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تظاهرات اجلمعة الرابعة: ملتزمون بالسلمية
تجار وأصحاب مؤسسات إعالمية يحاولون حرف مسار التظاهرات

     المستقبل العراقي / خاص

حصلت »المس�تقبل العراقي« عل�ى معلومات تفيد 
بوجود مخطط  لحرف التظاهرات القائمة بالعراق ضد 

الفساد والمفسدين عن مسارها الحقيقي.
وبحس�ب مص�ادر مطلع�ة, ف�ان »أدوي�ن ش�كر، 
وه�و رج�ل أعمال يهودي يش�غل منص�ب نائب رئيس 
مجل�س اليهود الش�رقيين )الس�فارديم( ونائب رئيس 
المجل�س اليه�ودي األورب�ي, التق�ى برج�ال أعم�ال 
عراقيين وأصحاب مؤسس�ات إعالمي�ة, إلعداد طبخة 
ركوب موج�ة التظاهرات في الع�راق وحرفها باتجاه 
)االنقالب(«.ولفت�ت المصادر إل�ى أن »التاجر اليهودي 
وص�ل إلى بغ�داد قادماً م�ن لندن والتقى بش�خصيات 
مش�بوهة للتخطي�ط إل�ى مؤام�رة تقل�ب الموازي�ن 
بالعراق«.وبحس�ب المصادر, فان »أدوين شكر وخالل 
زيارته األخيرة للعراق استعاد جنسيته العراقية وحصل 

بموجبه�ا عل�ى جواز س�فر عراق�ي ناف�ذ المفعول«.
ويشرف أدوين حالياً على المحفل الماسوني في العراق 
)محفل لوج في الش�رق(, وهو م�ن أوائل يهود العراق 
الذين دخلوا مع القوات األمريكية بعد عام 2003 ويعتبر 
م�ن المقربين جداً للجيش األمريك�ي.إال أنه بالرغم من 
هذه المعلومات، فإن المتظاهرين يبدون واعين لحجم 
المخاط�ر الداعية إلى تس�ييس مطالبه�م وحرفها عن 
مس�ارها، إذ س�بق لمتظاهرين في س�احة التحرير أن 
قاموا بطرد فضائيتين تثيران النعرة الطائفية في البالد 
وتح�ث على ممارس�ة العن�ف ف�ي التظاهر.وأكد بيان 
للمتظاهرين، أمس الثالثاء، التزامهم بسلمية التظاهر، 
وشّددوا على عدم تسيي���س التظاهرة أو السماح ألي 
جهة بحرفها عن مس�ارها الذي خرجت من أجله، وهو 
محاس�بة الفاسدين والحصول على الخدمات، وتشريع 

القوانين المهّمة.
                                          التفاصيل ص3

مـراجـعـة التجـربـة
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الشجاعة أهم الصفات

 اإلنسانية ألنها الصفة التي تضمن 

باقي الصفات

واشنطن لبغداد: االعتامد عىل القدرات الوطنية أفضل وسيلة هلزيمة »داعش« 
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انخفاض اسعار النفط هيدد بالفوضى

ص6الـنـفـط تـعـلــن سـداد 9 مــلـيـارات دوالر مـتــأخــرة لــلــشـركـات املــسـتـخـرجـة

ص4الـعـفـو الـدولــيــة: أحـكــام اإلعــدام فـي الـسـعـوديـة قـتـل بـاســم الــقــانـون

      بغداد / المستقبل العراقي

طالبت منظمة »هيومن رايتس 
ووت�ش«، أمس الثالثاء، الس�لطات 
البحرينية بإلغ�اء إدانة أبرز زعماء 
المعارض�ة ف�ي الب�الد، أمي�ن عام 
عل�ي  الش�يخ  »الوف�اق«  جمعي�ة 
سلمان، واإلفراج عنه »دون إبطاء«، 
معتب�رة أن س�لمان »يواجه حكماً 

بالسجن لمدة أربع سنوات في تهم 
متعلق�ة بحرية التعبي�ر، وذلك في 

أعقاب محاكمة غير عادلة«.
الكب�رى  المحكم�ة  وكان�ت 
الجنائية الرابعة في البحرين أدانت 
س�لمان ف�ي 16 حزي�ران الماضي 
بثالث ته�م تتعلق بحري�ة التعبير، 
وحكمت عليه بالس�جن لمدة أربع 
س�نوات. وتبين مراجع�ة »رايتس 

أن  المحاكم�ة  لوثائ�ق  ووت�ش« 
القاض�ي الرئي�س رفض الس�ماح 
لمحامي الدفاع عن سلمان بتقديم 
تتضم�ن  محتمل�ة،  تبرئ�ة  أدل�ة 
تسجيالت ألشكال من التعبير لوحق 
بس�ببها، بدع�وى أن »القصد منها 
هو إثارة الشكوك حول أدلة اإلثبات 

التي اطمئنت إليها المحكمة«.
وفي هذا الش�أن، قالت المديرة 

التنفيذية لقس�م الش�رق األوس�ط 
وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة 
لي�ا ويتس�ن، إن »رف�ض المحكمة 
النظر في أدلة الدفاع يؤكد الطبيعة 
السياس�ية لمالحق�ة الش�يخ علي 
العدال�ة  انع�دام  ويعن�ي  س�لمان. 
الواضح ف�ي المحاكم�ة«، مطالبة 
السلطات البحرينية ب�«اإلفراج عن 

سلمان فوراً«.

      المستقبل العراقي/عادل الالمي

رفع مجلس النواب جلسته التي 
عقده�ا، أمس الثالثاء، التي كان من 
المق�رر أن يس�تجوب خاللها وزير 
إل�ى  الفه�داوي  الكهرب�اء  قاس�م 
الخميس المقبل، بعدما رفض الوزير 
الحضور , لكن رئيس البرلمان هدده 
باإلقال�ة, بينم�ا طال�ب برلمانيون  

بفتح ملف�ات »الكهرباء« والتحقيق 
بها. ورفعت رئاس�ة مجلس النواب 
الجلس�ة ال��15 الى ي�وم الخميس 
المقبل، بعد أن ت�م التصويت مبدئياً 
على مش�روع قانون تحديد واليات 
الرئاس�ات الث�الث، فيما ت�م تأجيل 
قان�ون  مش�روع  عل�ى  التصوي�ت 
األحزاب السياسية.وأنهى المجلس, 
لقان�ون  األول�ى  الق�راءة  أم�س, 

مكافحة غس�يل االم�وال، والقراءة 
االول�ى لمقت�رح قان�ون تفوي�ض 
السلطات، والقراءة األولى لمشروع 
لقان�ون  األول  التعدي�ل  قان�ون 
عائدية الوثائق التي تحمل األس�ماء 
والمهاجرين  للمهجرين  المستعارة 

رقم)79( لسنة 2012.

           التفاصيل ص3

12 عامًا من فساد وزارة الكهرباء حتت التحقيق
والوزير يرفض االستجواب ووتش: حماكامت البحرين للمعارضة »غري عادلة«

البرلمان يقرأ أربعة قوانين.. ويؤجل األحزاب إدانة أبرز الزعماء بالسجن ألربع سنوات
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التخطيط: عدد سكان العراق 36 مليون نسمة ونسبة الذكور أعىل من االناث 
      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التخطيط، أمس الثالثاء، 
ان عدد س�كان العراق وحسب اسقاطات 
الس�كان لس�نة 2014 بل�غ )36( مليون 
نس�مة ع�ام 2014 ش�كل الذكور نس�بة 
51 ف�ي المائة اذ بلغ عدده�م )18.319( 
مليون نس�مة فيما كانت نسبة االناث 49 
في المائة بعدد )17.685( مليون نسمة.

وذكر بيان اصدرته الوزارة، ان الجهاز 
المركزي لإلحصاء اصدر تقريره السنوي 
عن تقديرات س�كان العراق لس�نة 2014 
التي اعتمدت على نتائج الترقيم والحصر 
لس�نة 2009 بكونه�ا عملي�ة احصائي�ة 
مس�تقلة تمثل ما يعرف بالتقدير السريع 
للس�كان كسنة اس�اس باعتبار ان جميع 
المؤشرات المطلوبة شاملة لكل السكان. 
وأوضح�ت ال�وزارة ان العاصم�ة بغ�داد 
شكلت اعلى المحافظات في عدد السكان 
لس�نة 2014 فق�د بل�غ تع�داد س�كانها 

)7.665( مليون نسمة ويمثلون مانسبته 
)21( ف�ي المائ�ة م�ن مجم�وع س�كان 
العراق ، وش�كل الذكور منهم نسبة 50.7 
في المائ�ة بعدد )3.885( مليون نس�مة 
ونس�بة االناث في بغداد 49.3 في المائة 
بعدد )3.779( مليون نسمة، الفتا الى ان 
محافظ�ة المثنى كانت اق�ل المحافظات 
س�كانا اذ بلغ عدد س�كان المحافظة الى 
)770( ال�ف نس�مة ويش�كلون نس�بة 2 
ف�ي المائ�ة من مجم�وع س�كان العراق 
ان  ال�وزارة  2014. وبين�ت  خ�الل ع�ام 
محافظ�ة نينوى ج�اءت بالمرتبة الثانية 
بعدد السكان اذ بلغ عددهم )3.5( مليون 
نس�مة والبصرة )2.750( مليون نس�مة 
فيم�ا بلغ عدد س�كان اقليم كوردس�تان 
لثالث محافظات هي اربيل والس�ليمانية 
وده�وك )5( ماليي�ن نس�مة خ�الل عام 
2014، ام�ا س�كان المحافظ�ات االخرى 
نس�مة  ملي�ون   )1.5( كرك�وك  فكان�ت 
،ديال�ى )1.548( ملي�ون نس�مة ،االنبار 

)1.675( مليون نس�مة ، باب�ل )1.953( 
مليون نس�مة ، كرب�الء )1.151( مليون 
نس�مة ، واس�ط )1.303( مليون نس�مة 
، ص�الح الدي�ن )1.509( ملي�ون نس�مة 
،النجف )1.389( مليون نسمة ، الديوانية 
)1.220( مليون نسمة ، ذي قار )1.979( 

مليون نسمة ،و ميسان )1( مليون نسمة 
، خ�الل عام 2014. وكش�ف ال�وزارة ان 
عدد سكان المناطق الحضرية في العراق 
بلغ )25( مليون نس�مة يمثل�ون 70 في 
المائ�ة من حجم الس�كان ، ام�ا المناطق 
الريفية فقد بلغ تعداد سكانها )10.921( 

مليون نس�مة وبنس�بة 30 في المائة من 
مجموع س�كان العراق خ�الل عام 2014 
ويمثلون مانس�بته )39( في المائة منهم 
)7.272( ملي�ون من الذك�ور و)6.828( 
مليون نس�مة من االن�اث. ومضى البيان 
بالق�ول ان ع�دد الس�كان الذي�ن تتراوح 
اعمارهم بين )15-64( س�نة بلغ عددهم 
)20.829( ملي�ون نس�مة يمث�ل الذكور 
منه�م )50.6( في المائة واالناث )49.4( 
ف�ي المائة، ام�ا عدد الس�كان الذين تبلغ 
اعماره�م )65( س�نة فاكث�ر فق�د بل�غ 
تعداده�م )1( نس�مة يمثلون نس�بة )3( 
ف�ي المائة من مجم�وع الس�كان .. كما 
بلغ عدد الس�كان الش�باب الذي�ن تتراوح 
اعمارهم بي�ن )15-24( س�نة )7.315( 
مليون نسمة ويمثلون ما نسبته )20.3( 
في المائ�ة، اما الفئة العمري�ة من )15-

19( س�نة فقد بلغت نسبتهم )10.8( في 
المائة والفئة العمرية من )20-24( سنة 

فكانت نسبتهم )9.5( في المائة.

مراجعة التجربة السياسية
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
كل الح�ركات واالح�زاب الثورية في 
العالم لديها امنيات واحالم واهداف عليا 
في برنامجها الثوري والقيمي وفي سلم 
اال  التكتيكي�ة واالس�تراتيجية  االه�داف 
غالبية أعضاء األحزاب العراقية..فهم بال 

ستراتيجية!.
كن�ا نتمن�ى ونح�ن ف�ي المعارض�ة 
وضغط المنفى وضغ�ط الدول المضيفة 
نعم�ل ونقات�ل ونتف�اوض ولكنن�ا كن�ا 
نش�تغل م�ن دون ان نق�را االفق بش�كل 
واقع�ي .. كل ال�ذي كنا نفعل�ه اننا نقاتل 
من اجل االه�داف العليا في حماية منجز 
الثورة باعتبارها مشروعا امميا لالسالم 

ثم تاتي بقية االهداف!.
لم نكن نركز في القتال بس�بب اممية 
المش�روع ال�ذي كن�ا نقاتل م�ن اجله او 
وجدنا انفسنا في بداية الثمانينات نقاتل 
دون رايت�ه االممية الخفاقة وحين ركزنا 
وبدانا نفاوض االمم االخرى والسياس�ة 
الدولية وجدنا انفس�نا في خندق مختلف 

عن الخندق الذي كنا نقاتل فيه!.
بالعمال�ة  متهمي�ن  انفس�نا  وجدن�ا 
وم�ن  االمريكي�ة  المتح�دة  للوالي�ات 
الس�ائرين في ركاب المشروع االمريكي 
ف�ي المنطق�ة العربي�ة وف�ي االقليم مع 
انن�ا )وكان كل الع�رب يعرف�ون(  كن�ا 

مذبوحين من القف�ى وكان النظام 
كل  تح�ت  يطاردن�ا  الديكتات�وري 
حج�ر وم�در مثلم�ا كان يختطفنا 
من ش�وارع الدول الباردة والغربية 
االخ�رى  في وضح النهار ويحزمنا 
في الحقائب الدبلوماس�ية ويرسل 

بنا الى بغداد!.
ثقافتن�ا  س�ادت  الت�ي  االممي�ة  ان 
وحركتن�ا ف�ي الثمانينات ضيع�ت علينا 
التركي�ز في المش�روع الوطن�ي المحلي 
وبقينا اكثر من عش�رين عاما مهمش�ين 

تمكن�ت  حت�ى  الدولي�ة  السياس�ة  ف�ي 
اجتماعاته�ا  ف�ي  العراقي�ة  المعارض�ة 
اواس�ط التس�عينات من توحيد خطابها 
الوطن�ي واالتف�اق على مش�روع وطني 

السقاط النظام في 2002.
لي�س هنالك من ضير او س�وء في ان 

ننحو منحى امميا في فترة ما للتعبير عن 
اممية المش�روع )ايها السادة العراقيون 
ممن ع�اش تلك الفترة الغب�رة من تاريخ 
العم�ل الوطن�ي العراقي( ب�ل الضير في 
تفضي�ل التفاصيل على القضايا المطلقة 
واالوط�ان االخرى على اوطن االم مع ان 

االخري�ن من االوطان االخرى لم يفضلوا 
اوطان�ا مماثل�ة على وطنهم حي�ن بداوا 
الث�وري لالطاح�ة بس�لطانهم  التح�رك 
واقام�ة اول تجرب�ة في التاري�خ العربي 

واالسالمي والمشرقي بشكل عام.
بالمناس�بة.. لم نقرا ول�م يقل لنا احد 

تعالوا ايها العراقي�ون يامن هاجرتم من 
بلدانك�م الى البلدان االخ�رى وتخلوا عن 
وطنكم وقاتل�وا دفاعا عن�ا وعن ثورتنا 
النن�ا  االس�المي  ومش�روعنا  وقيمن�ا 
نحتاجكم في هذا القتال بل لم يصرح احد 
بمثل هذا التصريح وان كل الذي جرى هو 

ان القادة السياس�يين واالحزاب االخرى 
هي التي اوحت لنا ان المعركة في االطار 
االممي هي الغاية وان ال اهمية وال قيمة 
للقتال والعمل على اساس العمل الوطني 
وتخليص الناس من كابوس الدكتاتورية 
ال�ذي كان جاثم�ا عل�ى الصدور..اعتق�د 
ان الخط�أ كان ف�ي التوجي�ه السياس�ي 
وفي اهمية العم�ل الوطني لدى االحزاب 

العراقية!.
س�وء التقدي�ر ضي�ع علين�ا فرص�ة 
االطاحة بالنظام في الثمانينات من القرن 
الفائت، وها هو سوء التقدير يضيع علينا 
فرصة وجود نظام وطني حر ومس�تقل 
يس�تطيع بناء نظ�ام ديمقراطي حقيقي 
ياخ�ذ البل�د الى حي�ث الحري�ة والكرامة 

والخالص من هيمنى القوى الدولية.
يج�ب ان نق�را التظاه�رات الحالي�ة 
بوصفه�ا رس�الة تنوير ورس�الة تحذير 
لن�ا كلن�ا نح�ن الموجودين ف�ي الحركة 
الوطنية العراقية ومالم نس�ارع الى فهم 
التظاه�رات واهدافه�ا ومغزاها والقوى 
الوطنية الت�ي تدخل عادة عل�ى الهامش 
الوطن�ي فيه�ا فم�ن  الغتي�ال الص�وت 
المحتمل ان تاخذنا تلك الفورة الى اماكن 
العالقة لها باس�تقرار النظام الوطني بل 

الى حيث عدم االستقرار.
الخش�ية م�ن ان ننقس�م ال�ى تيارات 
وجماعات الاحد يلتق�ي االخر بل يحاول 
وتصفيت�ه  االخ�ر  اغتي�ال  االخ�ر 
والذه�اب ال�ى الحرب واالنقس�ام 
واخطر مافي الحروب هي الحروب 
الداخلي�ة التي يتقات�ل فيها االخوة 
مغان�م وهمي�ة وحس�ابات  عل�ى 
اقليمية!.ان الغاية في االسالم رضا 
الله وغاية الرضا رسالة في االيمان بالله 
واالوط�ان وان نبلغ ماتتمن�اه امتنا من 
حرية وكرامة والقيم���ة الي مش�روع 
االس�المية  االه�داف  تل�ك  بل�وغ  دون 

واالنسانية العليا.
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واشنطن لبغداد: االعتامد عىل القدرات الوطنية أفضل 
وسيلة هلزيمة »داعش« 

معصوم واخلزعيل يبحثان التطورات السياسية 
والعمليات العسكرية باألنبار

النزاهة: نستقبل بالغات املواطنني
 عن تضخم ثروات املسؤولني 

اجلامعة اإلسالمية: آلية انتخاب رئيس كردستان 
نقطة خالف االحزاب الكردية

     بغداد / المستقبل العراقي

المتح�دة  الوالي�ات  توقع�ت 
االميركية، أمس الثالثاء، أن تستغرق 
المعرك�ة مع تنظي�م )داعش( وقتاً 
كونه »لي�س عدواً يتم القضاء عليه 
بسهولة«، برغم تراجع قدراته عما 
قب�ل وفقدان�ه %30 م�ن األراضي 
بالع�راق،  عليه�ا  اس�تولى  الت�ي 
وف�ي حين ع�دت أن أفضل وس�يلة 
لهزيمة التنظيم على األرض، تتمثل 
باالعتم�اد عل�ى الق�درات العراقية 
المحلي�ة، أك�دت أن هن�اك حل�والً 
أخرى بعي�دة المدى تتمثل بحس�ن 
القي�ادة، اش�ادت باإلج�راءات التي 
يتخذها رئي�س الحكومة العراقية، 
حي�در العب�ادي، ف�ي إطار س�عيه 

»قيادة البلد لمستقبل أفضل«.
وزارة  باس�م  المتح�دث  وق�ال 

األميركية، جون كيربي،  الخارجية 
خالل ايجازه الصحفي ، إن »داعش 
يعان�ي حالياً من فق�دان جزء كبير 
من قدرات�ه، على الرغم م�ن أنه ما 
يزال يشكل تهديداً ولديه قدرة على 
المن�اورة«، مبين�ا أن »التنظيم فقد 
قراب�ة الثالثين بالمئ�ة من األرضي 
التي كان يس�يطر عليها قبل س�نة 
في العراق، فضال عن خسارته لعدد 
كبير م�ن قياداته ومقاتليه وأطنان 

من المعدات العسكرية شهرياً«.
وأضاف كيربي، أن »المعركة مع 
داعش ستستغرق وقتاً، كونه ليس 
ع�دواً يتم القضاء عليه بس�هولة«، 
أن »أفض�ل وس�يلة إللح�اق  ع�اداً 
الهزيم�ة بداعش عل�ى األرض، هي 
االعتماد عل�ى قدرات البلد المحلية، 
من ق�وات مس�لحة عراقية وقوات 

بيشمركة في الشمال«.

وأوض�ح كيرب�ي، أن »الق�وات 
المس�لحة العراقية تخوض معارك 
صعب�ة مبرهنة على تحس�ن أدائها 
العسكري في ساحات المعارك يوماً 
بع�د آخ�ر«، مبيناً أن هن�اك »حلوالً 
أخ�رى عل�ى الم�دى البعي�د، تتمثل 
بحس�ن القيادة، حيث يقوم رئيس 
الحكومة العراقي�ة، حيدر العبادي، 
ببع�ض اإلصالحات، ويتخذ قرارات 
مهمة ج�داً، في إطار س�عيه قيادة 

البلد لمستقبل أفضل« .
يذكر أن رئيس الحكومة العراقية 
باش�ر مؤخ�راً باتخ�اذ إصالح�ات 
وترش�يد  األداء  لتحس�ين  عدي�دة 
االنفاق، حظي�ت بموافقة جماعية 
م�ن مجل�س ال�وزراء، وباألغلبي�ة 
المطلق�ة من قب�ل البرلم�ان، الذي 
عززه�ا بحزم�ة أخرى، فض�اًل عن 

دعم الجماهير والمرجعية الدينية.

     بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أمس الثالثاء، 
مع األمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس 
الخزعل�ي التط�ورات السياس�ية واألمني�ة ف�ي البالد، 

والعمليات العسكرية الجارية في محافظة األنبار.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت »المستقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، إن معصوم »اس�تقبل في قصر 

الس�الم ببغداد األمين العام لحرك�ة عصائب أهل الحق 
الشيخ قيس الخزعلي«. وأضافت أنه »جرى خالل اللقاء 
استعراض التطورات على الساحتين السياسية واألمنية 
في البالد، السيما العمليات العسكرية التي تجري حاليا 
في محافظة األنبار«. وتستمر العمليات العسكرية في 
محافظة األنبار بمش�اركة الطي�ران العراقي وطائرات 
التحال�ف الدولي، لمطاردة عناصر »داعش« وتحرير ما 

تبقى من مناطق المحافظة من سيطرة التنظيم.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس محافظة األنبار، أمس الثالثاء، عن توقيع 
مذك�رة تفاهم مع كب�رى المستش�فيات التركي�ة لعالج 

جرحى القوات األمنية والمدنيين على نفقة المحافظة.
وقال المتحدث باس�م المجل�س عيد عماش الكربولي، 
إن »محاف�ظ االنب�ار صهيب ال�راوي وقع مذك�رة تفاهم 
مع كبرى المستش�فيات التركية لتدري�ب الكوادر الطبية 
المتخصص�ة ف�ي دائ�رة صحة االنب�ار، فض�ال عن عالج 
جرح�ى الق�وات األمني�ة المش�اركة في عملي�ات تحرير 

 األنبار والمدنيين والحاالت اإلنسانية الحرجة«.
وأض�اف الكربولي، أن »األم�وال التي يتم صرفها على 
التدريب والعالج س�تكون على نفق�ة محافظة االنبار من 

موازنة العام الحالي«.
وأوض�ح أن »ع�ددا م�ن لج�ان مديرية صح�ة االنبار 
والمحافظ�ة ومجلس�ها، كان�ت قد أج�رت زي�ارات عدة 
بناء على دعوات من ش�ركات ومؤسس�ات صحية تركية 
رصينة لالط�الع على الخدمات الطبي�ة المقدمة«، مؤكدا 
أن »االتفاق تم مع واحدة من أهم المؤسس�ات الطبية في 

المنطقة ويعد انجازا كبيرا«.
وتس�تمر العمليات العس�كرية ف�ي محافظ�ة األنبار 
بمش�اركة الطيران العراق�ي وطائرات التحال�ف الدولي، 
لمط�اردة عناص�ر »داعش« وتحرير م�ا تبقى من مناطق 

المحافظة من سيطرة التنظيم.

     بغداد / المستقبل العراقي

دعا نائب رئيس البرلمان همام حمودي، أمس الثالثاء، 
الى وضع آلية مناسبة وس�ريعة لتحسين الواقع الخدمي 
لمدينة بغداد، وفيما أكد أهمية اإلس�راع بتنفيذ المشاريع 
الخدمي�ة المتلكئ�ة، لفتت أمي�ن بغداد ذك�رى علوش إلى 
ع�دم وجود منطقة ف�ي العاصمة ال يصله�ا الماء مطلقاً 

بإستثناء مناطق التجاوز.
وق�ال مكت�ب حم�ودي في بي�ان تلق�ت »المس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »عض�و هيئة رئاس�ة مجلس 
النواب همام حمودي إستقبل أمين بغداد ذكرى علوش«.

ودعا حمودي، بحسب البيان، الى »وضع آلية مناسبة 
وس�ريعة لتحس�ين الواقع الخدمي لمدينة بغ�داد واتباع 
سياس�ة فعلية لمعالجة المش�اكل والمعوق�ات الخدمية 

والمتابعة في تنفيذها وفق سقف زمني محدد«.
وش�دد عل�ى »أهمية اإلس�راع ف�ي تنفيذ المش�اريع 
الخدمي�ة المتلكئة، وكش�ف جميع الملفات الس�ابقة منذ 
2003 حتى اآلن«، مؤكداً على »ضرورة وضع آلية مناسبة 
وسلسة إلستالم ش�كاوى المواطنين في مختلف مناطق 

العاصمة والعمل على إنجازها«.
م�ن جانبها، أش�ارت علوش الى »فتح باب الش�كاوى 
وإش�رافها المباش�رعليها ومتابعته�ا يومي�اً، فضالً عن 
اس�تالم المالحظات والمعوقات على موقعها الش�خصي 

ومواقع األمانة والبلديات المختلفة«.
وأكدت علوش »قرب انجاز مشروع ماء الرصافة الذي 
سيحل مش�كلة ش�ح المياه«، مبينًة أن »موعد المباشرة 

في المشروع سيكون قريباً جداً«.
وتابع�ت »ليس هن�اك منطقة في العاصم�ة ال يصلها 
الماء مطلق�اً إال مناط�ق التجاوز، وس�يتم معالجة االمر 
وف�ق القانون«.يذك�ر أن عش�رات المواطني�ن تظاهروا، 
الجمعة )14 آب 2015(، في س�احة التحرير وسط بغداد، 

للمطالبة بتحسين الخدمات.

االنبار توقع مذكرة تفاهم مع تركيا لعالج 
جرحى القوات األمنية

محودي يدعو لوضع آلية مناسبة ورسيعة 
لتحسني الواقع اخلدمي لبغداد

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة، أم�س األربع�اء، عن 
اس�تعدادها لتلقي بالغات المواطني�ن المتعلقة 

م ثروات المسؤولين الحكوميِّين. بتضخُّ
وكش�فت الهيئة في بيان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، عن تشكيلها لجنة تتولى 
مهم�ة النظ�ر والب�ّت ف�ي بالغ�ات واخب�ارات 

المواطنين ووس�ائل اإلعالم المختلفة المتعلقة 
م ثروات المسؤولين الحكوميِّين. بتضخُّ

العن�وان  ص�ت  خصَّ اللجن�ة  أنَّ  وأوضح�ت 
بغي�ة   )deputy_office@nazaha.iq(  : البري�ديَّ
اس�تقبال البالغ�ات والش�كاوى الت�ي ترس�لها 
دًة أنَّ  وس�ائل اإلع�الم والمواطنين عب�ره , مؤكِّ
اللجن�ة س�تقوم بالنظر ف�ي ما يرده�ا عبر ذلك 

البريد االلكتروني التخاذ اإلجراءات الالزمة.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشفت الجماعة اإلسالمية 
الكردس�تانية، أم�س الثالث�اء، 
أن آلي�ة انتخاب رئي�س اإلقليم 
وصالحياته هي نقطة الخالف 
الديمقراط�ي  الح�زب  بي�ن 
واألطراف  الكردس�ت�����اني 
السياسية األخرى، وفيما بينت 
أن االخرى ترفض طلب الحزب 
الديمقراط�ي بانتخاب الرئيس 
الش�عب  قب�ل  م�ن  مباش�رة 
وبصالحي�ات واس�عة، أك�دت 
أنه�ا س�تجتمع غ�داً لمواصلة 
الحوار.وقال المتحدث الرسمي 
اإلس�المية  الجماع�ة  باس�م 
وعضو الوفد المفاوض ريبوار 
حمد، إن »األطراف السياس�ية 
الرئيس�ية س�تجتمع،  الكردية 

ي�وم غ�د األربع�اء، لمواصل�ة 
الح�وار حول مس�ألة رئاس�ة 
اإلقلي�م«، موضح�اً أن »تعديل 
قان�ون الرئاس�ة ه�و المحور 

الرئيسي لالجتماع«.
وأض�اف حم�د أن »النقطة 
الخالفي�ة بي�ن أح�زاب التغيير 
واإلتح�اد  الوطن�ي  واإلتح�اد 
اإلسالمي والجماعة اإلسالمية 
من جهة، والحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني من جه�ة أخرى، 
انتخ�اب  آلي�ة  مس�ألة  ه�ي 
مش�يراً  وصالحياته«،  الرئيس 
الى أن »األح�زاب األربعة تصر 
عل�ى انتخ�اب رئي�س اإلقلي�م 
من قبل البرلم�ان فيما يطالب 
الديمق���راط�ي الكردس�تاني 
قب�ل  م�ن  الرئي�س  بانتخ�اب 

الشعب مباشرة«.

وبي�ن حم�د أن »األح�زاب 
األربعة تؤكد على أن صالحيات 
كردس�تان  إقلي�م  رئي�س 
يج�ب أن تك�ون بروتوكولي�ة 
الح�زب  يطال�ب  فيم�ا  فق�ط 
بصالحي�ات  الديمق���راط�ي 
واس�عة لرئيس اإلقليم«، الفتا 
الى أن »االجتماعات لم تتطرق 
لموض�وع بق�اء رئي�س إقليم 
كردس�تان الحالي ف�ي منصبه 
كون األطراف الخمسة تتعامل 
مع مسألة الرئاسة كملف واحد 

وليس ملفات مجزأة«.
يشار الى أن إقليم كردستان 
يش�هد حالياً جدالً واسعاً حول 
مسألة رئاسة إقليم كردستان، 
السيما بعد انتهاء والية رئيس 
اإلقليم مس�عود البارزاني، في 

)20 من آب الجاري(.



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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      بغداد / المستقبل العراقي

ص�وت مجلس الن�واب، أم�س الثالثاء، 
على تثبيت موظفي عقود وزارة الكهرباء 
عل�ى الم�الك الدائم، وبه�ذا الق�رار يكون 
البرلم�ان انه�ى جدالً منذ س�نوات بش�أن 

تثبيت هوالء.
وقال النائب عقيل الزبيدي، إن التصويت 
عل�ى هذا قرار تثب�ت ذوي العقود المؤقتة 
ف�ي وزارة الكهرباء جاء بن�اء على تقرير 

قدمته لجنة النزاهة البرلمانية.
ناف�ذاً  ب�ات  الق�رار  ان  النائ�ب  وأك�د 

وستقوم الوزراة بتنفيذه فوراً.

الربملان يصوت عىل تثبيت موظفي العقود يف وزارة الكهرباء

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

عل�ى  والهل�ع  الذع�ر  س�يطر 
عصابات »داع�ش« بالموصل, ليلة 
أم�س األول, اث�ر ه�روب أس�رى 
البيش�مركة كان يحتجزه�م  م�ن 
اإلرهابي�ون بالمدينة, ف�ي عملية 

نوعية رغم اختالف رواياتها.
وعق�ب عملية اله�روب, فرض 
الدواع�ش طوق�اً امني�اً عل�ى حي 
المهندس�ين الذي يق�ع فيه مكان 
احتج�از األس�رى, بينم�ا تحدث�ت 
مصادر محلية, أم�س الثالثاء, عن 
تنفي�ذه حمل�ة إعدام�ات واس�عة 
ضمن تحركاته لالستعادة األسرى 

الهاربين.     
وفي الرواية األولى عن العملية, 
قالت مصادر محلية ل�«المس�تقبل 
مناهض�ة  »حرك�ة  أن  العراق�ي«, 
ل�)داع�ش( بالموص�ل تطلق على 
نفس�ها )كتائ�ب الح�ارث(, ه�ي 
من قام�ت بتحري�ر 13 أس�ير من 
البيش�مركة  ف�ي  بينه�م عناص�ر 
كانوا محتجزين في الكنيسة بحي 

المهندسين«.
أن  إل�ى  المص�ادر  وأش�ارت 
»العملية أسفرت عن إنقاذ األسرى 
بعد قتل العديد من عناصر )داعش( 
الموجودين بم�كان الحادث بينهم 

مسؤول في ديوان الحسبة«.
لكن الرواية الثانية, تحدثت عن 
ه�روب األس�رى بعد أن س�يطروا 
عل�ى س�الح اح�د حراس الس�جن 
وقتل�وه والذوا بالفرار إلى جهات 
مجهول�ة في منطقة المهندس�ين 

شمالي الموصل.
أم�ا الرواية الثالث�ة التي جاءت 
على لس�ان مس�ؤول كردي, تشير 
إل�ى أن الهروب حصل  بتس�هيالت 
من حّراس الس�جن مقاب�ل مبالغ 

مالّية ضخمة جداً وباتفاق مسبق.
واتفقت جميع الروايات على أن 
»اإلرهابيين ش�ددوا إجراءاتهم في 
نقاط التفتيش بحث�ا عن الفاريين 
وتمكن�وا م�ن اعتق�ال 10 منه�م 
بينه�م ضاب�ط بالبيش�مركة فيما 
الي�زال الط�وق األمن�ي مفروض�ا 
عل�ى بع�ض المناط�ق ومنها حي 

المهندسين بحثا عن الهاربين«.
األكراد  وجاء احتجاز األس�رى 

عقب سيطرة »داعش« على مدينة 
الموص�ل ف�ي العاش�ر من ش�هر 

حزيران من العام الماضي.
وف�ي تط�ور أمن�ي آخ�ر, فجر 
مس�لحين أحد معامل غاز الخردل 
تابع لتنظي�م »داع�ش« بالموصل 
وقتلوا ع�دداً من عناص�ر التنظيم 

فيه.
وأس�فر الح�ادث ع�ن إصابات 
م�ن  المئ�ات  ون�زوح  بالتس�مم 

العوائ�ل بعد انتش�ار الغاز بش�كل 
كثيف بالجانب األيمن للمدينة.

وق�ال مس�ؤول إع�الم مرك�ز 
الوطني  نينوى لالتح�اد  تنظيمات 
إن  الكردس�تاني غياث س�ورجي، 
»مجموع�ة م�ن )كتائ�ب تحري�ر 
لتنظي�م  المناهض�ة  الموص�ل( 
)داع�ش( قام�ت بالهج�وم عل�ى 
معم�ل يحت�وي على غ�از الخردل 
الكيمياوي السام في منطقة وادي 

عكاب الصناعّية الواقعة في الجانب 
األيمن لمدين�ة الموصل«، مبيناً أن 
»تنظي�م )داعش( كان يس�تخدمه 

في صنع العبوات الناسفة«.
أن  س�ورجي،  وأض�اف 
»المجموع�ة تمكن�ت م�ن تفجير 
المعم�ل بالكامل وقت�ل العديد من 
عناص�ر التنظي�م اإلرهاب�ي الذين 
العبوات  كانوا منش�غلين بصناعة 
الناس�فة في هذا المعمل على مدار 

األش�هر الماضي�ة«، الفت�اً إلى أن 
»التنظي�م صنع ف�ي ه�ذا المعمل 
الناس�فة  العب�وات  م�ن  المئ�ات 
الت�ي اس�تخدمها في وقت س�ابق 
ض�د األبرياء م�ن المدنيي�ن العزل 
الجي�ش  م�ن  األمني�ة  والق�وات 

والشرطة المحلية«.
وأشار سورجي إلى أن »تفجير 
غ�از  انتش�ار  إل�ى  أدى  المعم�ل 
الخ�ردل الس�ام في الهواء بش�كل 

كثي�ف ملفت للنظر لكثرة الكميات 
الت�ي كان يحتويها المعمل من هذا 
الغاز الس�ام، ما أس�فر عن إصابة 
العشرات بحاالت تسمم نقلوا على 
أثرها إل�ى مستش�فيات المدينة«، 
مؤك�داً أن »ذل�ك أجب�ر المئات من 
العوائل الساكنة قرب المعمل على 

النزوح«.
إقلي�م  أم�ن  مجل�س  وكان 
كردستان اعلن، في 15 آذار 2015، 
»داع�ش«  تنظي�م  اس�تخدام  ع�ن 
غاز الكل�ور كس�الح كيماوي ضد 
مقاتلي البيشمركة، فيما أشار إلى 

وجود »أدلة ووثائق« تؤكد ذلك.
ف�ي الغض�ون, كش�فت عض�و 
المفوضية العليا لحقوق االنس�ان 
فاض�ل الغراوي، ع�ن إعدام داعش 
اكثر من ٢١٠٠ شخص في الموصل 
بش�كل جماع�ي عب�ر رميه�م من 
األبنية الش�اهقة، بينه�م اكثر من 
400 شخص من موظفي مفوضية 
االنتخاب�ات، وكذل�ك بي�ع النس�اء 
واغتصابه�ن والمتاجرة باالطفال 
وتجني�د اكث�ر 1500 طف�ل ف�ي 4 
معس�كرات داخل الموصل واتخاذ 
مق�رات  العب�ادة  ودور  الكنائ�س 

لعملياتها اإلرهابية.
الغ�راوي ف�ي مؤتمر  وطال�ب 
مل�ف  ب�«أحال�ة  المتح�دة  األم�م 
جرائم وانتهاكات عصابات داعش 
االجرامية في العراق الى المحكمة 
الجنائي�ة الدولي�ة ومالحق�ة تل�ك 
العص��اب�ات االره����ابي�ة ف�ي 
كاف�ة المحاف�ل الدولي�ة«، مؤكدا 
ان »المفوضي�ة تراق�ب بقلق بالغ 
الوحش�ية  والجرائ�م  االنته�اكات 
داع�����ش بحق  ارتكبته�ا  الت�ي 
نين�وى  محافظ�ة  ف�ي  المدنيي�ن 
واخره�ا قيامه�ا باع�دام اكثر من 

2100 شهيد بشكل جماعي«.

»املصالوه« يواجهون اإلبادة: »اخلردل« يغزو سامء املوصل
أسرى يهربون من قبضة »داعش« 

      المستقبل العراقي/عادل الالمي

الت�ي  الن�واب جلس�ته  رف�ع مجل�س 
عقدها، أمس الثالثاء، التي كان من المقرر 
أن يستجوب خاللها وزير الكهرباء  قاسم 
الفه�داوي إل�ى الخمي�س المقب�ل، بعدما 
, لك�ن رئي�س  الحض�ور  الوزي�ر  رف�ض 
البرلم�ان ه�دده باإلقال�ة, بينم�ا طال�ب 
»الكهرب�اء«  ملف�ات  بفت�ح  برلماني�ون  

والتحقيق بها.
ورفعت رئاس�ة مجلس النواب الجلسة 
ال��15 الى ي�وم الخميس المقب�ل، بعد أن 
ت�م التصويت مبدئياً على مش�روع قانون 
تحدي�د والي�ات الرئاس�ات الث�الث، فيما 
تم تأجي�ل التصويت على مش�روع قانون 

األحزاب السياسية.
وأنهى المجلس, أم�س, القراءة األولى 
لقانون مكافحة غس�يل االموال، والقراءة 
االولى لمقترح قانون تفويض الس�لطات، 
والق�راءة األولى لمش�روع قانون التعديل 
الت�ي  الوثائ�ق  عائدي�ة  لقان�ون  األول 
تحم�ل األس�ماء المس�تعارة للمهجري�ن 
 ،2012 لس�نة  رق�م)79(  والمهاجري�ن 
والق�راءة األولى لمش�روع قان�ون مركز 

تدريب وتطوير النقل«.
وبش�ان عدم حض�ور وزي�ر الكهرباء, 
أكد عضو اللجنة القانونية س�ليم ش�وقي 
ان »مجلس النواب منح الفهداوي الس�بت 
المقبل كآخر يوم لالس�تجواب«، مبينا ان 
»مجلس النواب س�يضطر إلى اس�تجوابه 

غيابيا وإقالته في خال عدم حضوره«.
وق�ال ش�وقي ان »وزي�ر الكهرب�اء لم 
يحض�ر إلى الجلس�ة الت�ي كان�ت مقررة 
الستجوابه«، مبينا ان »الوزير بعث بكتاب 
ال�ى هيئ�ة الرئاس�ة يؤكد خالل�ه انه قدم 
طعنا باالستجواب الن هناك بعض النواب 

سحبوا تواقيعم«.
وأش�ار إل�ى أن رئيس المجلس س�ليم 

الجب�وري أكد عدم  قانوني�ة الطعن وحدد 
يوم الس�بت المقبل كآخر يوم الستجواب 

الوزير.
وم�ع اس�تمرار ت�ردي تجهي�ز الطاقة 
للمواطنين, يطالب المتظاهرون بمحاسبة 
أو إقال�ة وزي�ر الكهرب�اء وه�ذا م�ا دفع 
البرلمان الستجوابه ضمن حملة إصالحات 

يقوم بها المجلس بموازاة اإلجراءات التي 
يتخذها رئيس الحكومة حيدر العبادي.  

