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كتل سياسية »تسوف« اإلصالحات
أحزاب ترفض المضي بإصالح النظام السياسي.. والعبادي يجهز حزمة »إقاالت«

     المستقبل العراقي / خاص

كشفت مصادر سياس�ية بارزة، أمس األحد، أن 
الكثير من الكتل السياس�ية والمسؤولين يرفضون 
رفضع�اً قاطعاً اإلج�راءات التي قام به�ا حّتى اآلن 
رئي�س مجلس الوزراء حي�در العبادي، الفتة إلى أن 
بعض المس�ؤولين الذي�ن أقالهم العب�ادي مصّرين 

على تمسكهم بمطالبهم.
أن  العراق�ي«  ل�«المس�تقبل  المص�ادر  وقال�ت 
»الكتل السياسية وافقت على إصالحات وإجراؤات 
العبادي على مضض بعد أن شهد الشارع تظاهرات 
عارم�ة«، مبينة »إال أن�ه في الواقه ف�أن تلك الكتل 
ال تري�د المض�ي به�ذه اإلصالح�ات ألنه�ا تض�ّر 
بمصالحه�ا بش�كل مباش�ر«.وأوضحت المص�ادر 
أن »بع�ض المس�ؤولين المقالين م�ن مناصبهم ما 

زالوا يزالون عملهم ويتسلّمون مرتبهم بالرغم من 
األوامر الديوانية التي أصدرها العبادي«.

وأكدت المصادر أن »بعض الكتل تحاول االلتفاف 
على القرارات حّتى تنتهي التظاهرات«، مس�تدركة 
بالق�ول أن »الخالف�ات بات�ت واضح�ة الي�وم بين 

النواب تحت قبة مجلس النواب«.
وأردفت المصادر بالقول أن »العبادي في موقف 
محرج ويواجه ضغوطاً كبيرة بس�بب تمسك الكتل 
السياس�ية بسياس�اتها القديمة وهذا ما يدفعه إلى 

اليأس من أي إصالح«.
وكش�ف المصادر عن أن العبادي س�يعلن قريباً 
حزم�ة إصالح جديدة يجري بموجبها ترش�يق عدد 
آخر م�ن الوزارات وإقال�ة مدراء عامي�ن ودرجات 
خاص�ة، إال أنه�ا قال�ت »إذا ما لم يت�م التوافق على 

اإلصالحات فإن الحال سيبقى على ما هو عليه«.
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      بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت إدارة الدفاع المدني الس�عودية إن 
حريقا ش�ب ف�ي مجم�ع س�كني لموظفي 
ش�ركة أرامك�و النفطي�ة، أمس األح�د، مما 
أس�فر عن وفاة 11 شخصاً وإصابة أكثر من 
200 آخري�ن من جنس�يات مختلفة بعضهم 

في حالة خطيرة.
وقال�ت أرامكو إن الحري�ق اندلع في قبو 
المجمع الس�كني بمدينة الخبر وإن سببه ال 

يزال غير معروف.

وذكرت أرامك�و في بيان أن�ه في حوالي 
الس�اعة 05.45 ي�وم االح�د تم االب�الغ عن 
وجود حريق ف�ي قبو المجمع الس�كني في 

الخبر الذي تستأجره الشركة لموظفيها.
وقال�ت إدارة الدفاع المدني في حس�ابها 
على موقع تويتر إن 11 شخصا القوا حتفهم 
بينما أصيب 219 ش�خصا على األقل بعضهم 

في حالة خطيرة.
وقال الدفاع المدن�ي في بيان »حريق في 
قب�و أحد األب�راج بع�����دد من الس�يارات 
واألث�����اث أدى إل�ى ت����صاعد كث��يف 

للدخان أعاق عمليات اإلخالء واإلطفاء«.
وأضاف أن الحريق أصبح تحت السيطرة.

والمق�ر الرئيس�ي ألرامكو ف�ي الظهران 
ويزيد عدد موظفيه�ا عن 55 ألفا. ولم تحدد 
الش�ركة جنس�ية القتل�ى أو المصابي�ن في 
البي�ان لك�ن يعتق�د أن المجم�ع يعيش فيه 

أجانب.
وذك�ر موق�ع أرامك�و عل�ى االنترنت أن 
المجم�ع الس�كني مك�ون من ثماني�ة مبان 
يض�م كل منها س�تة طواب�ق باجمالي 486 

وحدة سكنية.

       بغداد / المستقبل العراقي

أجرت صحيفة »الديلي تلغراف« 
البريطاني�ة، ح�واراً مّوس�عاً مع 
زعيم ح�زب العمال الكردس�تاني 
جميل بايك، على خلفية االعتداءات 
االخيرة التي تع�رض لها انصاره 

في شمال العراق حيث يقيمون.
وقال بايك إنه »اجرى محادثات 
مع واشنطن بشكل سري، رغم ان 

الوالي�ات المتحدة تعتبر حزبه من 
إلى  االرهابية«، مشيرا  المنظمات 
»ني�ة الحزب بالتوس�ط االمريكي 
بين�ه وبين الجان�ب التركي إلنهاء 
الحرب والضرب�ات التي تقوم بها 
الطائرات التركي�ة على انصاره«. 
وأضاف أن دعوت�ه ل�«أمريكا من 
أجل التوس�ط م�ع الجانب التركي 
ليس م�ن باب الخ�وف، ولكن من 
باس�تقرار  للعيش  الدع�وى  ب�اب 

ش�خصياً  أن�ه  مؤك�دا  وس�الم«، 
يرف�ض ايق�اف اطالق الن�ار، النه 
يعتبر م�ا يجري مع انصاره حرباً 

ويجب خوضها.
التركي�ة  الطائ�رات  وتش�ن 
هجوماً على مواقع مسلحي حزب 
العمال الكردس�تاني، ما اسفر عن 

مقتل 20 مسلحاً.

      التفاصيل ص3

العامل الكردستاين جيري لقاءات رسية مع واشنطن 
بشأن تركيا ورئاسة اإلقليم

حريق »متعمد« يالحق موظفي »أرامكو« السعودية
بعد تكثيف الضربات الجوية على مواقعه في العراق مقتل 11 شخصًا وإصابة 219 بحروق
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مدير املرور العامة يف جولة تفقدية للمحافظات: نحرص عىل االبتعاد عن املظاهر السلبية
      بغداد / المستقبل العراقي

بتوجيه ُمباش�ر م�ن وزي�ر الداخلية 
محّم��د س�الم الغّبان بض�رورة متابعة 
ومعايش�ة جمي�ع العناوي�ن ف�ي ه�ذه 
المديري�ات  لمفاص�ل وتواب�ع  ال�وزارة 
والدوائر العاملة ضمن تشكيالتها، واصل 
اللواء عامر خضير عباس العزاوي، مدير 
الم�رور الع�ام، جوالت�ه التفقدي�ة ف�ي 
المحافظات وكانت محّطت�ه هذه المّرة 
ف�ي محافظة النج�ف أألش���رف حيث 
شارك ش�خصياً بعملية تنظيم السير في 
بعض التقاطعات والس�احات العامة في 
مركز المدينة مؤّكداً على ضرورة اعطاء 
المحافظ�ة أألهمية التي تس�تحقها في 
مج�ال الخدم�ة المروري�ة كونه�ا تحتل 

مكان�ة عزي�زة ف�ي قل�وب المس�لمين 
بوجود ضريح أألم�ام علي بن أبي طالب 
)ع( وهي بالشك تشهد زيارات موسمية 
مليونية م�ّما يتطلب بذل أقصى الطاقات 

لتنظيم انسيابية الس�ير والحركة آآلمنة 
لتلك الجموع الُمباركة.

وعق�د الع�زاوي اجتماع�اً م�ع مدير 
م�رور  مديري�ة  ومنتس�بي  وضب�اط 

محافظ�ة النجف األش�رف أّك�د فيه على 
أهمية سرعة انجاز معامالت المواطنين 
خالل الس�قف الزمني الُمح�ّدد وأالبتعاد 
ع�ن بعض الظواهر الس�لبية التي التليق 
وال  الخدمي�ة  المديري�ة  ه�ذه  بأبن�اء 

بسلوكيات وأخالق مجتمعنا النبيل.
كذلك طالب بتوفير مستلزمات الراحة 
والخدمة من قاعات اتنظ�ار تتوفر فيها 
وس�ائل التبري�د والماء الصالح للش�رب 
تليق بالمواطن الكريم، واس�تمع المدير 
العام الى ش�رح ُمفّص��ل من الحاضرين 
عن أه�م احتياجات المديري�ة والعراقيل 
الت�ي تعت�رض بع�ض أعماله�م مؤك�داً 
اّن�ه س�يعمل عل�ى دراس�تها بالس�رعة 
وسيش�رف ش�خصياً على تلبي�ة كل تلك 
أالحتياجات وسيتم تجهيز المديرية فوراً 

بما يتوفر من امكانيات لدينا.
وفي خت�ام الجولة تش�ّرف العزاوي 
بزيارة العتبة العلوية الطاهرة ُمعرباً عن 
س�روره البالغ  بهذه الزيارة قائالً »البد 
وأن ُنشيد بالتطّور الكبير والملحوظ من 
الناحية الخدمية في ُمحيط العتبة العلوية 
الُمقدسة والشوارع المؤدية اليها وهذه 
دالل�ة على الجهود الكبي�رة والمتواصلة 
من قبل األمانة الُمقدس�ة إلظهار المرقد 
بأجمل وأبهى صورة وأّن مديرية المرور 
العاّمة س�تقّدم أعلى أألمكانيات والدعم 
الى م�رور النجف م�ن آلي�ات ودراجات 
وغيرها من المس�تلزمات آآلخرى«. من 
الجدير بالذكر أن العزاوي كان قد زار في 
وقت س�ابق محافظتي بابل والقادس�ية 

لنفس الغرض أعاله.

عفة النفس ونظافة اليد!
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
احت�رت كي�ف أل�ج إل�ى عن�وان مق�ال 
ل�«لمستقبل العراقي« هذا الصباح فسألت 
السياس�ي  البح�ث  ف�ي  يش�تغل  صديق�اً 
والتحليل »العميق« ع�ن العنوان الذي اجلو 
به بص�ر الحقيقة فقال لي ل�م التكتب عن 
عفة نفس ونظافة يد المسؤول في مختلف 

درجات ومواقع المسؤولية الحكومية؟.
وهن�ا أس�أل هذا الس�ؤال ال�ذي لطالما 

شغلني وارقني وادخل القلق في نفسي:
لماذا لم ننهض بالبلد خالل 13 عاماً من 
عم�ر التجربة الوطنية الراهنة رغم المبالغ 
والميزاني�ات الكبيرة والطاقات الفنية التي 

نمتلكها؟!.
هنا ينس�حب الذهن ال�ى تجربة الزعيم 
عب�د الكريم قاس�م ال�ذي لم يك�ن يملك اال 
راتب�ه الش�هري باعتباره رئيس�ا لمجلس 
ال�وزراء والقائ�د الع�ام للقوات المس�لحة 
حيث لم يكن يملك اال راتبه الش�هري ومات 
وفي جيبه كما يقول معاصروه واصدقائه 

وبعض المقربين منه اال 10 دنانير.
لم�اذا انحس�ر ظ�ل المس�ؤول الوطني 

واتسع ظل المسؤول الفاسد؟!.
ان االمر ينطوي على عفة نفس ونظافة 
ي�د وتل�ك مس�الة العالق�ة له�ا بالتجربة 
والح�زب السياس�ي ب�ل بالنش�اة االول�ى 
والمن�اخ االس�ري والتربية االول�ى واال لو 

كان قاس�م فاس�دا او بعض رجاالت 
العهد الملكي فاس�دين فان الف ثورة 
ش�بيهة بث�ورة 14 تم�وز 1958 ل�ن 

تشفع للزعيم!.
ان نظاف�ة اليد مس�الة ش�خصية 
وليست خاضعة للمس�الة السياسية 

والفاسد لن يكون نزيها والنزيه لن يرتكب 
حماقة الفس�اد وان كان هذا الفساد اليبلغ 

اال ربع دينار بالعملة العراقية!.
هنالك ش�خصيات عراقية لم يرد اسمها 
في لوائ�ح النزاهة التي ص�درت حديثا من 

قبل هيئة النزاهة العراقية رغم انها تسنمت 
مناصب مهمة في الدولة العراقية وظهرت 
اسماء لدرجات ادنى بكثير من تلك االسماء 
الت�ي تس�نمت مناص�ب مهمة ف�ي الدولة 
العراقية  على مس�توى نائ�ب في البرلمان 
او عضو مجلس محافظة او مدير عام وهم 

فاسدون الى العظم ومدانون بتهم وجرائم 
اختالس وسرقة!.

ان عف�ة المس�ؤول الحكوم�ي ونزاهة 
الوزير في الدولة قدوة حسنة لن تضر معها 
سوءة المس�ؤول االخر او الوزير المرتشي 
ال�ذي لم يلوث اال س�معته الش�خصية ولم 

ي�ودي اال بمصداقي�ة وج�وده عل�ى راس 
الوزارة!.

باالدع�اءات  الحقيق�ة  ف�ي  المش�كلة 
الطويل�ة العريض�ة التي يتش�دق اصحابها 
بالنزاهة والعفة وهم فاس�دون واقربائهم 
والفيص�ل ف�ي ه�ذا كل�ه النزاه�ة وق�درة 

المس�ؤول االول فيها على اجالء الفاسدين 
عن المواق�ع الوطنية في الدول�ة العراقية 
واص�دار االوام�ر الخاص�ة بالق�اء القبض 
عليهم ومسائلتهم عن االموال التي سرقوها 
من بطون شعبنا وهو يعيش حربا الهوادة 
فيها مع داع�ش وقوى االره�اب االجنبية 

التي اتت الى بالدنا ويحتاج الى اموال تعينه 
في حربه واعالن انتصاره على الدواعش.

عل�ى الحكوم�ة العراقية التي باش�رت 
حمل�ة االصالحات العميقة ف�ي كل مرافق 
ومؤسس�ات الدول�ة العراقية ان التخش�ى 
احدا في االصالح�ات وال تبتعد عن النقاط 
الجوهري�ة الت�ي يج�ب ان تقت�رب منه�ا 
الماطة اللثام عن الحقيقة.. حقيقة فس�اد 
الكثير من المس�ؤولين الذين اختفوا تحت 
يافط�ات االح�زاب الكبي�رة وه�م يظنون 
ان تل�ك االح�زاب والواجه�ات السياس�ية 
س�تنجيهم من غضب الله وغضب الش�عب 

العراقي ومرجعياته الدينية.
ان ترق�ى  الفاس�دين يج�ب  ان قوائ�م 
العق�اب  درج�ة  فيه�م  العقوب�ة  درج�ة 
ال�ذي نزل بالمجرمي�ن الذين قتلوا ش�عبنا 
واهلن�ا المظلومي�ن اي�ام النظام الس�ابق 
فه�م ومجرموا النظام الس�ابق ف�ي خانة 
واح�دة ثم ما الفرق بين مجرم قتل ش�عبنا 
الث�وار  اس�تهدف  او  الحزبي�ة  بتقاري�ره 
والمجاهدين واالبرار في الس�جون تعذيبا 
واعدام�ا وارعاب�ا وارهابا واخر اس�تهدف 
قوت االطفال وزيت الطعام باس�م االسالم 

والمظلومين؟!.
ان الث�ورة العراقية الحالي�ة ليس لديها 
مش�كلة مع اصل الديموقراطي�ة والحرية 
وش�كل النظام السياس�ي القائم حاليا انما 
المشكلة مع الفساد والفاسدين وتعلق اماال 
عريض�ة عل�ى رئيس ال�وزراء القائد 
الع�ام للقوات المس�لحة الذي باش�ر 
حملة االصالح�ات العميقة ونس�ال 
الله ان يكتب على يديه النصر المؤزر 

بالقضاء على الفساد والمفسدين.
ان س�احة التحرير يجب ان تحرر 
النفس من الفس�اد واليد من التلوث بالمال 
التظاه�ر واخرها  اولها  الحرام..والحري�ة 
االص�الح والص�الح او مس�يرة ممتدة من 
العمل بنظرية اس�تئصال الفساد بالوسائل 

الديموقراطية التي تحظ على الكفاح.

ساحة التحرير يجب ان تحرر النفس من الفساد واليد من التلوث بالمال الحرام
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العامري: نخشى من تأثري التظاهرات 
عىل احلرب ضد »داعش«

زار مراجع النجف االشرف

السلطة القضائية تغريرّ مواقع 78 قاضيًا وتوزع 122 آخر

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الخارجي�ة، أم�س االح�د، أن رئاس�تي 
الجمهوري�ة والحكوم�ة صادقت�ا عل�ى حرك�ة التنقالت 
الدورية للسفراء العراقيين في الخارج،  وفيما اشارت الى 
أنها اس�تندت في ذلك الى الكف�اءة والتخصص والجوانب 
الت�ي تصب في مصلحة تفعيل العالقات مع دول المنطقة 

والعالم، عدتها خطوة »ضرورة« إلصالح واقعها.
وقال المتحدث باس�م وزارة الخارجية أحمد جمال، إن 
»جهود ال�وزارة تتواصل إلعادة تفعي�ل دوائرها بالمركز 
وبعثاتها بالخ�ارج، كخطوة ضرورية إلص�الح واقعها«، 
مبيناً أن »وزي�ر الخارجية، إبراهي�م الجعفري، وجه قبل 

شهرين بتشكيل لجنة إلعادة التوزيع الدوري للسفراء«.
وأض�اف جم�ال، أن »اللجن�ة اتم�ت عمله�ا وصودق 
على القائمة النهائية ألس�ماء الس�فراء من قبل رئاس�تي 
مجلس ال�وزراء والجمهورية«، مش�يراً ال�ى أن »القائمة 
راعت المس�ائل المهم�ة التي تصب ف�ي مصلحة عالقات 
الع�راق مع دول العال�م«. وأوضح المتحدث باس�م وزارة 
الخارجي�ة، أن »أهم المس�ائل التي تم�ت مراعاتها تتمثل 
بإنجازات البعث�ات المتواجدة بمختلف دول العالم، ومدى 
تماس�ها م�ع الجالي�ات العراقي�ة، فض�اًل عن إس�هامها 
بتطوير العالقات الدبلوماسية مع الدولة المستضيفة لها، 
وإمكاني�ة تطويرها م�ن خالل إضافة ش�خص معين من 
السفراء الذين س�يتولون مهمات تلك البعثات«، مؤكداً ان 
»اللجنة راعت مس�ألة التخصص وقرب العالقات الدولية 

بين العراق والدولة المعنية«.
وش�دد جمال، أن »تفعي�ل عمل البعثات الدبلوماس�ية 
العراقي�ة تعتم�د أوالً عل�ى م�دى تفعي�ل نظ�ام المراقبة 
المركزي�ة م�ن قبل ال�وزارة لعمل الس�فراء«، مس�تدركاً 
بالق�ول »ربم�ا هناك مالحظ�ات كثيرة على آلية تش�كيل 
الس�لك الدبلوماسي سابقاً، لكن علينا التعامل معه كواقع 
موجود«. وتابع المتحدث باس�م وزارة الخارجية، أن »ما 
ت�م يتعلق بعملي�ة توزيع على مس�توى البعثات، من دون 
تعيين س�فراء جدد«، مس�تطرداً أن »إعادة التوزيع يهدف 
إلى عدم بقاء الس�فير على رأس دائرته وقتاً طويالً تجنباً 

إلصابتها بالشلل«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس ديوان الوقف الس�ني عب�د اللطيف الهميم، 
أمس األح�د، أن »داعش« فرقة »ضال�ة«، الفتا الى أهمية 
اتخ�اذ موقف صريح ض�د اإلرهاب، فيما دع�ا الى أهمية 

تبني مشروع يوحد وتسوية تاريخية في العراق.
وقال الهميم في كلمة ألقاها في المؤتمر األول للحملة 
الوطنية لمناهضة التطرف واإلرهاب، إن »اإلرهاب وضح 
بطالن�ه، ويجب الخ�روج بموقف واض�ح وصريح منه«، 
مش�دداً عل�ى أن »داعش فرقة ضالة ش�أنها ش�أن الفرق 
الضالة، ويجب أن يك�ون لدينا موقف واضح من التصدي 
لإلرهاب«. ودعا الهميم الى »ضرورة تبني مش�روع سني 
يوح�د وال يش�تت ويقف ف�ي مواجهة اإلره�اب«، مؤكدا 
بالق�ول، »أبص�ر النص�ر على اإلرهاب واس�ترداد الس�نة 
لحقوقه�م«. ولف�ت الهميم ال�ى »أهمية حصول تس�وية 

تاريخية وتبني مفهوم العيش المشترك«. 
وكان رئيس ديوان الوقف الس�ني عبد اللطيف الهميم 
ح�ذر، الخمي�س )25 حزي�ران 2015(، م�ن الغل�و ف�ي 
الدين والبعد عن الوس�طية، مؤك�داً أن األمة هي صاحبة 

االختصاص باختيار »نظامها وأميرها«.

اخلارجية تصـادق عـىل »تنقـالت 
السفراء« باخلارج إلصالح الوزارة

رئـيـس ديــوان الــوقـف السنـي:
 ال بد من موقف رصيح ضد االرهاب

      بغداد / المستقبل العراقي

زار االمي�ن الع�ام لمنظمة 
بدر هادي العامري، أمس االحد 
مدينة النج�ف، والتقى مراجع 
الدي�ن هناك، بحس�ب ما نقلته 

قناة الغدير.
وقال العام�ري انه »اطلعنا 
المراج�ع العظ�ام على الوضع 
االمن�ي والمعركة ض�د داعش 
والمظاه�رات«. واض�اف ان�ه 

»ناقش�نا االولوي�ة الت�ي يجب 
ان تص�ب باتج�اه القت�ال ضد 
)داع�ش( النها معرك�ة وجود 
المرجعي�ة  تعبي�ر  بحس�ب 

والتأكيد على دعم الجبهات«.
وتاب�ع العامري ان�ه »املنا 
بالتظاه�رات أال تؤخرن�ا ع�ن 
الجه�اد  بف���ت�وى  القي�ام 
الكفائي، ونخشى ان يكون لها 
تأثير س�لبي على المعارك ضد 

االرهاب«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الس�لطة القضائي�ة االتحادي�ة أمس 
االحد ع�ن ان مجلس القضاء األعل�ى قرر تغيير 
مواق�ع 78 قاضي�ا وعضو ادعاء عام انس�جاماً 
م�ع حركة التطوي�ر، فيما فس�ح المج�ال أمام 
المحامي�ن والحقوقيين للتقديم على دورة إعداد 

القضاة التي تنظمها.
وقال المتحدث الرس�مي للس�لطة القضائية 

االتحادي�ة القاض�ي عبد 
الستار بيرقدار في بيان، 
ال���قضاء  »مجل�س  إن 
االعل�ى قرر في جلس�ته 
المنعق�دة  االس�تثنائية 
الش���هر  م�ن   17 ف�ي 
الحالي شمول المحامين 
والحقوقيين بدورة إعداد 
ينظمه�ا  الت�ي  القض�اة 
معه�د التطوير القضائي 

المرتبط بالسلطة القضائية االتحادية«.
وأض�اف بيرقدار أن »المجال قد فس�ح لهذه 
الش�رائح مم�ن تنطب�ق عليه�م ش�روط المادة 
)3/36/أ( م�ن قان�ون التنظي�م القضائ�ي رقم 
)160( لسنة 1979 لالشتراك في امتحان الكفاءة 
للدخول في الدورة الثانية التي يقيمها المعهد«.

وفي ش�أن آخر، كشف بيرقدار أن »عن تغيير 
مواق�ع 78 قاضي�ا وعض�و ادعاء ع�ام وإحالل 
عناص�ر جدي�دة مكانهم«، مش�يرا إل�ى أن »هذا 
يأت�ي انس�جاماً م�ع حرك�ة 

الت���طوير«.
»ت�م  أن�ه  بيرق�دار  وزاد 
توزي�ع )122( قاضيا وعضو 
ادعاء عام ممن تم تخريجهم 
مؤخ�را م�ن معه�د التطوير 
القضائي  القضائي والمعه�د 
بحسب االستراتيجية الجديدة 
التي رسمها القضاء لتطويره 

وتقريبه من المواطن«.

أمنية بغداد: قريبًا.. افتتاح اجلرس املعلق ومجيع 
شوارع الكرادة 

دياىل: تشكيل جلنة حتقيق »عليا« لكشف مالبسات 
مقتل احد قادة احلشد

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن نائب رئيس اللجنة االمنية 
في مجل�س محافظة بغ�داد محمد 
الربيع�ي، أم�س االح�د، ع�ن قرب 
منطق�ة  ش�وارع  جمي�ع  افتت�اح 
الكرادة وس�ط بغداد، باالضافة الى 
الجس�ر المعل�ق المقاب�ل للمنطقة 
االمريكي�ة  والس�فارة  الخض�راء 
بالعاصم�ة، فيما اش�ار الى أن غلق 

بعض الشوارع كان »إجتهاداً«.
»اللجن�ة  إن  الربيع�ي  وق�ال 
االمنية في مجل�س محافظة بغداد 
قامت وبالتنس�يق م�ع امانة بغداد 
والش�رطة االتحادي�ة بحمل�ة فتح 
عدد م�ن ش�وارع منطق�ة الكرادة 
ف�ي بغ�داد«، مبين�ا أن »غل�ق هذه 
الكونكريتية  بالحواج�ز  المنطق�ة 

كان اجتهادا«.
الربيعي أن »عش�رات  وأض�اف 
االتص�االت جاءتن�ي الي�وم خ�الل 

عملي�ة ازالة ه�ذه الحواجز بهدف 
ايق�اف عملية رفع هذه الحواجز«، 
مش�يرا ال�ى ان »البع�ض اس�تفاد 
م�ن غلقه�ا الس�تعمالها كمواقف 
س�يارات غير نظامية، فيما استفاد 
البع�ض اآلخر ف�ي عملي�ات البناء 
من خالل استغالل الش�ارع المغلق 
لوضع مواد البناء بشكل عشوائي، 
اضافة الى قيام البعض المسؤولين 

بغلق الشوارع لحماية امكانهم« .
»هن�اك  ان  الربيع�ي  اض�اف  و 
خط�ة س�يتم تنفيذها قريب�ا لفتح 
منطق�ة  باتج�اه  المعل�ق  جس�ر 
الكاظمية، اضافة الى فتح الش�ارع 
ال�ذي يم�ر تح�ت جس�ر المعلق«، 
 )..( س�تقوم  »اللجن�ة  ان  مبين�ا 
بحملة لرف�ع الحواجز الكونكريتية 
ف�ي ش�ارع 52 وبالتحديد الحواجز 
الخاصة بهيئة دعاوي الملكية التي 
اغلقت ش�ارعين رئيسيين في هذه 

المنطقة«.

