والوظائف 
اإلداري�ة م�ن ال�وزارات المعنية إلى 
الحكومة المحلية من شأنه اإلسهام 
في النهوض بجميع الجوانب اإلدارية 
والخدمي�ة الت�ي تصب ف�ي مصلحة 
المواطنين وتحد من مظاهر الروتين 
اإلداري ، مطالب�ًا ف�ي الوقت نفس�ه 

بإطالق المالية لتقديم الخدمات” .
“إدارة  أن  إل�ى  التميم�ي  وأش�ار 
المحافظ�ة س�تعمل عل�ى التص�دي 
للمه�ام اإلدارية التي يتم نقلها ضمن 
إج�راءات نقل الصالحيات األمر الذي 
يتطل�ب جه�دا اس�تثنائياً لمعالج�ة 
القضايا العالقة والمش�اكل الناجمة 

عن تلكؤ المشاريع الوزارية .”
من جهته أوضح المتحدث بإس�م 
محافظ�ة بغ�داد صب�اح زنكن�ة  أن 
“االجتم�اع ال�ذي عق�د ف�ي دي�وان 
المحافظ�ة وحضره أعض�اء مجلس 
محافظ�ة بغداد ورؤس�اء األقس�ام 
اإلداري�ة والقانوني�ة وممثلي�ن ع�ن 

الدوائر المش�مولة من خالل االتفاق 
األخي�ر مع مجل�س ال�وزراء تضمن 
والمه�ام  الصالحي�ات  كام�ل  نق�ل 
اإلدارية لغرض اس�تكمال اإلجراءات 

المطلوبة في المجال المذكور” .
مؤكداً أن “أدارة المحافظة عقدت 
إجتماع إدارياً موسعاً مع الدوائر ذات 
العالقة لتوضيح آخ�ر ما تم التوصل 

إليه مع الحكومة االتحادية ومجلس 
الن�واب ح�ول آلي�ة اس�تكمال نق�ل 
الصالحي�ات اإلداري�ة من ال�وزارات 
المعني�ة وفق�ا لقان�ون المحافظات 

غي�ر المنتظم�ة بإقلي�م رق�م )21( 
وتعديالته وذلك اس�تعدادا للش�روع 
بتنفيذ المهام اإلدارية المس�تلمة من 

الوزارات .

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت الش�ركة العام�ة للس�كك الحدي�د 
العراقية ع�ن “تغيير مواعيد س�ير قطارتها 

من بغداد الى المحافظات الجنوبية”.
وق�ال مصدر في الش�ركة ل�”المس�تقبل 
العراق�ي” انه “نزوال عن�د رغبات المواطنين 

فقد قام�ت الس�كك الحديد العراقي�ة بتغيير 
مواعي�د س�ير قطاراته�ا الصاع�دة والنازلة 
من بغداد باتجاه المحافظ�ات الجنوبية وقد 
تم تبليغ س�واق القطارات باألوقات الجديدة 

وااللتزام والعمل بموجب تلك األوقات”.
وأض�اف إن “األوق�ات ج�اءت على ضوء 
اعتب�ارات زمني�ة وميدانية , حيث س�تكون 

مواعيد سير قطارات المس�افرين بين بغداد 
– بصرة اعتبارا من ي�وم  األربعاء المصادف 
19/8/2015 م�رورا” بالمحط�ات الجنوبية 

.“
القص�وى  الس�رع  “تعليم�ات  إن  يذك�ر   
وأوام�ر الح�ذر والس�رع المفروض�ة عل�ى 
مم�رات التعابر بقي�ت ناف�ذة المفعول على 

قط�ارات المس�افرين العامل�ة حالي�ا” على 
مختلف الخطوط , هذا وقد أوعز المدير العام 
س�الم جبر س�لوم بااللتزام الدقيق باألوقات 
الجدي�دة وال�ذي من ش�انه ان يك�ون عامال 
مش�جعا” على الس�فر وس�ببا” من أس�باب 
اإلقبال المتزايد على قطارات المس�افرين ال 

DMU الجديدة  .

   بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت أمان�ة بغ�داد أنه�ا بص�دد وض�ع ضواب�ط لم�رور 
الش�احنات ذات الحموالت الكبيرة في شوارع العاصمة بغداد 

منعاً لتضررها .
وذكرت مديرية العالقات واإلعالم ل�”المس�تقبل العراقي”  
إن “ أمانة بغ�داد تعمل على وضع ضوابط وآليات لمنع مرور 
الش�احنات ذات الحم�الت الكبي�رة التي تتج�اوز الحد المقرر 
المس�موح به منعاً لتضرر وتخريب الشوارع والطرق المهمة 

في العاصمة بغداد “.
 وأضاف�ت إن “ه�ذا اإلج�راء يرم�ي إلى وضع ح�د لعملية 
تخريب الش�وارع الرئيسة وطرق المرور السريعة جراء مرور 
الش�احنات ذات الحم�والت الكبي�رة ج�دا التي تتج�اوز الحد 
المس�موح به الت�ي أنفقت أموال طائلة عل�ى أعمال تطويرها 

.“
 وأش�ارت إلى إن “تنفيذ هذه اإلجراءات س�يتم بالتنس�يق 
م�ع مديرية الم�رور العام�ة مع تهيئ�ة جميع المس�تلزمات 
والمتطلب�ات الضروري�ة” , ملفت�ة إل�ى  أن  “ المحافظة على 
الشوارع وغيرها من الخدمات التحتية واجب وطني بوصفها 

مال عام وعلى الجميع المساهمة في عدم إلحاق الضرر بها.

أمانة بغداد تضع ضوابط ملرور الشاحنات 
يف شوارع العاصمة

حمافظ بغداد يطالب بإطالق التخصيصات املالية لتقديم اخلدمات

صحة الكرخ حتدد مراكز صحية لفحص احلجاج

السكك احلديد تغري مواعيد انطالق قطارات املسافرين

   بغداد / المستقبل العراقي

حددت دائرة صحة بغداد الكرخ عدد 
م�ن المراكز الصحي�ة لفحص الحجاج 
العراقيين الذاهبين إلى بيت الله الحرام 
ألداء مناس�ك الحج له�ذا العام “.وقال 
معاون مدير ع�ام الدائرة الدكتور علي 
البلداوي إن “الدائرة قامت بتحديد عدد 
من المراكز الصحية ف�ي جانب الكرخ 
لفح�ص الحج�اج الذاهبين إل�ى الديار 
المقدس�ة ومن هذه المراك�ز )الحرية 
التدريب�ي(  ،الن�ور  األول  ،الكاظمي�ة 
التابعي�ن لقط�اع الكاظمي�ة ومراك�ز 
)الع�دل ،العامرية،الغزالي�ة (التابعي�ن 

لقطاع العدل ومراكز )البياع ،الش�باب 
النموذج�ي ،الرس�الة ( لقطاع اإلعالم 
العام�ل مراك�ز)  ،بينم�ا كان لقط�اع 
الجمعيات ،الس�الم السكني ،الحوراء(

وكان�ت مراك�ز )المنص�ور ،اليرم�وك 
،الس�الم(من حصة قطاع الكرخ بينما 
كان�ت مراك�ز قط�اع ال�دورة )ب�الط 
الش�هداء ،ح�ي الصحة ،ال�دورة لطب 
االسرة( ومراكز )ابي غريب والطارمية 
والتاجي االول والمحمودية ( في بقية 
إن  البل�داوي  “.وأض�اف  القطاع�ات 
“ه�ذه الفحوص�ات تنوعت بي�ن لقاح 
الس�حايا الرباعي ولقاح شلل األطفال 
باألم�راض  للمصابي�ن  واألنفلون�زا 

المزمنة ومرضى نقص المناعة ولقاح 
ثنائي الكبار”.وأش�ار إلى “إننا س�وف 
نقوم بإلقاء محاضرات صحية توعوية 
االنتقالي�ة كاألنفلونزا  األمراض  حول 
والتهاب الكبد الفايروس�ي والس�حايا 
كورون�ا  فاي�روس  م�ن  والوقاي�ة 
وااليبوال والتس�ميم الغذائي واإلسهال 
وتقديم المش�ورة الصحي�ة للمصابين 
باألمراض المزمنة )ارتفاع ضغط الدم 
والسكري (واالهتمام بالنظافة العامة 
والش�خصية وتوعية الحج�اج بتناول 
األطعمة واالشربة ومن أماكن مأمونة 
ومعروف�ة المص�در وتجن�ب األطعمة 

المكشوفة المعرضة للتلوث.

التعليم العايل توجه اجلامعات بتزويدها بقوائم 
الطلبة األوائل لغرض تعيينهم يف وزارة الكهرباء

   بغداد / المستقبل العراقي

وجه�ت وزارة التعلي�م العال�ي والبح�ث العلم�ي الجامعات 
العراقي�ة بتزويده�ا بقوائ�م الطلب�ة األوائ�ل لغ�رض تعيينهم 
ف�ي وزارة الكهرباء بناء عل�ى طلبها”.  وقال الناطق الرس�مي 
للوزارة الدكتور حيدر جبر العبودي، إن “الوزارة وجهت أعماما 
إل�ى الجامعات كافة والهيئتين، طالبتهم في�ه بتزويدها بقوائم 
ومعلوم�ات ع�ن الطلبة األوائل م�ن خريجيها لغ�رض تعيينهم 
عل�ى مالك وزارة الكهرباء بوصفها احد منافذ س�وق العمل في 
العراق”.وأوضح العبودي ، إن “وزارة الكهرباء كانت قد فاتحت 
وزارة التعليم العالي لتزويدها بالخريجين من الطلبة األوائل في 
لحاجتها للتخصصات” ماجستير محاسبة عدد 2 وبكالوريوس 
محاسبة عدد 1 وبكالوريوس حاس�بات والمعلوماتية عدد 1”. 
وأش�ار إل�ى أن “وزارة التعليم كانت قد خاطب�ت األمانة العامة 
لمجل�س الوزراء بهدف توجي�ه الوزارات ومؤسس�اتها التابعة 
لها باس�تقطاب الخريجين وحملة الش�هادات العليا لإلفادة من 

خبراتهم وتقليل نسبة البطالة لدى هذه الشريحة المهمة.

حفر 56 بئرًا يف بغداد لتوفري املياه
للعوائل النازحة

الزراعة تبحث مع اللجنة النيابية محاية 
املنتج املحيل

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الموارد المائية عن “انجاز حفر 56 بئراً لتوفير 
المي�اه للعوائل النازحة في بغ�داد” .وقال بيان لل�وزارة تلقته 
“المستقبل العراقي” إن  “المالكات الفنية والهندسية في الهيئة 
العامة للمياه الجوفية أنجزت حفر )56( بئرا في محافظة بغداد 
، لتوفي�ر المياه للعوائل النازح�ة من محافظات نينوى وصالح 
الدين و االنبار ، والمساهمة بتقليل المعاناة التي تواجهها هذه 
العوائل في ظل ظروف مناخي�ة صعبة “.وأوضحت إن “العمل 
تضمن تقسيم العاصمة بغداد الى موقعين ، األول شمال مناطق 
اليوس�فية والرضوانية والمحمودية والثاني شمال ابي غريب 

وعكركوف والزيدان وحميد شعبان .

     بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت وزارة الزراع�ة مع لجن�ة الزراعة والم�وارد المائية 
النيابي�ة أهمية حماي�ة المنت�ج المحلي العراق�ي” .وقال بيان 
لل�وزارة ورد ل�”المس�تقبل العراقي” إن “وزي�ر الزراعة فالح 
حس�ن الزيدان اس�تقبل رئيس لجنة الزراعة والم�وارد المائية 
النائ�ب ف�رات التميمي لمناقش�ة الواق�ع الزراعي ف�ي العراق 
وجرى خالل اللقاء مناقش�ة الخطة الزراعية للموس�م الحالي 
ونسب تنفيذها في المناطق أألمنه ، فضال عن مناقشة إجراءات 
الوزارة في توفير األس�مدة الزراعية للموس�م الحالي وحماية 
المنتج المحلي”.من جانبه أكد الزيدان على تقديم الدعم الالزم 
إل�ى الفالحي�ن والمزارعين في المحافظات م�ن أجل النهوض 

بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
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انخفاض مبيعات البنك املركزي بمزاده إىل 250 مليون دوالر

الرتبية توافق عىل تثبيت 52 حمارضًا وتعيني 200 موظف خدمة يف ذي قار

   بغداد / المستقبل العراقي

 أك�د مدي�ر البن�ك المرك�زي العراق�ي 
“انخف�اض مبيعات البنك ف�ي مزاده لبيع 
العملة األجنبية إلى 250 مليون دوالر، بعد 

أن باع أمس أكثر من 255 مليون دوالر”.
وقال بيان للمرك�زي إن “حجم المبلغ 

المباع اليوم من قبل البنك بسعر المزاد من 
ال�دوالر بلغ 250 مليوناً و 535 ألفا و 253 
دوالرا، بس�عر ص�رف 1166 دينارا مقابل 
ال�دوالر الواح�د، وبمش�اركة 25 مصرفا 

وست شركات للتحويل المالي”.
وأوض�ح البي�ان إن “البن�ك المرك�زي 
العراقي يستمر ببيع وشراء الدوالر بسعر 

1166 دينارا”، مش�يرا إلى أن “سعر البيع 
للح�واالت 1187 دين�ار/ دوالر بضمنه�ا 
عمولة البنك المرك�زي وقدرها 21 دينارا 
ل�كل دوالر، فيما يبلغ س�عر البيع النقدي 
بضمنه�ا  دين�ار/دوالر   1190 لل�دوالر 
عمولة البنك المرك�زي وقدرها 24 دينارا 

لكل دوالر.

   بغداد / المستقبل العراقي

صادق�ت وزارة التربي�ة عل�ى تثبي�ت 52 
محاض�را ف�ي ذي ق�ار ضم�ن م�ادة التربي�ة 
الرياضية”.وأك�د بي�ان ص�ادر ع�ن  المكت�ب 
اإلعالم�ي لوزي�ر التربي�ة ، محم�د اقب�ال  إن 
“الموافقة تمت على تثبيت المحاضرين دعما 

للتعليم وتثمينا لجهد الكوادر التدريس�ية التي 
وقف�ت الى جانب  الوزارة طيلة تلك الس�نوات 
وبأج�ور زهيدة ، الفتا إل�ى أن  “وزارة التربية 
تول�ي اهتمام�ا به�ذه الش�ريحة الت�ي عانت 
تهميش�ا في الفترة الس�ابقة ول�م توضع في 
اهتمام�ات ال�وزراء الس�ابقين، ، والب�د م�ن 
إنصاف هذه الشريحة  إكراما لعوائلهم ونتيجة 

الظ�روف الصعبة التي تمر به�ا تلك الكوادر”.
وتاب�ع المكت�ب اإلعالم�ي ف�ي بيان ث�ان، أن  
“اقبال وافق ايضا عل�ى تخصيص 200 درجة 
وظيفي�ة بصف�ة موظ�ف خدمة ف�ي مديرية  
تربية ذي قار العامة وذلك إلدامة المؤسس�ات 
التربوية وس�داً للنقص الحاصل ف�ي الكوادر 

الخدمية بالمحافظة على حد وصف البيان .

التخطيط: ارتفاع مؤرش التضخم خالل متوز املايض بنسبة 1% والسنوي بمعدل %2.6
   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة ألتخطي�ط ع�ن “ارتف�اع 
مؤش�ر التضخ�م في الع�راق لش�هر تموز 
الماض�ي بنس�بة 1 %، فيما ارتفع مؤش�ر 
التضخم الس�نوي بنس�بة2.6 %، موضحة 
إن مسح األسعار لم يشمل ثالث محافظات 

بسبب الوضع األمني الذي تشهده”.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد 
الزهرة الهنداوي في بي�ان صحفي منه إن 
“الجهاز المرك�زي لإلحصاء التابع للوزارة 
أنج�ز تقرير التضخم لش�هر تموز الماضي 
2015 عل�ى أس�اس جمع البيان�ات ميدانيا 

عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة 
المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع 

في محافظات العراق كافة”.
وأض�اف إن “ه�ذه المع�دالت تحتس�ب 
من الس�لع والخدمات التي تش�مل الغذائية 
واإليج�ار والنق�ل واالتص�االت والصح�ة 

والتعليم وغيرها مما يقتنيه المستهلك”.
وأوض�ح البي�ان ان “مؤش�ر التضخ�م 
الشهري لشهر تموز الماضي ارتفع بنسبة 
1 %، ام�ا مؤش�ر التضخم الس�نوي خالل 
أالثني عشر شهرا الماضية من تموز 2014 
ال�ى تموز 2015 فقد ارتفع بنس�بة 2.6 % 
نتيجة تأثره بارتفاع أس�عار قس�م االغذية 

والمش�روبات غير الكحولية بمعدل 4.8 % 
في شهر تموز الماضي بالمقارنة مع نفس 
الشهر من الس�نة الماضية، وكذلك ارتفاع 

أسعار قسم السكن بمعدل3 %”.
وأشار الى ان “المس�ح الذي تم إجراؤه 
خ�الل ش�هر تم�وز الماض�ي ل�م يش�مل 
ث�الث محافظ�ات عراقي�ة بس�بب الوضع 
األمني الذي تش�هده تلك ألمحافظات وهي 

محافظات نينوى وصالح الدين واالنبار”.
ولفت إلى إن “مؤش�ر التضخم األساس 
ارتفع خالل ش�هر تم�وز الماضي بمعدل 3 
% بالمقارنة مع شهر حزيران الذي سبقه 

وبمعدل 1.4 %عن شهر تموز 2014”

ختصيص 350 مليون دينار لرواتب 
متعاقدي هيئة االعامر يف النجف

   بغداد / المستقبل العراقي

 أعل�ن مجل�س محافظة النج�ف “عن تخصي�ص مبلغ 350 
مليون دينار رواتب لمتعاقدي هيئة االعمار من صندوق الموارد 
المحلية”.وبين عضو المجلس ورئيس اللجنة المكلفة بمتابعة 
العقود رزاق ش�ريف ، إن “مجلس المحافظة في سعي مستمر 
لتوظيف كافة المتعاقدين مع هيئة االعمار البالغ عددهم 1947 
متعاقدا ، عبر التنس�يق مع دوائر ومؤسس�ات الدولة”.وأضاف 
“ج�رت مخاطب�ة مديري�ة الكهرب�اء والبلدي�ات لتوفير فرص 

وظيفية بما يتناسب مع التحصيل الدراسي لهم .



من الس�هل إطالق التعليمات، لكن من الصعب 
القدرة ع�ى تطبيقها وجعلها تس�ر باالتجاه 
ه�ذه  تتعل�ق  عندم�ا  خصوص�ا  الصحي�ح. 
التعليمات بإصالح نظام سيايس فاسد تنطوي 

عليه مفارقات كثرة.
يف الع�راق رشع رئي�س ال�وزراء العراقي حيدر 
العب�ادي بإطالق حزمة من التعليمات الخاصة 
باإلصالح�ات ضد الفس�اد الذي نخ�ر كل يشء 
حتى عظم الس�لطة نفسها التي لم تفكر يوما 
ب�أن هدرها مللي�ارات ال�دوالرات س�يطيح بها 
الحقا حت�ى تربع العراق عى مراكز متقدمة يف 
مؤرش الشفافية العاملي واصبح ال ينافسه أحد 
بذلك واحتل املرتبة الرابعة يف الفس�اد بني 174 

دولة.
وه�و األمر الذي أثار حفيظة الش�ارع العراقي 
الذي انتف�ض مؤخرا وخرج للش�وارع ليقارع 
الفس�اد مدعوما من قبل املرجعية الدينية التي 
نصحت رئيس الوزراء العراق�ي حيدر العبادي 
ان يكون جريئا من خالل التصدي للفساد الذي 
يعص�ف بالبالد، حيث الق�ت حزمة االصالحات 
التي اطلقها قبوال واس�عا بني مختلف الجهات 
السياس�ية والش�عبية، لك�ن آلي�ة تنفيذ هذه 
االصالح�ات وط�رق تنفيذه�ا غامض�ة ل�دى 

الشارع العراقي، مما فتح الباب أمام التكهنات 
التي ُتجمع عى ان حزمة االصالحات قد تواجه 
مصاعب ت�ؤدي اىل خالفات وانقس�امات حول 

تطبيقها وبنود االتفاق عليها وتنفيذها.
وكان�ت أح�زاب عراقي�ة معروف�ة لعب�ت دوراً 
أساس�ياً يف إش�عال ج�ذوة الفس�اد مس�تغلة 
املناص�ب السياس�ية، وان قس�م م�ن افرادها 
تالحقهم مذكرات اعتقال بسبب تهم بالفساد.

التداب�ر االصالحي�ة املتخذة من قب�ل حكومة 
العبادي بمثابة حد فاصل للبالد مع املحاصصة 
والفس�اد، وأنها لحظة تاريخية تس�تطيع من 
خالله�ا الحكومة العراقية احداث تغير جذري 
للنظام الس�يايس الفاس�د، وهي الخطوة التي 
تعترب فيها مخاطرة كبرة تهدد منزلة "الحرس 
القديم" ومن املتوقع ان يتوجه املترضرون من 
هذه االصالحات للمحكمة االتحادية التي تتهم 
هي األخرى بانها غر حيادية يف عملها من أجل 
التصدي له�ذه االصالحات. يف وقت تكافح فيه 
الحكومة أبعاد االصالحات وتداعياتها االقليمية 
حيث س�اهمت دول املنطقة برس�م السياس�ة 
العراقي�ة وتخ�وض دورا قوي�ا يف الع�راق فإن 
حظ�وظ هؤالء السياس�يني الفاس�دين تصبح 
واف�رة يف بقائه�م بالس�لطة من خ�الل الدعم 

الدويل املقدم لهم.
تداعيات االصالح عى الحكومة العراقية

لم يكن هناك شك يف أهمية االصالحات عى أمل 
تحقيق املطال�ب، لكن هناك س�ؤال كبر يدور 
يف ذه�ن املواط�ن العراقي، هل يصل�ح الحراك 

الشعبي وحزمة االصالحات الوضع الحايل؟
بطبيعة الح�ال ان أي حركة اصالحية تتعرض 
لهجم�ات تعرضه�ا للخط�ر خصوص�ا عندما 
تكون يف مهده�ا وطور نش�أتها، ومن املتوقع 
أن تتعرض املؤسس�ات التي تتص�دى ملكافحة 
الفس�اد لضغوط م�ن قبل الفاس�دين من أجل 
عرقل�ة نش�اطاتها والضغوط عليه�ا من قبل 
شخصيات نافذة يف الحكومة. حيث حذر رئيس 
الحكوم�ة العراقية حي�در العبادي من محاولة 
ما أسماهم "السياس�يون الفاسدون" تخريب 

جهوده إلصالح الحكومة.

وق�ال عنهم أنه�م "لن يجلس�وا مكتويف األيدي 
بشأن هذه اإلجراءات". معتربا أن بعضهم يلجأ 
إىل القت�ال لحماي�ة مصالحه�م، دون أن يذكر 
اسماء بعينها. داعيا مختلف القوى السياسية 
الن�زاع  لخ�وض  االنج�رار  ع�دم  اىل  واألمني�ة 
الس�يايس.ومن التحديات األخرى يبقى العامل 
الطائف�ي وضغ�ط دول الجوار ع�ى الحكومة، 
والخالفات عى النفط واالرايض مش�اكل أخرى 
تظه�ر حجم التح�دي أمام م�روع االصالح، 
وهناك تس�اؤالت حول االصالح�ات يف حكومة 
اقليم كردس�تان هل س�تبقى بمعزل عن ذلك، 
حي�ث يلع�ب االك�راد دورا مهما يف السياس�ية 
العراقية حي�ث بدأت حكومة إقليم كردس�تان 
الع�راق ببيع النفط بعيدا عن موافقة الحكومة 
املركزي�ة أو استش�ارتها. حي�ث يق�وم االقليم 
بتصدي�ر قراب�ة 17 ملي�ون برميل م�ن النفط 

الخام خ�الل يوليو/تموز امل�ايض. وان االقليم 
يصدر 600 الف برميل من النفط يوميا.

أم�ا عى الصعي�د األمني فان املناص�ب األمنية 
ه�ي األخ�رى عرضة مل�روع االص�الح، حيث 
طالب�ت لجنة االمن والدفاع النيابية العبادي اىل 
اج�راءات اصالحي�ة يف املؤسس�ة االمنية ولكن 
تحديات اإلصالح شاقة ألس�باب عديدة ترتبط 
بتوزي�ع املناص�ب ع�ن طري�ق املحاصص�ة يف 
وق�ت تخوض القوات األمني�ة العراقية املعركة 
ضد تنظيم داعش الذي يس�يطر عى مساحات 

واسعة من االرايض العراقية.

خيارات اإلصالح
إذا ما واجه�ت الحكومة العراقية أية صعوبات 
يف تنفي�ذ حزم�ة االصالح�ات، هن�اك خطوات 
هام�ة يمكن أن تق�وم بها الحكوم�ة العراقية 
للتخفي�ف من حدة الضغ�ط املرتتب عى تنفيذ 

مقرراتها. وهذه تشمل ما ييل:
1. اقن�اع األح�زاب الكبرة بم�روع االصالح 

وانعكاساته االيجابية مستقبال عى الجميع.
2. اجراء تقييم ألداء عمل املؤسسات الحكومية 
وتشخيص مكامن قوتها وضعفها، ودراسة ما 
تقدمه من خدمات و إنذار كل من يعارض هذه 

االصالحات.
3. العمل مع املنظمات الدولية ألس�باب عديدة 
منها ان هذا التواصل يضم العراق اىل االتفاقات 
الدولي�ة التي تناقش قضايا االصالح الس�يايس 
واالقتص�ادي، وهو أمر مهم ج�داً ألمن العراق 
عى املدى البعيد وأسايس للتغلب عى التحديات 

الخارجية.
4. تش�جيع منظمات املجتمع املدني NGO بأن 
تأخذ دوره�ا الحقيقي الذي يق�ع عى عاتقها 

مسؤولية ذلك.
بمكونات�ه  املجتم�ع  ق�وى  ع�ى  5.االنفت�اح 
املتعددة، بحيث يعمل هذا االنفتاح عى تشكيل 
وتبلور الثقافة واألنظمة االجتماعية وتشجيع 
املؤسس�ات واألفراد م�ن أجل تخفي�ف القيود 
ع�ى االع�الم والكش�ف ع�ن ملف�ات الفس�اد 

وحمايتهم.
إن التحديات التي تقف بوجه حزمة االصالحات 
تبدو صعبة، لك�ن بنفس الوقت ف�ان العبادي 
بمروعه االصالحي املدعوم ش�عبيا ومن قبل 
الديني�ة يس�تطيع ان يلع�ب أدوارا  املرجعي�ة 
عام�ة. لذا ينبغي تش�جيع الحكوم�ة العراقية 
عى تش�ديد التزاماتها املعلنة بمحاربة الفساد 
عن طريق امليض قدماً بمساندة شعبية كبرة.