بدورها, أوصت لجنتي النفط والطاقة 
والنزاهة النيابيتين بتشكيل لجنة للتحقيق 
بملفات الفس�اد بخصوص أزمة الكهرباء 
والملف�ات المتعلق�ة به�ا بمج�ال الطاقة 
وإل�زام وزارة الكهرب�اء تقديم كش�ف كل 

العق�ود التي تم إبرامها من عام 2003 إلى 
اآلن.

وق�ال رئي�س لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة 
ط�الل الزوبعي بمش�اركة أعض�اء لجنته 
والنزاه�ة النيابيتي�ن, ان »اللجنتي�ن أع�دا 
تقري�را مفصال بع�د أن الحظنا نقص في 
الطاق�ة الكهربائي�ة واس�تجابة لمطال�ب 

العراق�ي  الش�عب  لحاج�ة  المتظاهري�ن 
خدم�ات الطاق�ة الكهربائي�ة«، مبين�ا ان 
»اللجنتي�ن اس�تضافتها كب�ار مس�ؤولي 
وزارة النفط والكهرباء والمالية من درجة 
وزي�ر ال�ى مدير عام لالس�تيضاح بش�ان 
النقص بالطاقة الكهربائية وهدر االموال 

الكبير والفساد في وزارة الكهرباء«.

وأكد الزوبع�ي ان اللجنتين توصال إلى 
توصيات وق�رارات وعلى مجل�س النواب 

تنفيذها بعدما صوت عليها«.
ف�ي الغضون, ق�ال نائب رئي�س لجنة 
الطاقة النيابية علي معارج ان »التوصيات 
ش�ددت على ض�رورة ان تق�دم الحكومة 
ولجنة الطاقة الوزارية والوزارات المعنية  
الخطة االس�تراتيجية للطاق�ة الكهربائية 
انتاج�ا ونق�ال وتوزيع�ا للس�نوات الثالث 
القادم�ة وكل س�نة على انفراد وس�تبادر 
اللجنة مناقشة الخطة مع خبراء وتعرض 

على مجلس النواب كل ثالثة اشهر«.
وطالب معارج رئاس�ة مجلس الوزراء 
التص�دي بمهني�ة عالي�ة لمل�ف الطاق�ة 
ومعالج�ة مش�اكله، مؤك�دا ان اللجنت�ان 
أص�درت بإلزام الحكومة كش�ف وحس�م 
ملف�ات الفس�اد بمجال الطاقة للس�نوات 
الس�ابقة المحال�ة لهيئة النزاه�ة التي لم 
تحس�م رغم م�رور فترة ليس�ت بقصيرة 
وتقديم تقرير الى لجن�ة الطاقة والنزاهة 

كل ثالثة أشهر بشان الملفات«.
ألزم�ت  »التوصي�ات  أن  وأوض�ح 
التخصيص�ات  بص�رف  المالي�ة  وزارة 
المق�ررة ل�وزارة الكهرب�اء كونه�ا نفس 
أهمية الح�رب على اإلره�اب »، داعيا إلى 
تش�جيع االس�تثمار بقط�اع الكهرباء بما 
يخ�دم مصلح�ة المواطن عل�ى أن تعرض 
العق�ود عل�ى لجنت�ي الطاق�ة والنزاه�ة 

البرلمانيتين«.
وأض�اف ب�ان »التوصيات أك�دت على 
ضرورة اس�تضافة لجان الطاقة الوزارية 
الحالي�ة والس�ابقة لبيان ملفات الفس�اد 
 « ، مبين�ا  الطاق�ة  والفش�ل ف�ي مج�ال 
وض�ع آلية مركزي�ة للحكوم�ة االتحادية 
لحماية حصص المحافظات من التدخالت 
المختلفة وتوزيع التيار الكهربائي بشكل 
عاجل وع�دم تدخ�ل الحكوم�ات المحلية 

بالقطع المبرمج ».

12 عامًا من فساد وزارة الكهرباء حتت التحقيق.. والوزير يرفض االستجواب
البرلمان يقرأ أربعة قوانين.. ويؤجل األحزاب

تـظـاهـرات الـجـمـعـة الـرابـعـة: ملتزمـون بالسلـمـيـة
العبادي: نحذر من محاوالت البعض تسميم العالقة بين المتظاهرين والقوات األمنية
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م�رت الس�ت اس�ابيع الماضي�ة عل�ى 
بإنتظ�ار  العراقيي�ن وه�م  المتظاهري�ن 
تحقي�ق مجموعة م�ن الق�رارات التي لم 
تتجاوز الحب�ر على ال�ورق والتي اطلقها 
رئي�س ال�وزراء العراق�ي حي�در العبادي 
بع�د تفوي�ٍض جماع�ي حص�ل علي�ه من 
قبل المراج�ع الدينية في العراق ومن قبل 
الش�عب العراق�ي بمختل�ف فئات�ه، و بعد 
أن أعل�ن العبادي أن قرارات�ه جائت بتأييٍد 
جماهي�ري غير مس�بوق إال إنُه س�رعان 
ما الق�ى تخاذالً كبي�راً من قب�ل البرلمان 

العراقي في تطبيق تلك القرارات.
وش�هد االس�بوعين االخيري�ن تخاذالً 
ايض�ا من قب�ل رئي�س ال�وزراء العراقي, 
وهذا م�ا دفع منظم�وا التظاه�رات على 
إص�دار وثيق�ٍة تضمن�ت اس�باب قيامهم 

بهذه التظاهرة.
كما ذك�رت الوثيقة ب�أن المتظاهرين 
»ظنوا بأن حكومة العبادي ساندة لهم بعد 
أن اطلقوا جملة من القرارات واالصالحات 

الت�ي اعتبرها المتظاهرون بادرة خير من 
قبل العبادي«، وبينت الوثيقة إن القرارات 
التي وضعها العبادي »تعمل على تسويف 
مطال�ب المتظاهري�ن و االلتف�اف عل�ى 
امتص�اص غض�ب  الحقائ�ق و محاول�ة 

الشعب لغرض تناسي مطالبه«.
إن  الوثيق�ة  ف�ي  ذك�ره  ت�م  ومم�ا 
اس�تراتيجية  س�يتبعون  المتظاه�رون 
جديدة نتيجة الخذالن الذي تعرضوا له من 

قبل الحكومة العراقية.
وذك�ر حميد جحجي�ح، اح�د منظمي 
التظاهرة، إن »االجتماعات الزالت ملتزمة 
حت�ى نهاية ي�وم االربعاء المقب�ل لنضع 
الخطوات االخيرة التي س�نعمل عليها في 

تظاهرة يوم الجمعة«. 
وبين جحجيح قائال إن »رئيس الوزراء 
حيدر العب�ادي لم يوجه اي خطاب واضح 
للمتظاهرين يبرر فيه اسباب تأخير تنفيذ 
قرارات�ه, كم�ا ل�م يبين خالل�ه اي خطوة 
من االعم�ال والقرارات التي قام بها, لذلك 
س�تكون لنا وقف�ة واضحة ض�د العبادي 
لعدم إحترام�ه وقفة الش�عب وقراراته«، 

مؤك�داً »لن�ا العديد من المواق�ف والردود 
الت�ي س�نقوم بتنفيذه�ا ف�ي ح�ال عدم 
مصداقية الحكوم�ة العراقية فيما يخص 

تنفيذ طلباتنا«.
كم�ا ذك�ر أح�د المتظاهري�ن المدعو 
فرقد المعتزلي، إن »المنظمون مستمرون 
بتوعية الجماهير من أجل وضع الخطوات 
الصحيح�ة لتظاه�رات الجمع�ة المقبل�ة 
والتي ستش�هد موقفاً جدي�دا يختلف عن 
س�ابقاتها، ذل�ك ألن صب�ر المتظاهري�ن 
اوش�ك على النفاد نتيجة الوع�ود الكاذبه 

والقرارات غير الجادة«.
وشهدت التظاهرات السابقة شعارات 
تأيي�د لرئيس ال�وزراء حي�در العبادي من 
قب�ل المتظاهري�ن أم�اًل منه�م ب�أن ُينفذ 
مطالبهم خالل السقف الزمني الذي منحه 
المتظاهري�ن للس�لطة م�ن أج�ل تدعي�م 
وتنفيذ مطالبهم إال إن الش�عب العراقي لم 
يلمس اي تنفيذ لمطالبه على مدى الش�هر 

والنصف.
إل�ى ذلك، ق�ال رئيس مجل�س الوزراء 
حيدر العبادي، أن »الدولة فيها حرب وفيها 

تظاهرات، وهذا االم�ر اليوجد في الدول، 
ونحن مع الش�عب وش�رعنا باالصالحات 

ولن نتراجع عنها«.
وأض�اف ف�ي بي�ان تلقت »المس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن »هن�اك ايضاً 
يتعل�ق  م�ا  ومنه�ا  للفس�اد  مكافح�ة 
بالمؤسس�ة االمني�ة التي انخف�ض فيها 

الفساد بشكل ملحوظ«.
وأش�ار العب�ادي إل�ى أن »هن�اك م�ن 
يري�د ان يفس�د التظاه�رات وين�دس بين 
المتظاهرين الحداث ش�رخا بين المواطن 
والق�وات االمني�ة«، مس�تدركاً »يجب ان 
نح�ذر من محاول�ة البعض تس�ميم هذه 
العالق�ة م�ن خالل التص�ادم م�ع القوات 
االمنية، ولكنن�ا اصدرنا امرا بان التصادم 
مع المواطنين خط احمر وفي ذات الوقت 

نحمي المواطنين من هؤالء المندسين«.
وتاب�ع بالق�ول »وجهنا بمن�ع اطالق 
العي�ارات الناري�ة ف�ي التظاه�رات ف�ي 
الهواء او ف�وق الرؤوس الن النار يجب ان 
توج�ه لالرهاب والمجرمي�ن والجماعات 

المسلحة«.



من فنزويال مرورا بالعراق

النفط ش�ريان الحي�اة لكثير من البلدان 
الت�ي تنتجه وتبيعه يبدو ان�ه اخذ بالتحول 
الى لعن�ة اقتصادية مع انخفاض اس�عاره 
اكثر من اي وقت مضى. فلم يمر عام واحد 
عل�ى اس�تقراره عن�د 103 دوالر/ برميل. 
وبحلول يوم االثني�ن الماضي افتتح العالم 
يومه على سعر42 دوالر/برميل اي انه اقل 

ب%6 من سعره في الجمعة الماضية.
فالع�راق الغن�ي بالنف�ط حي�ث تم�رد 
الطائفي�ة  التهدي�دات  وتزاي�د  “داع�ش” 
واالنقسامات يبرز هذا االمر كمصدر رعب 
جدي�د ين�ذر بع�دم االس�تقرار يتزامن مع 
االحتجاج�ات التي ب�دات هذا الش�هر على 
فشل الحكومة في توفير الكهرباء وفقدان 
الثقة بها وبس�ابقتها مع كل ما انفقت من 

اموال البترول والوعود التي قطعتها.
وف�ي روس�يا الت�ي ه�ي اكب�ر منت�ج 
للنفط يتراخى المس�تهلكون ل�ه االن اكثر 
بكثير من الس�ابق مع تراج�ع قيمة العملة 
الخاص�ة بهم. اما نيجيري�ا وفانزويال التي 
تعتم�د كل منهم�ا بش�كل ش�به كامل على 
ص�ادارات النف�ط تتصاع�د المخ�اوف من 
ان�دالع االضطرابات فيهم�ا وحصول عدم 
االس�تقرار االقتص�ادي. االك�وادور حي�ث 
تنخفض العائ�دات النفطية بمقدار النصف 
واس�تمرار  الماض�ي  الع�ام  من�ذ  تقريب�ا 
عش�رات االالف من المتظاهرين بالتظاهر 
في الش�وارع اس�بوعيا وهم غاضبون من 

السياسات االقتصادية للحكومة.
وحتى ال�دول الغنية كالس�عودية حيث 
تنفق االسرة الحاكمة اموال النفط بسخاء 
للحفاظ على شرعيتها وهي تحرق اكثر من 
10 مليار دوالر ش�هريا في ش�راء العمالت 
االجنبي�ة للمس�اعدة ف�ي دف�ع النفق�ات 
االجتماعي�ة فانها وللم�رة االولى تقترض 
م�ن االس�واق العالمي�ة من�ذ ع�ام 2007. 
دول عربي�ة اخرى في الخلي�ج تعتمد على 
صادرات النف�ط بما فيه�ا الكويت وعمان 
والبحرين تواجه ايضا عج�زا ماليا وللمرة 

االولى منذ عقدين.
ومن�ذ بداية تراجع اس�عار النفط العام 
المنصرم كانت تلك الدول تامل بان تس�تقر 
االس�عار ف�ي نهاي�ة المطاف او تع�ود الى 
االرتف�اع مج�ددا وان التبق�ى منخفض�ة 
لفت�رة طويل�ة، اال ان المخ�اوف الجدي�دة 
بش�ان الوهن االقتصادي ف�ي الصين وهي 
المس�تهلك االكبر في عال�م الطاقة والنفط 
اث�ارت القل�ق واالنتب�اه اتج�اه اس�تمرار 
انخفاض اس�عار النفط مع تقليص الصين 
لوارداته�ا النفطي�ة بنس�بة %30 مما كان 
عليه قبل بضعة اش�هر فقط وهو ما يدعو 
الخب�راء للتش�اؤم حيال اس�تقرار اس�عار 
النف�ط وعليه قد يلحق ض�ررا بالغا بالدول 

المصدرة للنفط.
“ان الصدمة س�تكون قاس�ية على هذه 
الدول” كما يقول رينيه جي اورتيز، االمين 

العام السابق لمنظمة الدول المصدرة للنفط 
ووزير الطاقة الس�ابق لالكوادور.”ان هذه 
الدول حلم�ت ان يكون انخفاض االس�عار 
مؤقتا”.ويق�در الس�يد اورتي�ز ان جمي�ع 
ال�دول المص�درة للنفط الكب�رى قد فقدت 
م�ا مجموعه ترلي�ون دوالر م�ن مبيعاتها 
النفطية بسبب انخفاض االسعار منذ العام 

الماضي.
“الضعف الواضح في االقتصاد الصيني 
س�يؤثر عل�ى العال�م برمته” هك�ذا يقول 
داني�ال يرغي�ن نائب رئي�س HIS )خدمات 
اتاحة المعلومات لالس�واق( وهي الشركة 
الرائدة في مجال معلومات السوق ومؤلف 
كتابي�ن ع�ن تاري�خ صناعة النف�ط وهما 
“الجائزة” و”السعي” حيث يقول ان “اغلب 
المنتجين للنفط كانوا قد اس�تمتعوا بفترة 
االزده�ار الصناع�ي الصين�ي حي�ث كانت 
تس�تهلك كمي�ات كبي�رة من النف�ط واكثر 
مم�ا كان يتوق�ع لها ان تس�تهلك وخفض 
نش�اطاتها ادى ال�ى الصدم�ة النفطي�ة”. 
وقد يقود انخفاض س�عر النفط الذي اضر 
بشكل مباش�ر بالدول المصدرة الى مرحلة 
جديدة من الهشاش�ة والتق�زم االقتصادي 
عالميا حيث س�تتضرر جمي�ع الدول وهو 
القلق الذي كان بالفعل واضحا في اس�واق 

االسهم العالمية من ان تدوم هذه االنكسارة 
الكبيرة في اسعار النفط.

وق�د اصبح انخفاض االس�عار النفطية 
عنص�را غي�ر مباش�را ف�ي مس�ار الحرب 
االهلية في سوريا وغيرها من نقاط التوتر 
العالمي ويرى بعض المحللين السياس�يين 
ان ال�دول الت�ي كان�ت تس�تخدم ثرواته�ا 
النفطية كوسيلة ضغط مثل روسيا وايران 
والس�عودية ق�د اليكون له�ا تاثي�را كبيرا 
كم�ا كان فايران التي صمدت امام الحصار 
الغرب�ي اعادت حاس�باتها واضط�رت الى 
س�لوك مس�ار االتف�اق باش�ن انش�طتها 
النووي�ة. وبطبيع�ة الح�ال ف�ان انخفاض 
اس�عار النفط تمنح فوائ�د اقتصادية ايضا 
حيث ان متوس�ط شراء االس�رة االميركية 
من البانزين سنويا يبلغ 1200 غالون واالن 
اسعار البانزين انخفضت بنسبة كبيرة حتى 
وصل�ت الى دوالر للغال�ون الواحد اقل مما 
كان عليه 2014. ولعله س�يحفز اقتصادات 
ال�دول المس�تهلكة مع ما يحم�ل ايضا من 
عواق�ب غي�ر متوقع�ة ب�دءا م�ن الضعف 
االقتصادي في البلدان التي تشتري كميات 
كبي�رة من الس�لع م�ن الوالي�ات المتحدة 

وغيرها من الدول الصناعية النامية.
لق�د كان�ت وف�رة المع�روض النفطي 

واضحة لبعض الوقت وهو س�بب اساسي 
في انخفاض االس�عار فالزيادة الهائلة في 
االنتاج السعودي واكتفاء الذاتي من الطاقة 
النامية في اميركا التي كانت تعتمد س�ابقا 
بش�كل كبي�ر على نفط الش�رق االوس�ط. 
ونرى السعودية ليس�ت فقط منتج لكمية 
قياس�ية ولك�ن ايض�ا زادت ع�دد منصات 
وحلفائه�ا  المس�تقبلي  لالنت�اج  الحف�ر 
الخليجي�ن كاالم�ارات والكوي�ت يح�ذون 
حذوه�ا وايض�ا الع�راق الذي قف�ز انتاجه 
النفط�ي بنس�بة %20 رغ�م االضطرابات 

التي يمر بها.
ولم تكن زي�ادة االنتاج بديهية وعفوية 
ب�ل ات�ت مقص�ودة فانخف�اض االس�عار 
يمك�ن ان يس�بب جروح�ا اقتصادية بالغة 
وربم�ا تثير تلك الجروح مش�اكل سياس�ة 
واجتماعي�ة ولك�ن جمي�ع المصدرين في 
الش�رق االوس�ط يتصارعون م�ع بعضهم 
البع�ض لحماي�ة االس�واق االس�يوية الن 
الواليات المتحدة االميركية تس�تخدم نفط 

اقل مما كان في السابق.
دول الخليج كما يقول س�داد الحس�يني 
نائ�ب الرئي�س التنفيذي الس�ابق لش�ركة 
النفط ارامكو الس�عودية “ال تريد ان تلعب 
دور منظم اس�عار النفط الن السوق اليزال 

بعي�دا ع�ن س�يطرتها ج�دا وانها مس�الة 
سياسية كبيرة” فقد كان االنتاج عبارة عن 
“طوفان من ام�دادات النفط الجديدة ومن 
الوالي�ات المتحدة وكندا س�اهمت المنابع 
البحرية العميقة في تقويض اسعار النفط 
وان االنهيار في االسعار ال يعرف اين ومتى 
سيتوقف.” ومن المرجح ان تتفاقم الحالة 
خصوصا بعد الموافقة على االتفاق النووي 
مع ايران ويحتمل االفراج عن مليون برميل 
اكثر ف�ي الس�وق العالمية التي تس�توعب 

فقط 94 مليون برميل في اليوم.
وزي�ر النف�ط االيران�ي بيج�ان نامدار 
زنكنه يرى ان سياس�ة بلده النفطية ليست 
س�را ويقول “اننا سوف نرفع انتاج النفط 
ب�اي ثم�ن وليس لدين�ا بديل اخ�ر” هذا ما 

نقلته عنه الصحف االيرانية يوم االحد.
لق�د حص�ل تغيير كبي�ر في الس�نوات 
االخيرة للسوق النفطية حيث تمد الواليات 
المتح�دة االميركية االس�واق العالمية ب4 
ماليين برميل من النفط يوميا كزيادة انتاج 
ولك�ن دواف�ع الس�عودية كانت تس�تهدف 
ضخ كميات كبيرة من النفط الى االس�واق 
العالمية في محاولة متعمدة لخفض اسعار 
النف�ط حتى تعجز الدول االخ�رى المنتجة 
للنفط عن المنافسة بسبب كلف االستخراج 

العالي�ة لديها وم�ن بينهم امي�ركا. وكانت 
تعتقد الس�عودية ان االس�عار ستسقر عند 
50 دوالر/ للبرمي�ل لك�ن كل�ف االنتاج في 
اميركا لم تتاثر حتى وان انخفضت االسعار 
ال�ى 30 دوالر/ للبرمي�ل الواحد وهو ادنى 
مس�توى يمكن الوص�ول اليه من�ذ الركود 

االقتصادي عام 2008.
الس�عودية اهم عضو ف�ي منظمة اوبك 
قد قاومت دعوات اعضاء المنظمة لخفض 
االنتاج والنتيجة هي ان ما يقرب من جميع 
االعض�اء ف�ي المنظم�ة اخ�ذوا بالتنافس 
لرفع االنتاج وفقدان السيطرة على السوق 
العالمي�ة بضخ المزي�د من النف�ط. ويبين 
ل�ؤي الخطي�ب “اننا نش�هد منافس�ة بين 
ال�دول االعضاء عل�ى حصتها في الس�وق 
ومعظ�م ه�ذه البل�دان تعتمد عل�ى النفط 
كمص�در رئيس للدخ�ل” والخطي�ب زميل 
غي�ر مقيم في مرك�ز بروكنجز للسياس�ة 
الخارجي�ة ف�ي الدوح�ة يؤكد ان ل�م تعود 
االس�عار الى 60 دوالر/برميل مع استمرار 
الدول في المنطق�ة العربية باالعتماد على 
عائدات النفط بش�كل كبير فسنرى عقودا 

من التدهور.
ديفي�د ال غولدي�ن المبع�وث الخ�اص 
لوزارة الخارجية ومنس�ق الشؤون الدولية 
للطاقة ف�ي ادارة اوباما االولى يرى انه اذا 
بقي برنت السعر القياسس العالمي للنفط 
دون 45 دوالر/برمي�ل فانه الضوء االحمر 
لعدم استقرار الدول المنتجة للنفط. “وعلى 
حد س�واء ستش�هد الميزاني�ات الحكومية 
المعتمدة على النفط نزيفا ماليا سيجبرها 
عل�ى تخفيض كبير ف�ي االنف�اق او زيادة 
خطيرة في االقتراض” السيد غولدين يقول 
ان “البل�دان التي ال تمل�ك احتياطات كبيرة 
من النقد االجنبي هي االكثر عرضة للخطر 
وهي نيجيري�ا وانغوال والجزائر وفانزويال 
والعراق وال�دول التي تحت�اج الى مواصلة 
االستثمار للحفاظ على الشرعية السياسية 
تش�عر االن بالقلق، وهي البرازيل وروسيا 
وايران”ميغان او س�وليفان مديرة برنامج 
الطاق�ة والجغرافي�ة السياس�ية ف�ي كلية 
هارف�رد كيني�دي تعتق�د ان معظ�م الدول 
معني�ة باثر انخف�اض اس�عار النفط على 
العراق. “ليس فق�ط لمقاتلة داعش وكلف 
القتال، ولكن العديد من الصفقات السياسية 
الت�ي تحتاج تنفيذ للحفاظ على مجموعات 
مختلف�ة داعم�ة للحكوم�ة العراقي�ة هي 
بحاجة الى المال للحفاظ على االستقرار”. 
السيدة س�وليفان لطالما اعربت عن قلقها 
م�ن الحس�ابات الخاطئة للس�عودية حول 
لالنخف�اض  المتوقع�ة  الفت�رة  تقديره�ا 
والس�عر ايض�ا، وم�ع تزايد عدد الس�كان 
الباحثين عن فرص العمل والتعليم الصحة، 
قالت “س�يكون العق�د االجتماع�ي مكلف 
للغاي�ة بي�ن العائل�ة المالك�ة والمواطنين 
وسيستحيل على الحكومة تامين كل شيء 
في نهاية المطاف اذا لم تعد اس�عار النفط 

الى سابق عهدها”. 
عن النيويورك تايمز

انخفاض اسعار النفط هيدد بالفوضى
  كتب كليفورد كالوس و ريك كالدستون

ترجمة: ضياء السراي

إسبانيا واملغرب: اعتقال 
14 شخصا يشتبه بتجنيدهم 

عنارص لـ »داعش«

     بغداد / المستقبل العراقي

اإلسبانية  الس�لطات  اعتقلت 
والمغربي�ة، أم�س الثالث�اء، 14 
شخصاً يشتبه بتجنيدهم مقاتلين 

لإلنضمام لتنظيم “داعش”.
الداخلي�ة  وزارة  وقال�ت 
أوردت�ه  بي�ان  ف�ي  اإلس�بانية 
“اس�بانيا  أن  وكالة”رويت�رز  
ش�خصا   14 اعتق�ال  والمغ�رب 
يش�تبه بأنهم يجن�دون مقاتلين 
الدول�ة  لتنظي�م  لالنضم�ام 

اإلسالمية في العراق وسوريا”.
أن  ال�وزارة  وأضاف�ت 
“االعتق�االت جرت عل�ى أطراف 
وبل�دات  م�دن  وف�ي  مدري�د 

مغربية”.
يذكر أن دوالً عدة تعتقل، بين 
الحين واآلخر، أش�خاصاً يش�تبه 
“داع�ش”  لتنظي�م  بإنتمائه�م 
لإلنضم�ام  مقاتلي�ن  تجني�د  أو 

للتنظيم.

العفو الدولية: أحكام اإلعدام يف السعودية قتل باسم القانون
   بغداد / المستقبل العراقي

انتق�دت منظم�ة العف�و الدولية، 
الس�عودية،  ف�ي  اإلع�دام  أح�كام 
باس�م  “قت�ل  بأنه�ا  ووصفته�ا 

القانون”.
تقري�ر  ف�ي  المنظم�ة  وذك�رت 
نش�رته عل�ى موقعها أن الس�عودية 
تظل واحدة من ال�دول التي تنفذ أكثر 
أحكام اإلعدام ف�ي العالم، مضيفة أن 

المملكة، حس�ب المعلومات المتاحة، 
2200 ش�خص عل�ى األق�ل  أعدم�ت 
أغلبه�م أجانب في الفت�رة من كانون 

الثاني 1985 وحزيران 2015.
الس�عودية  المنظم�ة  وطالب�ت 
بوقف تنفي�ذ أحكام اإلع�دام، خاصة 
ضد م�ن ه�م أقل م�ن س�ن 18 عاما 
وقت ارت�كاب الجريم�ة، والمصابين 

بأمراض عقلية.
ورصد تقري�ر العفو الدولية إعدام 

102 ش�خص ف�ي الس�عودية خ�الل 
 ،2015 الس�تة األول�ى ف�ي  األش�هر 
وإع�دام 175 ش�خصا ف�ي الفترة من 
آب 2015 حتى حزيران 2015، بمعدل 

إعدام شخص كل يومين.
أن “النظ�ام  المنظم�ة  واعتب�رت 
عل�ى  القائ�م  الس�عودي  القضائ�ي 
الش�ريعة اإلس�المية ليس فيه قانون 
يترك مجاال واس�عا لتفس�ير الجرائم 
والعقوب�ات، ويمن�ح القضاة س�لطة 

تقديري�ة، ما ي�ؤدي أحيانا إلى صدور 
أحكام تعسفية”.وأضافت المنظمة أن 
“اإلجراءات القضائية في المملكة تتم 
أحيان�ا بصورة مقتضب�ة، إذ ال يتمتع 
المتهم�ون غالبا بح�ق الحصول على 
محام أو بمحاكمة علنية، ويتم انتزاع 
اعترافات م�ن بعضهم تحت التعذيب، 
وإذا كان المتهمون أجانب ال يعرفون 
اللغة العربي�ة فربما ال يحصلون على 

مترجمين”.

واشنطن تنرش طائرات »فائقة التطور«
يف أوربا

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الوالي�ات المتح�دة أنه�ا 
تستعد لنشر مقاتالت إف 22- رابتور 
الخفية عن الرادار في أوروبا استنادا 
إلى مزاعم بتخوف دول المنطقة من 

طموحات روسيا.
وقال�ت المتحدث�ة باس�م وزارة 
الدف�اع األمريكية ديب�را لي جيمس 
ف�ي مؤتمر صحفي ”سننش�ر قريبا 
ج�دا مقات�الت إف22- ف�ي أوروب�ا 
اس�تجابة لطلبات القيادة العسكرية 
الميداني�ة وفي إط�ار مبادرتنا لدعم 

األوروبيين“.
وأضاف�ت جيمس أن طياري هذه 
المقاتالت س�يتدربون م�ع طيارين 
م�ن دول حل�ف ش�مال األطلس�ي، 
ولكنه�ا رفض�ت اإلفصاح ع�ن عدد 

أو موع�د وم�كان  الطائ�رات  ه�ذه 
نشرها.

والمقاتل�ة إف22- طائرة فائقة 
التطور وهي مصممة لتنفيذ عمليات 
المعادي�ة.  الطائ�رات  ض�د  جوي�ة 
كم�ا أنها طائ�رة خفي�ة ال ترصدها 
تدمي�ر  عل�ى  وق�ادرة  ال�رادارات 
الطائرات العدوة حتى قبل أن تتمكن 
األخيرة م�ن رصدها، ويمكنها أيضا 

تنفيذ هجمات جو– أرض.
ودخل�ت ه�ذه المقاتل�ة الخدمة 
العس�كرية ف�ي ع�ام 2005 ويمل�ك 
سالج الجو األمريكي منها نحو 180 
مقاتلة. وشاركت هذه المقاتالت في 
القتال للم�رة األولى ف�ي أيلول عام 
2014، وذلك في الغارات التي ش�نها 
وال ي�زال التحالف الدولي ضد تنظيم 

“داعش” في سوريا والعراق.

احلوثيون يطيحون بـ »5« جنود من اجليش السعودي
     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت القوات المسلحة السعودية، 
أمس الثالثاء، مقتل جنديين سعوديين 
متأثري�ن بإصابتهم�ا خ�الل عمليات 
عس�كرية قالت إنه�ا “لحماية حدود 

الوطن من المعتدين المتمردين”.
وبحس�ب وكالة األنباء السعودية 
الرس�مية، الت�ي أوردت الخبر، أعلنت 
الق�وات المس�لحة، “أن الجن�دي أول 
ياس�ر مهلوي القرن�ي ووكيل رقيب 
محمد أحمد س�روري، أصيبا على إثر 
العملي�ات العس�كرية لحماي�ة حدود 
الوطن م�ن المعتدي�ن المتمردين في 
قط�اع ج�ازان )المح�اذي لألراض�ي 
اليمني�ة( ، ونقال بعدها للمستش�فى 
لتلق�ي الع�الج، وق�د توفي�ا متأثرين 

بجراحهما”.
يأتي هذا الح�ادث بعد أقل من 24 
س�اعة م�ن إع�الن الس�عودية مقتل 
الح�دود  عل�ى  جنوده�ا  م�ن  ثالث�ة 

اليمني�ة، وبعد يومين م�ن مقتل قائد 
اللواء الثامن عش�ر الل�واء الركن عبد 
الرحمن الش�هراني، جّراء تعرضه لما 

وصفته ب�”نيران معادية عش�وائية” 
جنوب�ي المملكة.وبه�ذا يص�ل ع�دد 
القتلى العس�كريين الس�عوديين منذ 

ب�دء الحرب ف�ي 26 م�ارس الماضي 
إلى 39 جندياً وضابطاً على األقل، إلى 

جانب عدد أقل من المدنيين.

األسد: االرهابيون أداة ارسائيل يف الداخل
   بغداد / المستقبل العراقي

 اکد الرئیس الس�وري بشار األسد أن األداة الحقيقية األهم في العدوان على 
س�وريا هم اإلرهابيون، وقال إذا أردنا أن نواجه “إسرائيل” علينا أوالً أن نواجه 

أدواتها في الداخل.
وخالل مقابلٍة مع قناة المنار، أكد الرئيس األس�د أن ما يقوم به اإلرهابيون 

أخطر بكثير مما يقوم به العدو الصهيوني.
وأش�ار إلى أن التجربة الس�ورية تش�به التجرب�ة اللبنانية، بحي�ث أن هناك 

مجموعات سورية تقبل بالتعامل مع األعداء.
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         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

عق�د مجل�س ال�وزراء اللبنان�ي اجتماعا 
اس�تثنائيا أم�س الثالث�اء يف مق�ره الذي 
أضيف�ت إلي�ه تحصين�ات جدي�دة بعد أن 
تحول�ت االحتجاجات عىل تراك�م القمامة 
إىل أعمال عنف يف الش�وارع وس�ط مطالب 

باستقالة الحكومة.
ونظم نشطاء من حركة "طلعت ريحتكم" 
احتجاج�ن كبريين يف العطلة األس�بوعية 
ومس�رية أصغ�ر ي�وم االثنن بس�بب عدم 
جمع النفاي�ات فيما يعكس غضبا يتأجج 
يف النف�وس منذ فرتة طويلة بس�بب عجز 

الحكومة والفساد السيايس.
وب�دأت الحمل�ة مس�تقلة ع�ن األح�زاب 
الطائفي�ة الكبرية الت�ي تهيمن عىل الحياة 
السياسة اللبنانية يف إشارة لتحول مشاعر 
االس�تياء من طول حالة الجمود السيايس 

يف لبنان إىل غضب مفتوح.
ودع�ا منظم�و االحتجاج�ات اللبنانين يف 
الداخ�ل والخارج لالنضم�ام لصفوفهم يف 

احتجاج حاشد يوم السبت.
وأقام عمال حوائط خرس�انية يوم االثنن 
ح�ول مق�ر الحكوم�ة املحص�ن تحصينا 
ش�ديدا وس�ارع املحتج�ون إىل تغطيته�ا 

بالرسوم امللونة املناهضة للحكومة.

وكان رئي�س الوزراء تمام س�الم هدد يوم 
األحد باالس�تقالة يف الوقت الذي خرج فيه 
اآلالف إىل الشوارع إلبداء استيائهم. وهاجم 
سالم السياسين قائال إن املشكلة األكرب يف 

البلد هي "النفايات السياسية".
وتحول�ت االحتجاجات التي بدأت س�لمية 

يف العطل�ة األس�بوعية إىل العن�ف بع�د أن 
أدت اش�تباكات بن الرشطة واملحتجن إىل 

إصابة العرشات بجروح.
وق�ال الجنرال جان قهوج�ي قائد الجيش 
اللبناني مس�اء االثنن إن القوات املسلحة 
س�تحمي أي مظاهرات س�لمية لكنها لن 

تتس�اهل مع من يحاولون املساس باألمن 
أو املتس�للن الذي�ن يس�عون لب�ث الفتنة 

والفوىض.
وعزا منظمو االحتجاج العنف إىل مشاغبن 
قالوا إنهم تربطهم صالت بأحزاب طائفية 
منافس�ة. ويوم االثنن حثت منسقة األمم 

املتحدة الخاصة للبنان جميع األطراف عىل 
إلتزام أقىص درجات ضبط النفس.

ووصل�ت العالق�ات ب�ن مجلس ال�وزراء 
والربمل�ان إىل حال�ة م�ن الجم�ود وعج�ز 
الساس�ة عن االتفاق عىل رئيس جديد منذ 
أكثر من عام بينما تسببت الحرب السورية 
يف تفاق�م التوترات الطائفي�ة ودفعت أكثر 

من مليون الجيء إىل النزوح إىل لبنان.
وترجع ج�ذور هذا الجم�ود إىل رصاع عىل 
السلطة بن كتلتن سياسيتن منقسمتن 
بمن فيهم السيايس املسيحي ميشال عون 
والثانية حركة املستقبل السنية يف األساس 
املؤي�دة للغ�رب واملدعومة من الس�عودية 

بقيادة السيايس سعد الحريري وحلفائه.
وأدى تش�كيل حكومة س�الم العام املايض 
بمباركة الس�عودية وايران إىل تجنب فراغ 
كامل يف الس�لطة التنفيذية. ويشارك فيها 
حركة املس�تقبل وحزب الله واملسيحيون. 
لكنه�ا واجه�ت صعوبات كب�رية يف اتخاذ 
قرارات أساسية وتصاعد التوتر يف مجلس 
ال�وزراء بس�بب تعيينات يف أجه�زة األمن 
الش�هر  القمام�ة  أزم�ة  والجيش.وب�دأت 
املايض عندما أغلق مكب النفايات الرئييس 
يف ب�ريوت دون إع�داد بدي�ل ل�ه. ورغ�م 
استئناف جمع النفايات من بعض األماكن 

فلم يتم التوصل إىل حل دائم.

         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

اعلن متحدث باس�م رئيس جنوب الس�ودان 
أم�س الثالث�اء ان س�لفا كري س�يوقع اخريا 
االربعاء اتفاق السالم الذي ينهي حربا اهلية 
مس�تمرة من�ذ 20 ش�هرا يف الب�الد وي�ؤدي 

اىل تقاس�م الس�لطة.وقال املتح�دث اتين�ي 
وي�ك اتيني لوكال�ة فرانس برس ان رؤس�اء 
وزراء  ورئي�س  والس�ودان  واوغن�دا  كيني�ا 
اثيوبي�ا "س�يحرضون اىل جوب�ا صب�اح غد 
لقمة تس�تمر يوم�ا واحدا، وس�يوقع رئيس 
جمهورية جنوب الس�ودان اتفاق الس�الم".

واض�اف ان الحكومة ال تزال غري راضية عن 
االتفاق ال�ذي اعدته الهيئة الحكومية لتنمية 
رشق افريقيا )ايغ�اد(.وكان زعيم املتمردين 
يف جنوب السودان رياك مشار، نائب الرئيس 
س�ابقا، وقع االتف�اق االثن�ن املايض ضمن 
املهلة املحددة لذلك.لكن كري وقع النص فقط 

باالح�رف االوىل ون�ددت حكومت�ه باالتفاق 
االساس�ية  انه "استس�الم".والبنود  معتربة 
ح�ول  تفاصي�ل  تش�مل  الخ�الف  موض�ع 
مقرتح�ات تقاس�م الس�لطة ب�ن الحكومة 
واملتمردي�ن الت�ي يمك�ن ان ت�ؤدي اىل عودة 
مش�ار نائب�ا للرئيس.وق�ال املتحدث باس�م 

رئيس جنوب السودان ايضا ان الحكومة غري 
راضية عن الدعوات لنزع السالح يف العاصمة 
جوب�ا وتس�ليم س�لطات اك�رب اىل املتمردين 
يف والي�ة اع�ايل النيل الغني�ة بالنفط وتكليف 
ضم�ن لجنة مراقب�ة وتقييم، تت�وىل مراقبة 

تطبيق اتفاق السالم.

          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

ق�ال القائ�د العام للجيش الليب�ي الفريق أول خليفة حف�رت، إن قوات 
الجيش لم تتدخل يف األحداث التي ش�هدتها مدينة رست التي يس�يطر 
عليه�ا تنظيم داع�ش، نظ�را إىل االمكانيات العس�كرية املحدودة التي 
يمتلكها الجيش الليبي، فيما أشار اىل أن الجيش من املمكن أن يتحرك 
يف النقاط الساخنة فيها، يف حال تلقيه املعدات العسكرية الالزمة لذلك.