وأشار الربيعي الى ان »الحواجز 
الكونكريتي�ة ال تحمي مدينة بغداد 
وإنم�ا العق�ل االس�تخباراتي ه�و 
ال�ذي يحميها«، موضح�اً أن »دعم 
القوات االمنية بالمعلومات المهمة 
من قبل المواطنين وتش�غيل العقل 
االس�تخباراتي م�ن ش�انها حماية 

امن بغداد« .
واك�د مجل�س محافظ�ة بغداد، 
في ش�باط الماضي، أن 100 طريق 
جديد سيتم افتتاحه خالل 60 يوما 
المقبلة، مش�يرا ال�ى ان أماكن دور 

العبادة غير مشمولة باالفتتاح.
يذك�ر أن العاصمة بغ�داد تعاني 
من�ذ ع�ام 2003 من زخ�م مروري 
نتيج�ة غلق أكث�ر الطرق الرئيس�ة 
والفرعي�ة لس�وء الوض�ع األمني، 
فض�اًل عن دخ�ول آالف الس�يارات 
إل�ى الب�الد، ناهيك عن كث�رة نقاط 
التفتي�ش، األم�ر ال�ذي جع�ل أكثر 

الشوارع مكتظة بالسيارات.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن القيادي في الحشد الشعبي بمحافظة ديالى جبار 
المعموري، أمس األحد، تش�كيل لجنة تحقيق عليا للنظر 
في مالبس�ات حادث�ة اغتيال احد قادة الحش�د الش�عبي 
شمال شرق بعقوبة، متهما من وصفهم ب�«أعوان داعش« 
بالوق�وف وراء مقتل�ه. وق�ال المعم�وري، إن »األجهزة 
األمنية ش�كلت لجن�ة تحقيق علي�ا للنظر في مالبس�ات 
اغتي�ال صال�ح بريس�م المحم�داوي اح�د ق�ادة الحش�د 
الشعبي البارزين في مدينة بعقوبة من خالل تفجير عبوة 

الصق�ة ثبتت أس�فل مركبت�ه في منطقة األمي�ن، ) 4كم 
ش�مال ش�رقي بعقوبة(«. وأضاف المعموري، أن »دماء 
المحمداوي لن تذهب س�دى وسننال من المجرمين وفق 
القانون بعد اعتقالهم«، مبينا أن »الجريمة تؤكد أن أعوان 
داع�ش ما يزال�ون يمثلون خط�راً حقيقياً على المش�هد 
األمني في ديالى«. وكان مصدر محلي في محافظة ديالى 
كش�ف في وقت س�ابق، اليوم األحد )30 أب 2015(، عن 
مقتل مستش�ار محافظ ديالى السابق للشؤون القانونية 
صالح بريس�م بتفجير عب�وة الصقة أس�فل مركبته في 

منطقة األمين، )4 كم شمال شرقي بعقوبة(. 
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      بغداد / المستقبل العراقي

بعثت وزارة المالية، أمس االحد، رس�الة اطمئن�ان إلى موظفي الدولة بعدم قطع 
رواتبه�م خ�ال الفترة الحالي�ة، مؤكدة أنها تراقب اس�عار النفط بكثب في الس�وق 
العالمية. وقال وكيل وزارة المالية، فاضل نبي، ان »رواتب موظفي الدولة من اولويات 
ال�وزارة وهي تهتم بتأمينها ال س�يما صغار الموظفين«، مش�يرا ال�ى أن »التوقعات 
بش�أن انخفاض اس�عار النفط عالميا ممكن ان تؤثر على اقتصاد الباد بش�كل عام 
بسبب ان موازنته تعتمد على بيع النفط بنسب كبيرة«. وأكد ان »وزارة المالية امنت 
رواتب الموظفين وال خوف عليها«، مضيفا أن »الوزارة تراقب عن كثب اسعار النفط 
عالميا وتقدر وتهيئ االمور الازمة بشأن مواجهتها بالتعاون مع الجهات الحكومية 
االخرى، لرس�م ووضع األس�س لموازنة كل عام«. وحذر اعض�اء في مجلس النواب 
واخرين من المختصين بخطورة انخفاض اس�عار النف�ط دون ال� 25 دوالر للبرميل 

الواحد وانعكاسه على اقتصاد الباد بشكل عام.

املــالـيــة: رواتــب املــوظــفــيــن مــؤمــنــة

      المستقبل العراقي/ عادل الالمي

بينم�ا تحدث مص�ادر مطلعة, 
أم�س األح�د, ع�ن وص�ول ق�وة 
ط�راز  م�ن  وطائ�رات  أميركي�ة 
الحباني�ة  قاع�دة  إل�ى  أباتش�ي 
بمحافظة االنبار استعدادا لعملية 
عسكرية واسعة لتطهير الرمادي 
من عناصر »داعش«, نفى الحشد 
م�ن  قوات�ه  انس�حاب  الش�عبي 
المحافظة لهذا الس�بب, مؤكدا أن 
دور واشنطن استشاري فقط وال 
وج�ود ألي فعالية عس�كرية لها 

على األرض.
وكان�ت »المس�تقبل العراقي« 
طل�ب  وج�ود  ع�ن  كش�فت  ق�د 
أمريك�ي للحكومة العراقية إلبداء 
المساعدة العسكرية – في إشارة 
إل�ى إع�ادة قواته�ا إل�ى العراق- 
األمنية  التط�ورات  عل�ى خلفي�ة 

والسياسية األخيرة.
ب�ان  مطل�ع،  مص�در  وق�ال 
طائرات من طراز اباتشي أمريكية 
وصلت إلى قاع�دة الحبانية، فيما 
أوض�ح أن ه�ذه الطائ�رات كانت 

محملة بتجهيزات عسكرية.
وكش�ف المص�در، ان »ق�وات 
اميركية قتالية وصلت الى منطقة 
الخالدية، ومحيط الرمادي، للبدء 
في عملية تحري�ر مدينة الرمادي 
التي س�تنطلق خال ال�24 ساعة 
المقبل�ة تحت غط�اء جوي كثيف 

من طيران التحالف الدولي«.
بدوره, اكد الحش�د الش�عبي، 
ان الق�وات التابعة له لم تنس�حب 
م�ن محافظ�ة االنب�ار، وفيما عد 
ض�د  المع�ارك  م�ن  االنس�حاب 
»داع�ش« بأن�ه »هزيمة س�تقدم 
خدم�ة مجاني�ة للتنظي�م«، أك�د 
أن قاع�دة الحباني�ة يتواجد فيها 
مستشارون أميركيون »ال يعملون 

على األرض«.

وتناقلت عدد من وسائل اإلعام 
المحلية أنباء عن انس�حاب أفواج 
تابع�ة لمقاتلي الحش�د الش�عبي 
باتجاه العاصمة بغداد، احتجاجاً 
على وصول قوات أميركية قتالية 

لانبار.
وقال المتحدث باس�م الحش�د 
النائ�ب أحمد األس�دي ، »ال يوجد 
أي انس�حاب م�ن األنب�ار، وإنم�ا 
هن�اك إع�ادة تنظي�م ف�ي األنبار 

والمحافظات األخرى«.
وأضاف األس�دي، أنه »ليس�ت 

التنظي�م  إلع�ادة  عاق�ة  هن�اك 
بتواجد ق�وات أميركية، الن هيئة 
الق�وات  الش�عبي وتل�ك  الحش�د 
تخضع�ان لتوجيه�ات الحكوم�ة 

العراقية«.
م�ن جهت�ه، اعتب�ر المتح�دث 
العس�كري للحش�د كريم النوري، 
المناط�ق  م�ن  انس�حاب  »أي  أن 
الت�ي يتواج�د فيها داع�ش يعني 
»ذل�ك  أن  إل�ى  الفت�ا  الهزيم�ة«، 

سيقدم خدمة مجانية لداعش«.
»تجرب�ة  أن  الن�وري،  وتاب�ع 

أمي�ركا بمواجه�ة اإلره�اب ف�ي 
2004 و2005 أزمت األوضاع، وال 
يمكن لألمريكان أن يحرروا شبرا 
واحدا من األرض«، مؤكدا في ذات 
الوقت أن »قاعدة الحبانية يتواجد 
فيها مستشارون أميركيون ليس 

لهم أي نزول على األرض«.
وقب�ل أيام, ح�دث لغ�ط كبير 
داخل أروقة الكتل السياس�ية عن 
وج�ود طل�ب أمريك�ي للحكومة 
للباد  العراقي�ة إلع�ادة جيش�ها 

لمحاربة«داعش«.

ونقل�ت »المس�تقبل العراقي« 
في وقت سابق عن مصدر سياسي 
مقرب من التحالف الوطني, فان« 
هن�اك حدي�ث ع�ن طل�ب تقدمت 
ب�ه الوالي�ات المتح�دة األمريكية 
للحكوم�ة العراقي�ة إلعادة نش�ر 
بالمناط�ق  العس�كرية  قواته�ا 

الساخنة ».
ف�ان«  المص�در,  وبحس�ب 
واشنطن حاولت أن تركب موجة  
ع�ن  تحدث�ت  الت�ي  اإلش�اعات 
اس�تعادة »داعش« السيطرة على 

بيج�ي, بمحافظ�ة ص�اح الدين, 
ومحاولتها الضغط على الحكومة 
والتلويح بخيار مشاركتها البرية, 
كوس�يلة وحيدة لهزيمة اإلرهاب 

بالمنطقة الغربية«.
 ولفت المصدر إلى أن« السفارة 
األمريكي�ة قد لوحت به�ذا الخيار 
على خلفي�ة التظاهرات الحاصلة 
مؤخ�را ف�ي الب�اد », مقترح�ة 
»عودة القوات األمريكية, لضمان 
الحفاظ على العملية السياس�ية, 

تحسباً ألي طارئ«.

مظاه�رات  الع�راق  ويش�هد 
تقريب�ا,  ش�هر  من�ذ  مليوني�ة 
للمطالب�ة بإصاح�ات سياس�ية 
الفس�اد  للقض�اء عل�ى  وإداري�ة 
الذي نخر جس�د الدول�ة العراقية 
وعطل مش�اريع البن�اء واألعمار 

والخدمات.
وبذات التوجه, أشار السيناتور 
س�كوت  الجمه�وري  األمريك�ي 
ووك�ر إلى ان�ه »هناك ق�درة على 
األمريكية في  الق�وات  مش�اركة 
العراق بعد إنهاء القيود السياسية 

األمريكية عنها.
ودعا ووك�ر القوات األمريكية 
العاملة في العراق إلى »المشاركة 
في القتال المباشر لهزيمة تنظيم 

داعش«.
وفي منتص�ف ش�هر حزيران 
الماض����ي,  كش�فت الس�فارة 
األمريكية ف�ي بغداد، عن موافقة 
الرئي�س األمريك�ي ب�اراك أوباما 
عل�ى إرس�ال المزيد م�ن القوات 
األمريكية  للع�راق وإقامة قاعدة 
عس�كرية في األنبار،بهدف تعزيز 
ستراتيجيتها الشاملة لدحر تنظيم  
داع�ش، مبينة أن ذلك تم بناًء على 
طلب رئيس مجلس الوزراء، حيدر 
العبادي، وتوصية من وزير الدفاع 
المشتركة،  األركان  ورئيس هيئة 
باألمن  المخت�ص  وبدعم فريق�ه 

القومي.
وقال الس�كرتير الصحفي في 
الس�فارة األمريكية  في بغداد، ان  
»الرئي�س األمريكي من�ح تخوياً 
بنش�ر 450 عس�كرياً إضافياً من 
أف�راد الجي�ش لتدري�ب وتقدي�م 
المش�ورة، ومس�����اعدة قوات 
األم�ن العراقي�ة في قاع�دة تقدم 
ش�رقي  العس�كرية  المش�ورة 
محافظ�ة األنب�ار«، مش�يراً إل�ى 
أن ذل�ك »يه�دف لتحس�ين قدرات 

وفاعلية الشركاء ميدانياً«.

قوات أمريكية تصل االنبار.. واحلشد يرد: دور واشنطن استشاري
طائرات آباتشي وعتاد في قاعدة الحبانية

     المستقبل العراقي/ نهاد فالح

غ�اب التواف�ق داخ�ل مجل�س النواب 
بش�ان قانون الح�رس الوطن�ي »المثير 
للج�دل« مما عطل تش�ريعه في جلس�ة, 
أمس األح�د, التي كانت مقررة للتصويت 
عليه. وبعد أن فش�ل بتمريره رغم جولة 
مباحثات كان أخرها, ظهر أمس, تش�ير 
مص�ادر نيابي�ة إل�ى أن »رؤس�اء الكت�ل 
السياسية سيجتمعون, األسبوع المقبل, 
في منزل رئيس البرلمان سليم الجبوري 
إلنه�اء النق�اط الخافي�ة والوصول إلى 

صيغة توافقية من اجل تشريعه.
وبحس�ب مصدر نيابي, فان »فقرتين 
عالقتين في المشروع لم يتم التوصل إلى 
حل بش�أنهما لغاي�ة اآلن, هما من يؤخر 

تشريعه بالبرلمان«.
وبه�ذا الصدد, قال رئيس كتلة االتحاد 
االس�امي الكردس�تاني النيابي�ة النائب 
مثن�ى امين، أن الكتل السياس�ية اقتربت 
من التوصل الى الحلول بش�ان الخافات 
على مش�روع قان�ون الح�رس الوطني، 
فيما رجح ان يتم التصويت على القانون 

االسبوع المقبل
وقال أمي�ن ، إن »االجتماع بين رئيس 
مجل�س النواب ورؤس�اء الكت�ل النيابية 
بش�أن حل الخافات على مشروع قانون 
الح�رس الوطني، ق�د انته�ى«، مبيناً أنه 
»حصل اتفاق بأن تستمر المناقشات الى 
االسبوع المقبل ألجل إقراره في جلسات 

المجلس األسبوع المقبل«.
وأض�اف أمي�ن أن »الكتل السياس�ية 
اقترب�ت م�ن التوص�ل الى حلول بش�أن 
خاف�ات القان�ون الت�ي منها م�ا يتعلق 
بتش�كيات الح�رس ف�ي كل محافظ�ة 
وكذلك المناطق المتن�ازع عليها وغيرها 

من الخاف�ات«. ويضغط رئيس البرلمان 
باتج�اه تمري�ر القانون الذي, ق�ال بأنه 
يلقى قبول غالبية الكتل, برفع مش�روع 
القانون لرئيس الوزراء للبت فيه، بحسب 
الصاحيات الت�ي يمتلكها، في حالة عدم 

تمكن البرلمان من التصويت.

داخ�ل  م�ن  لتس�ريبات  ووفق�ا 
اتفقت  السياس�ية  القوى  البرلمان,ف�ان 
عل�ى بنود المش�روع، وأهمه�ا أن يكون 
عدد المقاتلين 120 ألف ينقسمون إلى 70 
أل�ف مقاتل من الش�يعة و50 ألفاً آخرين 
من الس�نة. وبش�أن القان�ون وتركيبته 

الطائفي�ة, قال رئيس كتل�ة الفضيلة في 
مجلس النواب، عمار طعمة خال مؤتمر 
إن   ، البرلم�ان  بمبن�ى  عق�ده  صحف�ي 
»مقترح انتش�ار وتوزيع ق�وات الحرس 
الوطن�ي ف�ي المحافظ�ات م�ن أبنائه�ا 
حصراً غير مقبول وقد يتسبب بخروقات 

أمنية تهدد أمن الباد واستقراره«.
وعد طعم�ة، أن »من غير الصحيح أن 
تمنع تشكيات الحرس الوطني من أبناء 
محافظات الجنوب من االنتشار والتواجد 
ومسك األرض في مدينة سامراء والدفاع 
عن مرقد اإلمامين العس�كريين«، مؤكداً 

أن »حادث�ة تفجي�ر المرق�د ع�ام 2006 
وقعت في مرحلة كان�ت حمايته تتم من 
قبل أبناء المدينة حي�ث اخترقت من قبل 

تنظيم القاعدة«.
وح�ذر طعمة، من »تكرار الس�يناريو 
المؤل�م ال�ذي حصل ع�ام 2006 في حال 
العودة إلى نفس الطريقة واألس�لوب في 
حماية أم�ن المدين�ة والمرقد«، مش�دداً 
على أن »المقترح الصحيح هو أن يشترك 
جمي�ع العراقيين في تش�كيات الحرس 
الوطن�ي دون التقي�د باالنتم�اء لنف�س 
المحافظة«. واقترح طعمة، أن »تشترط 
أموراً عدة الختي�ار قائد الحرس الوطني 
ونائبه منه�ا أن يكون عراقي�اً من أبوين 
العس�كرية  الكلي�ة  وخري�ج  عراقيي�ن، 
العراقية، وخريج كلي�ة األركان العراقية 
وبرتبة لواء ركن عل�ى األقل«، رافضاً أن 
»تتولى قيادة الحرس الوطني ش�خصية 
سياس�ية«. ورج�ح رئي�س لجن�ة اآلمن 
والدفاع في مجلس النواب حاكم الزاملي 
، ف�ي )26 آب 2015(، إمكانية التصويت 
على قانون الحرس الوطني خال جلس�ة 
البرلم�ان التي عق�دت الخميس الماضي، 
في حال حسم النقاط الخافية، فيما أكد 
أن القانون يهدف إلى إعطاء غطاء شرعي 
ودس�توري للحش�د الش�عبي ومقاتل�ي 

العشائر والمتطوعين.
وأنه�ى مجل�س النواب الع�راق خال 
جلس�ته ال��39 م�ن الفص�ل التش�ريعي 
الثان�ي للس�نة التش�ريعية األول�ى التي 
عقدت في ال�20 م�ن أيار 2015، القراءة 
الثانية لمش�روع قانون الحرس الوطني، 
فيم�ا ق�رر خ�ال جلس�ته ال��28 الت�ي 
عقدت، في ال�14 من أي�ار 2015، تأجيل 
لقان�ون  الثاني�ة  بالق�راءة  االس�تمرار 

األحزاب السياسية.

»احلرس الوطني« عالق يف الربملان.. وبرملانيون حيذرون من تركيبته »الطائفية«
التحالف الوطني يدرسه إقراره.. والثالثاء يخضع للتصويت 

العامل الكردستاين جيري لقاءات رسية مع واشنطن بشأن تركيا ورئاسة اإلقليم
بعد تكثيف الضربات الجوية على مواقعه في العراق

       بغداد / المستقبل العراقي

أج�رت صحيف�ة »الديل�ي تلغ�راف« 
البريطاني�ة، ح�واراً مّوس�عاً مع زعيم 
ح�زب العمال الكردس�تاني جميل بايك، 
عل�ى خلفية االعت�داءات االخي�رة التي 
تعرض له�ا انصاره في ش�مال العراق 

حيث يقيمون.
وقال بايك إن�ه »اجرى محادثات مع 
واشنطن بشكل سري، رغم ان الواليات 
المتح�دة تعتب�ر حزب�ه م�ن المنظمات 
االرهابي�ة«، مش�يرا إل�ى »ني�ة الحزب 
بالتوس�ط االمريكي بينه وبين الجانب 
والضرب�ات  الح�رب  إلنه�اء  الترك�ي 
التي تقوم به�ا الطائ�رات التركية على 
انصاره«. وأضاف أن دعوته ل�«أمريكا 
من أج�ل التوس�ط مع الجان�ب التركي 
لي�س من ب�اب الخوف، ولك�ن من باب 
الدع�وى للعي�ش باس�تقرار وس�ام«، 
مؤكدا أنه شخصياً يرفض ايقاف اطاق 
النار، النه يعتبر م�ا يجري مع انصاره 

حرباً ويجب خوضها.
وتش�ن الطائ�رات التركي�ة هجوماً 
عل�ى مواق�ع مس�لحي ح�زب العم�ال 
الكردس�تاني، ما اس�فر ع�ن مقتل 20 

مسلحاً.
م�ن  العم�ال  زعي�م  دع�وة  وتأت�ي 
ضم�ن  الهجم�ات،  اليق�اف  واش�نطن 
انفتاح�ه على لغة الحوار، داعياً بالوقت 
نفس�ه ال�ى ان تك�ون واش�نطن راعية 

التهدئة بين الجانبين وبضمانتها.
وأوضح بايك »بالطبع هناك رس�ائل 
ودع�وات واجتماع�ات لتقديم مبادرات 
سلمية النهاء القتال بين الطرفين، لذلك 
ان�ا اك�رر دعوتي ب�ان تك�ون الواليات 
المتح�دة هي راعية الوض�ع بيننا وبين 
الجانب التركي، على ان تعطي ضمانات 
ف�ي ايقاف الحرب، وف�ي حال لم تحقق 
تل�ك الضمانات، يمكنن�ا اتخاذ خطوات 

اكثر جدية ضد الجانب التركي«.
وتعد االش�تباكات بين حزب العمال 
ام�ر  الترك�ي،  والجان�ب  الكردس�تاني 

ليس بجدي�د، فغالب�اً ما ين�ادي العمال 
باالس�تقال من�ذ اكث�ر م�ن 30 عام�اً، 
الس�يما ان الفض�ل يع�ود له ف�ي انقاذ 
االيزيديي�ن من قبضة تنظي�م »داعش« 
اإلجرام�ي بعد س�يطرتهم عل�ى مدينة 

سنجار في نينوى.
ويعتق�د باي�ك ان دور واش�نطن في 
مس�اعدته امر محتمل النه�اء الصراع، 
لذلك يس�عى الح�زب الى انه�اء الحرب 

بشكل رئيسي هذه االيام.
وم�ن جانب اخر تتفق تركيا، العضو 
الب�ارز ف�ي حل�ف الش�مال االطلس�ي، 
م�ع الوالي�ات المتح�دة بش�أن ح�زب 
العم�ال الكردس�تاني على ان�ه منظمة 
ارهابية مندرجة ضم�ن قوائم االرهاب 
الت�ي اعلنته�ا واش�نطن في الس�نوات 

الماضية.
وأوض�ح زعي�م حزب العم�ال خال 
محادثاته الس�رية مع ممثلي الخارجية 
االمريكية، بأن حزب�ه »اكثر مرونة من 
االح�زاب الكردية الت�ي تعتبرها امريكا 

صديق�ة له�ا، كم�ا ش�رح دور الح�زب 
القتالي ف�ي كوباني لتخلي�ص اهل تلك 
المنطقة من مسلحي داعش اإلجرامي، 
لذل�ك يعتب�ر أن حزبه اصح�اب حق في 

العيش بالمنحدرات الجبلية النائية«.
بش�أن  التس�ريبات  ضم�ن  وم�ن 
المحادثات الس�رية، بي�ن ممثلي حزب 
العم�ال والخارجي�ة االمريكي�ة، تحدث 
زعيم حزب العمال عن »هيمنة مسعود 
بارزاني على اقليم كردس�تان«، معتبراً 
بقائه في منصب رئاسة االقليم، »بداية 
ح�زب  لصال�ح  والحك�م  للدكتاتوري�ة 

واحد«.
م�ن جانبه، لم�ح ممثل�و الخارجية 
االمريكية الى امكاني�ة التوصل التفاق 
مع ح�زب العمال الكردس�تاني بش�أن 
ايقاف مساِع االقليم الكردي في ماحقة 
مسلحي العمال، كونهم ساعدوا الديانة 
االيزيدي�ة اكثر من أية قوة حينما وصل 
مس�لحو داعش إلى مدينة س�نجار في 

شهر آب العام الماضي.



وزير الخارجية مهدد باالعتقال لتحرشه بمسؤولة أممية

صبيح�ة ي�وم األربعاء كان كل ش�يء 
يوحي ف�ي العاصمة األردني�ة عمان بأن 
األمور تس�ير كالمعتاد، العاه�ل األردني 
المل�ك عبدالل�ه العائد للتو م�ن العاصمة 
الروس�ية موسكو على هامش المشاركة 
في مع�رض للصناعة العس�كرية، ولقاء 
جم�ع بين�ه والرئيس الروس�ي فالديمير 
بوتي�ن ف�ي الكرملي�ن لمناقش�ة ملفات 
المنطق�ة وأبرزها الش�أن الس�وري، الى 
األمي�ر فيص�ل ونائ�ب  جان�ب ش�قيقه 
رئيس الوزراء، وزير الخارجية وش�ؤون 
المغتربي�ن ناص�ر ج�ودة، ومدي�ر جهاز 
المخاب�رات الجن�رال فيص�ل الش�وبكي، 
رئي�س هيئة األركان المش�تركة الجنرال 
مش�عل الزب�ن، بحض�ور رس�مي لكب�ار 
وعس�كريين  مدنيي�ن  م�ن  المس�ؤولين 

للجانب الروس
س�رعان ما انشغل الش�ارع السياسي 
والصحافي جدالً عق�ب تصدر نبأ ليومية 
أردني�ة انفردت بنش�ر موقع�ة التحرش 
جنس�ياً لمس�ؤول أردني رفيع بمسؤولة 
أممية أمريكية  دون الكشف عن هويتهم، 
س�جلت  األخي�رة  ان  بالق�ول  واكتف�ت 
دع�وى قضائي�ة دون الكش�ف أيضا عن 
جهة تس�جيلها في احد محاكم العاصمة 

عمان.
على غير العادة، وسائل اإلعالم الرسمية 
األردنية تناول�ت الحادثة حتى وان كانت 
بصورة خجولة بوصفها شكوى التحرش 
الجنس�ي وفقاً ل�”مزاعم” مسؤولة تدير 
ملفات الالجئين في الب�الد، لحين ثبوتها 
م�ن عدمه وانته�اء التحقيقات في صحة 
االته�ام الموجه ضده، باإلضاف�ة إلى ان 
الجهات الرس�مية العمانية ل�م تبوح عن 
جنسية المسؤولة التي قدمت الشكوى أو 
اس�م المنظمة التابعة لها، قبل ان تتكفل 
التس�ريبات المتواردة الحقاً الكش�ف عن 
هوية الرجل الدبلوماسي األبرز وحصرها 
بش�خص وزير الخارجي�ة األردني ناصر 
جودة الصهر الس�ابق لولي العهد األردني 

األسبق األمير الحسن بن طالل.
مصادر دبلوماس�ية أردنية مقيمه في 

نيوي�ورك تحدثت ان المس�ؤولة األممية 
التاب�ع  العالم�ي  الغ�ذاء  برنام�ج  تدي�ر 
لألم�م المتحدة  ف�ي مخيم�ات الالجئين 
الس�وريين ش�مال العاصمة عمان ابلغت 
بالدها بتفاصيل الحادثة  وهو ما يكشف 
ع�ن جنس�يتها األمريكية دون اإلش�ارة 
ألصوله�ا العربية، وس�ط ترجيحات دفع 
الهيئ�ة الطلب م�ن ممثلته�ا التحدث في 
الواقعة امام كاميرات وعدس�ات اإلعالم 

بش�فافية، إل�ى جان�ب إص�رار أمريك�ي 
رس�مي باتخاذ إجراء دبلوماسي يتجاوز 
او  المعت�ادة  الدبلوماس�ية  برتوكولي�ة 

مجرد االعتذار.
الوزي�ر العابر للحكومات، الصفة التي 
علقت بجودة ناصر في إش�ارة لسيطرته 
على حقيبة الخارجية األردنية التي تسلم 
دفته�ا في س�تة حكوم�ات متتالي�ة بدًء 
م�ن حكومة ن�ادر الذهب�ي 2008 مروراً 

بحكومة الخال الرفاعي االبن سمير التي 
اطاح�ت به�ا االحتجاجات الش�عبية في 
اعقاب س�قوط نظام بن علي، “وانتهاًء” 
بحكومة عبدالله النس�ور التي تولت دفة 
الرابع 2012، س�يضطر لمغادرة منصبه 
به�دوء على غ�رار تجربة الوزير حس�ين 
اخت�الف  تجاه�ل  دون  المجال�ي  ه�زاع 

األسباب، يدرك جيداً التبعات المقبلة.
مركز صناعة القرار الرس�مي األردني 

ب�ات على دراية كامل�ة بتفاصيل الحادثة 
مه�دد  خارجيت�ه  وزي�ر  ب�ان  والتيق�ن 
باالعتق�ال في حال وطئت قدمه الواليات 
المتحدة األمريكية حتى وان تجرأ بزيارة 
رسمية، عقب تسريبات مؤكدة ان شكوى 
مماثل�ة للمس�ؤولة األممي�ة ان ل�م تكن 

سجلت “ستسجل” الحقا في بالدها.
م�ع التدخ�ل األردن�ي الرس�مي وبدء 
الجان�ب  م�ع  الدبلوماس�ية  إجراءاته�ا 

األمريكي إلبداء حسن نوايا لرغبة رسمية 
حسم الملف والخروج باقل الخسائر حتى 
وان وصل�ت “اإلقالة” واس�تبعاد تطويق 
الحادثة، ثمة إجماع من قبل مطلعون في 
الشأن السياسي اإلعالمي األردني ان لعنة 
حلت على الوزير المراهق جودة الناش�ئ 
كموظف في الديوان الملكي، والقادم من 
اب�رز اذراع اإلع�الم الحكومي مؤسس�ة 
التلفزي�ون األردن�ي كلف بحقيب�ة وزارة 
اإلعالم والناطق الرسمي باسم الحكومة 
لع�دد من الحكومات بدايتها حكومة فايز 
الطراونة 1998 في حكومة يتردد ان ولي 
العهد األمير الحسن بن طالل اشرف على 
تشكيلها النش�غال الملك حس�ين الغائب 
في رحلة العالج األخيرة بمستشفى مايو 
كلينيك قبل ان تتم تنحيته 25 يناير 1999 
بمرس�وم ملك�ي بإعفائ�ه م�ن واجباته 

كولي للعهد الممتدة طيلة 34عاماً.
وس�ائل إعالم محلية راح�ت للترويج 
بان تغييرات مرتقبة سيش�هدها المطبخ 
السياس�ي األردن�ي ف�ي إش�ارة لحقيبة 
الخارجية التي فش�لت في اب�رز الملفات 
الثالثة في المنطقة الش�أن الفلس�طيني 
والعراق�ي والس�وري، ما ارغم�ت الدولة 
الجلوس لطاولة الحوار والطرح الروسي 

بحضور وتنسيق مصري إماراتي.
ووصف�ت فت�ور في العالق�ة األردنية 
الفلس�طينية خاص�ة في ظ�ل التطورات 
الجارية هن�اك، وخالفا لما ج�رت العادة 
عدم لقاء العاهل األردني برئيس السلطة 
المس�تقيل عباس بشكل علني، إلى جانب 
التقلبات السياس�ية األمنية على الساحة 
العراقية عقب  قرار عراقي إغالق الحدود 
األردنية العراقية، مما دفع األردن للبحث 
عن بدائل لعدم توقف التبادل التجاري بين 
البلدي�ن حتى وان كان�ت الكلفة التجارية 
الثم�ن،  باهظ�ة  الب�الد  عل�ى  واألمني�ة 
باإلضاف�ة لب�روز الراش�ق اإلعالمي من 
قبل الجانب السوري الرسمي وأخرها ما 
نس�ب على لس�ان الرئيس السوري بشار 
األس�د س�تدفع بوزي�ر الخارجي�ة جودة 
ناصر لمغادرة منصب�ه بهدوء، ليأتي من 
يعيد التوازن في متابع�ة الملفات الثالثة 

جراء فشلها في إدارتها.