 ماذا قالْت س�فينة مارقة للس�ييس أثناء إلقائِه لخطابِه يف 
احتفالي�ِة مرص الك�ربى بافتتاِح قناة الس�ويس الجديدة؟ 
ومل�اذا وصَل الس�ييس ملوقِع تلَك االحتفالي�ة عى متِن يخت 
املحروس�ة امللك�ي بالذات؟ وكي�ف وملاذا اعت�ذَر أوُل رئيِس 
جمهوري�ٍة مرصّي من املل�ِك فاروق فوق ه�ذا اليخت ذاته 

أثناء نفي امللك إىل ايطاليا؟  
ه�ا هنا بض�ُع التقاطاٍت م�ن وحي تل�ك االحتفالي�ِة التي 

حرضها العديُد من رؤساِء وزعماِء العالم..
يخت املحروس�ة الفاخر الذي يمثُل شاهداً حياً عى التاريِخ 
املرصي القريب بحلوِه وُمرِه ورمزاً وطنياً ش�اخصاً أصبح 
عمرُه اليوم 150 س�نة بالتمام والكمال إذ أسندْت صناعتُه 
س�نة 1863 إىل رشك�ٍة بريطانية كربى ب�إرادٍة َملكيٍة ُعليا 
وبأمٍر مبارش من الخديوي إسماعيل نفسِه واستلمتُه مرص 
بعد عامني يف مثل هذِه األيام من شهر آب أيضاً بعد أن أبحَر 
من لندن صوَب ميناء اإلسكندرية..واملفارقة انَّ املركَب ذاتُه 
أبحَر بالخديوي إس�ماعيل نفس�ِه مع�زوالً عن حكم مرص 
إىل إيطالي�ا الع�ام 1879 وذلك عى يد ابن�ه الخديوي توفيق 
باش�ا..وهو ذاته أيضاً الذي أبح�َر بالخديوي عباس حلمي 
الثان�ي إىل منفاه باالس�تانة برتكي�ا الع�ام 1914.. وأبحَر 
باملل�ك فاروق منفياً إىل ايطاليا إب�ان ثورة 23 يوليو 1952، 
تاركاً حكم م�رص للضباط األحرار أما الس�ادات فقد أبحَر 
باليخت يف أشهر رحالتِه عى اإلطالق يوم أن أقلُه صوَب يافا 

من أجل توقيع معاهدة السالم املشهورة مع إرسائيل..
وللتاريخ..ومن�ُه أيضاً ال بأس أن نتوق�َف قليالً عند حادثِة 
نفي امللك فاروق إىل منفاُه األخر عى متن يخت املحروس�ة 
ال�ذي كان ش�اهداً عى تل�ك الواقع�ة الفريدة ألنه�ا لم تنْل 
نصيبها الكايف من التأمِل رغم ما فيها من الِعظِة والعربة..إذ 
صعَد يومها أوُل رئيٍس لجمهورية مرص اللواء الركن محمد 
نجيب بنفس�ِه عى ظهر يخت املحروسة ليودَع امللك فاروق 
إىل رحلِة الالعودة وأدى لُه التحية العس�كرية مع عيل ماهر 
رئيس الديوان امللكي وعدٍد من ضباط حركة األحرار يف حفِل 

وداٍع مهيب أّدى فيِه حرُس الرف التحية العسكرية للملِك 
املخلوع وأطلقت املدفعية إحدى وعرين إطالقة يف الهواء..

ولندع رسد تفاصيل تلك الحادث�ة للواء الركن محمد نجيب 
كما رواها يف مذكراتِه بوصفِه شاهداً عليها إذ يقول:

"جئ�ُت متأخراً لوداع امللك بس�بب ازدح�ام الطريق وكانت 
املحروس�ة يف ع�رِض البح�ر فأخذُت " لنش�اً " حربي�اً داَر 
بن�ا دورة كامل�ة كم�ا تقت�يض التقاليد البحري�ة وصعدُت 
للمحروس�ة وكان املل�ك ينتظرني..أدي�ُت ل�ُه التحي�ة فردَّ 
عليها..ث�م س�ادْت لحظة صمٍت بددُتها قائ�ال للملك" لعلَك 
تذكُر انن�ي كنُت الضاب�ط الوحيد الذي قّدَم اس�تقالتُه من 
الجي�ش عقب حادث 4 فرباي�ر 1942 احتجاجاً..فردَّ امللك : 
نع�م أذكر.. قلُت لُه: حينئٍذ كنُت مس�تعداً أن أضحَي برزقي 
وبرقبتي يف س�بيلك..ولكن ه�ا أنت ترى الي�وم انني نفيس 
أق�ُف ع�ى رأِس الجي�ش ضدك..ف�ردَّ ف�اروق: إنَّ الجي�َش 
ليس ُملكي وإنما هو مل�ك مرص..ومرص وطني..وإذا كان 
الجيش قد رأى أنَّ يف نزويل عن العرش ما يحقُق ملرص الخر 
فإني أتمنى لها هذا..ثم قال: أنتم سبقتموني بما فعلتموُه 
فيم�ا كنُت أريُد أن أفعله! ث�م أضاف: إنَّ مهمتَك صعبة جداً 
فليس من الس�هل ُحكم مرص..وكانت ه�ذه آخر كلماته..

الحَظ امللك فاروق أنَّ جمال س�الم يحمُل عصاُه تحت ابطِه 
فأم�رُه قائ�اًل :أنزْل عصاَك أنت يف حرضِة َملك " ُمش�را إىل 
ابن�ِه الرضيع امللك أحمد ف�ؤاد الثاني" فاعت�ذرُت منُه عى 

ترصف جمال سالم".
بعد كل ما ش�هدُه يخت املحروسة من أحداٍث كربى عارَص 
فيها الكثر من امللوِك والزعماء الذين توالوا عى ُحكِم مرص 
فإنُه يستحُق بالفعل أن ُيطلق عليِه الصندوق األسود لجميِع 

ه�ؤالِء امللوك والزعماء لِما يمثلُه م�ن ذاكرٍة حية حوَْت بني 
طياتها موس�وعة تاريخي�ة مرتاكمة كتبتها الس�نون عى 
مت�ِن هذا اليخت من ط�وِل ما تهادى فوق بحاِر السياس�ة 

املتالطم األمواج..
وهن�ا ثم�ة التقاطة مهم�ة يمك�ُن اقتناصها م�ن اختيار 
الس�ييس ليخِت املحروسة تحديداً ليكوَن لُه قصب السبِق يف 
الولوج إىل القناة الجديدة ألني أكاُد أجزُم أنَّ ذلك االختيار لم 
يكن عبثاً أبداً فهو من جهٍة أعطى لليخت حظوة مضاعفة 
بتف�ردِه يف أن يك�وَن أول الس�فن التي تلُج قناة الس�ويس 
الجدي�دة.. لكنَّ الس�ييس م�ن جه�ٍة أخ�رى أراَد أن يوصَل 
رس�الة أكثر أهمية من ذلك.. أراَد أن يق�ول : كما دخَل هذا 
اليخت التاريخي الكبر يف هذه القناة الجديدة ها أنذا اليوم 
أدخُل التاريَخ معُه من أوس�ِع أبواب�ه..وانَّ عى هذا التاريخ 
أن يس�جَل أنَّ أوَل يخ�ٍت يس�تحقُّ أن يدخَل قناة الس�ويس 
الجدي�دة ال ب�د أن يحم�َل عى ظه�رِه أول زعي�م بنى هذِه 

القناة ملرص وحقَق لها حلمها املستحيل.. 
ثم�ة التقاط�ة أخرى لم يكن ممكن�اً أبداً أن أراه�ا تمرُّ من 
أمامي من دون أن تصطادها ِشباكي فأثناء خطاب السييس 
ويف الدقيقة 18 منُه تقريباً مرَقْت سفينة محملة بالبضائع 
وس�ط القناة الجدي�دة وأطلقْت صفراً ُمدوي�اً لفَت انتباه 
الجمي�ع..كان صوُت الس�فينِة عالي�اً جداً بالفع�ل لدرجٍة 
جعلت السييس يقطُع كالمُه ويلتفُت صوبها مبتسماً وسط 
تصفي�ٍق وصفٍر من جميع الحارضي�ن وهتافات البعض : 

تحيا مرص فصفَق السييس معهم..
ترى ما الذي قالتُه تلك الس�فينة املارقة وهي تمخُر وس�ط 

القناة أثناء إلقاء السييس ذلك الخطاب؟ 

أظنني س�معُت الس�فينة تكلُم الس�ييس وجميع املرصيني 
بأع�ى صوتها وتق�ول : انَّ الحلَم الذي كان مس�تحيالً قبَل 
عاٍم أصبَح اليوم حقيقة ملموسة ألنكم بزمٍن قيايسٍّ ُملفٍت 
ويف ه�ذا الوقت العصيب بالذات زرعتم بس�واعدكم رشياناً 
حيوياً جديداً سيضخ الحياة لقلِب االقتصاد املرصي..كأني 
به�ا خاطبت الجمي�َع وهي تم�رُق عى عجٍل م�ن أمامهم 
قائل�ة : كف�ى أيه�ا املحتفلون..قوم�وا إىل أعمالكم..انتهى 

وقُت الكالم وأزَف وقُت العمل!
الس�ييس نفس�ُه تكلَم يف خطاب�ِه بفخٍر واعت�زاٍز عن قيمِة 
هذا االنجاز ال�ذي كان اختباراً حقيقياً لقوِة التحمِل والَجلِد 
وتحدي�اً كب�راً نجح�ْت فيِه م�رص أن تحوَل املس�تحيَل إىل 
حقيقة..لك�ن ربما من بني أهم ما قالُه الس�ييس للش�عِب 
وكررُه أكثر من مرٍة يف خطابِه مسترفاً املستقبل القريب: 
انَّ ه�ذِه القن�اة الجديدة خط�وٌة من ألِف خط�وٍة يجب أن 
نمش�يها معاً..رغم أن كث�راً من املش�ككني واملنتقدين ما 
فتئوا يمطروَن السييس بوابل من ِسهامهم النافذة ُمتهمينِه 
بالتمظهر والش�خصنِة ورسق�ِة األضواء والتف�رِد بالحكم 
وادعاِء العظمة..وواضٌح جداً أنَّ الس�ييس حاوَل يف خطابِه 
أن يدف�ع عن�ُه كلَّ تل�ك الُتهم بش�كٍل غر مب�ارش بتأكيدِه 
املتك�رر عى أنَّ َمن بنى هذه القناة الجديدة هي مرص كلها 
ألنها ما كان ممكناً أن ترى النور أبداً لوال س�واعد املرصيني 
لذا فإنَّ خراِت القناة س�تعوُد ملرص كلها أيضاً..وربما لهذا 
الس�بب تحدي�داً أمَر الس�ييس وألوِل مرٍة من�ذ أربعني عاماً 
بأن تحَوَل اإليرادات املالية لقناة الس�ويس إىل حساِب البنك 
املركزي بدالً من رئاس�ة الجمهورية وه�ذا بحدِّ ذاتِه إنجاٌز 

كبٌر أيضاً لو تمَّ بالفعل..
م�ا يهمن�ا هنا م�ن كلِّ ذلك هو اس�تباق يس�تطلُع جدولة 
بالنتائج املفرتضة اآلتية التي تس�تتبُع ذل�ك االنجاز الكبر 
ألنها س�تكون محش�ورًة بكلِّ تأكي�ٍد بني ُحزمت�ي األقوال 
واألفعال..حزمتاِن س�تلزماِن السييس ومرص ال محالة عى 

أن يكونا معاً عى محكِّ غدهما املقبل ..

حممد احلداد
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ظّن كثرون أن تسارع وترة الحراك الدبلومايس مؤخراً، 
يع�د دلي�اًل ع�ى تفاهمات ب�ني الق�وى املؤث�رة باألزمة 
الس�ورية، وتركزت األنظار عى لقاء ع�ادل الجبر وزير 
الخارجي�ة الس�عودي بنظ�ره الرويس الف�روف، غر أن 
املؤتمر الصحفي للوزيرين أظهر عمق الهوة بني الطرفني، 
وأّن صفقات الس�الح لم تتمكن م�ن ردمها، فالجبر أكد 
موقف بالده الثابت بأن ال دور لألسد يف مستقبل سوريا، 
وأنه�ا لن تتع�اون مع النظام يف دمش�ق، ولن تلبي دعوة 
الرئي�س الرويس لتش�كيل تحال�ف عربي ض�د اإلرهاب، 
وشّدد عى أهمية توحيد صف املعارضة السورية لتتطلع 
برؤي�ة واح�دة إىل املس�تقبل، والب�دء بالعملية الس�لمية 
بموج�ب جنيف األول، وبدا واضحاً أن مصر األس�د جزء 

من هذه الخالفات.
الف�روف م�ن جانب�ه ش�دد أن الش�عب الس�وري وحده 
يمكنه تقرير مصر األسد، وأّن القرار حول جميع قضايا 
التسوية، بما فيها إجراءات املرحلة االنتقالية واإلصالحات 
السياس�ية، يجب أن يتخذه الس�وريون أنفسهم، غر أن 
ه�ذا الخ�الف العلني لم يمنع موس�كو م�ن الحديث عن 
اإلع�داد الجتماع موس�ع جدي�د، يجمع مختل�ف القوى 
السياس�ية الس�ورية لتس�وية األزمة يف بالدهم، ويف هذا 
اإلطار استقبلت موسكو رئيس االئتالف الوطني السوري 
املعارض خالد خوجة، وبعد اجتماعه مع الفروف قال إن 
موس�كو ليست متمس�كة بشخص األس�د، إنما بالدولة 
الس�ورية ووح�دة أراضيه�ا والحفاظ عى مؤسس�اتها، 
وش�دد أنه ل�م يعد لألس�د أي دور يف مس�تقبل س�وريا، 
وم�ن جانبه�ا قالت املتحدثة باس�م الخارجية الروس�ية 
إن موسكو ال تدعم األس�د شخصياً، بل الرئيس السوري 
املنتخب رشعياً، وتشهد موسكو مزيداً من املحادثات مع 
ممثل�ني آخرين من املعارض�ة الس�ورية، وبالتوازي مع 
نش�اط موسكو زار وزير الخارجية الس�وري وليد املعلم 
س�لطنة عمان، حيث أكد الجانبان أن الوقت حان لوضع 

حد لألزمة السورية.
تتحرك الدبلوماسية السعودية معتمدة عى نتائج عملية 
"عاصفة الحزم" يف اليمن، وتسعى لتغير املوقف الرويس 
من س�وريا، بينما تتحرك موس�كو لفتح مسار جديد يف 
املس�ألة، غ�ر أن نتائ�ج لقاء وزي�ري خارجي�ة البلدين 
قطعت الش�ك باليقني، حول إمكانية اقتناع الس�عوديني 
بتعويم األس�د من خالل مش�اركته يف تحالف دويل جديد 
واس�ع ملكافحة "داعش"، اليعني ذلك أن روسيا ستجمد 
نش�اطها الدبلوم�ايس بع�د نجاحه�ا الجزئ�ي بإقناعها 
الرياض باستقبال اللواء عيل مملوك، رئيس مكتب األمن 
القومي ومستشار الرئيس األسد، صحيح أن ترسيب خرب 
الزيارة أزعج الرياض، لكنه لم يقطع التواصل السعودي 
الرويس الذي فش�ل بالتوصل إىل اتفاق حول مصر األسد، 
لكنه ل�م يمنع اتفاقهما عى تعزي�ز العالقات يف املجاالت 
كاف�ة ، بديهي أن تس�فر التح�ركات الروس�ية عن توتر 
يعرتي عالقتها بدمش�ق، بس�بب اس�تيائها من ما تعده 
تلك�ؤاً يف محارب�ة الدواع�ش، وكش�ف عن ذل�ك الرئيس 
الرتك�ي قائ�اًل إن بوتني لم يعد متمس�كاً ببقاء األس�د يف 
الحكم، وبمراجعة ترصيح�ات الفروف، فإنها املرة األوىل 
التي تعرتف فيها موس�كو علناً بأن مصر األسد مطروح 
ع�ى ج�دول أعم�ال املحادث�ات م�ع األط�راف اإلقليمية 

والدولية.
يف هذه األثناء تس�تمر يف س�وريا ح�رب بالوكالة، حيث 
يحاول كل طرف ضمان مصالحه، تركيا تسعى ملنع قيام 
كيان كردي عند حدودها مع س�وريا، وواش�نطن تسعى 
لحشد أعداء "داعش"، وروسيا تريد ضمان بقاء ما تبقى 
من النظام والجيش ومحاربة اإلرهاب، األردن يريد جدار 
صد ضد "داعش" عى أن يكون يف األرايض السورية، وإذا 
كان البعض اليرى ضراً يف تقس�يم سوريا، أو انتقالها إىل 
نظ�ام مختلف كلياً، فإن آخرين يرون مخاطر التقس�يم، 
املتمثلة بالخوف من انتقال العدوى إىل باقي دول املنطقة، 
وفيما تس�تمر املحاوالت الروسية لتشكيل حكومة وحدة 
وطني�ة والحفاظ ع�ى األس�د، بينما تؤكد واش�نطن أن 
رحيله وتحديد آلية أو موعد ذلك، هو الخطوة األوىل إلقناع 
املعارضة بإلقاء س�الحها، وإذا كانت موس�كو تحذر من 
انهيار النظام يف حال رحيل رئيس�ه، فإن واش�نطن تؤكد 
أن اس�تمرار الرصاع سيؤدي إىل انهيار النظام، لذلك ال بد 
من اس�تعجال الحل السيايس، ودمش�ق من جانبها ترى 
أنه اليوجد حل سيايس، واألولوية ملواجهة اإلرهاب، بينما 
تط�رح إيران وق�ف إطالق الن�ار، وتدعو لدس�تور جديد 
يتضمن حماي�ة حق الغالبية الس�ّنية واألقلي�ة العلوية، 

وليس معروفاً بعد إن كانت دمشق ستتبنى حالً كهذا.
والخالصة أنه البد من البحث عن تفاهمات سياسية لحل 
األزمة السورية، واليكون ذلك إالّ بالحفاظ عى مؤسسات 
الدولة، ومنح شعبها حرية اختيار من يحكمه، ويستدعي 
ذل�ك وقف كل تدخل خارجي مدعوم من الدول اإلقليمية، 
وإجراء انتخابات نزيهة بإرشاف دويل محايد، ذلك وحده 
يقل�ل مخاطر التقس�يم، أو الوقوع تح�ت نفوذ خارجي 
ب�دأت معامله تتضح، وذلك وحده م�ا يوفر الفرصة لعدم 
س�يطرة الجماع�ات اإلرهابية، "داع�ش" أو من هم عى 
شاكلته، وبديهي أن حل األزمة السورية سياسياً سيكون 
املدخ�ل لحل جميع األزمات اإلقليمية، س�واء يف اليمن أو 
العراق وصوالَ إىل البحرين، اعتماداً عى مخرجات االتفاق 
النووي اإليراني، والتقارب السعودي الرويس غر املكتمل، 
وعجز جانبي الرصاع عن الحس�م العسكري، وعدم قدرة 

أي منها عى تحقيق النرص الناجز.

حازم مبي�ضني 

أجندات متباينة حول سوريا

علي الطالقاين
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رغم م�ا ت�رّدد ع�ن ارتباطها بالنجم الش�اب 
حس�ن الرداد، لكنه�ا تنفي وتعت�رف بأن تلك 
الش�ائعة أغضبتها من دون أن تؤثر في عالقة 

الصداقة بينهما.
النجمة الشابة إيمي سمير غانم، التي حّققت 
نجاحاً كبيراً بش�خصية »هب�ة رجل الغراب«، 
لدرجة أن كثيرات قلدن »اللوك« الذي ظهرت به 
في هذا المسلس�ل، تتحدث إلينا عن مسلسلها 
الجديد، وما قالته للقائمين على برنامج رامز 
ج�الل، وعالقته�ا بش�قيقتها دني�ا ووالديها 
دالل عبدالعزيز وس�مير غانم، وصداقاتها في 
الوس�ط الفني، كما تكش�ف لن�ا حكايتها مع 

الكالب والمطبخ والرياضة.
- ما الذي جذبك للمش�اركة في مسلسل »حق 

ميت«؟
ال�دور مختل�ف عم�ا قّدمته طوال مش�واري 
الفن�ي، فه�و بعي�د ع�ن الكوميدي�ا ويظه�ر 
إمكانات�ي التمثيلي�ة، وال أري�د الخ�وض ف�ي 
تفاصيله، لكنني أجس�د شخصية فتاة تعيش 
قصة حب مع البطل الذي يجس�د دوره حسن 
المواق�ف  م�ن  للعدي�د  ويتعرض�ان  ال�رداد، 
واألزم�ات من خ�الل األحداث، ويش�ارك في 
البطولة صبا مبارك ودالل عبدالعزيز وأشرف 
زك�ي وأحم�د رات�ب، وهو م�ن تألي�ف باهر 
دويدار وإخراج فاضل الجارحي، ويعرض في 
رمضان، كما يناقش العمل بش�كل عام العديد 
من المشاكل التي يتعرض لها الشباب وأتمنى 

أن ينال إعجاب الجمهور.
- كيف س�ارت أجواء التصوي�ر، خصوصاً أن 

والدتك تشارك في العمل؟
هن�اك عالق�ة صداقة تجمعن�ي بمعظم فريق 
العمل، ومنهم حس�ن الرداد. أما بالنس�بة إلى 
والدتي ، فهذه ليست المرة األولى التي نتشارك 
فيه�ا بعمل فني واحد، ب�ل تعاوّنا من قبل في 
فيلم »سمير وشهير وبهير«، والعالقة بيننا ال 

تختلف كثيراً عن طبيعتنا في المنزل.
فرغ�م أن التركي�ز ف�ي العم�ل يجعلن�ا نأخذ 
األمور بجدي�ة أثناء التصوي�ر، إال أننا نتعامل 
في أوقات الراحة كأم وابنتها. وعموماً أشعر 
بالس�عادة بمش�اركة أي ش�خص م�ن أفراد 
أسرتي باألعمال الفنية التي أشارك فيها، ألن 

ذلك يشعرني بالراحة النفسية.
- ه�ل تعتبرين نفس�ك ه�ذا العام 

في منافس�ة م�ع ش�قيقتك دنيا 
الت�ي دخلت الس�باق الرمضاني 

بمسلسل »لهفة«؟
لم أدخل في منافس�ة مع أحد، 
ألن مسلسل »حق ميت« بطولة 
حسن الرداد ولست أنا من تدور 
حوله�ا األحداث الرئيس�ية في 
العم�ل، كما أتمن�ى كل النجاح 
والتوفي�ق لدني�ا ف�ي تجربتها 

الدرامية الجديدة.
أفّض�ل  ال  نفس�ي،  وع�ن 
المسلس�الت  ف�ي  المش�اركة 

التي يتم عرضها في رمضان، 
كما ال أحرص على حجز 

مكان لي كل 
عام في 

الدراما الرمضانية، ومشاركتي العام الماضي 
في مسلس�ل »فيف�ا أطاطا« جاءت لعش�قي 
الش�ديد للفنان محمد س�عد ولرغبت�ي العمل 
معه، وهذا العام أيضاً بسبب إعجابي بالدور.

وأرى أن مسلس�ل »هبة رج�ل الغراب« حقق 
نجاح�اً كبي�راً رغ�م عرض�ه خ�ارج موس�م 
رمض�ان، وله�ذا أصبحت على يقي�ن تام بأن 
النج�اح ال يرتب�ط بوقت عرض معي�ن، وهذا 
أحد األسباب التي تجعلني أشترك بعمل درامي 

واحد في العام.
- تردد أنك رفضت الظهور مع رامز جالل 
ف�ي برنامجه »رام�ز واكل الجو«، 

رغم الصداقة القوية بينكما؟
لم يع�رض عليَّ المش�اركة 
ف�ي البرنامج حت�ى أعتذر 
عن�ه، ألن القائمي�ن عليه 
يعلمون جيداً أنني ال أحب 
المشاركة في تلك النوعية 
من البرامج، وس�بق أن 
طلب�وا مني المش�اركة 
»رام�ز  برنام�ج  ف�ي 
قل�ب األس�د«، لكنن�ي 
برنام�ج  أن�ه  علم�ت 
عن  فاعت�ذرت  مقالب 
وطلبت  به،  المشاركة 
منه�م ع�دم االتص�ال 
ب�ي ثاني�ًة، والموق�ف 
نفسه تكرر مع 
د  ر ا و د إ
م  لعا ا

الماضي في برنامج »في الهوا سوا«، وأرفض 
دائم�اً الظه�ور ف�ي برام�ج المقال�ب، ألنني 
إذا غضب�ت م�ن الموقف الذي يدبَّ�ر للضيوف 
فسأخسر مقّدم البرنامج إلى األبد، وال يمكن 
أن أس�امحه أو أتصالح معه في نهاية الحلقة 

مثلما يحدث.
- وكي�ف تقّيمين تجربتك في مسلس�ل »هبة 

رجل الغراب«؟
قب�ل عرض العمل، لم أكن أتخيل أنه س�يحظى 
باهتم�ام الجمه�ور بهذا الش�كل، ول�م أتوقع 
أنه سيحصد نسب مش�اهدة ضخمة، ليس في 
مصر وحدها ب�ل على مس�توى العالم العربي 
كله، وكانت تجربة مختلفة بالنس�بة إلّي، رغم 
طول مدة التصوير التي استمرت ألكثر من عام 
ونص�ف العام لتصوير الجزءي�ن األول والثاني 
من المسلسل، وكنت قلقة في البداية من فكرة 
تفاعل الجمهور مع العمل، أو أن يصاب بالفشل 
ألنن�ي بذلت فيه مجه�وداً كبي�راً، وحاولت أن 

أُخرج الشخصية بالشكل الذي يرضيني.
- لكن المسلس�ل تعرض للعديد من االنتقادات 
بسبب احتواء أحداثه على عالقات غير شرعية 
وبع�ض التصرف�ات الغريبة عل�ى مجتمعاتنا 

الشرقية، فما تعليقك؟
المسلس�ل مأخوذ من نس�خة أجنبي�ة، وقمنا 
بتعديله بما يناسب عاداتنا وتقاليدنا الشرقية، 
لك�ن كان هناك بعض الخط�وط الدرامية التي 
ال يمك�ن حذفها، ألنه�ا تؤثر ف�ي العمل ككل، 
كم�ا أن العمل لم يحتِو على أي مش�اهد مثيرة 
أو غي�ر الئق�ة، وال يتضم�ن ألفاظ�اً خادش�ة 
للحياء، ب�ل هي مجرد أحداث ُتذكر في س�ياق 
الدراما على لسان الشخصيات، ولم أغضب من 

بع�ض االنتقادات التي ُوجهت إل�ى العمل، ألن 
م�ا يهمني هو ردود أفع�ال الجمهور الضخمة 
التي وصلتني من مختلف أنحاء الوطن العربي، 
والتي أكدت لي إعجابهم بالمسلسل ومتابعتهم 
كل حلقاته وتأثرهم بكل الش�خصيات، وليس 
ش�خصية »هبة رجل الغ�راب« فق�ط... وهذا 

أقوى دليل على نجاح المسلسل.
المنتج�ة  الش�ركة  تع�ّرض  حقيق�ة  وم�ا   -
للمسلس�ل ألزم�ة مالي�ة مما تس�بب في عدم 

استكمال باقي أجزائه؟
الش�ركة التي أنتجت�ه أُغلق فرعه�ا في مصر، 
وهناك ش�ركة أخرى تحّمست للعمل واشترت 
حقوق�ه بغي�ة اس�تكمال باقي أجزائ�ه. ومن 
المفت�رض اس�تكمال تصوير الجزءي�ن الثالث 
والراب�ع بعد عي�د الفطر، وال أعرف األس�باب 
الت�ي أدت إل�ى إغ�الق الش�ركة ول�م أح�اول 
متابع�ة األمر، خصوص�اً أنني كن�ت على ثقة 
بأن المسلس�ل سيكتمل، سواء مع تلك الشركة 
أو غيره�ا، ألنه حقق نجاح�اً كبيراً والجمهور 
ينتظ�ر متابعة باقي الحلق�ات لمعرفة النهاية 
التي س�تصل إليها »هبة رج�ل الغراب« وباقي 

شخصيات العمل.
- وم�ا رأي�ك بتقلي�د بع�ض الفتي�ات »اللوك« 
الخاص بش�خصية »هبة رجل الغراب« وتداول 

صورهن عبر مواقع التواصل االجتماعي؟
وصلتني بعض الصور عبر حس�ابي الشخصي 
على »إنستغرام« وسعدت بها كثيراً، ومعظمها 
كان في غاية الطرافة، ومن بينها لطفلة قررت 
ي�وم االحتفال بعيد ميالدها أن تس�تعين بلوك 
»هب�ة رجل الغ�راب«، وأخرى اس�تخدمته في 
إح�دى الحفالت التنكرية، وفوجئت في البداية 
بمحاول�ة البعض التش�ّبه بش�كل هب�ة، الذي 
يبتعد كل البعد عن مقايي�س الجمال، لكن هذا 
يعبر ع�ن حب الجمهور لها وارتباطه الش�ديد 

بالمسلسل.
وم�ع ت�داول تلك الص�ور بكث�رة عب�ر مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي، تخيل�ت أن�ه يمك�ن أن 
يحّولوا شخصية »هبة رجل الغراب« إلى دمية 
لألطف�ال، ألنن�ي الحظت أن ع�دداً كبي�راً من 

األطفال قد ارتبطوا بالشخصية.
- وما حقيقة خضوع هب�ة لعملية تجميل في 

األجزاء المقبلة؟
ال يوجد أي تغيير في ش�كل هبة، بل إن األجزاء 
الجدي�دة تعتمد على العديد م�ن المفاجآت في 
األح�داث، وأعتقد أن الجزء ي�ن الثالث والرابع 
س�يبهران الجمه�ور أكث�ر م�ن األج�زاء التي 
عرضت على الشاش�ة، ألن هن�اك تغييراً كبيراً 

طرأ على الشخصيات.
- كيف استقبلت ردود األفعال حول فيلم »زنقة 

ستات«؟
لم أتوق�ع النجاح ال�ذي حّققه الفيل�م بمجرد 
عرضه، خصوصاً أنه عرض في توقيت مختلف 
عن المواس�م التي ُيقب�ل فيه�ا الجمهور على 

السينما، مثل موسم العيد أو الصيف.
وأكثر ما أس�عدني، هو اس�تقبالي ردود أفعال 
إيجابية من كل الفئ�ات العمرية، فمثالً وجدت 
إحدى الفتي�ات تخبرني بأنها ش�اهدت الفيلم 
مرتي�ن مع زوجها وابنه�ا، وأيضاً الحظت من 
خ�الل تجربتي الش�خصية أن الفيل�م أحيا من 
جديد فكرة ذهاب األسرة مجتمعة إلى السينما، 

ولم يعد األمر مقتصراً على الشباب فقط.