ج�اء ذل�ك يف ترصيحات إعالمي�ة لحفرت خالل مؤتم�ر صحفي عقده 
يف العاصم�ة األردني�ة عم�ان، عىل هامش زيارة رس�مية ه�ي الثانية 
للب�الد وقع خاللها مذكرة تعاون عس�كري مع قائد القوات املس�لحة 
االردنية الفريق أول مشعل الزبن، تضمنت إعادة هيكلة الجيش الليبي 

والتعاون يف الجانب الطبي.
وق�ال حفرت إن "الجيش الليب�ي لم يمكن باس�تطاعته التمدد أكثر يف 
رست، ما دفعه لطرق أبواب األصدقاء بحس�ب تعبريه، قائال إن نقص 
االس�لحة يجعلن�ا ال نتمدد أكثر م�ن املعدل وهذا الس�بب الذي يجعلنا 

نطرق أبواب أصدقائنا يف مثل هذه الحالة".
وأكد حفرت أن الجيش يس�تطيع أن يتجه إىل النقاط الس�اخنة يف رست 
يف حال تزويده باملس�اعدات التي وعدت به�ا الجامعة العربية مؤخرا، 

وعلق بالقول "حتى تكون الرضبة مناسبة وليست فزعة."
وأش�ار حفرت ردا عىل س�ؤال ملوقع   CNN  حول التطورات امليدانية يف 
ليبي�ا، إىل أن الوضع "جيد ج�دا" خاصة يف املنطقة الغربية، سياس�يا 
وعس�كريا، وأن الجي�ش بص�دد إزالة م�ا وصفه بالغمة ع�ن املنطقة 

الوسطى أي رست، قريبا.
 وتعليقا عىل زيارة حفرت إىل باكستان قبل نحو أسبوع، قال إنها تأتي 
يف س�ياق الصداقة الت�ي تربط الجانب�ن، رافضا ربط زيارت�ه بزيارة 

رئيس هيئة االركان القطرية إىل باكستان قبلها بأيام.
وق�ال فيم�ا إذا كانت الزيارتان متصلتان بوس�اطة للح�وار: "زيارتنا 
إىل بل�د صديق تربطنا به عالقات قديمة.. وكون باكس�تان أعلنت عن 
زيارت�ي من جانب واح�د كايف.. لكن ليس لقطر ولغ�ري قطر تدخل يف 
زيارتنا أو ما تم االتفاق عليها، وكلها نتائج يف مصلحة الش�عب الليبي 

النتائج ستظهر الحقا".
وأكد حفرت أن زيارته لألردن اش�تملت عىل مراجعات يف بعض القضايا 
الت�ي ت�م االتفاق عليه�ا مبدئي�ا يف الزيارة الس�ابقة يف أبريل نيس�ان 
املن�رصم من العام الجاري، مش�ريا اىل أن لألردن مواقع جيدة للتدريب 
وأماكن مجهزة للتدريب الفني والتعبوي.أما بشأن الحوار الدائر حول 
الحل الس�يايس يف مدينة الصخريات املغربية، فقد أكد حفرت أن الجيش 
ال يتدخل يف الش�أن الس�يايس، وأن الجيش منشغل إىل جانب محاربته 
لإلرهاب، ببناء الجيش الليبي، وأضاف: "ال نتدخل وال نعرقل ولكن كل 

يشء فيه مصلحة ليبيا نحن معه."
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احلكومة اللبنانية تعقد اجتامعًا »استثنائيًا« لتدارس االحتجاجات
حفرت من عامن: لـم يتدخل اجليش

يف رست ملحدودية اإلمكانيات

اليوم.. رئيس جنوب السودان يوقع اتفاق السالم مع املتمردين

بعد اتساع حملة »طلعت ريحتكم«

اعالن دعوة الهيئة العامة لرشكة عراقنا للتحويل املايل م .خ 
اس�تنادا الحكام املواد 87 و 88 من قانون الرشكات رقم 21 
لس�نة 1997 املع�دل وتنفيذا لقرار مجل�س االدارة املؤرخ يف 
1 / 6 / 2015 فق�د تق�رر دعوتكم لحض�ور اجتماع الهيئة 
العامة للرشكة الذي س�يعقد يف نادي العلوية يف بغداد صباح 
يوم االحد املصادف 13 / 9 / 2015 الساعة العارشة صباحا 

وذلك ملناقشة جدول االعمال االتي :
1 – مناقشة تغيري نشاط الرشكة من التحويل املايل إىل مرصف 

اسالمي وتعديل املادة االوىل والثالثة من عقد الرشكة.
2 – زي�ادة راس مال الرشك�ة واتخاذ القرار الالزم بش�انها 
وفقا الحكام املادة ) 55 / اوال ( من قانون الرشكات ليصبح 
راس م�ال الرشك�ة ) 100000000000 ( مائ�ة مليار دينار 

عراقي.
راجن حضورك�م او من ينوب عنكم بموج�ب صك انابة او 
وكال�ة مصدقة من كات�ب العدل مع مراعاة اح�كام املادة ) 
91 ( م�ن قانون ال�رشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل ويف 
حال�ة عدم تحق�ق النص�اب القانوني لالجتم�اع فيؤجل إىل 
نفس املكان والزمان من االس�بوع الذي يليه وذلك يوم االحد 

املصادف 20 / 9 / 2015 مع التقدير .
رئيس مجلس االدارة
محمد عليان عطية

اعالن
اىل الجمهور الكريم

االس�هم  بكام�ل  االكتت�اب  الكتم�ال  بالنظ�ر 
مائ�ة   )150000000  ( والبالغ�ة  املطروح�ة 
وخمسون مليون دينار عراقي لرشكتكم ) ركة 
دلة الهاني للتامن ( مساهمة خاصة – تم غلق 
االكتتاب نهاية الدوام الرس�مي من يوم االربعاء 
املواف�ق 30 / 7 / 2015 ل�دى م�رصف التنمية 
الدويل / الفرع الرئييس وفرع املرصف الشورجة 
– علما ان تاريخ بدء االكتتاب كان يوم 1 / 7 / 

. 2015
مرصف التنمية الدويل / الفرع الرئييس

مرصف التنمية / فرع الشورجة

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

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد: 1295 / ب / 2015 
التاريخ: 17 / 8 / 2015 

 اعالن
اىل/املدعى عليه  / فطومه محمد املارد

اصدرت هذه املحكمة  قرار الحكم   املرقم 
  2015/8/13 يف    1295/ب/2015  
املضم�ن الحك�م بتاديتك للمدعي قاس�م 
عيل حسن مبلغ الدين البالغ اربعة عرش 
ملي�ون وخمس�مائة ال�ف دين�ار حكما 

غيابيا معلقا عىل النكول عن اليمن.
عند االعرتاض واشالنكار ولتعذر  تبليغك 

وملجهولية 
محل اقامتك وحسب رشح املبلغ القضائي 
وتايي�د املجلس البلدي ملنطقة الصفاة لذا  
تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتن  محليتن 
يوميتن ولكم حق االع�رتاض    والتمييز  
خ�الل املدة القانونية   وبعكس�ه  س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية  
القايض

ليث جرب حمزة 
نائ�ب رئي�س محكمة اس�تئناف البرصة 
االتحادية

رقم اإلخطار   631 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة 
بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )الرشطي باس�م محمد 
عوي�ز  ( املنس�وب إىل قي�ادة ح�رس حدود 
املنطقة الرابعة  ملا كنت متهما وفق املادة/ 
5 م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008  لغيابك 
عن مقر عملك من تاريخ 2015/2/1 ولحد 

االن   
وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا اإلع�الن عىل إن تح�رض أمام 
محكم�ة ق�وى األم�ن الداخ�يل للمنطق�ة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك 
وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز أموال�ك املنقول�ة والغ�ري املنقولة 
ويطل�ب م�ن املوظف�ن العمومي�ن إلق�اء 
القب�ض علي�ك أينم�ا وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب سلطة حكومية وإلزام األهلين الذين 
يعلم�ون بمح�ل اختفائك بإخب�ار الجهات 
املختصة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا 
وثالث�ا ورابعا من قان�ون أصول املحاكمات 
الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 

.2008
رئيس املحكمة

رقم اإلخطار   592 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة 
بالبرصة

إىل / املتهم اله�ارب )ن.ع حيدر عبد املهدي 
هادي ( املنسوب إىل مديرية رشطة محافظة 
البرصة  ملا كنت متهما وفق املادة/ 264 من 
ق.ع.  عن كيفية فقدانك االوراق التحقيقية 

والخاصة برسقة مرصف دار السالم      
وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا اإلع�الن عىل إن تح�رض أمام 
محكم�ة ق�وى األم�ن الداخ�يل للمنطق�ة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك 
وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز أموال�ك املنقول�ة والغ�ري املنقولة 
ويطل�ب م�ن املوظف�ن العمومي�ن إلق�اء 
القب�ض علي�ك أينم�ا وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب سلطة حكومية وإلزام األهلين الذين 
يعلم�ون بمح�ل اختفائك بإخب�ار الجهات 
املختصة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا 
وثالث�ا ورابعا من قان�ون أصول املحاكمات 
الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 

.2008
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد:1152//ب/2015

التاريخ/2015/8/23
اعالن

اىل املدع�ى عليه  /1 املدير املف�وض لرشكة العهد املعارص 
للمقاوالت العامة املحدودة /اضافة لوظيفته

اقام املدعي   )هادي س�مري حس�ن(   الدعوى      البدائية   
الحك�م  يطل�ب  والت�ي  1152/ب/2015    املرقم�ة 
فيه�ا  بالزام�ك بالتضام�ن والتكاف�ل بدفع مبل�غ قدره 
)76000000( س�بعة وس�تون ملي�ون دين�ار عليه تقرر   
تبليغ�ك  اعالنا   بصحيفتن محليت�ن يوميتن بالحضور 
امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2015/9/2 
وعن�د ع�دم حضوركم او ارس�ال من ينوب عنك�م قانونا 

ستجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض
جعفر كاظم املالكي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكرادة
رقم االضبارة /2014/1686

التاريخ 2015/8/24
مذكرة االخبار بالتنفيذ

لالموال غري املنقولة
اىل املدين /عمر عبد اللطيف كاظم 

عنوانه : شارع فلسطن / م 504    ز5     د39
نخربكم بانه تقرر حجز االموال غري  املنقولة س�هامك يف العقار 7588/3 
م3 وزيري�ة وال�ذي يت�م قلب الحج�ز االحتياطي املوضوع علي�ه اىل حجز 
تنفي�ذي لقاء طلب الدائن ف�ؤاد زهري جوده البال�غ 200,000,000 مائتا  
ملي�ون دينار فيجب عليك�م اداء املبلغ املذكور خالل م�دة عرشة ايام من 
الي�وم التايل  لتاري�خ نرش هذا االخبار واال فان االم�وال املحجوزة بموجب 
ه�ذا القرار س�تباع وفقا  للقانون وذلك اس�تنادا للم�ادة )69( من قانون 

التنفيذ.
وبالنظر ملجهولية  اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف مديرية تنفيذ 
الرصافة وتاييد املجلس املحيل لحي املستنرصية ومختار محلة 504 السيد 
احم�د لعيبي ولعدم وج�ود موطن دائم او مؤقت  او مختار غري العنوان يف 

اعاله عليه لذا تقرر تبليغك باملضمون اعاله بصحيفتن محلتن .
املنفذ العدل
اخالص عبد الرزاق احمد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد/4566 

اعالن 
اىل املفق�ود/ ف�راس صب�اح محمود يس�كن املوصل /

الحي الغربي 
بتاري�خ 2014/8/13 قدم�ت لنا املدعوة )رش�ا ناطق 
عب�د الرحم�ن( زوج�ة املفقود ف�راس صب�اح محمود 
وال�ذي فق�د بتاري�خ 2014/8/13 والت�ي تطل�ب فيه 
اصدار حجة الحجر والقيموم�ة وتكون قيمة عليك لذا 
تق�رر االعالن ع�ن ذلك يف الصحف املحلي�ة فمن له حق 
االعرتاض مراجعة ه�ذه املحكمة خالل) 15 ( يوم من 
تاري�خ هذا االعالن وبخالف ذلك س�وف تصدر املحكمة 

حجة الحجر والقيمومة وفقا للقانون 
القايض 
عيل منشد خلف

تنويه
اش�ارة إىل عددنا املرقم 1035 يف يوم الثالثاء 
2015 ن�ود اعالمك�م   / 8 املص�ادف 25 / 
انه قد ورد س�هوا  يف موع�د املؤجل الجتماع 
الهيئ�ة العامة لرشكة النب�الء للتحويل املايل 
مس�اهمة خاصة املصادف ي�وم الجمعة يف 
118 / 9 / 2015 علم�ا ان موع�د اجتم�اع 
الهيئة العامة املؤجل الصحيح للرشكة اعاله 

هو 18 / 9 / 2015 لذا اقتىض التنويه .

اعالن دعوة دائنن
ان�ي املصف�ي صال�ح مه�دي عب�د الله 
لرشك�ة عبق املدينة للس�فر والس�ياحة 
والحج والعمرة املحدودة ادعو كل من له 
ح�ق او دين عىل الرشك�ة مراجعتي عىل 
العن�وان الت�ايل – بغداد – ال�دورة – حي 
االثورين – محلة 844 – زقاق 4 دار 8 .
املصفي
صالح مهدي عبد الله

فقدان

فق�دت من�ي  الهوي�ة املرقمة 88 

)عام�ر  باس�م   2014/1/19 يف 

م�ن   الص�ادرة  ابراهي�م(  خلي�ل 

املعلوم�ات  النف�ط مكت�ب  وزارة 

والتصاري�ح االمنية  عىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن دعوة دائنن

ان��ي املص��في صالح 

مهدي عب�د الله لرشكة 

قنادي�ل مك��ة للس�فر 

والح���ج  والس�ي�احة 

والعم�رة املحدودة ادعو 

كل من له ح��ق او دين 

الرشك�ة مراجعتي  عىل 

الت�ايل –  العن�وان  ع�ىل 

بغ�داد – ال�دورة – حي 

االثوري�ن – محلة 844 

– زقاق 4 دار 8 .

املصفي

صالح مهدي عبد الله

فقدان
فق�دت  مني هوي�ة نقابة 
املهندس  املهندسن باس�م 
الل�ه محم�د عجيل(  )عبد 
عىل من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار

فقدان

فق�دت  من�ي هوي�ة الطالب 

املعهد التقني قس�م امليكانيك 

� البرصة باس�م )ع�يل فالح 

تهام( من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت من�ي  هوي�ة الطالب  
عب�د  قاس�م  الكري�م  )عب�د 
الرحيم( الص�ادرة من املعهد 
التقن�ي � بص��رة  قس����م  
علي�ه  يعث�ر  م�ن  الكهرب�اء 

تسليمه اىل جهة االصدار

رقم اإلخطار   81 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة 
بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )ن.ع احمد هاشم جواد( 
املنس�وب إىل قي�ادة ح�رس 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 2014/7/13 ولحد االن   
وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا اإلع�الن عىل إن تح�رض أمام 
محكم�ة ق�وى األم�ن الداخ�يل للمنطق�ة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك 
وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز أموال�ك املنقول�ة والغ�ري املنقولة 
ويطل�ب م�ن املوظف�ن العمومي�ن إلق�اء 
القب�ض علي�ك أينم�ا وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب سلطة حكومية وإلزام األهلين الذين 
يعلم�ون بمح�ل اختفائك بإخب�ار الجهات 
املختصة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا 
وثالث�ا ورابعا من قان�ون أصول املحاكمات 
الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 

.2008
رئيس املحكمة

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

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد:17//اجراء/2015
اعالن

اىل املدع�ى عليه�ا /ارم�ن يرجاني�ك 
واهان تاجريان

لينا يرجانيك واهان تاجريان
اقام املدعي  ) فوزي مكي عبد الرسول 
( الدع�وى      البدائي�ة   املرقم�ة 17/

اج�راء/2015   والت�ي يطل�ب الحكم 
فيه�ا تثبيت اقراركم�ا يف عقد االجارة 
الطويلة عىل جزء من العقار تسلس�ل 
5/89 العب�اس  علي�ه تق�رر تبليغكم 
اعالنا   بصحيفت�ن محليتن يوميتن 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة املوافق 2015/9/9 وعند 
ع�دم حضوركم او ارس�ال م�ن ينوب 
عنكم قانونا ستجري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

علوان بربوت البزوني

اعالن صادر  عن
رشكة االسوار للتحويل املايل / مساهمة خاصة

املوض�وع /  دع�وة لكافة مس�اهمي الرشكة لحض�ور اجتماع 
الهيئة العامة

اس�تنادا الحكام قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 1997 املعدل 
وتنفيذا لقرار مجلس االدارة املؤرخ يف 11 / 8 / 2015 .

يرسن�ا دعوتكم لحض�ور اجتماع الهيئ�ة العام�ة للرشكة الذي 
س�يعقد يف تمام الس�اعة العارشة من صباح يوم السبت املوافق 
12 / 9 / 2015 يف مقرها الكائن يف بغداد – الكرادة – العرصات 
– حي بابل – محلة 929 – زقاق 23 – بناية 60 – ملناقشة جدول 

االعمال التايل :
1 – مناقشة زيادة راس مال الرشكة من ) 16 ( ستة عرش مليار 
دينار إىل ) 45 ( خمسة واربعون مليار دينار عمال باحكام املادة 

) 55 / اوال ( من قانون الرشكات انف الذكر .
2 – انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد من خمسة اعضاء اصلين 

وخمسة اعضاء احتياط النتهاء دورة املجلس الحايل .
راجن الحضور اصالة او انابة او وكالة الغري بموجب صك االنابة 
او الغري بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة احكام 
امل�ادة 91 م�ن القانون اع�اله . ويف حالة عدم حص�ول النصاب 
القانون�ي يؤجل االجتم�اع ليوم الس�بت 19 / 9 / 2015 يف ذلك 

الزمان واملكان اعاله .. مع وافر الشكر والتقدير.
رئيس مجلس االدارة
بشار سمري حسن

اىل مساهمي رشكة مؤته للتحويل املايل/املساهمة الخاصة 
دعوة هيئة عامة 

تحية طيبة ... 
اس�تنادا الحكام امل�ادة )87/ثالثا( من قان�ون الرشكات رق�م 21 رقم 1997 /

املع�دل.. يرسن�ا دعوتكم لحضور اجتم�اع الهيئة العامة لرشك�ة مؤتة للتحويل 
امل�ايل/م.خ ال�ذي س�ينعقد يف تمام الس�اعة الع�ارشة من صباح يوم )الس�بت( 
املصادف 2015/9/19 يف مقر الرشكة يف بغداد / الكرادة /ساحة الواثق /مقابل 
مطعم كرس�بي / مجاور فندق اليرس  ملناقش�ة فقرات جدول االعمال املتضمن 

االتي :- 
يف  املنتهي�ة  املالي�ة  للس�نة  الرشك�ة  االدارة  مجل�س  تقري�ر  1-مناقش�ة 

2014/12/31واملصادقة عليه 
2-مناقش�ة الحس�ابات للس�نة املالي�ة املنتهي�ة يف 2014/12/31 واملصادق�ة 

عليها. 
3-مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات للس�نة املالية املنتهي�ة يف 2014/12/31 

واملصادقة عليها . 
4-تعي�ن مراق�ب حس�ابات لتدقي�ق حس�ابات الرشك�ة لع�ام/2015 وتحديد 

اجوره. 
5-مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة.

6-مناقشة زيادة رأسمال الرشكة من )25000000000(خمسة وعرشين مليار 
دين�ار  اىل )30000000000(ثالثن مليار دينار وف�ق الحكام املادة 55/اوال من 

قانون الرشكات املعدل . 
راجن حضوركم اصالة او انابة احد املساهمن بموجب سند انابة او وكالة الغري 
بموج�ب وكالة مصدقة من كاتب عدل مع مراعاة اح�كام املادة/91 من قانون 
الرشكات رقم)21( لسنة 1997 املعدل مستصحبن معهم شهادة االسهم االصلية 
الص�ادرة من الرشكة ويف حالة عدم تحق�ق النصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل 

اليوم املصادف السبت 2015/9/26 يف نفس الزمان واملكان املعينن 
مع التقدير 

فريال اكرم عبد الله
مسجل الرشكات وكالة



 

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت جامعة واسط عن خطتها لقبول 1500 طالباً وطالبة 
في الدراسات المسائية للعام الدراسي 2015 /  2016 في سبع 
كلي�ات هي  العل�وم ، اإلدارة واالقتصاد ، الهندس�ة ، القانون ، 

التربية األساسية ، الفنون الجميلة ، كلية التربية الرياضية .
وقال مس�اعد رئيس الجامعة للش�ؤون العلمية هاشم علي 
يس�ر, ان “خطة الجامعة للدراس�ات المس�ائية توزعت بواقع  
)200( طالباً وطالبة  في كلية العلوم، و)400( طالباً وطالبة في 
كلية اإلدارة واالقتصاد ، )130( طالباُ وطالبة في كلية الهندسة 
، و )100( طالب�ة وطالب�ة في كلية القان�ون ، و ) 375( طالباً 
وطالبة  في كلية التربية األساسية ، و )150( طالبا وطالبة  في 
كلي�ة الفنون الجميلة ، و )150( طالباً وطالبة  في كلية التربية 
الرياضية”.وأضاف, بان” يش�ترط في الطالب المتقدم  للقبول 
في الدراسة المسائية في الكليات ان يكون حاصال على معدل ال 
يقل عن 60بالمئة ، ويح�ق للموهوبين من خريجي االعداديات 
المهنية الصناعي والتجاري والزراعي التقديم إلى كليات الفنون 
الجميلة وكلية التربية الرياضية وكلية التربية األساس�ية  على 
أال تزيد نس�بتهم عن 10بالمئة من خطة القبول وبمعدل ال يقل 
عن 60بالمئة”.وأوضح أن “الضوابط والتعليمات التي وضعتها 
الجامعة للدراسة المس�ائية جاءت منسجمة وضوابط التقديم 

التي أعلنتها الوزارة في وقت سابق”.

جامعة واسط تفتتح الدراسات املسائية
يف سبع كليات

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ام�س  النف�ط،  وزارة  أعلن�ت 
الثالث�اء، إن الع�راق س�دد لش�ركات 
النفط األجنبية تسعة مليارات دوالر 
 ،2014 باقي�ة ع�ن ع�ام  متأخ�رات 
فيما اش�ارت الى ان ص�ادرات النفط 
من جنوب العراق س�تتجاوز 2.750 
ملي�ون برمي�ل يومي�ا حت�ى نهاي�ة 

.2015
وذك�رت رويت�رز نقال ع�ن وزير 
النف�ط عادل عب�د المه�دي قوله، إن 
“العراق سدد لشركات النفط األجنبية 
تسعة مليارات دوالر متأخرات باقية 
ع�ن عام 2014”، مش�يرة ال�ى “انها 
س�تدفع متأخرات 2015 على مراحل 

حتى بداية 2016.
وتعم�ل الش�ركات العالمي�ة مثل 
بي.بي ورويال داتش ش�ل وإكس�ون 
موبي�ل وإيني ولوك أوي�ل في حقول 
النف�ط بجنوب العراق بموجب عقود 
خدمة تحصل بها على رسوم دوالرية 

ثابتة مقابل اإلنتاج.
وذل�ك معن�اه أن “كمي�ات الخام 
مس�تحقات  لس�داد  الضروري�ة 
الشركات قد تضاعفت تقريبا في ظل 
تراجع أس�عار النفط على مدى العام 

األخير”.
من جهة اخ�رى, اكد عبد المهدي 
إن “صادرات النفط من جنوب العراق 
ستتجاوز 2.750 مليون برميل يوميا 
حت�ى نهاي�ة 2015 وه�ي الكمي�ات 

المقدرة لميزانية السنة الحالية”.
وكان�ت ص�ادرات نف�ط جن�وب 
العراق ارتفعت في تموز إلى مستوى 

قياس�ي بل�غ 3.064 ملي�ون برمي�ل 
يوميا في المتوسط من 3.02 مليون 

برمي�ل يومي�ا في حزي�ران بعد قرار 
بغداد تقس�يم الخام إلى صنفين هما 

البص�رة الخفي�ف والبص�رة الثقي�ل 
لتقليل المشاكل المتعلقة بالجودة.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الصناع�ة والمع�ادن 
الثالثاء,  الدراجي,أمس  محمد صاحب 
ع�ن انجاز اكبر وح�دة لتصفية المياه 
خاصه للمدين�ة الرياضية في البصرة 
وبع�ملي�ة الحف�ر النفق�ي الت�ي ت�م 
اس�تخدامها في ه�ذا ال����مش�روع 
والت�ي تع�د األول�ى م�ن نوعه�ا ف�ي 
بي�ان  ف�ي  الدراج�ي  وق�ال  الع�راق. 

صحفي, تلقته”المس�تقبل العراقي”, 
للتصمي�م  العام�ة  الش�ركة  ان” 
واإلنش�اء الصناع�ي إح�دى ش�ركات 
انج�زت  والمع�ادن,  الصناع�ة  وزارة 
اعماله�ا المتضمن�ة تصمي�م وتنفيذ 
وفحص وتجهيز وم�د االنبوب الناقل 
للماء الخام للمدينة الرياضية مش�يرا 
ال�ى ان ه�ذا االنب�وب يق�وم بتغذي�ة 
المدين�ة الرياضية بالم�اء من محطة 
ماء العباس�ي الى  المنطق�ة الخدمية 

المجاورة للمدينة الرياضية ، وبمعدل 
3250 م3/ س�اعة”. وأوض�ح  ض�خ 
الدراجي أن “مالكات الشركة بالتعاون 
مع ش�ركة الفارس العام���ة تمكنت 
م���ن ايص�ال الم�اء م�ن مأخ�ذ ماء 
العباسي  والذي يبعد مسافة 16كم عن 
المدينة الرياضية وايصاله الى وحدات 
تصفية المياه  التي تم إنش�اؤها قرب 
مواقع المدين�ة الرياضية م�رورأ من 
تحت ع�دة جس�ور وط�رق رئيس�ية 

ف�ي المدين�ة إضاف�ة إلى عب�وره من 
تحت  ش�ط البصرة وبأس�لوب الحفر 
النفق�ي بع���م�ق مايزي�د ع�ن16م 
ح����ي�ث يص�ب ف�ي أح�واض م�اء 
كبيرة)خ��زانات(عدد 3س�عة الواحد 
منه�ا10,000م3 ليت�م بعدها نقل هذا 
الماء إلى أحواض أخرى دائرية لغرض 
اجراء بعض ال���معامالت عليه ومن 
ث����م ينقل الى فالتر خاصه بتصفية 
المي�اه وبعده�ا يض�خ م�اءأ صالح�أ 

ال���رياضي�ة  المدين�ة  ال�ى  للش�رب 
وكذل�ك ال�����فن�ادق الملحق�ة به�ا 
والمراف�ق األخرى”.من جانبها, أبدت 
الش�ركة اس�تعداداها لتعمي�م تجربة 
الحفر النفقي المس�تخدمة الول مرة 
في العراق الى دوائر الدولة والوزارات 
ان  حي�ث  الموض�وع  به�ذا  المعني�ة 
للش�ركة اعم�ال مماثل�ة انج�زت في 
بغ�داد وباق�ي محافظات الع�راق  ما 

يخص تصفيه المياه ومعالجتها”.

   بغداد/المستقبل العراقي

وعد محاف�ظ بغداد عل�ي محس�ن التميمي,أم�س الثالثاء, 
بتقديم الخدمات لمنطقة س�بع البور في بغداد وفق اإلمكانات 
الس�بل  وإيج�اد  الصعوب�ات  لتذلي�ل  س�عيه  المتاحة,مؤك�دا 
الكفيل�ة لخدمة المواطنين رغم ع�دم وجود تخصيصات مالية  

للمحافظة.     
وق�ال التميمي في ندوة خدمية موس�عة لتقدي�م الخدمات 
لمنطقة س�بع الب�ور, أن “ هذه الندوة الموس�عة جاءت لبحث 
س�بل االرتق�اء بالواقع العمران�ي والخدمي في منطقة س�بع 
الب�ور ، ولتذليل العقبات وتقديم خالصة عمل ألهم المش�اريع 
المستقبلية الواجب تنفيذها على الرغم من عدم وجود السيولة 
المالية ، فضال عن معرفة مش�اكل وهم�وم المواطنين وإيجاد 

الطرق المناسبة لحلها.
واس�تمع التميم�ي إل�ى هم�وم ومش�اكل المواطنين ومن 
اج�ل تذليل الصعوبات قدر المس�تطاع, وإيجاد الس�بل الكفيلة  
لتحس�ين الواق�ع الخدمي رغم التقش�ف المال�ي وعدم وصول 

التخصيصات المالية للمحافظة” .

التميمي حيرض  ندوة خدمية موسعة 
ملناقشة تقديم اخلدمات لسبع البور النفط تعلن سداد 9 مليارات دوالر متأخرة لرشكات النفط

الصناعة تنجز اكرب وحدة لتصفية املياه بطريقة األول من نوعها

انطالق أول رحلة جوية تقل حجاج عراقيني إىل الديار املقدسة
   بغداد / المستقبل العراقي

انطلق�ت، امس الثالث�اء، أول رحلة 
جوية تق�ل حجاجاً عراقيين من مطار 
بغ�داد الدولي الى مط�ار األمير محمد 
ب�ن عبد العزيز ف�ي المدين�ة المنورة، 
فيما أكدت هيئة الحج توفير الخدمات 
والس�المة  الراح�ة  س�بل  وجمي�ع 
لمس�اعدة الحجاج على إكمال مناسك 

حجهم بالصورة المطلوبة.
وقالت هيئة الحج في بيان صحفي، 
حجاج�اً  تق�ل  جوي�ة  رحل�ة  أول  إن 
عراقيين غادرت، اليوم، من مطار بغداد 
الدول�ي الى مطار األمير محمد بن عبد 

العزيز في المدينة المنورة”، مبينة أن 
“ذلك ت�م بحضور رئي�س الهيئة العليا 
للح�ج والعم�رة خال�د العطية وبعض 

المسؤولين في الهيئة”.
وأك�د العطية، بحس�ب البي�ان، أن 
“الهيئة وفرت جميع الخدمات الالزمة 

م�ن نق�ل وس�كن وإطع�ام وتفوي�ج 
م�ن اج�ل تقديم جمي�ع س�بل الراحة 
والس�المة التي من ش�أنها مس�اعدة 
الحج�اج على إكم�ال مناس�ك حجهم 
بالص�ورة المطلوبة”، داعي�ا الحجاج 
الى “توطي�د أواصر المحب�ة واإلخوة 
بي�ن جميع قوافل الحجاج وان يكونوا 
س�فراًء للوط�ن ويعكس�وا األخ�الق 
اإلنس�انية األصيل�ة الت�ي يتمت�ع بها 

الفرد العراقي”. 
وأوصى العطية الحجاج ب�”الدعاء 
م�ن أراضي الدي�ار المقدس�ة بالنصر 
ألبط�ال قواتن�ا األمنية وأبناء الحش�د 
الش�عبي ال�ذي يخ�وض حرب�ه ض�د 

اإلره�اب م�ن أج�ل حف�ظ األراض�ي 
واألهالي والمقدسات”.

يذكر أن الهيئة العليا للحج والعمرة 
س�تقوم بنق�ل وتفويج الحج�اج عبر 
مط�ارات، بغ�داد والبص�رة والنج�ف 
 1260 بواق�ع  وأربي�ل،  والس�ليمانية 
حاج�اً، بواق�ع أرب�ع رح�الت يومي�ا 
ألول خمس�ة أيام، على أن تتزايد أعداد 
الرحالت في اليوم الس�ادس لتصل الى 
خمس رحالت تنقل 1620 حاج يوميا، 
وستستغرق عملية التفويج ما يقارب 
ال�� 17 يوم�ا، في حين يك�ون هبوط 
جميع الرحالت في مطار الملك محمد 

بن عبد العزيز في المدينة المنورة.

العمل تنجز نقل صالحيات ثالث 
دوائر إىل املحافظات

رشكات صينية تعرض عىل األعامر 
إنشاء جممعات سكنية باآلجل

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية محمد ش�ياع 
الس�وداني انجاز نقل صالحيات ثالث دوائر تابعة للوزارة 

الى المحافظات.
وق�ال الس�وداني ف�ي بي�ان  صحف�ي,  إن�ه ت�م نق�ل 
صالحيات دوائر رعاية ذوي االحتياجات الخاصة وإصالح 
األح�داث والمركز الوطني للصحة والس�المة المهنية الى 

المحافظات.
وكان�ت األمانة العام�ة لمجلس ال�وزراء، أصدرت في 
العش�رين من الش�هر الحالي اعماماً الى وزارات المالية و 
التربية و الصحة و البيئة و التخطيط و االعمار واإلسكان 
والبلديات واالشغال العامة و العمل والشؤون االجتماعية 
و الش�باب والرياضة و الزراعة باإلضافة الى المحافظات 
ومجالسها كافة يلزمها من خالله العمل بموجب مقررات 
اللجن�ة التنس�يقية العلي�ا بش�أن نق�ل الصالحي�ات ال�ى 

المحافظات.
وينص قان�ون 21 لع�ام 2008 لمجال�س المحافظات 
الص�ادر من مجلس النواب عل�ى أن لمجالس المحافظات 
الصالحي�ات الرقابي�ة واإلش�رافية عل�ى جمي�ع دوائ�ر 
ال�وزارات ومؤسس�اتها باس�تثناء المحاك�م والجامعات 

والجيش.

     بغداد/المستقبل العراقي

كشفت وزارة االعمار واالس�كان، امس الثالثاء، عن حاجة 
العراق الى مليونين ونصف المليون وحدة س�كنية، فيما اش�ار 
ال�ى ان ش�ركات صينية عرضت انش�اء مجمعات س�كنية عن 

طريق الدفع باآلجل.
وقال وزير اإلس�كان طارق الخيكاني، ان “العراق وحس�ب 
احصائية ال�وزارة بحاجة الى مليونين ونص�ف المليون وحدة 
س�كنية وهو رقم كبير جداً، ال تستطيع الوزارة أو المحافظات 
تغطيته وإنما يجب مش�اركة جميع الوزارات والمحافظات في 

تلبية هذا العدد”.
ولف�ت الخيكاني، الى أن “دم�ج وزارة البلدي�ات مع وزارة 
اإلسكان سهل في تخصيص قطع االراضي للوزارة ألجل إنشاء 
مجمعات س�كنية واطئ�ة التكلفة”، الفتاً ال�ى “وجود عدد من 
الشركات االجنبية عرضت االستثمار في مجال السكن، خاصة 
م�ن الجانب الصيني من اجل انش�اء مجمعات س�كنية للقضاء 

على ازمة السكن بالدفع اآلجل أو مقابل النفط”.
يذك�ر أن العراق يعاني أزمة س�كن خانقة نظ�راً لتزايد عدد 
س�كانه، قياس�اً بع�دد المجمعات الس�كنية، إضاف�ة إلى عجز 
المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة س�كنية خاصة به، 

بسبب غالء األراضي ومواد البناء.
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ابن النفيس يفتتح وحدة ثانية للعناية القلبية بسعة 12 رسير
   بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن مستش�فى اب�ن النفي�س التعليم�ي 
وس�ط العاصم�ة بغ�داد, ع�ن افتت�اح وح�دة 
العناية القلبية الثانية في المستش�فى بس�عة 
12 س�رير بع�د أع�ادة تأهيلها. وبحس�ب بيان 
للمستشفى, فان “مدير ابن النفيس علي محي 
الش�مري افتتح وحدة عناي�ة القلب الثانية في 
اب�ن النفي�س  بحض�ور رئيس قس�م الباطنية 
الدكت�ور محمد مطر نزال ورئيس قس�م القلب 
المفتوح الدكتور عادل خماس ومعاون المدير 
لشؤون التمريض كاظم عبد الصاحب والكادر 

التمريضي المنسب للعمل بهذه الوحدة”.وفيما 
أع�رب مدير المستش�فى علي محي الش�مري 
خالل حف�ل االفتتاح , عن أمله بان تقدم أفضل 
الخدمات للمرضى, أش�ار إلى أن ه�ذه الوحدة 

تعد العناية القلبية الثانية بالمستش�فى ليكون 
مجموعهما 32 س�رير في مس�عى لف�ك أزمة 
الزخم الحاصل وما ينتج عنه من مش�كلة عدم 
توفر األسرة للحاالت الطارئة التي يتم تحويلها 
من المستش�فيات األخ�رى. ونق�ل البيان عن 
الش�مري قول�ه, أن “ه�ذه الوح�دة  مجه�زة 
بأجهزة طبية حديثة لمراقبة المرضى”, معرباً 
ع�ن أمله أن “تقدم خدم�ات كبيرة ونوعية إلى 
مرض�ى القل�ب تضاف إل�ى الخدم�ات الكبيرة 
والنوعية التي تقدمها المستش�فى خاصة وان 
المستش�فى يضم مركز أخر للعناية المركزة ) 

القلبية( والذي يتسع إلى )20( سرير”.

ذي قار ختطط لترشيع قانون يمنع ترسب التالميذ من املدارس
   ذي قار/المستقبل العراقي

أعلنت حكوم�ة ذي قار المحلية، امس 
الثالثاء، عن عزمها تش�ريع قانون محلي 
للح�د م�ن ظاه�رة تس�رب التالمي�ذ من 

المدارس.
وق�ال نائ�ب محاف�ظ ذي ق�ار محمد 
الصويل�ي ، إن “الحكوم�ة المحلي�ة ف�ي 
ذي ق�ار تتجه لوضع أس�س وتش�ريعات 
جدي�دة لتطوي�ر القط�اع الترب�وي ف�ي 
المشاكل والسلبيات  المحافظة ومعالجة 
الت�ي تواج�ه تطوير هذا القطاع الس�يما 
فيما يتعلق بتفش�ي ظاهرة تسرب الطلبة 
م�ن الم�دارس”، مؤك�دا أن “المحافظ�ة 
وبالتنسيق مع مجلس المحافظة يدرسان 
مقترح�ات، أبرزها إصدار تش�ريع قانون 
للحد من انتشار ظاهرة تسرب التالميذ”. 
وأض�اف الصويلي، أن “مش�روع القانون 
يتضمن إلزام أولي�اء أمور الطلبة باإلبالغ 

ومحاس�بتهم  المتس�ربين  أبنائه�م  ع�ن 
ضمن تش�ريع قرار من مجلس المحافظة 
بالتنس�يق مع مديرية تربية المحافظة”، 
مبين�ا أن “العم�ل بتل�ك الق�رارات يأت�ي 
في إط�ار خط�ة محلية لمكافح�ة األمية 
والتس�رب المتفش�ية ف�ي المحافظ�ة”. 
وتاب�ع الصويلي، أن “المحافظة س�جلت 

تس�رب أعداد كبيرة منذ عام 2003 ولحد 
اآلن”.يذك�ر أن باحثي�ن تربويي�ن، أكدوا 
حص�ول تس�رب بأع�داد طلب�ة المدارس 
بس�بب العنف المدرس�ي وحصول حاالت 
الفش�ل الدراس�ي، فيما أوص�وا بضرورة 
تش�جيع حالة المعايش�ة المجتمعية في 

التربية.

توفري 80 مولدة لسد حاجة قضاء حديثة 
من الكهرباء

   االنبار/المستقبل العراقي

اك�د رئي�س مجل�س قض�اء حديث�ة بمحافظ�ة االنب�ار خال�د 
س�لمان،امس الثالث�اء، أن محاف�ظ االنب�ار صهيب ال�راوي ابدى 
اس�تعداده لتوفي�ر 80 مول�دة لس�د حاج�ة القض�اء م�ن الطاقة 

الكهربائية.
وقال سلمان ، إن “أهالي قضاء حديثة )160كم غرب الرمادي( 
مازالوا يعانون من انعدام الطاقة الكهربائية بسبب نفاد المياه في 
بحي�رة حديثة وتوق�ف المحطة الكهرومائية في س�دة حديثة عن 

توليد الطاقة الكهربائية ألهالي القضاء”.
وأضاف س�لمان، ان�ه “اجتمع بمحافظ االنب�ار صهيب الراوي 
وبحض�ور قائممقام قضاء حديثة عبد الحكيم الجغيفي في بغداد، 
لمناقشة ازمة الكهرباء”، مؤكدا ان “الراوي ابدى استعداده لتوفير 
80 مول�د دي�زل بطاقة )250 كي في( لغرض تزوي�د أهالي حديثة 

بالطاقة الكهربائية”.
وتابع س�لمان، ان “المشكلة التي تواجه قضاء حديثة في حال 
تم توفير تلك المولدات هي كيفية ايصال الوقود لتلك المولدات كون 
القض�اء بحاجة الى اكثر من مليون لتر من الكاز ش�هريا لتش�غيل 

تلك المولدات وتزويد أهالي حديثة بالكهرباء”.
يذكر ان قضاء حديثة غربي االنبار يعاني من ازمة حقيقية في 
الطاق�ة الكهاربائي�ة والخدمات نتيجة محاصرته م�ن قبل تنظيم 

“داعش” قبل نحو عام كامل.