السياسة األردنية.. تاريخ من التحرش اجلنيس
   بغداد / المستقبل العراقي

الريال يرتنح.. السعودية 
تدخل مرحلة القلق

     بغداد / المستقبل العراقي

إن  إن  س�ي  ش�بكة  ذك�رت 
الس�عودية تح�ت  أن  األمريكي�ة 
ضغ�ط هائل اضطر الحكومة إلى 
تقليص نفقاتها بنسبة %10 في 
محاول�ة لوق�ف نم�و العجز في 
الميزاني�ة، في الوق�ت الذي يتنبأ 
في�ه صن�دوق النقد الدول�ي بأن 
عج�ز الميزانية للمملكة س�يصل 
إل�ى %20 م�ن إجمال�ي النات�ج 
المحلي للبالد.ووفقا لتقرير جديد 
لس�ي إن إن فأن الريال السعودي 
بدوره تحت ضغ�ط متزايد، حيث 
يبلغ س�عر ص�رف ال�دوالر 3.75 
ري�اال، وس�ط تنب�ؤات بضرورة 
أن  باعتب�ار  القيم�ة  تخفي�ض 
المملكة لن تتمكن من المحافظة 
على مع�دل الصرف هذا إلى األبد، 
حيث أنه ومنذ بدء تراجع أس�عار 
النف�ط تراجعت قيمة الريال أمام 
الدوالر لتصبح 3.79 رياال للدوالر 
وه�و   ،FT��ال بحس�ب  الواح�د 
األمر ال�ذي دفع بالري�اض وعبر 
مؤسسة النقد السعودية إلصدار 
بيان تؤكد فيه على استمرار ربط 

عملتها بالدوالر.
تخفي�ض  م�ن  يفه�م  م�اذا 

السعودية لميزانيتها؟
ووفقا للتقرير ال يجب أن يفهم 
لميزانيته�ا  الس�عودية  تقلي�ص 
عل�ى أن�ه ح�دث ط�ارئ أجبرت 
علي�ه المملك�ة متأث�رة بتراج�ع 
س�عر النف�ط، ولكن ينظ�ر على 
أنه خطوة تس�تعد فيه السعودية 
لالس�تمرار في ه�ذه اللعبة على 
الم�دى الطوي�ل، وال يمكن فهمه 
عل�ى أنه خطوة ج�اءت لمخاوف 
الس�عودية  تأثر  اقتصادية.م�دى 
مقارنة بالمنافسين؟التقرير قال 
أن�ه بالطب�ع اقتصاد الس�عودية 
متأث�ر إل�ى ح�د كبي�ر م�ن تدني 
أس�عار النفط، ولكن مقارنة مع 
المنافس�ين الذي�ن يتألم�ون من 
ه�ذا التراجع، فإن وضع المملكة 
أفض�ل، األمر الذي دفع بدول مثل 
الجزائ�ر وفنزويال إل�ى مخاطبة 
OPEC إليجاد حل برس�الة كادت 
تطال�ب صراح�ة بتخفيض حجم 

اإلنتاج.

البحرين تعتقل أكثر من عرشين شخصًا بعد مقتل رشطي

اليهود يريدون إقامة »إرسائيل« عىل أرايض كينيا!

     بغداد / المستقبل العراقي

ذکر نائب رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان، 
الحقوقي س�يد يوس�ف المحافظ�ة إن فريق الرصد 
في المركز وّثق 21 حالة اعتقال في صفوف ش�باب 

من منطقة كرانة، التي ش�هدت انفج�اراً أدى لمقتل 
ش�رطي وإصاب�ة 7 آخرين وفق ما أعلن�ت الداخلية. 
وكان حس�اب صدى البحرين على انس�تغرام نش�ر 
أس�ماء 25 ش�اباً، قال إنه�م تعرض�وا لالعتقال في 
أعق�اب التفجير، جميعه�م من منطق�ة كّرانة وهم 

كالتالي “عبدالله حس�ين البري، صالح مهدي أمان، 
محمد مهدي أمان، حس�ين علي األس�ود، أحمد علي 
األسود، حسين إبراهيم الطويل، علي إبراهيم الطويل، 
حسين فردان مشيمع، محمود علي الحمران، حسن 
عبدالنبي البصري، محمود عبدالله البصري، حس�ين 

أحمد العجيمي، عمار منصور المقابي، أحمد حميد، 
صادق المنامي، محمد مهدي، محمد كاظم مش�عل، 
صالح مهدي مشعل، حسن دالل، حسين علي النوح، 
محم�د عبدالنب�ي الخ�ور، جعف�ر المنامي، يوس�ف 

خليل، قاسم خضير ومحمد عادل”.

   بغداد / المستقبل العراقي

اليومي�ة  الصحيف�ة  ذك�رت 
اإلسرائيلية اليس�ارية “هآرتس” قبل 
بضعة أّي�ام أّنه بتاريخ 26 أغس�طس 
1903، قبل 112 عاًما، اقترح مؤسس 
الصهيوني�ة ثي�ودور هرتس�ل إقامة 
مس�توطنة يهودية في كينيا.ويعرف 
ف�ي  المعل�ن  االس�تيطان  مش�روع 
المؤتمر السادس للمنظمة الصهيونية 
العالمية في بال السويس�رية، عندما 
كان ثيودور هرتسل رئيًسا لها، باسم 
مش�روع أوغن�دا؛ في حي�ن أّن ال� 13 
أل�ف ك�م مرب�ع المعنية بالمش�روع 
تقع ف�ي الواق�ع ف�ي كيني�ا الحالية 

على مرتفعات الوادي المتصّدع حول 
ناكورو.لم�اذا كينيا الّت�ي كانت آنذاك 
جزًءا من اإلمبراطوري�ة البريطانية؟ 
توّف�ر المرتفع�ات بمناخه�ا المعتدل 
مناًخ�ا مقب�وال لليه�ود األوروبيي�ن 
غي�ر المعتادي�ن كثي�ًرا عل�ى درجات 
الحرارة العالية، وينظر أيًضا إلى هذه 
المرتفعات -المعزولة للغاية- كمكان 
هادئ وموات للتط�ور اليهودي.غالًبا 
ما ينظر إلى مش�روع أوغندا على أّنه 
مخط�ط يهدف إل�ى التخلّ�ي عن حلم 
إقام�ة الدول�ة اليهودي�ة في الش�رق 
األوس�ط“، وفًقا لما أتى في صحيفة 
هآرتس، الّتي أشارت إلى أّن المشروع 
يتعلّ�ق ف�ي المق�ام األّول ب�”حماية 

اليه�ود م�ن مع�اداة الس�امية، ومن 
العنف؛ حّت�ى يصبح الحلم الصهيوني 
بإقام�ة وط�ن لليه�ود في فلس�طين 
اإلنجلي�ز  الفك�رة  ممكًن�ا”.راودت 
ف�ي أعق�اب سلس�لة م�ن اللق�اءات 
والمكل�ف  هرتس�ل  ثي�ودور  بي�ن 
جوزي�ف  آن�ذاك،  بالمس�تعمرات 
ش�امبرالن؛ حيث اقترح البريطانيون 
الرافض�ون لالس�تيطان اليهودي في 
الش�رق األوس�ط آن�ذاك إقام�ة وطن 
لليه�ود ف�ي إفريقيا الش�رقية. ولئن 
كان بإم�كان اليه�ود إدارة القضاي�ا 
الدينية؛ فإّن كّل األمور يجب أن تسير 
تح�ت “الس�يطرة التاّم�ة” للمملك�ة 
البريطانية.على الرغم من المعارضة، 

وضعت لجنة تحقيق من قبل المجلس 
الصهيون�ي، ولك�ن اعت�رض أغلبي�ة 
الممثلين ف�ي نهاية المطاف على هذا 
االقت�راح، الّذي اعتب�ر تخليًّا عن حلم 
االستيطان في فلسطين. وبعد عامين 
م�ن ذل�ك التاري�خ، أّي ف�ي المؤتم�ر 
الصهيوني الس�ابع الّذي عقد في عام 
1905، تراج�ع مش�روع أوغن�دا ولم 
يحظ إال بدعم أقلّية، كما توفى ثيودور 
هرتس�ل نفس�ه بع�د عام م�ن تقديم 
المقترح، في عام 1904.ولكن، أخذت 
بعض العائ�الت اليهودية القادمة من 
بولندا وروس�يا والفاّرة م�ن المذابح 
الطري�ق نح�و كيني�ا بداي�ة م�ن عام 
1904. ووفًقا لكني�س نيروبي، الّذي  

احتفل في 2012 بمئة عام من إقامته، 
تعّد الطائفة اليهودية هناك اليوم نحو 
150 عضًوا؛ مّما يشّكل تمركًزا صغيًرا 
اليه�ود  ويأت�ي  اليه�ودي،  للش�تات 
المقيمون ف�ي كينيا اليوم من أوروبا 
الشرقية والمغرب والمملكة المّتحدة 
باإلضاف�ة إلى الهند وجن�وب إفريقيا 
والع�راق.ال يتمّت�ع ه�ؤالء جميعه�م 
تقريًبا بالجنسية الكينية، ولكن توجد 
طوائف محلية -غي�ر معترف بها من 
قبل اليهود األرثوذك�س- ومن بينهم 
نحو 60 من يهود الكيكويو كاس�وكو 
الّذي�ن يحي�ون الش�ابات ف�ي كنيس 
البالس�تيكية، وس�ط  األغطي�ة  م�ن 

المرتفعات العالية الكينية.

اليمن: مقتل 3 مستشارين أمريكيني بأشتباك مع احلوثيني
   بغداد / المستقبل العراقي

قت�ل ث�الث م�ن المستش�ارين 
وج�رح  األميركيي�ن  العس�كريين 
أثنان آخ�ران في أش�باكات وقعت 
مع اللج�ان الثورية اليمنية بمدينة 

نجران داخل االراضي السعودية.
الميداني أبوحسام  القائد  وقال 
لمراس�ل وكال�ة أنب�اء ف�ارس أن 
الثوري�ة تمكن�ت بأغتيال  اللج�ان 
ف�ي  األميركيي�ن  المستش�ارين 
نج�ران مش�يرا ال�ى انه ف�ي هذه 
العملية تمكنت اللجان الثورية من 
قتل سبعة أفراد من عناصرالجيش 

السعودي.
ولم يكشف أبوحسام عن هوية 

المستشارين األميركيين.
للجي�ش  الصاروخي�ة  الق�وة 
واللجان الش�عبية تقصف عدداً من 

مواقع العدو السعودي
أك�د  متص�ل،  صعي�د  عل�ى 
مصدر عس�كري بصع�دة أن القوة 

الصاروخي�ة في الجي�ش واللجان 
الش�عبية قصف�ت اليوم ع�دداً من 
مواق�ع الع�دو الس�عودي بجيزان 
ونجران وظهران عس�ير بعشرات 

الصواريخ والقذائف المدفعية .
وأوض�ح المصدرأن�ه تم قصف 
موقعي الطلعة وثويلة العسكريين 
الس�عوديين ف�ي ظه�ران عس�ير 
بصليات من الصواريخ وكذا قصغ 
موق�ع ج�الح العس�كري بجيزان 
بثم�ان قذائف مدفعي�ة إضافة إلى 
قص�ف موق�ع القنبور بنج�ران ب� 

14 صاروخاً .
ولف�ت المصدر إل�ى أن الجيش 
واللجان الشعبية سيواصلون قصف 
المواقع والمعس�كرات الس�عودية 
رداً على العدوان السعودي الغاشم 
، الذي يقصف ويس�تهدف مختلف 
محافظ�ات الجمهوري�ة ويرتك�ب 
أبش�ع الجرائم بحق أبناء الش�عب 

اليمني .
طيران العدوان السعودي يدمر 

خزانات مياه بمأرب
م�ن جان�ب آخ�ر، ش�ن طيران 
العدوان الس�عودي الغاش�م اليوم 
أكث�ر م�ن خم�س غ�ارات جوي�ة 
اس�تهدفت خزانات مش�روع مياه 
مجزر وجبل هيالن االس�تراتبجي 

بمأرب .
وأوضح مصدر محلي بمحافظة 
مأرب أن طيران العدوان السعودي 
أس�تهدف خزان�ات مش�روع مياه 
مج�زر بث�الث غ�ارات جوي�ة م�ا 
أس�فر عن تدميرها كلي�ا وخروج 
المش�روع عن الخدم�ة .. مبينا أن 
الطي�ران الس�عودي المع�ادي نفذ 
غارتي�ن جويتين عل�ى جبل هيالن 

االستراتيجي.
خزان�ات  مش�روع  أن  يذك�ر 
مياه مج�زر بلغت تكلفته انش�ائه 
ثالث�ة ماليي�ن دوالر بدعم ش�ركة 
توتال للغاز المس�ال ويستفيد منه 
نحو خمس�ة آالف نس�مة من أبناء 

المديرية .

حاخامات هيودية للبابا فرنسيس: اعتذر أو سنحاكمك!
   بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عض�و المجل�س الثوري 
لحرك�ة فت�ح ديمت�ري دليان�ي عن 
حاض�رة  إل�ى  الموّجه�ة  الرس�الة 
الفاتي�كان، تطال�ب بموجب�ه ه�ذه 
المحكمة، المكون�ة من 71 حاخاًما 
“ُحكم�اء”،  أنفس�هم  يعتب�رون 
وامت�داًدا للمحكم�ة الديني�ة العليا، 
التي أدارت شؤون اليهود في حقبات 
تاريخية، تطال�ب البابا، باالعتذار أو 

المحاكمة.
وأوض�ح دليان�ي، ف�ي تصري�ح 
صحاف�ي أم�س األح�د، أن مضمون 
الرس�الة يحت�وي عل�ى الكثي�ر من 
تاري�خ  ح�ول  الكاذب�ة  اإلدع�اءات 
فلس�طين، ويسعى إلى سلب الشعب 
الطبيعية في  الفلس�طيني حقوق�ه 
وطن�ه، ويح�اول نك�ران أي حقوق 

لغير اليهود في فلسطين.
ال  المحكم�ة  ه�ذه  أن  وأض�اف 

تحم�ل أي صفة قانونية تعطي وزًنا 
لمس�رحيتها، ولكن الخطورة تكمن 
في أن ه�ذا المس�توى الجنوني من 
والوقاح�ة  األيديولوج�ي  التط�رف 
يخ�رج م�ن حاخام�ات، له�م تأثير 
كبير على حكومة االحتالل، وأحزاب 
تحالفها، واليهود المتدينين، خاصة 
المجموع�ة الموقعة على الرس�الة، 
من أمث�ال “يوئيل ش�وراتز، ودوف 
ليفانوني، وإس�رائيل آرئيل، ودانيال 
ستافس�كي، ويه�ودا أدرين، ومائير 

شتاين”.
وش�ّدد دليان�ي على ع�دم صدور 
موقف م�ن حكومة االحت�الل حيال 
تواج�د  خ�الل  خاص�ة  الرس�الة، 
رئيس�ها ف�ي العاصم�ة اإليطالي�ة، 
إضاف�ة إل�ى أن المتطرفي�ن الذي�ن 
أصدروا الرس�الة ويمه�دون إلنتاج 
مس�رحيتهم في العشرين من أيلول 
مقربون من دوائ�ر الحكم في دولة 
االحت�الل، مش�يًرا إل�ى أن ذلك يعني 

عل�ى  نتانياه�و  حكوم�ة  موافق�ة 
روحها العنصري�ة ومضمونها الذي 

يرفضه العقل.
الح�دث  ه�ذا  أن  إل�ى  ولف�ت 
يعك�س م�دى التط�رف العميق في 
األيديولوجي�ة الت�ي أقيم�ت عليه�ا 
الحكوم�ات  وأن  االحت�الل،  دول�ة 
اإلس�رائيلية ل�م تع�د ق�ادرة عل�ى 
إخفائه، ليرى العالم برمته أن الظلم 
والقمع والقتل والتشريد المفروض 
الفلس�طيني أساس�ه  الش�عب  على 
أيديولوجي�ة سياس�ية مبني�ة على 

تفسيرات متطرفة للدين اليهودي.
نتانياه�و  أن حكوم�ة  وأوض�ح 
له�ذا  األول  الراع�ي  الي�وم  تمث�ل 
الفكر المتطرف، مناش�ًدا الفاتيكان 
ح�ول  الكاثوليكي�ة  والكنائ�س 
العال�م “التح�رك لوق�ف العنجهية، 
والعنصري�ة، وانته�اكات االحت�الل 
الدول�ة  ألراض�ي  اإلس�رائيلي 

الفلسطينية”.
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تركيا: ضبط 14 شخصًا 
يعتزمون االنضامم

لـ »داعش«
   بغداد / المستقبل العراقي

تمكن�ت ق�وات األم�ن التركي�ة في 
والية كيلس الجنوبي�ة، من توقيف 14 
ش�خًصا، كان�وا يحاول�ون العب�ور إلى 
س�وريا، من أجل االنضم�ام إلى تنظيم 

“داعش”.
وحسب بيان صادر عن الوالية، فإن 
عناصر شعبة مكافحة اإلرهاب، أوقفت 
األشخاص المذكورين في قضاء إلبيلي، 
وم�ن بينه�م 12 من جنس�يات أجنبية.

وعق�ب إخض�اع الموقوفي�ن للفحص 
الطبي، جرى تسليمهم إلى قيادة الدرك، 
من أجل ترحيلهم خارج البالد. وتش�ن 
قوى األمن التركي�ة في الفترة األخيرة 
حمل�ة كبيرة ض�د العناص�ر التي تنوي 
االلتح�اق بتنظي�م داع�ش، م�ن بينهم 

أجانب.



         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

تظاهير اآلالف يف شيوارع بيروت ملوحني 
باألعيام اللبنانيية ومرددين كلمية "ثورة" 
يف تحيرك لم يسيبق له مثيل ضد سياسييني 
طائفيني يتهمونهم بالعجز والفساد.وبدأت 
حملة "طلعت ريحتكم" باالحتجاج عىل أزمة 
نفايات لكنها اتسعت لتعرب عن الغضب من 
مزاعم كسيب غر ميروع موجهة للنخبة 
السياسية وفشيل الدولة يف توفر الخدمات 
األساسية.وتعترب الحملة أكرب حركة احتجاج 
سييايس يف تاريخ لبنيان تنظيم بمعزل عن 
األحزاب التي يغلب عليهيا الطابع الطائفي 
وتهيمن عىل الساحة السياسية.وقال هاني 
أبو حمدان وهيو مهندس مدني عاطل يبلغ 
من العمير 23 عاما "نحين بحاجة إىل ثورة 
لتحرير أنفسنا من هؤالء الساسة."وأضاف 
"نرييد الكهرباء.. نريد املاء.. ال نريد نفايات 
يف الشيوارع. نريد أن يغرب هؤالء الساسية 
عين وجوهنا."واحتشيد املحتجيون بعد أن 
فشيلت الحكومة يف حل أزمية التخلص من 
النفاييات األمر الذي تسيبب يف تراكم أكوام 
القمامة يف الشيوارع وتعفنها بفعل ارتفاع 
درجات الحرارة. ويقول املحتجون إن األزمة 
ترميز إىل العفن داخيل النظام السييايس يف 
لبنان.وكانيت احتجاجات مماثلة قد نظمت 
مطلع األسبوع املايض وشابتها أعمال عنف 
ولوح رئيس الوزراء تمام سيام باالستقالة 
يف خطوة قد تؤجج االضطرابات السياسيية 
يف بلد يعاني من الجمود السييايس ومن آثار 

الرصاع يف سوريا املجاورة.
وتظاهر املحتجون وبينهم أرس وأشيخاص 

من جميع األعمار وهم يعزفون املوسييقى 
ويرددون األغاني يف املناطق املحيطة بساحة 
الشيهداء التي شيهدت مظاهرات حاشيدة 
عام 2005 بعد اغتيال رئيس الوزراء األسبق 
رفييق الحريري.لكن مع حلول الظام عمت 
أجواء احتفالية مكان التظاهر يف حني راقب 

الجنود الحشود من خلف الحواجز.
وهتيف محتجيون "الشيعب يريد إسيقاط 
النظام" وهو الشعار الذي رفعته مظاهرات 

هزت دوال عربية عام 2011.
ويطالب املتظاهرون باسيتقالة وزير البيئة 
وإجراء انتخابات برملانية مبكرة وحل أزمة 

القمامة. كما يطالبون بتوفر خدمات عامة 
أفضيل يف بلد يعانيي من انقطياع الكهرباء 
يومييا ونقص امليياه يف فصيل الصيف.كما 
يعيرب املحتجون عن خيبية أملهم يف الربملان 
اليذي ميدد فيرة واليتيه إىل 2017. ولبنان 
بيدون رئيس منذ أكثر من عام وأجريت آخر 

انتخابات برملانية يف الباد عام 2009.وحمل 
متظاهير الفتية عليها صيور زعماء سيتة 
فصائيل لبنانيية رئيسيية وكتيب عليها أنه 
لن ينتخيب أيا منهم مجددا.وكشيفت أزمة 
النفاييات عن جمود سييايس أوسيع نطاقا 
يف لبنيان اليذي يشيهد رصاعيا طائفيا عىل 
السيلطة بعد أكثير من عقدين عيىل الحرب 
األهليية وزادت حدته ميع احتدام الرصاع يف 
سيوريا.وقال صاح نور الديين وهو لبناني 
جاء مين بريطانيا للمشياركة يف االحتجاج 
إن الوقت حيان "إلزالة النظام الفاسيد اليل 

ورثناه من وراء الحرب األهلية اللبنانية."
وأضاف "وبدعي كل املغربني وكل اللبنانيني 
من كل الطوائف ينزلو عاألرض. إذا ما نزلتو 
ما مننجيح. إذا بدنا نضلنيا خانعني ببيوتنا 
حيضليو حاكمينا لخمسية وعرين سينة 
ثانيني ويمكين أكثر."وقالت منظمة العفو 
الدوليية يوم السيبت إنيه يجب عيىل لبنان 
التحقييق يف مزاعم بشيأن اسيتخدام أفراد 
مين األمن القوة املفرطة يف تفريق املحتجني 
األسبوع املايض ودعت إىل ضبط النفس قبل 
مسيرة السيبت.وحمل منظمو املظاهرات 
"مندسيني" مرتبطيني بحيركات سياسيية 
مسيؤولية العنف اليذي شياب احتجاجات 
األسبوع املايض. واستخدمت قوات األمن يف 
تلك االحتجاجات مدافع املياه والغاز املسيل 
للدموع ضد املتظاهرين الذين ألقى بعضهم 
الحجيارة والعيي عيىل الرطة.وذكيرت 
املنظمة نقا عن بيانات من الصليب األحمر 
أن 343 شخصا عولجوا من إصابات وإن 59 
آخرين نقلوا للمستشيفى بعد االحتجاجات 

األسبوع املايض.

         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

الرتيب  آخير  يف  العربيية  اليدول  تموقعيت 
اليذي  اإلنسيان  حريية  بميؤرش  الخاصية 
أصدرته ثاثة معاهد أجنبية منتصف شيهر 
آب 2015، والذي يخّص ترتيب 152 دولة يف 

عام 2012. 
فقد أتت األردن األوىل عربًيا بحلولها يف املركز 

78، بينميا كانيت الجزائر واليمين يف نهاية 
القائمة العربية بحلولهما توالًيا يف املركزين 

146 و148.
هذا املؤرش الذي أصدره معهد كاتو، ومعهد 
فرييزر، ومعهيد الليرباليني التابع ملؤسسية 
فريديريش نومان للحريية، بوّأ هونغ كونغ 
املرتبة األولة، متبوعة بسيويرسا، ثم فنلندا، 
فالدانمارك، ونيوزليندا يف املرتبة الخامسية، 

املركيز  يف  املتحيدة  الوالييات  حلّيت  بينميا 
العرين، أميا عىل صعيد الرق األوسيط، 
فقيد حلّت إرسائييل األوىل بعدما تموقعت يف 
املركز الي51.وأتت تركييا ثانية عىل الصعيد 
الرق األوسيط بحلولها يف املركز 62، بينما 
لم تأِت الدول العربية إاّل ابتداًء من املركز 78 
اليذي حلَت فييه األردن، ثم لبنيان يف املرتبة 
اليي87، فالبحريين يف املركيز 89، والكويت 

رابعيًة بحلولهيا يف املركيز 97، ثيم عميان 
خامسية، املركيز 112.ورغيم ريياح الربيع 
العربي التي انطلقت منها، إاّل أن تونس أتت 
سادسة يف القائمة العربية بحلولها يف املركز 
113، وبعدهيا مبيارشة قطر، ثيم اإلمارات 
العربيية املتحدة يف املركيز 117، أما املغرب، 
فقيد حّل تاسيًعا براجعيه إىل املركيز 121، 
وبعيده موريتانيا )127(، ثم مرص )136(، 

وبعدها السعودية )141(، فالجزائر )146(، 
لتأتي اليمن يف نهاية القائمة )148(.

ويعتمد هذا املؤرش عىل قوة القوانني واألمن 
وحريية تنظييم الحيركات وحريية إنشياء 
التنظيميات الدينية والعمل غير الحكومي 
وحرية الصحافة والتعبر، والحرية الفردية 
واالقتصادية، وقد صيدرت إىل اآلن منه عدة 

نسخ منذ عام 2008.
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تـظـاهـرات لـبـنـان: ال للـسـلـطـة الـعـاجـزة

الدول العربية حتتل املراتب األخرية يف مؤرش احلرية

»ثورة« تتهم السياسيين بـ»الفساد«

         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

هاجيم وزيير الخارجيية الفرنيي ليوران فابييوس ميا وصفهيا 

"بالسياسات املخزية" التي يتبعها بعض من دول أوروبا الرقية - 

واملجر عىل األخص - تجاه الاجئني، وقال إن هذه السياسات تعترب 

انتهاكا لقيم االتحاد االوروبي.

يذكير ان بعضا من هذه اليدول رفض اسيتقبال املهاجرين، وقاوم 

بشيدة املقرحات التي طرحيت يف االتحاد االوروبي مين أجل بلورة 

خطية مشيركة للتعامل ميع االزمة املتصاعيدة التي يتسيبب بها 

تدفق هؤالء الهاربني من الحروب والفقر يف افريقيا وآسييا والرق 

األوسط.

وقال فابيوس لراديو اوروبا 1 أمس االحد "فيما يتعلق الولئك الذين 

يجربون عىل ترك بلدانهم السيباب سياسيية، علينيا ان نرحب بهم. 

وعىل كل الدول التجاوب مع ذلك. وفيما رحبت فرنسيا واملانيا ودول 

أخيرى بهم، ارى ان ترصف الدول التي ترفض اسيتقبال املهاجرين 

ترصف مخز."

وأضياف "ويتعلق ذليك تحديدا بيدول اوروبا الرقية، التي تتسيم 

معاملتها للمهاجرين بالقسيوة املفرطة. إن املجير جزء من اوروبا 

التي لهيا قيم معينة، ونحن ال نحرم هذه القيم عن طريق تشيييد 

الجدران".

يذكر ان املجر، وهي من الدول املوقعة عىل اتفاقية شيينغني للتنقل 

الحير يف اوروبا، تقوم بتشيييد جدار عىل طيول حدودها مع رصبيا 

الحتيواء ما وصفته بالتهديد الذي يشيكله املهاجيرون ألمن ورخاء 

وهوية اوروبا.

ولكين فابيوس قيال إن "املجر ال تحرم القيم االوروبية املشيركة، 

وليذا فعىل املسيؤولني األوروبييني أن يجرون محادثيات جدية - بل 

ورصيحة - مع املسيؤولني املجريني يف هذا املوضوع".