�

تق�رر بدء تصوير الج�زء الثاني من مسلس�ل "زواج باالكراه"، فى 
بداية شهر سبتمبر المقبل، بعد عرض الثالثين حلقة األولى منه في 

شهر رمضان الماضى على شاشة OSN المشفرة.
وعلم  أنه لن يتم اضافة أي ممثلين جدد فى الجزء الثانى، ولم يعتذر 
اى ممثل عن اس�تكمال دوره فى الجزء الثانى، ومجرد االنتهاء من 
تصوير الجزء الثانى س�يعرض على نف�س القناة التى عرض عليها 
الج�زء األول."زواج باإلك�راه" بطولة زينة، وس�حر رامي، وأحمد 
فهمي، وعمرو رمزي، وفيدرا، ومحسن محي الدين، وفرح يوسف، 
م�ن تأليف أكرم مصطف�ى، وإخراج إيم�ان الحداد، وإنتاج ش�ركة 

"mba"، التي يمتلكها محمود شميس.
وت�دور أحداث المسلس�ل ف�ي إطار اجتماع�ي حول فك�رة الزواج 

باإلجبار.

رحل�ت زوجة الفن�ان الراحل 
نهل�ة  الوه�اب  محم�د عب�د 
القدس�ي الي�وم األح�د، ف�ي 
عم�ان،  األردني�ة  العاصم�ة 
ولم يح�دد بعد موع�د العزاء 

والمكان الذي سيتم فيه.
نهل�ة القدس�ي ه�ي الزوجة 
الثالث�ة ل�� عبد الوه�اب وأم 
الس�فير األردني إلى القاهرة 
عمر الرفاعي، وهي س�ورية 
األص�ل م�ن إح�دى عائ�الت 

مدينة حلب.

تستعد الفنانة ريهام عبد الغفور، 
لتصوير دوره�ا في الجزء الثاني 
م�ن مسلس�ل حدائق الش�يطان، 
وال�ذي س�يحمل عن�وان "عودة 
من�دور"، ومن المقرر أن تجس�د 
ريهام ش�خصية جديدة س�تدخل 

األحداث.
بطول�ة   "2 الش�يطان  "حدائ�ق 
فريال يوس�ف، وأمي�رة العايدي، 
ورياض الخولي، وأحمد س�المة، 
وم�ن تأليف ناصر عب�د الرحمن، 

وإخراج حسني صالح.

 حورية فرغيل تنصح برشب املاء للتغلب عىل موجة احلر 
 

نصحت الفنانة حورية فرغلى جمهورها عبر صفحتها على موقع التواصل االجتماعى فيسبوك 
للتغلب على موجة الحر القاس�ية غير المس�بوقة التى نتعرض لها هذه األيام أن تتناول كميات 
كبي�رة من الم�اء و ليس العصائ�ر. وأضافت حورية قائل�ة: البد من تناول الس�الطة الخضراء 
لتعويض نقص المعادن و االمالح و الحفاظ على معدالت سيولة الدم وهو ما نصحها به ايضا 

أحد االطباء المقربين لها ويدعى وليد موسى. 

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

مال الشعب للشعب موتو يا ...
 قب�ل الي�وم ... وبعد التغيي�ر الذي حصل ف�ي العام 2003 
تناقلت اوس�اط الش�عب )ان مال الش�عب عاد للشعب( ... 
وعل�ى اثر ذل�ك عمت الفرح�ة اطياف ذلك الش�عب قاطبة 
... داخ�ل وخارج العراق ... حت�ى ان الكثير من المغتربين 
عادوا لوطنهم للمس�اهمة في اس�تثماره والمشاركة في 
بنائ�ه جنب�ا الى جن�ب م�ع العراقيين الذين يعيش�ون في 
الداخ�ل ولكن ال�ذي حدث بعد ذل�ك ... ولتفاق�م الظروف 

الراهنة الصعبة ... اضطر اولئن المغتربون للعودة لديارهم  
ف�ي الغربة ... وف�ي هذه المرة غ�ادر معه�م )المهجرين 
والمهاجري�ن( وب�كل تلك االع�داد الكبيرة الت�ي تجاوزت 
االالف بسبب االنقسامات الطائفية ... طلبا لالمن واالمان 

... وابتعادا عن القتل على الهوية !!.
بعده�ا جاء االرهاب ليس�اهم ه�و االخر في زي�ادة اعداد 
القتلى والمهجرين من خالل اس�تحواذه واحتالله لمناطق 

عدي�دة ف�ي العراق ... وعل�ى اثر ذلك تفاقم�ت  االزمة من 
جدي�د .وتفاق�م معها الفس�اد المالي الذي حال بش�كل او 
بأخ�ر على العج�ز الهائل المخيف ف�ي الميزانية الكثر من 
ع�ام ... الى جان�ب االنحدار الرهيب في االس�عار العالمية 
للنفط وال�ذي يعتمد علي�ه العراق  لكونه الم�ورد الوحيد 
لديموم�ة لقمة العي�ش !!.وفي مقابل ذلك ... ووس�ط كل 
تل�ك الظواهر واالزمات نجد البع�ض ال زالوا يعملون على 

اقتسام )الكيكية( ووفق مصالحهم ومكاسبهم الشخصية 
وكأن )م�ال الش�عب( ه�و )ماله�م( وه�م قيم�ون عل�ى 
التص�رف به .وم�ن تلك االمثلة العديدة نخت�ار  ثالثة امثلة 
لحفالت اقتسام )كيكة الشعب( والتجاوز على المال العام 
.. والمث�ال االول ان اعض�اء للحكوم�ة المحلية في احدى 
المحافظات اتاحو النفس�هم الحصول على مبلغ من المال 
حينما  يتوفى قريبا منهم من الدرجة االولى .. وهو امر لم 

يحصل له مثيل في بلد اخر من بلدان الدنيا !!والمثال الثاني 
ان اعضاء اخرين  قرروا تقاسم اموال الجباية بينهم وهي 
اموال تعود للدولة كالضرائب والرسوم وغيرها !!والمثال 
الثالث ان اعضاء في محافظة ثالثة قرروا ش�راء س�يارات 
مصفح�ة لهم بمبالغ خيالية تف�وق المعقول رغم انهم  ال 
يعمل�ون اصال في تلك المحافظة ... ب�ل انهم ضيوف على 

العاصمة او يعيشون في كردستان او عمان !!.

بي�روت: تفوق�ت الفنان�ة روي�دا عطي�ة بأغنيتها 
الجدي�دة "أبو س�مرا" على األغني�ات الجديدة التي 
أطلقها نجوم الفن مؤخراً، وذلك بإس�تفتاء موقع 
"إي�الف"، حي�ث نال�ت "عطي�ة" نس�بة تصويت 
وصل�ت إلى %50.47  يليها وائل كفوري بأغنية 
"كيفك يا وجعي" بنس�بة %24.76، ثم نجوى 
ك�رم بأغنيته�ا "بوس�ة قب�ل النوم" بنس�بة 
%14.11، مايا دياب "غمرني وشد" 6.58% 

وسعد رمضان "ضد النسيان" 4.08%.
وعلى ما يب�دو، فإن الجمه�ور قد تفاعل 
بش�دة م�ع الل�ون الجدي�د ال�ذي قدمته 
عطية التي كّثفت نش�اطها الفني بشكٍل 
الف�ت مؤخراً، فيما جاءت النس�بة التي 

نالته�ا أغنية وائل كفوري ُمفاِجئة إلى حٍد ما نظراً 
النتشار أغنياته وتفاعل الجمهور مع لونه الخاص، 
م�ا يط�رح تس�اؤالت ح�ول اس�تراتيجية كفوري 
الفني�ة. فربما بات جمهوره يحتاج أن يس�مع منه 
ألوان�اً جديدة أو لهجاٍت متنوع�ة أو إيقاعاً يحاكي 

جيل الشباب.
أم�ا المفارق�ة فه�ي التراج�ع الكبي�ر ف�ي نس�بة 
التصوي�ت ألغنيات "كرم" الت�ي اعتادت أن تحصد 
النجاح�ات، األمر ال�ذي يدفعنا لنس�أل كرم مجدداً 
عن سبب ابتعادها عن اللون الذي عشقها الجمهور 
ب�ه، وانجرافها نح�و األغنيات العاب�رة باعتمادها 
على اإلبهار بالصورة واستعراض األزياء بعيداً عن 

مضمون الكلمة واللحن.

إيمي سمري غانم:هذه الشائعة لـم تؤثر يف عالقتي بحسن الرداد...
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رويدا عطية تفوقت عىل كفوري 
وكرم ودياب ورمضان



عبلة كامل تبدأ تصوير 
سلسال الدم 3  

تبدأ الفنانة القديرة عبلة كامل بتصوير أولى المشاهد الخارجية 
من المسلس�ل الدرامي الجديد "سلس�ال الدم 3" أول س�بتمبر 

المقبل بمدينة االنتاج االعالمي.
"سلسال الدم" بطولة عبلة كامل ورياض الخولي وعال غانم 
وأحمد سعيد عبد الغني ومنة فضالي وراندا البحيري ومن 

تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.

والراقص�ة  المغني�ة  ت�ؤدي  أ:  ب  د   � انجيلي�س  ل�وس 
الكولومبي�ة الش�هيرة ش�اكيرا دورا في فيل�م “زوتوبيا” 
للرس�وم المتحرك�ة م�ن انتاج ش�ركة ديزن�ي االمريكية 
الش�هيرة الذي من المقرر أن يعرض عل�ى الجمهور العام 
المقبل.وت�ؤدي ش�اكيرا صوت غزال�ة في الفيل�م وتقدم 
اغنية جديدة بعنوان “جرب كل ش�يء”. وذكر موقع ” ذي 
راب دوت ك�وم” أن هذه هي الم�رة االولى التي تؤدي فيها 

الفنان�ة الفائ�زة بجائزة جرامي صوتا إلحدى ش�خصيات 
فيلم رس�وم متحركة.وس�يناريو وحوار الفيلم الذي كتبه 
ج�اراد بوش ي�دور في مدين�ة كبي�رة للحيوان�ات الثديية 
به�ا عدد م�ن األحياء مثل حي “صحرا س�كوير” )س�احة 
الصح�راء( الراق�ي وحي “تاندرات�اون” المقف�ر. وحبكة 
القصة تدور حول جودي هوبس وهي حارسة عداد ساحة 

انتظار السيارات وتحلم بان تصبح ضابطة شرطة.

كلم�ا بدأ عم�اًل جدي�داً، تربط ش�ائعات الحب 
وال�زواج بينه وبين بطلة العم�ل، ولهذا ارتبط 
اسمه بحكايات حب مع هيفاء وهبي وميريام 

فارس وحورية فرغلي وإيمي سمير غانم. 
النجم حس�ن الرداد يتحدث عن تلك الش�ائعات 
وس�ببها، وس�ّر تأخر زواجه حت�ى اآلن، كما 
يكش�ف حقيقة تصنيف فيلمه الجديد »للكبار 
فق�ط«، وأس�رار المسلس�ل ال�ذي خ�اض به 
منافسات رمضان. وبعيداً عن الفن، يتكلم على 
أوقات فراغه وحبه السفر والبيزنس الذي كان 

أحد أحالمه وحّققه أخيراً.
- ما الذي جذبك في فيلم »زنقة س�تات« حتى 

توافق على بطولته؟
فكرة الفيلم هي التي حمستني للموافقة عليه، 
كم�ا أن لمؤلَف�ي العمل هش�ام ماج�د وكريم 
فهمي طريقتهما الخاصة في كتابة الكوميديا، 
فهم�ا ال يش�بهان أح�داً، باإلضافة إل�ى فريق 
العمل المشارك به، فكل هذه العوامل شجعتني 
على الموافقة عليه، وأثق بأنه سيشكل إضافة 

بالنسبة إلي.
- وما الجديد الذي تقدمه في هذا الفيلم؟

الش�خصية كوميدي�ة وطريقته�ا وتصرفاتها 
وتعاملها م�ع باقي األبط�ال مختلفة، وفكرة 

الفيلم وطريقة عرضه في حد ذاتها جديدة.

- ه�ل أصبح�ت تج�د نفس�ك أكثر ف�ي نوعية 
األدوار الكوميدية؟

قّدم�ت ف�ي الس�ينما أكثر من عم�ل كوميدي، 
خصوص�اً خ�الل الفت�رة األخي�رة، وال أنك�ر 
أنن�ي أحب هذه النوعية م�ن األدوار، وفي هذا 
الفيلم الكوميديا مختلفة وجديدة ولم أستطع 
رفضها، لكنني في الوقت نفس�ه حريص على 

تقديم نوعية األدوار األخرى.
فف�ي الدراما أق�دم كل ع�ام دوراً تراجيدياً أو 
رومانس�ياً، مثل ما قّدمت ف�ي الفترة األخيرة 
ف�ي »آدم وجميل�ة«، و »اته�ام«، و »الدال�ي«، 
وفي الس�ينما أركز على الكوميدي�ا، وبالتالي 
يحدث ت�وازن في نوعي�ة األدوار التي أقدمها، 

فأنا ال أحب التركيز على الكوميديا فقط.
- أصبح�ت بطل األعمال الت�ي تقّدمها، هل لك 

مطالب خاصة؟
أي عم�ل فن�ي أقدم�ه يك�ون جماعي�اً، وف�ي 
دراس�تي تعلمت إب�داء رأيي في كل ش�يء في 
بداي�ة أي عمل، وتكون هن�اك مالحظات حول 

ما هو سيِّئ وما هو جيد.
وقبل أي عمل تكون هناك ورشة بين الممثلين 
والمخرج والمؤلف والمنتج ليبدي كل منا رأيه 
ف�ي كل التفاصي�ل، لكن فور أن يب�دأ المخرج 

التصوير يقود هو العمل.
- وم�اذا عن أغنية الفيلم، ه�ل أصبح ضرورياً 

أن تسبق أغنية دعائية طرح الفيلم؟
ه�ذا لي�س جديداً عل�ى الس�ينما، فمن�ذ أفالم 

األبيض واألسود وهناك أغاٍن لألفالم، والنجم 
الراحل أحمد زكي غّنى في معظم أفالمه، مثل 
أغني�ة »كابوريا«، وغالبية هذه األغنيات كانت 

في شرائط كاسيت بعيداً من األفالم.
وبالنس�بة إلى الوقت الحال�ي، نحن في عصر 
متطّور تغزوه القنوات الفضائية و »يوتيوب« 
ونس�تطيع  اإلجتماع�ي،  التواص�ل  ومواق�ع 
للفيل�م،  دعائ�ي  بش�كل  ذل�ك  كل  اس�تغالل 
خصوصاً إذا كانت فكرته تتطلب ذلك، وبالطبع 
»زنقة ستات« عمل كوميدي خفيف احتاج إلى 

أغنية.
- لكن البعض انتق�د األغنية فور طرحها، فما 

رأيك؟
األغني�ة عادية وال تحمل أي انتق�ادات، فليس 
فيها ما يجعل أحداً يرفضها، وكل ش�خص في 

النهاية حر في رأيه.
- حدثن�ا ع�ن كوالي�س الفيلم مع أيت�ن عامر 

وإيمي سمير غانم ومي سليم ونسرين إمام؟
هن�اك كيمي�اء تجمعن�ي بإيمي س�مير غانم، 
فهي كوميديانة بش�كل كبير، وقد تعاوّنا قبل 
ذلك في عمل كانت ضيفة ش�رف فيه، لكن هذا 
الفيل�م ه�و أول عم�ل طويل يجمعن�ا، وكانت 
الكواليس بيننا مضحكة جداً، وسعدت بالعمل 
معه�ا، واألمر نفس�ه مع باق�ي النجمات، مي 
وأيت�ن ونس�رين، وكذل�ك بيومي ف�ؤاد، فهذا 

الفيلم تحدي�داً تخللته روح المرح، ولم أش�عر 
ب�أي إره�اق أو مل�ل أثن�اء تصويره، ب�ل على 

العكس تماماً.
- خض�ت الس�باق الرمضاني بمسلس�ل »حق 

ميت«، فماذا عنه؟
كن�ت أبح�ث ع�ن فك�رة لمسلس�لي الجدي�د، 
فوج�دت فك�رة ه�ذا المسلس�ل، وعملنا على 
كتابتها إلى أن تم االستقرار على باقي األبطال 

المشاركين به، ثم بدأنا عملية التصوير.
- إلي أي نوعية ينتمي هذا العمل؟

هو مسلسل اجتماعي، وأنا أعشق هذه النوعية 
من األعمال التي تتحدث عن عالقات إنسانية 

واجتماعية، والعمل قريب من األسرة 
ويشعر من يشاهده وكأنه ينتمي 

إلى أبطاله. وع�ادًة تضم هذه 
النوعي�ة من األعم�ال أكثر 

م�ن ش�ق، فإل�ى جان�ب 
اجتماعي�اً، ه�و  كون�ه 

تشويقي و »أكشن«.
- لماذا تم تغيير اسم 
من  أكثر  المسلس�ل 

مرة؟
بالفعل ت�م تغييره 
م�رة،  م�ن  أكث�ر 
ف�ي  لرغبتن�ا 

الحصول على االس�م األنس�ب ألحداثه، والذي 
يلي�ق به أكثر، لذلك اخترن�ا »حق ميت« ليكون 

االسم النهائي له.
- هل حّددت عملك المقبل بعد »حق ميت«؟

هن�اك فيل�م س�ينمائي ح�ّددت اإلط�ار ال�ذي 
س�أقدمه به، لكنني ما زلت أبحث عن سيناريو 
جيد ل�ه، يكتب بالطريقة الت�ي أرغب بها، كما 
أقرأ س�يناريو أكثر من عمل، إال أنني لم أحسم 

أي أمر حتى اآلن.
- ه�ل هن�اك ش�خصية بعينه�ا تطم�ح ف�ي 

تقديمها؟
م�ن الش�خصيات الت�ي أرغ�ب ف�ي تأديته�ا، 
اإلنس�ان المصاب بإعاقة ذهنية، أريد تقديمها 

بشكل جيد، فهي شخصية تستهويني.
- وم�اذا عن األقاويل التي رّددت وجود ارتباط 
بين�ك وبي�ن إيم�ي س�مير غان�م ف�ي الفت�رة 

األخيرة؟
هذا الكالم أُطلق علينا نظراً إلى مشاركتنا معاً 
في أوبريت »مصر قريبة«، وكذلك لتعاوننا معاً 
في فيلم »زنقة ستات«، ومسلسل »حق ميت«، 
ف�كل ذلك دف�ع البعض إل�ى ترديد ه�ذا الكالم 

العتقادهم بأن هناك عالقة حب تجمعنا.
- لم�اذا تط�اردك ه�ذه الش�ائعات، ه�ل لديك 

تفسير لذلك؟
ال أعرف أس�بابها، لكنني أعتق�د أنها تعود الى 
كثرة التركيز معي في موضوع الزواج، ويشغل 
موعد زواجي البعض نظ�راً إلى عدم ارتباطي 
حتى اآلن، وفي الوقت نفس�ه هي مادة دسمة 
بالنسبة إلى الصحافة وتتداولها باستمرار ألن 
هن�اك جمهوراً يح�ب مثل هذه األخب�ار، لذلك 
تنتشر بكثرة ومن دون توقف، بل تزيد مع كل 
عمل فني جديد أستعد لدخوله مع النجمة التي 

تشاركني بطولته.
- لم�اذا أقدم�ت أخيراً على إنش�اء مش�روعك 

الخاص وهو أحد الكافيهات؟
كنت أود أن يكون لي مشروع خاص منذ فترة 
طويلة، لكن جاءت البداية عندما حدثني صديق 
لي عن�ه فوافقت عل�ى الفور، وبدأن�ا التنفيذ، 

وأعتبره أحد أحالمي التي حّققتها.

وافقت الفنانة نيللي كريم على المش�اركة في الموس�م 
الثان�ي م�ن برنامج " يال نرق�ص " والمش�اركة بلجنة 

التحكيم لتقييم المتسابقين.

وأكدت "نيللي" أن عشقها للرقص، خاصًة رقص البالية 
دفعها لتكرار هذه التجربة مرة أخرى، موضحة أنه نوع 

راق.

�

رفضت الممثلة رانيا يوسف الحديث غن خالفها مع المنتج عاطف كامل، مشيرة الى انها ستلجأ 
للقضاء لحل هذه القضية بعدما وضع اسمها في تتر المسلسل بعكس ما تم االتفاق عليه.

كانت يوسف قد اشترطت تعويض مادياً كبيراً )حوالي مليون جنيه( لتتراجع، اال ان كامل كان 
قد اشار مسبقاً الى انه لن يدفع أكثر من )500 ألف جنيه(.

م�ن جهة ثاني�ة قامت محكمة النق�ض بتأييد الحكم الص�ادر عن محكمة جنح مس�تأنف ضد 
الممثلة المصرية رانيا يوس�ف، الذي يقضي بتغريمها 20 ألف جنيه باإلضافة إلى إلزامها بدفع 
تعوي�ض مؤقت للمدعي بالحق المدني قدرة 10 آالف وواحد جنيه، وذلك بعد أن س�ّبت طليقها 

عبد الحكم مصطفى على مواقع التواصل اإلجتماعي.
يذك�ر أّن عب�د الحكم مصطف�ى قد رفع دعوى ضد طليقته رانيا يوس�ف، يتهمها فيها بالس�ب 
والتش�هير بسمعته، خصوصاً بعد أن ألقت عليه اإلتهام بسرقة 2 مليون جنيه منها، األمر الذي 
جع�ل المحكم�ة تصدر حكماً بتغريم رانيا يوس�ف 20 ألف جنيه زائ�د تعويض مؤقت قدره 10 

آالف وواحد جنيه.

كش�فت الفنان�ة دان�ا حم�دان من 
خالل حس�ابها الخاص على موقع 
تويتر عل�ى إنتظارها عرض فيلمها 
الجدي�د "س�عيكم مش�كور" خالل 
الفت�رة القادم�ة والت�ي ُيش�اركها 
بطولت�ه دين�ا وع�دد م�ن الوجوه 
"فيل�م  قائل�ة:  وغ�ردت  الجدي�دة 
سعيكم مش�كور قريبا إن شاء الله 

تأليف وإخراج عادل أديب".
وأضافت: "للناس اللي بتسأل الفيلم 
كومي�دي تأليف وإخراج عادل اديب 

وبيضم مجموعة من الوجوه".

حق�ق كلي�ب المط�رب محم�د حماقي 
الجدي�د “أجمل يوم” نس�بة مش�اهدة 
عالي�ة على موقع “يوتي�وب” العالمي، 
حي�ث تج�اوز ع�دد مش�اهديه ال�1.5 
أي  الس�بت،  الي�وم  مش�اهدة  ملي�ون 
ف�ي أقل م�ن أربع أيام على نش�ره على 
األلب�وم  “حماق�ي”  االنترنت.وط�رح 
الجديد “عمره ما يغي�ب” بالتعاون مع 
ش�ركة نجوم ريك�وردز، وتع�اون في 
الكليب م�ع المخ�رج األمريك�ى مارك 
كالس�فيلد، وت�م تصويرها ف�ي مدينة 

لوس أنجلوس األمريكية.

رحل�ت زوجة الفن�ان الراحل 
نهل�ة  الوه�اب  محم�د عب�د 
القدس�ي الي�وم األح�د، ف�ي 
عم�ان،  األردني�ة  العاصم�ة 
ولم يح�دد بعد موع�د العزاء 

والمكان الذي سيتم فيه.
نهل�ة القدس�ي ه�ي الزوجة 
الثالث�ة ل�� عبد الوه�اب وأم 
الس�فير األردني إلى القاهرة 
عمر الرفاعي، وهي س�ورية 
األص�ل م�ن إح�دى عائ�الت 

مدينة حلب.