ألق�ى العاهل املغرب�ي امللك محمد الس�ادس 
بمناس�بة الذكرى الثانية والستني لثورة امللك 
والش�عب، والتي تصادف عي�د ميالده الثاني 
والخمس�ني، خطاباً هو يف حقيقته تجس�يد 
لع�رش يمت�د إىل أربع�ة ق�رون. وبع�د مرور 
س�ت عرشة س�نة يف الحكم، أصبحت للعاهل 
املغربي حصيلة يف الحكم، وأس�لوب خاص يف 
معالجة املش�اكل واستباقها، وحصافة تسرب 
أغ�وار األمس والي�وم، وعني قريحة ش�ديدة 
االنتباه لدقائق أمور املسار العام، إىل درجة أن 
الجالس عىل العرش قط�ع آالف الكيلومرتات 
يف األركان األربع�ة ململكت�ه، ووط�أت قدماه 
أرايض ل�م تطأها أق�دام أحد م�ن قبل، وكان 
همه األول وال يزال محاربة الفقر والتهميش 

والفوارق االجتماعية.
وإذا تمنعن�ا يف خطابه األخ�ر، نجد أنه زاوج 
ب�ني األمن الدائ�م للمملكة والتق�دم التنموي 
والس�يايس ال�ذي ال ينض�ب. لذا فق�د أكد أن 

املغرب ظل وس�يظل أرضاً الستقبال ضيوفه، 
ول�ن يك�ون أرضاً للج�وء، م�ربزاً أن للمغرب 
أولويات�ه الداخلي�ة، وهو يرك�ز جهوده عىل 
معالجته�ا، ويعمل عىل رف�ع التحديات التي 
تواجه�ه م�ن أج�ل تمك�ني املواط�ن املغربي 
من أس�باب العيش الح�ر الكريم. ووجه امللك 
تحي�ة إش�ادة وتقدير ل�كل األجه�زة األمنية 
ع�ىل يقظتها يف التص�دي ملختل�ف املحاوالت 
اإلرهابية التي تحاول يائس�ة املس بالنموذج 
املغربي، الذي يش�هد العال�م بتميزه. واعترب 
العاه�ل املغرب�ي، وأي�ام قالئ�ل تفصلنا عن 
انتخاب�ات مصري�ة، أن�ه إذا كان ع�دد م�ن 
املواطن�ني ال يهتم�ون كث�راً باالنتخابات وال 
يش�اركون، فألن بعض املنتخبني ال يقومون 
بواجبهم عىل الوجه املطلوب، بل إن منهم من 

ال يعرف حتى منتخبيه.
وإذا أمعن�ا النظر يف هات�ني املعادلتني، يصح 
لنا القول بأن السلم االجتماعي واألمن اللذين 

يعمان اململكة هما نتيجة سياسات استباقية 
حكيمة، أمنية وسياسية واسرتاتيجية. أوالها 
امليثاق السيايس والتعاقدي الذي وسم الحياة 

السياسية املغربية.
وه�ذا امليثاق التعاقدي ينبغ�ي تطعيمه دائماً 
ببذور جديدة وسقيه بوابل ليأتي أكله الطيب 
عىل الدوام، لذا نفه�م االنتقادات الحادة التي 
وجهها العاهل املغربي لبعض االنحرافات التي 
قد تش�وب االنتخابات الجماعي�ة والجهوية 
املقبلة )4 سبتمرب(، فعليها مصر ومستقبل 
تس�ير الش�أن الع�ام، خاص�ة أن 12 مليون 

مغرب�ي )أي ثل�ث س�كان املغ�رب( يف القرى 
وامل�دن، مازال�وا ضحي�ة الفق�ر والتهميش، 
والب�الد بحاج�ة إىل مب�ادرة وطني�ة جدي�دة 
للتنمي�ة البرشي�ة كلفته�ا 52 ملي�ار درهم 
مغربي، ولن تس�تطيع القي�ام بهذا العمل إال 
نخب سياس�ية وتنموية منتخبة يكون همها 

وهدفها خدمة املصلحة العامة.
الديمقراطي�ة تعن�ي مم�ا تعني�ه انتخاب�ات 
دورية وتناوب عىل الس�لطة وتحقيق الس�لم 
االجتماع�ي واألم�ن داخ�ل املجال الس�يايس 
العام، وهو ما نج�ح املغرب يف تحقيقه، لكن 

حاميل مش�عل نتائج صنادي�ق االقرتاع يجب 
أن ُتب�ث فيهم دم�اء تنموي�ة، وروح ونفس 
جديدان.املس�ألة األخ�رى ه�ي الس�لم الذي 
ينعم به املغرب مقارنة مع جرانيه األقربني. 
فقد اس�تطاع املغرب تحقيق األم�ن الروحي 
والدين�ي واالجتماعي للمغارب�ة انطالقاً من 
إرث�ه التاريخ�ي والدين�ي وإم�ارة املؤمن�ني، 
وطبيعة مذهبه املالكي املبني عىل الوس�طية 
والتس�امح وقب�ول اآلخر.. وه�ذا يعني أيضاً 
تأمني حدوده والرضب عىل كل من سولت له 
نفس�ه خلق الفتنة وخرق س�ياج األمن الذي 

ينعم به البلد.
املغرب قطع أش�واطاً متميزة يحس�د عليها، 
وجلب آالف املستثمرين األجانب الذين وجدوا 
يف البل�د كل م�ا يمك�ن أن يج�دوه متفرقاً يف 
عدة بل�دان، واملغ�رب بتعب�ر رشكات عاملية 
مث�ل »رين�و« و»بيوجو« لصناعة الس�يارات 
و»بومبارديي« لصناعة الطائرات.. واملستقرة 

حاليا يف املغرب، ه�و جزيرة هادئة يف محيط 
لجي.ث�م إن هذا امليثاق الس�يايس الذي بلور، 
وبخاص�ة بع�د تداعي�ات األح�داث اإلقليمية 
والعربي�ة لس�نوات 2010 و2011، كان وعداً 
الديمقراطي�ات  ن�ادي  إىل  املغ�رب  بدخ�ول 
األح�زاب  م�ع  االتف�اق  ووق�ع  العريق�ة، 
السياس�ية التقليدية املتواج�دة داخل املجال 
الس�يايس الع�ام املغرب�ي والتي كان�ت دون 
املس�توى املطل�وب. وليس للسياس�ة قواعد 
ثابت�ة وال عقود تأم�ني أو ضمانات، بل ذكاء 
ومهارة وقدرة عىل التكيف واستباق األحداث 
يف  املغرب�ي  العاه�ل  والعواصف.وخطاب�ات 
الس�نوات األخ�رة كله�ا نقدية وسياس�اته 
اس�تباقية واس�ترشافية، لعب�ت حت�ى دور 
املعارضة يف مجال سيايس عام يشتكي أحياناً 
م�ن ش�عبوية أعضائ�ه، وتقليدية أف�كاره، 
وفق�دان روح التجديد والتكيف مع رضورات 

العرص، وهذا ما يجب إصالحه.

بدءا يجب ان نعرتف بأن الوقت قد تأخر كثرا اذ ان مثل هذا 
القانون كان يجب ان يصدر قبل اآلن خاصة واننا يف تجربة 
ديمقراطي�ة حديث�ة تحتاج ضب�ط حدود املمارس�ة تقليال 
لالخط�اء ودفعا للبس الذي ينتج املزيد من الخس�ائر، لكن 
الذي حصل هو ان هذا القانون وغره من القوانني الحيوية 
تأخ�رت يف ظل انفعاالت وبس�بب ازمات طارئ�ة انتجت ما 

انتجت عىل صعيد العملية السياسية الجارية. 
اليوم ينش�ط الحديث مجددا يف الربملان والش�ارع السيايس 
ح�ول اعادة مداولة مس�ودة قانون االح�زاب بغية اصداره 

وهناك اكثر من نسخة لهذه  املسودة!.
 إن قراءة فاحصة ومتأنية ملس�ودة القانون تكش�ف لنا ما 
ي�يل:1 - بما انه )قان�ون( كان من االج�در ان يكتبه رجال 
القان�ون ث�م يعرضونه عىل الساس�ة ال ان يكتبه الساس�ة 
ليعرضوه عىل رجال القانون او الربملان، بمعنى ان املسودة 
املطروحة مكتوبة بلغة الساس�ة وبالرضورة سوف تراعي 

احتياجات ونوايا مضمرة كان ينبغي ان ال تكون. 
2 - ان مثل هذه اللغة السياسية التي تكتب بها وثائق يراد 
لها ان تكون قانونية عانينا اثرها وثغراتها يف الدستور حيث 

ال ي�زال الحديث جاريا عن تعديل ه�ذه الثغرات التي كانت 
سببا يف الكثر من التعقيدات السياسية، وبدال من ان تكون 
وثيقة الدس�تور حال للخالفات اصبحت يف احيان كثرة هي 
ذاتها محال للخالف، هذه املشكلة جاءت بسبب ان الوثيقة 
لم تتمتع بضبط قانوني يمنع التناقض او التداخل او فسح 

املجال واسعا امام التأويالت.
 يف مس�ودة قانون االحزاب هناك ما يش�به هذه االشكالية 
، هناك فقرات عائم�ة يصعب ضبطها واقعيا، وبالتايل فان 
ما يراد له ان يوصف سوف يتأول بعيدا عن الوصف او يظل 
فقرة انش�ائية ال واقع لها ولناخذ مثال املادة الخامسة من 
القانون بشقيها:اوال: يؤس�س الحزب عىل اساس املواطنة 

وبما ال يتعارض مع احكام الدستور.
ثاني�ا: ال يجوز تأس�يس الح�زب عىل اس�اس العنرصية او 

االره��اب او الت�عص�ب الطائفي او ال�ع�رقي او القومي.
نلح�ظ هنا ان الفقرة تقفز عىل واقع لم تتكرس فيه ثقافة 
املواطنة حقا بل ان العملية الجارية قامت اصال عىل تسوية 
وتوافقات ب�ني كتل واح�زاب قومية وديني�ة، وبالتايل فان 
جوهر احزابنا هو الجوهر القومي بل والعرقي ايضا والديني 
املحس�وب عىل طوائف شئنا او أبينا ، ما يعني ان الدعوة اىل 
اح�زاب عابرة لعقد الواقع هو امر ال واقع له خاصة يف ظل 

اصطفافات كالتي تشهدها الساحة العراقية.
 والس�ؤال االهم : م�ا الضابط او املعي�ار لتحديد هوية هذا 
الح�زب او ذاك؟ ثم ان توصي�ف )االرهاب(! نراه هو االعقد 
بهذا الصدد ومكمن التعقيد ان الجماعات التي تمارس العمل 
االرهابي س�واء املادي/ القتل مثال او الفكري واملعنوي هي 
ال تفصح ببس�اطة عن اجنداته�ا الخفية بل هناك اكثر من 

اس�لوب وصيغة يمكنها ان تتس�رت بها وهنا تنشأ الحاجة 
لدق�ة التوصيف ازاء مثل هذا املفص�ل اكثر من غره ، هذا 
عىل س�بيل املث�ال ناهيك ع�ن الفقرات الت�ي تخص تمويل 
االح�زاب ومصادرها املالي�ة او منعها من تش�كيل اجنحة 
عس�كرية، االمر الذي يضعنا امام مسؤولية ضبط قانوني 
ملث�ل هذه املفاصل كي ال ندخ�ل يف متاهة التأويل فيما بعد 
وهي متاهة لها ثمنها الفادح عىل صعيد املمارس�ة والوقت 
ب�ل توفر يف كثر من االحي�ان فرصا للعابثني واالعداء الذين 
ينته�زون مثل هذه الثغرات الطالة عمر املش�كلة العراقية 
بدال من االرساع يف حلها لالنطالق يف مسرة عمل جاد بعيدا 

عن نوبة الجدل التي طالت ادق التفاصيل واصغرها.
 ما يعنين�ا اآلن ان يكون القانون جامع�ا مانعا وبعيدا عن 
االه�واء واملقاس�ات الخاص�ة ألن الظرف العراق�ي الراهن 
وكما نعتقد ال يتحمل أي تس�ويف كما ال يتحمل مزيدا من 

االخطاء الفادحة التي تضاعف الرضر بدل ان  تقلله.
ننتظر فعال صدور هذا القانون كي يسهم يف تنظيم املمارسة 
الديمقراطية بشكل جاد كما ننتظر صدور القوانني الحيوية 

االخرى التي تضع البلد عىل سكة االستقرار.

من خالل قراءة للمش�هد املعقد يف الع�راق نجد أن اإلصالح 
ليس باالمر اليس�ر بعد تجذر الفس�اد يف مؤسسات الدولة 
وأصب�ح ثقافة خطرة تهدد النظام الس�يايس واالقتصادي 

يف العراق.
املرجعي�ة الدينية تدرك هذه الحقيقة وطالبت بمنح فرصة 
منطقي�ة للحكومة لتحقيق اإلصالحات كما طالبت بالصرب 
واألن�اة من املتظاهرين ال س�يما وان الع�راق يخوض اليوم 
معركة مصرية تهدد وجوده وتحدد مس�تقبله ومستقبل 
الش�عب العراقي, وال خيار لنا ش�عبا وحكومة اال االنتصار 
فيه�ا وهذا يتطلب تضافر جه�ود كل املخلصني فبعد مرور 
س�نوات طويل�ة تج�ّذر الفس�اد يف مؤسس�ات الدولة عىل 
مس�توى األش�خاص واملؤسس�ات والنظ�ام الع�ام للدولة 
واش�رتكت حت�ى الق�وى السياس�ية وبعض الش�خصيات 
الحزبي�ة يف تقاس�م املغانم يف ما بينها، م�ا يتطلب إصالحا 
كبرا يف مفاصل الدولة ومؤسساتها ال سيما القضائية التي 

لها عالقة كبرة بنجاح مرشوع 
اإلصالح.

الفس�اد اإلداري وامل�ايل الذي يطالب املتظاه�رون باجتثاثه 
لي�س ولي�د اللحظ�ة ب�ل ه�و نتيج�ة تراكم�ات ألخط�اء 
التأس�يس منذ الع�ام 2003 وحت�ى اآلن ونتيجة رصاعات 
سياسية وتقاسم املنافع تحت مسميات التوافق والرشاكة 

واالستحقاق االنتخابي. 
ولهذا نجد ان الفساد ال يقترص عىل املوظفني الصغار، االمر 
الذي يجع�ل تحقيق اإلصالح امرا صع�ب التحقيق بني ليلة 
وضحاها يف ظل عدم تعاون هذه القوى والش�خصيات مع 

السيد حيدر العبادي وهذا يجعله وحيدا يف مرشوع اإلصالح 
يف ظ�ل غي�اب الجدية م�ن قبل مجل�س الن�واب يف ترشيع 
القوانني التي تجرم الفاسدين وتساند العبادي يف مرشوعه. 
وال ب�د من اإلش�ارة هن�ا اىل ان غياب الخط�وات الواضحة 
وامللموس�ة يف مرشوع االصالح سوف يساهم يف ادامة زخم 
التظاهرات يف الوقت ال�ذي يحتاج العراق فيه اىل توجيه كل 
جه�وده وطاقات�ه يف الحرب ضد تنظي�م داعش ومن يقف 
معه من وس�ائل اعالم معادية وأط�راف إقليمية تعمل عىل 
تصعيد التظاهرات واس�تثمار الغضب الجماهري باتجاه 
محاول�ة اث�ارة الف�وىض وجعلها بدي�ال للنظ�ام والقانون 

يف الداخ�ل العراق�ي الن أع�داء الع�راق يرتبص�ون بنا وهم 
يمتلكون األدوات االعالمية والسياس�ية الت�ي تمكنهم من 

اثارة الفوىض عرب نرش االكاذيب.
 ومن خالل تصعيد الحماسة الجماهرية والدعوة لتصعيد 
املطال�ب لتبتعد عن املطالب الخدمية ومكافحة الفس�اد اىل 
مطالب اسقاط النظام مع احداث شغب قد تؤدي اىل انفالت 
امن�ي ورضب الجبهة الداخلية بما يخدم داعش يف معركته 
التي اصبح يخرس فيه�ا كل يوم املزيد من قادته ومرتزقته 

واالرايض التي يسيطر عليها. 
يف الختام نقول بأننا نتفق بأن الفساد اصبح خطرا يتفىش 
يف مفاص�ل الدول�ة وينخرها م�ن الداخل، ولكنن�ا يجب ان 
نلتف�ت اىل حقيقة مهمة للغاية وهي رضورة ان ال تنس�ينا 
املعركة مع الفساد معركتنا املصرية مع االرهاب ويبدو أن 
قدرنا ان نح�ارب اكثر من عدو يف اكثر من جبهة وعلينا ان 

نحسن ادارة املعركة وال نمنح العدو فرصة التالعب بنا.

جمال جا�سم �أمني 

�ياد مهدي عبا�س

جدل قانون األحزاب

معركتنا املصريية

الج�دل ع�ن صفقة إنق�اذ ثالثة لليون�ان يتمركز 
حول الش�قاق الس�يايس وقدرة البالد عىل الوفاء 
بالدي�ون. وربم�ا يك�ون األهم من ه�ذا هو قدرة 
البالد ع�ىل اتباع نهج اقتص�ادي عقالني وتطبيق 
اإلصالحات وجمع الرضائب. واستناداً إىل إحصاء 
عائ�دات الحكومة يف اآلونة األخ�رة، فإن تحقيق 
ه�ذه األه�داف م�ازال بعي�د املن�ال. واملغامرات 
السياس�ية قد تعرقل املس�ار. فحزب »س�ريزا«، 
الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ألكسيس تسيرباس 
ينقسم إىل جناحني وربما يواجه تسيرباس نفسه 
تصويت�اً بع�دم الثقة يف الربملان بع�د املوافقة عىل 
صفق�ة اإلنق�اذ. وإذا أجري�ت انتخاب�ات قريب�اً، 
ربم�ا تحاول حكومة جديدة التنصل من التزامات 
تطبي�ق الربنامج القايس الذي يس�تلزمه اإلنقاذ. 
لك�ن ال يوجد إىل اآلن بديل قادر عىل الصمود يغني 
عن تنفيذ اإلج�راءات التي قبلها تس�يرباس. ولن 
يك�ون ل�دى أي حكوم�ة يونانية الوق�ت وال املال 
وال الق�درات الفنية للعودة إىل عمل�ة »الدراخما« 

رسيعاً، وهو ما ال يريده الناخبون عىل أي حال.
ومن ش�به املؤك�د أن يوافق الربمل�ان األملاني عىل 
الصفق�ة اليونانية كما س�يوافق عليه�ا عدد من 
الربملان�ات األوروبي�ة األخ�رى. واألس�ئلة بش�أن 
القدرة عىل س�داد الديون واستعداد صندوق النقد 
ال�دويل للمش�اركة يف اإلنق�اذ، قد ال تك�ون مهمة 
كثراً. فعبء ديون اليونان تيمكن إدارته عىل مدار 
فرتة صفقة املساعدة، وتستطيع أوروبا االضطالع 
باملهمة دون مش�اركة من صن�دوق النقد الدويل. 
وعندما وضع زعماء االتحاد األوروبي واليونانيون 
بنود الصفقة، أدرك�وا أن نجاحها النهائي يعتمد 
عىل ق�درة اليون�ان ع�ىل تنفيذ رشوطه�ا. وجاء 
يف مذك�رة التفاه�م ليوم 11 أغس�طس: »النجاح 
يتطلب تطبيقاً مستداماً للسياسات املتفق عليها 
عىل مدار س�نوات كث�رة.. ولتحقيق هذه الغاية، 
االلتزام الس�يايس مطلوب ومطلوب أيضاً القدرة 

الفنية من اإلدارة اليونانية عىل التنفيذ«.
وبحس�ب أح�دث بيان�ات ع�ن امليزاني�ة، حققت 
اليون�ان فائضاً تراكمياً أولياً يبلغ 3.5 مليار يورو 
حتى نهاية يوليو، مما يمثل 2٪ من إجمايل اإلنتاج 
املح�يل لع�ام 2014 يف تج�اوز للح�د املس�تهدف 
واملق�در بنح�و 2.99 ملي�ار ي�ورو. وه�ذا األداء 
لحكوم�ة س�ريزا املعارضة لسياس�ة التقش�ف، 
يوحي بأن تحقيق فائض أويل متوس�ط األمد يبلغ 
3.5٪ من اإلنتاج املحيل اإلجمايل ليس مس�تحيالً. 
وه�ذا التفاؤل قد ال يكون يف محله ألن الفائض لم 
يتحق�ق من خالل زيادة العائدات، وهو ما يطالب 

به االتحاد األوروبي.
ويف يولي�و املايض، بلغت عائ�دات ميزانية اليونان 
3.2 ملي�ار ي�ورو أو أقل، بنس�بة 40٪ م�ن الحد 
املس�تهدف. وذكرت الحكومة اليونانية أن العجز 
يمكن تربيره بقرارها الس�ماح لدافعي الرضائب 
من األفراد وال�رشكات بأن يرجئوا تقديم إقرارات 
الدخل والرضائب عىل العقارات. وهذا هو الس�بب 
الذي أش�ارت إليه عند فشلها يف تحقيق الهدف، يف 

مايو املايض.
ومن األس�باب األخرى للعجز، فشل البنك املركزي 
األوروب�ي والبنوك املركزية لدول االتحاد األوروبي 
يف أن تعي�د لليون�ان فوائد س�ندات الحكومة التي 
لديه�ا. وهو ما وافقت عليه بموجب صفقة إنقاذ 
س�ابقة ع�ام 2012. ول�م تحقق اليون�ان فائضاً 
أولياً أفضل من املتوقع، إال ألن الحكومة أمس�كت 
عن س�داد األموال ملورديها ودائنيها. وبلغ اإلنفاق 
م�ن يناير وحتى يولي�و 27.7 مليار يورو، أي أقل 
بنحو 4.5 مليار يورو من الحد املس�تهدف. وجزء 
من صفقة اإلنقاذ، وهو نحو سبعة مليارات يورو 
ستستخدم لس�داد متأخرات الحكومة، لكن هذه 
مس�اعدات مل�رة واح�دة. وحتى اآلن ال تس�تطيع 
الحكوم�ة اليونانية فيما يب�دو تحقيق فائض إال 

عىل حساب مورديها.
ويف ف�رتة مبك�رة م�ن ت�ويل حكوم�ة تس�يرباس 
اإلدارة حي�اًل غ�ر مناس�بة  ابتك�رت  الس�لطة، 
لتحس�ني جمع الرضائب، بما يف ذلك حثها الطلبة 
والسياح عىل اإلبالغ عن األنشطة االقتصادية التي 
تتعامل باملال النقدي وال تقدم فواتر. ومثل هذه 
الخطط ال تجدي ولن تجدي اآلن؛ ألن األش�خاص 
العاديني الذين يواجهون عبئاً متزايداً يف الرضائب 
س�يتقاربون ع�ىل األرجح مع أصحاب األنش�طة 
الحكوم�ة  م�ع  ولي�س  الصغ�رة  االقتصادي�ة 
الخاضع�ة لخطة اإلنق�اذ. ووطني�ة اليونانيني ال 
تمتد إىل التخيل عن قس�ط أكرب م�ن دخولهم غر 
اآلمن غالباً، بل إن التهرب من الرضائب س�يكون 
أوسع انتشاراً. وإذا لم تستطع الحكومة اليونانية 
بقيادة تسيرباس أو أي شخص آخر، جمع عائدات 
الرضائب املطلوبة لنجاح برنامج اإلنقاذ، فسوف 
تنهار الصفقة بمجرد أن يدرك الدائنون أن األمور 

ال تميض وفق الخطة.

ليونيد بري�سيد�سكي

املصري اليوناين املعّلق
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تنتظ�ر المخرج�ة ليال راجحة ع�رض فيلمها 
الجديد "ش�ي ي�وم رح فل" بش�غف، وتراهن 
عليه وعل�ى نجميه عادل ك�رم ولورين قديح 

التي تعتبرها نجمة سينمائية ال تتكّرر.
في لقائها تتحّدث ليال عن اإلنتاجات اللبنانية، 
فترى أن�ه ال يوجد نجوم تلفزي�ون في لبنان. 
تشيد بنادين نجيم، وترى أّن سيرين عبد النور 

لم تأخذ حقها هذا العام، 
عن فيلمها الجديد الذي كتبت نصه وأخرجته، 
وعن أحوال الفن والفناني�ن، التقيناها، وكان 

هذا الحوار:
•حّدثين�ا ع�ن فيلم�ك الجديد "ش�ي ي�وم رح 

فل"؟
"ش�ي يوم رح فل" فيل�م لبناني، م�ن بطولة 
الممث�ل اللبناني ع�ادل كرم والممثل�ة لورين 
قدي�ح وجوي كرم والممث�ل الكبير بيار داغر،  
باإلضافة إلى وجه جديد هو إلهام أبي راش�د. 
يتناول الفيلم شخصّيات حقيقية، تكبر وتتغّير 
م�ع أح�دات الفيلم. وف�ي التفاصي�ل أّن عادل 
يدخل إل�ى س�جن "كرانديرو"  ف�ي البرازيل، 
وهو من أس�وأ عشرة س�جون في العالم. وقد 
أقفل ف�ي ع�ام 2002، وهذه قص�ة حقيقية. 
ُيس�جن هناك لم�ّدة 11 عاماً. وبع�د خروجه، 
يح�اول أن يغّي�ر حياته، وأن يعيش�ها بش�كل 
طبيع�ي، إال أنه ال ُيفلح ف�ي ذلك، ألنه اعتاد أن 
يعي�ش الحياة بالطول والع�رض وأن يؤثر في 
كّل َم�ن حوله؛ فهو ال يتقب�ل الحياة الطبيعية 
والمتوازنة. يق�ّرر بعدها أن يع�ود إلى لبنان، 
حيث ُيحاول أن يس�ترجع ماله من الش�خص 
ال�ذي لم ينق�ذه عندما دخل الس�جن. يتعّرض 
لمواق�ف عّدة، وتتط�ّور األحداث، أّم�ا النهاية 

فتشاهدونها في الفيلم.
•لماذا أطلقت على الفيلم عنوان "شي يوم رح 

فل"؟
ألّن كل ش�خص ُيمك�ن أن يفهمه�ا كما يريد، 
مثل: "يوماً ما سوف أرحل من هذه الدنيا"، أو 

"يوماً ما سوف أقوم بهذا األمر".
عادل كرم ليس بطل نادين لبكي

•ع�ادل ك�رم بط�ل أف�ام نادي�ن لبك�ي، فهل 
اس�تفدت م�ن تجربته معه�ا، وإل�ى أّي مدى 

تراهنين عليه؟
ع�ادل لي�س بط�ل نادي�ن لبك�ي، فق�د مّثل 
مشهدين في فيلمين لنادين. وكان حضوره 
في الفيلم الثاني بس�بب نجاحه في الفيلم 

األول، والكل أجمع عليه. واسم عادل 
لي�س مطروحاً في فيلم�ي كمجّرد 

ضيف ش�رف، بل هو بطل الفيلم، 
ولي�س مطروحاً كش�خصية 

كوميدية، بل سيمثل دراما. 
كثير من الناس س�ألوني: 

ب�دور  يق�وم  أن  كومي�دي  لش�خص  "كي�ف 
درامي؟". عادل اس�تطاع أثن�اء تصوير الفيلم 
أن يقوم بنقل�ة صعبة أهّم بكثير من الممثلين 

الموجودين في السوق حالياً.
•رأينا عادل  في كليب مع يارا بدور رومانسي، 

وقال كثيرون إنه ال يليق بها، ما رأيك؟
لي�س من الضروري أن يليق بيارا، فهما ليس�ا 

باب  لس�ت عل�ى  لكنن�ي  زواج. 
يظهر  أن  م�ع 
ع�ادل في 
 music"

video"، ألن ع�ادل � ش�ئنا أم أبينا � هو الرقم 
واح�د على الس�احة حتى بي�ن الفنانين. فهو 
مثله�م، خصوص�اً بعد الع�رض ال�ذي قام به 
ضمن مهرجانات أعياد بيروت، حيث استطاع 
أن يجمع فوق ال� 3000 شخص لوحده؛ فهذه 

بحّد ذاته بطولة.
لم�اذا اخترت لورين قدي�ح بالذات   •
بطلة لفيلمك، ولم تس�تعيني بأس�ماء تحظى 

بنجومية عربية بالمعنى التجاري للكلمة؟
لورين نجحت نجاحاً كاس�حاً ف�ي فيلم "حبة 
لولو". وقد أث�ر دورها في الجمهور الذي كان 
يحف�ظ مفرداته�ا في الفيلم، فباتت بالنس�بة 
إلّي نجمة شباك تذاكر، وأصبحت ورقة صعبة 
ج�داً. وبع�د نجاحها في "حبة لول�و"، أحببت 
أن أظه�ر لوري�ن للجمهور بوج�ه آخر، ال كما 
طبع�ت في أذه�ان المش�اهدين، عب�ر التأكيد 
على أنه باس�تطاعتها أن تق�ّدم دوراً مختلفاً. 
فلورين كس�بت وزناً زائداً وقبل�ت بهذا األمر، 
لكي تؤكد للجمهور أنها ليس�ت عارضة أزياء 

فقط وترتدي "شورت" قصيراً.

•هل ستعودين إلى عالم الكليبات؟
ال مش�كلة لدّي، لكن األمور أصبحت أكثر دقة 
بش�أن اسم الشخص الذي سأصّور له، إن كان 
صديق�ي أم ال. أن�ا لس�ت مادّي�ة، وال تهّمن�ي 
الم�ادة بقدر ما يهمني الش�خص الذي أتعامل 
مع�ه؛ ل�ذا لن أص�ّور "كليب" ألّي فنان أش�عر 

أنني ال أحّبه.
•هل أنت مستمّرة في حّبك لنجوى كرم؟

) تضحك( طبعاً، من أخبرك ذلك؟
•لماذا لم تصّوري "كليب" لها؟

هي لم تطلب مني، وأن�ا ال أدّق أبواب أحد، وال 
يمكن أن أقّدم فكرتي ألحد؛ فالفنانون يعلمون 
من هم المخرجون الموجودون على الساحة.

•لماذا لم تفّكري بنادين بطلًة لفيلمك؟
ألنن�ي أرى لوري�ن رقم�اً صعباً في الس�ينما، 
وق�د برهنت هذا األمر في "حبة لولو"، وأحّب 

األشخاص األوفياء.
•سيرين عبد النور؟

أحّبه�ا ج�داً، ولك�ن ل�م تأخ�ذ حقها ف�ي هذا 
العام.

•ل�و قّدر لك اختيار أس�ماء مصرية وس�ورية 
أبطاالً لفيلمك المقبل، فمن تختارين؟ ولماذا؟

أحبب�ت تيم حس�ن ج�داً، وهو ممثل س�وري 
ق�وّي. وم�ن المصريي�ن أخت�ار أحمد الس�قا 

وسمّية الخشاب ومنى زكي.
•هل ترين تطوراً في الدراما اللبنانية؟

نعم اإلنتاج أصبح أكبر.
•أين مكانتها مقارنة بالمصرية والسورية؟

لدين�ا أف�كار، والدرام�ا اللبنانية في تحّس�ن، 
لكنه�م أق�وى كإنتاج، وه�م حقيقي�ون أكثر 

بتمثيلهم.
•م�ن ه�ي النجم�ة الس�ينمائية التلفزيوني�ة 

المتصدرة؟
ال نجم�ة تلفزيوني�ة ف�ي لبنان. هن�اك نجمة 

سينمائية واحدة اسمها "لورين قديح" .
•لورين نجمة أكثر من سيرين؟

األرق�ام تكلّم�ت، وال أري�د عق�د المقارن�ات. 
وهم�ا مختلفت�ان، فلورين ظاه�رة ال تتكرر، 

وسأقطفها واستغلّها قدر المستطاع.
يلي�ق بيوس�ف فيل�م "bebe"، وكان م�ن  ال 

الممكن أن يلعب دوراً أجمل.
•بي�ن ماغي بو غصن وهيفا وهبي وس�يرين 

عبد النور من تختارين لبطولة فيلمك؟
أخت�ار هيفا، كونني ش�اهدت "حاوة روح"، 

وأحببت ما قامت به، فهيفا ممثلة فظيعة.
•من سيغني أغنية "الفيلم"؟

األغنية كتبها نزار فرنسيس، ولّحنها ووّزعها 
ميش�ال فاض�ل، وس�يغّنيها ملحم زي�ن، ألّن 
األغنية صعبة، وال يمك�ن ألحد أن يغنيها غير 

ملحم.

�

ق�ّررت الممثلة نيللي كريم، قط�ع إجازتها التي حصلت عليها أخيراً 
بعدم�ا أنهت تصوير مسلس�ل "تحت الس�يطرة"، وذل�ك لبدء عمل 
جديد، وكانت نيللي قد قّررت الحصول على إجازة قبل أن تقّرر هوّية 
العمل الذي س�تعود به إلى جمهورها، ولكّنها أخيراً اس�تقرت على 
فيلم "اشتباك" الذي بدأت بالفعل التحضير له، لتعود بذلك للسينما.

تق�ول نيللي في تصري�ح خاص لنواعم، إّنها بدأت بالفعل جلس�ات 
العم�ل مع السيناريس�ت والمخرج محمد دياب، م�ن أجل التحضير 
للعم�ل، ولكن لم ُيحدَّد حتى اآلن موع�د لبدء التصوير. وقالت نيللي 
إّنها تحّمست للعمل ألّنه بعيد عن الشخصيات التي أّدتها أخيراً، فهو 
يتعّرض لفئات مختلفة من الش�عب المصري ب�كل طوائفه، وكيف 
تأث�ر المجتم�ع بعد الث�ورة خاصة في فت�رة حك�م الرئيس محمد 

مرسي.

القاهرة � أصيبت الفنانة المصرية نجاء بدر بكسر في ساقها، حيث تم 
نقلها على الفور إلحدى المستشفيات، وجبست ساقها.

نجاء ش�اركت متابعيه�ا بصورة من داخ�ل المستش�فى، ظهرت فيها 
جالس�ة على سرير المستشفى، بينما تضع س�اقها في الجبس، وكتبت 
معلق�ة عليها: “الحمد لله، وصلنا للجبس، أتحبس�ت ف�ي الجبس الحمد 

لله”.
فان�ز نجاء انهالوا على الصورة بتعليقات تمنوا فيها للفنانة الس�امة، 

وطالبوها بإتباع تعليمات طبيبها حتى تتحسن حالة ساقها سريعاً.
من ناحية أخرى، تش�ارك نجاء بدر في مسلس�ل جديد بعنوان “نسوان 
قادرة” من تأليف محمد إس�ماعيل أمين، وإخراج أحمد عاطف، ويشارك 
ف�ي بطولته عبير صبري، رانيا فريد ش�وقي، محمد محمود عبدالعزيز، 

أيمن قنديل، عزة مجاهد، عبدالله مشرف، وسليمان عيد، وغيرهم.

 إيامن العايص بطلة حب ال يموت
 القاهرة: وافقت الفنانة إيمان العاصي بشكٍل نهائي على بطولة المسلسل التليفزيوني الجديد 
"حب ال يموت" الذي كتبه السيناريس�ت أحمد صبح�ي ويخرجه محمد النقلي وينتجه ممدوح 
ش�اهين، علم�اً أن فريق العمل س�يبدأ جلس�ات التحضير الخاص�ة به في الش�هر المقبل، فيما 

سيقوم ببطولته الفنان خالد سليم ويصل عدد حلقاته إلى 60 وسيعرض خال الربيع القادم.
والجدير بالذكر هو أن أحداث هذا المسلس�ل تدور في إطاٍر رومانسي، بينما يتكتم فريق العمل 
عل�ى تفاصيل القصة لحي�ن اإلنتهاء من كتابتها بش�كٍل كامل، علماً بأن التصوير س�يتم داخل 

مصر.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر
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بوشناق التونيس .. فلسطيني اهلوى
    الداري لماذا ذاكرتي لحد اليوم تحتفظ بلقائي بالفنان 
التونس�ي الكبي�ر لطف�ي بوش�ناق خال مش�اركته في 
مهرج�ان بابل الدول�ي قبل التغيير وعن�د لحظة اعتائه 
لخش�بة المس�رح لتقديم وصلته الغنائي�ة .. حيث كنت 
مع عائلتي ويوم أب�ت اال ان تأخذ صورة تذكارية معه .. 
ووقتها اس�تجاب للرغبة العائلي�ة العراقية والتقط اكثر 

م�ن صورة معنا الزلن�ا نحتفظ بها عرفان�ا لذلك الفنان 
الذي ابى وقتها اال ان يس�تجيب كمطرب تونس�ي لعائلة 

عراقية ..
والحقيق�ة ان ذل�ك الفنان ل�م يفارقني بص�ورة خاصة 
حتى انني كنت وال زال اتابع مسيرة نشاطاته الفنية هنا 
وهناك ... النقلها لعائلتي .. حتى جمعنا الحظ ان نشاهد 

مؤخرا  من خال اغنيت�ه االخيرة )خدوا المناصب( عبر 
قن�اة فضائية ...  والتي كانت اغني�ة  صادقة بكل معنى 
الكلم�ة النها اوضحت المرارة .. م�ن خال كلماتها التي 
تدور حول قصة المواطن البس�يط الذي يتمنى ان يعيش 

حياة كريمة بعيدا عن الكذب والسرقة والنفاق ..
والجدير بالذكر ان الفنان بوشناق وخال ابداعه في اداء 

االغني�ة توقف لحظة )ليجهش بالب�كاء( متأثرا بكلمات 
االغني�ة ومصداقيته�ا .. وليواصل بعدها الغن�اء بعد ان 
مس�حت انامله  الدموع التي انسابت على وجهه وكأنها 

تأبى اال ان تشاركه في االداء الرصين ..
بق�ي ان اذكر هن�ا  ان بوش�ناق وكما ذكر مؤخ�را بانه 
تونس�ي لحما ودما وفلس�طيني الهوى .. وان فلسطين  

س�تظل رس�الته التي يغني لها حتى تتحرر بأذن الله ... 
وهو يقدم االغنية التي تحمل قضية حتى اذا استمع اليها 
االنسان بعد مئة سنة يعرف ما هية االعمال القيمة التي 
قدمه�ا اج�داده .. ولقد اختار هذا المج�ال القتناعه به .. 
ولذلك س�يقدم في كل اعماله االغني�ة التي تامس اخيه 

االنسان !!.