ويميارس كبار املسيؤولني األمنيني مين أملانيا وفرنسيا وبريطانيا 

ضغوطا من أجل معالجة أفضل للمهاجرين الذين يصلون إىل جنوب 

أوروبا وباإلضافة إىل توسييع قائمة االتحياد األوروبي للبلدان التي 

تعترب آمنة.

فقد أصدر وزير الداخلية االملاني توماس دي ميزير، والفرني برنار 

كازنيوف وووزيرة داخلية بريطانيا تريزا ماي بيانا بهذا املعنى بعد 

التشاور يف باريس يف اليوم السابق.

وشددوا عىل رضورة إقامة "نقاط ساخنة" يف اليونان وإيطاليا قبل 

نهايية العام، لضميان الحصول عىل بصمات وسيجات املهاجرين، 

والسماح للسلطات برسعة تحديد املحتاجني للحماية.يذكر أن أملانيا، 

التيي شيهدت العديد من طلبات اللجوء هذا العيام من دول البلقان، 

حريصية عيىل تحديد رسييع "للدول اآلمنة لتسيهيل عيودة طالبي 

اللجيوء املرفوضة".وحث مسيؤولون عقيد اجتماع خياص لوزراء 

داخلية االتحاد االوروبي ووزراء العدل يف األسبوعني املقبلني.

فابيوس لدول أوربا الرشقية: 
سياساتكم خمزية

مديرية  الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة

اعان رقم 63 لسنة 2015
تعلن مديرية الزراعية يف محافظة بغداد الرصافة  لجنة تاجر االرايض الزراعية 
باملزايدة العلنية عن اعان تاجر املساحة املبينة اوصافها  ادناه يف قضاء املدائن 
/ ناحيية  الوحيدة باملزايدة العلنية  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 
لسينة 2013 املعدل والقانون 35 لسينة 1983 والقرار 44 لسينة 1997 يف اليوم 
الثاثيني من اليوم التايل للنر االعان يف الصحيفة ييوم العمل الذي يليه يف حال 
مصادفة املوعد عطلة رسيمية وسيتكون املزايدة يف السياعة العارشة صباحا يف 
مقر شيعبة زراعة النهيروان  ، وللتفاصيل مراجعة مقير مديريتنا لاطاع عىل 
الروط وتقديم املستمسيكات املطلوبة ودفع التامينات القانونية البالغة %20 
مين القيمة التقديرية من بيدل االيجار املقدر ويتحمل من ترسيو عليه  املزايدة 

اجور نر االعان.

مدير الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة

اعان
غليق اكتتياب رشكية الرابطة املاليية للتحوييل املايل / مسياهمة 

خاصة
يعلن مرصف الوطني االسامي – مساهمة خاصة – فرع الرئيي 
– بغيداد شيارع العرصيات م / 929 ز 30 بنايية 1 / 74 ومرصف 
الوطنيي االسيامي – مسياهمة خاصية – فيرع جميلية – بغداد 
– جميلية قيرب حسيينية االنصيار م / 516 ز / 31 بناية 20 عن 
غليق االكتتاب لركة الرابطة املالية للتحويل املايل بكافة االسيهم 
املطروحية للجمهور البالغة ) 29000000000 ( تسيعة وعرون 
مليار دينار / سيهم يف 30 / 8 / 2015 نهاية الدوام الرسمي علما 
ييوم ) 28 و 29 / 8 / 2015 ( عطلية رسيمية وذليك لبييع كامل 

االسهم املطروحة لاكتتاب خال مدة الثاثني يوم .
علميا بأن االكتتياب كان يف بداية الدوام الرسيمي لييوم 30 / 7 / 

2015  - مع التقدير .
ادارة مرصف الوطني االسامي / مساهمة خاصة / فرع الرئيي 
– بغداد شارع العرصات م / 929 – زقاق 30 – بناية 1 / 74وادارة 
امليرصف الوطني االسيامي – فرع جميلة / بغيداد / جميلة قرب 

حسينية االنصار م 516 ز 31 / بناية 20

دائرة الكاتب العدل /يف الصويرة
العدد/8047 

اعان تسجيل 
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من قبل السيد /حيدر يحي عليوي 

واملؤرخ يف 2015/3/15 املتضمن طلب تسجيل املكائن املنصوبة العائدة له واملنسوبة حاليا يف قضاء الصويرة واملدرجة 
اوصافها ادناه فعىل من له عاقة بها وادواتها املوصوفة ان يراجع الطرق القانونية الثبات ذلك وابراز استشهاد لهذه 
الدائرة بغية ايقاف التسجيل خال مدة خمسة عر يوما من اليوم التايل لتاريخ النر ويعترب التسجيل متأخر لحني 
حسم الدعوى واالعراض ملدة سبعة ايام لدى املحكمة املختصة وبعكسه سيتم تسجيل وادواتها باسم طالب التسجيل 

وفقا لقانون الكتاب العدول رقم )32( لسنة 1998 وتعطى له شهادة التسجيل . 
كاتب العدل

رائد حميد حمود
االوصاف

-اسم املروع / ممل العلقمي النتاج املياه الصحية  
-اسم املالك / حيدر يحي عليوي 

رقم االجازة / 77637 يف 2008/11/4 الصادرة عن التنمية الصناعية

اعان
اىل / السيادة مسياهمي رشكة دار الثقة للتأمني /مساهمة 

خاصة
دعوة اجتماع الهيئة العامة

اسيتنادا الحيكام قانيون اليركات رقيم 1997/21 املعدل 
وتنفييذا لقرار مجلس االدارة املؤرخ يف 2015/7/5 يرسنا ان 
ندعوكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للركة والذي سيعقد 
يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االربعاء 2015/9/30 
يف بغداد – حي الكرادة – العلوية – سياحة الفتح , مبنى رقم 
60 بناية مرصف الشمال – الطابق السادس ملناقشة ماييل : 
اوال/مناقشة تقرير مجلس االدارة عن نشاط الركة للسنة 

املالية املنتهية يف 2014/12/31 واملصادقة عليه . 
ثانيا/مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة املالية املنتهية 

يف 2014/12/31 واملصادقة عليه 
يف  املنتهيية  للسينة  الختاميية  الحسيابات  ثالثا/مناقشية 

2014/12/31 واملصادقة عليها 
رابعا /تعيني مراقب حسيابات للركة لسنة 2015 وتحديد 

أجوره حسب الضوابط 
خامسا/ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة 

راجني الحضور اصالة او انابة  احد املسياهمني بموجب سند 
االنابية او وكالية الغر بموجيب وكالة مصدقة ميع مراعاة 

احكام املادة 91 من قانون الركات اعاه 
ويف حالية عدم حصول النصاب القانونيي يؤجل االجتماع اىل 
يوم االربعياء 2015/10/7 يف ذلك الزميان واملكان اعاه مع 

التقدير 
منذر طالب قفطان 
رئيس مجلس االدارة

فقدان
فقيدت االجازة املرقمة 2074 بأسيم / هادي صخيل برهي 
وحييدر عبيد العبياس كيطيان / افيران صميون الكيرادة 
الصادرة من وزارة التجارة قسيم الحبوب فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
يييييييييييييييييييييييييييي
فقدان

فقيدت االجازة املرقمة 3579 بأسيم / هادي صخيل برهي 
وحييدر عبيد العبياس كيطيان / افيران صميون الصادق 
الصادرة من وزارة التجارة قسيم الحبوب فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
يييييييييييييييييييييييييييي

السيد  القايض محكمة بداءة االعظمية
تحية طيبة / طالب الكشف السيد املدير العام لدائرة مدينة 
الطب اضافة لوظيفته وكيل املوظف الحقوقي حسام كريم 
جاسم املطلوب اجراء الكشف املستعجل ضده السيد احمد 
عماد حميد مديير مكتب الليث للتجيارة واملقاوالت العامة 
املحدودة – العنوان – بغداد ابو دشر محلة 850 ز 39 د 46 

/ اعلن ان موعد املرافعة 1 / 9 / 2015 .
يييييييييييييييييييييييييييي

 وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
العدد/2015/271 

اعان
نظرا لتاخر املزايدة لفرة اقل من ستة اشهر لراء العقار 
تسلسيل )3/9281م26( الكائن )الحسيينية – الصويرة( 
العائيد للمديين )1-طالب بريسيم كيطان 2-عاء بريسيم 
كيطيان 3-رائيد بريسيم كيطيان 4-عايد بريسيم كيطان 
5-مؤييد بريسيم كيطيان 6-حيدة جابير دييوان 7-هناء 
بريسيم كيطيان 8-عطيشية هرييس ضبياب 9-فاطمية 
بريسيم كيطان 10-عيل بريسيم كيطان 11-زهرة بريسم 
كيطان( لقاء طلب الدائن )حسينني عبد الحسيني حمود ( 
البالغ )55000000( خمسية وخمسون مليون دينار %80 
من القيمة املقدرة لذا تقرر اعادة املزايدة ملدة خمسية عر 
يوما من اليوم التايل للنر فعىل الراغبني يف الراء مراجعة 
هذه املديرية خال املدة املذكورة مستصحبا معه التامينات 
القانونيية البالغية عيرة مين املائة مين القيمية املقدرة 
وشيهادة الجنسية العراقية وان رسيوم التسجيل والداللية 
عىل املشري وذلك استنادا للمادة 100 من قانون التنفيذ . 

املنفذ العدل
املواصفات :-

1-موقعه ورقمه : 9281/3م26 الحسينية 
2-جنسه ونوعه: قطعة ارض ملك رصف 

3-حدوده واوصافه: كما مثبت بالخارطة 
4-مشتماته: / 

5-مساحته: 248,66م2 
6-القيمية املقدرة: 45000000 خمسية واربعيون مليون 

دينار 

محكمة  االحوال الشخصية يف بلد
العدد 1973 / 2015 

م / فقدان
قدميت املدعيوة سيحر رسحان طيال طلبيا اىل هذه 
املحكمية تروم فيه نصبها قيمية ووصية عىل زوجها 
املفقيود رعد عيكاب طال والذي فقيد يف قضاء بلد / 
منطقة الحضرة الرقية بتاريخ 15 / 9 / 2014 بعد 
ان قامت مجموعة ارهابيية باختطافه ولم يعرف أي 
يشء عين مصره لحد االن وهو من سيكنة محافظة 
صياح الدين – قضياء بليد – الحضيرة الرقية لذا 
قررت املحكمية نر الفقدان يف الصحف املحلية فعىل 

من لديه معلومات عنه االتصال بذويه .
القايض

يعرب عيل جاسم 
يييييييييييييييييييييييييييييي

قرار الحكم غيابيا
محكمة اقوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية : 2015/906
تاريخ القرار / 2015/7/15

تشيكلت محكمية قوى االمين الداخيل لخامسية يوم 
برئاسية  عمييد  املصيادف 2015/7/15  االربعياء  
الرطية الحقوقيي نيزار دميري هاشيم و عضوية 
كل من العمييد الحقوقي خضر عيويف هال والعميد 
الحقوقي جرب عتيوي معله   واصدرت باسيم الشعب 

حكمها االتي :
حكمت محكمة قى االمن الداخيل الخامسة عىل املدان 
الغائب   )مصطفى قاسيم كعييد محمود( غيابيا بما 

ييل:
1 ي بالحبس البسييط ملدة )سينة واحدة( وفق الشق 
االخر من  املادة 5 ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 وبداللة 
املادتيني 61/اوال و 69 اوال وفق رقم 17 لسينة 2008 
لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 2008/10/12 ولحد 

االن
2 ي اعطياء املوظفيني العمومييني صاحيية القبيض 
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا 
الحكام املادة 69 ثانيا من ق.أ .د رقم 17 لسنة 2008

3 ي الزام املواطنيني االخبار عن محل اختفاء املحكوم 
اعاه اسيتنادا الحكام املادة 69/ ثالثا من ق.أ .د رقم 

17 لسنة 2008 
4 ي حجز امواله املنقولة وغر املنقولة استنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق.أ .د رقم 17 لسنة 2008
5 ي اخراجيه مين الخدمة اسيتنادا للميادة 42/ثانيا 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
6 ي تحدييد اتعياب محامياة للمحامي املنتيدب ماجد 
هادي جخييم   مبلغ قدره عرون الف دينار ترصف 

له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
حكميا غيابييا باتفياق االراء اسيتنادا الحيكام املادة 
61/اوال ق.أ.د قابيا لاعيراض وافهيم علنيا يف    /   

/2015م

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل

محكمة بداءة الخالص
العدد/16/ب/2015

اعان
تنفييذا لقرارنيا الصيادر من هيذه املحكمة يف 
الدعيوى اعياه والقيايض بازالة شييوع امللك 
املوصيوف ادنياه بيعيا والعائد اىل السييد رعد 
مجييد طرمياح وجماعتيه والكتسياب القرار 
الدرجية القطعيية تقيرر االعان عين بيعه يف 
الصحف املحليية ملدة ثاثون يوميا اعتبارا من 
اليوم التايل للنر فعيىل من له الرغبة مراجعة 
هيذه املحكمية مسيتصحبا معيه التامينيات 
القانونيية والبالغة )10%( مين القيمة املقدرة 
ليه والبالغية )اربعمائية مليون دينيار( ان لم 
يكن رشيك وسيتجري االحالة القطعية بعودة 
الراغيب االخر بعد السياعة الثانيية عر من 
يوم املزايدة وان الداللية ورسيوم التسجيل عىل 

املشري مع التقدير 
القايض

االوصاف 
بستان مشيد عليها ثاث دور سكنية

1-نوع امللك ورقمه/1/21 نفس الخالص
2-االوصاف واملشيتمات/ بستان مشيد عليها 
ثاث دور سيكنية الدار  االول مشغول من قبل 
محميد ياسيني هادي وابنيه يف الطابيق الثاني 
لييث محميد ياسيني يحتيوي عىل ثياث غرف 
ومطبيخ وصحيات ويف الطابيق الثاني غرفتني 
نوم وصحيات والدار الثانية مشيغولة من قبل 
جاسم محمد ياسيني تحتوي عىل هول وغرفة 
نوم ومطبيخ وحمام واليدار الثالثة مشيغولة 
مين قبيل سييف محميد ياسيني تحتيوي عىل 
ثاث غيرف وصالة وصحييات واالرض مبلطة 
بالسراميك وهنالك جزء عىل شكل سكلة لبيع 
املواد االنشيائية مشغول من قبل حسني محمد 

ياسني 
3-املساحة/اولك/21 مرمربع/2

مائتيان  االرض  قيمية   / املقيدرة  4-القيمية 
وخمسية وسيبعون مليون دينيار +قيمة الدار 
االول سيتون مليون دينار + قيمة الدار الثانية 
خمسية واربعيون ملييون دينار + قيمية الدار 
الثالثة عرون ملييون دينار القيمة االجمالية 

اربعمائة مليون دينار الغرها 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد: 142/ب/2014   
التاريخ:   / 8 / 2015 

اعان  
تبييع محكمة بيداءة املعقيل باملزاييدة العلنية 
العقار 15/20 مقاطعية 1 الجبيلة وهو عبارة 
عن قطعة ارض خالية من املشييدات مساحتها 
365م2 تقيع يف منطقة الجنينية مقابل جامع 
الجنينة وركن الشيارع الفرعي محاطة بالدور 
السيكنية واملحات  وغر مشغولة من احد فمن 
له الرغبية بالراء الحضور امام هذه املحكمة 
يف قيرص العدالية  يف البيرصة يف تميام السياعة 
12 الثانيية عر من ظهر الييوم الثاثني التايل 
لنر هذا االعان مستصحبني معهم التامينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة للعقار 
البالغية )ثمنمائية وواحيد وعيرون ملييون 

ومئتان وخمسون الف دينار( وبصك مصدق.
القايض

مصطفى شاكر عيل 
يييييييييييييييييييي

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 237 

م / فقدان
قدمت املدعوة اريج عبد املطلب ابراهيم طلبا إىل 
هذه املحكمة تروم فيهيا نصبها قيمة ووصية 
عىل زوجها املفقود سامي مزهر عباس الرفيعي 
والذي فقيد يف طريق السيليمانية – بلد بتاريخ 
10 / 8 / 2014 بعد ان قامت مجموعة ارهابية 
باختطافيه ولم يعرف اي يشء عن مصره لحد 
االن وهيو من سيكنة محافظة صياح الدين – 
قضياء بلد – حي الحسيني – لذا قررت املحكمة 
نير  الفقدان يف الصحف املحلية فعىل من لديه 

معلومات عنه االتصال بذويه .
القايض
يعرب عيل جاسم

يييييييييييييي
فقدان

فقيدت مني  الهويية الصادرة مين  كلية دجلة 
الجامعة قسيم القانيون املرحلة الثانية باسيم 
الطاليب )حيدر حيازم نعمة( الرجياء من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة اإلصدار

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مقتبس الحكم الغيابي 

رقم املقتبس
2014/1064

اعان
اسيم املحكمية – محكمية قيوى االمين الداخييل الخامسية 

بالبرصة 
اسم املتهم ورتبته ووحدته -الرطي عاء لطيف عبد حمادي 

/ مديرية رشطة محافظة البرصة
رقدم الدعوى وتاريخها : 2015/954

تاريخ ارتكاب الجريمة 2011/01/22
تاريخ الحكم 2015/7/29

املادة القانونية : 5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
خاصة الحكم

حكمت محكمة قى االمن الداخيل الخامسة عىل املدان الغائب 
الرطي )الرطي عاء لطيف عبد حمادي( باسيم الشيعب 

بما ييل:
1 ي بالحبس البسيط ملدة )سنة واحدة( وفق الشق االخر من  
املادة 5 ق.ع.د رقم 14 لسينة 2008 وبداللة املادتني 61/اوال 
و 69 اوال وفق رقم 17 لسنة 2008 لغيابه عن مقر عمله من 

تاريخ 2011/10/22 ولحد االن
2 ي اعطياء املوظفني العموميني صاحيية القبض عليه اينما 
وجيد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اسيتنادا الحكام املادة 69 

ثانيا من ق.أ .د رقم 17 لسنة 2008
3 ي اليزام املواطنيني االخبار عن محل اختفياء املحكوم اعاه 
اسيتنادا الحيكام امليادة 69/ ثالثا مين ق.أ .د رقم 17 لسينة 

 2008
4 ي حجز امواله املنقولة وغر املنقولة استنادا الحكام املادة 

69/رابعا من ق.أ .د رقم 17 لسنة 2008
5 ي اخراجه من الخدمة اسيتنادا للمادة 42/ثانيا ق.ع.د رقم 

14 لسنة 2008
6 ي تحدييد اتعاب محاماة للمحاميي املنتدب جبار عاتي جرب  
مبلغ قدره عرون الف دينار ترصف له بعد اكتسياب الحكم 

الدرجة القطعية.
حكميا غيابيا باتفياق االراء اسيتنادا الحكام امليادة 61/اوال 

ق.أ.د قابا لاعراض وافهم علنا يف    /   /2015م

رقم القطعة
رقم 

المقاطعة
المساحة 

بالدونم
المواصفات

المشيدات 
والمغروسات

بدل االيجار السنوي 
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القيمة المقدرةبدل الشراءنوع الوقودالغرض منهاالمنشأاسم الماكنةت

12000001200000كهربائيغسل القنانيصينيماكنة غسالة قناني1

18000001800000كهربائيتحلية وتعقيم المياهصينيماكنة تحلية وتعقيم المياه2

2400002500000كهربائيملئ القنانيصينيضاغطة ماءأستل ستيل3

100000100000كهربائيملئ الخزاناتصينيضاغطة ماء عادي4

5
ماكنة تحلية وتعقيم 
المياه تجميع محلي

240000250000كهربائيتحلية وتعقيم المياهمحلي

72000007250000كهربائيغسل القنانيصينيفلتر غسل6

26250002500000-----خزن الماء الخاممحليخزان ماء فايبركاص 7

600000500000كازتجهيز الهواء المضغوطصينيضاغطة هواء8

930kv 37500003750000كازتوليد الطاقة الكهربائيةمحليمولدة

1025kv 37500003750000كازتوليدالطاقة الكهربائيةايطاليمولدة

24000002500000-----خزان الماءالمنتجسوريخزان ماءستل سيل11



 

   بغداد / المستقبل العراقي

باش�رت محافظة بغداد بفتح االنس�دادت وتنظيف خطوط 
المجاري في قضاء الحسينية, ضمن خطتها لتحسين الخدمات 

بالمدينة.
وق�ال قائمقام  الحس�ينية جواد حمدن الس�اعدي في بيان 
صحفي, ان “ادارة القضاء باش�رت بفتح االنس�دادت وتنظيف 
خطوط المجاري ضمن خطتها لتحس�ين الخدمات واس�تعدادا 
مبكر لموسم الشتاء” , مش�يرا الى ان” هناك متابعات ميدانية 
مباشرة على عملية صب الشارع الرئيسي الذي يبدأ من تقاطع 

مطعم األمير وينتهي بمرآب األسدي “.
واك�د الس�اعدي “ ان ادارة القضاء مس�تمرة بالتعاطي مع 
متطلب�ات االهال�ي وتقدي�م وتحس�ين الخدم�ات ضمن خطة 

مدروسة للنهوض بواقع المدينة “ .

حمافظة بغداد تبارش بفتح االنسدادت 
وتنظيف خطوط املجاري يف احلسينية

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

 أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون 
االجتماعي�ة، ام�س االح�د، اطالقه�ا 
فيم�ا  محافظ�ات،  ألرب�ع  قروض�ا 
توقع�ت زي�ادة ف�ي ع�دد المتقدمين 
اس�تبعاد  ع�ن  كاش�فة  للق�روض، 

عدد م�ن المتقدمين بس�بب تالعبهم 
بالش�روط.وقال مدير ع�ام القروض 
والمشاريع في الوزارة رياض حسن، 
ان “الوزارة تهتم بشكل كبير بالقطاع 
الصناع�ي س�يما م�ع توج�ه الدول�ة 
ألحياء الصناع�ة العراقية”، الفتا الى 
ان “ال�وزارة خصصت جزء من مبالغ 

الصندوق القروض كمشاريع صناعية 
“ال�وزارة  أن  للمقترضين”.وأض�اف 
خصص�ت قروض�ا للصناعيين ضمن 
محافظ�ات البصرة وميس�ان وديالى 
والمثنى التي تم تخصيصها ألصحاب 
المه�ن الصناعية البال�غ عددهم 149 
ش�خصا”، مش�يرا ال�ى ان “ال�وزارة 

تعمل على تشجيع أصحاب تلك المهن 
ودعمه�م وتطوي�ر مهارتهم، أس�وة 
بتصلي�ح األجه�زة المنزلي�ة وصيانة 

الحاسوب والموبايالت”.
وأك�د أن “الش�روط تتضمن أيضا 
امتالك�ه للخب�رة الكافية ف�ي العمل، 
خاص�ة لل�ورش الصناعي�ة الصغيرة 

والمتوس�طة، عالوة على إخضاعهم 
إلى الكش�ف الموقع�ي”، الفتا إلى أن 
للش�ريحة  المخصص  القرض  “قيمة 
المذك�ورة يت�راوح بي�ن ثماني�ة إلى 
عش�رة ماليين دينار، واعتم�ادا على 
الج�دوى االقتصادي�ة المقدم�ة لتلك 

المشاريع من قبلهم”.

    بغداد/المستقبل العراقي

القضائي�ة  الس�لطة  أعلن�ت 
االتحادي�ة ع�ن اتخاذه�ا إج�راءات 
جدي�دة م�ن ش�أنها تطوي�ر العمل 
القضائ�ي وتفاعل�ه م�ع المواط�ن 

بنحو أقرب.
الس�تار  عب�د  القاض�ي  وق�ال 
إن  الرس�مي  المتح�ّدث  بيرق�دار، 
“مجل�س القض�اء األعل�ى تبنى في 
جلسته االستثنائية المنعقدة في 17 

من الشهر الحالي توجهات عدة”.

وتابع بيرق�دار أنه “تقرر تقريب 
القض�اء من المواط�ن بجعل الطعن 
في الق�رارات المس�تعجلة الصادرة 
الش�خصية  األح�وال  محاك�م  ع�ن 
م�ن  الش�خصية  الم�واد  ومحاك�م 
االس�تئناف  محكم�ة  اختص�اص 

بصفتها التمييزي�ة بدالً عن محكمة 
التمييز االتحادية في بغداد”.

وأضاف أنه “تم تحديد مدد الطعن 
في األحكام والقرارات كافة، لتأمين 
الوض�وح عل�ى ذوي العالق�ة ورفع 
االلتباس، الذي فوت اختالفها الكثير 

من الحقوق”.
وأك�د بيرق�دار “اقتص�ار الطعن 
بطري�ق االس�تئناف عل�ى الدعاوى 
التي قيمتها مليون دينار فأكثر منعاً 
للمماطل�ة ولتأمي�ن حس�م الدعوى 

قليلة القيمة بيسر وسرعة”.

   ديالى /المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة صح�ة ديالى، ام�س األح�د، افتت�اح مركز 
صحي متطور ش�مال ش�رقي بعقوبة بكلفة تجاوزت ال�700 

مليون دينار، فيما أكدت 
بن�اء  خط�ة  اس�تمرار 
ف�ي  الصحي�ة  المراك�ز 

األرياف.
المتح���دث  وق��ال 
ف�ارس  الدائ�رة  باس�م 
الع�زاوي، إن “محاف�ظ 
التميم�ي  ديال�ى مثن�ى 

يرافقه مدير عام صحة المحافظة علي حس�ين افتتحا مركزاً 
صحي�اً في قرى زهيرات، )32 كم ش�مال ش�رقي بعقوبة(”، 
موضح�ا أن “المركز يتألف من قاعات وش�عب طبية متنوعة 
مجهزة بأحدث األجهزة المتطورة مع كادر طبي متمرس في 

اختصاصات متعددة”.
وأضاف العزاوي، أن “كلفة بناء المركز الصحي بلغت أكثر 
م�ن 700 ملي�ون دينار خصصت م�ن ميزانية تنمي�ة األقاليم 
وبفت�رة مني�ة لم تتج�اوز ال��12 ش�هراً”، مبين�ا أن “دائرته 
مس�تمرة في خطة بناء المراكز الصحية في األرياف لتحسين 
واق�ع الخدم�ات الطبي�ة وتنفيذ البرام�ج العالجي�ة، خاصة 

حمالت التلقيح الموسمية”.
وكانت دائرة صحة ديالى تبنت منذ خمس�ة س�نوات خطة 
متكاملة لبناء العديد م�ن مراكز الصحية في األرياف من أجل 

تحسين واقع الخدمات ألهالي المحافظة.

صحة دياىل تعلن افتتاح مركز صحي متطور 
ببعقوبة

العمل تطلق القروض الصناعية ألربع حمافظات

السلطة القضائية: إجراءات جديدة لتطوير العمل القضائي وتقريبه من املواطن

الصناعة جترب خط أنتاج سيارات كيا »احلمل« 
منتصف الشهر اجلاري

   المثنى/المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الصناع�ة والمعادن محم�د صاحب 
بالتش�غيل  المباش�رة  ان  االح�د,  الدراجي,أم�س 
التجريبي لخط انتاج وتجميع سيارات كيا )الحمل ( 
سيكون منتصف شهر أيلول الحالي وبأشراف كادر 

هندسي متخصص من قبل شركة كيا الكورية . 
وقال الدراجي  ان “س�يارات كيا الحمل ستكون 
ضمن المواصفات الفنية المعتمدة لدى ش�ركة كيا 
وبان�واع مختلفة ) 2500 – 2700 – 3000 ( 2 طن 
وبطاقة تصميمية تبلغ 32 س�يارة / اليوم مش�يرا 
الى ان نس�ب التجميع لسيارات كيا الحمل تصل الى 

60بالمئة” . 
وذك�ر الدراج�ي ان “التكلف�ة اإلجمالية ألعمال 
نصب الخط مع المع�دات واإلعمال التكميلية بلغت 
)5( ملي�ار دين�ار تم تنفي�ذه بجهود ذاتي�ة من قبل 
الكوادر المتخصصة في المعمل”, موضحا ان “هذا 
المعمل سيكون مركز انطالق جديد لسوق السيارات 
ف�ي العراق وقد ت�م انش�اءه بهدف المس�اعدة في 
تحقي�ق طموحات الس�وق بأن يك�ون هناك وجود 

لصناعة عراقية في سوق السيارات”. 
وشدد الدراجي على ضرورة ان تحرص الشركة 

على التعاون مع شركات صناعة السيارات الرصينة 
ف�ي العال�م والتي لها ثقلها وس�معتها في اس�واق 
الس�يارات”, مؤكدا أهمية أن تكون الصناعة إحدى 
ركائ�ز القوة االقتصادي�ة للبلد خاص�ة وان العراق 
يمتل�ك موارد طبيعية تأهل�ه للدخول في العديد من 
الصناع�ات المتط�ورة والت�ي الب�د من اس�تغاللها 

بالشكل الصحيح”.     
وكان الدراج�ي ق�د اعل�ن ف�ي وقت س�ابق عن 
ب�دء التش�غيل التجريب�ي لخ�ط تجمي�ع س�يارات 
كي�ا ) كارن�س – اوبتما – ريو – س�يراتو – بيكانو 
(  وبنس�ب تجميع اولي�ة تتصاعد تباع�ا مع زيادة 

االنتاج وتدريب الكوادر .