نوال الزغبي تطرح صورة غالف ألبومها اجلديد
نش�رت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل اإلجتماعي 

صورة غالف ألبومها الغنائي الجديد "مش مسامحة".
ألبوم "مش مسامحة" يتضمن 11 أغنية باللهجتين اللبنانية والمصرية.

يذك�ر أن الزغبي تقوم حالي�اً يتصوير أغنية "يا جدع" التي هي إحدى أغنيات ألبومها الجديد، في 
روماني�ا م�ع المخرج اللبناني جو بو عي�د ، األغنية من كلمات محمد البوغ�ة وألحان محمد عبد 

المنعم. ومن المتوقع طرح األلبوم في األسواق قريبا.

مال الشعب للشعب موتو يا ...
 قب�ل الي�وم ... وبعد التغيي�ر الذي حصل ف�ي العام 2003 
تناقلت اوس�اط الش�عب )ان مال الش�عب عاد للشعب( ... 
وعل�ى اثر ذل�ك عمت الفرح�ة اطياف ذلك الش�عب قاطبة 
... داخ�ل وخارج العراق ... حت�ى ان الكثير من المغتربين 
عادوا لوطنهم للمس�اهمة في اس�تثماره والمشاركة في 
بنائ�ه جنب�ا الى جن�ب م�ع العراقيين الذين يعيش�ون في 
الداخ�ل ولكن ال�ذي حدث بعد ذل�ك ... ولتفاق�م الظروف 

الراهنة الصعبة ... اضطر اولئن المغتربون للعودة لديارهم  
ف�ي الغربة ... وف�ي هذه المرة غ�ادر معه�م )المهجرين 
والمهاجري�ن( وب�كل تلك االع�داد الكبيرة الت�ي تجاوزت 
االالف بسبب االنقسامات الطائفية ... طلبا لالمن واالمان 

... وابتعادا عن القتل على الهوية !!.
بعده�ا جاء االرهاب ليس�اهم ه�و االخر في زي�ادة اعداد 
القتلى والمهجرين من خالل اس�تحواذه واحتالله لمناطق 

عدي�دة ف�ي العراق ... وعل�ى اثر ذلك تفاقم�ت  االزمة من 
جدي�د .وتفاق�م معها الفس�اد المالي الذي حال بش�كل او 
بأخ�ر على العج�ز الهائل المخيف ف�ي الميزانية الكثر من 
ع�ام ... الى جان�ب االنحدار الرهيب في االس�عار العالمية 
للنفط وال�ذي يعتمد علي�ه العراق  لكونه الم�ورد الوحيد 
لديموم�ة لقمة العي�ش !!.وفي مقابل ذلك ... ووس�ط كل 
تل�ك الظواهر واالزمات نجد البع�ض ال زالوا يعملون على 

اقتسام )الكيكية( ووفق مصالحهم ومكاسبهم الشخصية 
وكأن )م�ال الش�عب( ه�و )ماله�م( وه�م قيم�ون عل�ى 
التص�رف به .وم�ن تلك االمثلة العديدة نخت�ار  ثالثة امثلة 
لحفالت اقتسام )كيكة الشعب( والتجاوز على المال العام 
.. والمث�ال االول ان اعض�اء للحكوم�ة المحلية في احدى 
المحافظات اتاحو النفس�هم الحصول على مبلغ من المال 
حينما  يتوفى قريبا منهم من الدرجة االولى .. وهو امر لم 

يحصل له مثيل في بلد اخر من بلدان الدنيا !!والمثال الثاني 
ان اعضاء اخرين  قرروا تقاسم اموال الجباية بينهم وهي 
اموال تعود للدولة كالضرائب والرسوم وغيرها !!والمثال 
الثالث ان اعضاء في محافظة ثالثة قرروا ش�راء س�يارات 
مصفح�ة لهم بمبالغ خيالية تف�وق المعقول رغم انهم  ال 
يعمل�ون اصال في تلك المحافظة ... ب�ل انهم ضيوف على 

العاصمة او يعيشون في كردستان او عمان !!.

حسن الرداد: كيمياء جتمعني بإيمي سمري غانم  

فيفي عبده ترقص يف الساحل 
الشاميل بمرص

 
تع�ود الفنانة والراقصة فيفي عبده للرقص اليوم الس�بت كضيف ش�رف في 
إحدى حفالت الس�احل الش�مالي، لتك�ون بذلك قد رجعت ال�ى الرقص للمرة 

األولى بعد غياب طويل عن الحفالت الجماهيرية.
يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الفنية كانت في شهر رمضان الماضي، حيث 
عرض لها مسلس�الن هما “يا أنا يا انتي” مع س�مية الخش�اب والذي دارت 
أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصيتين كوميديتين، تربطهما 
عالقة صداقة قوية منذ الصغر، وفجأة تقعان ضحية لعملية نصب واحتيال 
بس�بب اختالفهما الدائم، ورغم الصداقة القوية الت�ي تجمعهما، إال أن هذا 

عالم الفن

نيليل كريم تستعد للموسم الثاين من "يال نرقص "

شاكريا تؤدي صوت غزالة يف فيلم رسوم متحركة



     هند جودات جودة 
يراقب شفاههم، يعرف أن شيئا يخرج من تلك الحركات 
التي تتأرجح بها وتتشّكل، تتكّور مرة ، تنفتح، تنغلق، 
أو تنضغط فيما بينها األس�نان التي ربما تضغط على 

اللسان في أخرى!
ه�و أمام المرآة يجّرب أن يفعله�ا دون أن يعي كنه ما 

تعنيه!
الصم�ت لديه خارٌج عن إرادته، هو فمه الذي يس�كنه 
لس�اٌن عاجز، يقع خلفه واد سمٍع ال يجري فيه صوٌت 

وال صدى!
قبل عدة أيام أخذه والده في زيارٍة لطبيب مختص، ذلك 
كان ضمن سلسلة محاوالٍت متعددة امتّدت عبر وعيه، 
إليجاد رواق واحد يمكن أن يمّر فيه خيط صوت، دون 

جدوى!

يحاول بهمهماته الخروج من قمقم قهره تجاه كل ما 
ال يس�معه! بالسبابة يشير إلى ما يريد، بمالمح وجهه 
يح�اول رس�م رغباته، بغض�ب مفتوح على ش�رفات 

صوت عصبيٍّ بدائّي النبرة، كوحٍش ُيذبح!
يضي�ق أحيان�اً، يثور على نفس�ه، يرى في كل ش�يء 
حوله ما قد يثير الغضب، يمس�ك بأقرب شيء ويطيح 
به أرضاً، يهش�مه، يالحظ حركات أيديهم تجاه آذانهم 
، تحدي�دا ه�ذه الفتح�ات، هو ال يش�عر بها، م�ا الذي 
يحاول�ون فعله حين يضعون بطون أكفهم هناك؟ وال 

يجد عقله اإلجابة؟
يدف�ع بالمزيد من األش�ياء تج�اه األرض، أّمه تواصل 
إغ�الق أذنيها ووال�ده يقترب منه، بس�بابته المحذرة، 

المترّنحة ذات اليمين وذات اليسار..
هذه اإلش�ارة تخفق في وجهه كلما فعل ما يس�تدعي 

انعق�اد حاجب�ي وال�ده! يحن�ي رأس�ه ويعي�د الطبق 
إل�ى رّفه الذي ب�دوره يراقب أيضا ولكن بب�الدٍة دائماً 

وبخرس أيضا كل ما يحدث هنا!
“ليس بال�كالم وحده تعلن عن اإلنس�ان فيك”، وليس 
الصوت وحده يش�ّكل إعالناً عن اإلب�داع في الطبيعة، 
فالش�مس تس�قط في قاع البح�ر دون صوٍت وتخرج 
من رحم الليل دونه..هو وجد في المركز التأهيلي الذي 

التحق به مؤخراً شيئا يجذب حواسه كمغناطيس!
اكتشف الريش�ة واأللوان واس�تفزاز البياض، وحمله 
عل�ى العدو بالريش�ة فوق مس�احات بيض�اء لجعلها 
مخلوقة غير عاجزة عن الس�مع والكالم وربما البكاء 

والحلم!
لديه اآلن أن يبصر، يلمس، يتنّفس، يتذّوق، فلس�انه له 

فوائد أخرى سوى الثرثرة..

يت�رك للذاك�رة أن تقذفه تجاه غضب�ه العتيق، تواصل 
ابتس�امته اتس�اعها، أصابعه صارت تتق�ن فن الكالم 
ال�ذي يجهل�ه فمه وذاكرت�ه، بخطوط�ه وألوانه صار 
يرّص�ع الفراغ بمعاٍن ال تس�تطيع اللغة أن تعّبر عنها، 

فقط، وفقط ريشته ما تفعل!
إحساس�ه المفقود بالصوت، جعل صرخة روحه على 
ال�ورق كحّدة البرق في كش�ف اللون الرم�ادّي للغيوم 
أو اس�ودادها، ورغم غياب الرعد عن حواسه، لم تغب 

ألوان المطر وال أقواسه الملونة.
يبتس�م لنفس�ه من جديد، ينطلق تجاه مرآة مرس�مه 
الخاص ال�ذي جهزه له أبوه، ينظر بثقة تجاه معالمه، 
يخرج لسانه مداعبا، يكّور شفتيه من جديد، يفتحهما، 
يضغط على اللس�ان، يحركه به بين شفتيه ويضحك، 

يضحك ، يضحك.

ال يق�دم الروائ�ي المصري به�اء طاهر 
ف�ي كتابه “ف�ي مديح الرواي�ة” جديدا 
من حيث المحتوى، باس�تثناء المقدمة، 
فالكتاب جهد تجميع�ي لمقاالت كتبها 
س�ابقا، عالوة على أنه يتقاطع بش�كل 
كبير مع كتاب�ه “أبناء رفاع�ة: الثقافة 
والحري�ة”، بل ويحي�ل القارئ عليه في 
م�ا يتعلق بتراجع الثقاف�ة المرتبط بما 
يتح�دث عنه م�ن تراجع ل�دور الرواية 

التفاعلي االجتماعي.
أحمد الحاج أحمد 

كتاب بهاء طاهر “ف�ي مديح الرواية”، 
يتشارك مع كتابه “أبناء رفاعة: الثقافة 
فالكتاب�ان  التبوي�ب،  ف�ي  والحري�ة”، 
يحتويان قس�ما تحت عنوان “عبرات”، 
بل إنن�ي أكاد أقول: م�ن الممكن وضع 
ه�ذا الكتاب “في مدي�ح الرواية” ضمن 
محتويات كتاب “أبن�اء رفاعة: الثقافة 
والحرية”، في سياق الحديث عن تراجع 
الثقافة وفعلها، كما يسميها، وإن كنت 

أفضل تسمية: األدب بدال من الثقافة.
وف�ي ما عدا الحنين الج�ارف إلى عصر 
التفاع�ل األدب�ي ال�ذي يغم�ر الكت�اب 
والكاتب، واالرتباط الشديد بالمضمون 
الروائ�ي دون غيره م�ن عناصر اإلبداع 
األدبي، وس�رد األحداث وذاكرة الروائي 
الكات�ب المس�يطرة، تتوزع تس�اؤالت 
دون إجاب�ة بي�ن دفت�ي الكت�اب ح�ول 
أس�باب تراجع الس�لوك الثقافي، يمكن 
إرجاعها إلى كتاب “أبناء رفاعة: الثقافة 
والحري�ة”، ل�ذا وج�ب التس�اؤل: لماذا 
نش�ر هذا الكتاب؟ وما الذي يضيفه إلى 
المكتب�ة العربية؟ وأين اعتب�ار القارئ 

لدى المؤلف والناشر؟
ال أعتقد أن النش�ر كان مبنيا على رؤية 
واضح�ة ل�دى المؤلف، وأج�زم بأنه لم 
يك�ن واردا في حس�ابات الناش�ر، على 
اعتب�ار أن النش�ر والتأليف يس�تهدفان 
تقدي�م الجدي�د للق�ارئ، حتى ل�و كان 

المنه�ج تجميعي�ا، األم�ر ال�ذي يضعنا 
أمام مس�ألة تراجع الفعل الثقافي التي 
يطرحها المؤلف، فه�و يتناقض مع ما 
يطرحه، ويم�ارس الفعل غير التراكمي 
بش�كل واضح، وهذا ما يظهر جليا في 
بق�اء الكاتب داخل دائ�رة زمنية انتهت 
ال  مناهجه�ا،  وتغي�رت  مصطلحاته�ا 
يحكم�ه في ذل�ك إال الحنين والتس�اؤل 
العاتب، ليتوافق مع م�ا يقدمه من آراء 
انطباعي�ة ح�ول روايات تعل�ق بها في 
صغ�ره، مبعدا أي طريق نح�و المناهج 
الن�ص  تن�اول  ف�ي  الحديث�ة  العلمي�ة 
وتش�ريحه، إال أن ما صدمني أكثر خالل 
رحل�ة البح�ث اإللكتروني�ة ع�ن أصداء 
الكت�اب، انش�داد الق�راء إل�ى أس�لوب 
الكتاب السهل والقريب إلى النفس، كما 
عبروا في تعليقاتهم على صدوره، األمر 
الذي يؤش�ر على أزمة مكتملة الجوانب 
تتمثل في أزمة القراءة بأركانها الثالثة: 

المؤلف والناشر والقارئ.
الكت�اب جه�د تجميعي لمق�االت كتبها 
فع�ل  ع�ن  الحدي�ث  س�ابقاإن  طاه�ر 

الرواي�ة االجتماع�ي وأهميت�ه وقدرته 
عل�ى التأثي�ر، ال ينبغ�ي أن يك�ون ف�ي 
إطار الحنين والعتب والتس�اؤل ومديح 
الماضي فقط، بل كان من الواجب على 
روائي مهّم أن يش�خص األس�باب التي 
تق�ف وراء ذلك بش�كل علمي، ويس�بر 
أغوار الفعل األدبي في محيطه، وتأثير 
المحي�ط فيه، فنح�ن أحوج م�ا نكون 
إلى تشخيص أس�باب تراجع هذا الفعل 
وتفني�د األس�باب والبناء عل�ى النتائج 
بش�كل تراكمي يقود إل�ى زحزحة هذا 
الواقع عن جموده، أم إننا فقدنا القدرة 
على تحديد ما نريد حتى في ما ننش�ره 

ونريد إيصاله إلى القارئ؟
إن الروائ�ي المتص�ل بالمجتمع اتصاال 
وثيق�ا، م�ن حي�ث قدرت�ه عل�ى بن�اء 
مجتم�ع متخي�ل م�ن صن�ع مخيال�ه 
الروائ�ي لق�ادر عل�ى تش�خيص العلل 
المجتمعي�ة وط�رح ص�ور متخيلة عن 
المجتم�ع اإليجاب�ي، تح�رض الق�ارئ 
على التفكي�ر فيها ومحاول�ة الوصول 
إليها. وهذا ال يعني تحديد مهمة اإلبداع 

الروائ�ي في إط�ار التغيي�ر المجتمعي، 
بقدر ما يعني ضرورة تجاوز المبدع لما 
هو قائم، خاصة إذا كان السائد معطوبا 
وبحاج�ة إلى اإلصالح، ف�إذا كان قادرا 
عل�ى ذلك ف�ي العمل الروائ�ي، فاألولى 
أن يقدر عل�ى ذلك إذا تص�ّدى إلى إنتاج 
عمل فك�ري نقدي، يقوم عل�ى التقرير 

ودراسة الواقع وتقويمه.
بقي أن نش�ير إل�ى التباع�د الكبير بين 
العن�وان الذي يحمل في تركيبه الحديث 
ع�ن الرواي�ة كجن�س أدبي، حت�ى وإن 
كان م�ن ب�اب المديح، وبي�ن المحتوى 
الذي يسرد عددا من الروايات المرتبطة 

إال،  لي�س  وش�عوره  المؤل�ف  بتوج�ه 
فه�و ف�ي القس�م األول ال�ذي عنون�ه 
ب�”روايات” يتح�دث عن روايات نجيب 
محفوط التي تعرض فيها إلى الحضارة 
الفرعونية، وآخر م�ا كتبه من قصص، 
ث�م رواي�ة فوزي�ة أس�عد “مصري�ة”، 
زف�زاف،  لمحم�د  عي�ش”  و”محاول�ة 
و”عمارة يعقوبيان”، و”مس�ك الغزال” 
لحن�ان الش�يخ، وثالث رواي�ات أخرى، 
لينتق�ل في قس�م “عبرات أخ�رى” إلى 
الحديث عن أش�خاص ف�ي ذاكرته هم: 
فتحي غانم وعبدالفتاح الجمل ولطيفة 

الزيات وأحمد صالح مرسي.

ألــــــوان

 يف مديح الرواية إنتاج ما ال حاجة إليه

داعش.. النشأة والتوظيف
 

يش�تمل كتاب “داعش: النش�أة والتوظي�ف” لمؤلفه اإلعالمي 
أسعد العزوني والصادر حديثا عن دار “دجلة للنشر والتوزيع”، 
في عّم�ان، على جملة من الوقائع والرؤى التي تعنى بنش�أة 
التنظي�م اإلرهاب�ي. ويتتبع ، ممارس�ات داع�ش البعيدة عن 
اإلس�الم في التنكيل باألقليات غير المسلمة، وسبي نسائها 

وبيعهن في سوق النخاسة.
ويس�تعرض الكتاب الكثير من جرائم داعش اإلرهابية في 
المنطقة، الفتا إلى أن كل هذه الممارسات تؤشر على دور 
وظيف�ي في تخريب المنطقة وتقس�يمها وفق ما ورد في 

مشروع الشرق األوسط الكبير الذي وضعه المستشرق بيرنارد لويس، 
مثلم�ا يدلل على أن داعش هي أداة ألجهزة س�رية نس�قت في ما بينه�ا لتخريب المنطقة 

العربية وتقسيمها.

مزامري احلجر
 

ص�درت حديثا عن منش�ورات االختالف بالجزائر ومنش�ورات ضفاف ف�ي لبنان، رواية بعن�وان “مزامير 
الحجر” للكاتب الجزائري محمد جعفر، وتقع الرواية في 344 صفحة من القطع المتوسط.

يعالج الكاتب في روايته أزمة المثقف في تلك الفترة والتي ال تكاد تختلف عن الراهن وما نعيشه اليوم من 
تعقيدات بعد المّد اإلس�المي وتأثيراته الحاصلة على الفرد والمجتمع، وأن الواقع المخيف جعل المثقف 

رهن المبدأ والواقع.
الرواية تتضمن صوتين، صوت الراوي من خالل مذكراته وصوت الكاتب الذي حصل على هذه المذكرات 
بعد س�نوات من مقت�ل البطل، وبين الواقع الش�خصي واليومي للبطل من خ�الل مذكراته وبين الواقع 

المفترض والمتخيل الذي يقحمنا فيه الكاتب لنعالج مسألة الكتابة التاريخية كضرورة وكجمالية.
محمد جعفر روائي وشاعر جزائري، كتب في مجال الشعر والقصة القصيرة والرواية، إال أنه استقر في نهاية المطاف على 

كتابة الرواية، صدرت له “العبور على متن الحلم”، و“طقوس امرأة ال تنام”.
أما في مجال الرواية فقد صدرت روايته األولى بعنوان “ميدان السالح”، وأتبعها مؤخرا برواية “هذيان نواقيس القيامة”. 

عل�ى بس�اط الثقاف�ة واألدب والسياس�ة التقيا. كان 
الزم�ان بداية التش�وف للنهضة الثقافية في س�وريا، 
والمكان بيت اإلعالمية عبلة الخوري في دمشق، طال 
اللقاء والس�جال الثقافي س�ت س�نوات، حت�ى اقتنعا 
ب�أن كالً منهم يصل�ح رفيقاً لآلخ�ر، فتزوجا. تلك هي 
بداية رفقة ستين عاماً من حياة علي أحمد سعيد إسبر 
)أدوني�س(، وزوجته خالدة الصالح )ش�قيقة س�نّية 

زوجة محمد الماغوط(.
جاء ابن قرية القصابين في ريف الالذقية إلى دمش�ق، 
بعد تجارب ثقافية قصيرة في الالذقية، حيث كان يكتب 
الشعر وينش�ره في إحدى مجالتها باس�م »أدونيس« 
الذي اختاره لنفس�ه، بعد أن قرأ أس�طورة ذلك النصف 
إله اليوناني الفينيقي الذي يرمز إلى الجمال والعش�ق، 
وكان فت�ى الالذقي�ة قد ض�اق ذرعاً ب�ازدراء أصحاب 
الصح�ف والمجالت ف�ي المدينة ألش�عاره، التي كان 
يواظب على كتابتها وإرس�الها إليه�م، فال تلقى منهم 
اهتماماً، لكنه بعد أن عثر على تلك األس�طورة، قرر أن 
يوقع قصائده بذلك االس�م، خصوص�اً أنها في األصل 
أس�طورة فينيقية، ستربطه بالجذور التي ينتمي إليها 
فكرياً، جذور حزبه، الحزب القومي الس�وري، وكانت 
مفاجأته كبيرة حين نش�ر النص، وأتبعه بآخر فنشر، 
واستدعي إلى المجلة، ولما رآه صاحبها فوجئ به أشد 
المفاجأة، فلم يكن يتوقع أن ذلك االس�م األس�طوري 
الغامض المغري في ذلك الوقت، س�يكون لذلك الشاب 

ذي السبعة عشر عاماً.
إلى دمش�ق س�بقته ش�هرة االسم، وش�هرة قصائده، 
عندم�ا يّم�م نحوه�ا، وكان عائ�داً لت�وه م�ن الخدمة 
العس�كرية، وفي طريقه لاللتح�اق بالجامعة، وكانت 

الفت�اة الش�ابة المتقدة ذكاء وحس�اً أدبي�اً، طالبة دار 
المعلمين في دمشق، قد قرأت تلك القصائد وأخذت بها 
وباالس�م البراق يلم�ع تحتها، كان بي�ت المذيعة عبلة 
خ�وري يومئٍذ، قبلة للمثقفين والقوميين الس�وريين، 
فانفت�ح أم�ام أدوني�س، وأم�ام البنت الذكي�ة خالدة، 
وشيئاً فش�يئاً تكش�فت لذلك الش�اعر الحالم المتمّرد 
على كل ش�يء، قوة عقل تلك الفتاة، وأس�رته رزانتها 
ودق�ة أفكاره�ا، فرأى فيها ما يمكن أن يس�اعده على 

أعب�اء ثورت�ه األدبية التي ب�دأ يستكش�ف اتجاهاتها، 
ورأت هي فيه مش�روع ش�اعر كبير وثوري من طراز 
رفيع، فس�لمته زمامه�ا، وتبعته في مذاهب�ه التي لم 
يكن يعرف إلى أين س�تقوده، لكنه يعرف شيئاً واحداً، 
أنه�ا ينبغي أن تزعزع كل ش�يء، وتتجاوز كل الحدود 

والخطوط الحمر.
في بيروت ُفتحت لهما أبواب الثقافة على مصراعيها، 
وارتميا معاً فيها بإخالص واجتهاد، ال نظير له، دراسة 

وإبداع�اً وتنظي�راً. ففيها أكمال دراس�تهما الجامعية، 
وفيها انخرطا في التجربة الثورية لمجلة »شعر« التي 
اجتمع فيها قادة ألوية الحداثة الشعرية، وعلى رأسهم 
أدوني�س ويوس�ف الخ�ال صاح�ب المجل�ة، وأنس�ي 
الح�اج/ ومحمد الماغ�وط، وكانت خال�دة في القلب 
من ذل�ك الزخم الحداث�ي، بقلمها النق�دي الذي حضر 
ف�ي أول األع�داد، وواصل حض�وره، إعالن�اً عن ميالد 
ناق�دة حداثي�ة حصيفة النظرة مس�تقلة الرأي، بعيدة 
ع�ن التنظير األجوف، تحب ألفكارها أن تكون مطبقة 
بش�كل ملم�وس، ف�كان أن تناول�ت بالتحلي�ل والنقد 
شعر فدوى طوقان ونازك المالئكة وأدونيس ومحمد 
الماغوط وسنية صالح وغيرهم كثير. واستطاعت تلك 
المرأة الجادة الهادئ�ة أن تثبت وجودها وتحافظ على 
استقاللها بين تلك األسماء التي كانت تخطف األضواء 
ف�ي غمرة النش�وة الفكرية والش�عرية ف�ي لبنان، لم 
يطمس�ها اس�م زوجها الذي لّمعته تنظيرات�ه وآراؤه 
الجدلية وش�هرته الش�عرية، وعرفت كيف تس�ير إلى 
جانبه، وربما يكون اختيارها لمجال النقد المتخّصص 
أحد األسباب التي حافظت لها على تلك االستقاللية، فلم 
تدخل تحت عباءته الشعرية والفكرية، وأسهم انتشار 
كتبه�ا في ذيوع اس�مها، بعي�داً عن زوجه�ا، وال يزال 
كتابه�ا »حركّية اإلب�داع« )دار الفكر، بيروت، 1982(، 
أحد المراجع النقدية التأسيس�ية ف�ي الحداثة األدبية، 
ومع ذلك فإنه�ا في الجوهر تتفق معه في المش�ارب 
القومي�ة، وفي الرؤية الفكري�ة الثورية، ومن مظاهر 
ذلك االنس�جام، فضالً عن الصحب�ة األدبية والزوجية 
الطويلة، اشتراكهما في سلسلة من الكتابات الثقافية، 
كان أهمها سلس�لة رواد النهض�ة التي ضمت كتباً عن 
عبد الرحمن الكواكبي ومحمد بن عبد الوهاب ومحمد 

عبده وأحمد شوقي وغيرهم.
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من أجمل مدن العالم ، التي ما إن تزورها َتش�عر 
بم�دى روعتها وجمالها وتاريخها أيضا ، وايضا 
فك�رة حياة المدينة لوحدها قص�ة جميلة جدا ، 
أتحدث عن مدينة البندقية التي تعرف باإليطالي 
باسم )فينيسيا( ، تلك المدينة التي بنيت ومازالت 
مبني�ة على جزر جميلة ، محافظة على تاريخها 
العري�ق الجميل .أطلق على مدين�ة البندقية لقب 
)ملك�ة البحر( ؛ ألنها تُمثل عدة جزر يبلغ عددها 
117 جزي�رة، متصلة ببعضها البعض عن طريق 
جس�ور جميلة جدا ، بين نه�ري )بيافي و بو( ، 
تط�ل البندقية على البحر األدرياتيكي ، يبلغ عدد 

سكانها نحو حوالي 271 ألف نسمة .
تقس�م مدينة البندقية إلى س�ت مناط�ق ، وذلك 

على النحو اآلتي :-
سانتا كروتشة ..سان ماركو ..كاننيراجو ..سان 
باولو ..كستيلو .مناخ البندقية معتدل في الصيف 
، حيث تصل درجة الحرارة في أسوء حاالتها إلى 
)24 درجة مئوية( ، وفي فصل الشتاء تبلغ أدنى 

درجة حرارتها إلى )3 درجة مئوية( .
تجربة التجول داخ�ل المدينة تجربة جميلة جدا 
، حيث س�تتجول عب�ر قوارب كالس�يكية يطلق 
عليه�ا اس�م )جون�دوال  Gondola( ، منق�وش 

علي�ه بعض الزخرف�ات األثرية ، الت�ي تعبر عن 
تاريخ ه�ذه المدينة العريقه ، وكذلك ستش�اهد 
جم�ال قصورها الت�ي مازال�ت محتفظه بمدى 
رونقه�ا وفخامته�ا .ي�زور مدين�ة البندقية في 
الس�نة نح�و 19 مليون س�ائح ، لذل�ك دائما هي 
مزدحمة بالس�ائحين ، حيث يهربون من صخب 
الم�دن وازدح�ام الحياة ، قاصدي�ن تجربة حياة 
فريدة م�ن نوعها ، واكثر راح�ة ، حيث ال يوجد 
هناك امكانية الستخدام السيارات والشاحنات ، 
لعل�ك اآلن تدرك مدى نقاء أجوائها ، وخلوها من 
عوادم الس�يارات .يوجد بمدين�ة البندقية ميدان 

مشهور جدا ، يسمى ميدان سان ماركو ، وأيضا 
تضم المدينة مكتبة من اكبر مكاتب إيطاليا على 
وجه التقدير ، وهي تس�مى بمكتبة )مارشانا( ، 
تحتوي المكتبة نحو مليون ونص من مصنفات 

الكتب التاريخية ، والمخطوطات العريقة .
وأيضا ل�دى زيارتك لقصر )فونتيجو تورش�ي( 
، عن�د دخول�ك للطاب�ق الثاني س�تجده ينقس�م 
إل�ى ثالث أقس�ام ، وهي :-قس�م لمحب�ي عالم 

الديناصورات .
قس�م للمهتمين في المخلوقات الحجرية .قسم 

يحاكي تاريخ الحياة بمدينة البندقية .