تقيم مصممة األزياء الس�ورية منال عجاج عرضاً 
في العاصمة السورية دمشق في حفٍل يعتبر األول 
م�ن نوعه من�ذ بداية األزم�ة الس�ورية. ويتضمن 
م�زاداً علنياً وفقرات فنية دعماً لألطفال المصابين 
بم�رض الس�رطان، فيما س�تتولى تقدي�م الحفل 
الفنان�ة جين�ي إس�بر.    بي�روت: ُتقي�م مصممة 
األزياء الس�ورية منال عجاج عرضاً في العاصمة 
الس�ورية دمش�ق في حفٍل يعتب�ر األول من نوعه 
منذ بداية األزمة الس�ورية، ويتضمن م�زاداً علنياً 
وفق�رات فنية غنائية وموس�يقية دعم�اً لألطفال 
المصابين بمرض الس�رطان، فيما ستتولى تقديم 
الحف�ل الفنانة جيني إس�بر، علم�اً أن موعده ُحدَِّد 
ف�ي 28 م�ن الش�هر الجاري.وانطل�ق ه�ذا الحدث 
بفض�ل تعاونه�ا م�ع ش�ريكتها في ه�ذا العرض 
الخي�ري إستش�ارية التجمي�ل روز عربجي، حيث 
أنهما س�تقيمان معرضاً يتخلله المزاد العلني على 
فس�اتين م�ن أحدث م�ا صممته "عج�اج" لتذهب 
كل أرباح�ه للطفولة. علماً أنه�ا اختارت لفعاليتها 
أنه�ا  وش�رحت  الياس�مين"  ابتس�امة   " عن�وان 
تهدف من خال هذا الحدث أن ترس�م البسمة على 
وجوه ه�ؤالء األطفال. كما أنها لّخصت رس�التها 
اإلنس�انية قائلة: "رسالتي مبسطة وهي أن نخلق 
ش�يئا من تح�ت ال�ركام". وأضاف�ت بتصريحات 

خاصة موضح�ة أن فكرة هذا الحدث قد بدأ منذ أن 
علم�ت بأن أصدق�اء األطفال المرضى بالس�رطان 
أرادوا تقدي�م ش�يئاً مثم�راً لهم، لك�ن الفرصة لم 
تتح له�م. وقالت: "بعد أن زرت مرضى الس�رطان 
من األطفال قررت أن أصنع لهم ش�يئا واتفقت مع 
جيني اس�بر وروز عربجي على تقديم عمل يخفف 

من آالمهم".
لخدم�ة  اآلن  متاح�ة  الفرص�ة  أن  اعتب�رت  وإذ 
ه�ؤالء األطف�ال وع�دم تجاهلهم كم�ا كان الحال 
ف�ي الس�نوات الخم�س الماضي�ة، إعترف�ت ف�ي 
الوقت نفس�ه بأنها تدرك عدم قدرته�ا على تقديم 
كل م�ا يل�زم، قائل�ة: "أقل�ه س�نتمكن م�ن تقديم 
بع�ض الجرعات م�ن األدوية التي تس�ّكن آالمهم، 

وسنخدمهم بما أوتينا".
ه�ذ وتق�دم الفنان�ة جين�ي إس�بر الحف�ل بكامل 
فقراته الواقعة بين عروض فس�اتين ومزاد وغناء 
وموس�يقى، حيث يقدم الفنان عمار قنوت أمسية 
للغناء الش�رقي، بينم�ا تعزف الفرقة الموس�يقية 
بقيادة المايسترو باسل صالح. ولقد عّبرت "إسبر" 
عن س�عادتها وفخره�ا الختيارها لتك�ون مقدمة 
هذا الحفل الخيري واإلنساني، قائلة: "يشرفني أن 
أكون في ملتقى كهذا يبحث في كيفية التخفيف من 

آالم الطفل المريض بالداء الذي ال يحمله الكبار.

ليال راجحة: سريين ظلمت ويوسف أخفق وهذه هي نجمتي املفضلة
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جيني إسرب ومنال عجاج تدعامن 
األطفال املرضى بالرسطان



القاهرة –كشف النجم المصري المخضرم حسن يوسف – 
الذي اشتهر بشكل كبير أيام الفن الجميل بمشاركته عمالقة 
الف�ن في معظ�م أفالمهم – أن�ه يعكف اآلن عل�ى التأريخ 
للس�ينما في كتاب س�يصدره بعنوان »نصف قرن فى عالم 
الفن«.ويكشف من خالله كواليس رحلته الفنية وعمله في 
السينما والتلفزيون كمخرج ومنتج وبطل، والصداقة التي 
جمعته برم�وز الحي�اة الفنية في مصر والوط�ن العربي. 
ويق�ول قررت أن أض�ع تجاربي الطويلة ف�ي كتاب خاص 
أق�وم بكتابته بنفس�ي، وأوض�ح أنه يبتعد ف�ي كتابه عن 
حياته الش�خصية ب�كل ما فيها من أحداث ويكتفي بس�رد 
الجان�ب الفني منذ دخوله هذا العال�م المليء بالمغامرات.

يضيف: »مواقف كثيرة وحكاي�ات أكثر وكواليس ما زالت 
ف�ي ذاكرتي ورأس�ي تخص عباق�رة الزمن الجمي�ل.. فأنا 
وجدت نفس�ي بين ه�ؤالء، رش�دي أباظة، أحم�د رمزي، 
عمر الش�ريف، فاتن حمامة، شادية، س�عاد حسني، نادية 
لطفي، فريد ش�وقي، محمود المليجي، وكثيرين غيرهم.. 
مواقف إنس�انية كثيرة.. فرح وزع�ل.. صبر وضيق.. رضا 
وغضب.. أش�ياء باتت ج�زءا من حياتي«. وي�رى أنه كان: 
» وش الس�عد عل�ى المنتجي�ن في ه�ذه الفت�رة ودائما ما 
منحون�ي فرص�ا للظهور ف�ي أفالمه�م.. بع�ض األعمال 
ش�هدت كواليس خاص�ة منها »الباب المفت�وح« مع فاتن 

حمامة وصالح سليم و«التلميذة« مع شادية وأمينة رزق«. 
ويتضمن الكتاب حكاياته مع كبار الفنانين منهم يوس�ف 

وهبي وحسين رياض والعندليب األسمر عبد 
الحلي�م حاف�ظ، إضافة لكب�ار الكتاب منهم 
كامل الشناوي الذي كان يلتقي معه في أحد 
الكازينوهات وموس�ى صبري الذي تعاون 
مع�ه في عدد من األف�الم التي كتبها، منها 
»الجب�ان والحب« و«كفاني يا قلب«، أيضا 
المخرج حس�ن اإلمام وصالح أبو س�يف، 
ويس�تكمل: »أذك�ر هؤالء الذي�ن تعرفت 
عليه�م ولم أعم�ل معهم، ولك�ن تعلمت 
منهم أش�ياء كثيرة أفادتني في طريقي 
وحيات�ي«. كم�ا أن�ه يس�رد حكايات�ه 
م�ع زوجت�ه الفنانة ش�مس البارودي 
من خ�الل األعم�ال التي تعاون�ا فيها 
منه�ا »القط�ط الس�مان«، »مراهقة 

م�ن األرياف«، »المج�رم«، موضحا أن 
الهدف من الكتاب هو إعطاء األجيال التي تتصدر 
المش�هد الس�ينمائي حاليا درس�ا مفاده: »كيف 
كان يتعاون الجيل الماضي مع أساتذتهم، وكيف 

صنعوا نجوميتهم وصاروا قمما«.

فتاة لم تع�ِط للحواجز فرصًة لهدم حلمها لذلك 
قررت صنع ذاتها, فمنذ بداية مشوارها اعتادت 
أن تفاجئ جمهورها بأغانيها المميزة, اعتادت 
أن تك�ون الس�ّباقة بكّل ش�يٍء ع�ن غيرها من 
الفنانات، الس�ّباقة بخوض مجال اإلعالم، عالم 
البزن�س, مج�ال التنق�ل تبحث ع�ن التميز بكل 
ش�يٍء ليس�ت كغيرها, بالرغم من ذلك لم تحَظ 

بالتمّيز والدالل من قبل الصحافة السعودية. 
•بداية: كنت الس�ّباقة ف�ي تقديم البرامج، وهل 

أنت األكثر جرأًة أم أكثر رؤية؟
أقدمت على تقديم برنامج )ليالي الس�مر(، هذه 
الخطوة التي لم يسبقني بها أحٌد, مما دفع العديد 
إلى انتق�ادي وقولهم ل�ي: أنت فنان�ٌة، البّد أنك 
فش�لت لذلك اتجهت إلى تقديم البرامج، وألنني 
مح�اورٌة جيدٌة عملت به�ذا البرنامج الحواري, 
والت�ي كان�ت فكرت�ه ممي�زًة، وم�ا يميزها أن 
نس�تضيف بعض الفنانين والفنانات ونتس�امر 
الحدي�ث, ومش�اركتي لفري�ق العم�ل باختيار 
الضي�وف المميزي�ن بالنس�بة لي فه�ي تجربٌة 
جميلٌة ورائعٌة وناجحٌة, واإلخراج واإلنتاج كان 
عل�ى طريقٍة إبداعيٍة، فهذه ه�ي قناة أبو ظبي, 
وإن وج�د بعدي العدي�د منهم، فه�ذا دليٌل على 

نجاحي بهذه التجربة.
  •في اآلونة األخيرة اتجهت الكثير من الفنانات 

وأصبحن موديل إعالنات فماذا عنك؟
أنا ضدُّ هذا الموضوع ليس تقليالً من أحٍد, ولكن 
باعتقادي أنهن يمارسن هذه التجربة على سبيل 
»العمل«, وبالنسبة لي ال أقدم على عمل أي شيٍء 
دون أن أكون على أت�ّم االقتناع بما أفعله؛  لذلك 
لن أقدم على إعالن منتج وأكون وجهه اإلعالني 
إال إذا اقتنع�ت بالمنت�ج، وال أس�تطيع أن أق�دم 
على إعالن منتٍج، وأقنع المشاهد بأنه جيٌد ولن 
أجربه من قب�ل، حتى وإن كان من ورائه الكثير 
من المبال�غ الطائلة, رغم الكثي�ر من العروض 
الت�ي جاءتني ولكن لم أقتنع, ليس غروراً ولكن 

هذه قناعتي.
 هل تفكرين بخ�وض تجربة التمثيل كالفنانات 

األخريات؟
ُطرح�ت الفك�رة عل�يَّ كثي�راً, ولك�ن ل�م أحَظ 
بسيناريو يجذبني ويشعرني باإلثارة والتشويق 
لتقدي�م هذا ال�دور, وكوني أفّض�ل دوراً يضيف 
ل�ي ش�يئاً بس�يرتي، ال أن يقال: إن�ي مّثلت من 
ب�اب الفضول حتى ال ينقص م�ن قيمتي الفنية 
وأرصدتها, وأفضل العمل على أس�ٍس مدروسٍة 

حتى ال أقع بالفشل.
الس�يما أن أس�مهان توفيق تحّضر لي سيناريو 
ش�خصي أعتقد أن�ه س�يكون ممي�زاً وجميالً؛ 
ألنه س�يكون مفصالً تفصيالً بدالً من أن يكون 

جاهزاً ويقدم لك...
 •ه�ل البح�ث ع�ن الم�ادة وراء ك�ون الفنانات 

شامالت؟
إن الجمي�ع يعمل للبحث عن المادة, ولكن هناك 
َم�ن يبحثن عنه�ا بنس�بة %99 والبعض 50% 
وخي�ر األمور الوس�ط, ف�ال أضع ذات�ي بمكاٍن 
أك�ون في�ه أضحوك�ًة، وال أمن�ع ذات�ي من كل 

ش�يٍء، وأكون متحج�رة، ولكن أكون وس�طاً, 
أعمل وأقدم وألبس ما يناسبني دون مبالغٍة هو 

السبب الرئيس، وليس التواجد طوال العام.  
•ما السبب وراء اختيار اسم “وعد” فنياً بدالً من 

اسمك الحقيقي؟
ص�ادف ظهوري وج�ود فنانٍة مصريٍة اس�مها 
حن�ان, وكنت ضّد اس�م نوال الكويتي�ة أو نوال 
اللبنانية، رغبت باسٍم أتمّيز به كصباح وفيروز، 
وبمجرد لفظ االس�م يع�رف الجميع َمن تكون؛ 
مما دفعني الختيار اس�م »وع�د« ومازال مميزاً 

إلى اآلن.
 •العدي�د م�ن الفنان�ات واإلعالمي�ات يصرحن 
بأنه�ن ي�ردن خوض تجرب�ة عال�م “البزنس”، 
ولكن أنت كنت الس�ّباقة وخضتيه وخسرت, ما 

هي نصيحتك لهّن؟
خض�ت عال�م »البزن�س« ول�م أك�ن المش�رفة 
على العم�ل, نصيحتي ه�ي ال تخوضوا »عمالً« 
ال تفقه�ون ب�ه ش�يئاً حت�ى وإن كان بس�يطاً 
يعل�م  الس�ائب  »الم�ال  بمقول�ة:  مستش�هدة 

السرقة«. 

  

“بالعرب�ي”  أغنيت�ك  مؤخ�راً  •أطلق�ت 
باللهجة المغربية, هل واجهت صعوبًة 

إلتقانها؟
ال الحمد لله، كون�ي أحّب اللهجات, 

عش�ت ف�ي لبن�ان وغني�ت أغ�اٍن 
باللهجٍة اللبنانية، واعتقد الكثير 

حين غنيتها أنني لبنانية.
أم�ا اللهج�ة المغربي�ة كانت 
بمثابة تحدٍّ لي, فلدّي أصدقاء 
مغربي�ات  وصديق�ات 
)أوّجه له�م تحيًة خاصًة( 
لهجته�م  أن  يعتق�دون 
هك�ذا  وه�ي  صعب�ٌة، 
بالفع�ل؛ ألنها قريبة من 
رغ�م  ج�داً،  الفرنس�ية 
اللهج�ة  تعلم�ت  أنن�ي 
عقب  منه�م  المغربي�ة 
والحمد  صداقٍة طويلٍة، 

لله أتقنتها.

، ش�ارك  وفي هذه األغنية ال يوجد طرٌف مغربيٌّ
ف�ي إخراجها الملح�ن اإلماراتي فايز الس�عيد, 
والش�اعر الس�عودي تركي الش�ريف، والموزع 

حسام عراقي.
 يقال: إن الس�بب وراء غنائك باللهجة المغربية 

هو استحواذك على قلوب جمهور المغرب؟
, فجمهوٌر مثل  ليس غلطاً، ولكن ه�ذا ذكاٌء فنيٌّ
جمهور المغرب وأفريقيا بصفٍة عامٍة يتصفون 
باإلحساس العالي واألذن الموسيقية الممتازة، 
وه�م يثن�ون عل�ّي بأغان�ي الخليجي�ة، فكيف 
أجازيهم؟ إن كلمة شكراً ليست كافيًة؛ لذا غنيت 
له�م بلهجته�م ألش�كرهم, وغني�ت بالمصري 
واللبناني فانتقدوني، أنا خليجيٌة وأغني بلهجات 
مختلف�ة. إنني أعت�ّز بس�عوديتي وبمحافظتي 
على صوتي الخليجي، فمن الجميل أن تصل لكل 
جمهوٍر بلهجته, ونسعد عندما نسمع لبنانيًة أو 

مغربيًة أو مصريًة تغني األغنية الخليجية.
  •م�ا الذي تس�عى الفنان�ات لتقديمه من خالل 
تقديم األغنية بمنظ�ٍر واحٍد طوال فترة الفيديو 

الكليب؟
إن جمهور العالم العربي أصبح ال يسمع األغنية 
بأذنه ولك�ن بعينه؛ لذلك أصبحن�ا نقّدم األغنية 
مص�ورًة بطريق�ة الفيدي�و كلي�ب, وإذا كان�ت 
األغنية لم تنجح بعد طرحها مس�موعًة بنس�بة 
عشر بالمائة بعد تصوير الفيديو كليب ستنجح 
بنسبة 50 % وهكذا. فالتصوير يجعلك تداعبين 
مش�اعر الجمهور بتعابير وجهك، رغم أن هناك 
َم�ن يقدموا فيديو كليب بطريق�ٍة مبتذلٍة بعيدٍة 

عن الفّن وأخالقياته.
 •هل من شيٍء لم تحققه وعد إلى اآلن؟

»نفس عميق« من المؤكد هناك طموحاٌت كثيرٌة 
لم تتحقق بعد.

 

�

   القاه�رة: أحي�ت الفنان�ة نادي�ة مصطف�ى حف�اًل 
جماهيرياً كبيراً مس�اء أمس ضمن فاعليات مهرجان 
محك�ى القلع�ة، فيم�ا قدمت أغني�ة جدي�دة بعنوان 
"لي�ه ك�ده". وقدم�ت نادي�ة خ�الل الحف�ل أغنيتها 
الجديدة "ليه كده" الت�ي كتب كلماتها فوزي إبراهيم 
ولحنتها جيهان مراد، حيث حظيت بتصفيق حاد من 

الحضور.
ب�دأت نادي�ة الحف�ل بأغني�ة "ادع�وا لمص�ر"، فيما 
حرصت عل�ى تقديم مجموع�ة من أغانيه�ا القديمة 
منه�ا "مس�افات"، "رد اعتب�اري"، "جاي ف�ي ايه"، 
"الصلح خير"، و"يا جمال إس�كندرية" باإلضافة إلي 

أغنية الفنانة الراحلة فايزة أحمد "حمال االسية".

ل�م تنحص�ر تظاه�رة حمل�ة "طلع�ت 
ريحتكم" بين اللبنانيين فقط، بل امتدت 
ليش�ارك فيها فنانون عرب ليعبروا عن 

تضامنهم مع حملة "طلعت ريحتكم".
الفنان�ة فل�ة "الجزائرية" ش�اركت في 
التظاه�رة اللبنانية لتعل�ن عن تضامنها 
م�ع الش�عب اللبنان�ي وحمل�ة "طلعت 

ريحتكم".
فلّ�ة الجزائرية تظهر ف�ي إحدى الصور 
بي�ن المتظاهري�ن ف�ي حمل�ة "طلعت 
ريحتكم" المس�تمرة في س�احة رياض 

الصلح.

كنا قد نش�رنا منذ فت�رة أّن الممثل عادل إمام، ل�م يؤّجل زفاف نجله 
األصغ�ر محم�د ح�داداً على وف�اة زميله نور الش�ريف، وأّن الس�بب 
الحقيقي هو الخالفات التي حدثت بين محمد وخطيبته، والتي أّجلت 
حف�ل الزفاف، أو بمعن�ى أدق حالت دون إتمام الزيج�ة للنهاية حتى 
إش�عاٍر آخر.ولكّن البعض تكّهن بأّن الزفاف س�يتم في أول س�بتمبر 
المقب�ل، إاّل أّننا علمنا أّن محمد عادل إمام س�افر إلى إيطاليا بصحبة 
ش�قيقه رامي والعائلة، من أجل االستجمام وقضاء ما بقي من فصل 
الصيف هناك، وهو ما يؤّكد بوضوح تأجيل الزفاف حتى إشعاٍر آخر.

إاّل أّن ع�ادل إم�ام، بعكس كّل م�ا ُكتب، كان قد ص�ّرح بأنه حتى اآلن 
ل�م ُيحدَّد موعد الزفاف، وفي هذه الحالة س�يكون في القاهرة ال في 
الساحل الش�مالي نظراً للطقس الذي لم يعد مناسباً إلقامة الحفالت 

هناك.

ج لربناجمها اجلديد رانيا حممود ياسني تروِّ
 القاه�رة: صّورت الفنانة رانيا محمود ياس�ين اإلعالنات الترويجي�ة الخاصة ببرنامجها الجديد 
"صباح العاصمة" والمقرر إنطالقه خالل الش�هر المقبل، وس�ُيذاع لمدة 5 أيام أسبوعياً علماً أنه 
يعتب�ر التجربة الثانية لها في مجال التقديم بعد تجربة قصيرة مع قناة crt انتهت بس�بب األزمة 
المالي�ة التي تم�ّر بها القناة.هذا ورصدت القن�اة حملًة دعائية ضخمة للبرنامج س�تنطلق خالل 
األي�ام المقبلة وستش�مل إعالنات ال�Out door والصحف المصرية، علماً بأن "ش�وقي" هي أول 

فنانة تقدم برنامج "توك شو" صباحي.

بوشناق التونيس .. فلسطيني اهلوى
    الداري لماذا ذاكرتي لحد اليوم تحتفظ بلقائي بالفنان 
التونس�ي الكبي�ر لطف�ي بوش�ناق خالل مش�اركته في 
مهرج�ان بابل الدول�ي قبل التغيير وعن�د لحظة اعتالئه 
لخش�بة المس�رح لتقديم وصلته الغنائي�ة .. حيث كنت 
مع عائلتي ويوم أب�ت اال ان تأخذ صورة تذكارية معه .. 
ووقتها اس�تجاب للرغبة العائلي�ة العراقية والتقط اكثر 

م�ن صورة معنا الزلن�ا نحتفظ بها عرفان�ا لذلك الفنان 
الذي ابى وقتها اال ان يس�تجيب كمطرب تونس�ي لعائلة 

عراقية ..
والحقيق�ة ان ذل�ك الفنان ل�م يفارقني بص�ورة خاصة 
حتى انني كنت وال زال اتابع مسيرة نشاطاته الفنية هنا 
وهناك ... النقلها لعائلتي .. حتى جمعنا الحظ ان نشاهد 

مؤخرا  من خالل اغنيت�ه االخيرة )خدوا المناصب( عبر 
قن�اة فضائية ...  والتي كانت اغني�ة  صادقة بكل معنى 
الكلم�ة النها اوضحت المرارة .. م�ن خالل كلماتها التي 
تدور حول قصة المواطن البس�يط الذي يتمنى ان يعيش 

حياة كريمة بعيدا عن الكذب والسرقة والنفاق ..
والجدير بالذكر ان الفنان بوشناق وخالل ابداعه في اداء 

االغني�ة توقف لحظة )ليجهش بالب�كاء( متأثرا بكلمات 
االغني�ة ومصداقيته�ا .. وليواصل بعدها الغن�اء بعد ان 
مس�حت انامله  الدموع التي انسابت على وجهه وكأنها 

تأبى اال ان تشاركه في االداء الرصين ..
بق�ي ان اذكر هن�ا  ان بوش�ناق وكما ذكر مؤخ�را بانه 
تونس�ي لحما ودما وفلس�طيني الهوى .. وان فلسطين  

س�تظل رس�الته التي يغني لها حتى تتحرر بأذن الله ... 
وهو يقدم االغنية التي تحمل قضية حتى اذا استمع اليها 
االنسان بعد مئة سنة يعرف ما هية االعمال القيمة التي 
قدمه�ا اج�داده .. ولقد اختار هذا المج�ال القتناعه به .. 
ولذلك س�يقدم في كل اعماله االغني�ة التي تالمس اخيه 

االنسان !!.

الفنانة وعد: ال.. لن أكون وجهًا إعالنيًا

 كندة حنا تستعّد لـ العراب  بثوب احلداد
 

فجعت النجمة الس�ورية كندة حنا، مس�اء األحد بوفاة والدها حنا مرش�د حنا، في مس�قط رأس�ه في بلدة كفربهم في محافظة حماة 
الس�ورية، حيث ش�يَِّع جثمانه هناك بمشاركة كندة وزوجها المخرج ناجي طعمي، يوم االثنين الس�اعة الحادية عشرة صباحاً.وعلمت 

"نواعم" أن النجمة الس�ورية كندة حنا بس�بب صعوبة س�فر النجوم اآلخرين للقيام بواجب عزائها في مسقط رأس والدها ستفتح صالة 
عزاء في دمش�ق الس�تقبال زمالئها الذين سيتوافدون لتعزيتها عقب عودتها إلى العاصمة السورية.وعّبر العديد من زمالء النجمة السورية 
عن تعاطفهم معها لما أصابها، متمّنين من الله أن يلهمها الصبر والس�لوان ولوالدها الرحمة والمغفرة، وكان في مقدمة المعزين النجمة 
الس�ورية ش�كران مرتجى التي كتبت على صفحتها الخاصة على موقع فايس�بوك: "كل التعازي للزميلة الفنانة كندة حنا ولعائلتها بوفاة 
والده�ا الل�ه يصبرك يا كندة ويقويك يا رب ويخليلك زوج�ك وأخواتك ووالدتك كل العزاء لكندة من القلب". وكذلك النجم الس�وري فادي 
صبيح الذي قال: "رحم الله والدك يا كندة وألهمكم الصبر والبقية بحياتكن".وبالنسبة للدراما، فإّن الجزء الثاني من مسلسل "العراب"، 
للكاتب حازم س�ليمان والمخرج المثنى صبح، وإنتاج ش�ركة سما الفن، ربما يكون أول أعمال النجمة السورية كندة حنا هذا الموسم، 

حيث ستتابع تأدية شخصيتها التي قّدمتها في الجزء األول من العمل، الذي سينطلق تصويره بعد عطلة عيد األضحى المبارك.
وعلم" أن النجمة السورية، مرّشحة لبطولة إحدى ثالثيات مسلسل "مدرسة الحب"، من تأليف مجموعة من الكتاب وإخراج صفوان 

نعمو، الذي يجري تصويره حالياً ويتناول قصص وعالقات الحب بمختلف أشكالها ويشارك فيه نجوم من سوريا ومصر ولبنان.

عالم الفن

الفنان حسن يوسف يسجل تاريخ السينام املرصية



مفيد نجم 
يحق للش�اعر ما ال يحق لغيره، عب�ارة طالما كان 
أس�اتذة اللغة العربية يرددونها على مسامعنا عند 
دراس�ة الحاالت التي كان الشاعر يخرج فيها على 
قواع�د اللغة، خصوصا بالنس�بة إل�ى القافية في 
القصيدة العمودية. هذا االستثناء الذي منحته اللغة 
العربية للشاعر ينبع من حقيقتين اثنتين، أوالهما 
تتعلق بالموقع الخاص الذي كان يحتله الشعر في 
الثقافة العربي�ة، وثانيهما تنبع من إدراك القيمين 
على اللغة بأن الش�عر هو عملية خلق جديدة للغة، 

أو هو بالمعنى المعاصر لغة داخل اللغة.
لقد تمرد الش�عر على قواعد اللغة منذ البدء، وخلق 
لغت�ه المتعالية عل�ى ما تواضع علم�اء اللغة عليه 

من تقعيد لها، فكان اعت�راف اللغويين بذلك إقرارا 
بسحر هذه اللغة، فرض عليهم اإلقرار بحق الشعر 
في أن ينتهك قواع�د اللغة، ويعيد بناءها على نحو 
جمالي خ�اق ومب�دع، طالما أن مخيلة الش�اعر، 
وعل�ى إيق�اع ذلك الدفق الش�عوري الخ�اص، هي 
الت�ي تعيد بناء اللغة والعالم والذات داخل صيرورة 
العملي�ة اإلبداعي�ة، عل�ى نح�و يتج�اوز الس�ياق 

المتعارف عليه للغة.
إن ه�ذه الخصوصي�ة التي اس�تطاع الش�اعر منذ 
القديم أن ينتزعها بجدارة، لم تكن س�وى انعكاس 
لرؤي�ة العرب�ي القديم إل�ى الش�عر، بوصفه حالة 
ميتافيزيقية، تتجلى في قدرة الشاعر الخاصة على 
هذا اللعب الجميل باللغ�ة، وإعادة بنائها على نحو 

مفارق ومدهش.
تحي�ل ف�ي غرابته�ا عل�ى ق�وى غيبية كالس�حر 
والجن، الذي تنوعت أجناسه بين ذكر وأنثى، وفقا 
لطبق�ات تّم ترتي�ب مكانة ه�ؤالء الش�عراء على 
أساسها، استنادا على القيمة الجم�الية التي يحوز 
عليها شعرهم.لكن هذا الشعر وبحكم ما يمثله من 
عملية خلق وتجاوز دائم�ة، لم يتوقف تمرده على 
اللغة وتوس�يع حدود فضاءاتها وإعادة تش�كيلها 
مع الش�اعر القديم، ب�ل دخل منذ العص�ور التالية 
مراح�ل مختلف�ة وجديدة م�ن التم�رد والتجديد، 
عكست قدرة الشعر المستمرة على التطور والخلق 
وتجاوز ذاته، في حين بقيت اللغة أسيرة قواعدها، 

ووظيفتها التداولية.

لق�د كان الش�عر وم�ازال حرك�ة إب�داع وتجدي�د 
مس�تمرتين باللغة ومعها، تعكس من جهة انفتاح 

الشعر على الحياة.
وم�ن جه�ة ثانية تكش�ف ع�ن الطبيع�ة الخاقة 
والواس�عة للمخيلة الشعرية، وقدرتها على تجاوز 
المألوف لغة وتش�كيا في مغام�رة ال تتوقف عند 
ح�دود اللغ�ة، وإن كانت اللغة ه�ي الحامل لها في 
هذا التجاوز المستمر للسائد من الكتابة الشعرية.

تمّرد الش�عر هو تم�رد مزدوج، تم�رد باللغة على 
اللغ�ة، وتم�رد عل�ى ذات�ه بوصف�ه حال�ة تجاوز 
مس�تمرة لم�ا اس�تقرت علي�ه الحال�ة الش�عرية 
السائدة، وتوسيع دؤوب ونوعي لتخوم تلك الحالة 

الخيال الجامح.الضاربة بعي�دا في عمق أرض 

خارج أقفاص اللغة

بقلم الشاعر/ ناظم ناصر القريشي

تتداخ�ل األزمن�ة واإليقاع�ات والمعاني كموج�ات تولد 
لتلتق�ي بموج�ات أخ�رى فتتدف�ق فيك�ون النه�ر وتولد 
القصي�دة ، م�ن هن�اك من ينابيع الش�عر حيث كل ش�يء 
س�احر ومفتون كاالحلم والشاعر عندما يكتب يكون في 
حالة حلم ف�ا يعرف هل هو يدون الكلمات على الورق ام 
الكلم�ات هي التي تدونه ثم تب�دأ الكلمات تهمس وتنادي 
كي نتتبعها وننصت إليها فالشاعر سطر روحه المتمردة 
هنا , فنقتفي أثر الش�اعر في كلماته وهنا أنا أقف بالضد 
من نظرية روالن بارت حول "موت المؤلف" الن الكلمات 
ببس�اطة هي روح الشاعر نفس�ه أذن الزال الشاعر يدير 
دف�ة النص ومعانيه وايحاءته حية تمنح المتلقي حس�ب 
ثقافته فضاءات واسعة من الخيال فأي موت لشاعر الزال 

يحيا بكلماته
والش�اعرة فاطم�ة قنديل تقف بين الش�عر و االحس�اس 
بالمطل�ق ، ل�ذا ن�رى الرؤي�ة تتس�ع لديه�ا فتتمك�ن من 
لغته�ا فترس�لها كالنس�يم يداع�ب االحس�اس و يامس 
القل�ب بكلم�ات ممكن ان تنط�ق في كل حي�ن فتعبر عن 
ذاتها الش�اعرة المس�كونة بالدهش�ة من خال تجلياتها 
واش�راقاتها الت�ي تعتمد على ال متوقع دائم�ا، و كلماتها 

المكتظة باإلبداع
أن الش�اعر الحقيقي هو الذي يمنح المتلقي أجنحة الحلم 

والخيال ويرسم له فضاء واسعا ال يقيده زمن
والش�اعرة تأخذانا ال�ى مغامرة في اللغ�ة ال لبس فيها و 
االلتباس تمنحها جس�د جديدا ، فهي تمزج بين الس�رد و 
الشعر و فلسفة الحياة اليومية لتثبت أن الشعر هو طريق 
للحياة وليس مضافا عليها فتصوغ من األش�ياء البسيطة 
و الت�ي قد ال تثير االنتب�اه واالهتمام قصيدة بلغة صوفية 
حديثه و بأس�لوب قل نظيره ف�ي كتابة قصيدة النثر ومن 
ثمة النص المفتوح فالقصيدة ال تغادر ذات الشاعرة وهي 

ال تغادر جوهر الشعر
تق�ف بي�ن الح�د الفاصل بي�ن الض�وء والعتمة وتش�عر 

بانتمائه�ا الى الجهتين فه�ي ال تخاف العتم�ة وتعتبرها 
حياة أخرى وبنفس الوقت تحب الضوء

هكذا تتكون القصيدة لدى الشاعرة فاطمة قنديل بمراكز 
متع�ددة للحدث الش�عري يجمعها خيط واح�د هو الحياة 
اليومي�ة وم�ا تحوي�ه م�ن حاالت ش�عورية و ح�االت ال 
ش�عورية فهي ترس�م قصيدتها كاللوح�ة تجدها مفعمة 
بالحياة بكل ما ه�و مرئي حولها حتى يكاد الجماد ينطق 
بما يش�عر من خال الكلمات ففي قصيدة )بيتي له بابان 
( نجد أن األبواب تعبر عن نفس�ها وحتى السور الخارجي 
بينما نحن نراقب العش�ب الذي ينمو بانتظار القادم الذي 
س�يأتي ونش�عر بما يفكر أيضا او نفكر نح�ن نيابة عنه 
ه�و الغياب والحض�ور في نف�س الوقت ومث�ل ما يقول 

الفيلسوف الفرنسي هنري بركسون ذكرى الحاضر وهذه 
من مميزات الشاعرة والتي تمنح النص عذوبة متناهية

فهنا تحول القلم الى ريشة ويبدأ برسم كل ما يجده أمامه 
و يؤكد

اإلقامة الحس�ية لنا وش�عورنا الكثيف بالمكان و الزمان 
أيضا

)بيتي له بابان (
ب�اب الحديق�ة الخارج�ي )ال�ذي ال ينغل�ق ويحت�اج أن 

أصلحه(
و باب البيت الداخلي )الهش الجميل الذي يمكن أن تكسره 

بضربة قدم(
بين الباب الخارجي والباب الداخلي خمسة أمتار من ممر 

حجري على جانبيه عشب أخضر
ينصحني أصدقائي أن أصلح الباب الخارجي - كي ينغلق.

وأن أضع باباً حديدياً وراء الباب الداخلي الهش كي أش�عر 
باألمان.

لكنن�ي ب�دالً م�ن كل ه�ذا أترك العش�ب الب�ري ينمو في 
حديقتي

شيء ما يقول لي..
أن شخصاً ما سيعبر الباب الخارجي متلفتاً حوله

وف�ي قصيدة ) لماذا بكين�ا إذاً ونحن نقرأ جان فالجان ( 
ترس�م لنا هذا المش�هد كرس�ام يمتلك أدواته وينظر الى 

المكان بعين ثالثة
فتم�ا الش�اعرة فاطمة قنديل ه�ذه المس�افة بين عين 
المتلق�ي والنص فهي تجعل العين تق�رأ وترى في نفس 
الوق�ت مانحه إياه فضاء شاس�ع للرؤي�ا فيطل على هذا 
المش�هد من ش�رفة الفندق ال�ذي على البح�ر و في ذلك 
المدى البعيد يتأمل ش�خص جالس ف�ي مقهى ناء يكتب 
تهب ريح البحر فتبعثر أوراقه و فجاءه نكتشف أن أورقه 
كانت بيضاء أذن ماذا كان يكتب هل القصيدة التي نقرئها 
اآلن ونحن نس�تمع الى صوت الموجات والرذاذ األبيض 

المتطاير مع ريح البحر التي بعثرة األوراق
) لماذا بكينا إذاً ونحن نقرأ جان فالجان (

م�ن ش�رفة الفن�دق الذي يط�ّل عل�ى البحر كن�ت أتأمل 
ش�خصاً بعيداً يجلس في مقهى ناء على الش�اطئ.. كانت 
ش�مس الظهي�رة خافت�ة.. وكان�ت أمامه طاول�ة عليها: 
أوراق ومطفأة س�جائر وفنجان قهوة.. كان منهمكاً في 
الكتابة فلم ينتبه لريح بحر مفاجئة بعثرت أوراقه.. يبدو 
أنه�ا كان�ت بيضاء ألن�ه لم ينه�ض ليلمها.. بع�د أن رحل 
هبطت ولملمت كل األوراق المتناثرة.. لم يكن لدي سواها 

وعليها كتبت كل قصائدي.
هن�ا يحدث تماس مع المرئي ، حيث تتم العملية اإلبداعية 
لديها حس�ب التناوب بين روح الشاعرة و كلماتها و روح 

الشاعرة و الحلم. و روح الشاعرة و الحياة اليومية
غير أن ما يراود أذهاننا قبل أن ينغلق المشهد أن الشاعرة 
تعي�ش حياتها على ش�كل قصيدة م�ع أش�يائها اليومية 
تنظ�ر بعي�ن ثالثة فت�رى ماال ن�ره نحن وتجع�ل من تلك 
األشياء رؤى وتفاصيل لها حضورها النابض في نصوص 

الشاعرة

صمت األشياء اليومية وحتوالته قراءة يف شعر فاطمة قنديل ..

غيرّ فكرك
 

من الش�ائع االعتقاد أن اإلبداع يولد م�ع فئة من الناس دون 
غيره�م، أما اآلخ�رون فا يبقى لهم س�وى الحس�د. ولكن 
الحقيق�ة أن أكث�ر المبدعي�ن ليس�وا س�وى أن�اٍس عاديين 
يمّيزه�م عن غيرهم إيمانهم بأنفس�هم � تلك مهارة يمكن 
أليٍّ كان اكتس�ابها!في كتابه »غّير فكرك»، الذي صدر عن 

»دار الس�اقي«، يكش�ف لن�ا رود جودكينز ع�ن 57 عادة من 
عادات أهم المبدعين في العالم: من فرقة البيتلز الموس�يقية إلى آينش�تاين، ومن 

تشارلز ديكنز إلى داميان هيرست. سنتعلم كيف نطلق إبداعاتنا الكامنة داخلنا. نطالع في 
شذرات الحكمة هذه عن أهمية التركيز، ولماذا ال ينبغي أبداً انتظار اإللهام، وكيف نستطيع 
دائماً أن نحّول الفش�ل إلى نجاح.فإذا كنت تحاول الش�روع بعمل�ك الخاص، أو تريد كتابة 
مقطوعة موس�يقية، أو كنت تبحث عن أفكار جديدة في عملك، أو ربما تريد تغيير طريقة 

رؤيتك للعالم، فإن كتاب »غّير فكرك» هو ما تحتاجه.

خمتارات قصصية لكاتبات صينيات
 

ع�ن "المرك�ز القومي للترجم�ة"، ضمن سلس�لة اإلب�داع القصصي، صدرت النس�خة العربي�ة من كتاب 
"مخت�ارات قصصية لكاتب�ات صينيات معاصرات"، من تأليف مجموعة م�ن الكاتبات الصينيات وترجمة 

حسانين فهمي حسين.
يجمع هذا الكتاب بين دفتيه الترجمة العربية لمختارات قصصية من أعمال أربع كاتبات من رائدات األدب 

النسوي في الصين المعاصرة، حيث يقدم المؤلف أصواتا سردية متعددة االتجاهات والمدارس.
ه�ذه األعمال التي تّم اختيارها هي أكثر األعمال المعّبرة عن كتابات كل كاتبة منهن، وإنها تكش�ف عن 

بع�ض القضايا الكبرى، التي يهتّم بها جمهور الكاتبات الصينيات المعاصرات من ظواهر جديدة فرضت 
نفسها على واقع الحياة الصينية.

يحتوي الكتاب على مقدمة تاريخية موجزة عن أدب الصين، ثم قصة "ما أطول هذه الحياة" بقلم جانغ جييه وقصة "جبال 
الذهب والفضة" لجانغ كانغ كانغ وقصة "ش�يانغ ش�ويه" و"موضوع ش�هر يونيه" بقلم تييه نينغ، وأخيرا "األعمى بائع 

الصحف" بقلم تشه تزه جيان. 

إن مهم�ة الكات�ب والروائ�ي األولى ه�ي أن يفهم 
وي�درك ويع�رف آلي�ة الرقص عل�ى إيق�اع العصر، 
فالحي�اة متش�ابكة ومعق�دة، وأم�ام هذا التش�ابك 
ال نجد بدي�ا أمامنا إال الصدق للخ�روج من الجحيم 
المستعر. في اس�تنهاض لهذه الذاكرة التقينا الكاتب 
والمخ�رج العراقي أس�عد الهالي في بيت�ه ببلجيكا، 
وه�و األدرى بأت�ون الزمن والح�رب وجوفها الذي ال 
يمتلئ مهما حمل من جثث وانكسارات، فكان لنا معه 

هذا الحوار.
ف�ي غم�رة الح�رب عندم�ا كان الجن�ود يخوض�ون 
معاركه�م على الجبهات المتع�ّددة كان ضيفنا الكاتب 
والمخ�رج العراق�ي أس�عد الهال�ي يتص�ّدى لمهّمته 
العس�كرية الفنية، فيحمل كاميراه الس�ينمائية ليوّثق 
الح�دث الحرب�ي، اليوم بع�د كل هذه الس�نوات يقول 
إّن الح�رب مرحلة الحكايات األولى، الدهش�ة الداكنة، 
الصعقة األكثر تأثيرا، حيث كان يرى الحياة واآلخرين 
والوط�ن بعين واحدة لكّن�ه رأى كل ذل�ك بعد جوالت 
الح�رب بعين جديدة، عين حملت ف�ي طّياتها أكثر من 
خمس�ين ألف جثة، انتهت الح�رب، ولكنها لم تنته في 

مخّيلته التي اكتظت بالصور والحكايات عنها.
أس�عد الهالي كاتب ومخرج سينمائّي عراقي ولد في 
بغ�داد عام 1960، درس في جامع�ة بغداد لينطلق إلى 
العم�ل التلفزيوني مخرجا لعش�رات البرامج واألفام 
واألعم�ال الدرامي�ة ف�ي الع�راق والمناف�ي الت�ي مّر 
به�ا، ص�در له العدي�د من األعم�ال الروائية الس�ردية 
والمجاميع القصصية منها “الميتة الثالثة لعبد شويخ 
الب�دوي”، “يوميات غي�اب الندى”، “أس�فل-خاص”، 
حاز على العديد من الجوائز األدبية والتقديرية أبرزها 
جائزة العراق لإلبداع عن البرامج الثقافية عام 2010.