تربية الرصافة الثالثة تنهي استعداداهتا
ألداء امتحانات الدور الثاين للمراحل املنتهية

   بغداد/المستقبل العراقي

أنه�ت المديري�ة العامة لتربي�ة الرصافة 
الثالث�ة كاف�ة اس�تعداداتها ألداء امتحان�ات 
ال�دور الثان�ي للمراح�ل الدراس�ية المنتهية 
الث�الث ، والتي س�تبدأ ,غدا الثالث�اء, لتالميذ 
وطلبة الس�ادس االبتدائي والثالث المتوسط 
، فيم�ا س�تبدأ امتحان�ات طلب�ة الس�ادس 
اإلع�دادي بفرعي�ه العلمي واألدب�ي في 12 
من ش�هر أيلول الج�اري .وذكر مدير قس�م 
االمتحانات في تربية الرصافة الثالثة كاظم 

حمي�د, أن “قس�م االمتحان�ات 
الثالث�ة  الرصاف�ة  تربي�ة  ف�ي 
انهى كافة االستعدادات لغرض 
انجاح س�ير العملية االمتحانية 
الدراسية  للمراحل  الثاني  للدور 
الس�ادس  الث�الث”  المنتهي�ة 
المتوس�ط،  الثال�ث  االبتدائ�ي، 
والس�ادس االع�دادي بفرعي�ه 

العلمي واالدبي “ .
حمي�د,  كاظ�م  واوض�ح 
الس�ادس  تالمي�ذ  “اع�داد  ان 

االبتدائ�ي الذين س�يؤدون االمتحانات الدور 
الثان�ي بلغ “5245” تلمي�ذ موزعين على 30 
مرك�زا امتحاني�ا ، وطلبة الثالث المتوس�ط 
بلغ “8536” طالب�ا موزعين على 35 مركزا 
امتحان�ي ، فيم�ا بلغ اع�داد طلبة الس�ادس 
طالب�ا   ”3017“ االدب�ي  للف�رع  االع�دادي 
موزعين عل�ى 12 مركزا امتحاني بالنس�بة 
للبنين و5 مراكز للبنات ، فيما بلغ اعداد طلبة 
الس�ادس اإلع�دادي للفرع العلم�ي “2573” 
طالبا موزعين على 8 مراكز امتحانية للبنين 

، و5 مراكز للبنات”.

ذي قار توزع الوجبة الرابعة ملنحة 
املليون للنازحني

املركزي يمدد فرتة بيع السندات لصالح 
املالية شهرا واحدا

   ذي قار/المستقبل العراقي 

أعلنت دائ�رة الهجرة والمهجرين في ذي ق�ار، امس األحد، 
قرب توزيع الوجبة الرابعة من منحة المليون دينار على األس�ر 
النازح�ة، موضح�ة أن التوزي�ع س�يكون عن طري�ق البطاقة 

الذكية.
وق�ال مدير الدائ�رة علي صالح الحل�و ، إن “األي�ام القليلة 
المقبلة ستشهد توزيع الوجبة الرابعة من منحة المليون دينار 
لألسر النازحة التي يبلغ عددها 2509 أسرة داخل المحافظة”.

وأض�اف الحل�و، أن “توزي�ع المنح�ة س�يكون ع�ن طريق 
البطاق�ة الذكي�ة )ك�ي كارد( وعب�ر مناف�ذ الش�ركة العالمية 
للبطاقة الذكية وفروع مصارف الرافدين المنتش�رة في عموم 

مدن المحافظة”.
يذك�ر أن دائ�رة الهج�رة والمهجرين في محافظ�ة ذي قار 
اتهمت، في )6 آب 2015(، اللجنة العليا إلغاثة وإيواء النازحين 
ب�”التنص�ل” ع�ن تس�ليم المبال�غ المخصص�ة إلنش�اء مخيم 
للنازحي�ن، مش�يرة الى أن عدد األس�ر النازحة ف�ي المحافظة 

وصل الى أكثر من 2500 أسرة.

     بغداد/المستقبل العراقي

أعل�ن البن�ك المركزي، ام�س األحد، تمدي�د فترة بيع 
الس�ندات الخاص�ة لصال�ح وزارة المالية ش�هراً واحداً، 
فيما أوضح أنه سيبيع الس�ندات بالدينار العراقي بسعر 

1095 دينار لكل دوالر.
وق�ال البنك في بي�ان صحفي، “س�يتم تمدي�د البيع 
بالقيمة االس�مية لسندات التس�ليم اآلجل بعملة الدوالر 
األمريك�ي نياب�ة ع�ن وزارة المالي�ة لتك�ون م�ن األول 
م�ن أيل�ول المقب�ل ولغاية 30 من الش�هر ذات�ه”، مبينا 
أن “االصداري�ة س�تكون بأربع فئ�ات )2500 و10000 
و50000 و100000( دوالر أمريك�ي، وبمبل�غ إجمال�ي 

قدره ملياري دوالر”.
وأض�اف البن�ك انه “س�يقوم ببيع الس�ندات بالدينار 
العراق�ي بس�عر 1095 دينار لكل دوالر وتس�تحق الدفع 
من قبل وزارة المالية في 28 ش�باط 2017 على أن تدفع 

بالدوالر وقت االستحقاق”.
يذك�ر أن البن�ك المرك�زي العراق�ي أصب�ح مس�تقالً 
بموجب قانونه الصادر في الس�ادس م�ن آذار من العام 
2004، كهيئة مس�تقلة، وهو مس�ؤول عن الحفاظ على 
استقرار األس�عار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك 
سياس�ات أس�عار الصرف ويجري جلس�ات يومية لبيع 
وش�راء العم�الت األجنبية ماع�دا العطل الرس�مية التي 

يتوقف بها البنك عن هذه المزادات.
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كلية اإلمام الكاظم »ع« تقيم دورة تطويرية للمناهج  بالتعاون مع كلية اخلليج العامنية
  المستقبل العراقي/ منى خضير عباس

الكاظ�م  اإلم�ام  كلي�ة  أقام�ت   
)ع( التابع�ة لدي�وان الوقف الش�يعي 
وبالتعاون مع كلية الخليج في سلطنة 
ُعم�ان, ال�دورة التطويري�ة للقيادات 
األكاديمية تحت شعار, )نظام التقييم 
الذاتي المؤسساتي .. لتحقيق مجتمع 
علمي فاعل(, بحضور رئيس الديوان 
السيد عالء الموس�وي واألمين العام 
للعتبة الكاظمية المقدس�ة جمال عبد 
الرسول الدباغ  وممثلو وزارة التعليم 
العال�ي والبح�ث العلم�ي وع�دد من 
رؤس�اء الجامع�ات وعم�داء الكليات 

األكاديمية .
واس�تهلت الدورة بت�الوة مباركة 
من كت�اب الل�ه العزيز ، بعده�ا ألقى 
كلم�ة رئيس الدي�وان كلم�ة بين من 
خاللها دور الحوزة العلمية وتواصلها 
مع المؤسس�ات العلمية واألكاديمية 
وم�ا أنتجت�ه م�ن طاق�ات علمي�ة ، 

وحرصها على الموازين العلمية . 
وأكد الموس�وي أن “هذا البرنامج 

العلمي ه�و بداية لتعاون واس�ع بين 
كلي�ة اإلم�ام الكاظم “عليه الس�الم” 
والكلي�ات والجامع�ات الرصين�ة في 
داخ�ل الع�راق وخارج�ه والطم�وح 
وأك�د  العلمي�ة.  المس�تويات  ألعل�ى 
س�ماحته في معرض حديث�ه أن هذا 
البرنام�ج العلم�ي هو بداي�ة لتعاون 
واس�ع بين كلية اإلمام الكاظم “عليه 
السالم  والكليات والجامعات الرصينة 

في داخل الع�راق وخارجه والطموح 
ألعلى المستويات العلمية”.

ب�دوره, ش�دد ممثل وزي�ر التعليم 
العال�ي والبحث العلمي نبيل األعرجي 
ف�ي كلمة له,  على ض�رورة أن تنحى 
جامع�ات الع�راق منحًى جدي�داً  وأن 
تض�ع معايير وبرامج وأس�س علمية 
لتطوير العمل المؤسساتي ، وتواكب 
التطور الحاصل للمؤسس�ات العلمية 

والتقدم ف�ي جميع مفاصلها ، مؤكداً 
عل�ى ض�رورة التقوي�م الذات�ي وفق 
برام�ج مح�ددة ، وأن يك�ون الطالب 

منتجاً للمعرفة وليس مستهلكاً لها.
بعده�ا ألقى ممث�ل كلي�ة الخليج 
ف�ي س�لطنة ُعم�ان عالء حب�ه كلمة 
إل�ى  فيه�ا  تط�رق  المناس�بة  به�ذه 
نظ�ام التقيي�م الذاتي والمؤسس�اتي 
توثي�ق  عل�ى  يرك�ز  س�وف  ال�ذي 
المب�ادرات واس�تقطابها وتحويله�ا 
إلى واقع ملم�وس  ، من خالل جميع 
المستفيدين منها, مضيفاً أن “الهدف 
م�ن المش�روع ه�و تقيي�م الوظائف 
العلمي�ة المختلف�ة ، وخصوص�اً عند 
مؤسسات التعليم العالي الذي يواجه 
جملة من التحديات ، وال شك أن هناك 
حركة مس�تمرة ف�ي عملي�ات العمل 
وتحس�ينها نح�و األفض�ل ، وظهور 
أنماط جديدة في التعلم قد تسهم إلى 
جودة التعليم العالي وضمان نوعيته، 
وس�وف تخلق جيل م�ن أعضاء هيئة 
التدري�س والقي�ادات الجامعية تقوم 
بتطوي�ر العملي�ة التعليمية من خالل 

برام�ج التدريب الحديثة التي تس�هم 
في مسيرة التنمية والتقدم واألداء”.

“عملي�ة  أن  حديث�ه  ف�ي  وبّي�ن   
أمري�ن  الت�ي ترتك�ز عل�ى  التقوي�م 
الذات�ي  التقوي�م   , أساس�يين وهم�ا 
وفق الضواب�ط والمعايي�ر المقدمة، 
والتقوي�م الخارجي الذي تقوم به أي 
جهة خارجي�ة متخصصة تعتمد على 

نتائج التقويم الذاتي”.
ب�دوره, ق�ال عمي�د كلي�ة اإلم�ام 
الكاظم )عليه الس�الم( فاضل الشرع 
, أن ه�ذه ال�دورة التطويري�ة تأت�ي 
الت�ي  االس�تراتيجية  الخط�ة  ضم�ن 
منهاجه�ا  لتغيي�ر  الكلي�ة  وضعته�ا 
بم�ا  واإلداري  والبحث�ي  العلم�ي 
يتالئم م�ع المعايي�ر العالمية لتفعيل 
الوج�ه األكاديم�ي المش�رق له�ا من 
خ�الل االتفاقيات واألنش�طة العلمية 
المش�تركة مع المؤسسات المناظرة 

لها”.
ال�دورة  جلس�ات  ب�دأت  بعده�ا 
التطويرية وِوَرْش العمل والتي تستمر 

على مدى يومين متتالين.



بينم�ا كانت قوات الرئيس الرويس بوتني تس�تويل عىل ش�به 
جزيرة القرم بأوكرانيا يف أوائل 2014، كانت حكومة أوكرانيا 
املؤقت�ة تناقش ما إذا كان عليها قت�ال »الرجال الخرض« )يف 
إش�ارة إىل الجن�ود الروس(، الذي�ن قامت روس�يا بنرشهم، 
بي�د أن رس�الة إدارة أوباما كانت واضح�ة: تجنبوا املواجهة 
العس�كرية مع روس�يا. كانت رس�الة البيت األبيض لكييف 
بمثابة نصيحة، وليس�ت أمراً، كما ذكر لنا مؤخراً مسؤولون 
أمريكي�ون وأوكرانيون، وكانت تس�تند عىل عدد من العوامل 
املختلفة. كان هناك عدم وضوح حول ما تفعله روس�يا عىل 
أرض الواقع. ولم يكن الجيش األوكراني يف الهيئة التي تسمح 
ل�ه بمواجهة قوات العملي�ات الخاصة الروس�ية التي كانت 
تحتش�د يف القرم. وعالوة عىل ذل�ك، فإن الحكومة األوكرانية 
يف كيي�ف كان�ت فق�ط إدارة مؤقتة حتى تتمك�ن الدولة من 
التصويت يف االنتخابات بعد عدة أش�هر. وذكر لنا مسؤولون 
أوكرانيون أن الحكومات األوروبية األخرى أرس�لت إىل كييف 

رسالة مماثلة.
لك�ن مص�در القلق الرئي�ي كان الرئيس ال�رويس فالديمري 
بوتني. وكما ذكر لنا مسؤولون أمريكيون مؤخراً، فإن البيت 

األبي�ض كان يخىش أنه إذا حارب الجيش األوكراني يف القرم، 
ف�إن هذا س�يعطي بوتني مربراً لش�ن تدخل عس�كري أكرب، 
باس�تخدام منطق مش�ابه لذلك الذي وظفته موس�كو عام 
2008 عندم�ا قام بوتني بغزو أجزاء كب�رية من جورجيا رداً 
عىل هجوم اس�تباقي من قب�ل حكومة تبلي�ي. وحتى هذا 

اليوم، فإن قوات روسية تحتل مقاطعتني يف جورجيا.
ويف ذلك الوقت، أش�ار العديد من الخرباء واملسؤولني إىل قرار 
عدم القتال يف القرم باعتباره البداية لسياسة أوكرانية تستند 
عىل افرتاض أن تجنب القتال مع موس�كو من شأنه تخفيف 
ع�دوان بوتني. بيد أن هذه حس�ابات خاطئ�ة. فبعد عامني 
تقريباً، راحت القرم يف طي النس�يان، ويسيطر االنفصاليون 
الذين تدعمهم روس�يا عىل مقاطعت�ني أوكرانيتني كبريتني، 
وأصب�ح وقف إطالق النار الهش بني الجانبني معرضاً لخطر 

االنهيار.
يق�ول »دام�ون ويلس�ون«، نائ�ب رئي�س إدارة الربمجة يف 
املجل�س األطل�ي »جزء م�ن النمط ال�ذي نراه يف الس�لوك 
ال�رويس ه�و االختبار والس�رب عندم�ا ال يك�ون يف مواجهة 
انس�حاب أو معارض�ة. إن طموحات روس�يا تنمو عندما ال 
يوج�د من يتحداها من البداية. وهذا م�ا حدث يف القرم، لقد 
كان بوت�ني لديه سياس�ة اإلنكار، وكانت هن�اك فرصة أمام 

روسيا لالبتعاد«.
وعندما استولت قوات العمليات الخاصة الروسية والوحدات 
العسكرية وضباط املخابرات عىل القرم، أدهش ذلك الواليات 
املتح�دة. وأخرب محلل�و املخابرات الكونج�رس بذلك قبل 24 
ساعة من الغزو، قائلني إن زيادة القوات الروسية عىل حدود 
أوكراني�ا كان مجرد تحايل. وكانت حكوم�ة أوكرانيا - التي 

توح�دت بعد ف�رار الرئيس فيكت�ور يانوكوفيتش من كييف 
إىل روس�يا عقب االضطرابات املدني�ة – يف حالة أزمة. كانت 
الدولة تتأهب إلجراء انتخابات وكان جيشها متهالكاً إىل حد 

كبري وغري مستعد للحرب.
وكان هن�اك ج�دل داخ�ل حكومة كيي�ف أيضاً. فق�د جادل 
البعض بأن الدولة ينبغي أن تدفع بقواتها إىل القرم للرد. ويف 
إطار هذه العملية، س�ألت الحكومة األوكرانية واشنطن ما 
هو الدعم العس�كري الذي يمكن أن تقدمه الواليات املتحدة. 
وكان األوكراني�ون يعلمون إنه من دون مس�اعدات أمريكية 
رسيعة وكبرية فإن العملية العسكرية للدفاع عن القرم ليس 

أمامها فرصة كبرية للنجاح.
وقد ذكر أوباما ملرشعني يف اجتماعات خاصة إن قراره بعدم 
تس�ليح األوكراني�ني يع�ود يف جزء من�ه إىل الرغب�ة يف تجنب 
املواجهة العس�كرية املبارشة مع روس�يا. وتعهدت الواليات 
املتحدة بتقديم قدر كبري من املساعدات غري الفتاكة للجيش 
األوكراني، بيد أن هذه املس�اعدات تأخ�رت كثرياً. ويف نفس 
الوقت، اس�تمر التدخل ال�رويس العس�كري املبارش يف رشق 

أوكرانيا بمستويات عالية.

جو�ش روجني 

مأزق واشنطن يف كييف

لقد ج�اءت التظاه�رات املطالبة باإلصالح�ات بالتزامن مع 
االزم�ة العاملي�ة واالنخفاض الكب�ري يف أس�عار النفط والتي 
ت�رضر الع�راق منها بص�ورة كب�رية العتماده ع�ىل النفط 
كمورد رئيس يف رفد املوازنة العامة لتعطي هذه التظاهرات 
الفرص�ة املناس�بة للحكومة التخ�اذ إج�راءات إصالحية يف 
الجان�ب االقتص�ادي تعم�ل عىل تنش�يط بع�ض القطاعات 
األخرى يف العراق كالزراعة والصناعة والس�ياحة واس�تثمار 
املناف�ذ الحدودي�ة وتفعيل قوان�ني مهمة كقان�ون التعرفة 
الجمركي�ة وجوان�ب أخرى عدي�دة. ومن اج�ل نجاح حزمة 
اإلصالح�ات يف جانبها االقتصادي ال بد من تنش�يط القطاع 
الخ�اص ال�ذي ال بد ان يلع�ب دوره يف دعم اإلي�رادات املالية 

وتشغيل االيدي العاملة يف العراق.
ولق�د كانت اهم الخطوات بهذا االتج�اه رصد البنك املركزي 
العراق�ي مبلغ 5 ترلي�ون دينار للقط�اع الصناعي والزراعي 
واإلس�كان بما يس�اهم يف تفعيل القطاع الخ�اص يف العراق 

الذي يش�هد فرتة ركود طويلة حيث عانى االقتصاد العراقي 
الكث�ري م�ن املش�اكل الهيكلية الت�ي اخلّت بواقع�ه الداخيل 
والخارج�ي ليتحمل الكثري م�ن األعباء املالي�ة واالقتصادية 

واالجتماعية منذ سقوط الصنم يف 2003. 
وال ب�د م�ن اإلش�ارة اىل ان الع�راق كان بحاج�ة اىل القي�ام 
بإصالح�ات اقتصادي�ة بعد مرحل�ة التغيري لتواك�ب عملية 
التحول اىل اقتصاد السوق والتي تتطلب اندماجا مع املجتمع 
الدويل م�ن اجل إيج�اد الحلول للمش�اكل الت�ي يعاني منها 
االقتص�اد العراق�ي من خ�الل تطبي�ق برام�ج الخصخصة 
ودعمه�ا وتش�جيعها كخطوة اوىل إلعطاء فرص�ة اكرب لهذا 

القطاع املهم والحيوي. ولقد ظهرت فكرة الخصخصة نتيجة 
ألزم�ات اقتصادي�ة مر به�ا العالم وس�اهمت يف ظهور تيار 
اقتصادي ينادي بوضع حد لهيمنة الدولة وتحديد تدخلها يف 
النشاطات االقتصادية حيث يرى أصحاب هذا التيار رضورة 
تحويل القطاع العام الذي تديره الدولة اىل قطاع خاص يدار 
من قبل اش�خاص ورشكات تعمل ع�ىل التخفيف عن كاهل 
الحكومة والدولة كما تساهم يف توظيف الكثري من املواطنني 
والحد من ظاهرة البطالة وايقاف ظاهرة هجرة الش�باب اىل 

الخارج.
ما نريد ان نقوله هنا هو ان اإلصالحات التي تقدمها الحكومة 

اليوم يجب ان ال تقترص عىل االصالح السيايس واعادة ترتيب 
النظام السيايس الذي تم بناؤه عىل اساس خاطئ من خالل 
ترسيخ مفاهيم املحاصصة والتوافقية بل ال بد من االهتمام 
باالصالحات االقتصادية ومغ�ادرة اخطاء املايض عرب اتخاذ 
اكث�ر من خطوة ومنه�ا تفعيل قانون التعرف�ة الجمركية ال 
س�يما عىل البضائ�ع غري الرضوري�ة والقي�ام باإلصالحات 
االقتصادي�ة املناس�بة لالندماج مع املجتم�ع الدويل من اجل 
تصحيح املس�ارات االقتصادي�ة الخاطئة التي كانت من اهم 
تداعي�ات الرصاع�ات السياس�ية وغياب التخطيط الس�ليم 
اضافة اىل الظروف االمنية الس�يئة خالل الس�نوات املاضية, 
ولق�د آن االوان العط�اء القطاع الخاص فرصت�ه الحقيقية 
ملمارس�ة نش�اطه االقتصادي بما يس�اهم يف ايجاد الحلول 
ملشاكل العراق االقتصادية وزيادة الكفاءة االقتصادية ودعم 
الدول�ة بايرادات جديدة تحد م�ن اعتماد العراق عىل مبيعات 

النفط ومغادرة االقتصاد الريعي احادي الجانب.

ميعاد الطائي

رضورة اإلصالح االقتصادي

انتخب الكس�يس تس�يرباس زعيم حزب سرييزا 
اليساري الراديكايل، يف يناير/كانون الثاني املايض، 
ع�ىل أس�اس برنامج انتخاب�ي ينتق�د برنامجي 
املس�اعدات األوروبيني اللذين فرضا عىل اليونان، 
يف العامني 2010 و2012 بقيمة 240 مليار يورو 
بهدف إنقاذها من اإلفالس الوشيك، مقابل الوعد 
بإجراء إصالحات جذرية قاسية يف مجاالت مالية 
ورضيبي�ة واجتماعي�ة واقتصادي�ة عديدة. لكن 
الزعيم الش�عبوي انتهى، بعد مفاوضات ش�اقة 
م�ع الدائنني األوروبي�ني وصندوق النق�د الدويل، 
بالتوقي�ع ع�ىل برنامج ثال�ث، بقيم�ة 8٦ مليار 
يورو ع�ىل مدى ث�الث س�نوات، تفادي�اً لخروج 

اليونان من منطقة اليورو.
وم�ا إن حصل�ت الحكومة اليوناني�ة عىل الدفعة 
األوىل من هذه املساعدة، وقدرها 23 مليار يورو، 
يف 1٩ أغس�طس/آب املايض حتى سارع رئيسها 
تس�يرباس إىل تقدي�م اس�تقالته داعي�اً إىل إجراء 
انتخاب�ات مبك�رة يف 20 س�بتمرب/أيلول املقبل. 
وبالطب�ع فقد أعلن بأنه »مرتاح الضمري« بعد أن 
»نج�ح يف مقاوم�ة الضغوط واالبت�زاز«، مضيفاً 
»بعد أن انتهت هذه املرحلة الصعبة فإنني أود أن 
أطرح ما حققناه أمام الش�عب«. وال يخفى عىل 
عاق�ل أن الف�رتة الفاصلة عن موع�د االنتخابات 
املقبلة، أي ش�هر واحد فقط، ليس�ت كافية لكي 
ينج�ح خصومه، الس�يما رفاقه الذي�ن انفصلوا 
عنه وش�كلوا حزب�اً جدي�داً، يف تنظيم انفس�هم 
تمهيداً إللحاق الهزيمة به يف انتخابات يريد منها 
العودة إىل الحكم أقوى ومع رشعية من املفرتض 
أنه فقدها بعدما أخل بوعوده االنتخابية السيما 
تلك املتعلقة باملحافظة عىل الكرامة واالس�تقالل 
الرأس�مالية  وح�وش  مواجه�ة  يف  الوطني�ني 
األوروبي�ني الذي�ن يس�عون إىل ف�رض رشوطهم 

املذلة عىل الشعب اليوناني.
بالطب�ع ب�ارك األوروبي�ون هذه االس�تقالة، بل 
هن�اك من يق�ول إنه�م كان�وا وراءه�ا طمعاً يف 
االس�تحواذ عىل رشعية شعبية مبارشة للربنامج 
الثالث بعدم�ا وافق الربملان اليونان�ي عليه. فقد 
أعل�ن مدير مكت�ب رئي�س املفوضي�ة األوروبية 
جان-كل�ود جنك�ر ب�أن »االنتخاب�ات املبكرة يف 
اليونان قد تكون الوسيلة األفضل لتوسيع قاعدة 
دعم برنامج املس�اعدة«. وهذا يعني بأن الشعب 
اليونان�ي، ومع�ه رئي�س حكومت�ه تس�يرباس، 
الذي قال »ال« يف اس�تفتاء 5 يوليو/تموز املايض 
)بنس�بة ٦2 يف املئة( يجب عليه أن يس�حب هذه 
ال»ال« ويعل�ن تأييده لربنامج املس�اعدة الجديد 
ع�رب التصويت ملصلحة تس�يرباس. واس�تكماالً 
ملسار إذالل الش�عب اليوناني أعلن رئيس اليورو 
ج�روب )تجم�ع وزراء مالية االتح�اد األوروبي( 
الهولندي جريوين ديجس�لبلوم بأن »هناك دعماً 
كب�رياً لربنام�ج اإلصالحات يف الربمل�ان اليوناني. 
وآمل أن تقود ه�ذه االنتخابات الجديدة إىل املزيد 
م�ن ه�ذا الدع�م )...( وب�أن الدائنني ل�ن يخفوا 
فرحتهم برؤية تس�يرباس يتخلص من أصدقائه 

القدامى«.
وإذا كان تحوي�ل 23 مليار ي�ورو إىل أثينا كدفعة 
أوىل م�ن برنامج املس�اعدة، قد تحقق بس�هولة 
وسالس�ة فإن تحوي�ل الدفع�ات املتبقية مرتبط 
بتقدم اليونان عىل طريق تنفيذ اإلصالحات، وهذا 
لن يكون بهذه الس�هولة، عىل م�ا توقعت وكالة 
مودي�ز العاملي�ة. وكما هو معلوم ف�إن 13 مليار 
ي�ورو من هذه الدفعة األوىل س�تذهب ملس�اعدة 
املص�ارف اليونانية عىل توفري س�يولة لعملها، يف 
حني أن امللي�ارات العرشة الباقية س�وف ترصف 
ع�ىل الف�ور لس�داد دي�ون مس�تحقة ع�ىل أثينا 
ملصلحة مؤسسات دائنة أوروبية وصندوق النقد 

الدويل.
بالطب�ع يف مقابل هذا الربنام�ج الثالث كان عىل 
اليون�ان أن تقب�ل ما س�بق ورفضت�ه بعناد من 
إج�راءات تقش�ف غري ش�عبية وغ�ري مضمونة 
النتائج )إلغ�اء عدد من أنظمة التقاعد املس�بق، 
إص�الح س�وق الطاق�ة وتحري�ر س�وق الغ�از، 
إصالحات رضيبية، مكافحة الفساد املايل، برنامج 
خصخص�ة يط�ال املوان�ىء وامل�راىفء واملطارات 
وس�كك الحديد بما يحقق حوايل خمس�ني مليار 
ي�ورو عىل املدى الطويل...ال�خ(. هذه اإلجراءات 
املفروضة من األوروبيني تقع يف أربعمئة صفحة 
وس�وف تقود إىل تغيريات جذري�ة يف النظام املايل 
والرضيبي وقوان�ني العمل والتناف�س والضمان 
االجتماع�ي والتقاع�د.. ال�خ بموج�ب روزنامة 
مح�ددة وضيقة. وبش�كل ع�ام فإنه�ا إجراءات 
تقش�فية صارم�ة وصفه�ا اليس�اريون الذي�ن 
انفصلوا عن تسيرباس )وعددهم 45 شكلوا حزباً 
جدي�داً هو »االتحاد الش�عبي«( يف س�رييزا بأنها 

»انقالب قام به الدائنون عىل الدولة اليونانية«. 
والحقيق�ة أن ه�ذا الربنام�ج ل�م يك�ن ليحظى 
بموافقة الربملان اليوناني لوال تصويت 150 نائباً 
م�ن املعارضة ملصلحت�ه، يف ح�ني أدار ثلث نواب 
سرييزا ال14٩ ظهرهم لتسيرباس الذي فقد بذلك 
األغلبي�ة الربملانية )بات يعتمد عىل 11٩ نائباً من 
أصل 300( واضطر للذهاب إىل انتخابات ترشيعية 
ه�ي الثالثة يف ع�ام ونصف العام . ويش�عر بأنه 
س�وف يفوز فيه�ا ألن خطابه الش�عبوي ال يزال 
يحظى بتعاطف ش�عبي وألن الحزبني املعارضني 
األساس�يني، »الديمقراطي�ة الجدي�دة« )يم�ني( 
و»االش�رتاكي« ال ش�عبية لهما البتة، والش�عب 
يأخذ عىل معاريض برنامج املس�اعدات األوروبي 
عدم تقدمهم ببديل عنه سوى الشعارات الجوفاء، 
وينىس بأن تسيرباس هو أول من أطلق مثل هذه 
الشعارات قبل أن يتخىل عنها أمام مخاطر تخيل 

أوروبا عن اليونان وتركها تغرق وحدها.
لكن رغ�م كل يشء، هل ينجح الربنامج األوروبي 
الجدي�د يف إنق�اذ اليون�ان؟ دون ش�ك ع�ىل املدى 
املنظ�ور س�وف يحميها من اإلف�الس، ولكن من 
الصعوبة بمكان تقديم التكهنات والتوقعات عىل 
املدى األط�ول. بيد أنه يف االنتظار يمكن القول إن 
األوروبي�ني، بموافقتهم عىل بذل تضحيات مالية 
جديدة من أجل اليون�ان، برهنوا بأن اليورو رمز 
سيايس وسيادي أكثر مما هو عملة موحدة، كما 
برهنت أثينا عن تمس�كها بالبقاء يف أوروبا مهما 

غلت تضحيات... الشعب اليوناني.