وتوج�د بالطابق األرضي حديقة أس�ماك كبيرة 
جدا ، تحتوي على األسماك النادرة في فينيسيا ، 

وذلك للمحافظة على ساللتهم من اإلنقراض .
وأيض�ا يوجد بمدين�ة البندقية جامع�ة عريقة ، 
تس�مى جامعة )كافو سكارى( ، حيث يوجد بها 

العديد من التخصصات األكاديمية ، وهي :-
..األدب  اللغ�ات  ..تعلي�م  ..االقتص�اد  التج�ارة 

األجنبي ..العلوم الطبيعية .
الفلسفة ..إدارة األعمال .

والجمي�ل ف�ي األمر أيضا ، بأن تم إنش�اء س�نة 
1907 أول فري�ق ُيمث�ل البندقي�ة ، ويدع�ى هذا 

الفري�ق ب�� )فالينيس�يا كالتش�و( ، ول�دى هذا 
الفري�ق أيض�ا ملعب رياض�ي كبير جدا يس�مى 

)ملعب فيلينسيا( .
تش�تهر مدين�ة البندقي�ة ف�ي تصمي�م األدوات 
القديم�ة ، وذل�ك لج�ذب الس�ياح إليه�ا ، حي�ث 
مازالت متمس�كة بالنحت على زج�اج مورانو ، 
بحيث يتم تشكيل العديد من األشكال باستخدام 
هذا الزجاج ، وأيضا مازالت مستمرة في تصنيع 
الس�فن والق�وارب الجميل�ة ؛ ألنه�ا تعتبر هذه 
الوس�يلة الوحي�دة والمهم�ة ف�ي ه�ذه المدينة 

الجميلة السياحية .

احىل مدينة يف العالـم ..البندقية  ملكة البحر

 

قلوب عشاق املغامرات 
ختفق لقمة إيفريست

 
لم تطأ قدم بش�ر هذه القمة الصخري�ة العمالقة المغطاة بالجليد، 
قب�ل تاريخ ال�29 من ماي�و من عام 1963 أي قبل 62 عاما تقريبا، 
وتحديدا منذ مغامرة النيوزلندي ادموند هيالري والمواطن النيبالي 
تنزين�ج نورجاي، اللذي�ن صنعا التاريخ حينم�ا نجحا في الصعود 
إلى “س�قف العال�م”، لتتحول من�ذ ذلك الحين قمة جبل إيفرس�ت 
إلى نقطة جذب س�ياحي عالمي تخفق لها قلوب اآلالف من عشاق 

رياضة تسلق الجبال.
إال أن األغلبي�ة ال يحتاجون إلى صعود المنحدرات الوعرة، أو ش�د 

الحبال، أو نصب خيام أو حتى حمل أنابيب أوكسجين احتياطية.
وأف�ادت مص�ادر رس�مية نيبالي�ة ب�أن 512 ش�خصا نجحوا في 
الصعود إلى قمة إيفرست، خالل موسم تسلق الجبال، الذي يبدأ في 
أوائل أبريل وينتهي أواخر مايو وألول مرة كان من بين الس�ائحين 
س�يدات م�ن المملكة العربية الس�عودية وباكس�تان، وياباني في 
ال��80 من عمره، وش�قيقتان ت�وأم من الهند ومواط�ن كندي من 

أصل نيبالي مبتور اليدين.
وبجانب الس�ياحة المترفة، أصبح التس�لق في كل مرة أس�هل من 
ذي قب�ل، نظرا لظهور مع�دات حديثة ومتطورة، فضال عن ارتفاع 
مستويات تأهيل الس�كان األصليين من نيبال في مجاالت اإلرشاد 
وتقديم الدعم الفني للمتس�لقين، بحي�ث أصبح الجبل مهيئا طوال 

العام ومزودا بالحبال والساللم وغيرها من المستلزمات.
يقول رينهولد ميس�نر متس�لق الجبال اإليطالي المحترف: لم يعد 
م�ن الض�روري أن تكون متس�لق جب�ال لكي تصل إل�ى قمة جبل 
إيفرس�ت، إذا كان بمقدورك أن تدفع الثمن، فإن هناك من سيقوم 
بتمهيد الجبل لك لكي تتمكن من الصعود، إن هذه ليس�ت ممارسة 
رياضة تس�لق الجبال، بل ممارس�ة الس�ياحة الجبلية التي ال يقدر 

عليها إال الصفوة.
وبرغم صعوبة المهمة ومخاطرها، ال يستطيع أحد أن ينكر أهمية 
العائد الكبير بالنس�بة للعاملين في هذا المجال، حيث يحصل الفرد 

المؤهل على مبلغ يتراوح بين 3 و5 آالف دوالر للرحلة الواحدة.
اما رئيس س�ابق للجمعية النيبالية لتسلق الجبال فيرى : باإلضافة 
إلى ش�ركات السياحة التي تنظم وتنسق عمليات الصعود بالنسبة 
لكثير من هواة التس�لق، يفضل بع�ض المغامرين خوض التجربة 
بدون االس�تعانة بهذه الوكاالت. ويتكلف ترخيص القيام بالرحلة 
الذي تمنحه الحكوم�ة النيبالية مبلغ 10 آالف دوالر، يتضمن منح 
المتس�لق الحق في اس�تخدام التجهيزات المزود بها مسار التسلق 

مجانا.
ويكش�ف "تيمبا ش�يري "مرشد س�ياحي: في الماضي كان تسلق 
الجبال يمثل تحديا كبيرا ومغامرة محفوفة بالمخاطر حيث يفضل 
غالبية المتس�لقين موس�م التس�لق الربيعي لدفء الجو ووضوح 
الرؤية مع انتشار الضوء خالل ساعات النهار. أما اآلن فإن األمور 
تغيرت تماما وأصبح تسلق القمة مهمة سياحية خاصة بعد تهيئة 
مطار محلي لزوار إيفرس�ت التي تتمتع بجمال خالب، حيث تلتحم 

السحب البيضاء، وكتل الثلج المتالحمة.

 

برلين:هي العاصمة األلمانية وأكبر مدينة في ألمانيا 
. بعد أن انفصل برلين عن ألمانيا في الش�رق والغرب 
خالل الحرب الباردة ، تم لم شمل برلين في عام 1990 
، بل سرعان ما برزت كأكثر مدينة عالمية وإثارة في 
ألمانيا وتشتهر بالفن والهندسة المعمارية ، والحياة 

الليلية .
ميونيخ:عاصم�ة والية بافاري�ا و بوابة لجبال األلب، 
وهي واحدة من أجمل المدن وصاحبة أوسع مساحة 
خضراء في ألمانيا، وقد بلغ عدد سكانها حوالي 1.31 
مليون نسمة، وتتمّيز بموقعها الواقع وسط أوروبا، 
وهي إحدى أغنى مدن ألمانيا حيث إنهاتتمتع بالقوة 
االقتصادية،وجود العديد من الشركات العالمية فيها 

.)BMW( وأهمها شركة السيارات العالمية
فمدين�ة   ، الدول�ي  مطاره�ا  فرانكفورت:بفض�ل 
فرانكف�ورت هي المحور الرئيس�ي أللمانيا و أوروبا 
. وتعتب�ر المرك�ز المالي للبالد ، األم�ر الذي ينعكس 

ف�ي ناطح�ات الس�حاب الالمع�ة ف�ي فرانكفورت. 
وتس�تضيف فرانكفورت العديد م�ن األحداث الهامة 
، م�ن بينه�ا المعرض الدول�ي للكتاب ف�ي أكتوبر، و 

األكبر من نوعه في العالم .
هامبورغ:ه�ي ثاني أكبر مدينة ف�ي البالد و تقع في 
ش�مال ألمانيا .كما أنها تضم واحداً من أكبر الموانئ 
ف�ي العالم، و تش�تهر باس�م )األس�طورة( لس�ببين 
األول ه�و الس�وق العمالق الذي يق�ام صباح كل أحد 
من كل أس�بوع لبيع الس�مك وذلك عل�ى ضفاف نهر 
إلبه، أّما سكان مدينة هامبورغ فيؤكدون أّن مبيعات 
الس�وق في هذا اليوم ال تقل عن 100 طن من السمك، 
وأرباحه تتجاوز عشرة ماليين يورو، والسبب الثاني 
ه�و الحفالت المفتوح�ة التي تقام في مس�اء اليوم 
نفسه في ش�ارع ريبربان، ويذهب إليه أكثر من 100 

ألف شخص.
كولونيا:الت�ي تأسس�ت م�ن قب�ل الروم�ان ، وه�ي 

واح�دة من أق�دم المدن ف�ي ألمانيا. وأه�م معالمها 
كاتدرائي�ة كولوني�ا وق�د أدرجت بقائمة اليونس�كو 
للتراث العالمي، وتضم أكبر عدد من صحف ومجالت 
ومحط�ات إذاعة رادي�و وتلفزي�ون في ألماني�ا، أما 

معالمها الرئيسية فهي:
المتحف الروماني - الجرماني..مبنى البلدية..كنيسة 

القديس غيريون.
كنيسة مارتن..متحف الشوكوالته.

دريس�دن:هي العاصمة لوالية سكس�ونيا األلمانية، 
وتع�رف أيض�اً باس�م )فلورنس�ا ف�ي األل�ب( نظراً 
لموقعه�ا المثالي ، فيها العديد م�ن األمثلة الممتازة 
للهندس�ة المعمارية الباروكية ، و الكنوز الفنية ذات 
الش�هرة العالمية. على الرغ�م من أن 80 ٪ من مراكز 
دريس�دن التاريخي�ة قد دم�رت في الح�رب العالمية 
الثاني�ة ، وأعي�د بن�اء كل المعال�م لروع�ة أعماله�م 

السابقة .

اليبزيغ:ه�ي ثاني أكبر مدينة في والية ساكس�وني، 
وتع�ّد اليبزي�غ مركز الف�ن والثقاف�ة األلمانية وهي 
الموطن ألفضل الفنانين المعروفين في ألمانيا وكان 
غوت�ه طالباً فيها، وعملت ب�اخ و كانتور فيها أيض، 
كم�ا أن به�ا أه�م ّ معرض للتج�ارة م�ع دول أوروبا 
الش�رقية ، وهو أحد أشهر معارض ألمانيا ،باإلضافة 
إل�ى أنه�ا أصبحت المدين�ة األكثر ش�هيرة في تاريخ 

ألمانيا في اآلونة األخيرة،
هايدلبرغ:هي واحدة من عدد قليل من المدن األلمانية 
التي ل�م تدّمر في الح�رب العالمية الثاني�ة ؛ وعرفت 
باس�م )جامعة روبريخت كارل( وه�ي أقدم جامعة 
ف�ي ألمانيا وتحت�ل المركز الرابع كأق�دم جامعة في 
» اإلمبراطوري�ة الروم�ان المقدس�ة « ، فيها الكثير 
م�ن س�حر العالم القديم حي�ث إّن الش�وارع الضيقة 
المرصوفة تمتلئ بالحجارة م�ن البلدة القديمة ،كما 

كانت مركزاً للفترة الرومانسية في ألمانيا.

أمجل مدن أملانيا

كوشين في الهند 
ناثرة عبق الهال وكبش القرنفل والملح، تمزج كوشين أو 
كوشي، المستريحة على شاطئ ماالبار في كيراال الهندية، 

بين التأثير الهوالندي واإلنكليزي والفرنسي. 
بيد أن الصينيين هم الذين تركوا البصمة الجميلة للمرفأ. 

فشباك الصيد التي يس�تعملها صيادو كيراال تعّرفوا عليها 
عبر تّجار قصر كوباالي خان بين 1214 و1294. 

فه�ذه الش�باك المثّبت�ة عل�ى صواٍر م�ن الخش�ب يتعّدى 
ارتفاعه�ا العش�رة أمت�ار، لترمى ف�ي الماء بفض�ل لعبة 
بكرة، تجتاح الش�اطئ على امتداده وتزّنر حصن كوش�ين 
وجزي�رة فيبين، مما يجعل المش�هد في س�اعات الصباح 
األولى وس�اعات الغروب انغماس�اً في عالم البحر الهندي 
ب�كل تموجاته وألوانه المتكّس�رة في لحظ�ات تبّدل الليل 
والنهار... رغم أن كوشين أكبر مرافئ كيراال وفيها شركة 
الصيد فإن هذا لم يحد من جمالها الطبيعي وبساطة العيش 
فيها، فش�واطئها المتعّرجة وقواربها الصغيرة التي تشق 
القنوات واألنهر، واألسماك الطازجة التي يعرضها الباعة 
تجع�ل منه�ا لوحة هندية تعب�ق باألحساس�يس المنفلتة 
م�ن فوضى العصر لتكون المكان األمثل لإلس�ترخاء على 

شاطئ هادئ يستريح على بحر العرب.
 

مرفأ الفردوس في القطب الجنوبي
حين نذكر فردوًس�ا أرضًيا تتفن�ن مخيلتنا بطبيعة خالبة 
عناصرها متناغمة تض�ج باأللوان، ولكن هل تخّيلنا يوًما 
فردوًس�ا جليدًيا مع�زوالً ولكنه مس�كون بالبطريق؟ هذا 
ليس خياالً بل واقع نلمس�ه في مرف�أ الفردوس القطبي- 

جنوبي. 
ورغم أنه نادًرا ما ترس�و السفن في هذا األرخبيل القطبي 
ف�إن الزوار يدهش�ون بالريف األبيض العظي�م، وبالجبال 
الجليدي�ة العائمة ولعبة األن�وار القطبية وحركة الجدران 
 pneumatique الجليدي�ة. واإلبحار في ال�زوارق النفاث�ة
يجعلك تكتش�ف س�حر القطب، وتس�تمتع أثن�اء اإلبحار 

في أروقت�ه المائية التي تحّدت الجلي�د، وبتبختر البطريق 
وتزحلقه على الهضيبات الجليدية، ورقص قطيع الحيتان 

أو الفقمة التي تقترب لتلقي التحّية على الزوار. 
اإلبح�ار إل�ى هذا الف�ردوس الجلي�دي يكون بين تش�رين 
الثاني/نوفمب�ر وآذار/م�ارس، حين تنطل�ق المراكب من 
أوش�وايا جنوب األرجنتين نحو هذا األرخبيل الفردوسي. 

وتستمر الرحلة من ثمانية إلى عشرة أيام.
 

هاليفاكس كندا
لم يخط�ئ الهنود األميركيون، الميكماكس، عندما أطلقوا 

على هذا المكان شيبوكتو أي المرفأ الكبير. 
فيم�ا ب�ادر البريطاني�ون بتس�مية المدينة التي يس�تريح 
عليها المرفأ هاليفاكس وهو إسم كونت إنكليزي مجهول، 

وبالتالي أصبح اسم المرفأ هاليفاكس. 
تزّنر هذا المرف�أ الذي هو ثاني أكبر مرفأ في العالم مدينة 
تضج بالحياة، ال تنطفئ فيها األنوار، تسابق عجلة العصر 
فتس�تفيق كل صب�اح على إيقاع جديد كم�ا موج المحيط 

األطلسي الذي تسبح فيه المدينة. 
ولع�ل من المعال�م المهّمة الموجودة عل�ى رصيف المرفأ 
متح�ف نوفا س�كوتيا الثري باإلرث البح�ري، ثم المتحف 
البح�ري لألطلس�ي الذي يكتش�ف زائ�ره قص�ص تحّول 
ه�ذا المكان من محت�رف صغير لبناء الس�فن إلى مواكب 
لألس�اطيل البحرية الحربية خالل الحرب العالمية، يتعّرف 
إل�ى تاريخ اإلبحار م�ن أيام المراكب الش�راعية إلى عصر 
المراكب البخارية، من »تايتانيك« إلى انفجار هاليفاكس. 

قص�ص وأح�داث وأس�ماء أش�خاص ال س�يما ضحاي�ا 
»تايتاني�ك« الذي�ن تعرض صوره�م وأش�ياؤهم الخاصة 
الت�ي لفظها البحر أثناء الكارث�ة... كلها معروضة في هذا 

المتحف البحري.
 

عندم�ا يفّكر الواح�د منا ف�ي لحظات اإلس�ترخاء يتخّيل 
نفسه جالًسا على مقعد أحد أرصفة الموانئ البحرية يتأمل 

الم�وج وهو يتالعب بالمراك�ب الصغيرة، وطيور النورس 
تغط وتحلق وكأنها تغازل الموج باحثة عن سمكة صغيرة 
خدعه�ا صف�اء الماء فلم تتنّب�ه إلى أنها أصبحت فريس�ة 

الطير بعدما أفلتت من صنارة هاوي صيد. 
وعندم�ا نس�افر تكون رحلتنا إل�ى الم�دن البحرية فريدة 
من نوعها. أرصفتها ال تعرف النوم، فمع ش�روق الشمس 
تغتسل مرافئها العتيقة بدفء خيوطها األرجوانية ناسجة 
أجم�ل القصص لتاريخ م�دن اختارت البح�ر رفيق أيامها 
وفي جوفه أس�رارها، لترم�ي في الليل غش�اءها الفّضي 

الذي ال يأفل بريقه إال بعودة الشمس. 
وف�ي العال�م موانئ بحرية كثي�رة وكلها جميل�ة، اخترت 
خمس�ة منها يمّث�ل التجوال فيها إبحاراً ف�ي التاريخ وفي 

عالم الطبيعة األسطوري.
 

مرفأ اإلسكندرية
في س�نة 331 قبل الميالد بنى اإلسكندر الكبير الذي أطلق 
اس�مه على واحدة م�ن أكبر المدن الس�احلية على حوض 

البحر األبيض المتوسط، مرفأ اإلسكندرية. 
هذا المرفأ ال�ذي يحتفظ بحره بواحدة من العجائب 

الس�بع للعال�م القديم، وه�ي منارة اإلس�كندرية 
التي يبل�غ ارتفاعه�ا 138 متًرا كان�ت تقف على 

جزي�رة فاروس لتنير المرس�ى البحرية على 
امتدادها. 

ابتلعه�ا البحر ف�ي جوفه خ�الل زلزال 
ض�رب المدين�ة ف�ي الق�رن الراب�ع 

عشر. 
وبعدما شّيد اإلسكندر المرفأ 

المدينة  سرعان ما تحّولت 
و ما زالت إلى المرفأ األول 
ف�ي مص�ر، عل�ى طري�ق 
للحوض  التجارية  القوافل 

األبيض المتوّسط. 

وه�ذا التبادل التجاري س�اهم في ازهار النش�اط الثقافي 
للمدينة وفي تأسيس المكتبة الكبيرة التحفة الثانية. 

من بين أجيال العلماء الذين تعاقبوا على مكتبة اإلسكندرية 
وعكفوا على الدراس�ة والتمحي�ص، أرخميدس واقليدس 
الذي طور هندسته، وهيبارخوس صاحب حساب المثلثات 
والنظري�ة القائلة بجيومركزية العالم الذي قال إّن النجوم 
أحياء تولد وتتنّقل لمدة قرون ثّم تموت في نهاية المطاف، 
وأريستارخوس الساموزي الذي قّدم األطروحة المعاكسة 
أي نظرية الهليومركزية القائلة بحركة األرض والكواكب 

األخرى حول الش�مس وذلك قبل كوبرنيكوس بقرون 
عدة.نش�طت المدينة م�ن جديد لتبحر الس�فن 

محّمل�ة بالقطن المصري، كما اس�تعادت 
المدين�ة ازدهارها الثقافي بعد افتتاح 

مكتبة اإلسكندرية عام 2002 .
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 ق�رارات كثي�رة، س�ريعة ولحظي�ة أحيانا، 
تتطلب من كثيرين اتخاذها، ربما تس�هم في 

إحداث تحول كبير في حياتهم.
تل�ك الق�رارات ال تحتاج تفكي�را كبيرا بقدر 

الحاجة لمهارات اتخاذ المناسب منها في 
وقته إلى جانب جرأة االقدام على ما يطرح 

عليهم وفي شؤون حياتية مختلفة.
غي�ر أن الحي�رة والت�ردد أو الخوف مش�اعر 
عندم�ا  األش�خاص  عل�ى  احيان�ا  تس�يطر 
يضطرون لحسم أمورهم في قضية أو جانب 
م�ا، لتح�ول دون اتخاذهم قرارا بش�أنه، في 
حين يعقد آخرون العزم على اتخاذ قراراتهم 

بما يملكونه من ثقة وجرأة. 
فالسيد محمد زكريا”كاسب 4،2سنة” يعتبر 
أن اتخاذه قرار توقيع عقد للعمل في الخارج 

خالل أسبوع من القرارات المهمة والمفصلية، 
التي أجرت تغييرا كبيرا في حياته.

يقول زكريا “نتعرض للكثير من المواقف التي 
التتطلب منا التفكير”، الفتا إلى أنه وعلى الرغم 
من صعوبة اتخاذه للق�رار بوقت قصير إال أنه 
يش�عر أن اإلنسان في كثير من األحيان البد أن 

يكون جريئا في اتخاذ قراره.
ورغ�م أن زكريا وفق قوله، يصنف نفس�ه من 
األش�خاص الذين يرتبكون ويقعون في حيرة 
عن�د اضطراره التخاذ الق�رار، إال أنه أقدم على 
قبول العمل في خارج المملكة في وقت قياسي 
مح�اوال التغلب على التردد الذي يس�يطر عليه 

دوما.
اما الطالبة الجامعي�ة مها الحاج فهي األخرى 
تج�د أن اتخ�اذ الق�رار يتطل�ب ج�رأة كبي�رة، 
خصوصا عندما تحمل تلك القرارات تبعات كثيرة 
على الحياة س�واء العملية أو 

الشخصية.
في حين تعتمد هناء سليمان عند اتخاذها قرارا 
على إحساس�ها، إذ ت�رى أن الوقت المناس�ب 
بالنس�بة لها ه�و الوقت ال�ذي تج�د وجدانها 
يلح عليها لقبول ه�ذا األمر أو رفضه، وهو ما 
حدث معها حين قررت أن تس�افر إلى الواليات 

المتحدة األميركية لدراسة الطب.
وتتاب�ع هن�اء “احترت ف�ي البداية ف�ي مكان 

استكمال 
س�تي  ا ر د

 ، ” للط�ب
الفت�ة إلى أنها 

نفس�ها  وجدت 
ي�وم  ذات  تس�أل 
عن جامع�ة تلبي 
رغباتها من حيث 
السكن واإلقامة 
ى  مس�تو و

لتعلي�م  ا
قيم�ة  و

الش�هادة 

الجامعية العليا. 
وأضاف�ت بعد أن اس�تقر بها الحال على اس�م 
الجامعة، وجدت كثيرا من معارفها وأساتذتها 
يش�يدون بتلك الجامعة بل ويعتبرونها واحدة 
من أهم الجامعات في العالم وليس في الواليات 

المتحدة األميركية فحسب.