السرد واإلنسان
عن مقّومات البناء الروائي لديه وهو القادم من خلفية 
موسيقية مسرحية تلفزيونية، يقول الهالي إّن السرد 
يحتاج إلى اإلنس�ان وبيئته في ثنائّية تصنع الحكايات 
واألف�كار من خ�ال التفاعل الطردي والعكس�ي معا، 
فض�ا ع�ن المكان ال�ذي يراه م�ن زوايا متع�ّددة كما 
تن�اول ذل�ك في روايت�ه “يومي�ات غياب الن�دى” بين 

صنعاء وبغداد وكرباء.

ن  لمكا فا
روائيا عنده ليس 
جغرافي�ة بقدر ما هو تح�ّول داخلي يتمّثل 
في تاش�ي الفرح واألمل والحلم، إّن�ه غياب تدريجي 
للذات، فاأللم ال�ذي أورثته إياه أس�فاره المتعّددة كما 
يق�ول عنها ح�اول التخلّ�ص منه بمدن جدي�دة، لكنه 
يرى نفس�ه يصطدم بآثار الحنين لديه، معادلة صعبة 
يقّدمها الهالي في س�ردّياته للمكان، فهو يقيم اليوم 
ف�ي بلجيكا، لكّن بغ�داد لم تفارقه أب�دا، يصفها بأّنها 
منبع الحكاية التي يؤّطرها بشروط موضوعية تحيل 

الخيارات إلى نتائج قد تكون مؤلمة أو متوازنة.

األسطورة بديا
حديث ضيفنا أحالنا إل�ى روايته الثالثة “الميتة الثالثة 
واألخيرة لعبد شويخ البدوي”، حيث تناول في طّياتها 
البطل الغائب، ألس�أله عن مدى بحثنا عن األس�طورة 
في حياتنا، ليقول الهالي إّنه ما دام كل ش�يء يدعونا 
إلى أن نعيش حياة فارغة من أي محتوى فاألس�طورة 

تظل بديا ومبتغى، األس�طورة كالفك�رة، والمعتقد، 
ال ته�رم وال تموت، م�ازال كلكامش حي�ا في دواخلنا 
ومازال باخوس، ولعل أنلي�ل وبادابا وآلهة األنكي في 
عوالم األبسو، وننماخ وفخره بصنع اإلنسان في ستة 
أش�كال أولى هي: الغري�ب والعاهة ومن ال يس�تطيع 
إيق�اف بول�ه والمرأة المش�وهة والعاق�رة والخصي، 
اإلنسان الصحيح هو أسطورة، هكذا يراه ضيفنا الذي 
يتابع أّن اإلنس�ان ابتكر األساطير للعثور على أجوبة، 

لكنه غاص في تناقضات أخرى.
في روايته “الميتة الثالثة واألخيرة لعبد شويخ”، طرق 
أسعد الهالي تابو الجنس في تركيب اجتماعي معّقد، 
وهنا أس�أله عن تلك الخطوة ف�ي مجتمع كالعراق في 
فت�رة صدور الرواي�ة، ليقول إّن الص�دام مع المجتمع 
فعل إيجابي، فالجن�س هو أحد المواضيع التي طرقت 
بكث�رة في ما س�بق م�ن عص�ور وخاصة ف�ي األدب 
العرب�ي، رّبما اليوم يأخذ طابع�ا آخر عند الحديث عنه 
نظ�را إلى كثرة المحظورات ف�ي المجتمعات العربية، 

ضيفن�ا يؤّك�د أّن القّصة له�ا إس�قاطاتها العديدة وال 
تتوّقف عند الجنس الذي يشّكل خيال الظّل في العمل.

ف�ي تلك الرواية يحاول أس�عد الهالي أن يناقش العقد 
االجتماع�ي في العراق في ظل الدكتاتور، بقالب يقوم 
عل�ى البنية الهرمّي�ة بين أجزاء عّدة تحاول الس�يطرة 
عل�ى بعضه�ا البع�ض وكأّنه�ا تش�عر بالهامية على 
األرض، فا وطن لها، اإلحساس بغياب الوطن موجود 
لدى الروائ�ي الهالي في حياته بعيدا عن الس�رديات، 
فمع انتقال�ه من حدود إلى حدود، وص�ل إلى بلجيكا، 
حيث يعيش على الحدود البلجيكية الفرنسية األلمانية 
أم�ام أوطان متعّددة، وهنا أس�أله ع�ن فهمه للوطن، 
ليقول إن وطنه لطالم�ا كان هامّيا غير ثابت، يحاول 
أن يمس�ك به من أطراف�ه الانهائية فيفش�ل، واليوم 
يش�عر أّن س�نوات الطفول�ة األولى باتت بعي�دة جدا، 
ومعه�ا تغيب أزّق�ة الوطن الضائع ف�ي العبث ليواجه 
الي�وم مدنا اختلط فيها الزحام والس�كون في تواتر ال 

منطقّي منحه الكثير من التشويش.

الحرب حربان
ع�ودة حديثه عن العراق أعادن�ا إلى المرّبع األّول الذي 
انطلقنا منه، ألس�أل ضيفنا ع�ن مواجهته للموت في 
تلك األوطان المتعّددة وعن رؤيته للموت الس�اكن في 
الع�راق اليوم، لي�رّد بكثير من األس�ى متذّكرا ظروف 
الح�رب م�ع إي�ران واحتال الكوي�ت، إّنها مش�اهد ال 
تنس�ى، يكم�ل الهال�ي ال�ذي ي�روي حادثة ف�ي عام 
1991، حين تّم اقتياده مع عشرات آخرين إلى ساحات 
اإلعدام بالرصاص، ليكون واحدا من أولئك الس�اكنين 
للمقاب�ر الجماعي�ة، يومها كان ظه�ور ضابط يعرف 
والد الهالي كفيا بإنقاذه من الرحيل األخير، مفارقة 
عجيب�ة يتش�ّبث به�ا ضيفن�ا بالمصادفة حي�ث توالد 
الخيب�ات بعدها.ضيفن�ا الحائ�ز عل�ى جائ�زة العراق 
لإلب�داع يقول “الحرب حربان، ح�رب تربحها وأخرى 
تخس�ر فيها نفسك”، أس�أله أّي الحروب نعيش اليوم 
ليؤّكد أننا نخس�ر أنفس�نا في كل الح�روب، ال منتصر 
في الحرب فالجميع خاس�ر كما ق�ال نابليون، والربح 
ال�ذي يعنيه له معنى اعتباري ال يختلف كثيرا عن منح 
الفائ�ز في مباراة لكرة القدم صفة الفائز أو الخاس�ر، 
أمام هذا المشهد يجد الهالي الحياة في الواقع بمثابة 

تشابكات تتداخل فيها الحقائق.

أسعد اهلاليل: احلرب حربان واحدة تربحها وأخرى خترس فيها نفسك
عبدالله مكسور
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ـَتـي َمليك
ريا�ض جواد ك�شكول

إستبرٌق 

لفت به وجناتها

والسندس األخضر 

وشَح جيدها

و من قطوِف ثمارها

إستودَع الربُّ خمور جنانه

في ثغرها

عسٌل ُمصفى

كهفها

نهٌر من اللبِن الُمدِخِن 

صدرها

واللؤلؤ المكنون

َرهَن كتوفها

و علٰى أناملها 

المرجاُن لفلف نفسه

وتناغمْت أشجاُنها

وشفاُهها

ِعنٌب بلوِن الفجِر

بحُر ِشغافها

ٌي والكأُس ُدرِّ

بطعِم رضابها

ممزوجًة بأصابعي

لوَن خضابها

وأنا أُزاورها

أدُق ببابها

في جنِة الفردوِس

نثرْت ظفيرتها 

على نهِر الوجود

فتكاملْت أوصافها

َمليكَ�ت�ي

أحلى من الرمان

َفرَط ِسهامها

حوٌر من الشبق الُمَعَتِق

نارها

جمارها

وأنا أفيُض

من السيوِل

جوارها

مليكتي

عنقوُد كُ�ْرٍم

من رياِض 

شبابها

حوريٌة 

تمشي على أستحياء

َط�ْرَف سناُبٍل 

أهداُبها

و كفوفها

ُبستاُن مغِفَرٍة

تفيُض 

محاسٍن 

والكَ�عُب 

ِمسٌك

من ضياِء ُترابها

مليكَ�ت�ي

كَ�م أشته�ي

أوراَقه�ا
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عرض/ياسين بودهان

وع�دد من الكوادر واإلطارات ذوي المس�توى 
الجي�د بالنس�بة إلى بل�د في حجم متوس�ط، 
وش�بكة من المنش�آت تس�اعد على االنطالق 
الس�ريع في مس�ار حقيقي للتنمية، وش�عب 
دوار  م�ن  بعي�د  م�ن  ع�اد  أن  بع�د  يتعاف�ى 

إيديولوجي ضّيع عليه الوقت الكثير”.
وم�ع ذل�ك يقول ف�ي مقدم�ة الكت�اب “يبدو 
وكأن الش�عب الجزائري غير واع بما لديه من 
ف�رص وإمكانات”، ب�ل العك�س تماما “حيث 
يعط�ي االنطب�اع بأنه غ�ارق في الي�أس، بما 
يبديه من ع�دم مباالة وبلوغه مس�توى عاليا 
من عدم التجنيد”.وفّسر ذلك “بضياع األخالق 
الجماعية، واس�تعمال العنف كوس�يلة لفض 
النزاعات بين األفراد، وبين المجموعات، وبين 
مجموع�ات األف�راد والدولة، ومن ثم انتش�ار 

الفساد”.
ويلفت بن بيتور ف�ي كتابه إلى أن الجزائريين 
الي�وم أم�ام فرص�ة أخي�رة إلنق�اذ بالده�م 
ببرنام�ج تغيير لنظام الحك�م، وهو البرنامج 
ال�ذي يؤكد أنه يجب الش�روع فيه اآلن، ودون 
تأخي�ر، لم�ده بأس�باب النج�اح قب�ل أن تحل 
الكارث�ة”، ألن االنتظ�ار والتأجيل -في برأيه- 
“سوف يجعل التغيير واإلصالح مستحيال، ألن 

الوقت حينذاك سيكون متأخرا”.
عنف وكفاح

األزم�ة  ج�ذور  باس�تعراض  الكات�ب  ويب�دأ 
السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتماعي�ة الت�ي 
تعان�ي منها ب�الده اليوم. ومن خالل ش�رحه 
الوض�ع العام للجزائر قب�ل تعرضها لالحتالل 
الفرنس�ي عام 1830، وجد حالة من التش�ابه 
بي�ن جزائ�ر الي�وم كدول�ة مهي�أة لالنهي�ار، 
والس�ياق العالم�ي وآث�اره عليه�ا قبي�ل عام 

.1830
وف�ي هذا الفصل أج�رى الكات�ب تقييما عاما 
لمس�ار الحرك�ة التحرري�ة ببالده، م�ع بداية 
الثورات الش�عبية م�ع األمير عب�د القادر عام 
1832 وص�وال إل�ى إع�الن اس�تقالل الجزائر 
ع�ام 1962، وبي�ن كيف أن الحرك�ة التحررية 
الجزائرية لم تحقق النقلة النوعية في كفاحها 

إال بع�د مجازر الثام�ن من مايو/أي�ار 1945، 
وحينم�ا اقتن�ع الجزائري�ون بأن�ه ال يمك�ن 

الحصول على االستقالل دون عنف ثوري.
بع�د ذلك تط�رق إل�ى مختل�ف المراح�ل التي 
ش�هدتها الجزائ�ر بع�د االس�تقالل، بداية من 
مرحل�ة ما بي�ن 1945 و1965، وهي المرحلة 

الزعام�ات  بح�رب  اتس�مت  الت�ي 
وتكري�س ح�زب جبه�ة التحرير 

كحزب أوحد.
ث�م مرحل�ة االنق�الب العس�كري 
ف�ي الخام�س م�ن يونيو/حزيران 
1965 ال�ذي ق�اده ه�واري بومدين 
عل�ى الرئي�س أحمد ب�ن بل�ة، وبعد 
ذلك مرحلة ما بع�د وفاة بومدين في 
1978، حيث قام الجيش بدور أساسي 
في تعيين خليفته الش�اذلي بن جديد، 
وه�ي الخط�وة الت�ي أصبح�ت في ما 
بعد -حس�ب الكاتب- م�ن خصوصيات 
نظ�ام الحكم في الجزائر.بعد ذلك س�رد 
واالجتماعي�ة  االقتصادي�ة  الظ�روف 
الت�ي أدت إل�ى ان�دالع أح�داث الخام�س 
الت�ي   ،1988 أكتوبر/تش�رين األول  م�ن 
دفع�ت الحكومة إلى تبني سياس�ة العالج 
بالصدم�ة، عبر إقرار دس�تور جديد، وفتح 
المجال السياس�ي، وبروز أكثر من 67 حزبا 

من النشأة.
دخلت البالد بعد ذلك مرحلة سياس�ية جديدة 
من االنفت�اح السياس�ي، توقفت م�ع تعطل 
المس�ار االنتخاب�ي ال�ذي ف�ازت ب�ه الجبهة 
اإلس�المية لإلنقاذ آنذاك في ديس�مبر/كانون 
األول 1991، لتدخ�ل بذلك الجزائ�ر في دوامة 
خطيرة من العنف المسلح، استمرت عشريتين 
كاملتين.وط�رح الكاتب في نهاية الفصل عدة 
أس�ئلة تتعل�ق بمش�روع المصالح�ة الوطنية 
إلنهاء العنف المس�لح بالبالد، وبطرق تس�يير 

“مرحلة ما بعد اإلرهاب”.
نقمة الموارد

    “ق�دم بن بيتور أس�بابا للرك�ود االقتصادي 
وعدم االس�تقرار السياس�ي والتفقي�ر، منها: 
وف�رة الم�وارد التي ت�ؤدي إلى تعاظ�م رغبة 
النفق�ات العمومي�ة، والش�روع ف�ي برام�ج 
ضخمة دون نظرة ش�املة وإس�تراتيجية في 
اإلنجاز، ومركزية وتكثيف إمكانات الميزانية 

تؤدي إلى استثمارات مفرطة وغير حذرة”
وفي الفص�ل الثاني من كتابه، يتطرق المؤلف 
إل�ى م�ا أس�ماه “نقم�ة الم�وارد الطبيعية”، 

ويقصد به�ا حالة االقتصاد ال�ذي يرتكز على 
قط�اع الم�وارد الطبيعي�ة )المحروق�ات في 
الجزائ�ر(، فهو قطاع متوجه كليا نحو تصدير 
تل�ك الموارد، حيث تش�كل %98 م�ن مداخيل 

العملة الصعبة، وهو ما يوفر 

مداخي�ل معتب�رة للدول�ة، 
فهي تش�كل نحو %75 من تحصيل الميزانية، 
ولك�ن الغري�ب -حس�ب الكاتب- أنه�ا تؤدي 
إل�ى الرك�ود االقتص�ادي، وغياب االس�تقرار 

السياسي.

وقدم بن بيتور ستة عناصر رئيسية يراها سببا 
للركود االقتصادي وعدم االستقرار السياسي 
والتفقي�ر، وهي: وفرة الموارد التي تؤدي إلى 
تعاظم رغبة النفقات العمومية، 
والش�روع ف�ي برام�ج ضخمة 
دون نظرة شاملة وإستراتيجية 
في اإلنجاز، ومركزية وتكثيف 
إمكان�ات الميزاني�ة تؤدي إلى 
وغي�ر  مفرط�ة  اس�تثمارات 
المداخي�ل  وف�رة  ح�ذرة، 
الضغ�ط  جماع�ات  تجل�ب 
والمداخيل  المنتج�ة،  غي�ر 
اآلتية م�ن الجباية النفطية 
تفسخ العالقة المهمة بين 
كما  والدولة،  المواطني�ن 
الموارد تش�جع  أن وفرة 
عل�ى تمرك�ز الس�لطات 
في القمة، ومن هنا فإن 
الس�لطة  إلى  الوص�ول 
إل�ى  الوص�ول  يعن�ي 
الث�روة اليوم وعناصر 

الثروة غدا.
أن  الكات�ب  وبي�ن 
الحالية،  المعطي�ات 
األس�عار  وف�ي ظل 
 ، لمنخفض�ة ا
ف�ي  والتس�يب 
نفق�ات الميزانية، 
أج�ل  وم�ن 
على  المحافظ�ة 
توازن الميزانية، 
ينبغي أن يرتفع 
س�عر البرمي�ل 
خيالي  بش�كل 
عام 2016 إلى 
دوالرا،   190
وإال -يتساءل 
 - ت�ب لكا ا
كي�ف يمك�ن 
تغطي�ة عجز الميزاني�ة عندما 
يتم اس�تهالك صندوق ضبط اإليرادات بسرعة 

فائقة؟
والمطل�وب م�ن الحكوم�ة التمت�ع بالق�درة 
على النظ�رة المس�تقبلية، وإح�داث تصحيح 
اقتصادي من خالل الش�راكة مع المؤسس�ات 
العمومي�ة والخاصة لتحدي�د وتطوير نموذج 

جديد للتصرف والتفكير، واقترح في الس�ياق 
إنش�اء مجل�س جزائري لألعمال اقتباس�ا من 

النموذج الماليزي.
الفساد تهديد ألمن الدولة

وف�ي الفصل الثال�ث من الكتاب يش�رح كيف 
تحولت الجزائر نحو انحراف غير مس�بوق من 

دولة فاشلة إلى دولة مميعة.
وسرد صورا لمظاهر الفساد االقتصادي الذي 
اس�تفحل في الدول�ة وفي المؤسس�ات، كما 
تش�هد على ذلك الفضائح المتعلقة بتصرفات 
مس�ؤولين مرموقين تتح�دث عنهم الصحافة 
كل يوم تقريبا.ويرى أن الصورة األكثر انتشارا 
ه�ي ص�ورة بيروقراطية تبحث عن الرش�وة 
لتتيح ألش�خاص م�ن دون س�لطة وال حماية 
الحصول على ما يح�ق لهم الحصول عليه من 

دون أي تدخل في غياب تلك البيروقراطية.
وصوال إلى فساد مرتبط بفضائح مالية تظهر 
عن�د منح عقود إنجاز مش�اريع البنى التحتية 

وشراء المعدات الجماعية.
يق�ول الكات�ب إن النظام المس�تبد ال�ذي يمر 
بمرحلة انتقالية مزدوجة، سياسيا من الحزب 
الواحد نح�و التعددية والليبرالية السياس�ية، 
واقتصادي�ا م�ن نظ�ام اقتص�ادي موجه إلى 
اقتص�اد الس�وق، يظهر الفس�اد بوج�ه جديد 
يتمثل في الدخالء الذي�ن يتالعبون في النظام 
السياسي الذي ال يزال في طور التكوين من أجل 
تحدي�د قواعد جديدة للعبة تخ�دم مصالحهم.

ويس�تعمل الحكام في الدولة الريعية مداخيل 
البترول لتخفيف الضغ�ط االجتماعي وتجنب 

ضرورة المساءلة.
ومواجهة هذا الوضع تكون -حس�ب الكاتب- 
عبر إط�الق عملي�ة سياس�ية تك�رس برامج 
لمحارب�ة الفس�اد، أي برام�ج ُمصلحة لنظام 
الضبط والوظيفة العمومية، واإلدارة والمالية 
العام�ة، والنظام القضائي، ونظام البنوك، مع 

المساهمة الفعالة للمجتمع المدني.
إستراتيجية االنتقال الديمقراطي

يعالج الكاتب في ه�ذا الفصل إمكانية تحويل 
نظام ش�مولي إل�ى نظ�ام ديمقراط�ي، دون 
الم�رور بمرحل�ة انتقالي�ة. ورغ�م تأكيده أن 
التحرر السياس�ي يعد ش�رطا أساسيا فإنه ال 
يكف�ي لتحقي�ق االنتق�ال الديمقراطي.وعرج 
الكات�ب عل�ى الح�راك العرب�ي الذي ش�هدته 
العدي�د من ال�دول العربية في إطار ما يس�مى 
“الربي�ع العرب�ي”، وفي الس�ياق تس�اءل عن 
أي درس يمك�ن اس�تخالصه من أحداث 2011 

ف�ي المنطق�ة العربية؟    “اس�تعرض الكاتب 
خطت�ه إلخ�راج الب�الد م�ن أزمته�ا الحالية، 
عب�ر جملة م�ن األولويات يراه�ا أهدافا يجب 
الش�روع عاجال ف�ي تحقيقه�ا، مقترحا فتح 
ورش كبي�رة في مجاالت: إع�ادة بناء الدولة، 
وإعادة بناء المدرس�ة، وإعادة بناء االقتصاد، 
وتعزيز مكانة الكفاءات”واس�تخلص درسين 
أساس�يين: األول أن الش�عوب العربي�ة قادرة 
عل�ى تغيير أنظم�ة الحكم لكنه�ا تفتقد طرق 
إدارة التغيير. ورغم أن الحكام وضعوا أموالهم 
في جن�ة المنفى فإنهم لم يس�تفيدوا من تلك 
األم�وال بعد اإلطاح�ة بهم.وي�رى أن الحكام 
مطالب�ون بالتفكي�ر في مرحل�ة انتقالية قبل 
الوصول النفجار يكلفهم الكثير ويكلف البالد 
أكثر.وس�اق الكاتب عدة تج�ارب لدول نجحت 
في تس�يير مرحلة انتقالية على غرار ما حدث 
في بل�دان جن�وب أورب�ا: إس�بانيا والبرتغال 
واليونان.ووفق تصور الكاتب، فإن أي مرحلة 
انتقالي�ة ناجح�ة تمر حتما عب�ر ثالث مراحل 
أساس�ية هي: احتواء األزمة، وإنهاء االنتقال، 
وتوطي�د الديمقراطية. وكل مرحل�ة حدد لها 

مجموعة من الشروط لضمان نجاحها.
ورصد ثالثة أنواع لالنتقال الديمقراطي: أولها 
االنتقال الديمقراطي المتفاوض عليه، وثانيها 
االنتق�ال الممنوح من النظ�ام القائم، وثالثها 
االنتق�ال بقوة. وف�ي آخر الفص�ل تطرق إلى 
دور كل من الجيش والنخب في عملية االنتقال 

الديمقراطي.
برنامج جزائر السلم

وف�ي الفصل األخير اس�تعرض الكاتب خطته 
إلخ�راج البالد م�ن أزمتها الحالي�ة، ولتحقيق 
ذل�ك وضع جمل�ة م�ن األولويات الت�ي يراها 
أهداف�ا يج�ب الش�روع عاجال ف�ي تحقيقها. 
وفي إطار إعادة بناء المؤسس�ات اقترح فتح 
ورش كبي�رة ف�ي أربعة مجاالت، ه�ي: إعادة 
بن�اء الدول�ة، وإعادة بن�اء المدرس�ة، وإعادة 
الكف�اءات  االقتص�اد، وتعزي�ز مكان�ة  بن�اء 
الوطني�ة والتحكم في الرقمن�ة.ورأى الكاتب 
أن تحس�ين الس�لوك الف�ردي والجماعي عبر 
مكافحة مظاهر الرشوة والفساد والثراء غير 
المش�روع وغيرها من المظاه�ر الالأخالقية 
تعد ضمن األولويات.وف�ي آخر الفصل اقترح 
مجموع�ة من السياس�ات القطاعي�ة للتنمية 
في مجاالت: الزراع�ة، والصناعة، والخدمات، 
والس�ياحة، والهياكل، وطرق مواجهة الندرة 

المتوقعة للطاقة.
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      عرض/محمد ثابت

“تج�د الواليات المتحدة نفس�ها ف�ي وضع متناق�ض، فعلى مقياس 
القدرات القومية، نحن في وضع يمكننا من تحقيق أهدافنا وتش�كيل 
الش�ؤون الدولية. مع ذلك نرى في أنح�اء العالم اضطرابا وصراعا لم 
تواجه الواليات المتحدة سلس�لة أزمات أكث�ر منه تنوعا وتعقيدا منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية”.بهذه العبارة لهنري كيس�نجر يس�تهل 
المؤلف�ون الكت�اب الذي يع�د وثيقة اش�ترك في وضعها عش�رة من 
الخبراء المخضرمين في السياسة األميركية.يتكون الكتاب من عشرة 
فصول تناقش كلها س�ؤالين رئيس�ين: أوال: ما المشكالت السياسية 
والتنظيمي�ة، والتحدي�ات المالية والدبلوماس�ية طويل�ة المدى التي 
سيواجهها الرئيس األميركي القادم وكبار مسؤولي الواليات المتحدة 
ف�ي 2017 وما يليها؟ ثاني�ا: ماهي الخيارات المتاح�ة أمام الواليات 

المتحدة للتعاطي مع عالم اليوم والغد سريع التغير؟
القضاء على التوازن

الش�ك أن ارتب�اط السياس�ة األميركي�ة بما يح�دث ح�ول العالم من 
تطورات وأحداث يجعل من محاولة استشراف تحركاتها المستقبلية 
تج�اه العال�م عموم�ا، ودول المنطقة العربي�ة خصوصا، أم�را بالغ 
األهمية. فما تعتبره واش�نطن أمنا قومي�ا ومصالح عليا، قد ينعكس 

على اتزان المنطقة وأرواح سكانها.
ويقرر الكتاب أن في عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية كان الش�رق 
األوس�ط أكث�ر توازنا فالعراق وإي�ران كانا يحتوي�ان بعضهما جيدا، 

وفي أدنى حاالت االحتياج لتدخل الواليات المتحدة.
في المقابل كانت واشنطن ال تحتاج جهدا كبيرا للحفاظ على التوازن 
بين العرب وإسرائيل. لكن اجتياح العراق للكويت 1991 ورط الواليات 
المتح�دة في المنطق�ة، ثم جاء اجتي�اح أميركا للع�راق 2003 ليدمر 
الت�وازن العراق�ي اإليراني، ولم يع�د هناك أي ت�وازن إقليمي لتدعمه 
واش�نطن.ظهرت ث�ورة االتصاالت لتض�خ القوة في ال�دول واألفراد 
على حد س�واء، فبالرغم من تطور أجهزة األمن واستحداثها لوسائل 
وأدوات جدي�دة لتعقب ووأد جماع�ات المتطرفين، فإن المتش�ددين 
أصبح بإمكانهم نشر أيدولوجياتهم بسهولة، وتجنيد األتباع وتنسيق 
الهجمات.ويؤك�د المؤلف�ون -ف�ي الفص�ل الثاني- أنه رغ�م امتالك 
واش�نطن ألضخم اقتصاد عالمي وبقائه�ا كذلك لعقدين قادمين على 
األقل، فإن البيئة التي تتحرك فيها قد تغيرت، فوجود الصين كمنافس 
كبير على س�احة االقتصاد يدفع بالواليات المتحدة لمواجهة خيارات 
االحت�واء أو المواجهة.ف�مصال�ح الصي�ن االقتصادي�ة أصبحت ذات 
طاب�ع عالمي كما اتس�عت اهتماماتها األمنية في الوقت الذي تتس�ع 
في�ه أيضا عالقاته�ا االقتصادية م�ع الواليات المتح�دة، فالصادرات 
األميركية للصين تقدر ب�278 مليار دوالر في حين تصل الواردات من 
الصين إلى 422 مليار دوالر، مما يضع أعباء إضافية على متخذ القرار 

وواضع السياسات.
يف�رض نم�و الق�وة العس�كرية الصينية تهدي�دات خطي�رة لحيوية 

دور أميركا كش�ريك أمني للدول المجاورة للصي�ن كاليابان، وكوريا 
الجنوبي�ة، وأس�تراليا، والفلبين، وتاي�وان، وبقي�ة دول اإلقليم، كما 
يق�ول المؤلفون ف�ي الفصل الثالث. وتناقش الدراس�ات العس�كرية 
الصيني�ة كيفي�ة خوض حرب إقليمي�ة ضد خصم يمتل�ك تكنولوجيا 

ن متفوق�ة كالوالي�ات المتح�دة. ويدرس  لمحلل�و ا
الصينيون -بعناية- العمليات العسكرية 
األميركية في محاولة لمعرفة مواضع 
الضعف ووضع الخطط الستغاللها في 

أي مواجهات قد تحدث.
داعش وخيارات واشنطن

يكش�ف الكت�اب ف�ي الفص�ل الراب�ع 
عن مدى ذه�ول ومفاجأة واش�نطن 
والعال�م من الظهور الس�ريع لداعش 
وانتش�ارها وفتحها -على حد تعبير 
وش�رقي  الع�راق  لغرب�ي  الكت�اب- 
س�وريا في 2014، ومدى م�ا تمثله 
تل�ك الظاه�رة م�ن تهدي�د للواليات 
واش�نطن  خي�ارات  ث�م  المتح�دة، 
بالط�رق  س�واء  داع�ش  لهزيم�ة 
العس�كرية أو بدع�م القبائ�ل ف�ي 
المعتدلة في  الع�راق والمعارض�ة 
سوريا.ثم يطرح المؤلفون مسألة 
هامة تشغل الساس�ة األميركيين 
وخصوص�ا المحافظي�ن منه�م، 
بي�ن  الموازن�ة  مس�ألة  وه�ي 
الحري�ات المدنية واألم�ن، فبعد 
تس�ريبات “س�نودن” الش�هيرة 
األصوات  تعال�ت  )ويكيليكس(، 
بسحب التفويضات التي منحها 
الشعب األميركي للسلطات بعد 

أحداث سبتمبر 2001.
واش�نطن  امت�الك  “رغ�م      
ألضخم اقتصاد عالمي وبقائها 

كذلك لعقدي�ن قادمين على األقل، فإن البيئة التي تتحرك فيها 
ق�د تغيرت، فوجود الصين كمنافس كبير على س�احة االقتصاد يدفع 

بالواليات المتحدة لمواجهة خيارات االحتواء أو المواجهة”
ويصبح التحدي أمام واشنطن هو االختيار بين تأييد الحقوق المدنية 

على حساب األمن أم العكس؟
عل�ى نفس النس�ق -في الفص�ل الخام�س- يتواصل ج�دال األمن أم 
الخصوصي�ة حيث يوضح المؤلفون كيف خس�ر العالم ما ال يقل عن 
345 مليار دوالر نتيجة الهجمات اإللكترونية على شبكات الكمبيوتر 

وضياع حقوق الملكية الفكرية.

ومع زيادة عدد مس�تخدمي اإلنترنت إلى ثالثة مليارات شخص حول 
العالم، ب�رزت تحديات هامة أمام اإلدارة القادمة لوضع آليات لتعزيز 
ق�وة الواليات المتحدة وتقلي�ل الثغرات، مع وض�ع الحلول المقبولة 
لحفظ الحريات الش�خصية للمس�تخدمين وتوفير األمن المعلوماتي 
ف�ي ذات الوقت.بع�د اس�تعراض مس�ألة التغير المناخ�ي في الفصل 
الس�ادس واتفاقي�ات الكربون والعم�ل الجماعي 
لتقلي�ل  الدول�ي 
وم�دى  االنبعاث�ات، 
تأثير ذلك على القدرة 
واإلنتاجية  الصناعية 
المتح�دة،  للوالي�ات 
الحقيق�ي  والظه�ور 
المناخي�ة  للتغي�رات 
وص�دق التوقعات التي 
س�ابقا،  عنها  تحدث�ت 
إل�ى  الكت�اب  ينتق�ل 
الفصل الس�ابع ليناقش 
تفرضها  الت�ي  األخطار 
ف�ي  روس�يا  تح�ركات 
األوروب�ي  اإلقلي�م 
وانعكاسات ضمها لشبه 
وغ�زو  الق�رم  جزي�رة 
ش�رق أوكرانيا، وخيارات 
التعام�ل  ف�ي  واش�نطن 
مع التوس�ع الروسي، هل 
بالمواجهة أم بترك المسألة 

لألوروبيين لحلها؟
المؤلف�ون  يط�رح  كم�ا 
بم�دى  تتعل�ق  إش�كالية 
االقتصادية،  األزم�ات  تأثير 
واحتم�االت تف�كك االتح�اد 
األوروب�ي وتعث�ر معدل نمو 
األوروبية  االقتصادات  بعض 

القوية كفرنسا.
الكت�اب م�ا تواجهه واش�نطن وف�ي الفص�ل الثام�ن يعرض 

في ش�رق آس�يا، فالنمو العس�كري واالقتصادي الصيني، وتورطها 
في س�رقة الملكي�ة الفكرية إلكترونيا، ورفضها نبذ اس�تخدام القوة 
العس�كرية كآلية لحل مشكلة تايوان، ومطالباتها اإلقليمية التي تؤثر 
عل�ى العديد من جيرانها بما في ذلك حلفاء الواليات المتحدة، كل ذلك 

يعرض واشنطن لتحديات خطيرة.
فرغم أن الواليات المتحدة لم تتخذ حتى اآلن أي إجراء ضد مش�كالت 
الس�يادة هذه، فإن اإلدارة األميركية القادمة ال بد أن تردع الصين عن 

استخدام الترهيب واإلكراه أو القوة في تسوية هذه الخالفات.
ويقول المؤلفون إنه في حال تصاعدت حدة تلك الخالفات وتحولت إلى 
مواجهة عس�كرية بين الصين واليابان أو الفلبين، فقد تجد واشنطن 
نفسها في صراع مباشر ضد الصين. في تلك المنطقة األسرع نموا في 
العال�م والتي تقدم أكبر فرصة للمصدرين والمس�تثمرين األميركيين 

وال يريد أحد أن تشتعل بحرب كما حدث في السابق.
نزاعات الشرق األوسط

ينتق�ل الكتاب إلى الفصل التاس�ع، الصراع اإلس�رائيلي الفلس�طيني 
والث�ورة اإليرانية وأحداث س�بتمبر والحرب في أفغانس�تان والعراق 
وظه�ور داع�ش، وكلها أح�داث تركت انطباع�ا عميقا لدى الش�عب 
األميركي، جاعلة هذا اإلقليم بالذات، األبرز في السياس�ات األميركية 
لربع القرن الماضي.      “المرحلة القادمة قد تضع أولوية القضاء على 
داعش قبل إزاحة األسد من الحكم. وخيارات تدخل واشنطن عسكريا 
ق�د تحبذها ال�دول الحليفة ف�ي المنطق�ة، ولكن قد تس�تغلها إيران 
وروس�يا في توريط واش�نطن في فيتنام جديدة”هذا األمر سيستمر 
نظرا ألن النزاعات في أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا واليمن 
وليبيا، تبدو مؤهلة لالس�تمرار لسنوات قادمة. ويتوقع المؤلفون أن 
تنتهي داعش كقوة ظاهرة في العراق وتنتقل إلى العمل السري بنهاية 
عام 2016، لكنها س�تظل قوة رئيس�ة في سوريا.ويرى المؤلفون أن 
المرحلة القادمة قد تضع أولوية القضاء على داعش قبل إزاحة األسد 
من الحكم، فالصراع السوري أشعل العدائية بين المذاهب وسيتصاعد 
ذل�ك الع�داء. وخي�ارات تدخل واش�نطن عس�كريا قد تحبذه�ا الدول 
الحليف�ة ف�ي المنطقة، ولكن قد تس�تغلها إيران وروس�يا الداعمتان 

للنظام السوري في توريط الواليات المتحدة في فيتنام جديدة.
بقاء الوضع الفلسطيني

التس�وية العربية اإلس�رائيلية كما يعرضها المؤلف�ون تخضع لثالثة 
حل�ول، ح�ل الدولتين وحل الدول�ة الواحدة والثالث ه�و بقاء الوضع 
الراهن، ويرى الكتاب أن الحل الثالث هو األقرب لالستمرار في الفترة 

المقبلة نظرا لرفض الطرفين للحلين األولين، كل من ناحيته.
في النهاي�ة يضع المؤلفون توصياتهم ل�إلدارة القادمة للتعاطي مع 
ما س�بق طرحه من مش�كالت، فواش�نطن ال بد أن تضع نظاما دوليا 
يقوم على قواعد ومعايير محددة، خصوصا في المجاالت المستحدثة 
مثل إدارة المناخ والفض�اء اإللكتروني. والواليات المتحدة هي حجر 
الزاوي�ة ف�ي أي نظام دول�ي، والتحديات تأتي من ال�دول القوية التي 
تع�ارض تل�ك القواعد وأيضا م�ن ال�دول الضعيفة التي ال تس�تطيع 
فرضه�ا. ه�ذه التحديات تحتاج إلى المعالج�ة وال يكفي التركيز على 
الدفاع والردع فقط، بل تحت�اج الواليات المتحدة إلى مواكبة التطور 
والنمو المتزايد لقدرة الجماعات واألفراد.“اإلدارة األميركية القادمة 
ف�ي حاجة للجمع بي�ن المعايير والمؤسس�ات الدفاعي�ة الموجودة، 
وبين خلق مؤسسات جديدة وإعادة بناء الدول الممزقة ووضع قواعد 
جديدة للس�لوك الدول�ي وتوفير الم�وارد الالزمة لمثل ه�ذه األجندة 

اإليجابية”.

خيارات أمريكا يف عالـم مضطرب

في كتاب جزائر األمل تناول رئيس حكومة الجزائر األسبق أحمد بن بيتور جذور األزمة السياسية واالقتصادية التي تعرفها بالده، 
ويستعرض في خمسة فصول مسار األزمة، وأسبابها، وسبل الخروج منها.