د. غ�سان العزي

رأساملية أوربا
 ضد اليونان

يمر العراق بأيام س�يكون لها وقعها وتأثريها وستكون مؤرشا 
لطي صفحة والبدء بصفحة أخرى قد يتمكن من خاللها العراق 
من تجاوز محنته الحالية خصوصا بعد بدء العد التنازيل ألسعار 
النفط بنس�بة تب�دو مخيفة وتس�تدعي الكثري م�ن اإلجراءات 
الحكومية.األنظ�ار الي�وم تتجه صوب إج�راءات رئيس الوزراء 
الذي ينتظر منه الكثري يف وقت تتزايد فيه حمى التظاهرات التي 
ب�دأت تضغط باتجاه ق�رارات أكثر رصامة وجدي�ة يمكنها أن 
تنتش�ل العراق من وضعه الحايل والقابل ألن يكون أكثر س�وءا 
حي�ث بدأ االقتصاد العراقي دخول مرحلة الخطر ولم يعد معها 
إلغ�اء وزارة هن�ا وتقلي�ص منصب هن�اك أو تخفي�ض رواتب 
الدرج�ات العليا كافيا. املواطن يش�عر بالخط�ورة ويقيمها لذا 
ت�راه يطالب بما هو أعمق بعد أن وج�د بأنه ال رضورة لوجود 
الكث�ري من الحلق�ات اإلدارية التي لم تكن س�وى معيق لعملية 
نمو البني التحتية للدول�ة العراقية، فاملطالبات بإلغاء مجالس 
األقضي�ة والنواحي ومن ثم املطالبة بإلغاء مجالس املحافظات 

حت�ى وصلت املطال�ب إىل تقليص ع�دد أعضاء الربمل�ان والذي 
هو بحاجة اىل تعديالت دس�تورية، وغريه�ا الكثري من املطالب 
الت�ي لم تت�م املطالبة بها لوال حالة الرتدي املس�تمر ولوال حالة 
اليأس التي وصل إليها املواطن بأن يصلح السياسيون أنفسهم.

أس�عار النفط ستكون حاسمة يف الكثري من القرارات وستعجل 
يف إج�راءات رئيس الوزراء وس�يتخطى بس�ببها حالة االنتظار 
وموافقة الرشكاء، فاملطلوب منه أن ينقذ العراق وهذا ال يحتمل 
انتظار آراء الرشكاء الذين يف الغالب ال يهمهم سوى مصالحهم، 
فاملوقف بمجمله ال يتيح مس�احة كبرية من االنتظار، فأسعار 

النفط تدخل العراق يف عنق الزجاجة وهو امر ال بد ان يتخطاه 
العراقيون بأقل الخسائر. ال يمكن مقارنة مصري العراق وشعبه 
إزاء منص�ب ملغ�ى أو وزارة منحلة تس�بب انزعاج هذا الطرف 
او ذاك وحتى تلك الحقوق التقاعدية التي تش�كل أرقاما فلكية 
يستحوذ عليها أشخاص لم يقدموا شيئا للدولة العراقية، فهذه 
جميع�ا حينما توضع بكفة ومص�ري الدولة العراقية بكفة ال بد 
ان يك�ون التصدي لها واتخ�اذ ما يلزم إزاءه�ا وإزاء هذا الهدر 
الكب�ري ألموال العراق أمرا يف غاي�ة الرضورة.رئيس الوزراء عىل 
املحك ومجمل املوقف ليس سهال ولكنه اليوم يستند عىل قاعدة 

املطل�ب الجماهريي ال�ذي كان رصيحا بدعواته واعلن بش�كل 
واض�ح عما يريده م�ن رئيس الوزراء وبذل�ك يمكن املرور بكل 
القرارات عىل هذه القاعدة املتينة والتي تس�تند هي األخرى اىل 
تأييد املرجعية. الع�راق يخوض معركة مزدوجة، معركة وجود 
إذا لم يتجاوز املرحلة، هذا الوجود املهدد بدعوات التقس�يم التي 
ه�ي خرجت م�ن دائرة التكهن�ات إىل دائرة التخطي�ط يف دوائر 
خارج لعراق وهي ال ينف�ك ارتباطها باملعركة مع داعش والتي 
ما وجدت إال لجعلها بوابة لذلك التقس�يم وبوابة لعودة أمريكية 
للعراق.املعادل�ة صعب�ة والقرارات القادمة لحس�م امر الوضع 
الس�يايس يف العراق ليست بتلك الس�هولة ولكنها يف كل األحوال 
أه�ون بكث�ري من أن نج�د الدول�ة العراقية وهي تنهار بس�بب 

انخفاض أسعار النفط وبسبب طمع بعض السياسيني.
الجمي�ع بانتظ�ار أي�ام وقرارات يتخذه�ا رئيس ال�وزراء قد ال 
تعج�ب البعض ولكنها ستس�عد الجماهري الت�ي ملت االنتظار 

وبدأت باالعتصام مطالبة باإلطاحة برؤوس الفساد.

عمران العبيدي

أيام حاسمة
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   القاهرة: يشهد موسم الصيف الحالي نجاحاً 
كبي�راً بالحفالت الغنائية ف�ي القاهرة والمدن 
الس�احلية، فيم�ا تزامن هذا النج�اح مع طرح 
مجموع�ة م�ن األغان�ي واأللبوم�ات الجديدة 
وس�ط انتعاش�ة يتوقع أن تؤثر بشكٍل إيجابي 
على الحف�الت طوال العام المقب�ل خاصًة مع 
بداية التحضيرات لحفالت ضخمة خالل عيدي 

األضحى ورأس السنة.
الالفت في انتعاشة الحفالت أنها لم تتوقف على 
الساحل الش�مالي فحسب ولكنها أيضا امتدت 
إل�ى بعض المدن الس�احلية مثل اإلس�كندرية 
ومرس�ى مطروح باإلضافة إلى حفالت فنادق 
وأندية القاهرة والتي ش�هدت إقباالً جماهيرياً 
كبي�راً إلى جانب حف�الت دار األوبرا المصرية 
التي رفعت الفتة كاملة العدد في غالبيتها مما 
أعط�ى انطباعاً إيجابي�اً لمنظمي الحفالت عن 
رغبة الجمهور في حضور المزيد من الحفالت 
الغنائي�ة الت�ي عان�ت م�ن ركود الف�ت خالل 

السنوات السابقة.
والجدي�ر بالذك�ر هو أن الفنان�ة اللبنانية نوال 
الزغبي  ُتحيي ألول مرة منذ عدة سنوات حفالً 
في الس�احل الش�مالي وهو الحف�ل الذي جاء 
ضم�ن حملته�ا الترويجي�ة أللبومه�ا الغنائي 
الجديد المق�رر صدوره مع ش�ركة مزيكا في 
الش�هر المقبل، علماً بأنها تباش�ر التحضيرات 
األخي�رة الخاصة ب�ه خالل األي�ام الحالية مع 
المنتج محس�ن جابر الذي تع�ود للتعاون معه 

بعد طول انقطاع.
وبخالف الحفالت الجماهيرية الكبيرة التي قام 
يإحياؤها عمرو دياب ومحمد منير، عاد نجوم 
لبنان للحفالت بق�وة إلى مصر. خاصًة الفنان 
رامي عي�اش الذي أصب�ح متواج�داً بالقاهرة 
خالل الفترة األخيرة بسبب انشغاله بتصويره 

أول بطول�ة س�ينمائية ل�ه، حي�ث ق�ام 
بإحياء حفله في الس�احل الشمالي، 

فيم�ا ج�اءت حف�الت هيف�اء 
ف�ارس،  ميري�ام  وهب�ي، 

وغيره�ن  دي�اب  ماي�ا 
لتعي�د االنتعاش بقوة 

اللبنانيات  لحفالت 

بينما كانت دوللي شاهين هي األكثر جرأة في 
مالبسها بين الفنانات.

كما ش�ارك ف�ي الحفالت تامر عاش�ور، لؤي، 
بهاء س�لطان وإيه�اب توفيق ال�ذي عاد بقوة 
م�ن خالل أكث�ر من حفل بالس�احل الش�مالي 
حيث كان أكث�ر الفنانين تفاع�اًل مع الحفالت 
هن�اك، بينما حرص خالد س�ليم عل�ى إحياء 3 
حفالت بالتنس�يق مع دار األوبرا المصرية في 

اإلسكندرية ودمنهور والقاهرة.
وس�اهم مهرجان محكى القلع�ة الذي نظمته 
حف�الت  إنع�اش  ف�ي  المصري�ة  األوب�را  دار 
القاهرة بصورٍة كبيرة حيث شارك في حفالته 
نحو 20 فناناً على مدار عشرة أيام وسط إقباٍل 
ي  هي�ر جما
ي�م  تقد و
د  عد

كبي�ر م�ن أغني�ات الت�راث الموس�يقي. حيث 
ش�ارك فيه مدحت صالح، علي الحجار، محمد 
الحل�و، ونادي�ة مصطف�ى الت�ي حرصت على 
تقدي�م أغني�ة جدي�دة لجمهورها م�ن األلبوم 
الذي تق�وم بتحضيره راهناً، فيم�ا نفذا تذاكر 

الحفالت بغالبتيها بسبب كثافة الحضور.
هذا وعادت شركة روتانا لتنظيم الحفالت في 
مصر بعد توقف اس�تمر نحو 5 س�نوات، حيث 
نظم�ت حف�اًل للفن�ان راب�ح صقر داخ�ل أحد 
الفنادق الكبرى، فيما تخطط الش�ركة إلقامة 
حفالت لنجومه�ا خالل عيد األضح�ى المقبل 
واحتفاالت رأس الس�نة لكن تفاصيلها ال تزال 

طي الكتمان.
ف�ي المقاب�ل تنفلت الفنان�ة المغربي�ة جنات 
بي�ن القاهرة واإلس�ماعيلية إلحي�اء الحفالت 
الغنائي�ة حي�ث أحي�ت نح�و 4 حف�الت خالل 
الش�هر الج�اري، بينم�ا حرص الفن�ان محمد 
حماق�ي على اإلحتفال بألبوم�ه الجديد بحفٍل 
جماهي�ري كبي�ر في الس�احل الش�مالي، 
وه�و الحفل ال�ذي قام بتنظيم�ه متعهد 
الحفالت ولي�د منصور وب�دأ بالتحضير 

ل�ه منذ فترة طويلة، فيم�ا جاء اختيار حماقي 
للس�احل الش�مالي بمناقش�اٍت مس�بقة م�ع 
جمهوره عل�ى أن يقوم بإحي�اء حفل آخر في 

القاهرة خالل األسابيع المقبلة.
أما تامر حسني ففضل أن يكون حفله الصيفي 
داخل نادي "سبورتنغ" باإلسكندرية حيث عاد 
من خالل هذا الحفل إلى اإلسكندرية بعد غيابه 
عن حفالتها منذ س�نوات، فيما سبقت حفلته 
حمل�ًة دعائي�ة ضخمة س�واء عب�ر صفحاته 
عل�ى مواقع التواص�ل االجتماعي أو من خالل 
معجبيه، لكونه�ا تعتبر الحفل�ة األولى له في 

مصر منذ فترٍة طويلة.
من جهٍة أخرى، في مقابل الحفالت الجماهيرية 
انش�غل عدد من الفناني�ن بالتحضير لجديدهم 
عل�ى الصعي�د الغنائ�ي، فالفن�ان خالد س�ليم 
يباشر تس�جيل آخر أغاني ألبومه الجديد الذي 
اس�تغرق العمل فيه نحو عامين حيث يفترض 
أن ُيط�رح االلبوم خالل األس�ابيع المقبلة فور 
اإلنتهاء منه ويتعاون فيه مع المنتج محس�ن 
جاب�ر، فيما طرح جاب�ر البوم "أحل�ى هدية" 
للفنان�ة ريه�ام عب�د الحكي�م ليك�ون األلبوم 
النسائي الوحيد الذي استقبلته سوق الكاسيت 

خالل الفترة األخيرة.
أما الفنانة سميرة سعيد فال تزال تعمل لإلنتهاء 
م�ن ألبومه�ا األول مع ش�ركة روتان�ا والذي 
تأخر طرحه أكثر من مرة بس�بب حرصها على 
التن�وع في اختي�ارات األغاني الت�ي يتضمنها 
األلبوم العائدة به إلى سوق الكاسيت بعد غياب 
7 س�نوات، فيما س�تصور الملصقات الدعائية 

لأللبوم قريباً تمهيداً لطرحه.
 بينم�ا ب�دأت الفنانة أنغام التحضي�ر أللبومها 
الجديد الذي س�يصدر أيضا بتوقيع روتانا دون 
أن تس�تقر عل�ى تفاصيل�ه بش�كٍل كامل حتى 

اآلن.
أما ش�يرين عبد الوهاب فق�د يصح القول أنها 
دخلت المعس�كر المغلق لالنته�اء من ألبومها 
الجدي�د م�ع ش�ركة نج�وم ريك�وردز. فه�ي 
تفرغ�ت لالنتهاء من تس�جيل أغانيها الجديدة 
بع�د انتهائها م�ن تصوير الحلقات المس�جلة 

لبرنامج المواهب "The Voice" في لبنان.

�

يستعد الفنان محمد رجب لحضور 
حفل افتتاح مهرجان االسكندرية 
الس�ينمائى لدول البحر المتوسط 
و ذلك فى إطار دعمه للمهرجانات 

المصرية. 
رج�ب  محم�د  حالي�ا  ويق�وم 
بالحصول على راح�ة بضعة ايام 
قب�ل ان يع�ود الى نش�اطه الفنى 
حي�ث ان�ه اطمأن على م�ا حققه 
فيل�م "الخلب�وص" م�ن نجاحات 
اي�رادات  تحقيق�ه  بع�د  خاص�ة 

وصلت الى 5 ماليين جنيه. 

أكدت الممثلة الس�ورية غادة بش�ور أن عجل�ة كاميرا التصوير لش�هر رمضان 2016، بدأت تدور في العاصمة الس�ورية 
دمشق.

وقالت إنها رفضت 3 أعمال بسبب األجر المادي، في بعض منها، وآخر لم تر أنه يضيف إلى مسيرتها الفنية الجديدة.
وعن مشاركاتها في مسلسل سليمو وحريمو قالت لجريدة األنباء الكويتية: العمل من تأليف وإخراج فادي غازي، يحكي 
ع�ن األب�راج التي تقدمها الفلكية ماغي فرح ونجالء قباني وس�مر عمران، وأكدت أن العم�ل متعب جدا، ويضم نخبة من 
النج�وم الس�وريين منهم عبير ش�مس الدين، جرج�س جبارة، نزار أبو حج�ر، ووجوه جديدة من المعه�د العالي للفنون 

المسرحية
وكش�فت بش�ور عن االنتهاء من تصوير خماس�يات جديدة للمخرج طارق س�واح، تختلف عن "صرخة روح" من حيث 
الفكرة التي القت انتقادات واس�عة، س�واء من النقاد أو الكتاب أو المشاهدين، مش�يرة إلى ان الخماسية الجديدة تتطرق 
لقضاي�ا م�ن روح حكم العدالة الش�هير الذي يقدم كل ي�وم ثالثاء على اإلذاعة الس�ورية، لنخبة من النجوم الس�وريين، 
وأحداث تلك الخماسيات تحكي عن مهجرين وطالب جامعة، حيث أجسد دور المرأة الطيبة فيها، بمعنى أنها ال تستغلهم 

وتم تصوير الخماسيات في باب توما وعين الكرش.

بع�د س�ؤالها "أي�ن انت من 
الس�ينما؟"، قال�ت الممثل�ة 
لقاء س�ويدان "أفض�ل عدم 
ال  س�ينما  ف�ي  المش�اركة 
تعجبني ولن تضيف الي، فقد 
ع�رض علي ع�دد كبي�ر من 
االعمال لكنها ال تناسبني وال 

استطيع تقديمها".
وتابعت سويدان، في مقابلة 
صحفي�ة  "ف�ي ح�ال عرض 
أعم�ال قيمة علّي، ل�ن أتردد 

في تنفيذها إطالقاً".

املالكي يتعاون مع رامي مجال و هيفاء وهبي  
صرح الش�اعر الغنائى أحمد المالكى أنه يس�تعد لتجهيز أغنيه للفنان إيس�اف من ألحان محمد 
وزي�رى , وتوزيع أحمد عبد السالم.ويش�ارك أيضا فى ألبوم الفنان رام�ى جمال بأغنيتين من 
ألح�ان محم�د وزيرى , وتوزيع ش�ريف مكاوى و أحم�د أمين.كما انتهى م�ن تحضير أغنيتين 
للفنان�ه هيفاء وهب�ى , األغنيتين م�ن ألحان محمد وزيرى و توزيع محمد الش�اعر وش�ريف 
مكاوى.من جانبه قام الشاعر المالكى بتحضير أغنيه للفنان كريم محسن والتى ستكون ضمن 

أغانى األلبوم بعنوان "ندارى ليه " من ألحان شريف بدر و توزيع محمد شفيق.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

غانم محيد العائم بوجه التيار
  قبل اليوم التقيته بعد ان سمعت عنه الكثير والكثير 
من االعمال االبداعية والتي كان يتحدى بها الواقع المر 
الماعش قبل التغيير .. حتى وجدته في عمل اخراجي 
كان الجمه�ور فيه يمأل القاعة ف�ي تظاهرة اختفت 
عندها )الكراس�ي( وحتى )الممرات( في مس�رحية 
)اللي يريد الحلو( للكاتب حس�ين النجار ومرة اخرى 
التقي�ت به م�ن خالل اف�كاره االخراجي�ة للفعاليات 
واالحتفاليات المتطورة والمتج�ددة واخرها فكرته 

باج�راء )بروف�ة( للمحتفى بهم المكرمي�ن من قبل 
مؤسس�ة مجل�ة عي�ون للثقاف�ة والفن�ون قبل يوم 
م�ن موعد االحتف�اء .. الى جانب ريادته باس�تخدام 
)المس�رح ال�دوار( لتقدي�م مجامي�ع المحتفى بهم 
لمواجهة الجمهور لتحقي�ق عنصر المفاجأة وكذلك 
للحيلول�ة دون حدوث الفوضى المعمول بها س�ابقا 

في مثل هكذا احتفاءات تكريمية ..
واخيرا .. وجدت�ه يتبوأ المكان المناس�ب في الوقت 

المناس�ب وال�ذي ال يحس�د عليه .. بأن يك�ون مديرا 
للمس�ارح في دائرة السينما والمسرح وسط كل ذلك 
االحباط وضي�اع الميزانية التش�غيلية  وحتى التأثر 
بموضوعة التقش�ف.. انه الفنان )غانم حميد(  الذي 
كان لي ش�رف متابعة نش�اطاته حت�ى تنفيذ فكرته 
مؤخ�را باقام�ة مهرجان للمس�رح ض�د االرهاب .. 
وعن�د طموحه .. )ال�ذي ال يتوقف( وتلك مس�ؤولية 
م�ا بعدها مس�ؤولية وخاصة في مث�ل هكذا ظروف 

صعب�ة اختلطت بها االوراق بس�بب الفرقة والتفرق 
ومع ذل�ك فهو اليوم يعمل عل�ى ردم )الهوة( ما بين 
المس�رح الكوميدي المتخل�ف والمس�رح التجريبي 
المتط�رف .. تل�ك )الهوة( الت�ي لطالما تس�ببت في 
ضي�اع المش�اهد العراق�ي .. ولهذا فه�و يؤمن ايضا 
بأن )المس�رح للن�اس( وهي ليس للنخب�ة .. وان ما 
ال يفهمه الجمهور من اعمال مس�رحية يمثل خلال .. 
ولذل�ك  على الفنان المس�رحي ان يقت�رب من الناس 

اوال وقبل كل شيء ..
اما ع�ن معاناته تجاه المس�ارح ومش�كلتها االزلية 
والتي ما زالت معلقة ما بعد التغيير .. ما بين اخذ ورد 
.. وما بين تجاذب .. ف�ان الخبر اليقين .. عند جهينة 
كما يقول مدير المسارح الجديد .. وعندما نسأله عن 
جهين�ة يجيبنا بأن احدا ال يع�رف !! وتلك هي معاناة 
فنان عراقي بات مس�ؤوال وس�ط واق�ع مرير ولكن 

المعلن شيء اخر !!.

صوت لبناني ال يقل اهمية وجماال عن كبار الفنانين، صاحبة إطاللة جميلة شاركت ببرنامج 
the voice ولفتت الجميع بموهبتها.

هي الي�وم ككل مواطن لبناني تكاف�ح الوضع االمني الصعب لتغني وتنش�ر الفرح 
وتؤكد على إرادة الحياة.

م�ع الفنان�ة نانس�ي نصر الل�ه كان ه�ذا اللقاء ال�ذي تحدثت به ع�ن آخر اعماله�ا ورأيها 
بالمهرجانات اللبنانية وغيرها من األمور . 

•نانسي نصر الله ارحب بك، أنت مستمرة بالحفالت رغم الوضع االمني الصعب بلبنان .
ظروف المنطقة صعبة وفي ظل كل هذا الضغط نشكر الله على أن هناك أشخاصاً يسهرون ويحتفلون 
ويريدون أن يبقى البلد ناهضاً لذلك ش�كرت على المس�رح كل الناس التي جاءت ألن لوال أن هناك إرادة 

حياة ال نستطيع أن نغني. الحمد لله .
الشعب اللبناني اعتاد على الوضع الصعب واصبح يعيش الفرح بكل األحوال

صعب أن نقول تعودنا على الوضع الس�يئ الذي نعيش�ه ال يجوز ان نعتاد يجب ان نتحدى ونعطي رأينا 
بالمكان المناسب والدنيا ال تقف عند السياسة في البلد، اذا كان الوضع صعب اًالى هذه الدرجة نستطيع 
ان نعبر عن رأينا ونس�هر ونبقى على قيد الحياة وكل ش�خص يمارس مهنته بش�كل 

طبيعي.
•بالعودة ألجواء الفن من يهتم باطالالتك؟

أريد ان أشكر المصممة ندوى األعور التي تهتم بإطالالتي.
•كيف تقضين الصيف وماذا عن المهرجانات؟

حافل�ة وأغلبها في لبن�ان كان لدي حف�الت بمناطق لبنانية عدي�دة كالبقاع، مزيارة 
وحفالت بالزا باالس ، وعلى امل ان يصبح الوضع العام بالمنطقة افضل.

•ماذا عن اصداء اغنيتك االخيرة؟ وماذا عن جديدك ؟
أغني�ة "بطل مج�روح" هي األغنية التي أذيعت أخيراً في عي�د الجيش والناس تتعرف 
عليه�ا اكثر يوما بعد ي�وم. االغنية الجديدة منفردة وهي لبنانية س�أصدرها بعد ايام 
قليلة ، والكليب صّور تحت ادارة المخرج وليد ناصيف من كلمات علي المولى والحان 

محمود عيد وتوزيع عمر صباغ.
•ماذا تقول االغنية؟

هي رومانسية وتقول: "لو بعدك صار امر واقع وقلبك راح ومش راجع وجايي حبيب 
من بعدك حيكون حبيب بدل ضايع".

•هل هناك أغنيات بلهجات أخرى؟
نعم هناك 3 أغنيات مصرية اجددها ، للس�ت وردة وسعاد حس�ني . منها "بانوا على اصلكو" واغنية 

"وحشتوني وحشتوني".

إنتعاش الفت لسوق احلفالت والكاسيت يف مرص
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تجم�ع بي�ن الجد واله�زل في نف�س الوقت، 
تش�عرك حينا بأنها تأخذ كل األمور بسخرية 
، لكنها أحيانا أخرى تحمل رس�ائل مباش�رة 
وال تبال�ي من المقصود به�ا .. هكذا إعتادت 
الممثلة غادة عبد ال�رازق أن تقول رأيها بكل 

صراحة بعيداً عن الدبلوماسية .
إلتقينا الممثلة غ�ادة عبد الرازق التي نجحت 
في وقت قصير جداً بأن تحجز لنفس�ها دائماً 
مكاناً وسط نجمات الصف األول.. اآلن وبعد 
نجاح مسلس�لها "الكاب�وس" خصتنا بحوار 
مختلف.. صريح.. جريء.. س�اخن.. ش�يق.. 
اعترفت فيه بأس�رار لم ولن تتحدث عنها في 

أي مكان آخر.
 •لديك حفيدت�ان "خديجة وجويرية".. كيف 

تسير عالقتكم ؟
عالقتنا قوية جداً الحمد لله .. وهما تعيش�ان 
معي في فيلتي بالمعادي وكذلك ابنتي روتانا 
وزوجه�ا ، فان�ا ش�خص يح�ب عائلت�ه جدا 
وأح�ب أن أك�ون دائما إل�ى جانبهم ونقضي 
أوقاتا جميلة ، وربنا رزقني ب� يس�رية أختي 
الكبيرة أعتبره�ا أمي الثانية، وبالتالي فنحن 
كأس�رة نفعل كل ش�يء م�ع بعضن�ا ، نأكل 
ونلعب ونس�افر ، وأش�عر وأنا م�ع حفيدتي 

بأنني أعيد أمومتي مرة أخرى.
 •وما الخبرة التي تعتمدين إكس�ابها لروتانا 

لتربية بناتها؟
اإلهتمام بالدراس�ة ، فأنا أتمنى أن تكونا من 
األوائل في المدرس�ة وس�أعلمهما أن تكونا 
صادقتين وأال تخافا إال الله سبحانه وتعالى ، 
وتكون كل منهما جريئة وتعترف بأخطائها. 
فأنا كنت صديق�ة لروتانا وأم�اً أيضا تعطي 

النصيحة.
 •غادة عبد الرازق لم تكتِف بنشر صور البنتها 
الش�ابة فق�ط بل كثي�راً ما تش�اركين صوراً 
الحفادك عب�ر مواقع التواص�ل االجتماعي ، 
ألم ينتابك خوف من أن س�ّن ه�ؤالء االحفاد 

سيزيدك سناً الحقاً؟
أن�ا ام�رأة متصالح�ة م�ع ذاتها ج�دا ، ومنذ 
ظه�وري ف�ي الف�ن وتس�ليط الض�وء علّي 
ل�م أخب�ئ ابنتي ع�ن العيون او اخفي س�نها 
وبالتال�ي لم اقم بذلك مع حفيدتي، وانا دائما 
م�ا اذكر س�ني بش�كل واضح وصري�ح ، أنا 
عندي 44 س�نة وابنتي تزوجت وهي في سن 

23 سنة.
 •هل تتمنين أن تنجب روتانا صبياً ؟

ط�وال عمري أح�ب الصبيان ، وقد ش�اركت 
أختي يس�رية في تربي�ة ابنها ، طبع�اً تربية 
الصب�ي مختلفة تماما عن البنت ، والحمد لله 
أنن�ي ل�م أرزق بصبي ألنن�ي أم حازمة ولكن 
ل�ن أصل له�ذا النوع م�ن التربية المتس�لّطة 

التي تفسد وال تنفع مثلما فعلت في مسلسل 
"الكابوس".