تجد  و
الموظفة  خولة عبدالهادي:” 
أن لي�س كل الق�رارات م�ن الممكن أن يش�عر 
فيها اإلنس�ان بالتردد، فهن�اك بعض القرارات 
االعتيادي�ة التي من الممكن أن يعقد اإلنس�ان 
عزمه ويقررها فوراً دون حيرة”.في حين تجد 
زميلتها منى مس�لم :”أنها تحتاج إلى كثير من 
التأم�ل والتفكير قبل اتخاذ أي قرار، مبينة أنها 

تخش�ى 
م�ن عواقب الق�رارات التي 
تتخذها بسرعة أو تضطر إلى اتخاذها خالل فترة 
زمنية قصيرة األمر الذي يمنحها الوقت الكافي 
بدراس�ة أبعاد هذا القرار على حياتها”.اختيار 
المدرس�ة المناسبة ألبناء السيدة ميسون كان 
أحد القرارات الصعبة التي لم تستطع اتخاذها 
خ�الل فت�رة زمنية قصي�رة، بل عل�ى العكس 
تمام�ا حرصت على مش�اركة عائلتها في هذا 
القرار حتى ال تتحمل مسؤولية الخيار الخاطئ 

وحدها.وفي 
ه�ذا الش�أن يعتبر أس�تاذ علم 
االجتماع الدكتور حسين الخزاعي أن الفرصة ال 
تأتي االّ مرة واحدة لإلنسان وعليه أن يستغلها 
وأن يستثمرها جيدا وبخاصة وأن هناك فرصا 
ال تتكرر، الفتا إلى أن الدراسة والزواج والسفر 
وشراء البيت واختيار الوظيفة أو قبولها كلها 
أمثل�ة حقيقية عل�ى ق�درة الفرد عل�ى اتخاذ 
القرار.ويؤكد أن وعي اإلنسان وخبرته تلعبان 
دورا أحيان�ا ف�ي ُحس�ن االختيار، مش�يرا إلى 
أنه وفي بع�ض األحيان تلعب الظروف وخبرة 

ومش�ورة األصدق�اء من أصحاب الش�أن دورا 
مهم�ا في توجي�ه القرار المناس�ب في الوقت 

المناسب.
ويدع�و الخزاع�ي إلى ضرورة التفكير بش�كل 
عميق بما نسعى التخاذه من قرارات وبخاصة 
م�ا يتعل�ق بمس�تقبلنا وبحياتنا وما ُيس�ّمى 

“مصائرنا”.
من جهته يعزو اختصاصي علم النفس الدكتور 
موس�ى مطر تردد البعض في اتخاذ قراراتهم، 
إل�ى وج�ود أكثر من حاج�ة يري�د أن يحققها 
اإلنس�ان مع�اً، مطلق�ا على ذلك ما يس�مى ب� 

“الصراع النفسي وهو التردد النفسي”.
وي�رى مطر أن ذلك “أمر طبيعي” قد يمر به أي 
فرد وذلك حينما ال يس�تطيع اش�باع أو إرضاء 
أكثر من حاجة في نفس الوقت، مبيناً أن األفراد 
يختلف�ون فيما بينهم في التحك�م بالصراع أو 
التردد، فمنهم من يس�تطيع أن ُيس�يطر عليه 
ويتخذ قراره مباشرة بعد دراسة وتأن ويختار 
ما يناس�به، ومنهم من ال يستطيع أن ُيسيطر 
عل�ى الص�راع أو التردد فيس�تمر مع�ه لفترة 
أطول ويصبح مس�يطراً على الفرد. وينوه إلى 
أن التردد له درجات متفاوتة يمتد من البسيط 
وه�و الطبيعي الذي يحدث ل�دى بعض األفراد 
في فترة بسيطة، وينتهي بمجرد اتخاذ القرار، 
ومنه ما يستمر مع الفرد لفترة زمنية طويلة، 
ويصبح مالزماً للشخص في كل حياته.ويتسم 
الش�خص ال�ذي ال يتمكن من أخ�ذ قراراته في 
القلق والتوتر والتردد في معظم األعمال حتى 

التافهة منها، فيصبح غير قادر في 

عل�ى  االعتم�اد 
نفس�ه وعلى اتخاذ قراراته.ويش�دد مطر على 
ضرورة أن يثق الش�خص بنفسه وبإمكانياته 
وقدرات�ه واختيار ما يناس�به ب�دون تردد، إلى 
جان�ب التركي�ز عل�ى الحاض�ر وإغ�الق ملف 
الماض�ي، خصوص�اً إذا كان س�لبياً أو س�يئاً، 
إضاف�ة إلى وض�ع أهداف واضحة ومتناس�بة 
مع الرغبات والميول، وحسن الظن باآلخرين، 
وتغيي�ر طريقة التفكير تجاه األمور واألحداث 
مع من حولك بش�كل إيجابي، إلى جانب إجراء 
“التنفس بش�كل عميق واالسترخاء للتخفيف 

من حالة القلق المصاحبة للتردد”.
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كان م�ن نتائ�ج الحروب المتتالية الت�ي خاضها النظام 
المباد خالل العقود الثالثة المنصرمة، اضافة الى تردي 
الوضع االمني واالنفجارات المستمرة والقتل العشوائي 
في الس�نوات االخيرة، زيادة كبيرة في عدد االيتام ممن 
فق�دوا المعيل، حيث تقدر الكثي�ر من االحصائيات التي 
تنظمه�ا الجهات المختص�ة ان هناك اكثر من خمس�ة 
ماليي�ن يتيم في العراق علما ان الع�دد قابل للزيادة في 
ظل الظ�روف غي�ر الطبيعية الت�ي يش�هدها البلد.وقد 
دفعت الكثي�ر من العوائل الفقي�رة والمعوزة باطفالها 
االيتام الى الش�ارع للبحث عن عمل وتوفير لقمة عيش 
ضرورية لها، االمر ال�ذي يعرضهم للكثير من المخاطر 
واالهان�ات واس�تغاللهم م�ن قب�ل النف�وس المريضة 
واللصوص والمجرمين.ف�ي ظل عجز الدولة عن توفير 
حي�اة حرة كريمة له�م.  والضاءة الموض�وع كانت لنا 
جولة تحدثنا خاللها الى عدد من االطفال اليتامى الذين 

كانوا يجوبون الشوارع لبيع مواد مختلفة.  
 

طموح قتله اليتم 
يقول حس�ام احمد وهو في الخامس�ة عشر من العمر: 
استش�هد والدي في احد االنفجارات قبل ثالث سنوات، 
ولم تفلح جهود امي في الحصول على تعويض مناسب 
م�ن الدول�ة او رات�ب يكفين�ا ش�ر الحاجة، رغ�م كثرة 
المراجع�ات التي تحتاج الى وقت وجه�د كبيرين. علماً 
ان والدتي تعاني من عدة امراض مزمنة كارتفاع ضغط 

الدم والسكر.
لي ثالث اخوات ونس�كن في مشتمل بمساحة 60 متراً 
ببدل ايجار ش�هري 300 الف دينار، اقوم ببيع الس�كائر 
والعلك والحلويات قرب الس�يطرات االمنية ، ادور حول 
السيارات المتوقفة علي اجد من يشتري بضاعتي الوفر 
لقمة العيش للعائلة.ويضيف قائالً: تركت الدراس�ة قبل 
ثالث س�نوات م�ن الصف الخام�س االبتدائ�ي، رغم ان 
طموحي كان التخرج العمل في مجال الطب او التدريس 

لكن عدم وجود معيل لعائلتي دفعني للخروج للعمل.
                           

    شتائم واذالل 
عزي�ز فريد )16 س�نة( يتحدث بالم وحس�رة: انا احب 
ك�رة القدم ومن الالعبين الجيدي�ن كنت اتمنى ان اكون 
العب�ًا ف�ي المنتخب الوطن�ي واكمل دراس�تي في كلية 
التربية الرياضية، لكن معاناة عائلتي وصعوبات العيش 
بسبب الفقر والعوز والظروف الصحية لوالدتي دفعني 
للعمل في وسط الشارع لبيع قناني المياه والمشروبات 
الغازية في الصيف على اصحاب السيارات في الشوارع 
والس�احات العامة وفي الشتاء تنظيف الزجاج االمامي 
للسيارات بماس�حتي  مقابل اجور هزيلة حيث اتعرض 
باس�تمرار للش�تائم واالذالل م�ن قب�ل بعض الس�واق 
بينم�ا اآلخ�رون يمنحونن�ي مبال�غ تص�ل ال�ى 1000 
دين�ار واعتبرها صدق�ة او مّنة لكن ال خي�ار امامي اال 

استالمها.
 

عمالة االطفال
 يقول جابر العبيدي )استاذ تربوي( : ان اضطرار الكثير 

من االيتام للنزول الى الشارع وممارسة اعمال التتناسب 
م�ع قدراتهم البدنية هو مخالفة صريحة لقانون العمل 
الذي ح�دد عمر الطفل الذي يعم�ل وطبيعة العمل الذي 
يمارس�ه فضال عن تحديد ساعات العمل ، وانا ادعو الى 
الحد من ظاه�رة عمالة االطفال لحاجتنا الماس�ة لهذا 

الجيل الناشئ لبناء المستقبل المشرق للبلد.
فيما تناشد  المعلمة بلقيس العزاوي منظمات المجتمع 

المدني ووس�ائل االعالم لتنظيم حمل�ة لتنبيه صناع 
الق�رار ال�ى ما يواجه�ه االيتام م�ن صعوبات جمة 
في س�بيل توفير لقمة العي�ش لهم، رغم ما يترتب 
على ممارس�تها م�ن مخاطر جمة اوله�ا احتمال 
اس�تغاللهم م�ن قبل ق�وى االره�اب او وقوعهم 
فريسة س�هلة لالنحراف وايجاد الحلول االنسانية 
المناس�بة للح�د م�ن معان�اة االيت�ام وخاصة في 

المناطق الشعبية الفقيرة والمكتظة بالسكان.
دعوة

االجتماعي�ة  والش�ؤون  العم�ل  وزارة  ندع�و  بدورن�ا 
لتطبي�ق نص�وص القوانين المتعلقة بتش�غيل االطفال 
باعمار معينة علماً ان العراق ضمن الدول الموقعة على 
اتفاقي�ات دولية لمنع عمالة االطفال، وش�مول االيتام 
برواتب شبكة الرعاية االجتماعية وتزويدهم ببطاقات 
التأمين الصحي لدى مراجعتهم المستشفيات والمراكز 

الصحي�ة الحكومية، فه�ذه الش�ريحة المظلومة 

فق�دت االمان بفقده�ا المعيل وهي 
بحاجة الى دعم كبير، مادي ونفسي 
لتحتضنه�م مقاعد الدراس�ة بدال عن 

ع  ر ا لش�و ا

وارصفتها وتخصيص جزء من ميزانية الدولة النتشالهم 
من معاناتهم الحياتية كحق انساني ودستوري.  

يبيعون أم يتسولون؟

ايتام جيوبون الشوارع بحثًا عن لقمة العيش
        المس����تقبل العراقي/ عباس رحمة الله
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صاح�ب  دياماندي�س،  بيت�ر 
يمل�ك  ال�ذي  الفض�اء  مش�اريع 
وه�و  غراب�ة،  المش�اريع  أكث�ر 
تعدين الكويكب�ات، والذي اجتذب 
اس�تثمارات من بيج، يقول: “لدى 
الري وسيرجي رؤى رائعة مهتمة 
بالتص�دي للمش�اكل الت�ي تواجه 
ملي�ارات الناس”. طموحهما، كما 
يق�ول “يعي�د اخت�راع الصناعات: 
إنه�ا  العالمي�ة،  االتص�االت  إنه�ا 
فت�ح الفض�اء، إنها إع�ادة اختراع 
وس�ائل النقل. إنه طموح يتساءل 

باستمرار: لماذا ال؟”.
وت�رى ريتا ماكغراث، أس�تاذة 
كولومبي�ا  كلي�ة  ف�ي  اإلدارة 
لألعمال، أن عملي�ة إعادة التنظيم 
ف�ي ألفاب�ت س�تعطي لمبادراتها 
العدي�دة الحرية لتصبح على دراية 
وثقة بالوضع الجديد، وهي أفضل 
فرص�ة لجوج�ل لتس�تغلها بقوة 
في مثل هذه المجموعة الواس�عة 
م�ن الش�ركات. لكن ه�ذا ال يعني 
أنه�ا س�تبلغ أعلى مع�دل مما هي 
ف�ي جوهره�ا رهان�ات محفوفة 

بالمخاطر للغاية.
تق�ول ماكغراث: “لق�د حاولوا 
قب�ل  م�ن  األش�ياء  م�ن  الكثي�ر 
وأخفق�وا ف�ي ع�دد منه�ا”. على 
ج�اس،  يوج�د  القائم�ة  رأس 
النظارات الت�ي أثبتت أنها عبقرية 
غريبة األطوار جدا حتى بالنس�بة 
لمجموع�ة الطاب المهووس�ين، 
لكن هناك غيرها مش�اريع كثيرة، 
أطلق�ت مع ضجة وبيان صحافي، 
فش�لت أيضا. وتضيف: “والقائمة 

تطول وتطول”.
والتمييز بي�ن األفكار الرؤيوية 
حق�ا واألف�كار الغريب�ة الخالصة 

سيكون جزءا كبيرا من التحدي.
إس�ترو تيل�ر، رئي�س المختبر 
التجريب�ي لجوج�ل إك�س، قال إن 
وظيفته تعتبر مثل تشغيل “مصنع 
الشوكوالتة”، في إشارة إلى عالم 
ويلي ون�كا الغريب، حيث ال يمكن 
تطبي�ق القواعد العادية. بالنس�بة 
أللفابت، هي ت�دور اآلن تماما حو 

االستفادة من إمكانات الغرابة.
وفيم�ا يلي التطلعات الرئيس�ة 
المجموع�ة  م�ن  ظه�رت  الت�ي 
المحي�رة ف�ي جوجل للمش�اريع 
الجانبي�ة ف�ي الس�نوات األخيرة. 
لكن مع ألفابت، ال شيء اآلن يعتبر 

خارج الحدود.

أمراض الشيخوخة
ع�اج لمرض الس�رطان، انس 
الموض�وع: الري بيج لديه ش�يء 
أكبر. قبل عامين، كش�فت جوجل 
عن قس�م التكنولوجي�ا األحيائية 

الموجود لديها، والمعروف باس�م 
كاليكو، وقال رئيسها التنفيذي إن 
القضاء على الس�رطان س�يضيف 
ثاث سنوات فقط لمتوسط العمر 
المتوق�ع عن�د ال�والدة. أليس من 
األفضل بكثي�ر أن نحاول التصدي 
ألمراض الشيخوخة، التي تقوض 

بشكل خطير عمر اإلنسان.
تقدي�م تغيي�ر ذي مغ�زى ف�ي 
الصحة يعتبر أح�د أكبر طموحات 
جوجل، وه�و فكرة تتخل�ل كثيرا 
أرس�ل  وق�د  اس�تثماراتها.  م�ن 
ه�ذا موج�ات م�ن ع�دم االرتياح 
عب�ر صناعت�ي األدوي�ة والرعاية 
الصحي�ة، حي�ث أقام�ت جوج�ل 
بالفعل ش�راكات، لكن ينظر أيضا 
إليها باعتبارها منافسا على المدى 

الطويل.
م�ع كاليكو - التي هي اختصار 
لش�ركة حياة كاليفورنيا - أعادت 
جوج�ل تجمي�ع بعض م�ن أفضل 
التكنولوجيا  المواهب من ش�ركة 
األحيائية الرائ�دة، جينينتيك، بمن 
التنفيذي الس�ابق،  فيهم الرئي�س 
واح�دة  وف�ي  ليفنس�ون.  آرت 
م�ن العام�ات الملموس�ة القليلة 
ح�ول مبلغ المال عل�ى المحك في 
رهاناتها الجانبي�ة، وعدت بوضع 
م�ا يصل إلى 750 مليون دوالر في 
مشروع مشترك بين كاليكو و”آب 

في”.
كما تم تش�كيل قس�م منفصل 
لعل�وم الحي�اة الس�تخدام تقنيات 
الحاسب اآللي و”البيانات الكبيرة” 
التي تعتبر أس�اس ث�روة جوجل. 

وتشمل مبادراته عدسات االتصال 
التي تراقب مس�تويات  “الذكي�ة” 
الس�كر في الدم لمرضى السكري 
)بشراكة مع ش�ركة نوفارتيس(، 
ومع�دات جراح�ة روبوتي�ة )مع 

جونسون آند جونسون(.
الصح�ة أيض�ا ف�ي قل�ب ذراع 
رأس الم�ال المغامر ل�دى جوجل، 
التي أصبحت من أكثر المستثمرين 
نشاطا في االستثمار في الشركات 
الناشئة في وادي السليكون. فأكثر 
من ثلث االستثمارات في مشاريع 
جوج�ل كانت ف�ي مج�ال الرعاية 
الصحي�ة وش�ركات عل�وم الحياة 
في الع�ام الماضي، وهي أكبر فئة 

منفردة.

توصيل أطراف العالم
م�ا فائ�دة خدم�ات اإلنترن�ت 
تس�تطيع  ال  كن�ت  إذا  لجوج�ل 
الوص�ول إليه�ا؟ بن�اء الش�بكات 
الت�ي تتجاوز ش�بكات الش�ركات 
القائمة كان هدفا على مدى العقد 
الماض�ي، في الوق�ت الذي تحاول 
فيه جوجل تغطية العالم بإنترنت 

منخفض التكلفة.
أصبح مش�روع “لون” ش�عار 
الجه�ود. كان لدي�ه ه�دف  ه�ذه 
خيالي مميز: بث اإلنترنت وصوال 
إل�ى مناطق نائي�ة م�ن الكوكب، 
من أسطول من البالونات العائمة 
الستراتوس�فير )على  في طبق�ة 
مسافة تصل إلى 50 كيلومترا فوق 
سطح األرض(. لكن الفكرة أخذت 
تقت�رب من الواق�ع. فبعد تجارب 

ناجح�ة ف�ي نيوزيلن�دا، أصبحت 
س�ريانكا أخي�را أول بلد يش�ترك 
من حيث المبدأ ف�ي الخدمة، على 
الرغم م�ن أن تفاصيل كيف ومتى 
س�يتم إطاقها لم يتم بعد االتفاق 

عليها.
على أرض الواقع، أثارت جوجل 
سباقا عالي السرعة حول البيانات 
ع�ن طري�ق اس�تثمار أموالها في 

بناء شبكات على مستوى المدن.
وألنه�ا كانت غي�ر راضية ألن 
وش�ركات  االتص�االت  ش�ركات 
الكاب�ل ل�م تس�تثمر بم�ا يكف�ي 
ف�ي تقني�ات اإلنترن�ت الس�ريع، 
طرحت تحديا ف�ي عام 2011 من 
خال خط�ط لحفر الش�وارع في 
أوستن، تكس�اس، لشبكة بسرعة 

جيجابت.
عت الخطة إلى ثماني مدن  ووسَّ
أمريكي�ة أخرى وأثارت ش�ركات 
أخ�رى لتعلن ع�ن ش�بكات عالية 

السرعة لديها.
وجلب هذا العام جبهة جديدة، 
مع محاولة خدمة اتصاالت جوالة 
تعتم�د  المتح�دة  الوالي�ات  ف�ي 
عل�ى كل م�ن ش�بكات ال�� “واي 
ف�اي” والخلي�وي. وأطل�ق عل�ى 
هذا المش�روع اس�م “فاي”، وقد 
ب�دأ على مس�توى صغي�ر: فهو ال 
يعمل إال مع أحدث هواتف آندرويد 
التابعة لجوج�ل، وهي عن طريق 
الدعوة فقط. لك�ن كما هو الحال 
م�ع إجراءات جوج�ل األخرى في 
الشبكات، يمكنها أن تشكل تحديا 

لصناعة بأكملها.

إنقاذ الكوكب
قب�ل عامي�ن، دخل�ت جوج�ل 
الري�اح: م�ع  ف�ي أعم�ال طاق�ة 
اس�تحواذها عل�ى ش�ركة مكاني 
ب�اور � مقره�ا كاليفورنيا � فقد 
اش�ترت ش�ركة تجع�ل طائراتها 
الورقي�ة تطير حتى أل�ف قدم في 

الهواء لدفع توربينات الرياح.
وكانت عملية الشراء هذه جزءا 
من مجموعة من االستثمارات التي 
حول�ت جوجل إلى داع�م كبير في 
مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة 
الري�اح ف�ي ث�اث ق�ارات، مع ما 
يقارب ملي�اري دوالر تعهدت بها. 
وكثي�ر من ه�ذه األم�ور مدفوعة 
بالطل�ب الضخم عل�ى الطاقة من 
مراكز البيانات الخاصة بها: تقول 
الطاق�ة  إنه�ا تس�تخدم  الش�ركة 
المتج�ددة لتلبية 35 في المائة من 
احتياجات الطاقة. لكن رغبتها في 
توليد الطاق�ة وتوزيعها تمتد أبعد 

من ذلك بكثير.
هذا الع�ام ضخ�ت 300 مليون 
دوالر إلى أداة اس�تثمارية تديرها 
ش�ركة الطاقة الشمسية “سوالر 
تموي�ل  ف�ي  للمس�اعدة  س�يتي” 
عملي�ات التركيب من قبل أصحاب 

المنازل في الواليات المتحدة.
م�ن  ع�دد  ف�ي  واس�تثمرت 
ش�ركات “الش�بكة الذكي�ة” التي 
ته�دف التكنولوجيا فيها إلى جعل 
توزيع الكهرب�اء أكثر كفاءة، على 
الرغم من أن أداة برمجية تأمل في 
أن الن�اس قد تس�تخدمها لمراقبة 
استخدامهم للكهرباء اسمها “باور 

ميتر”، لم تلق قبوال لدى الناس.
كذل�ك اس�تخدمت جوجل أيضا 
عملياتها كمختبر لتقنيات صديقة 
للبيئة. القب�اب المحاطة بالزجاج 
لمقره�ا  إنش�اءها  تعت�زم  الت�ي 
تختل�ف  الس�ليكون  وادي  ف�ي 
تمام�ا ع�ن أي مق�ر ألية ش�ركة. 
التصاميم الجذري�ة تحمل مصالح 
بيج الش�خصية في مواد وهياكل 
تقلي�ل  عل�ى  وقدرته�ا  جدي�دة، 

تكاليف البناء واألثر البيئي.

غزو الروبوتات
عندما تس�تولي الروبوتات في 
النهاي�ة، كثي�ر منه�ا س�يأتي من 
جوج�ل. وتلوح األتمت�ة كثيرا في 
خطط الش�ركة التي تجمع الذكاء 
االصطناع�ي المتقدم ال�ذي يعتبر 
أحد مهاراتها الرئيس�ة مع قدرات 

ميكانيكية جديدة.
المنتجات األولى من مختبرات 
الروب�وت في جوج�ل تتحرك منذ 
اآلن، وتحل�ق وتم�ر عبر المش�هد 
الخارجي. فقد أصبحت الس�يارات 
دون س�ائق، الرمز، أكثر رمز الفت 
للنظر بش�أن طموحاته�ا الكبرى 
إل�ى ما وراء البحث ف�ي اإلنترنت. 
القيادة  الذاتية  المركب�ات  عرضت 
عل�ى الط�رق الس�ريعة ألول مرة 
قب�ل خمس س�نوات، وهي تس�ير 
اآلن نحو مليون�ي ميل. وحوادثها 
ال�� 14 كان�ت كلها من الس�ائقين 

اآلخرين، وفقا لما تقوله جوجل.
لكنها ل�م تعثر حت�ى اآلن على 
شركة صناعة السيارات التي تريد 
أن تتناول التكنولوجيا التي لديها، 
التأمين والمسؤولية  وقضايا مثل 
القانوني�ة ال ت�زال دون حل. وفي 
المض�ي قدما م�ن تلقاء نفس�ها، 
النم�اذج األولي�ة  ب�دأت باختب�ار 
لس�يارة أكثر محدودية، على غرار 
“ت�وي تاون”، المصمم�ة لتتجول 
في األحياء بس�رعة قصوى تصل 
إل�ى 25 ميا في الس�اعة. جوجل 
تجري تجارب أيض�ا في الطائرات 
دون طي�ار، مع مش�روع يس�مى 
“وين�ج”، تس�بب ف�ي ضج�ة في 
قط�اع الروبوت�ات قب�ل عامي�ن، 
عندما اشترت حفنة من الشركات 
الناشئة، بما في ذلك الشركات التي 
تصنع آالت للمستودعات وأرصفة 

التحميل.
ومن بي�ن ما اس�تحوذت عليه 
“بي�ج  يس�مى  روب�وت  جوج�ل، 
ميكانيكي�ة  بهيم�ة  دوج”، وه�و 
ب�ا رأس ت�دب على أربع�ة أرجل. 
حتى بعض المطلعين على جوجل 
يعترفون بأن منظر ه�ذه البهيمة 
التي تزن نح�و 110 كيلو جرامات 

وه�ي تتقدم عل�ى أرض وعرة في 
خطو س�ريع، س�يخلف لدى كثير 
من الناس ش�عورا بع�دم االرتياح 

إزاء مستقبل الروبوت.

كل شيء ذكي
آخ�ذ ف�ي  الح�ي  العال�م غي�ر 
االس�تيقاظ. عالم جوجل يتضمن 
بالفعل أجهزة تنظيم الحرارة التي 
تدفئ المن�زل عندما تعرف أنك في 
طريق العودة إلى المنزل، وأجهزة 
إن�ذار الدخان الت�ي يمكنك إيقافها 
من خال هاتفك الذكي، وكاميرات 
األم�ن التي ترس�ل تنبيهات عندما 

ترى شيئا مريبا.
ه�ذه منتج�ات تب�اع م�ن قبل 
“نيس�ت”، قس�م “المنزل الذكي” 
التاب�ع لجوج�ل. وض�ع “أدمغة” 
من السليكون في مجموعة أوسع 
بكثي�ر م�ن األش�ياء ه�و اله�دف 
التال�ي. وأعلن�ت ش�ركة جوج�ل 
ه�ذا العام عن “س�ايدووك”، وهو 
قس�م “المدن الذكية”، الذي يبحث 
عن س�بل لجعل البيئات الحضرية 
تعم�ل على نحو أفضل م�ع الذكاء 

الرقمي.
بالمخاط�رة بالظه�ور بمظهر 
الغطرس�ة المعروف ع�ن جوجل، 
ق�ال بي�ج إن الهدف هو تحس�ين 
حي�اة كل فرد يعيش ف�ي المدينة. 
ه�ذه تس�مى مش�اريع “إنترن�ت 
األشياء”، وهي أمثلة على ما تأمل 
جوجل االس�تفادة منه بشكل أكبر 
التنفيذيين  الرؤس�اء  ف�ي: ج�ذب 
الطموحي�ن مع وعد ب�أن يكونوا 
قادرين على بناء شركات مستقلة 

تحت مظلة ألفابت.
رئي�س نيس�ت، تون�ي فاضل، 
ال�ذي كان في الس�ابق يدير قس�م 
اآليب�ود في “أبل”، في حين أن دان 
دوكتوروف، الذي يدير سايدووك، 

كان نائب عمدة مدينة نيويورك.
بعض هذه األش�ياء الذكية كان 
الفشل. مشروع جاس،  مصيرها 
إطار النظارة الذكية، كان أبرز مثل 
على فش�ل جوجل. أعيَد المشروع 
إل�ى طاولة الرس�م بع�د أن أثارت 
الكامي�را الموضوعة عل�ى الوجه 
رد فع�ل عنيف ح�ول التعدي على 

الخصوصية.
وأحيان�ا، حين تعطي األش�ياء 
الجامدة عقا تستطيع استخدامه، 
فربما هذه ليست بالفكرة الجيدة. 
اضط�رت  الماضي�ة  الس�نة  ف�ي 
“نيست” إلى إيقاف مبيعات أجهزة 
كشف الدخان التي تصنعها، عندما 
باتجاهه�ا  التلوي�ح  أن  اكتش�فت 
يمكن بص�ورة عرضي�ة أن يعطل 
الجهاز حين يندلع حريق حقيقي.