ويعتق����د الكات����ب ب����أن “الجزائر تمر اليوم بمرحلة صعبة ومليئة بالمفارقات والتناقضات”، فالبالد -في رأيه- “لم تكن في يوم من 
األيام تتمتع بقدرات وإمكانات أفضل مما كانت عليه في السنوات السابقة؛ ثروات طبيعية زراعية وطاقة هائلة، ونمو ديموغرافي 

متحكم فيه، 



تحتفظ الس�يدة أم سالم “65” سنة ،بالعديد 
من “الحاجيات”، كما أسمتها، في “صندوق 
ذكرياتها”؛ إذ يضم ثوبا ووس�ادة وش�االت 
مطرزة إلى جانب مناديل القماش والمش�ط 

الخاص بوالدتها وبعض األواني النحاسية.
أم س�الم رفض�ت “التفريط بتل�ك األدوات”، 
وفق قولها؛ ألنها تس�ر العين وتدخل الفرح 

إلى قلبها عندما تنظر إليها.
يأخذ الحنين أم سالم لالطالع على محتويات 
الصندوق بين الحين واآلخر، وال تتردد بجمع 
أبنائه�ا وأحفادها حول ه�ذا الصندوق للبدء 
بسرد قصص ومواقف حول كل قطعة، لتعلو 
جراءها أصوات القهقهات والضحك، وتتناثر 

الدموع تارة أخرى.
وتوص�ي الجدة أبناءه�ا وأحفادها بضرورة 
المحافظة عل�ى هذا الصندوق بع�د وفاتها، 
وتق�ول “أح�ث أبنائ�ي دائما عل�ى ضرورة 
وجود مثل هذا الصندوق في منزل كل منهم، 
فلدين�ا أش�ياء عدي�دة تتح�ول لذكريات في 

المستقبل”.
جميلة هي الذكريات، لدى كثيرين، مهما كانت 
حزينة أو مفرحة، يحتفظون بأدوات وصور 

وغيرها مما يجعلهم يعودون الماضي.
العديد من األش�خاص يلج�أون لتوثيق هذه 
الذكريات واس�تدامتها من خالل جمعها في 
“صندوق الذكريات” منه�ا قصاصات ورق، 
هدي�ة، أوراق ش�جر، تراب، ثوب، مس�بحة، 
ربما مشبك ش�عر، مبخرة صغيرة، وغيرها 
الكثير من المقتنيات التي تعود لسنين مضت 
بأحداثه�ا وقصصها المختلف�ة، يحتفظون 
به�ا للرجوع لها بين الحي�ن واآلخر والتأمل 
بذكرياتها الت�ي تكتمل بالحدي�ث عنها أمام 

اآلخرين.
وف�ي ه�ذا الس�ياق، يش�ير اختصاصي علم 
النفس د. عامر الش�يخ، إلى أن اإلنس�ان يمر 
بمجموعة خبرات س�ارة وسيئة في حياته، 
ويرغ�ب بنق�ل الخب�رات الس�ارة لألجي�ال 
الالحق�ة، فكبي�ر الس�ن ي�رى تج�دد حياته 
بأبنائ�ه، فالبح�ث عن االس�تمرارية والبقاء 

وحب التمسك بالحياة آلخر اللحظات.
ويضي�ف “م�ن المتع�ارف علي�ه أن اآلباء ال 

يحبون أن يروا أحدا أفضل من أبنائهم، حتى 
لو تفوق عليه ويضحي بكل شيء من أجله”، 
متابع�ا “م�ا دالل�ة االحتف�اظ بالمقتني�ات 
القديم�ة، إال محاول�ة لنق�ل وتجدي�د الفرح 
والنجاح، وال يحتفظ إال بما يعز عليه ألبنائه 

وأحفاده”.
ويوضح الشيخ “ال يحتفظ الشخص باألشياء 
التي تحمل خبرات فاشلة لديه، كونه ال يرغب 
بنقله�ا ألبنائه وتعي�د في ذاكرت�ه المواقف 
السيئة وتكثر التساؤالت حولها، فأي إنسان 
يح�ب أن يغ�رد في عال�م النج�اح خصوصا 
للمقربين منه، فحتى لو كان النجاح متوسطا 

يبالغ في استعراضه أمام اآلخرين”.
وعن الحاج أبو رمزي فلديه مقتنيات قديمة 

من مسبحة وس�اعة قديمة ورثها عن والده 
جمعه�ا في صن�دوق حديدي كبي�ر الحجم، 
وما يزال يستخدمها حتى هذا اليوم، وأوصى 
أبناءه بالحفاظ عليها بعد رحيله، وشدد على 

ضرورة توريثها لألحفاد.
يقول أبو رمزي “يستغرب أبنائي الهتمامي 
بهذه األش�ياء، فهم ال يعرفون قيمتها وماذا 
تعني لي، فهي جزء من الماضي بحلوه ومره، 
حتى لو كانت قديمة التصميم، وأتمنى منهم 
أال يحتفظوا بها فقط وإنما أن يستخدموها 

بعد موتي”.
من جانب�ه، يرى استش�اري عل�م االجتماع 
األس�ري مفيد س�رحان، أن األج�داد واآلباء 
لديهم حرص كبير على التواصل مع أبنائهم 

الط�رق  ب�كل  عام�ة  بص�ورة  وأحفاده�م 
المتاحة، ونقل تجاربهم إليهم، وكذلك رغبة 
ف�ي التوفير المادي عليهم، وأيضا اعتقادهم 
بأن ما كانوا عليه م�ن عادات وتقاليد أفضل 

بكثير ألبنائهم وأحفادهم.
في ه�ذا األم�ر الكثير من اإليجابي�ات، وفق 
س�رحان، منه�ا إدام�ة ورب�ط األجي�ال مع 
بعضه�ا بعض�ا، بحس�ب س�رحان، ونق�ل 
الخب�رات والتج�ارب وأيض�ا الحف�اظ على 
الم�وروث االجتماع�ي والت�راث، وتعري�ف 
األجيال الالحقة به، واألصل أن يتعامل األبناء 
واألحف�اد بإيجابي�ة حتى لو ش�عروا أنها ال 
تناسبهم من حيث العمر الزمني، وما استجد 

في المجتمع من عادات.
وي�رى أنه م�ن الجميل لكل أس�رة ممتدة أن 

تحتف�ظ 

بالمقتني�ات  س�واء  تراثه�ا  م�ن  بش�يء 
عليه�ا  يطل�ع  وأن  التح�ف،  أو  الش�خصية 
األحف�اد، كم�ا يدعو إل�ى التعامل م�ع هذه 
األم�ور بإيجابي�ة، فكما تدي�ن تدان.وتصف 
نوال صبري صندوق ذكرياتها بقولها “بدأت 
بجم�ع أغراض الصندوق من�ذ والدة طفلتي 
األولى، منها الزين�ة والعلب والهدايا وبعض 
من غياراتها التي قمت بتطريز اسمها عليها، 
إلى جانب أول صابونة اغتس�لت بها ابنتي”.

بينما يحتوي صندوق ذكريات مها س�لطان 
)28 عاما( على مجموعة من رسائل زوجها 
أيام الخطوبة، وعطر، وأول نظارة شمس�ية 
اشترتها من سوق شعبي، إلى جانب شموع 
بأشكال مختلفة جمعتها قبل الزواج وبعده”.

وتش�اركها الكالم الموظفة خل�ود العبيدي 
)33 عام�ا(، وتق�ول “صندوق�ي في�ه دفتر 
رس�م من أيام المراهقة وإكسسوارات 
الطفولة والصقات باربي وكروت 
معاي�دة م�ن صديقات�ي ودفتر 
قديم فيه بعض من الشخابيط، 
ف�ي  الصديق�ات  ورس�ائل 
المراحل الدراسية وصور في 
يرى  جانبه،  الجامعة”.م�ن 
خبير التراث كمال لطيف ، أن 
بأغراضهم  الكب�ار  احتفاظ 
إيجابي�ات  ل�ه  الش�خصية، 
أهمها المحافظة على التراث 
واس�تذكاره، فضال ع�ن إعادة 
التدوير للمقتنيات، منوها إلى أن 
كثيرين يغفلون هذا األمر فيلقون 
بأغراضهم في “حاويات القمامة” 
مع أنه قد تحتاجها األسرة فيما بعد، 

السيما أنها قد تصلح للصغار.
كما يش�يرلطيف إلى أن رغب�ة الكبار 
في أن يس�تعمل أحفادهم مقتنياتهم 
تنطلق من محبتهم ألبنائهم وأحفادهم 
م�ن جه�ة وم�ن جه�ة أخ�رى رغبة 
ف�ي اس�ترجاع الذكريات وم�لء وقت 

الفراغ.
ويش�يد لطيف بقيام الكبار باالحتفاظ 
بأغراضه�م ألن ذلك دليل عل�ى التوفير، 
وه�ذا ب�دوره يس�هم ف�ي تكري�س فكرة 
المحافظ�ة على المقتنيات الس�يما األصيلة 

التي تشجع القيم المجتمعية وتثبتها.

المستقبل العراقي / هيفاء احمد
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  يعان�ي العراق منذ العام 1978 اختالال كبيرا في توازنه 
الس�كاني، لتتضاعف أعداد النساء مقابل أعداد الرجال، 
الذي�ن كان�وا وق�ودا لح�روب اس�تمرت لثالث�ة عقود. 
ويصاحب الخلل في التركيبة الس�كانية، انهيار معادلة 
الت�وازن االجتماع�ي، القائمة على تف�اوت طبيعي بين 

أعداد الذكور واإلناث.
ووفق إحصائيات فان نسبة النساء العوانس في العراق 
تزي�د على %30 وتنحصر بصورة رئيس�ية بين الفتيات 
اللوات�ي يش�عرن ان�ه يتوج�ب عليهن االنتظ�ار طويال 

لتحقيق أمنية الزواج وتكوين أسرة.
وعل�ى رغ�م ان إحصائي�ات عراقي�ة تفي�د ان س�نوات 
الح�رب 1980 � 1988 خلف�ت م�ا يق�رب م�ن ملي�ون 
أرمل�ة، اال ان الباحث االجتماعي كريم ش�نتاف يرى ان 
االع�داد الحالية تتج�اوز هذا الرقم الس�يما بع�د العام 
2003 حي�ث اس�تهلكت الح�رب األهلية التي اس�تمرت 
ما يقارب الخمس س�نوات الطاقات البش�رية العراقية 
السيما الرجال. ويضيف “ ان هذا يفسر بالتأكيد السبب 
الرئيس لزيادة نس�بة العنوس�ة في الع�راق التي كانت 
منخفض�ة جدا حت�ى نهاية الس�بعينيات. أما اآلن وبعد 
ان الق�ت الحرب أوزاره�ا فان صعوبة ال�زواج لعوامل 
مادية واجتماعية يفاقم من اعداد النس�اء العازبات، بل 

والرجال العازبين أيضا.
ويرى ش�نتاف في بحث ل�ه ان إحصائي�ة أجراها العام 
2009 بي�ن حوال�ي خمس�ين ام�رأة عانس، أف�ادت ان 
المشكلة االقتصادية تمثل السبب األول في العزوف عن 
ال�زواج، تأتي بعدها العوام�ل االجتماعية مثل العادات 

والتقاليد.
وم�ا بين عانس وأرملة يزداد العدد بصورة دراماتيكية 

مقارنة بالرجال. ويرجع احمد حسين وهو شاب تخرج 
م�ن الجامع�ة المس�تنصرية الع�ام 2006 عزوف�ه عن 

ال�زواج الى المغ�االة في الطلبات م�ن أثاث وحفل 
زفاف ومه�ر. ويتابع بألم”تخليت عن حلمي 

في االقت�ران بزميلة ل�ي حين أدركت 
أنن�ي ال أس�تطيع توفي�ر الش�روط 

المطلوب�ة.” ويق�ول حس�ين ان 
فتاته تزوجت من رجل يكبرها 

سنا بكثير ألنه غني.
حلم الهجرة يؤجل مشاريع 

الزواج
وف�ي األعوام بع�د العام 

حل�م  كان   2003
العراق�ي  الش�باب 

لين�درج  الهج�رة، 
ال�زوج  مش�روع 
في اس�فل القائمة 
االهتمام�ات  م�ن 

واألمنيات.
الش�باب  وحت�ى 

يتابع  المتمكن مادي�ا – 
لفتة -، يفضل ان يستثمر 
ما بحوزته للهجرة من 
أصبح  الع�راق، حي�ث 

الس�فر ال�ى أوربا الش�غل 
الشاغل الشاغل لكثيرين.

العراقي�ون  وبينم�ا يس�مى 
العان�س  الم�رأة 

ب”البائ�رة” وهو 

تعبير مش�تق أصال من األرض 
“البائر” أي غي�ر الصالحة للزراعة اال 
ان هذا المصطلح ال يطلق على الش�اب 

الذي تأخر في االقتران بشريكة العمر.
وال يش�عر المجتم�ع العراق�ي بالعي�ب م�ن تأخره في 
ال�زواج، لك�ن ينظر إلى عنوس�ة المرأة عل�ى أنها عيب 
كبير، وغالبا ما تختلق الش�ائعات حول أسباب عدم 

زواجها.
ابتسام منهل عيسى، موظفة في مصرف الرافدين 
كان�ت صريح�ة ف�ي الق�ول أنه�ا تأخ�رت 
كثيرا في الزواج وهي في س�ن الخامس�ة 
واألربعين بس�بب العرف العش�ائري حيث 
منعوه�ا أوالد عمومتها من ال�زواج المبكر 
وفق قاعدة ما يسمى بالنهوة. وتتابع “كل من 
يتقدم لي يرفض ولم يجرأ أحد منهم على الزواج 
مني، حت�ى توفرت الظ�روف المالئمة بع�د تعييني 

لالقتران من زميل لي في العمل”.
وتع�زي بهيج�ة عبد الواحد الس�المي تأخرها 
في ال�زواج غال�ى اس�تمرارها في دراس�تها 
لنيل ش�هادة الدكتوراه. لكنها تعترف ان نسبة 
العنوس�ة بين العراقي�ات كبيرة. وعل�ى رغم ان 
الس�المي نالت الدكتوراه لكنها لم تفصح عن مشروع 
قريب لل�زواج وكان جوابها.. الله كريم.وتبلغ مش�كلة 
العزوف عن الزواج في أقصى حاالت تأزمها حين ترتبط 
العوام�ل االجتماعي�ة باألس�باب الصحية ف�ي مجتمع 

مازال بعيدا عن معالجة مشاكله بصورة علمية.

العقد المستحكمة
و فري�ال محم�د كاظم، مث�ال على العقد المس�تحكمة 
ف�ي المجتمع، حي�ث يعود عدم زواجها ال�ى “ الوراثة” 
الموج�ودة في العائلة فكل اخواته�ا المتزوجات أنجبن 
أطف�اال معاقين “ منغول “. وهذا ادى الى عزوف الكثير 

من الرجال عن التقدم لها.
وح�ول امكانية إج�راء فحص طبي للتأك�د من حقيقة 
األمر قالت أنها أجرته مرة واحدة مع رجل تقدم للزواج 
منها واثبت التحليل عدم التطابق بين فصائل الدم. وبعد 
ذلك لم تسعى فريال ألي تحليل طبي من رجل آخر بسبب 
الخوف الذي دب في قلبها ليحولها إلى امرأة يائسة من 

إجراء أي فحص آخر خوفا من النتائج السلبية.
اإلعالم العراقي.. مقصر

يق�ول الباحث االجتماعي ش�نتاف ان اإلع�الم العراقي 
ال�ذي ف�ي اغلب�ه واجه�ة ألجندة سياس�ية يفتق�ر الى 

البرامج االجتماعية التي تعالج هذه الظواهر.
ويضرب ش�نتاف مثال ليقول : االنفتاح اإلعالمي الكبير 
في العراق وتزايد االهتمام بشبكات التواصل االجتماعي 
وظه�ور مسلس�الت تلفزيوني�ة وأفالم، تجعل ش�باب 
الع�راق يعيش عالما رقمي�ا متخيال يبعده ع�ن الواقع. 
ويتاب�ع : انه االنفص�ام بعينه، فالش�باب يعيش أحالم 
العيش في القص�ور والحب الرقمي والمرأة التي ال يجد 
لها مثيال على ارض الواقع. وهو يرى ان بإمكان الشاب 

إرض�اء الغريزة من دون زواج عب�ر العالقات العاطفية 
الرقمية واألفالم اإلباحية في الميديا.

وتبلغ أسعار مساكن اإليجار أرقاما فلكية، بعدما عزف 
اغلب الش�باب عن العادة االيجابية المتبعة منذ عشرات 
الس�نين في العراق وهي الس�كن مع األه�ل. ولعل هذا 
اح�دى تأثي�رات الن�ت والمسلس�الت المدبلج�ة الت�ي 
تزرع في ذات الش�اب سلوكيات ارس�تقراطية، فيتخيل 
الواقع مثل نس�خة مطابقة لما يعيشه في المسلسالت 

واألفالم.
وبحس�ب ش�نتاف ف�ان تواف�ر ف�رص العمل س�يخلق 
اس�تقرارا نفس�يا يحفز الرجال والنس�اء على الزواج.

ويحذر عراقي�ون من النخب المثقف�ة دار معهم حديث 
مش�اكل الزواج، من اإلخالل بتقاليد المجتمع وأخالقه 
العامة، ويرون ان األس�رة هي المؤسس�ة العمود التي 

يرتكز عليها االستقرار االجتماعي.
ويتف�ق الجمي�ع على ان�ه يتوج�ب ان البدء بمش�اريع 
اجتماعية كبيرة تمكن الش�باب م�ن إيجاد فرص العمل 
التي هي الخطوة األولى في طريق بناء الشاب لألسرة.

تمويل مشاريع الزواج
تق�ول الدكتورة كاتري�ن ميخائيل الناش�طة في مجال 
حقوق االنس�ان في بحث لها : كن�ت طالبة في جامعة 
الموص�ل ف�ي بداي�ة الس�بعينات وكانت نس�بة االناث 
%33 في جامعتي و نس�بة المحجبات %3 وكان ينظر 
الى هذه القضية كمس�ألة طبيعية جدا، فتنال المحجبة 
كل االحت�رام ولي�س من يضغ�ط عليها بن�زع او ارتداء 
الحجاب. ولم تتفنن في حينها بلبس الحجاب كما تعمل 
اليوم الش�ابة العراقي�ة , ليس موضوع�ي هو الحجاب 
لكن وج�ود الحج�اب هو دلي�ل التخوف من العنوس�ة 
لدى الش�ابة العراقية باالضافة الى وجود عوامل اخرى 
س�اذكرها الحق�ا. وقد ش�جعني اليوم منظر وس�لوك 

الشابة العراقية ألبحث عن هذا الموضوع.
وترى ميخائيل الحل في ايجاد سوق خيري يقوم بايجاد 
مصادر لتمويل العوائل ذات الدخل المحدود وتقديم منح 
للشابات والش�باب لتش�جيعهم على الزواج. ومفاتحة 
المراجع الدينية لتمويل هذا الصندوق من دخل المراجع 
الدينية الن كل الديانات السماوية تبارك الزواج وتكوين 
العائل�ة والتثقي�ف بع�دم المبالغ�ة بمصاري�ف الزواج 

والمظاهر غير المجدية. 
البذخ

اما فاهم حس�ين وهو مدرس ويمتل�ك دكانا لتجهيزات 
األع�راس، فيرى الس�بب المجتمعي عامال اساس�ا في 
طغيان العنوس�ة، من ذل�ك تقاليد الب�ذخ والتباهي في 

اإلنفاق على حفالت الزواج وشروط السكن المستقل.
ويضي�ف ان تعقيد الزواج، وع�زوف البعض عن الزواج 
م�ن االرملة ي�ؤدي الى عالقة متس�ترة مما ي�ؤدي الى 
وق�وع المرآة العانس او األرملة ضحية اإلش�اعات التي 

تلوكها األلسن.
وم�ا يجدر ذكره ان بعض الحكومات المحلية دأبت على 
تنظيم حفالت زواج جماعية. وهي على ندرتها ساهمت 

في بلورة فكرة تعاون جمعية. 
عل�ى ان البعض ينادي بض�رورة تع�دد الزوجات، لحل 
مشكلة العنوس�ة بين كال الجنسين، لكن كثيرين يرون 
انها فكرة غي�ر عصرية وتصنف كفك�رة رجعية تصب 

في خانة العبودية.

العنوسة .. نساء يأملن الزواج ورجال يعانون
        المس����تقبل العراقي/ محمد الربيعي
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ال  الحدودي�ة  الدعام�ات  أن  ري�ب  ال 
تمتل�ك الق�درة عل�ى احتج�از المكام�ن 
النفطية بخط�وط الط�ول والعرض في 
رقعة مرس�ومة على الخرائ�ط الورقية، 
وال ق�درة لها على إخضاعه�ا أو التحكم 
بها. فالحدود المقامة على سطح األرض 
أش�به بالجس�ور والقناطر المتش�ابكة 
فوق بحر عظي�م مترامي األطرف يتألف 
من كميات هائلة م�ن المواد المنصهرة، 
والغازات الطبيعية المضغوطة، والسوائل 
البترولية المنس�ابة ف�ي كل االتجاهات. 
م�ن هنا لج�أت البل�دان المتج�اورة إلى 
التش�ريعات واألع�راف الدولي�ة النافدة 
لكي تضمن حقوقه�ا وتصون مواردها، 
م�ن دون أن تقحم ش�عبها ف�ي دوامات 
النزاعات الس�يادية، وم�ن دون أن ترمي 
نفس�ها في حلب�ة الصراع�ات اإلقليمية 

االستنزافية العقيمة.

أصل الحكاية
ل�و عدن�ا قلي�ا إل�ى ال�وراء لوجدنا 
أن الحق�ول األمريكي�ة الصغي�رة، الت�ي 
اكتشفوها في حقبة الثاثينات من القرن 
الماض�ي كان�ت في ح�دود المس�احات 
محي�ط  ف�ي  أو  الضيق�ة.  المنزلي�ة 
المقاطع�ات الزراعي�ة المملوكة لبعض 
األثري�اء، ولم�ا كان�ت ح�دود الملكيات 
األمريكية  التش�ريعات  الش�خصية ف�ي 
القديم�ة تمتد لتش�مل كل م�ا يقع تحت 
طبق�ات األرض من مع�ادن ومواد، فإن 
المقاطع�ات  بي�ن  التنافس�ي  التهاف�ت 
المتجاورة هو المؤشر العملي المتسارع 
في اس�تخراج أكبر ما يمكن اس�تخراجه 
م�ن باط�ن األرض ف�ي غض�ون فترات 
زمنية قياس�ية. آخذين بنظر االعتبار أن 
الخ�واص الجيولوجي�ة والجيوفيزيائية 
ال تتجم�ع في بقعة مح�ددة، وإنما تمتد 
لمس�افات بعي�دة ومس�احات شاس�عة 
تتساوى فيها الضغوط، التي تعد بمثابة 
المح�رك الطبيع�ي الازم لتدف�ق النفط 
نح�و الس�طح، وبالتال�ي ف�إن أي ج�زء 
يتعرض للس�حب من اجل إنت�اج كميات 
كبيرة سيكون على حساب بقية األجزاء 
غي�ر المنتج�ة، ما يعن�ي هج�رة المواد 
المقاط�ع  أو  المقط�ع  نح�و  النفطي�ة 
المنتج�ة. بمعنى آخ�ر إن قانون األواني 
المس�تطرقة هو الذي يتحكم بس�رعات 
تدف�ق الم�واد النفطية من م�كان آلخر. 
األم�ر ال�ذي خل�ق حال�ة فوضوي�ة بين 
المتنافس�ين والمتهافتي�ن على الثروات 
النفطية الُمس�تخرجة من باطن األرض. 
ث�م تصاع�دت وتي�رة الفوض�ى لتتحول 
إل�ى نزاعات مس�لحة ومواجهات مميتة 
م�رة  أول  فظه�رت  المتنافس�ين،  بي�ن 
األع�راف والتش�ريعات  مجموع�ة م�ن 
االرتجالي�ة لف�ض النزاع�ات المتجددة، 
لكنها لم تكن قادرة على حسمها نهائياً، 
خصوصا بعدما توسعت دوائر النزاعات 

األمريكي�ة  الوالي�ات  لتش�مل  النفطي�ة 
والبل�دان القريب�ة منه�ا. ول�م تس�تقر 
المحلي�ة  التش�ريعات  عل�ى  األوض�اع 
الضعيفة حتى ج�اء اليوم الذي اضطرت 
في�ه البل�دان النفطي�ة إلى االتف�اق على 
قواع�د ملزم�ة التطبيق، ترس�م ضوابط 
اإلنتاج م�ن الحقول المش�تركة، وتضع 
القيود الازم�ة للمحافظ�ة على حقوق 
الغي�ر، وع�دم التج�اوز عليه�ا. فحملت 
 ،)Unification( اس�م اتفاقي�ة التوحي�د
الت�ي تناول�ت األس�س العادل�ة ل�إدارة 
المش�تركة، وتناول�ت ضواب�ط اإلنت�اج 
المعتم�دة على حجم المخ�زون النفطي 
في كل جانب م�ن الجوانب التي تحددها 
والمجس�ات  الجيولوجي�ة  المس�وحات 
الجيوفيزيائي�ة، حت�ى اس�تقرت األمور 
على تطبيق�ات األح�كام العادلة المتفق 
عليها دولياً، والتي ضمنت حقوق البلدان 
المتجاورة والمتش�اطئة، وسمحت لهم 
إب�رام العقود واالتفاقيات الثنائية بأعلى 
مس�تويات الش�فافية والثقة المتبادلة، 
وم�ن دون الدخول في مطبات الخافات 
والصراع�ات غير المجدية. وأصبح لزاماً 
على حكومات البلدان النفطية اإلس�راع 
لضم�ان  الس�يادية  االتفاقي�ات  لعق�د 
حقوقه�ا الوطني�ة، ولمن�ع التج�اوزات 

ق�د  الت�ي  والمخالف�ات  واالنته�اكات 
ترتكبها دول الجوار.

أين نحن من هذا كله ؟
ربم�ا يك�ون الع�راق البل�د النفط�ي 
الوحي�د الذي ل�م يفكر حت�ى اآلن بإبرام 
االتفاقي�ات النفطي�ة الثانوي�ة للحفاظ 
عل�ى ثرواته النفطية الكامنة في حقوله 
المش�تركة، ولضم�ان ع�دم اس�تغالها 
م�ن قب�ل دول الج�وار. لس�نا متأكدي�ن 
تمام�اً من هذا األمر. لكن أش�هر الخبراء 
العراقيي�ن، وأكثره�م تفهم�ا المتدادات 
حقولن�ا النفطية يعترفون بهذا التقصير 
الم�وروث بالتعاق�ب. ولس�نا هنا بصدد 
إلق�اء اللوم عل�ى دول الج�وار )الكويت 
فه�ي  وس�وريا(،  وإي�ران  والس�عودية 
تس�عى جاهدة النتهاز الف�رص المتاحة 
له�ا، وتح�ث الخط�ى لش�فط م�ا يمكن 
ش�فطه من محتويات حقولها المحاذية 
لح�دود العراق في ظل اإلهمال الموروث 

منذ زمن بعيد. 
حتى ص�ار بمق�دور أي متج�ول في 
المناط�ق الحدودي�ة مش�اهدة تعزيزات 
الجه�ود الهندس�ية الثقيلة الت�ي تلقيها 
العم�ل  تواص�ل  والت�ي  الج�وار،  دول 
ال�دءوب، بمع�دل 24 س�اعة ف�ي اليوم، 
وم�ن دون توق�ف، من أجل االس�تحواذ 
عل�ى اكب�ر الكمي�ات، وس�حبها بأقصى 
س�رعة، وبأعل�ى طاق�ة إنتاجي�ة، بينما 
يقف المواطن العراقي حائرا أمام تجاهل 
مؤسساتنا النفطية لهذا األمر المؤسف، 
وكأنه�ا غي�ر معني�ة بمعالج�ة أخط�اء 

اإلدارات السابقة.
ال ريب أن إقدام دول الجوار على رفع 
وتي�رة اإلنتاج م�ن الحقول المش�تركة، 
س�يؤدي في النهاي�ة إلى هج�رة النفط 
باتجاه الطرف األس�رع واألقوى، بمعنى 
أن تهاف�ت دول الجوار نح�و رفع وتيرة 
اإلنت�اج من الحق�ول المحاذي�ة للحدود 
العراقية س�يخلق حالة م�ن التخلخل في 
الضغوط تصب ف�ي مصلحتها، وتصيب 

العراق بأضرار فادحة.
والبد من اإلش�ارة هنا إلى أن الحقول 
النفطي�ة تتأل�ف م�ن طبق�ات ومكامن 
بأعم�اق متباين�ة ضم�ن ح�دود الحقل 
الواحد، وتتأل�ف المكامن والطبقات من 
مخزون�ات نفطية بكمي�ات ومواصفات 
تعتمد كلي�ا على الخ�واص الجيولوجية 
والجيوفيزيائي�ة لباط�ن األرض، وتتأثر 

بعوامل أخرى. 
ل�ذا فأننا عندما نتح�دث عن أي حقل 
عراق�ي مش�ترك، فإننا س�نتقيد بطبقة 
بعينه�ا. أو بمكن من المكام�ن العديدة، 
الجيولوجي�ة  الدراس�ات  بينته�ا  الت�ي 
الدراس�ات  عليه�ا  وأك�دت  القديم�ة، 

الهندسية الاحقة.

الحقول المشتركة مع الكويت
وفيه�ا حق�ول منتجة، وحق�ول غير 
منتج�ة، لذا س�نتحدث أوال ع�ن الحقول 

المنتجة، التي تتألف من:-
• حق�ل الرميل�ة الجنوبي ف�ي مكمن 
)الس�جيل األعل�ى(. أي أن حق�ل الرميلة 
الجنوبي يش�ترك م�ع الكويت في مكمن 
واح�د، ه�و مكم�ن )الس�جيل األعل�ى(، 
علم�ا أن حق�ل الرميلة الجنوب�ي يحوي 
خمس�ة مكام�ن نفطي�ة، وهنالك بعض 
الدراس�ات والدالئل تشير إلى وجود مكن 
آخر. أو طبقة نفطية أخرى مشتركة مع 
الكوي�ت. يمتد ه�ذا المكمن نحو الجنوب 
ونحو الشمال، ويبلغ طوله حوالي )75( 
كيلومترا، خمس�ة كيلومت�رات منها في 
الجان�ب الكويتي، أما موق�ع اإلنتاج من 
مكم�ن )الس�جيل األعل�ى( فه�و محطة 
)الرطق�ة( في الجانب العراق�ي، تقابلها 
محط�ة )الرطق�ة( أيض�اً ف�ي الجان�ب 
الكويتي. وقد باشر العراق إنتاجه من هذه 
المحطة ف�ي بداية الس�بعينات بمعدالت 
متواضعة، بينما رفع�ت الكويت إنتاجها 
من ه�ذا الحق�ل بمعدالت عالي�ة. آخذين 
بنظ�ر االعتبار تعداد اآلب�ار المضافة إلى 
الجان�ب الكويت�ي بع�د ترس�يم الحدود، 
والت�ي تتأل�ف م�ن تس�عة آب�ار منتجة، 
م�ع بعض آب�ار المراقبة. ويش�ير خبراء 
النف�ط إلى قيام الجانب الكويتي باإلنتاج 
من مكمن )الس�جيل األعلى( اعتبارا من 
تموز عام 1980 بمعدل )28000( برميل 
يوميا. ثم انخف�ض إنتاجهم فجأة ليصل 
آذار  ف�ي  يومي�اً  برمي�ل   )11000( إل�ى 
ع�ام 1981، بس�بب توقف بع�ض اآلبار 
عن الجري�ان الطبيعي، م�ا اضطرها إلى 

االستعانة بالمضخات الغاطسة.
أو  المكم�ن   - الزبي�ر  حق�ل   •
الطبق�ة النفطية المش�تركة ه�ي طبقة 
أو مكم�ن )الزبي�ر(. أم�ا محط�ة اإلنتاج 
من ه�ذا المكم�ن ف�ي الجان�ب العراقي 
فهي )قب�ة صفوان( بمعدالت متواضعة، 
في حي�ن حققت وتيرة اإلنت�اج معدالت 
عالية نس�بيا في الجان�ب الكويتي. تجدر 
اإلش�ارة أن ه�ذه )القبة( تق�ع على بعد 
ثاث�ة كيلومترات إلى الش�رق من مدينة 
)صف�وان(، وتبعد حوالي )12( كيلومترا 
عن )الرافضي�ة(. أما عدد اآلبار المضافة 
للكوي�ت بعد قرار ترس�يم الح�دود فهي 
ثاثة آبار منتجة فقط. وقد صلت معدالت 
اإلنت�اج الكويتي من )قب�ة صفوان( في 
ح�دود )40000( برمي�ل يومي�اً قبل عام 
2008، لكنه�ا ارتفعت بعد عام 2008 في 
منطق�ة )العبدلي( إل�ى )80000( برميل 

يوميا.
دعون�ا اآلن نس�تعرض الحق�ول غير 

المنتجة أو غير المطورة، وهي:-
• حق�ل أم قصر. أظهرت المس�وحات 

الزلزالي�ة إلى وجود خش�م تركيبي يمتد 
بط�ول تس�عة كيلومترات ف�ي األراضي 
العراقي�ة، لكن امتداده غي�ر معروف في 

األراضي الكويتية. 
والبحري�ة  الس�احلية  الحق�ول   •
المتروكة في المي�اه اإلقليمية المتداخلة 
والمتش�اطئة في خ�ور عبد الل�ه وخور 

الخفقة.
• حق�ل جبل س�نام. وهو عب�ارة عن 
خش�م تركيبي بطول خمسة كيلومترات 
في الجانب العراقي، أما انغاقه العمودي 
فه�و غي�ر مع�روف، ألن الخش�م يرتفع 
تدريجيا عب�ر الحدود العراقي�ة الكويتية 

ليختفي تماما في الكويت.

الحقول المشتركة مع إيران
والتي يمثلها موقع البصرة في مناطق 
)الس�يبة( وهو قيد التطوي�ر في الجانب 
العراقي، و)الس�ندباد( وهو قيد التطوير 
في الجانب اإليراني. ويمثلها أيضاً موقع 
ميسان في مناطق )أبو غراب( وهو اآلن 
في حالة إنتاج في الجانب العراقي، لكنه 
يخض�ع للتطوي�ر على نطاق واس�ع في 

الجانب اإليراني.
وت�كاد تتك�رر المع�دالت المتناقضة 
نفس�ها في )الفكة(، بينما تتميز منطقة 

األعمال االستكشافية  )الحويزة( ببعض 
األولي�ة ف�ي الجان�ب العراق�ي، تقابله�ا 
مش�اريع التطوير والتأهيل ف�ي الجانب 
اإليران�ي. ق�د تختل�ف أس�ماء الحق�ول 
والمكام�ن والطبق�ات المش�تركة بي�ن 
العراق وإيران، لكن مكوناتها ومحتوياتها 
تبقى نفس�ها مهما اختلفت المس�ميات، 
فالط�رف اإليران�ي المت�داد حق�ل الفكة 
العراقي يحمل اس�م )بايدار غرب( داخل 
األراضي اإليراني�ة، وامتدادات حقل )أبو 
غرب( داخل األراضي اإليرانية تحمل اسم 
)دهل�ران(، وامتدادات حقل )نفط خانة( 
في ديالى، تحمل اس�م )نفت ش�هر( في 
األراضي اإليرانية، وامتدادات حقل )بدرة( 
تحم�ل اس�م )أزر( في الجان�ب اإليراني، 
وامت�دادات حقل )الحويزة( تحمل اس�م 
)س�هراب( في إي�ران، وامت�دادات حقل 
)الس�يبة( تحمل اس�م )خرمش�هر( في 
إيران، وامت�دادات حقل الس�ندباد تحمل 
اإليراني�ة، وامت�دادات  اس�م )ش�لمجة( 
تركيب�ة )زرباطي�ة( تحمل اس�م )كوالك 
ب�زرك( ف�ي إي�ران، وامت�دادات تركيب�ة 
)مندلي( تحمل اسم )دالوران( في إيران، 
ف�ي  )دربنديخ�ان(  تركي�ب  وامت�دادات 
السليمانية تحمل اس�م )تازه أبادت( في 
إيران. وهكذا تتغير المسميات والعناوين 

للتراكيب نفسها من مكان إلى آخر.

الخاتمة
ال ش�ك أن تداخل الحقول النفطية بين 
البلدان المتجاورة يفرض واقعا جغرافيا 
ونفطيا، وُيلزمها بإبرام عقود االستغال 
المشترك بحصص تتناسب وحجم النفط 
المتواج�د في باط�ن الحق�ول المتمددة 
خلف الحدود. وبات واضحا أن هذا الواقع 
النفطي المتداخل يمثل العديد من الحاالت 
الواسعة االنتشار بين دول العالم، أما آلية 
ضب�ط واحتس�اب الحص�ص وأحجامها 
وكمياتها فهي من أه�م وظائف الهيئات 
الدولي�ة المحاي�دة المتخصص�ة في هذا 
المضم�ار. إال أن إث�ارة ه�ذه المواضي�ع 
والمطالبة بالحقوق والمس�تحقات تثير 
في أقطار الشرق األوسط بعض النعرات 
المواج�ع  بع�ض  وتح�رك  السياس�ية، 
القديم�ة، وربما تفقئ الج�راح القديمة، 
وتتس�بب في تجدي�د الصراعات وتحريك 
المياه الراكدة. فهل تمنعنا هذا الهواجس 
من إخضاع حقولنا المش�تركة للقوانين 
والقواعد واألع�راف الدولية ؟، وما الذي 
يح�ول دون قيامن�ا بإب�رام المعاه�دات 
واالتفاقي�ات الثانوي�ة م�ع دول الج�وار 
الت�ي  العالمي�ة  األقط�ار  ببقي�ة  أس�وة 
سبقتنا في الحفاظ على ثرواتها النفطية 
من الضي�اع ؟. ومتى تبادر المؤسس�ات 
المعني�ة بأج�راء المس�وحات الدقيق�ة، 
وانج�از الدراس�ات المعمقة ح�ول هذه 
الحقول المتمددة وراء حدودنا الدولية ؟. 

فقط متى ؟؟. ومتى فقط ؟؟.

االمتدادات اخلارجية حلقولنا النفطية
مــــا لـــهـــا ومـــا عـــلـيــهــا ؟ ومــا لــــنــــا ومـــا عـلـــيـــنــــا ؟

     كاظم فنجان الحمامي

ل�صنا مغالني �إذ� قلنا: �أن �أدو�ت �ل�صيطرة �لوطنية لأي دولة من دول �لعامل على مو�ردها �ملخزونة يف باطن �لأر�ض تكاد تكون حمدودة �أو مقيدة �أو مفقودة، وبخا�صة 
فيما يتعلق بحقولها �لنفطية �ملتد�خلة مع حقول دول �جلو�ر، و�لتي غالبًا ما تكون �متد�د�تها بعيدة كل �لبعد عن �ل�صيطرة �ل�صيادية �ملطلقة، وهذ� ما ينطبق علينا 
متامًا. ول �ختالف هنا بني �لقيود �ملفرو�صة على ملكيتنا ملخابئ �ملعادن �لكامنة حتت �أقد�منا يف جوف �لأر�ض، وبني حدود �صيطرتنا على �لغيوم و�ل�صحب �ملتجمعة فوق 
روؤو�صنا، وحتركاتها �لطبيعية يف �أجو�ئنا، فمثلما تتحرك �ل�صحب يف م�صار�تها �لعابرة حلدود �لبلد�ن و�لقار�ت، تتمدد �أذرع �ملياه �جلوفية يف �صرق �لأر�ض وغربها 
من دون �أن يكون لتمددها �رتباطا باحلدود �لدولية �لتي ر�صمتها �ملعاهد�ت �ل�صيا�صية. وهكذ� �حلال بالن�صبة لمتد�د�ت �حلقول �لنفطية يف جتاويفها �لعميقة د�خل 

طبقات �لق�صرة �لأر�صية.
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منتخب العراق يتدرب يف بريوت استعدادا لودية لبنان اليوم

أدى منتخ�ب الع�راق تدريب�ه األول، 
بقيادة مدربه يحيى علوان، استعداداً 
س�تجمعه  الت�ي  الودي�ة  للمب�اراة 

األربع�اء م�ع نظ�ره اللبنان�ي عىل 
اس�تعداد  إط�ار  يف  صي�دا،  ملع�ب 
آس�يا  كأس  لتصفي�ات  املنتخب�ن 
)اإلمارات ���� 2019( وكأس العالم 

)روسيا ��� 2018(.

وش�ارك يف تدريب املنتخ�ب العراقي 
ع�ىل ملعب بروت البل�دي 22 العباً، 
بع�د انضم�ام الالعبن ع�ي رحيمة 
ويون�س محمود إىل منتخب "أس�ود 
الرافدين"، الذي يرافقه الفريق عدد 

كبر من الالعبن املحرتفن.
العراق�ي نظره  املنتخ�ب  ويلتق�ي 
التايوان�ي يف العاصم�ة طهران يف 3 
ايل�ول/ س�بتمرب املقبل ع�ىل ملعب 
باص الذي اختر من قبل االتحاد 

العراقي ملباريات منتخبه.
ويواصل املنتخب العراقي معسكره 
يف ب�روت بع�د ان ام�ى معس�كرا 
مماثال يف الدوحة اس�تمر اس�بوعن 
خاض خالله لقاء ودي�ًا امام لخويا 

القطري انتهى بف�وز االخر بثالثية 
نظيفة.

ويخوض العراق التصفيات املشرتكة 
ضمن املجموعة االسيوية الخامسة 
اىل جان�ب فيتن�ام وتاي�وان وتايالند 

وأندونيسيا.
وينتقل املنتخ�ب العراقي اىل بانكوك 
بعد مواجه�ة تايوان ملالق�اة تايالند 
يف الجول�ة التالية م�ن التصفيات يف 

العارش من الشهر املقبل.

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

بيكيه يتغزل يف التحكيم اإلسباين لتخفيف مدة االيقاف

أع�رب الدويل اإلس�باني ج�رارد بيكيه، 
مدافع برشلونة اإلس�باني لكرة القدم، 
ع�ن ثقت�ه يف ق�درة فريقه ع�ىل  الفوز 
ه�ذا  جدي�د  م�ن  اإلس�باني  بال�دوري 
املوس�م، والحفاظ عىل جمي�ع األلقاب 

التي تحققت املوسم املايض.
لوس�ائل  ترصيح�ات  يف  بيكي�ه  وق�ال 
اإلع�الم: "قادرون ع�ىل الف�وز بالليغا، 
حققن�ا ألقاب عديدة، وحصدنا 5 ألقاب 
يف أخ�ر 7 مواس�م، وس�نبذل املزيد من 

الجهد ملواصلة هذا اإلنجاز".
وأضاف: "بالطبع، التحكيم لن يؤثر عىل 
هدفنا يف الحفاظ عىل الليغا، ونحن عىل 
ثقة بأن التحكيم سيكون نزيًها، األمور 

تث�ر عىل ما ي�رام، وال يوجد يشء يعكر 
نجاحنا".