 •بمناس�بة مسلس�ل الكابوس لم�اذا فضلت 
الظه�ور محجبة وب�ال ماكياج في مسلس�ل 

"الكابوس" وما الذي أضافه لك هذا الدور؟
كان ل�دي إص�رار على أن أظه�ر محجبة مثل 
أي امرأة عندم�ا يكبر أوالدها، وهذا النموذج 
موجود بكثرة في مصر، ففي المرحلة األولى 
من ال�دور عندما كانت الش�خصية في بداية 
زواجه�ا، كانت ام�رأة عادية تتزي�ن وتلبس 
على الموضة ، وعندما مات زوجها وأصبحت 
األم واألب صارت أماً محتش�مة، وعندما كبر 
األبن�اء ارت�دت الحج�اب، أما بالنس�بة لعدم 
ظهوري بالماكي�اج، فالدور هو الذي يتحكم 
في الشكل والمالبس، وقصدت أن أظهر كذلك 
ومحجبة حت�ى يعرف الجمه�ور أنني ممثلة 
جي�دة وأن النج�اح ال يكون بش�كل ومالبس 
وماكياج الممثل، الممث�ل يكون بقدرته على 

تقمص الشخصية وأدائها جيدا.
  •ه�ل تابع�ت أي�اً م�ن مسلس�الت رمضان 

الماضي؟
كن�ت حريصة عل�ى متابعة مسلس�ل "تحت 
الس�يطرة" ومسلس�ل "طريق�ي" وتابع�ت 

حلقات من "حارة اليهود".
 •وكيف وجدت مسلس�ل "مري�م" الذي كنت 

المرشحة الرئيسية لبطولته؟
بالفعل هذا المسلس�ل كان سيكون مسلسلي 
الرمضان�ي لهذا الع�ام ولكني اعت�ذرت عنه 
حت�ى ال اكرر نفس�ي ، فقد ش�عرت بأنه لن 
يقدم لي ش�يئاً جديداً ولكنه سيقدم لغيري 

أداء جمي�اًل  قدم�ت  ، وبصراح�ة هيف�ا 
وتط�ورت كثيراً عن الس�ابق وه�ذا أمر 

رائ�ع خصوص�ا وأنه�ا تعم�ل خارج 
نطاق مهنتها األصلية.

 •م�ا ال�ذي تن�وي غ�ادة عب�د 
الرازق تقديمه العام القادم في 

التلفزيون؟
إن ش�اء الله سأقدم مسلسل 

فأن�ا  الموق�ف،  كوميدي�ا 
الكوميدية  األدوار  أفتق�د 

من أيام "الحاج متولي".
 •وماذا عن السينما؟

هناك عمالن، األول كوميدي والثاني تراجيدي 
وس�أظهر في الفيلمي�ن مختلف�ة تماما عن 

أدواري التي قدمتها في السينما من قبل.
  •هل تفتقدين المخرج خالد يوسف ؟

عالقتي بخالد يوسف جيدة جدا ويشرفني أن 
يجمعنا عمل جدي�د، فهو صاحب فضل علي، 
وعلمني اش�ياء كثيرة أهمه�ا ان أفكر بذكاء 
وأخت�ار أدواري بعناية وأن أنظ�ر أمامي وال 

أنظر خلفي.
 •إنتشر لك تصريح بإعتزالك التمثيل عند سن 

الخمسين ، فهل هذا صحيح؟
نع�م س�أعتزل التمثي�ل عندم�ا أص�ل لس�ن 
الخمس�ين إذا أعطان�ي الل�ه العمر، س�أترك 
الس�احة الفني�ة وأن�ا ف�ي قم�ة نجوميت�ي 
وسأكون عندها قدمت كل األدوار التي أتمنى 

تقديمها.
 وما الذي دفعك التخاذ هذا القرار؟

بصراحة ، حتى ال اضطر الى اجراء العمليات 
التجميلي�ة والت�ي اخ�اف منها ج�دا ، وطبعا 
عند وصولي لس�ن الخمس�ين س�أحتاج إلى 
هذه العمليات كي استمر على الشاشة ولذلك 
سأعتزل وأعيش س�ني وأستكمل حياتي بعد 

االعتزال في اإلنتاج والتفرغ لعائلتي.
 •أقاويل كثيرة إنتش�رت عن امكانية عودتك 
مرة اخرى لزوجك السابق كما حدث قبل ذلك 

، هل هذا صحيح؟
عودتنا لبعض مرة أخرى شيء مستبعد تماماً 
، فنحن تجمعن�ا اآلن عالقة أخوية أقوى من 
أي زواج وانا أثق في أخالقه والتي ال تس�مح 

له بأن يؤذيني مطلقاً .

صرح�ت الفنان�ة نس�رين أمي�ن أنه�ا تواصل 
تصوي�ر الج�زء الثان�ى من مسلس�ل "البيوت 
أس�رار" والذى س�بق وتم عرض الجزء األول 
منه فى ش�هر رمضان الماضى على قنوات ال� 

 .osn

وأكدت أمين أنها س�نتنهى من تصوير 
المسلسل بعد ثالثه أسابيع, من تاليف 
احمد شوقى ومن اخراج كريم العدل 

فالمسلسل مكون من 60 حلقة.

ش�نت اإلعالمية ياسمين الخطيب 
ونقي�ب  الفن�ان  عل�ى  هجوم�ا 
هان�ي  المص�ري  الموس�يقيين 
ش�اكر، بعد أن أصدر ق�رارا ينذر 
في�ه أي فنان�ة تظه�ر بمالبس 
أو  الحف�الت  غي�ر الئق�ة ف�ي 
أو  الكليب�ات  أو  المهرجان�ات 

البرامج.وكتبت ياسمين عبر صفحتها 
الخاص�ة عل�ى أح�د مواق�ع التواصل 
اإلجتماع�ي تعليق�ا موجه�ا لش�اكر، 
قال�ت فيه:قبل أن يطبق هاني ش�اكر 
قراره بمنع ظهور المطربات بمالبس 
"غي�ر الئقة"، علي�ه أن يطال�ب بمنع 
إذاعة جمي�ع أغاني "فري�د األطرش" 

الت�ي ترق�ص فيه�ا "س�امية جمال" 
ببدلة رق�ص، وأغني�ة "الدني�ا ربيع" 
الت�ي ترت�دي فيه�ا "س�عاد حس�ني" 
فس�تاًنا غير الئق، وكل ما يتشابه مع 

ه�ذه األغان�ي، في الخ�روج عن 
اآلداب العام�ة وخ�دش حياء 

المواطنين الصالحين".

يبدو أّن النجم وائل كفوري بات يس�ترعي انتب�اه المتعهدين المصريين وذلك 
بع�د نجاحات�ه المتكررة، وعلمت نواعم أّن ش�عبيته في مص�ر تضاعفت بعد 
برنامج�ي "إك�س فاكتور" الذي ش�ارك به ع�ام 2013 وُع�رض على محطة 
CBC المصري�ة، وبرنام�ج "أراب آي�دول"، الذي يؤكد المصري�ون أّنه عّرفهم 
إل�ى نجم ومطرب لبناني.وال ش�ّك ف�ي أّن معجبات كف�وري ازددن أخيراً بعد 
نجاح الموس�م الثالث من "أراب آيدول"، الذي ش�ّكل فيه إضافًة إلى مواطنته 
نانس�ي عجرم، حالًة عند المتابعبن المصريين، خصوصاً أّن قناة MBC مصر، 
تنقل البرنامج إضافًة إلى قناة MBC1.وُعلم في هذا اإلطار أّن ذلك النجاح هو 
م�ا دفع المتعهدين إلى اختيار كفوري، وال س�يما منه�م وليد منصور - وهو 
من أش�هر المتعهدين المصريين الذي يتولى تنظيم واإلش�راف على الحفالت 

خصوص�اً في الس�احل الش�مالي، ال�ذي يعج هذه 
الفترة من الصيف بعدد كبير من الس�ّياح يختارونه 

هرب�اً من الحر، وبذلك كان طرح اس�م وائل كفوري 
محبباً جداً ولو أّن�ه يمتلك أغنية مصرية واحدة قّدمها 

في بداياته في التس�عينيات من القرن الماضي.وبحسب 
مص�در مرافق للفن�ان وائل كفوري كان إل�ى جانبه إضافًة 

إل�ى موف�د من ش�ركة روتان�ا، التي تس�اعده كثيراً ف�ي إطار 
حفالت�ه ومهرجاناته، فقد غّن�ى بلوك كاج�وال وبالجينز، إذ خلع 

البدلة ليكون أكثر تقّرباً من الناس، وغّنى لمدة تحاوزت الساعتين ولم 
يتوقف الحاضرون عن التصفيق والغناء معه طيلة فترة السهرة.

أبدت المطربة نوال الزغبى س�عادتها بردود أفعال الجمهور 
بع�د ص�دور ألبومه�ا الجدي�د ال�ذى يحم�ل عن�وان "مش 
مس�امحة".واأللبوم يض�م 11 أغنية هى: "ي�ا جدع.. مش 
مس�امحة.. م�ن األول.. الن�اس بيس�ألوني.. ليك وحش�ه.. 
ملع�ون.. ص�وت اله�دوء.. عيون�ي لم�ا بيش�فوك.. غربية 
هالدني.. غازلني.. وال بحبك"كتب الكلمات عزيز الش�افعى 
وص�الح الك�ردى وناصر الجي�ل ومحمد الغنيم�ى وفراس 

الحبيب ومحمد رحيم وأريج ضو وأحمد ماضى وحسين 
الش�رفى وهانى عبد الكريم. واأللحان عزيز الشافعي 
وصالح الكردى ومحمود خيامى ومحمد رحيم وعلى 
صابر وس�ليم س�المة وييلدز تيلب وحات�م العراقى 
ورامى جمال.. والتوزيع الموس�يقى أمير محروس 
وعمر صباغ ومحب الراوي وطوني س�ابا وروجيه 

خورى وعمار العاني وخالد نبيل.

�

كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن شراكة مرتقبة بين النجم السوري 
تيم حسن والنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم في مسلسل "سمرا"، 
الذي تصّدت له المخرجة الس�ورية رشا شربتجي، إاّل أّن نواعم كانت 
أول م�ن انف�ردت بالخبر الحصري وأّكدت أن النجم الس�وري لم يكن 
مرشحاً للعمل أساساً بل إن المرشح األول كان النجم التونسي ظافر 
العابدي�ن ال�ذي اعتذر لظروف�ه الخاصة ليق�ع االختيار عل�ى النجم 

المصري أحمد فهمي.
ش�ركة الصب�اح أعلنت منذ فت�رة في بي�ان صحافي، أنها س�تجمع 
النجمين في عمل جديد لش�هر رمضان المبارك القادم، وهو ما أّكده 
المخرج س�امر برقاوي الذي قال في حديث خاص ل�"نواعم": "نعم 
التحضيرات جارية في ش�ركة الصباح إلنجاز مسلس�ل جديد لش�هر 

رمضان المبارك المقبل 2016".

في تصريح صحفي  أكدت نجمة س�تار اكاديمي س�كينة 
بوخري�ص أنه�ا تترق�ب اط�الق اغنيته�ا "تغزي�ل فيي" 
م�ن كلمات والحان جورج ش�هيد عبر قناته�ا على موقع 

يوتيوب .
 سكينة تنتظر هذه اللحظة كما اكدت ، وتتوقع لها نجاحا 
كبيرا النها عملت عليها بحب . وتوجه عبرنا تحيات للفانز 

الذين ينتظرون االغنية مثلها .
 وتتواج�د س�كينة حالي�ا في المغ�رب وس�تزور بيروت 
قريبا ، وتضيف "الناس متش�وقة ان تس�مع االغنية النها 
بالعربي واللبناني والكل كان يتوقع ان أغني باالنكليزية" 
وتضي�ف "تغزل في�ي االغنية الوحيدة الت�ي علقت بقلبي 

عندما سمعت منها المقطع االول".

أكدت الممثلة الس�ورية غادة بش�ور أن عجل�ة كاميرا التصوير لش�هر رمضان 2016، بدأت تدور في العاصمة الس�ورية 
دمشق.

وقالت إنها رفضت 3 أعمال بسبب األجر المادي، في بعض منها، وآخر لم تر أنه يضيف إلى مسيرتها الفنية الجديدة.
وعن مشاركاتها في مسلسل سليمو وحريمو قالت لجريدة األنباء الكويتية: العمل من تأليف وإخراج فادي غازي، يحكي 
ع�ن األب�راج التي تقدمها الفلكية ماغي فرح ونجالء قباني وس�مر عمران، وأكدت أن العم�ل متعب جدا، ويضم نخبة من 
النج�وم الس�وريين منهم عبير ش�مس الدين، جرج�س جبارة، نزار أبو حج�ر، ووجوه جديدة من المعه�د العالي للفنون 

المسرحية
وكش�فت بش�ور عن االنتهاء من تصوير خماس�يات جديدة للمخرج طارق س�واح، تختلف عن "صرخة روح" من حيث 
الفكرة التي القت انتقادات واس�عة، س�واء من النقاد أو الكتاب أو المشاهدين، مش�يرة إلى ان الخماسية الجديدة تتطرق 
لقضاي�ا م�ن روح حكم العدالة الش�هير الذي يقدم كل ي�وم ثالثاء على اإلذاعة الس�ورية، لنخبة من النجوم الس�وريين، 
وأحداث تلك الخماسيات تحكي عن مهجرين وطالب جامعة، حيث أجسد دور المرأة الطيبة فيها، بمعنى أنها ال تستغلهم 

وتم تصوير الخماسيات في باب توما وعين الكرش.

مارغو حداد تواصل تصوير »مالك بن الريب«
 

تواص�ل الفنانة األردني�ة مارغو حداد تصوير مسلس�لها الجديد "مالك بن الري�ب" والذي ينتمي 
لنوعية الدراما التاريخية، ومن المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني 2016.

المسلس�ل يش�اركها بطولته كل من النجوم ياس�ر المصري ون�ادرة عم�ران والمصري وزهير 
النوبان�ي ون�ادرة عمران ونبيل المش�يني ومارغو حداد وأحمد العمري وهش�ام هنيدي ومحمد 

اإلبراهيمي وعاكف نجم. 
يذكر أن مسلس�ل "مالك بن الريب" من تأليف صالح الشورة وإخراج محمد لطفي وإنتاج المركز 

العربي. 

غانم محيد العائم بوجه التيار
  قبل اليوم التقيته بعد ان سمعت عنه الكثير والكثير 
من االعمال االبداعية والتي كان يتحدى بها الواقع المر 
الماعش قبل التغيير .. حتى وجدته في عمل اخراجي 
كان الجمه�ور فيه يمأل القاعة ف�ي تظاهرة اختفت 
عندها )الكراس�ي( وحتى )الممرات( في مس�رحية 
)اللي يريد الحلو( للكاتب حس�ين النجار ومرة اخرى 
التقي�ت به م�ن خالل اف�كاره االخراجي�ة للفعاليات 
واالحتفاليات المتطورة والمتج�ددة واخرها فكرته 

باج�راء )بروف�ة( للمحتفى بهم المكرمي�ن من قبل 
مؤسس�ة مجل�ة عي�ون للثقاف�ة والفن�ون قبل يوم 
م�ن موعد االحتف�اء .. الى جانب ريادته باس�تخدام 
)المس�رح ال�دوار( لتقدي�م مجامي�ع المحتفى بهم 
لمواجهة الجمهور لتحقي�ق عنصر المفاجأة وكذلك 
للحيلول�ة دون حدوث الفوضى المعمول بها س�ابقا 

في مثل هكذا احتفاءات تكريمية ..
واخيرا .. وجدت�ه يتبوأ المكان المناس�ب في الوقت 

المناس�ب وال�ذي ال يحس�د عليه .. بأن يك�ون مديرا 
للمس�ارح في دائرة السينما والمسرح وسط كل ذلك 
االحباط وضي�اع الميزانية التش�غيلية  وحتى التأثر 
بموضوعة التقش�ف.. انه الفنان )غانم حميد(  الذي 
كان لي ش�رف متابعة نش�اطاته حت�ى تنفيذ فكرته 
مؤخ�را باقام�ة مهرجان للمس�رح ض�د االرهاب .. 
وعن�د طموحه .. )ال�ذي ال يتوقف( وتلك مس�ؤولية 
م�ا بعدها مس�ؤولية وخاصة في مث�ل هكذا ظروف 

صعب�ة اختلطت بها االوراق بس�بب الفرقة والتفرق 
ومع ذل�ك فهو اليوم يعمل عل�ى ردم )الهوة( ما بين 
المس�رح الكوميدي المتخل�ف والمس�رح التجريبي 
المتط�رف .. تل�ك )الهوة( الت�ي لطالما تس�ببت في 
ضي�اع المش�اهد العراق�ي .. ولهذا فه�و يؤمن ايضا 
بأن )المس�رح للن�اس( وهي ليس للنخب�ة .. وان ما 
ال يفهمه الجمهور من اعمال مس�رحية يمثل خلال .. 
ولذل�ك  على الفنان المس�رحي ان يقت�رب من الناس 

اوال وقبل كل شيء ..
اما ع�ن معاناته تجاه المس�ارح ومش�كلتها االزلية 
والتي ما زالت معلقة ما بعد التغيير .. ما بين اخذ ورد 
.. وما بين تجاذب .. ف�ان الخبر اليقين .. عند جهينة 
كما يقول مدير المسارح الجديد .. وعندما نسأله عن 
جهين�ة يجيبنا بأن احدا ال يع�رف !! وتلك هي معاناة 
فنان عراقي بات مس�ؤوال وس�ط واق�ع مرير ولكن 

المعلن شيء اخر !!.

غادة عبد الرازق تكشف كيف ستعيش بعد اإلعتزال

عالم الفن

الزغبي: سعيدة بردود اجلمهور

نرسين أمني: سأنتهي من البيوت أرسار

ياسمني اخلطيب تشن هجومًا عىل هاين شاكر 

وائل كفوري حيصد نجاحًا لبنانيًا يف مرص



م�ن من�زٍل ُمطٍل في هامبش�اير، راقب�ت الروائية جاين 
أوستن عالقات الطبقة الوسطى في المجتمع االنكليزي 
قبل 200 ع�ام، لتقدم عبر بطالت رواياته�ا عالماً رائعاً 
ال ينتم�ي إلى عصرها فحس�ب، بل يتخط�اه الى حقبات 
مقبل�ة. فم�ا ال�ذي يفس�ر اس�تمرار ش�عبية أوس�تن 
ورواياتها الست؟ وكيف إلمرأة قضت حياتها في محيط 
ضيق وهادئ في انكلترا القرن التاس�ع عشر، أن تصبح 
بعد وفاتها من أبرز مشاهير األدب االنكليزي، وأن تفوق 

شهرًة كل كتاب عصرها بال استثناء؟
قد يكون لتولس�توي، ديكنز وبروست قراء كثر، ولكن، 
ألوس�تن عدد ال يحصى من المعجبين ف�ي أنحاء العالم 
ممن يعيدون ق�راءة كتبها كل س�نة، وينتظرون بفارغ 
الصبر أحدث اقتباسات الس�ينما والتلفزيون لرواياتها. 
هناك س�ر يحيط باس�تمرارية جاين أوس�تن وديمومة 
نجاحاته�ا. ق�د يعود األمر إل�ى الش�خصيات الحقيقية 
التي ابتكرته�ا، حواراتها الذكية، المفارقات الس�اخرة، 
والتعليقات التهكمية، لكّن الميزة األهم هي أن رواياتها 

تضج بالرومنطيقية.
ُتشرك أوستن المرأة والرجل في رقصة تجاذب أبدية. قد 
تخت�ار المرأة رجلها أو العكس، وفي أحيان كثيرة يكون 
»للرج�ل مي�زة االختيار، وللم�رأة فقط ق�وة الرفض«، 
على قولها. معاً يواجهان عقبات ش�خصية واجتماعية، 
ف�إذا كان من المقدر لهما أن يكونا معاً، فس�يصالن إلى 

النهاية السعيدة، التي غالباً ما تطبع رواياتها.

هذه الثيمة البسيطة، بما تحمل من أفكار ومشاعر، هي 
ثيم�ة عابرة للزم�ن، وكذلك بعض الجمل الراس�خة في 
أذه�ان القراء، مثل مقدم�ة روايتها »كبري�اء وتحامل« 
التي تقول: »إنها حقيق�ة معروفة كونياً أن رجالً أعزب 
يمل�ك ث�روة طائلة، ال ب�د م�ن أن يكون ف�ي حاجة إلى 

زوجة«.
إث�ر قراءة »كبري�اء وتحامل«، ل�م تعد الفتي�ات يحلمن 
بف�ارس أحالم يأتيه�ن على حصان أبيض، ويس�معهن 
أعذب قصائ�د الحب والغ�زل، أصبحن ببس�اطة يحلمن 
ب�»السيد دارسي«، العاشق المغرور المعتد بنفسه الذي 

تمنعه كبرياؤه من االعتراف بحبه بسهولة.
وفيما تمرس�ت في الكتابة عن الحب وال�زواج، لم تكن 
محظوظة قط في الحب. »كلم�ا زادت معرفتي بالعالم، 
تقول أوس�تن، تيقن�ت بأنني لن أجد رج�اًل أحبه بحق«. 
لتعود وتؤكد على لسان بطالتها »ان السعادة في الزواج 
هي مس�ألة ح�ظ ال أكثر«. لذل�ك ربما رفض�ت الزواج. 
وكان�ت أوس�تن تلقت عرض�اً لل�زواج من ش�قيق أحد 
أصدق�اء العائلة، حت�ى أنها أعطت موافقتها الس�ريعة، 
لتع�ود وتع�دل ع�ن قراره�ا ف�ي صب�اح الي�وم التالي. 
توضيحاً لفعلتها كتبت في رسالة لصديقتها تقول: »كل 

شيء يمكن تقبله واحتماله... إال الزواج بال حب«.
ف�ي رواياتها، يبدو قرار ال�زواج حتمياً، ولكن ما أن يتم 
حتى يصعب إبطاله. في »كبرياء وتحامل« يتزوج السيد 
بينيت، كما تروي أوستن، من السيدة بينيت ألنها »أََسَرته 
بش�بابها وجماله�ا«، ولكن م�ا أن يزوال حتى يكتش�ف 
طبيعته�ا الحقيقية، واس�تعدادها للتخلي ع�ن كرامتها 

واعتدادها بنفس�ها ومبادئها بغية ايجاد أزواج لبناتها، 
فينصرف لقراءة الكتب التي تمنحه بعض العزاء.

ف�ي ه�ذه الرواي�ة، تختب�ر أوس�تن العالق�ات الزوجية 
عل�ى اختالفها، في مس�عى لتقييمها. هن�اك زواج ليديا 
وويكه�ام إث�ر فرارهم�ا مع�اً، وه�و زواج مبن�ي على 
الش�بق والمصالح، ومن ث�م زواج جاين وبينغلي القائم 
عل�ى الحب والعاطف�ة فقط، وزواج ش�ارلوت وكولينز 
العقالني تماماً والمجرد من كل العواطف، لتكلل الرواية 
أخيراً بزواج دارسي واليزابيث القائم على الحب والندية 
واالحت�رام المتبادل.ف�ي رواي�ة »إيم�ا«، يع�ود الزواج 
ليتص�در األح�داث. بطلة الرواية ال يش�غل بالها س�وى 
الجمع بين القلوب المتحابة، وبين كل ش�اب وفتاة ترى 
أنهما يليق�ان بعضهما ببعض حتى من دون موافقتهما 
أو وجود مش�اعر ترب�ط بينهما. لكنها تكتش�ف الحقاً 
أنها مغرمة بصديقها العزيز نايتلي الذي يكبرها عش�رة 
أع�وام، وذل�ك بعد محاول�ة اح�دى صديقاته�ا التقرب 
من�ه، فتتخلى عن »مهمتها اإلنس�انية« وتقرر الفوز به 
لنفسها.إيما هي البطلة الوحيدة في روايات جين أوستن 
التي تملك اس�تقاللية مالي�ة، وبالتالي فإنها ال تنظر إلى 
الزواج على أنه وس�يلة لتحس�ين مكانته�ا االجتماعية 
والمادي�ة. ال بل أنها تخش�ى من أن يح�ول الزواج دون 
حفاظها على اس�تقالليتها. ولعل أكث�ر ما يميز إيما عن 
سائر بطالت أوستن، مشاعرها الباردة وبعدها التام عن 
الرومنطيقي�ة، عل�ى عكس ماريون داش�وود في رواية 
»احس�اس وعقالنية«، وآن إليوت ف�ي رواية »االقناع«، 
وجاي�ن ف�ي رواي�ة »كبري�اء وتحام�ل«، وعل�ى خالف 

البط�الت اللوات�ي تحركه�ن عواطفهن، 
تبدو إيما متفلتة من قيود الحب، وتنظر 
إليه من زاوية بعي�دة. فقط في الفصل 
األخي�ر م�ن الرواي�ة، عندما تكتش�ف 
تتح�ول  »نايتل�ي«  نح�و  مش�اعرها 
إل�ى بطل�ة رومانس�ية نمطي�ة م�ن 
بطالت أوس�تن. عندما نشرت جاين 
أوس�تن روايتها األولى »اإلحساس 
والعقالنية« عام 1811 لم يكن أحد 
ليتوق�ع أن هذه الكاتبة س�تصبح 
من أبرز س�يدات األدب االنكليزي، 
وق�د تطلب األم�ر مئة ع�ام قبل 
أن تع�ود رواياتها إل�ى الواجهة 
ويج�ري تداولها في األوس�اط 
األكاديمي�ة والثقافي�ة لتصيب 
شهرة عالمية ال تزال مستمرة 
حت�ى الي�وم. وإذ يؤخذ عليها 
أنه�ا اكتف�ت بتقدي�م صورة 
عن نساء انكلترا في ظروف 
واجتماعي�ة  عاطفي�ة 
صرفة، بعي�داً من األحداث 
والحقائ�ق  التاريخي�ة 
التي  الكثي�رة  السياس�ية 
س�جلت في تل�ك الحقبة، 

يعتب�ر بع�ض النق�اد أن ذلك أس�هم 
أيضاً في ديمومة نجاح رواياتها.