    جميل أندرليني

ف�ي أوائ�ل الثمانيني�ات، جذب 
طال�ب دكت�وراه واع�د م�ن عائلة 
سياس�ية بارزة أنظ�ار كبار القادة 
حي�ن  الصي�ن،  ف�ي  الش�يوعيين 
حثه�م عل�ى رف�ع الرقاب�ة عل�ى 
األسعار والسماح باستيراد أجهزة 

التلفزيون.
بعد ثاث�ة عقود، ال يزال تش�و 
ش�ياو تش�وان، أط�ول محافظ�ي 
البن�ك المركزي الصين�ي من حيث 
مدة الخدم�ة، يمارس إقناع زعماء 
الباد بمزاي�ا اإلصاح االقتصادي. 
الماض�ي  األس�بوع  وبإقناعه�م 
بتخفيض قيمة العملة، ربما يكون 
قد حقق اإلنج�از األكبر في حياته 
المهنية الطويل�ة - بإعداد الطريق 
للرنمينبي للتعويم الحر الذي يمكن 
أن يتحدى ال�دوالر األمريكي عملة 

احتياطية للعالم.
إعان بنك الش�عب الصيني يوم 
الثاث�اء تخفيض قيم�ة الرنمينبي 
مقاب�ل ال�دوالر نحو 2 ف�ي المائة 
بين عش�ية وضحاه�ا - وهو أكبر 
تخفيض من�ذ ع�ام 1994 - باغت 
األس�واق وأث�ار احتم�ال نش�وب 
ح�رب عم�ات. ق�دم تش�و القرار 
داخليا إلى الرئيس تش�ي جينبينج 
باعتباره مس�ألة تتعلق بالمصلحة 
لتعزي�ز  منه�ا  ب�د  وال  الوطني�ة، 
االقتص�اد في الوقت ال�ذي يتباطأ 
فيه النمو بشكل حاد. بالنسبة إلى 
العالم الخارجي، صور بنك الشعب 

الصين�ي تخفيض القيم�ة على أنه 
خط�وة نح�و عملة صيني�ة تكون 
أكث�ر توجه�ا نحو الس�وق وقابلة 
للتداول بحرية. وأعرب عن أمله أن 
هذا من شأنه أن يمنع التخفيضات 
التنافس�ية في الوقت ال�ذي يعمل 
في�ه أيضا على إقناع صندوق النقد 
الدولي بإدراج الرنمينبي في س�لة 

العمات االحتياطية.
الق�درة عل�ى جع�ل إصاحاته 
مستس�اغة ل�دى كل من األس�واق 
العالمية وأعمدة الحزب الش�يوعي 
تبي�ن أن�ه تكنوقراط�ي رائ�ع في 
ذروة ق�واه السياس�ية، حت�ى في 
الوقت الذي يس�تعد في�ه للتقاعد. 
وعلى الرغم من أنه غالبا ما يش�ار 
إليه باس�م أالن جرينسبان الصين، 
إال أن تأثير محافظ البنك المركزي 
في الصي�ن أقل كثيرا مما هو عليه 
ف�ي الواليات المتح�دة. فالقرارات 
الكبيرة، مثل رفع أسعار الفائدة أو 
خفضها، تتم من قبل قادة الحزب. 
لك�ن، كم�ا ه�ي الحال م�ع معظم 
المناصب، الشخص هو الذي يمنح 
الس�لطة المنصب ولي�س العكس.

تش�و، مثل تش�ي وكثير م�ن كبار 
القادة اآلخرين، هو “أمير صغير”، 
وه�و اللقب الذي يطل�ق على أبناء 
كبار أعضاء الحزب، وهذا ما يعطيه 
النف�وذ الذي يمتد إلى ما وراء لقبه 
الرس�مي. ولد في عام 1948، قبل 
سنة من تأس�يس الصين الشعبية. 
كان وال�ده من أوائ�ل األعضاء في 
الحزب الشيوعي وجهاز المخابرات 

خال الحرب العالمية الثانية، وبعد 
ذلك نائبا لوزير اآلليات.

ما وراء السير الذاتية الرسمية، 
تعتب�ر التفاصيل الش�خصية لكبار 
القادة الصينيين من أسرار الدولة، 
وبخ�اف حقيق�ة أنه مت�زوج من 
مس�ؤولة كبيرة سابقة في اإلدارة 
القانونية لوزارة التجارة، ال توجد 
معلوم�ات عام�ة تذكر ع�ن حياته 
الخاص�ة. تخرج تش�و الش�اب في 
مدرس�ة بكين الثانوية للنخبة في 
ع�ام 1966. وعندما ب�دأت الثورة 
الثقافية في تلك الس�نة كان، وفقا 
لش�خصين مطلعي�ن، كان زعيم�ا 
في واح�دة من مجموعات الحرس 
األحمر الوحش�ية الت�ي اضطهدت 
الفاسدة”  المدرس�ين، و”العناصر 
الرأس�مالية”.  اتج�اه  و”س�الكي 
وأي ش�خص التق�اه ف�ي العق�ود 
القليل�ة الماضية يج�د صعوبة في 
تصدي�ق أن ه�ذا الرج�ل المه�ذب 
واللب�ق بصرام�ة، كان من الممكن 
أن يش�ارك في التجاوزات العنيفة 

في تلك الفترة.
في ع�ام 1968، مث�ل المايين 
من الش�باب المتمردي�ن اآلخرين، 
تم إرسال تش�و إلى مزرعة الدولة 
المتجمدة أقصى الشمال الشرقي، 
حيث حافظ على معنوياته مرتفعة 
خ�ال أربع س�نوات م�ن المنفى، 
من خال االس�تماع إلى تسجيات 
الموسيقى الكاسيكية المحظورة. 
عندم�ا أعي�د تأهيل وال�ده في عام 
1973 ُس�مح له بالعودة إلى بكين 

والش�روع في الحياة في األوساط 
األكاديمية. وفي الثمانينيات درس 
لفترة وجيزة في الواليات المتحدة، 
ول�دى عودته انض�م إلى مجموعة 
م�ن التكنوقراطيي�ن الش�باب في 
بكين الس�اعين إل�ى االنفتاح على 

الغرب.
بدأ النجم السياس�ي لتشو فعا 
ف�ي االرتق�اء عندما ج�اء الرئيس 
جيانج تس�ه مين، ال�ذي كان ربيبا 
س�ابقا لوال�ده، إل�ى الس�لطة في 
ع�ام 1989. وش�غل منصب رئيس 
سلسلة من المنظمات، بما في ذلك 

اللجن�ة الصيني�ة لتنظي�م األوراق 
المالي�ة، حي�ث كان يعرف باس�م 
تشو “بابي” )سالخ الجلود( بسبب 
محاوالته القضاء على الفساد في 
أس�واق رأس المال الناش�ئة. مرة 
أخ�رى، لم تكش�ف مناصبه تأثيره 
الحقيق�ي. وكان ل�ه دور فعال في 
تأسيس أس�واق األس�هم الصينية 
في أوائل التس�عينيات، وفي إنقاذ 
المص�ارف وإع�ادة هيكلته�ا ف�ي 
أواخر التسعينيات، وإصاح أسواق 
األس�هم في العقد األول من القرن 
الحالي، ورعاية سوق السندات منذ 

ذلك الحين.
بوصف�ه ضيف�ا منتظم�ا على 
اجتماع�ات صندوق النق�د الدولي، 
ظل يسحر الغربيين بذكائه المتألق 
وطاقة لغت�ه اإلنجليزي�ة، وروح 
الدعاب�ة، واعتنائ�ه بلعب�ة التنس. 
الخزان�ة  وزي�ر  بولس�ون،  هان�ك 
األمريكي األسبق، أقنع تشو بتولي 
ه�ذا المنص�ب في ع�ام 2006 بعد 
أن كان ق�د رفض�ه من قب�ل. لكن 
الصفات التي تجعل منه مقبوال من 
النخب الغربية كثيرا ما عملت ضده 
في الداخل، حيث اتهم بأنه ليبرالي 

للغاي�ة، و”ميوله أجنبي�ة” للغاية، 
وقري�ب جدا من الواليات المتحدة. 
التقارير بص�ورة خاطئة  تحدث�ت 
عدة مرات ع�ن نهايته السياس�ية 
الوش�يكة - على األق�ل مرتين من 
قب�ل “فاينانش�يال تايم�ز” - منذ 
تعيين�ه محافظ�ا للبن�ك المركزي 
ف�ي ع�ام 2002، وكان موضوع�ا 
أجنبي�ة  إع�ام  لحم�ات وس�ائل 
ناطقة باللغ�ة الصينية تتهمه بكل 
ش�يء، ابتداء من التداول بحس�ب 
معلومات سرية إلى بيع المصارف 
بأس�عار  لألجان�ب  الصي�ن  ف�ي 
رخيص�ة. ف�ي ع�ام 2010، اضطر 
البن�ك المرك�زى إل�ى نش�ر صور 
تش�و وهو يلتق�ي بعدد م�ن كبار 
الشخصيات األجنبية في بكين، في 
أعقاب شائعات بانشقاقه وانتقاله 
إل�ى أمري�كا، لتجنب العق�اب عن 
خسائر ناجمة عن سندات الخزانة 
كريس�توفر  يق�ول  األمريكي�ة. 
جونس�ون، وهو محلل أول س�ابق 
المخاب�رات  وكال�ة  ف�ي  للصي�ن 
المركزي�ة ويعم�ل اآلن ف�ي مركز 
والدولية  االس�تراتيجية  الدراسات 
في واشنطن “من الواضح أنه يثير 
حن�ق الناس ف�ي بع�ض األحيان، 
بم�ا ف�ي ذل�ك الرئيس تش�ي. لكن 
لم يس�بق ل�ه أن كان يتمت�ع بمثل 
هذه األهمية أو السلطة. سيتقاعد 
قريب�ا، وبالتال�ي فلي�س لدي�ه ما 
يخس�ره، وهو ع�ازم تمام�ا على 
تحقيق اإلصاحات الس�وقية التي 

التزم بها خال معظم حياته”.

»جوجل«.. طموح ال يعرف املستحيل

ختفيض الرنمينبي خطوة عىل الطريق ملنافسة الدوالر

     ريتشارد ووترز 
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أتلتيك بيلباو يكشف املستور يف ليلة القبض عىل برشلونة
 

خ�ر ن�ادي برش�لونة اإلس�باني لكرة 
القدم، بطولة كأس الس�وبر اإلس�باني، 
أم�ام الفري�ق الباس�كي أتلتي�ك بيلباو 
يف مب�اراة حمل�ت مباراة الذه�اب أغلب 
تفاصيلها، بعد أن فاز الفريق الباس�كي 
املهم�ة  برباعي�ة نظيف�ة جعل�ت م�ن 
مس�تحيلة عىل الكتالن، قب�ل أن يتعادل 
الفريق�ان إياب�ا ويذهب اللق�ب إىل أبناء 

الباسك.
وعانى الفريق الكتالوني طوال املباراتني 
م�ن تراجع مس�تواه، خاص�ة يف الخط 
الدفاع�ي ال�ذي تلقى رضب�ة موجعة يف 
الدقيق�ة 56 بخروج بيكي�ه من أرضية 
امليدان مم�ا زاد من صعوبة املباراة، قبل 
أن يس�جل أدوريز ه�دف التع�ادل الذي 
أعلن بشكل رسمي نهاية املباراة وضياع 
حل�م السداس�ية التاريخي�ة الثانية عىل 

برشلونة. 
وتلق�ى برش�لونة يف ث�الث مباريات بني 
كأس الس�وبر األوروب�ي واإلس�باني 9 
أه�داف يف 3 مباري�ات فق�ط، مما يؤكد 
وجود خلل واضح يف الكتيبة الكتالونية.

تحدث لوي�س إنريكي بع�د املباراة، عىل 
رضورة التحض�ر جي�دا لبداية الدوري، 
والتي سيستهلها حامل اللقب بمواجهة 
أتلتيك بيلب�او مجددا وعىل ملعب س�ان 

ماميس صاحب الرباعية التاريخية.
يف ه�ذا التقرير يس�تعرض موق�ع  أبرز 
املالحظات التي كش�فها أتلتيك بيلباو يف 

ليلة ضياع السداسية..
وعان�ى الن�ادي الكتالون�ي يف مبارات�ي 
السوبر املحيل خاصة من غياب الفاعلية 
الهجومية، حيث تفنن العبي برش�لونة 
يف إضاعة الفرص رغم ندرتها، مما يؤكد 
مدى تأثر النجم الربازييل عىل املنظومة، 
حيث س�بق لنيمار وأن س�جل يف مرمى 

أبناء الباسك.
وفش�ل بيدرو يف لعب الدور املهاري الذي 
يقدمه نيمار للفريق، حيث لطاملا شكلت 
هذه النزع�ة فارقا يف املباري�ات املغلقة 
دفاعيا، كم�ا فعل بيلباو، مم�ا يؤكد أن 
غي�اب نيمار أثر بوضوح عىل برش�لونة 

أمام دفاع بيلباو املحكم.
ولعل هذا األمر قد بدا واضحا يف الس�وبر 
األوروبي، حيث تعادل برشلونة بالنتيجة 
بعد أن كان متقدما برباعية مقابل هدف، 
لك�ن بيلب�او أكد وج�ود هذه املش�كلة.
ورغم اكتش�اف إنريكي للمشكلة مبكرا 
وتحدي�دا يف مب�اراة فيورنتينا الودية، إال 
أن املشكلة ليست باالسماء كما يبدو بل 

باملستوى البدني لالعبني، حيث بدى عىل 
مدافعي الربسا ثقل حركتهم أمام لياقة 

العبي بيلباو.
ويرشح هدف بيلب�او التعادل يف الكامب 
ن�و مدى تدهور الحال�ة البدنية للفريق، 
حي�ث س�دد أدوري�ز الكرة مرت�ني بكل 
الع�ب  أي  م�ن  متابع�ة  دون  أريحي�ة 

برشلوني رغم قربهم منه.

ول�م يق�دم النجم ال�دويل اإلس�باني أي 
مس�توى يش�فع له للبقاء م�ع الفريق، 
حيث ل�م يق�دم املس�توى املتوق�ع منه 
رغ�م إنخف�اض مس�توى الرقاب�ة عنه 
نظ�را لوج�ود مي�ي وس�واريز معه يف 
الخ�ط األمامي.وبالرغ�م م�ن تس�جيل 
بي�درو له�دف الف�وز أمام إش�بيلية، إال 
أن�ه ت�اه تماما أم�ام بيلباو ول�م يظهر 

سوى بتسديدة ارتطمت بالقائم يف سان 
مامي�س يف املباراة الكارثي�ة التي إنتهت 
برباعية.وبالرغم من تألق أنييس�تا الذي 
ال يختل�ف علي�ه أح�د، إال النج�م الدويل 
اإلسباني يمر حاليا يف فرتة سيئة خاصة 
عىل املستوى الهجومية، حيث بدى عليه 
افتق�اده إىل الحل�ول الهجومي�ة يف ظل 
تمرك�ز العبي بيلباو يف املناطق الخلفية. 

وم�ن املتوق�ع أن يقدم ت�وران االضافة 
الت�ي افتقده�ا أنييس�تا، حي�ث يتمت�ع 
النجم ال�دويل الرتكي بق�وة بدنية عالية 
وقتالي�ة ال خ�الف عليها كش�فها رفقة 
أتلتيك�و مدريد.ويتمت�ع النج�م الرتكي 
بالرعة والق�وة البدنية مما يجعل من 
مهمة رقابت�ه أكثر صعوبة خاصة أمام 
األندي�ة التي تعتم�د عىل الق�وة البدنية 

واالندفاعات، وبالت�ايل فإن وجوده بدال 
من أنييس�تا يف املباريات القوية سيهدي 
الفريق أكثر صالبة يف وس�ط امليدان لكن 
مع إنخفاض نزعة الفنيات التي يتقنها 
أنييستا.ولم تقدم الوجوه الجديدة التي 
ارشكها لويس انريكي املس�توى املرجو 
منه�ا، بل عىل العكس كانت تقدم ملحات 
س�لبية أدت إىل س�قوط الفريق بش�كل 

م�دوي.وأرِشك إنريكي بارترا وس�اندرو 
والحدادي وسرجيو روبرتو إال أنهم لم 
يقدم�وا اي إضافة للفري�ق، ليؤكدوا أن 
الالماس�يا تمر يف فرتة معاناة حقيقية، 
حيث أخرجت يف السنوات املاضية العبني 
من العيار الثقيل مثل بيدرو وبوسكيتس 
وميي ايضا، وغرهم الكثر من األسماء 

الرنانة دفاعيا وهجوميا.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

 
تحدث رافاييل نادال املصنف الثامن بني العبي التنس املحرتفني عن نتائجه مؤخرا، قبل أن يستهل األربعاء 
مش�واره يف بطولة سينس�يناتي لألس�اتذة التي يصلها عقب خس�ارته أم�ام الياباني كي نيش�يكوري يف 
مونرتيال، حيث اعترب أن "األسبوع األخر لم يكن سلبيا، لعبت جيدا وبلغت دور الثمانية".وأكد اإلسباني يف 
املؤتمر الصحفي الس�ابق النطالق سينسيناتي أن املجموعة األوىل من مباراته أمام الياباني، املصنف الرابع 
عاملي�ا، "يف أوض�اع طبيعي�ة كان ينبغي أن تكون النتيجة يف بدايتها 3-3 ولي�س 1-5 ، لكن ذلك ما حدث".

وأضاف: "يف املجموعة الثانية كانت األمور أكثر تقاربا، لكنه كان أفضل مني يف ذلك اليوم، ال سيما يف األوقات 
الحاسمة".ويحمل النصف الثاني من املوسم بوادر إيجابية إىل نادال، مثل فوزه بلقب بطولة هامبورغ عىل 
حساب اإليطايل فابيو فونيني: "كان انتصارا هاما جدا بالنسبة يل، فهي إحدى بطوالت ال�500 نقطة، األمر 
الذي يعني تحس�ن رصيدي يف التصنيف العاملي، ويس�اعدني يف هذا التوقيت من العام".وأبرز نادال تحس�ن 
أدائه: "لقد لعبت بصورة أفضل بعض اليشء، لكن يف كل أسبوع تختلف األمور، وأعرف أن العمل عند الخروج 
من لحظة سيئة يكون أصعب بمقدار ثالثة أضعاف".ورغم أن اإلسباني يرى أن: "النصف الثاني من املوسم 
أكث�ر صعوب�ة"، حيث انتهت بطوالت املالع�ب الرتابية املفضلة له، فإن األهم بالنس�بة له م�ن النتائج هو 

"إنهاء العام بشعور ينم عن القيام باألمور عىل نحو جيد، وعن التحسن يف أدائي".

 
أكد مدرب املنتخب األوملبي لكرة القدم شهد بأن اعتذار العراق عن املشاركة ببطولة غرب آسيا لن يؤثر عىل منهاج 
املنتخب.وأعلن اتحاد الكرة يف وقت س�ابق، عدم املش�اركة بالبطوالت غر الرسمية، وذلك بسبب حالة التقشف 
التي يمر بها البلد بش�كل عام.وقال ش�هد: إن” هناك وقتا كاٍف لكي نس�تعد لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً”، 
معت�ربا أنها “بطولة مصرية بالنس�بة لنا، لتكون طموحاتنا هي املش�اركة بأوملبي�اد ري دو جانرو، وهذا 
يتحق�ق يف حال وصلن�ا للمربع الذهبي للبطولة”.وبني أن” باب األوملبي مفت�وح لجميع الالعبني املوهوبني 
واملميزين سواء بالدوري املحيل أو الالعبني املحرتفني بالخارج”، مشدداً عىل “متابعة جميع الالعبني بدوري 
الكرة املمتاز، الختيار األفضل”. مش�را إىل أن “تدريبات األوملبي س�تبدأ منتصف شهر ترشين األول املقبل 
استعداداً لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً”.,يشار إىل أن النهائيات اآلسيوية ستقام خالل الفرتة من 12 إىل 30 

كانون الثاني/يناير 2016، علماً بأن منتخبنا األوملبي قد توج بلقب النسخة األوىل للمسابقة.

احتاد الكرة يوقع اتفاقية تعاون مشرتك مع نظريه القطري
 

والقط�ري  العراق�ي  االتح�ادان  وق�ع 
لك�رة الق�دم ، اتفاقي�ة تع�اون بينهما يف 
القطرية  العاصمة 
الدوحةووق�ع 

ع�ن 

الجان�ب العراقي رئيس اتح�اد الكرة عبد 
الخال�ق مس�عود وع�ن الجان�ب القطري 
س�عود املهندي نائب رئي�س اتحاد الكرة، 
خ�الل مؤتم�ر صحف�ي، بحض�ور ع�يل 
جبار نائ�ب رئيس اتحاد الك�رة العراقي، 
وكامل زغر عو مجل�س االدارة ومنصور 
االنص�اري األم�ني الع�ام التح�اد الك�رة 
جمي�ع  االتفاقي�ة  وش�ملت  القط�ري، 
مج�االت التعاون بني الطرف�ني التي تعود 
بالنفع العام عىل الكرة بالبلدين.وقال عبد 
الخالق مسعود أن "االتفاق بني االتحادين 
دائ�م وعىل كل املس�تويات وان مواقفهما 
موحدة عىل املس�تويني اآلسيوي والدويل"، 
مبين�اً ان "االتح�اد القطري يدع�م الكرة 
العراقية من خالل استضافة معسكراتها 
معس�كرات  اىل  باإلضاف�ة  ومبارياته�ا 
الح�كام، وان هذا األمر لي�س بغريب عىل 
قطر".واك�د عب�د الخال�ق مس�عود انهم 
"يدعمون بشكل كامل حق قطر يف تنظيم 
كأس العالم 2022 ، وان موقفهم قوي ألن 
قطر تستحق هذا التنظيم، وتقدم بالشكر 
اىل قط�ر حكوم�ة وش�عباً ع�ىل مواقفهم 

الطيبة تج�اه الع�راق دائماً".وحول عدم 
مشاركة املنتخب االوملبي العراقي ببطولة 
غرب اسيا، قال عبد الخالق مسعود انه "ال 
يمكن ان تنظم قطر بطولة وال يشاركون 
فيه�ا ولك�ن لديهم ظروف�ا قاهرة حتمت 
اس�تمرارية  االنس�حاب، ومنه�ا  عليه�م 
العراق�ي والظ�رف االقتص�ادي  ال�دوري 
الصع�ب الذي يم�ر ب�ه الع�راق"، متمنياً 
"للجمي�ع التوفيق يف ذلك".وحول خليجي 
23 وم�ا يدور م�ن حديث امكاني�ة اعادة 
البطول�ة يف موعدها األول خالل ديس�مرب 
من العام الحايل بع�د اتخاذ قرار بتأجيلها 
للع�ام املقب�ل، ب�ني مس�عود أن "اللجن�ة 
الدائمة ألمناء الر كتبت تقريراً يؤكد بأن 
الكوي�ت غر جاهزة الس�تضافة البطولة 
يف موعدها".م�ن جانبه رحب نائب رئيس 
اتح�اد الك�رة القط�ري س�عود املهن�دي 
ب�"رئي�س االتح�اد العراق�ي يف الدوحة"، 
مؤكداً أن "التعاون بني االتحادين موجود 
منذ فرتة طويلة وان عالقات قوية ومتينة 
تربط بني االتحادين وان التنس�يق بينهما 

دائم عىل كل املستويات.

مرتساكر: تشيك سيقدم الكثري مع آرسنال
 

يث�ق ب�ر مرتس�اكر يف ق�درة زميل�ه بيرت 
تش�يك يف تعزي�ز قوة دف�اع آرس�نال، وقال 
املدافع األملاني إن تفاهمه زاد بالفعل 
مع الحارس التشيكي القادم من 
تش�يلي حامل لق�ب الدوري 
اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.
وترك تش�يك تشيلي بعدما 
فق�د مكان�ه يف التش�كيلة 
األساس�ية للح�ارس تيبو 
كورت�وا وخ�اض مباراته 
يف  أرس�نال  م�ع  األوىل 
ال�دوري عندم�ا خ�ر 
الجول�ة  يف  2-صف�ر 
وست  أمام  االفتتاحية 
يونايتد.وتعرض  هام 
تشيك النتقادات حادة 
مس�ؤوليته  بداع�ي 
وس�ت  ه�ديف  ع�ن 
مرتساكر  هام.وقال 

الذي ش�ارك يف أكثر من 100 مباراة مع أملانيا 
ملوقع آرس�نال ع�ىل اإلنرتن�ت: "بيرت صاحب 
خ�ربة كب�رة ويمك�ن الش�عور بذل�ك ولديه 
الكثر ليقدم�ه ويمنحنا دفعة كبرة يف غرفة 
الالعبني".وأضاف: "حتى عند خسارة مباراة 
فإنه يمل�ك الكثر من األف�كار الرائعة داخل 
امللع�ب وخارج�ه، إن�ه صاحب خ�ربة كبرة 
بشكل يجعله يفكر يف األخطاء التي وقعت وال 
يحتاج إىل الحديث إليه".ويشعر مرتساكر أن 
تش�يك استعاد مستواه يف املباراة التي انتهت 
بفوزارس�نال بصعوب�ة 2-1 عىل كريس�تال 
ب�االس األح�د املايض.وق�ال مرتس�اكر )30 
عاما(: "ش�عوري أنه عاد بشكل أقوى ولذلك 
ال ش�ك يف أن�ه يمثل إضافة ضخمة بالنس�بة 
لن�ا، أحيانا يرتكب املرء صاحب الخربة بعض 
األخط�اء أيضا".وأضاف مدافع فردر بريمن 
الس�ابق أنه يتفاهم بالفعل بش�كل رائع مع 
الحارس تش�يك داخل امللع�ب. وتابع: "يجب 
أن يك�ون التواص�ل ب�ني الح�ارس ورباع�ي 
الدف�اع يف أفضل صورة من أجل املنافس�ة يف 
الدوري اإلنجليزي، جاء بيرت وظهر التجانس 

من البداية ونتواصل معا بش�كل رائع ونفهم 
بعضنا البعض".ويستضيف آرسنال منافسه 
ليفربول يف الدوري ي�وم االثنني املقبل ويدرك 

خطورة  ع�زز مرتساكر  ال�ذي  منافس�ه 
ف�ه  م�ن صفو بالعدي�د 

الالعبني.

 
افاد الع�ب نادي الرشطة ع�يل بهجت ان االنتكاس�ة التي حدثت 

للقيثارة الخرضاء املوسم املايض يتحملها الجميع. 
وقال عيل بهجت "ان عدم وصول الكتيبة الخرضاء للمباراة 

النهائية بال�دوري، يتحمل وزرها الهيئة االدارية والجهاز 
الفني والالعبني".

واوض�ح ان: "التغير ال�ذي حصل يف الجه�از الفني بإقالة 
املدرب املرصي محمد يوسف وتعيني ثائر جسام مدربا، كانت الحلقة املحورية التي اثرت 

سلبا عىل املنظومة الفنية للفريق االخرض". 
واض�اف بهج�ت انه: "يقف م�ع املدرب العراقي ض�د املدرب االجنبي، بس�بب تفهم املدرب 
املحيل الوضاع البلد االمنية واالجتماعية فضال عن معرفته الكاملة بالحالة النفسية لالعب 

العراقي". 
يذكر ان الهيئة االدارية لنادي الرشطة كان قد س�مت حكيم ش�اكر مدربا للنادي خلفا 
للمدرب السابق ثائر جسام يساعده صفاء عدنان وسامي بحت واثر عصام وابراهيم 

سالم مدربا لحراس املرمى.

 
 

أكد مدرب فريق النفط حس�ن احمد ، أن فريقه يواصل تدريباته بمعس�كره 
يف تركي�ا تحضرا ملنافس�ات الدوري املمتاز، مبينا أن الفريق س�يخوض أوىل 

مبارياته التجريبية مع أحد األندية الرتكية.
وقال حس�ن احم�د ، إن "الفرق يواص�ل تدريباته اليومية وللي�وم الثالث عىل 

الت�وايل يف معس�كره املقام حالي�ا يف تركيا تحضرا ملنافس�ات ال�دوري الكروي 
املمتاز"، مبينا أن "الفريق يواصل تدريباته بواقع وحدتني يوميا صباحا ومساء". 