وتمن�ى بيكي�ه يف خت�ام ترصيحاته أن 
تخفف لجن�ة املس�ابقات العقوبة التي 
مباري�ات،   4 باإليق�اف  علي�ه  وقع�ت 
عقب اعرتاض�ه عىل الحكم املس�اعد يف 
مباراة الس�وبر اإلس�باني أم�ام اتلتيك 
بلباو، مش�ًرا إىل أنه يث�ق تماًما بنزاهة 

التحكيم.
وأش�ار املدافع ال�دويل اإلس�باني خالل 
حديث�ه إىل تعث�ر ريال مدري�د يف الجولة 
األوىل م�ن مس�ابقة الدوري اإلس�باني 
)الليغ�ا( بع�د تعادل�ه م�ع س�بورتنج 
دوري  إىل  حديث�ا  الصاع�د  خيخ�ون 

األضواء.
وتاب�ع: "م�ا حدث أم�ام خيخ�ون هو 

أم�ر معت�اد يف املب�اراة األوىل يف الليغا 
تك�ون مرهق�ة  األوىل  املواجه�ات   ..
بطبيع�ة الح�ال ألنن�ا الزلن�ا يف طور 

البحث ع�ن اإليقاع املنضبط 
إىل  بع�د  نص�ل  ول�م 

البدني�ة  الحال�ة 
األمثل".

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

اعلن اتحاد الكرة، أم�س الثالثاء، عن اتخاذ قرارات مهمة 
بش�أن مس�ابقة ال�دوري الكروي املمت�از، مبين�ا أن من 
الق�رارات ع�دم ترحي�ل نقاط الف�رق املتأهل�ة يف الدوري 
املمتاز، فيما كش�ف أنه اعتمد تأهي�ل فريقن من الدرجة 

األوىل.
وقال أمن رس لجنة املسابقات فهمي العامري، إن "اتحاد 
الكرة أصدر قرارات مهمة بش�ان مسابقة الدوري املمتاز 

خالل اجتماعه الذي عقد اليوم الثالثاء، يف مقره 
ببغداد"، مبينا أن "من القرارات قرار عدم ترحيل 
نقاط الفرق املتأهلة من الدوري املمتاز إىل الدور 

النهائي".
وأضاف العامري أن "من القرارات األخرى هو اعتماد 

تأهي�ل فريق�ن فق�ط م�ن الدرج�ة األوىل إىل الدرجة 
املمت�ازة هم�ا الس�ماوة والصناع�ة"، مش�را إىل أن 
"االتحاد قرر أيضا اعتماد عقد الالعب مع النادي دون 

رضورة املصادقة يف اتحاد الكرة.

رغ�م ازدح�ام خط وس�ط فريق باي�رن بالالعب�ن، لكن 
غواردي�وال يب�دو حت�ى اآلن يف ح�رة م�ن أم�ره يف رحلة 

بحث�ه عن بديل لفرانك ريبري بعد كوس�تا وفي�دال، تقول األنباء إن عن 
غوارديوال عىل املوهبة الشابة كينغسيي كومان من يوفنتوس.

مازالت ش�هية مدرب بايرن ميوني�خ االملاني لكرة القدم، بيب غوارديوال 
مفتوح�ة بعد ضم فيدال م�ن يوفنتوس اإليطايل إىل صف�وف بايرن، إذ 
يبدو أن املدرب اإلسباني للفريق البافاري يريد ضم العب فرنيس شاب 
يلع�ب يف إيطاليا، وهذه املرة عينه عىل الفرنيس كينغس�ي كومان، إذ 
نق�ل تلفزي�ون "RTL France"" الفرنيس خرباً مفاده، أن بايرن دفع 
م�ا قيمته 20 ملي�ون يورو لرشاء خدم�ات الجناح كوم�ان البالغ من 
العمر 19 عاما فقط، من فريق الس�يدة العج�وز، لكن بايرن لم يؤكد 

الخرب ولم ينفه حتى اآلن.
إن صح�ت األنباء، فإن بايرن س�يغلق س�وق انتق�االت الالعبن لهذا 
املوس�م به�ذه الصفق�ة الت�ي تحدث�ت عنه�ا مصادر 
مختلف�ة قب�ل أيام، فق�د قالت مص�ادر أوروبية إن 

باي�رن قدم عرض الرشاء قبل أس�ابيع، بي�د أن إدارة 
يوفنت�وس لم تك�ن راضية عن ع�رض بايرن، والذي 

وصل إىل حوايل 13 مليون يورو فقط.

أعل�ن نادي أمانة بغ�داد الريايض، أن وفد فريقه 
الكروي غادر فجر أمس الثالثاء، إىل مرص لدخول 
معس�كر تدريبي تحضرا ل�دوري الكرة املمتاز، 
مبينا أن املعس�كر تتخلل�ه مباريات تجريبية 
مع األندي�ة املرصية، فيما كش�ف عن وجود 
محرتفن أفارقة سيخضعون لالختبار.وقال 
املتحدث اإلعالمي للن�ادي رائد عبد الوهاب، 

إن "فري�ق الكرة بالنادي توجه فجر أمس الثالثاء، 
إىل مرص لدخول معس�كر تدريبي ملدة أس�بوعن 

تحضرا ملنافسات دوري الكرة للموسم املقبل".
وأض�اف عب�د الوه�اب أن "املعس�كر يتضمن 
ثالث مباري�ات تجريبية م�ع األندية املرصية 
ووف�ق اإلتف�اق مع األندية وحس�ب ما يالئم 
الوضع العام للفريق"، مش�را إىل أن "هناك 
باملعس�كر  س�يلتحقون  أفارق�ة  محرتف�ن 

وس�يخضعون الختبارات الجه�از الفني بغية 
ضمهم للفريق".

تدخل دبلومايس لسمة الدخول التايلندية

يبدو ان الحظ ابتسم لوفد منتخبنا الوطني للمالكمة 
بعد ايام من الش�د النفيس بسبب تأخر الحصول عىل 
الفي�زا التايلندي�ة ، وكان�ت مش�اركة منتخبن�ا قاب 
قوس�ن من االلغ�اء لوال الجه�ود الحثيثة الذي 
بذله�ا الس�فر العراق�ي يف طه�ران راجح 
املوس�وي ال�ذي كان ل�ه ال�دور الكب�ر 
يف انه�اء تل�ك املش�كلة، وكان رئيس 
االتح�اد العراق�ي بش�ار مصطفى 
وعضو االتح�اد فراس موىس قد 
ب�ذال قص�ارى جهودهما من 
اج�ل الحصول عىل س�مة 
الدخول التايلندية ،لكن 
الس�فارة التايلندية 
يف طهران امتنعت 
منحه�ا  ع�ن 
للوف�د العراقي 

بحج�ة ان العراقي�ن عليه�م ان يحصل�وا عليها من 
العاصمة االردنية عّمان، عندئذ اتصل بشار مصطفى 
بالسفر املوسوي الذي قام بزيارة السفارة التايلندية 
يف طه�ران بمعية رئي�س االتحاد العراق�ي للمالكمة 
موضحا االشكاالت التي حدثت يف املخاطبات الرسمية 
بن اتحاد املالكم�ة العراقي ونظره التايلندي فأبدى 
السفر التايلندي تفهمه وتقديره الكبر لتلك الزيارة 
مبديا تعاونه مع الس�فر العراق�ي موجها بموافقته 
ع�ىل منح الفيزا للوفد العراقي ، ومن املؤمل ان يلتقي 
الس�فر العراقي لدى طهران راجح املوس�وي بالوفد 
العراق�ي يف مقر الس�فارة العراقية لدى طهران اليوم 
. يذك�ر ان وفد منتخبنا الوطني للمالكمة قد وصل اىل 
طهران يوم الرابع عرش من الشهر الجاري للدخول يف 
معسكر تدريبي وانتهى امس ليلتحق بركب املنتخبات 
االس�يوية يف بانكوك للمش�اركة يف بطولة اس�يا التي 
ستبدأ منافس�اتها يوم الس�ادس والعرشين من هذا 
الش�هر .يش�ار اىل ان وفد منتخبنا الوطني يتالف من 
خمسة عرش عضوا بينهم ثمانية العبين هم )حسن 

عي نارص بوزن 64 ومرت�ى رعد بوزن 52 وجعفر 
عبد الرض�ا بوزن 56 وعم�ار جبار ب�وزن 60 وكرار 
س�هم ب� 64 كغم واحمد كريم س�بع ب�� 69 ووحيد 
عبد الرضا بوزن 81 كلغم ( واربعة مدربن يرأس�هم 
الكازاخي بوالت مع املس�اعدين ط�ارق حلو وطارق 
محمد وحسن جاسم ورئيس االتحاد بشار مصطفى 
ورئي�س الوفد عضو االتحاد عي تكليف وعضو لجنة 
املس�ابقات يف االتحاد االسيوي فراس موىس.ويطمح 
االتحاد العراقي باملالكمة اىل تحقيق االوسمة العربية 

خ�الل  عىل واالس�يوية  املقبلة  البط�والت 
الضائقة  الرغ�م م�ن 
يم�ر  الت�ي  املالي�ة 
به�ا اال ان�ه اس�تطاع 

للمنتخ�ب  يوف�ر  ان 
املثالية  االجواء  الوطني 
و املعس�كرات التدريبية 

.املالئم�ة لتحقيق االنجاز 

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

ش�هد عرض )رو( االخر، الذي تىل مهرجان )س�مر س�الم( 
الصيف�ي، العدي�د من االح�داث املث�رة والتي تجل�ت بعودة 

املصارع االمريكي ستينج إىل الحلبة.
وافسد ستينج احتفاالت سيث رولينز بلقب الواليات املتحدة، 
بعدما فاز عىل جون سينا يف مهرجان )سمر سالم( بمساعدة 

املذيع جون ستيوارت.
وتتلخص تفاصيل الحادثة انه واثناء قيام تريبل اتش وزوجته 
س�تيفاني مكمان باحضار هدية لسيث رولينرز عىل الحلبة 
تقديرا النجازه االخر، اعتقد تريبل اتش وجميع الحارضين 
انها تمثال لرولينز، قبل أن يتفاجئ الجميع بظهور س�تينج 
ب�دال من التمثال، لينهال االخر عىل س�يث رولينرز بالرضب 
وس�ط تش�جيع منقطع النظر من الجماه�ر الحارضة يف 
املدرج�ات، إال ان رولينرز تدارك املوقف وغادر الحلبة غاضبا 

رفقة مدير العرض وزوجته.
وواج�ه ج�ون س�ينا، املذيع جون س�تيوارت داخ�ل الحلبة، 
للتعليق عىل االحداث االخرة التي ش�هدها مهرجان )س�مر 
س�الم(، إال املصارع املحبوب جون س�ينا نفذ احدى حركاته 
املش�هورة )AA( عىل س�تيوارت ليطيح ب�ه ارضا، يف خطوة 

القت ترحيبا كبرا من الجماهر.

اكمل�ت وزارة الش�باب والرياض�ة اس�تعداداتها النط�الق بطولة 
الجمهورية لكرة الطاول�ة ، التي تقام بالتعاون مع االتحاد العراقي 

املرك�زي لك�رة الطاول�ة ، والتي س�تنطلق يوم األحد املقب�ل 29/ 8 / 
2015 يف بغداد .

وذك�ر بي�ان لوزارة الش�باب والرياضة أمس الثالثاء ، ان " وزير الش�باب 
والرياض�ة عبد الحس�ن عبط�ان وجه بإقام�ة البطولة بمش�اركة جميع 

الف�رق م�ن اندية ومؤسس�ات لديها قاع�دة للعبة بالفئ�ات العمرية ، وفتح 
املركز الوطني لتطوير املوهبة الرياضية يف الوزارة الس�تثمار جميع االمكانيات 

املتوف�رة يف الوزارة ألجل انجاح البطولة بما يثمر تواصلها س�نوياً كإح�دى البطوالت الكبرة التي 
تؤسس قاعدة صلبة لرياضة االنجاز " .

واش�ار اىل ان " اللجن�ة املنظمة عقدت عدة لق�اءات واجتماعات لوضع اللمس�ات االخرة حول حفل 
االفتتاح وانطالق البطولة التي سيش�ارك فيها 250 العبا والعبة لفئتي الشباب والناشئن يف واحدة 

من اكرب التجمعات الرياضية ، إذ تهدف الوزارة اىل رعاية االتحادات واالندية ، وتس�هيل مهمة 
اقامة البطوالت والتجمعات الرياضية من خالل وضع املنش�آت الرياضية بخدمة الرياضة 

" ، مبينا انه " ستشارك يف منافسات البطولة التي ستستمر ملدة يومن فرق تمثل جميع 
املحافظات ، فضال عن فرق اقليم كردستان " .

وخت�م ان " الوزارة تس�عى لتفعيل جميع االلعاب يف املركز الوطن�ي للموهبة الرياضية 
بالتع�اون م�ع االتح�ادات الرياضية م�ن اجل صقل املواه�ب وتطويرها للمش�اركة يف 

املحاف�ل الدولية ، وتم خطف ثمار ه�ذا املرشوع من خالل تحقيق النتائج املميزة ، والتي 

ستينج يفسد احتفاالت رولينز 
بالفوز عىل جون سينا

اكامل االستعدادات إلنطالق 
بطولة اجلمهورية لكرة الطاولة

احتاد الكرة يقرر عدم ترحيل النقاط مع الفرق املتأهلة
يف الدوري املمتاز

غوارديوال يفكر يف صفقة جديدة 
لدعم بايرن ميونيخ

مرص حترض أمانة بغداد لدوري الكرة املمتاز

امل�ستقبل العراقي/ متابعةامل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ متابعة



امليزان

؟؟هل تعلم
• تكلم مع نفس�ك فهذا يجعل�ك أكثر ذكاء وليس 

مجنونا كما يعتقد البعض. 
• عك�س املعتق�د ف�إن الش�وكوالته العالق�ة لها 

بظهور حب الشباب. 
• نص�ف وجه�ك األيم�ن ال يطابق نص�ف وجهك 
األي�ر فعادة هناك عني أك�ر من األخرى و عادة 

األذن اليمنى أعىل من اليرى. 
• تنزل الدمعة من العني اليرى قبل العني اليمنى 
اذا بكى الش�خص من ألم أو ح�زن واذا كانت أول 

دمعه من العني اليمنى ف سببها السعاده.
• أك�ل الث�وم و البص�ل يس�اعد يف تري�ع نم�و 

شعرك. 
• احتمالية تذكرك ليشء كتبته بالحر األزرق أكثر 
م�ن احتمالية تذكرك لنفس اليشء مكتوبا بالحر 

األسود. 
• ك�ان األطب�اء يرضب�ون امل�رىض قب�ل العملية 
بمطرق�ة خلف الجمجم�ة ليفق�دوا الوعي لفرتة 

حتى تم اكتشاف التخدير الحديث.

عندما تكون النجوم يف جانبك عليك ان تستغل 
ه�ذا ، هل أن�ت يف تقاطع ط�رق يف مهنتك؟ إّن 
النجوم تعطيك فرصة للتفكري بشأن ما تريده 
حقاً. إن ش�كل السلطة يضايقك، وهو ال يفيد 
يف حال�ة مرهقة كحالت�ك . أعلمهم أنك تتحكم 
باألمور ، وأخرهم بلهجة حازمة متى ستعود 

يف نهاية الي�وم اذهب اىل مك�ان تجده مريحا 
برفقة صديق و او رشيك الحياة كي تس�تعيد 

نشاطك املعتاد.

هذا ي�وم جيد للتعاط�ف مع الصدي�ق ، حتى 
ل�و كان�ت محاباة بس�يطة . علي�ك ان تعطي 
صديق�ك ما تنظ�ر ان يعطيه الي�ك اذا كنت يف 
محنة . إنه يوم مناس�ب لألرسار ، اليوم الالئق 
اللطي�ف الذي كنت تنتظره للتخطيط ملفاجأة 

لصديق أو لعمل إحسان رساً.

الترع يف اطالق االحكام او القرارات هو احد 
املش�اكل الت�ي تعاني منها مؤخ�را ، راجع أّي 
يشء يع�ر عىل منضدت�ك أو أي كلمة تنطقها 
ش�فاهك. ه�ذا ه�و الوق�ت املناس�ب للح�ذر 
اإلض�ايف. اللي�ل الحالك يف الخارج ق�د يبدو لك 

الحرية التي تحتاجها

إنك تعرف العديد من األرسار، و السبب هوأنك 
تحس�ن املحافظة ع�ىل تل�ك األرسار أكثر من 
أي ش�خص آخر.أن�ت كفء ومرّكز ونش�يط، 
ل�ذا مرشوعاً أو اثنني للعم�ل عليهما ، وعندما 
تحاول ذلك، س�وف لن تتذّكر حت�ى ملاذا كنت 

تتفادى ذلك كل هذه املّدة الطويلة.

ام�ورك العاطفية تمر بوقت ذهبي ألن الطرف 
اآلخر بدء بفهم ما تريده عليك ان تعطيه الحب 
الذي يس�تحق كذل�ك . عادة أنت ال تس�تطيع 
املس�اعدة لكنك تجذب االنتباه ، لكن اليوم قد 
تريد إبقاء ذلك يف أدنى مس�توى. شخص ما يف 

مزاج حّساس.

يف العمل لديك ما يقلقك نحو رشكائك او زمالء 
عملك ال تش�ك باآلخرين ملجرد الش�ك ألن هذا 
يزع�زع ثقتك به�م و كذلك ثقته�م بك خّطط 
لألم�ور الت�ي تريدها . بكل ت�روي و بكل هدء 
حت�ى ال يكون هنالك م�ا يفاجئك. يف العاطفة 

انت ملك اليوم تمتع بهذه اململكة .

ال تبال�غ يف قدرتك عىل افه�ام اآلخرين فهنالك 
من ال يريد ان يفهم ش�يئا فقط عليك االكتفاء 
باالهتم�ام بأمورك الش�خصية و املهنية و ما 
يتعل�ق منها مع الناس دون الخوض يف االمور 
األخرى ، عاطفيا لدي�ك فرص مهمة للتطوير 

عالقاتك العاطفية .

تمت�ع بالكس�ل. ابح�ث ع�ن املتع�ة لتضييع 
الوقت اليوم ، وش�ارك من حولك يف املرح. أنت 
ال تس�تمتع عموم�ا بالروتني، لك�ن ما يحدث 
الي�وم يمكن أن يكون ش�يئاً جدي�داً و جيداً يف 
الحقيقة. كن جاهزاً للرتحيب بكّل يشء بأذرع 

مفتوحة.

الح�ظ ال يأتي كل يوم كم�ا يقولون هذا اليوم 
ه�و أحد األي�ام التي تك�ون فيه�ا محظوظاً! 
بعض املش�اعر العميق�ة تتدّف�ق ، ولقد حان 
الوق�ت إلخراجه�ا. لدي�ك فرصة فري�دة لحّل 

بعض قضايا املايض

الراحة مهمة من وقت اىل آخر دلّل نفسك اليوم 
،حت�ى إذا اقتىض األم�ر أن تجعل من نفس�ك 
ملك�اً. ع�ىل صعيد العم�ل ال تقل�ق من بعض 
املفاجآت ألن الخطة العامة تس�ري بشكل جيد 
املحبة يف صالحك اليوم ، يمكنك بسهولة اليوم 

أن تنال أهدافك مع رشيك أو مجموعة.

س�تكون عرضة لبعض األمراض الطبيعية، و 
بشكل خاص إىل اضطرابات الجهاز الهضمي. 
ه�ذا طبيع�ي نتيج�ة ع�دم تنظي�م للطعام و 
الضغوط النفس�ية املحيطة بك ،حياتك كزوج 
مملة النك تتب�ع الروتني حاول أن تعيش حياة 

أكثر مرحا.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

1 ممثل سوري
2 يصنع من قشور التفاح o حر النار

3 متشابهان o نزيف االنف
4 اسم ذكر o نصف ارجع

5 لتفس�ري املعنى و االسرتسال o كلمة 
الي مبعثرة

6 كلمة لالطراء معكوسة
7 للتعريف o ضد ياس معكوسة

 o واحد باالنكليزي o 8 ملس يشء بيده
عكس ايمن

9 للنداء o اكر دولة يف العالم مساحة
10 اسم جهاز رصد الزالزل

1 سنة o مدينة اثرية سورية
2 كلمة جوهر معكوسة o محى شيئ 

ما
نع�م   o الخمس�ة  االس�ماء  م�ن   3

باالجنبي
للس�ؤال   o املاج�د  لراش�د  اغني�ة   4

باالجنبي

5 من اخرتع املصباح الكهربائي
6 للتمني o نصف روعة

7 اق�ر نه�ر يف العال�م o كلمة اخرى 
للموبايل معكوسة

8 الم o القمار
9 عمر o اسم زوجة فرعون

10 ولد بالغ o حيوان صغري معكوسة

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
2 ونص كوب طحني

200 جرام زبدة الخبز من لورباك
نص كوب نشاء

كوب سكر ناعم مطحون
2 بيض

نص ملعقه فانيليا
نص ملعقه بكينج بودر

للحشوة:
نوتيال

طريقة تحضري الجوزية بالنوتيال
1. نخل�ط الس�كر والزب�ده اىل ان يصري 
الخلي�ط كريم�ي، نضي�ف ل�ه البي�ض 
والفانيلي�ا ونخل�ط حت�ى يتجانس، ثم 
نضيف له النشاء والدقيق والبكينج بودر 
بالتدري�ج ونعج�ن اىل ان تتكون عجينه 

ناعمه. 
2. نشكل العجينه بآلة الجوزيه وندخلها 
الف�رن اىل ان تحم�ر قليآل من اس�فل ثم 

نحمرها من اعىل.
3. نخرجه�ا م�ن الف�رن ونرتكه�ا ترد 
ث�م نأخذ حبت�ني ونلصقهم�ا مع بعض 

بالنوتيال.
4. تص�ف الجوزي�ة يف صح�ن التقدي�م 

وتقدم باردة.

اجلوزية بالنوتيال

معلومات  عامة

فوائد االمجة
الف�م  ال تس�تخدم االجم�ة إلنع�اش رائح�ة 
كالنعناع، لكن تس�تخدم كغسول للفم بسبب 
احتوائه�ا ع�ىل م�ادة كيميائي�ة تقت�ل بعض 
الجراثيم التي تس�بب تس�وس األس�نان. فقد 
بين�ت األبحاث أن غس�ول الف�م املحتوي عىل 
االجمة يقلل تس�وس االس�نان بنسبة 75%. و 
ال يعد غسيل الفم باستخدام األجمة بديالً عن 
تنظيف  األسنان أو تلميعها , ولكنه قد يعطي 
حماي�ة إضافي�ة. و م�ن اب�رز فوائ�د االجمة 

العالجية :
- ان م�ادة NGDA املوج�وده يف االجم�ة تعد 
مض�اداً بكتريي�اً وفطري�اً ومطه�راً قوياً مما 
يس�اعد يف ع�الج الج�روح  وايضا تع�د هذه 
امل�اده مضاد اكس�ده قوي مما يس�اعد عىل 
من�ع تل�ف الخاليا وال�ذي يعد اس�اس العديد 
من األم�راض الضمورية ومنها امراض القلب 
واملي�اة البيض�اء وبش�كل خ�اص العديد من 

الرطانات.

وسيلة إلنتاج األملاس من اهلواء
أعل�ن علماء من جامعة جورج واش�نطن 
األمريكية، أنه بواس�طة التكنولوجيا التي 
ابتكروها يمكن خالل 10 سنوات تخفيض 
نسبة غاز ثاني أوكسيد الكربون يف مساحة 
تع�ادل 10 باملائ�ة من مس�احة الصحراء 
الكرى اىل مس�توى نسبته يف القرن ال� 17 

. أي قبل الثورة الصناعية.
يقارن العلماء ابتكارهم بإنتاج األملاس من 
الهواء الج�وي، ألن األلياف الكربونية ذات 
قيمة عالية جدا، حيث تستخدم يف صناعة 

مركبات للطائرات وريش التوربينات.

هذه املواد يمكن الحصول عليها باستخدام 
فولتني وضوء الشمس وغاز ثاني أوكسيد 
في�ه  ح�وض  يف  العملي�ة  الكربون.تت�م 
مصه�ور الكرتوليت كربونات الكالس�يوم 
مسخن اىل درجة 750 درجة مئوية يضاف 
ل�ه اله�واء الجوي، حيث يتحل�ل غاز ثاني 
أوكس�يد الكربون بتأثري الح�رارة وأقطاب 
م�ن النيكل والف�والذ. بنتيجة ه�ذا التحلل 
ترتاك�م ألي�اف النان�و عىل قط�ب الفوالذ، 
ويستخدم العلماء أيضا الطاقة الشمسية 

يف تسخني املحلول.

أظهرت ص�ور التقطتها وكاالت األنباء أن الس�لطات الصينية وضعت 
عددا من األرانب والدجاج والحمام بالقرب من موقع انفجارين هائلني 

وقعا
األسبوع املايض يف مستودع بميناء تيانجني لطمأنة السكان فيما يبدو 

عىل سالمة الهواء واملياه وخلوهما من املواد الكيميائية السامة.
وقالت وسائل إعالم صينية إن الطيور واألرانب التي وضعت يف أقفاص 
صغ�رية زاهي�ة األلوان ظلت حي�ة بعد أن مكثت س�اعتني قرب موقع 

االنفجارين.
ورصح املس�ؤولون يف مدين�ة تيانج�ني مرارا بع�د الحادث ب�أن املواد 
الكيميائي�ة الت�ي انترشت بع�د االنفجارين ومنها صوديوم الس�يانيد 

السامة ال تشكل خطرا عىل السكان.

أرانب ودجاج ومحام لطمأنة الصينيني 

مصارعة الثريان رياضة مرضجة بالدماء

من نوادر العرب
من هنا وهناك

حسني الساعدي

أبو علقمة والطبيب
دخل أب�و علقمة النحوي عىل طبيب فقال ل�ه: أمتع الله بك، إني 
أكلت من لحوم هذه الجوازل، فطسئت طسأة فأصابني وجع ما 
بني الوابلة إىل دأية العنق، فلم يزل يربو وينمو حتى خالط الخلب 

والرشاسيف، فهل عندك دواء يل؟
فقال الطبيب: نعم، خذ خربقاً وشلفقاً ورشبقاً فزهزقه وزقزقه 

واغسله وارشبه
قال أبو علقمة: والله ما فهمت منك وال كلمه

قال الطبيب: قبحك الله .. وهل فهمت أنا منك يشء ؟؟؟

يطفيء الراج لئال يتحرج السائل
روي ع�ن س�عيد ب�ن الع�اص أنه كان يطع�م الن�اس يف رمضان 

فتخلف عنده ذات ليلة شاب من قريش بعدما تفرق الناس
فقال له س�عيد: أحس�ب أن الذي خلفك حاجة؟ قال: نعم: أصلح 

الله األمري .
فأطفأ س�عيد الش�معة ثم قال ما حاجتك؟ قال: تكتب يل إىل أمري 
املؤمنني أن عيّل دينا، واحتاج إىل مسكن . قال: كم دينك؟ قال ألفا 

دينار، وذكر ثمن املسكن. 
فقال س�عيد: خذه�ا منا ونكفيك مؤونة الس�فر.. فك�ان الناس 
يقولون: إن إطفاء الش�معة أحس�ن من إعطائه املال، لئال يرى يف 

وجهه ذل املسألة

رغم اختالف الباحثني حول تاريخ مصارعة 
الثريان يف أس�بانيا، إال أنه�م اتفقوا عىل أنها 
أصبحت رياضة شعبية يف هذا البلد، وتنترش 
أيضا يف العديد من البلدان كفرنس�ا وأمريكا 
الجنوبية واليابان مع اختالف قوانني اللعبة، 
لك�ن مع ظه�ور جمعيات الرف�ق بالحيوان 
أصب�ح له�ذه الرياض�ة املنت�رشة يف أرجاء 
أس�بانيا معارضون يرفعون شعار التعذيب 

ليس ثقافة.

حي�ث احتج�ت مجموع�ة م�ن منظم�ات 
حقوق الحي�وان األح�د يف العاصمة مدريد، 
ض�د مهرج�ان مصارع�ة الث�ريان يف فضاء 
سان سباستيان دي لوس ريس الذي انطلق 
االثنني.ورفع املتظاهرون الفتات كتب عليها 
“األعياد الش�عبية يجب أن تت�م دون إلحاق 
األذى بالحيوان”، و”العنف ضد الثريان عنف 
ض�د الجمي�ع”، و”ال لتعذي�ب الحيوانات”، 
مطالب�ني بإلغ�اء الكرنف�االت التي تتعرض 

فيها الثريان لألذى.
قس�مني،  إىل  الث�ريان  مصارع�ة  وتنقس�م 
قس�م يواجه خالله املصارع الثور الهائج يف 
ساحة مغلقة أمام الجماهري، وقسم يتجىل 
يف إط�الق ث�ور أو ثريان يف املدين�ة أو القرية 
تج�ري وراء الناس. وعادة م�ا تخلف مقتل 
بع�ض املش�اركني حي�ث أودت مهرجانات 
مصارعة الثريان الصيف الجاري يف أسبانيا، 

بحياة 10 أشخاص.
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رسالة إىل لص
ات امض���اء

انعام كجه جي

مس���احة لل���رأي

»سيدي اللص العزيز. أرجوك أن تعيد يل اللقالق النادرة ذات املناقري الوردية 
الت�ي رسقته�ا من حديقتي قبل يومني، وس�أُعطيك أضعاف ثمنه�ا«. هذا كان 
ن�ص اإلعالن الذي نرشته يف الصحف، ذات يوم، مصممة األزياء الش�هرية مدام 
كارفن. قرأ الفرنس�يون اإلعالن وتأكدوا أن املرأة ضئيلة القامة ال تزال عىل قيد 
الحياة. كانت فوق الثمانني ولم ُيسمع لها حّس يف السنوات العرش التي سبقت 
رسقة اللقالق. هل اس�تجاب الل�ص العزيز لرجائه�ا أم أن الحرامية ال يجدون 

الوقت ملطالعة الصحف؟
غابت عرش س�نوات أخرى. ثم قرأنا خربها قبل أيام. رحلت عن 105 أعوام 
ونعتته�ا وزيرة الثقاف�ة بعبارات ال يمكن أن تصدر عن وزي�ر رجل، أثنت فيها 
ع�ىل فس�اتينها املزه�رة وعطورها العصي�ة عىل التقلي�د، وقال�ت إنها منحت 
املوضة نفحة من الطزاجة والحرية. إن السياس�يني ووزراء الثقافة ال يفّوتون 
فرص�ة لنعي مصمم�ة أزياء أو فنان مع�روف أو حتى العب يف الس�ريك ألنهم، 
بهذا، يلّمعون صورهم الخاصة. ويوم مات آش�يل زافاتا، أشهر مهرج فرنيس، 
قطع�ت اإلذاعة برامجها وبثت الخرب. ونع�اه الرئيس ميرتان. أما صور النجوم 
الراحلني فهي مثل املُجّمدات الحديثة. تلّمع نفس�ها بنفس�ها. وهذا ينطبق عىل 
مدام كارفن، حاملة أرفع أوس�مة الجمهورية الفرنسية التي كان عىل زبوناتها 

انتظار خرب وفاتها ليعرفن أن اسمها الحقيقي كارمن توماسو.
والس�يدة التي ال يتجاوز طولها الخمس�ة أش�بار، دخلت مي�دان الخياطة 
لك�ي تصمم ثياًب�ا للقص�ريات. وكان التصميم مهنة رجالي�ة. لكنها ذهبت إىل 
قري�ب لها يش�تغل رس�اًما وتعلمت منه الحيل الهندس�ية وخط�وط التفصيل 
الت�ي تلعب عىل البرص فتب�دو صاحبتها أطول قامة. ثم قام�ت الحرب العاملية 
الثاني�ة وتعّثر مرشوعها. فلم�ا انتهت الحرب وعاد من عاد ولم يعد من لم يعد، 
انطلقت مدام كارفن تقدم للنس�اء أزياء بس�يطة بألوان بهيجة تفرفح القلوب 
الحزينة. واختارت اللون األخرض الزاهي رمزًا لها. وقد جاءها باملصادفة بينما 
كانت تبحث عن خامات لعملها يف وقت كانت فيه األقمش�ة ش�حيحة واإلنتاج 
مخصًص�ا للجيش. لقد عث�رت يف مخزن مهمل عىل لفاف�ات قديمة من قماش 
مقلم باألبيض واألخرض، فاس�تخدمته يف خياطة أوىل مجموعاتها. هل تذكرون 
س�كارلت أوه�ارا يف »ذهب مع الريح« حني حّولت س�تارة البي�ت الخرضاء إىل 

فستان فخم؟
لم تنتظر كارفن أن تأتي الزبونات إليها يف دكانها بل ركبت دراجتها وراحت 
توص�ل تصاميمه�ا إىل البي�وت. ويف لق�اء معها قال�ت إنها أعط�ت أول مقابلة 
صحافي�ة يف حياتها وهي تس�وق الدراج�ة واملحرر واملصور يجري�ان وراءها. 
وبع�د نجاح رهانها عىل الفس�اتني األنيقة والبس�يطة، ش�دت الرح�ال إىل بالد 
الرشق تبحث عن إلهام مختلف. الهند وماليزيا ولبنان الذي اعتادت الرتدد عليه 
وقدم�ت عرًضا ألزيائها هناك. كانت لها صداقات وطيدة هناك وس�معتها تردد 
أن الحرب اللبنانية أدمت قلبها. حني أطلقت أول عطورها، اس�تنبطت له حملة 
دعائية مدهش�ة. وكان الفرنس�يون يحتفلون يف »الشانزليزيه« بالذكرى األوىل 
لتحرير باريس من االحتالل األملاني وس�معوا صوًتا يف السماء. رفعوا رؤوسهم 
ووجدوا طائرة عمودية تحلق عىل ارتفاع منخفض وتلقي لهم بمظالت صغرية 
تحم�ل قناني العطر الجديد »ما غريف«. هل هن�اك، بعد 70 عاًما، من يحتفظ 
بقنينة فارغة منه؟ يف س�ن متأخرة نس�بًيا، تزوجت املصممة التي حملت لقب 
»أقرص العمالقة«. وكان زوج املدام هو هاوي التحف رينيه غروغ، صاحب أكرب 
مجموع�ة للوحات التزيينية التي أبدعه�ا فنانو القرن الثامن عرش. وفيما بعد، 
أه�دى الزوجان مجموعتهما الت�ي ال ُتقدر بثمن إىل متح�ف »اللوفر«. وبفضل 
تلك الهدي�ة راح املتحف البارييس ينافس أصحاب املجموعات املماثلة يف العالم، 
مثل مجموعة »واالس« يف لندن ومتحف »املرتوبوليتان« يف نيويورك. إن العشاق 

الكبار ال يحتكرون الجمال.

»ماما ال يمكنك تفقد رسائيل، أحتاج خصوصيتي من فضلك«
لم أس�تطع اإلجابة عىل هذا التعليق، بل وجدتني أفتح عيني بدهش�ة 
حي�ال ما قاله ابني آدم، البالغ من العمر عرشة أعوام، وأنا أس�اعده عىل 

إنشاء بريد إلكرتوني خاص به.
ه�ذا الكائ�ن الصغري الذي ال يزال يرسح يف خيال�ه مع قصص ما قبل 
النوم، يجادلني بشأن خصوصيته يف بريده ويف حضوره املستجد يف عالم 
وس�ائل التواصل االجتماعي. ال أدري متى حصل ذلك وال كيف، لكن يبدو 
أن ابن�ي أيًضا دخل يف دائرة الهجاس العاملي ح�ول الخصوصية يف العالم 

اإللكرتوني خصوًصا السوشيال ميديا.
م�ا أن نجري بحًثا عن الخصوصية ووس�ائل التواص�ل حتى تطالعنا 
مئ�ات املق�االت واألخبار عن كيف نحمي أس�ماءنا وصورن�ا واملعلومات 
املتعلق�ة بن�ا. لكن، هل نحن حًق�ا نبحث عن الخصوصية يف السوش�يال 
ميديا ويف اإلنرتنت عموًما أم أننا نسعى علًنا أحياًنا وبتذاٍك يف أحيان كثرية 
أخ�رى، لكي يعرف عنا اآلخرون ما نق�ول ونرشب ونلبس ونفكر ونحلم، 

بل ونحاول أن نرسب تفاصيل دون أن نقولها رصاحة.
اليوم يطغى القلق من وس�ائل التواصل االجتماعي واإلنرتنت عموًما، 
وعدا ع�ن قلق الحكومات واملؤسس�ات م�ن خصوصي�ة معلوماتها عىل 
الش�بكة اإللكرتونية وتقييدها ملا يقوله موظفوها عرب السوشيال ميديا، 
يبق�ى لأله�ل ولألصدقاء قل�ق مختل�ف من مس�ألة الخصوصي�ة، فهم 
يتذم�رون من نرش أبنائه�م املراهقني صوًرا ال يجدر به�م نرشها. أعرف 
أصدقاء حميمني يمتعضون كثريًا من نرش صور شخصية عىل »فيسبوك« 

ويمنعون أبناءهم من ذلك ويحرصون عىل عدم نرش صور أطفالهم.
إن�ه ذاك الحذر امل�رشوع تجاه خصوصياتنا. فم�ن الطبيعي أن يقلق 
الكب�ار ع�ىل صغاره�م ويحاول�وا حمايته�م من تده�ور م�ا يف الروابط 
االجتماعي�ة بس�بب التطور التقني. يف الس�تينات غلب أهال كثرًا ش�عور 
بالقلق من نجوم موسيقى الروك وتصوروا أن هذا الفن سيدمر أخالقيات 

جيل بكامله.
الي�وم، الجميع قلق مما س�تفعله السوش�يال ميدي�ا بحياتنا وحياة 
أبنائن�ا، فجميعن�ا تقريًبا انخ�رط يف عقد صالت متفاوتة م�ع رواد هذه 
املنصات، وهي صالت فيها غضب وفكاهة وفيها مشاعر واحتجاج وفيها 

حب وكراهية. فيها افرتاق وتالٍق.
ال تلبث أن تتحول هذه املش�اعر والديناميات إىل نش�اط علني، ويزيد 
زخمه حني يستجد حدث عام، يشعر من كان يتبادل النكات قبل لحظات 
أن�ه بات حي�ال أمر أكث�ر جدي�ة وإلحاًحا فحينه�ا يخ�رج التواصل من 
دوائ�ره الضيقة إىل حوار ينتج أفكاًرا واقرتاح�ات وقرارات بالتحرك مثالً 

يف الشارع.
يف السوش�يال ميدي�ا هن�اك يشء من االس�تنفار الع�ام، واألرجح أن 
مفهوم الجماهري والرأي العام بات مع حضورنا عىل السوش�يال ميديا ذا 

معنى مختلف لم يأخذ شكله النهائي بعد.
ال أدري إن كان هن�اك م�ن خصوصية يف زمنن�ا اإللكرتوني أو إن كان 

لهذه الخصوصية معنى آخر..
األكي�د أنن�ا م�ا زلنا نخت�رب م�ا نعيش�ه دون أن نتيقن فعلًي�ا إىل أين 

سيأخذنا.

ديانا مقلد

العيش االفرتايض

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

نال�ت وكال�ة أنب�اء املس�تقبل ب�إدارة الزمي�ل عادل 
الالمي  والتابعة ملؤسسة املستقبل العراقي للصحافة 
والنرش عىل شهادة تقديرية من مكتب السيد الشهيد 
الصدر)رض�وان الله عليه( تكريماً لحضورها الفاعل 
ومش�اركتها املتمي�زة يف مع�رض )كف�ن أحي�ا امة(

وحمل�ت الش�هادة التقديري�ة النص الت�ايل باللغتني 
العربية واالنكليزية 

وكالة أنباء املستقبل
املحرتم

انطالق�ا م�ن ش�عار محم�د الص�در رم�ز التضحية 
واإلبداع يتقدم مكتب الس�يد الش�هيد الصدر)رضوان 
الله عليه(ومجموعة إبداع الفنية بالشكر والتقدير ملا 
قدمتموه م�ن إبداع يف مش�اركتكم يف معرض )كفن 
أحي�ا امة(الثان�ي كما نتمن�ى لكم مزيدا م�ن اإلبداع 

والتألق سائلني من العيل القدير تحقيق ذلك .

شهادة تقديرية لوكالة أنباء املستقبل