وأض�اف احمد أن "الفريق س�يخوض اليوم األربع�اء، أوىل املباريات التجريبية مع 
أح�د أندية الدرجة الثالثة الرتكية"، مش�را إىل أن "التدريبات بصورة عامة تركز 

عىل الجوانب البدنية صبا والفنية والتكتيكية مساء".

عيل هبجت: املدرب املحيل افضل من االجنبي

النفط يكثف استعداداته بمعسكر تركيا

امل�ستقبل العراقي/ متابعةامل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ متابعة امل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

نادال: أسبوع مونرتيال لـم يكن سلبيًا

مدرب االوملبي: إلغاء املشاركة بغرب آسيا لن يؤثر عىل منهاجنا



امليزان

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن الحيت�ان الزرق�اء تس�تطيع التخاطب 

بواسطة غنائها عىل مسافة850 كم 
 ه�ل تعل�م أن طول أطول ذيل فس�تان زفاف يف العالم 
هو 80 مرتا . وقد إرتدت�ه إحدى املمثالت يف أحداألفالم 

األجنبية
ه�ل تعل�م أن حجم القلب يختلف من ش�خص اىل آخر 
وكذل�ك أبع�اده . أم�ا وزن�ه املتوس�ط فه�و 325غم 
بالنس�بة للرجال أما متوس�ط وزنه عند النس�اء فهو 

245غم ولكن يتفاوت مع حجم الجسم ووزنه
 هل تعلم أن س�مك جلد اإلنس�ان ال يزيد عن 2 ملم ، و 
س�مك جلد الفيل يبلغ 25 ملم ، و جلد اإلنسان يحتوي 
ع�ىل عدة آالف من الغ�دد التي تفرز الع�رق بينما جلد 

الفيل خال من هذه الغدد باستثناء جفون العينني
 هل تعلم أن قلم الرصاص مصنوع من الجرافيت 

 ه�ل تعلم أن اول انس�ان حاول الط�ران هو من اصل 
عربي واسمه عباس بن فرناس

 ه�ل تعلم أن عمر القرد ال يتجاوز يف املتوس�ط ثالثني 
سنة

مهنياً: تش�عر بن�وع م�ن التقييد إذا 
تجاوزت األمور حده�ا يف عالقتك مع 
الزمالء.عاطفياً: أن�ت قادر عىل تقّبل 
التحدي�ات وإقام�ة عالق�ات متعددة 

غر عابئ بمشاعر اآلخر.

مهني�اً: ال تدخل يف مخاطرات مالية ال 
تع�رف نتائجها، قد تؤدي إىل خس�ارة 
طائلة.عاطفياً: تنتظر من الرشيك أن 
يقوم بالخطوة األوىل لتبدأ قصة الحب 

التي تنتظرها.

مهني�اً: تتلق�ى قريب�اً ب�رشى تكون 
فاتحة خر ملس�تقبلك املهني وتنقلك 
إىل مركز أفضل.عاطفياً: أنت مرتدد يف 
الح�ب وال تس�تطيع أن تأخذ أي قرار 

حاسم ما يزعج الرشيك.

مهنياً: وّزع العمل عىل الزمالء لتنهيه 
يف الوق�ت املحدد وتنطلق يف مش�اريع 
كي�ف  تع�رف  ال  جديدة.عاطفي�اً: 
تس�تمتع بالح�ب أو بالصداق�ة ألنك 

تتعذب من شّكك بالحبيب.

مهنياً: إنِه مش�اريعك بمه�ارة، وقت 
واعد للبدء باس�تثمارات جديدة تعود 
علي�ك بالفائدة.عاطفي�اً: تحت�اج إىل 
الوق�ت لتق�ع تحت س�حر اآلخر لكن 

متى وقعت لن تنهض بسهولة.

مهنياً: استغّل الفرص التي تأتيك من 
دون ت�ردد أو تفكر لتحقي�ق التقدم 
تب�دأ  م�ا  غالب�اً  والتطّور.عاطفي�اً: 
عالقات�ك العاطفي�ة بالصداقة ألنك ال 

تميل إىل الحّب األعمى.

مهني�اً: اجتم�اع عمل تك�ون نتائجه 
ممتازة وت�رع يف تقديم أفكار جديدة 
خالقة.عاطفي�ًا: أن�ت بط�يء جداً يف 
الح�ب وتأخذ كل وقتك قبل أن تفصح 

عن مشاعرك.

أن مخاطرات�ك  إعل�م جي�داً  مهني�اً: 
املالي�ة قد تك�ون معرّضة للخس�ارة، 
لذا ك�ن أكثر حذراً.عاطفياً: تعجز عن 
املب�ادرة، ألن كرامت�ك تعني لك الكثر 

وتخاف من رفض الرشيك لك.

مهني�اً: ال تنخدع بالفرص وكن هادئاً 
عند اتخاذ أي قرار مصري، ألنه يؤثر 
يف مس�تقبلك.عاطفياً: تظهر حبك أو 
إعجاب�ك بالرشي�ك من خ�الل تقديم 

الهدايا القّيمة له دائماً.

مهنياً: عّزز ثقتك بنفسك عر التواصل 
مع الزم�الء ومش�اركتهم املش�اريع 
الضخمة.عاطفي�اً: ع�ىل الرشي�ك أال 
يحرج�ك أو يخنق�ك أو يطل�ب من�ك 

االلتزام قبل أن تفّكر ملياً يف األمر.

مهنياً: ال تقم ب�أي تحرّك إذا لم تحّدد 
وجهة س�رك واأله�داف الت�ي تنوي 
بلوغها.عاطفي�اً: تتعامل مع الرشيك 
كأنه لعبة مؤقتة يجب أن ترع فيها، 

ما يثر اشمئزازه.

مهني�اً: قد تكس�ب الكث�ر من خالل 
االس�تثمارات  أو  اإلضافي�ة  األعم�ال 
الخاصة.عاطفياً: ث�ق بالرشيك فأنت 
قادر ع�ىل االس�تمتاع برفقته وقضاء 

فرتة مميزة معه.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 الفأل الخر والخر السار o أفضل
2 بل�ون اللبن o تس�بب أملا إما بس�بب 

نحلة أو بالنار
3 يقيم فيه الجن o قبل لحظة

4 م�ا ينزل م�ن األعني من س�ائل o ما 
يقتل األحياء

5 نق�دم لك الش�كر o جم�ع أبي )من 
اإلباء(

6 وس�يلة الرتاس�ل التقليدي o صديق 

مقرب من امللك قديما
7 نص�ف مرصيون o رسعته 300 ألف 

كيلومرت يف الثانية
8 عملة عربية

9 بناه�ا يف ش�مال أفريقي�ة عقبة بن 
نافع

10 من ح�االت البحر o أول رائد فضاء 
)رويس(

1 أش�عر ش�عراء العرب o قل بسم الله 
الرحمن الرحيم

الذه�ن  غي�اب   o األم�ور  يف  خل�ط   2
والرتكيز

3 مرصف o عاصمتها نروبي
4 فرقة دينية متصوفة ترضب الدفوف 

o ندخل
5 نحطم o نصف إقامات

6 يف الجوار )معكوسة(
7 تماثل وتساوي o نصف رابع

 o أوعية أجن�ة الطيور o 8 عك�س م�ر
ثلثا سور

9 متشابهان o محارب ياباني
 o 10 له�ا أك�ر بيض�ة ب�ني الطي�ور

متشابهان

سـودوكـو

املقادير:
2 كوب أرز أبيض 

1 كيلوغرام أفخاد دجاج 
2⁄1 كيلوغرام لحم بقر، مقطع

2 بصل، مقطع جوانح
2⁄1 كيلوغرام بطاطا، مقطعة اىل مكعبات

450 غرام بازال معلبة 
200 غرام زبيب 

200 غرام لوز، مقرش ومقطع
1 كوب شعرية 

فلفل أبيض 
2 ملعقة كبرة كركم، )صبغة لوزينا(

فلفل أسود 
2 ملعقة صغره بهارات مشكلة 

ملح 
3 ملعقة كبرة زيت نباتي 

طريقة تحضر برياني عراقي صدق لذيذ
1. تس�لق افخ�اذ الدجاج، ثم تفص�ل العظام عن 

لحم الدجاج. تحفظ املرقة جانباً.
2. يق�ىل البص�ل بالزي�ت حت�ى يحم�ر، ويوضع 

جانباً.
3. يق�ىل البطاطا والبازيال واللوز والزبيب واللحم 

كل عىل حدة وتوضع جانباً.
4. تقىل الشعرية يف قدر ثم يضاف االرز والكركم 
والبه�ار والفلف�ل األس�ود والبه�ارات املش�كلة 
وامللح والبصل والبطاط�ا والبازيال واللحم وقطع 

الدجاج.
5. يغم�ر املزيج بمرق�ة الدجاج، يض�اف املاء ان 
لم تكن كمية املرق�ة كافية، ويطهى حتى ينضج 

االرز.

برياين عراقي

معلومات  عامة

فوائد اللبان الذكر
1 - مطهر ومنشط للجهاز الخلوى .

2 - مطهر عام لكل الجسم داخلياً وخارجياً .
3 - مضاد لإلنتفاخ والغازات .

4 - منظم لوظائف الجهاز الهضمى .

5 - مدر للبول ومطهر للجهاز البوىل .
6 - منشط للرحم ومطهر للجهاز التناسىل .

7 - مهدئ لألعصاب .
8 - يس�تخدم ىف منتجات التجميل ويستخلص منه 

مواد مطهرة ومعطرة .

9 - منظم لجهاز املناعة
 حيث يس�تخدم كمطهر له ويقىض عىل امليكروبات 
البكتري�ا الض�ارة ويطه�ر الجروح ب�دون أى آثار 

جانبية .
10 - هام جداً لصحة الفم

 يمنع التس�وس ويقوى اللثة ويطهر الفم واللسان 
م�ن البكتري�ا وامليكروبات .. كما أنه مس�كن آلالم 
األس�نان ويس�تخدم غس�ول مثاىل مطه�ر للفم .. 

وبذلك هو عالج رائحة الفم الكريهة .

»بليد«.. سّيارة ثالثية األبعاد
مس�تقبل  الثالث�ة  األبع�اد  تقني�ة  تط�ال 
صناعة الس�يارات، إذ أُعل�ن أخراً عن إنتاج 
العال�م،  يف  األوىل  األبع�اد  ثالثي�ة  الس�يارة 
باس�م »بليد«، وذلك يف »سان فرانسيسكو« 
بوالية »كاليفورنيا«، م�ن قبل »ديفرجينت 
مايكروفاكتوري�ز«. »بلي�د« صديقة للبيئة، 
وتنتق�ل من رسع�ة 0-60 يف حوايل ثانيتني، 
وت�زن ما يقرب م�ن 1400 باون�د )181.4 

كيلوغراماً(.
تحظى السّيارة باملميزات اآلتية:

1 صناعته�ا من »ألومينيوم« مطبوع ثالثي 
األبع�اد، يربط ألي�اف »الكربون« لتش�كيل 

هيكله�ا املعدني. يمكن تجميع الس�يارة يف 
غض�ون دقائ�ق، مّما يجعلها أخّف بنس�بة 

90% باملقارنة بالسيارات التقليدية.
»ديفرجين�ت  تكنولوجي�ا  تفت�ح   .2
مايكروفاكتوريز« آفاقاً جديدًة، وتقلّل املواد 
والطاقة وتكاليف التصنيع.باإلضافة إىل ما 
تقّدم، تهدف التكنولوجيا املذكورة إىل توفر 
منّصة جدي�دة لفرق املش�اريع الصغرة يف 
جمي�ع أنح�اء العالم، ما يس�مح لهم ببناء 

سياراتهم الخاصة وأمور أخرى.
م�ن املتوق�ع أن يتّم بي�ع عدد مح�دود من 

السيارات عالية األداء، مثل »بليد«.

كش�فت رشكة »ني�ورو إليكرتكس« 
اإلس�بانية عن خوذة جديدة تس�اعد 
عىل عالج الدماغ البرشي من أعراض 

االكتئاب والجلطة الدماغية.
ه�ذا  اس�تخدام  للم�رىض  ويمك�ن 
االخ�رتاع يف منازله�م، بينم�ا يمكن 

لألطباء متابعة تطور حاالتهم.
وتعتم�د الخ�وذة يف عملها عىل رصد 
اإلشارات الدماغية التي يرسلها املخ 
إىل الخالي�ا العصبي�ة، ومن ثم يعالج 
املريض بتوليد تيار كهربائي ضعيف 
م�ن خ�الل مجموع�ة من األس�الك 

املوصولة داخل الخوذة.
ويعتمد وضع األسالك داخل الخوذة 
ع�ىل ن�وع امل�رض وحال�ة املريض، 
فع�الج ح�االت االكتئاب يس�تهدف 
أج�زاء يف املخ مختلفة ع�ن تلك التي 

يستهدفها عالج الجلطة.
وفور تحديد الخوذة للجزء املستهدف 
يف املخ، فإنها ترس�ل تي�ارا كهربائيا 
ضعيف�ا إليه مل�دة 20 دقيقة، ويؤكد 
األطب�اء أن املرىض ال يش�عرون بهذا 
التيار وال يس�بب لهم س�وى شعور 

بالحكة لبضعة ثوان فحسب.

خوذة ملحاربة االكتئاب

هـنـا عـبـروا

من هنا وهناكمن نوادر العرب

حسني الساعدي

الكلمة.. ومعناها
غ�رق يف البح�ر مركبان م�ن مراكب املس�لمني، فكتب ال�وايل إىل 
الس�لطان يخ�ره بذلك فكتب: بس�م الل�ه الرحم�ن الرحيم، أي 
أستفتح بالبس�ملة، اعلم أيها األمر: أن شلنديتني أي مركبني قد 

صفقا من جانب البحر أي غرقا، وهلك من فيهما أي تلفوا
فكت�ب الس�لطان إىل ال�وايل: ورد كتاب�ك أي وص�ل وفهمن�اه أي 

قرأناه.. أدب كاتبك أي اصفعه واس�تبدل به أي اعزله فإنه مائق 
أي أحمق والسالم أي انتهى الكتاب.

*******
علوت بقدر علمي

س�ئل أحد العلماء وهو عىل املنر عن مس�ألة فق�ال: الله أعلم ال 
أدري، فقيل له: هذا املنر ال يرقاه الجهالء فقال: إنما علوت بقدر 

علمي، ولو علوت بقدر جهيل لبلغت السماء.

نّظ�م ملتقى األلوان الفني نش�اطاً 
فني�اً يف معل�م مليتا بعن�وان »هنا 
عروا« وش�ارك فيه حواىل 30 فنانا 
مختل�ف  م�ن  وش�عراء  تش�كيليا 

املناطق اللبنانية.
يف  املش�اركون  الفنان�ون  وأب�دع 
الفعالي�ة برس�م جداري�ة عمالقة 
بط�ول 20 م�رتا خّط�وا حكايته�ا 
بألوانه�م والتقوا عىل تأكيد معادلة 

واحدة »شعب وجيش ومقاومة«.
وكان يف الرنام�ج الختامي توزيع 
ش�هادات عىل الفنانني املش�اركني 

وت�م توزي�ع درع تقدي�ري للنائب 
رعد وآخر لالستاذ فضل قانصو .

وكان�ت كلمة ملدير ملتق�ى األلوان 
الش�اعر محمد علوش الذي قال إن 
ه�ذه الجداري�ة تعر ع�ن وجداننا 
املفع�م باإلنتص�ار فكم�ا رس�منا 
الف�رح والحي�اة يف ش�وارع وأزقة 
بالتفجرات  املجروح�ة  الضاحي�ة 
وع�ىل رم�ال مدين�ة ب�روت نحتنا 
بال�رتاب تحية للجي�ش جئنا اليوم 
لنحتفي بالنرص عىل العدوان وعىل 

اإلحتالل .

www.almustakbalpaper.net
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افـقـي
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تصدر ع�ن مؤسس�ة املس�تقبل العراقي�ة 

للصحاف�ة والطباع�ة والن�ر
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فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

املرجعية تصحح مسار العملية السياسية
ات امض���اء

عدنان السريح

مس���احة لل���رأي

املرشوع الديمقراطي الج�اري تطبيقه يف العراق 
يجب ان يك�ون قائم عىل اس�س موضوعية رصينة 
مع دوافع املجتمع وظروفه وتخليصه من موروثات 
النظام املقبور الذي كان يقس�م الظلم والظالم ومن 
واجب الحكوم�ة تلبية رغبات واحتياجات الش�عب 
فالديمقراطية الحقيقية تتغنى  بها الش�عوب لرسم 
مستقبلها فأساسها الحرية والعدل واالنصاف, نحن 
نب�ر بأعيننا ونكاف�ح رشاهة الوح�وش الضاربة 
فالدول املس�تكربة ه�ي التي تف�رض الظلم والحقد 
والخص�ام وم�ن العج�ب تتح�دث الوالي�ات املتحدة 
االمريكية عىل الع�دوان وتتهم الناس فيه وهي التي 
تعت�دي عىل حقوق الناس املرشوعة لس�لبها ونهبها 
ب�كل صالفة وصفاقة ومن غري خجل وال حياء هذه 
الدول�ة املاكرة املاه�رة يف اغتصاب االمم والش�عوب 
والته�ام كن�وز خرياته�ا وتندف�ع الحت�الل الع�راق 
وافغانس�تان وتقطي�ع اوص�ال الش�يوخ والعجائز 
وتجويع البطون وانتهاك الحقوق وتعرية االجس�اد 
لتفتك به�ا االمراض ومن س�وء ح�ظ الديمقراطية 
ترت�دي هذه الدول ال�زي الديمقراطي وتحرص عىل 
ان يك�ون جذابا وخالبا يف الوق�ت تتالطم بني ايديهم 
دماء االبرياء تحت س�مع العال�م وبره أهذه هي 
الديمقراطي�ة ي�ا زعيم�ة الديمقراطي�ات العرية 
وكيف تصدق الشعوب هذه االكذوبات التي تعمل عىل 
اش�اعتها يف العالم املبتيل باس�تعمار الديمقراطيات 
الغربي�ة املزعومة وما س�بب تأييد الظل�م والعدوان 
فأصيب�ت الديمقراطية بنكس�ة يف الصمي�م عىل يد 
امري�كا, فاالحتالل املدحور والخارس يف اخر لحظاته 
ل�م ي�دع ناحية وال مي�دان اال وزرع�ه ألغاماً وغرس 
بذور الفتن والخصومة والشحناء اضافة اىل تفجيع 
االمة بمكافح�ة اخالقها وآدابها وقيمها االجتماعية 
والروحية وحرب شعواء عىل االحرار والعمل لتشتيت 
القوى وبعث�رة الصفوف والس�يما يف هذه الظروف 
مما ينت�ج الرش االفس�د والعيش االنكد فالش�عوب 
الح�رة هي التي تحطم السالس�ل واالغ�الل وتقذف 
باالحتالل وكش�ف زيف�ه وديمقراطيته املغشوش�ة 
وادعاءات�ه الباطلة وفض�ح اقزامه الذي�ن يروجون 
ملرشوعه ويس�ريون يف مخططاته واصبح الشاكون 
م�ن الديمقراطية النعدام الخدمات وتفيش الفس�اد 
االداري وامل�ايل وانهي�ار منظوم�ة القي�م كالدعارة 
واملخ�درات فاصبح ارتداء ال�زي الديمقراطي لخنق 

الش�عوب وانتهاك الحقوق. 

كان موقف املرجعية الرش�يدة، يف إعالنها ضد الفساد واملفسدين، هو 
إعالن التغيري الجذري واإلصالح، وتصحيح االنحراف الذي حدث يف العملية 
السياسية، التي انحرفت بفساد الحاكم وحاشيته. باتخاذ خطوات عملية 
جادة، يف جميع السياس�ات املتبعة، التي نهجتها الحكومات يف الس�نوات 
املاضي�ة؛ والت�ي تس�ببت يف ان�زالق الع�راق، والعملية السياس�ية اىل هذا 
املنزلق الخطري، برميها رؤية املرجعية وتوجهاتها السديدة، خلف ظهرها 
وتجاهل الجماهري. فكان ذلك عىل لسان ممثلها يف كربالء املقدسة, السيد 
احم�د الص�ايف ي�وم الجمع�ة، 2015/8/7 املتزامن مع الحراك الش�عبي، 
الذي تش�هده املحافظ�ات. لتطالب باإلصالح والتغيري،ولتحاس�ب جميع 
املفسدين، مهما كان انتمائهم الطائفي أو الحزبي، إن ما يدل ذلك عىل عدم 
رضا املرجعية والجماهري. بعد الرتدي الحاصل يف جميع املجاالت، الخدمية 
والبني التحتية والفس�اد امل�ايل واإلداري، يف جميع املفاصل واملؤسس�ات، 
الذي جعل الناس يسمون السيايس واملسئول الفاسدين، بداعش السيايس 
الفاس�د. كان كل ذلك واضح يف الس�نوات، من عام 2003 واىل 2014 فقد 
فت أكثر من 600 مليار دوالر، مع نسب انجاز 5% يف كل املجاالت، ففي  صرُ
ع�ام 2014 رسق�ت200 تريليون دينار عراقي عىل مش�اريع، ال تغني وال 
تس�من من جوع، األمر الذي يعكس ويؤكد حجم إمرباطوريات الفس�اد. 
ول�م نس�مع أن احد حوكم أو تم القب�ض عليه، بتهمة الفس�اد وان دخل 
السجن، خرج بكفالة، أو خرج ألنه يحمل جنسية مزدوجة، أو تم تهريبه 
من املطار. كل يشء خراب وفساد وتردي، لم يسلم أي ملف ال امللف األمني 
تلت ثلث مساحة العراق، واملسؤول األمني هو نفسه.  أو العسكري، فقد احرُ
ف�ال ملف صح�ي وال خدمي، وال ترب�وي وال اجتماع�ي وال تعليمي؛ يشء 
واحد هو عامر وجيد ومصان وال يعاني من يشء، أال وهو جيب املس�ؤول 
الحكومي، أو الربملاني أو الوزير أو املدير العام، أو من هم بمنصبهم. فقد 
كان املس�ؤول هو الش�خص الوحيد، ال�ذي ينعم بالخ�ري والكهرباء واملاء 
وروات�ب ضخمة، تقدر بع�رشات املاليني من الدنان�ري، واملواطن يتقاىض 
راتب 300 أو 400 دينار، مع سفر اىل الخارج له ولعائلته تتمتع يف أوربا أو 
لبنان وغريها. التي كانت تضم فتح ملفات الفساد، يف الحكومات السابقة 
والحالي�ة، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهوري�ة، ورئيس الوزراء التي 
كانت إلرضاء األحزاب، متجاهلتا مطالب املرجعية يف وقتها بالرتشيق. مع 
إلغاء املخصصات االستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة، 
م�ع أبعاد املناص�ب من درجة مدير ع�ام، اىل وكيل وزي�ر من املحاصصة 
الحزبية والطائفية. مع ترشيق الوزارات والهيئات الحكومية، مع تقليص 
حماي�ات املس�ئولني يف الحكومت�ني االتحادي�ة واملحلي�ة. تم�ت بعد ذلك 
التصويت يف الربمل�ان باإلجماع، حيث لم يحصل أجماع عىل التصويت عىل 
مث�ل هذه املطالب؛ بعد أن أضاف الربمل�ان حزمة من اإلصالحات األخرى. 
يعكس ذلك توجي�ه املرجعية وضغط الجماهري الغاضب�ة املتظاهرة. لقد 
وعينا وعرفنا يف السنوات املاضية، كل من يتبجح باألعالم ويظهر موقفا، 
ويضمر آخر ويعمل عىل غ�ريه. إن الجماهري واملتظاهرين، كل يوم تزداد 
معرف�ة ووعي، وهي عىل إصار يف امليض لتحقيق كل توجيهات املرجعية، 
وإقص�اء املفس�دين واملنتفعني، الذي�ن رسقوا خريات العراق، كما س�يتم 

القصاص منهم.

ماجد الحسناوي

الشاكون من الديمقراطية 

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية
                 تت��ض���ام������ن م��ع االب��ط��ال

الذك�رى  االي�ام  ه�ذه  علين�ا  تم�ر 
الح�اج  لرحي�ل  الرابع�ة  الس�نوية 
املهندس الش�اب )اثريرس�ول سالم 
الحاج طاهر الحس�ناوي( يف حادث 
مؤلم م�ع اثنني م�ن اصدقائه وهما 
)بندر حسن رضا املندالوي( و)فالح 
مهدي صالح املن�دالوي( .. ويف هذه 
املناس�بة املفجعة حد الوجع ال املك 
)اث�ري(  الراح�ل  ايه�ا  ارثي�ك  ان  اال 
بكلمات م�ا كنت اتمن�ى قولها ايها 
الطائر الجميل  وانت تحلق يف السماء 
بجناحي�ك الرقيقني لتلبي ق�در الله 
املحت�وم ال�ذي ال راد له وتس�تجيب 
لنداء رب رحيم لتسكن فسيح جناته 
الواسعة فنم فيها قرير العني .. ايها 

الراح�ل ان كل الن�اس الذين عرفوك 
وعاشوا معك ما زال الحزن مسكوناً 
يف قلوبه�م وانت ايها املغادر بال وداع 
ما زل�ت حياً وروح�ك الطيبة النقية 
تعي�ش بينن�ا وتالحقنا مث�ل ظلنا.. 

نع�م ما زالت روحك مثل نس�يم بارد 
يداعب القل�وب ولكن مع ذلك فالكل 
مص�دوم ومذه�ول له�ول الصدم�ة 
وال�م الف�راق .. ال اح�د يق�وى عىل 
نسيانك يا نجماً هوى فالوالد العزيز 
الحاج رسول يف كل مرة التقيه كونه 
صديقاً اصي�اًل اجد اثار الدمع غائرة 
عىل وجنتيه وعينيه الذابلتني ترنو اىل 
اآلتي كمن ينتظر مس�افراً بعد طول 
غياب ام�ا عمك الكات�ب والصحفي 
املخرضم عكاب سالم )ابو شاهني( 
والذي تربطني واياه عالقة ترسخت 
عرب مهنة املتاع�ب فهو االخر اجده 
يعزف اوتار قيث�ارة الحزن املنقوعة 
باالن�ني واالىس وم�اذا اق�ول ألم�ك 

التي فقدت فلذة كبدها فظلت تنوح 
كحمام�ة مكس�ورة الجناح وزوجك 
الت�ي يعترها الم عمي�ق؟ .. وماذا 
اق�ول لطفلي�ك الصغريي�ن )مجتبى 
وحس�ني( اللذي�ن يس�أالن كل ي�وم 
عن ع�ودة االب املس�افر ال�ذي طال 
غيابه وماذا نقول ألش�قائك )الحاج 
هدير والحاج تحرير والحاج تيس�ري 
والح�اج محم�د والح�اج ع�يل( غري 
التجمل بالصرب وان يتذكروا جيداً ان 
) اثري( باق يف وج�دان الناس واالهل 

واالحبة .

رثاء يف الذكرى السنوية الرابعة لرحيل احلاج املهندس الشاب اثري رسول سال�م احلاج طاهر احلسناوي

لصحف����ي ت����ب وا لكا ا
ت����ي لبيا لزه����رة ا عب����د ا