        مرفت غطاس

أرس�م الحب الدغدغ روحك , تنتابك الغيرة 
, فترحل معي , لحظات عش�ق فوق سريٍر 

من الورق،ولَم ال ...؟؟
هي رحلة مفتوحة األجل متى شئت تأبطها 

, وأشعر ان هناك من يحبك ..
احساس جميل ..لكن ....؟!ال تتجرأ وتتغلغل 
بي�ن س�طوري , تتس�لق مراجي�ح القلق , 
وتمس�ح الغب�ار عن قلب�ي ...دعن�ي أغلق 
الباب على مابين الس�طور ..فهنا مملكتي 
..دائما المح الفضول في عينيك , وال أبالي 

..إلى رجل يجلس في الزاوية اليتيمة يدعي 
احتراق س�جائره على أنقاض العمر ..!إلى 
رجل عش�ق من النس�اء الكثيرات والزالت 
الم�رأة المس�تحيلة بي�ن س�طوري ترب�ك 
خطواته ..كلما ج�اء الغروب وكنت غافية 
على ش�جرة ت�وت احي�ك لليل قم�را بلون 
الليل�ك يضحك ك�� ش�هقات النجوم وهي 

تتساقط على شرفة كلماتي
إل�ى رجل عب�ر المحيطات ليك�ون النقطة 
األخي�رة ف�ي روايت�ي الت�ي أكتبه�ا س�را 
وأخفيه�ا ..إل�ى رج�ل ارتدى ق�وس قزح 
ليلمح ضحكتي بين مطٍر وش�مس تبتسم 

ب��� أم�ل ...رج�ال تأخ�رو ع�ن الموع�د 
وتحايلو على عقارب الساعة التي توسطت 
جدار اللحظة ،رجال مالمحتهم بعد وأشعر 

بأنفاسهم ... 
إل�ى رج�ل يبيع ال�ورد على ش�اطئ البحر 
و يعاندن�ي بأن بين أصابعه رس�الة الحب 

األقوى .
وان القل�م في يدي لن يثي�ر رجل ينام في 

حضن امرأة قدم لها للتو الالفندر هدية ..
أجلس على حافة األلم وأتبادل األنهيار مع 
الندى ..أش�تهي حرق األوراق في مكتبتي 
..ادعاءات�ي  تق�رأ  ل�م  الت�ي  ..الحكاي�ات 

بس�قوط رجاٍل كثر في عش�ٍق م�ن الوهم 
كأحالمي ...هناك مسافة التقاس بوحدات 

المساحة , للحظة عبوري الضوء ...
هن�ا امامي اآلن ألف س�بب الب�دأ بالكتابة 

..كل رجل لم يحبني يوما 
كل رج�ل مررت امامه و لم يتتبع خطواتي 
برش�اقة ...كل رجل لم�ح كيف قتلتني في 
مش�اهد رس�متها ف�ي خيالي وم�ا حضر 

جنازتي ...
رجل تمرد على س�حر عطري ..و آخر قلبه 

مغلق امام عنفوان أنوثتي ..
اس�تفهام  أل�ف  أتب�ادل  المنض�دة  خل�ف 

وعالمة تعجب ألبدأ برحلة جديدة , أنفض 
عني لمس�ات رجل يش�اركني اله�واء وال 

يشاركني مساماتي ..
يمل�ي علي�ي احتياجات�ه ول�م يفك�ر بم�ا 
...............أري�د  األناني�ة  أن�ا   احتاج�ه 
حياكتها هذه المرة , لكن كيف اهرب منها 
وانا اتعايش معها لتخنق روعة الحلم ايضا 
...اذا نحن نكتب ما ال نعيشه .. وال نريد ان 
نعيشه ...هو االنتظار واألمل من يصنع لنا 
الحالة ...اتحس�س مالمحي ف�ي المرآة ... 
ال أري�د أن اكون .. في س�احات األدب ..كل 

شغفي أن اتنفس احالمي يوما ...!

         احمد الشيخاوي

م�ن المؤكد أن التقريري�ة والتصريح لهما 
مناس�بات االس�تحضار و بواعث ترصيع 
جسد النص الش�عري بهما عند الضرورة. 
بي�د أن عنص�ر التلمي�ح صنع�ة رائق�ة ال 
تتوانى األسماء الريادية عن االشتغال عليه 
بل وتطعيمه بكثير م�ن األقنعة الخطابية 
بمع�زل ع�ن الت�رف األس�لوبي ، وضم�ن 
مس�تويات إقح�ام المتلق�ي واس�تقطابه 
حت�ى ليغت�دي طرف�ا ف�ي رس�م مناخات 
تفاعلي�ة مع المادة التي تس�تهدفه،فتتيح 
ل�ه �� بالتال�ي �� إمكانية تج�اوز الصيغة 
االس�تهالكية في تن�اول ما يت�م توجيهه 
إليه، باعتباره امت�دادا للرؤى والتصورات 
واألفكار المتمخضة عن العملية اإلبداعية 

ككل.
الن�ادرة نج�د ش�اعر  الطين�ة  م�ن ه�ذه 
االغت�راب و المحب�ة والس�الم ، األلمع�ي 
شينوار إبراهيم ،المنتصف للحس الوطني 
وألس�ئلة الهوية والكينونة،والمنتمي إلى 

شجرة اإلنسانية في كامل منجزه. 
وضم�ن ه�ذه الورقة س�نكتفي بتس�ليط 
الضوء على النزر القليل من مخابئ الكنوز 
الجمالي�ة والمعرفي�ة في مقارب�ة لعوالم 
إح�دى قصائ�د ش�اعرنا المؤي�دة للط�رح 

السالف ذكره.
لذا ومهما حاولنا سنظل مقصرين في حق 
الرجل نقدا ودراسة واهتماما، عاجزين عن 
منحه عدل ما يس�تحق من تكريم وأوسمة 
تش�ريف رمزي�ة تلي�ق ب���كاريزماتيت�ه 
كصاحب ثروة فكرية وش�عرية وإنسانية 
لها قيمته�ا وعمق بصمته�ا وتأثيرها في 

المشهد اإلبداعي عربيا وعالميا. 
سيمفونية ضد العنف.

أن  نتحس�س  العنون�ة،  تجلي�ات  حس�ب 
لحظ�ات  نش�اطره  أن  إال  يأب�ى  الش�اعر 
احتفائه بالروح ،عبر فسح المجال ألخيلتنا 
وتمكينها من قطع مس�افات في تأويل ما 
يشير إلينا به ويزفه إلينا من أسرار وألوان 
كامنة ،عل�ى نحو يدغدغ الذائقة و يش�بع 

الفضول المعرفي في آن.
في إحالة منه غير مباشرة،متشبعة بمعان 
مقنعة يلزمن�ا بعض الجهد إلماطة ضباب 

اإلدهاش عنها والتلذذ بماهيتها.
ال�روح واإلنس�ان  الموس�يقى غ�ذاء  ألن 
بروحه وعقل�ه ، ال ببدنه،كان من البديهي 
اس�تدعاء ثيم�ة العن�ف كأداة فتاكة تفقد 
اإلنسان كما الكون توازنهما واستقرارها 
وتش�رع على المصراعين أب�واب الفوضى 

والدمار وسفك الدم.
رقصة األمواج

سيمفونية ضد العنف
كلن�ا حال تضيق بنا الدنيا بعد تكحيل أعينا 
بالمشاهد الدرامية األكثر دموية وجنائزية 
وخريفي�ة، وعندم�ا تتقل�ص وتتق�زم بنا 
دروب الحي�اة ح�د االختن�اق، نلج�أ إل�ى 
ه�ذا الغام�ض الكبير المنط�وي على زخم 
مهول من األس�رار،ربما لنتنفس الصعداء 
أو لنفتح دردش�ة مع مرايان�ا الداخلية في 
محط�ات مع الذات جنوح�ا إلى المصالحة 
والمحاس�بة وم�ا عل�ى ش�اكلة ذل�ك، في 
الغاض�ب  الس�احر  األزرق  ه�ذا  حض�رة 
الغام�ض كأني�س تضمح�ل حد التالش�ي 

وس�اوس الحذر منه برغم هديره المزلزل 
وتالطم أمواجه.

المهم أن الماء في أبسط إيحاءاته وأقربها 
إلى األذهان داللة،كونه يعادل الحياة وقد 
أصبح�ت جحيما ال يط�اق بفعل المارقين 
عن نواميس الفطرة ومرابض الوس�طية 

والتحضر واالعتدال .

تأم�ل  مع القمر وجهكأ

أسافر
في الفضاء... 

ارحل... 
اسأل... 

عن لمسات

لون ضفافك
يا دجلة... 

أنام
في ظل شمسك... 

نغمات خرير
أمواجك
ترقص

تداعب صوت الفرات
بدهشة

إنه الحنين إلى الوطن المثالي المتراقص في 

المخيل�ة بعظم�ة 
أنهاره دجل�ة والفرات واألخ�رى الرمزية 
المفجرة لمنظومة اس�تنطاقات وجودية 
منبنية على تبئير الفكرة األم المتولدة عن 

اإلحس�اس الغرائبي في انس�جام تام مع 
صرف المعاناة وتحويلها إلى بوح إيجابي 
يجاب�ه العن�ف وكاف�ة أش�كال التط�رف 
بأس�لوب حضاري ينم عن ذات متس�امية 
داخ�ل  لك�ن  متس�امحة ودودة متم�ردة 
ح�دود فلك األخالقيات والروح اإلنس�انية 

الطاغية.
فوج�ه الحبيبة من وج�ه الوطن من وجه 
المك�ون الطبيع�ي والكون�ي انتهاء.كلية 
متواطئة في عملية ترميم الشرخ ولملمة 
الهوية ومحاوالت حياكة مالمح الخالص. 
كلية مش�تركة في نبذ العن�ف، وضرورة 
التسلح بشتى األشكال النضالية لمحاربة 

سدنة الموت والرذيلة والخراب. 
هدوء الغروب

يغازل حديث الليل …
الريح تأخذني

إلى شوارع العشق …
فأين أنت

يا اب������ا نؤاس
لترى

هدير الحب
يصنع النور

وسط الشتاء
دائم�ا وفي س�ياق أخذ الن�ص التجاهات 
تبئيري�ة وإلب�اس المعن�ى أقنع�ة ضمان 
حضوة المتلقي بكنوز ما ورائياتها األشبه 
بالقط�وف الدانية اليانعة المس�تعصية و 
المولدة للذة الباقي�ة ،وعلى نحو حلزوني 
يعود بنا ش�اعرنا إلى قيمة الحب كمعادل 
موضوع�ي ل�كل م�ا م�ن ش�أنه معالجة 
عصبي�ة  رس�ائل  عب�ر  الراهن،والتدلي�ل 
مكثف�ة، عل�ى أنن�ا لس�نا مالئك�ة وهبنا 
العصمة، لكن عيبنا ماثل في تسويف غسل 
تلكم األخطاء واإلص�رار على التمادي في 

الغي.
ب�كل تأكي�د، الح�ب كمقاب�ل ون�ّد لجل�ب 
طق�وس األريحي�ة والطمأنين�ة للوجدان 
المتره�ل والمتعب ج�راء المتراك�م عليه 
من منغصات وأوبئة اجتماعية وسياسية 

واقتصادية عبر تاريخ طويل.

اىل رجل  يبيع الورد

امليكانيزم سيمفونية ضد العنف

رحلة فيل 
صدرعن دار الساقي مؤخرا " رحلة فيل" لهدى الشوا القدومي 

من وراء البحار...في رحلة عبر ثالث قارات...تصل هدية ثمينة من بالد الشرق 
إلى بالد الغرب، الفيل أبو العباس، الذي أرسلَُه الخليفُة العباسيُّ هارون الرشيد 
من عاصمِة الدولة العباسّية في بغداد إلى بالِط اإلمبراطور شارلمان في بالد 

الغرب.
تصحُبنا رحلُة الفيِل أبي العباس، بعهدِة مرافقه الفتى إس�حاق، في مغامرٍة 
مثي�رٍة عب�َر م�دٍن وموانَئ وس�واحَل، من بغداد ف�ي العراق إل�ى القيرواِن 
ف�ي تونس، ثم اإلبح�ار إلى س�واحِل إيطاليا، ومن ثم اخت�راق جباِل األلِب 
وصوالً إلى المدينِة الملكّيِة آخ�ن، مركز دولة الفرنجة. في هذه المغامرة 
التاريخية الشّيقة يتعّين على إسحاق توظيف كل مهارات النجاة لديه في 
دروب الرحلة الخطرة، وقد يكتشف أن مصيره مرتبط بمصير هذا الكائن 

الضخم الذي ُكلّف بمرافقته.

ما ختبئه لنا النجوم 
عن ش�ركة المطبوعات للنش�ر والتوزي�ع ص�درت رواية"ماتخبئة لنا 

النجوم "بالترجمة العربية .
حين يخرج اإلنس�ان من خوفه نهائياً ال تعود هناك نهايات في نظره، 
ب�ل ال نهايات ت�راوح بين الط�ول والقصر. عندها فق�ط يتحّدث عن 
نزهة على ش�اطئ بحيرة«. في رواية جون مايكل غرين »ما تخبئه 
لن�ا النجوم«، وهي من روايات ال� »بيس�ت س�يللر« أو األكثر مبيعاً 
في الوالي�ات المتحدة، يأخذنا الكاتب إل�ى تفاصيل حياة مريضين 
التقيا في مركز لمجموعات دعم المصابين بالس�رطان، فنش�أت 
بينهما قصة حّب لتصير المش�اعر هي ما يجم�ع بينهما، إضافة 
إلى المعاناة والتعب والمرض. هي قصة حب تولد من قلب اليأس 

لترسم غداً أجمل في معزل عن طوله أو قصره.

جاين أوستن ما زالت سيدة األدب االنكليزي
هناء عليان
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درب احلنني
حممد الدم�شقي

يا درَب الهوى أخبرني

أين ضيَّعني الطريْق

متى يبوُح بَي التراُب

كي تغفو جراحي ...

و من هذا الرحيِل ... أفيْق

على وجهي ... تسكعِت الدموْع

راقَصتني الريْح ...

عربَد الضياُع بلحني

ملَّْت غربتي مني 

صداُع االنتماِء أضناني

و أصمَّ آذاني ...

دويُّ الذكريات

.........

كلما شرَبني البحْر ...

تبكيني السماْء

ال أرَض تحتوي شراذَم نبضي ...

و ال رماَل ترسُمني ممزقاً...

... على دفاتِر الشطآن

شريُط قهٍر أنا...

رقٌم يمرُّ في نشرٍة للموْت 

ال اِسَم لي ...

ال صوَت ... ال صدى ...

برزٌخ يسلُكُه قطاُر الدم

فال بقاْء ... و ال فناْء

.................

هل سأنسى ؟

أم سينساني الزماُن هناْك ..

بيَن أشجاِر الحنيْن

كلُّ الدروِب تتبُعني 

تتمسُك بساقي

تشدُّني للخلِف

ال تهجْر أنينْك ...

ِصْل رحَم المدى ...

ما زال محتفظاً ... بخطواِتْك

و النسائُم الثكلى ...

تفتُش عن أنفاِسْك...

تنطُق بْك ...

تفوُح بابتساماِتْك ...........

تكلُمني المروْج ...

با ... تأخُذني إلى عهِد الصِّ

تسحُبني إلى وجعي 

تلفُحني بناري ...

و تسكُبني على داري

على مالعِب األمِس اليتيمة

و سريِر آهاٍت حزيْن ....

تلَك الياسمينُة لْم تبارْحني

تعرُش في عروقي ...

تقوُل لي : ... ستعوْد

تفكُّ أزراَر النوى 

بعطِرها تغسُلني

و تلبُسني إزاَر خلوْد



املخدرات وقانون املخدرات
 

الشك إن العديد من القوانين العراقية قد نظمت 
بيع وش�راء االدوي�ة والتعامل به�ا، ومن هذه 
القوانين قانون الصيدلة وقانون الصحة العامة 
وقانون المخدرات وغيره�ا من القوانين التي 
ته�دف الى الحفاظ على س�امة االنس�ان الذي 
تعتبره ( الغاية السامية ). وبالتأكيد إن قياس 
تقدم الش�عوب وتطورها ورقيها وعلو شأنها 
بي�ن االمم يكون من خال وجود القوانين التي ً    
رسمت  و التي تنظم مسيرة حياتها وفقا تحدد 
الحقوق والواجب�ات وتبعد الظلم وتعطي لكل 
ذي حق حقه بواس�طة (الق�رارات القضائية) ً 
عن طريق الجهات المنفذة لهذه االوامر وايضا 
(الجهات المعنية ) ومن خالف التزام الناس بها 
واحترامه�ا كذلك . ويعد قانون المخدرات رقم 
68 لس�نة 1965 من القوانين التي جاءت على 
خلفية االتفاقيات الدولية العالمية التي عالجت 
مش�كلة المخ�درات في العال�م ومنعت زراعة 
هذه الس�موم عن طري�ق المجلس االقتصادي 
واالجتماعي التابع الم�م المتحدة في محاولة 
للسيطرة على هذه العمليات الواسعة االنتشار 
ف�ي العال�م . ويج�ب أال يتبادر ال�ى الذهن إن 
المخ�درات ه�ي فقط ما يزرع وم�ن ثم يحول 
ال�ى م�ادة اخرى ً لقان�ون ويت�م تصديرها بل 
يش�مل كذلك ووفقا المخدرات اعاله ( االدوية 
) الطبية المس�تحضرة والمخصص�ة للتداوي 
وللعالج�ات النفس�ية ً للفح�ص الخاصة التي  
يج�وز ان تعط�ى   وفق�ا لالستش�ارة الطبية 
والتش�خيصات التي تحدد حاجة المرضى لها 
وبدقة متناهي�ة. والبد من التنوي�ه الى الكثير 
م�ن الصيدليات تق�وم ببيع مثل ه�ذه االدوية 
المحظورة والمخالفة للقانون بدون وصفات 
طبي�ة وهذه جريم�ة تعاقب عليه�ا القوانين . 
الت�ي ذكرناها اع�اه  ال بل إن الكثي�ر من هذه 
االدوية التي ذكرت في قانون المخدرات ومنها 
على س�بيل المثال ال الحصر ( االفيون  االبياك  
الكوكايي�ن  كودي�ن  ميروفي�ن .. وغيره�ا ) 
م�ن التي ج�اء قانون المخ�درات ومن�ع ً ذلك 
الش�خاص تداوله�ا او المتاجرة به�ا وحصرا 
المجازين تباع على قارعة الطرق وفي االسواق 
العام�ة، كم�ا وال يج�وز حيازة اية م�ادة من 
الم�واد الممنوعة الواردة في قانون المخدرات   
لألطباء والصيادلة المجازين بممارسة المهنة 
وال يجوز صرفها   بموافقة الطبيب وبموجب 
ً الح�كام القانون ( قانون وصفة طبية ووفقا 
ممارس�ة مهن�ة الصيدلة واالتج�ار باالدوية) 
وق�د عاقب قانون المخدرات اع�اله في المادة 
14منه المخالفات الحكام هذا القانون باالعدام 
في حالة استيراد او جلب المخدرات المذكورة 
ف�ي هذا القانون او االتج�ار بها او قام بزراعة 
المخدرات والتي منها ( القنب والخش�خاش ) 
ومعل�وم إن بي�ع مثل هذه االدوي�ة في الطرق 
واالسواق هو ( كارثة ) كبيرة توجب المتابعة 
لي�س انه�ا تم�س الش�باب المراهقي�ن فقط 
وتحول ً عدوى حياتهم الى س�راب با معنى بل 
انها ايضا سارية المفعول واالنتشار في عموم 
الب�الد والب�د من معرف�ة مصدر ه�ذه االدوية 
الت�ي يمنع بيعها كم�ا قلن�ا أو تداولها وهناك 
ف�ي جميع دول�ة العالم ف�رق وأجه�زة امنية 
خاص�ة بمتابعة مثل  الجرائ�م للحد منها ومن 
ث�م القضاء عليه�ا. وعلى الجه�ات الحكومية 
الصحة الداخلية مجلس ً باالدعاء العام مراقبة 
ه�ذه القضاء االعل�ى ممثال الظاه�رة ووضع 
الحلول المناسبة لها واقالعها من الجذور هي 
وبقية الجرائم التي بدأت تطفوا على الس�طح 

بشكل اليم  مجتمعنا االسالمي

جريمة الرشوة ..انتشارها هل يشكل ظاهرة رغم عقوبتها القاسية؟ 
 وفق�ا للم�ادة 307 م�ن قان�ون العقوب�ات العراقي 
المرق�م 111 لس�نة 1969 المع�دل ف�ان ل الرش�وة 
مفاهي�م كثيرة ق�د تغيب عن ما يس�مع بها فيعاقب 
م�ن طل�ب او قب�ل لنفس�ه او لغيره منفع�ة او ميزه 
او وع�دا بعقوبة الرش�وة التي قد تصل الى الس�جن 
بعش�ر سنوات حتى وان كان الطلب بعد السير العمل 
او االمتن�اع عن�ه وهن�اك تس�ميات عديدة للرش�وة 
منه�ا  البع�ض واالكرامية ودهن الس�ير .. كلها تدل 
على المعنى ذاته وقد انتش�رت هذه الجريمة بش�كل 
اكب�ر عل�ى اداء االعمال وربما يكون س�بب التش�ديد 
ف�ي العقاب ف�ي قانون العقوبات هو م�ا تؤثره هذه 
الجريمة على  الخال بقواعد العدالة وسير المعامالت 

التي تعكس حياة الناس جميعا.
هن�اك من يعتاد على الس�لوك الس�يء الرش�وة وال 
يس�تطيع من الفكاك بس�هولة هذا ما قاله االس�تاذ 
عدنان ابراهيم حس�ن قاضي متقاعد مضيفا: ان هذا 
الم�رض اذا اص�اب االنس�ان دخل ف�ي تكوينه وهو 
فس�اد الذمم انه نوع من انواع المرض النفسي الذي 
اذا ما اصيب به االنس�ان   يس�تطيع ان يتخلص منه 
وهذا وفقا للقانون الجنائي وعلم االجرام يحتاج الى 
توعي�ة منذ الصغ�ر الن اعطاء ه�ذه المباديء ويكبر 
م�ع االنس�ان ويكون فيم�ا تحميه م�ن االنحراف او 
ارت�كاب الجريمة وهذا االمر يق�ع على عاتق االبوين 
والمدرس�ة فمثا لو ان االبوين علم�وا صغيرهم بان 
ال�ذي يكذب يدخل النار فان هذا الصغير ال يكذب بعد 
ذلك وهذه المباديء مهمة في عمر االنس�ان وسنينه 
االول�ى ابت�داء من الثالث�ة من العمر حتى الخامس�ة 
عشر وكذلك المباديء االخرى ومنها الوفاء والصدق 
وع�دم الس�رقة   ورد الجمي�ل كلها مب�اديء تحتاج 
الى تحف�ر في قلوب الصغار لتح�ول بينهم الجريمة 
وكذلك الح�ال فيما يخص بقية الجرائم. وش�اطرته 
ال�راي الس�ت خوله محمد س�عيد باحث�ة اجتماعية 
قائل�ة اعتقد ان الثقل االكبر يقع على الدولة في الحد 
م�ن ه�ذه الجريمة عن طريق التش�ديد ف�ي العقوبة 
فهناك الكثير من الموظفين يعتقدون ان هذا السلوك 

هو سلوك س�ليم وعاقل وال غبار عليه كما ان بعض 
المواطنين يعتق�دون بان معامالته�م ومراجعاتهم 
س�تعرقل اذا ل�م يدفع�وا مقابله�ا المال م�ع انه من 
واج�ب الموظف او المكلف بخدمة عامه اتمام العمل 
وخدم�ة المراجع واتس�اءل لماذا تعطى الرش�وة او 
المكافئ�ة م�ع ان الموظ�ف ياخذ راتب ش�هري على 
ادائ�ه العم�ل وللعلم ف�ان الموظف يعاق�ب على اخذ 
الرش�وة او الش�خص ال�ذي يقوم باعطائه�ا يعاقب 

بذات العقوبة القانونية 
الرش�وة والمجتمع�ات تكث�ر الرش�وة ف�ي اغل�ب 
المجتمع�ات ولك�ن بنس�ب متفاوت�ة ه�ذا م�ا قاله 
المحامي يوس�ف التميمي مضيفا قد توجد الجريمة 
بش�كل منظم ف�ي بعض الدول كما ه�و حال جريمة 
غس�يل االموال او ما تسمى جريمة اليافطة البيضاء 
ه�ذه تاخ�ذ التنظي�م والدقة والنش�اط ال�ذي يديره 
اش�خاص احترفوا هذه الجريمة هل الرش�وة سلوك 
ام ظاهرة؟ هي ليس�ت ظاهرة بل هي سلوك مرتبط 
بسايكولوجية الشخص التربوية هذا ما اكده الدكتور 
محمد صاحب اختص�اص في علم النفس مضيف قد 
تك�ون الرش�وة ظاه�رة عندنا نجدها ف�ي كل مكان 
والن الظاهرة اصبحت عامة   يعدو عبارة عن عادات 
التنصل والشائعات اما الس�يدة احالم قاسم ناشطة 
سياسية قالت هناك حالت خطرة في اخذ الرشوة قد 
تكون من االبتزاز فقد   يس�تطيع انس�ان امام حالة 
معينة ان يدفع الرش�وة فيضطر الى اعطاء كل شيء 
من اجل النج�اة وهذا عامل ابت�زاز وهو اخطر حتى 
من التس�ليب والطرف الثاني يذعن المر النه ال يملك 
الحيل�ة والحجة ومث�ل هؤالء الموظفي�ن مجرمون 
النه�م يبت�زون الناس ف�ي لقمة عيش�هم دور االعام 
والمؤسسات االخرى على وسائل االعام ومؤسسات 
المجتم�ع المدني ان تق�وم بواجبها كونها اللس�ان 
الناطق باس�م الش�عب باتجاه الحد من هذه الجريمة 
الت�ي تنخر في عم�ود مجتمعاتنا وتس�قطها هذا ما 
قالته االعامية شيماء الشمري ومسك الختام واعتقد 

انها  تتالشى في المستقبل

س/ من محمد علي بهرزي من مدينة الشعلة يسال عن جواز الطعن في 
قرارات لجنة التضمين المش�كلة في الوزارات والتي يقول انها ضاعفت 

مبلغ التضمين بحقه؟ 
ج  اس�تنادا لقان�ون التضمين رقم 12 لس�نة 2006 واس�تنادا للمادة 2 
منه فان للجنة التضمين المش�كلة بامر الوزير المختص لها ان تضاعف 
مبلغ التضمين حس�ب جسامة الخطأ فيما اذا كان المشكلة بامر الوزير 
المختص لها ان تضاعف مبلغ التضمين حس�ب جس�امة الخطأ فيما اذا 
كان عمدي�ا او غير عمدي وتس�تطيع هذه اللجنة ان تس�تعين بالخبراء 
التمام مهمتها ويجوز للمضمن اي الشخص او الموظف الذي وقع عليه 
التضمي�ن ان يقيم الدعوى امام محكمة البداءة خال 30 يوما من تاريخ 
التبليغ بالقرار ويكون القرار ال�ذي تصدره محكمة البداءة قابل للطعن 
خ�الل ثالثين يوما امام محكمة االس�تئناف بصفته�ا التمييزية ويكون 

قرارها باتا ملزما 

س/ من احد المتعلقين االخ سالم النداوي يقول تم اعتقالي وفق المادة 
442 من قانون العقوبات وقد قررت محكمة الجنايات اطالق س�راحي 
اال اني ما زلت موقوفا وال اعرف االس�باب ؟ ج  الى االخ س�الم اس�تنادا 
لقانون اص�ول المحاكمات الجزائية رقم 23 لس�نة 1971 بالمادة 130 
منه اذ قررت المحكمة االفراج عن المتهم واطالق سراحه فانه ال يجوز 

البقاء عليه في الحجز او السجن اال اذا كان مطلوبا او موقوفا على 
ذم�ة التحقي�ق اخرى فما علي�ك اال ان تقدم طلب�ا الى قاضي 

التحقي�ق او المدع�ى العام التابع ل�ه التوقيف او الذي 
يشرف عليه سواء كان عن طريق وكيلك المحامي 

او ع�ن طريق ذويك وال يج�وز قانونا الدارة 
الس�جن ان تبقيك يوما واحدا بعد اطالق 

اج�راءات  فهن�اك  وبعكس�ه  س�راحك 
قانونية تترتب عليها.

قان�ون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد المادة  
: يه�دف ه�ذا القانون ال�ى تعوي�ض المواطني�ن المتضررين في 
ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة جراء ممارسات النظام البائد 
المادة  تحتس�ب لغرض التعوي�ض المنصوص عليه وفق المادة 1 
م�ن هذا القان�ون قيمة االموال المنقولة وغي�ر المنقولة بالدينار 
العراقي مقوما بالذهب وقت وقوع الضرر المادة3: اوال أ  تش�كل 
لجن�ة مركزية ف�ي وزارة المالية تتألف عل�ى النحو التالي  قاضي 
مرش�ح من مجلس القضاء االعل�ى ممثل عن وزارة المالية  ممثل 
عن وزارة الع�دل  المصادقة على الق�رارات الفرعية الصادرة من 
اللجان الفرعية رف�ع القرارات المتعلق�ة بالتعويضات الى وزارة 
المالي�ة لصرف المبلغ خال مدة 90 يوما م�ن تاريخ ورود القرار 
من المحافظة المختصة المادة 4 : يتم صرف مبلغ التعويض الى 

المتضرر او ورثته الشرعيين وفقا للقسام الشرعي

د. خضير عباس ابراهيم 
يع�رف البح�ر االقليم�ي بان�ه منطقة م�ن البحر 
مناصف�ة  للش�اطيء الدولة تمتد اليها س�يادتها 
بي�ن  المواصف�ات  اه�م ط�رق  تعتب�ر  والبح�ار 
مختل�ف دول العال�م وال يج�وز تملكها او بس�ط 
الس�يادة عليها بل تنتفع بها جميع الدول انتفاعا 
مش�تركا ولكن الش�واطيء المج�اورة للدول تعد 
منف�ذا للهج�وم عليها فضا عم�ا للدولة على هذه 
المناطق من مصالح حيوي�ة تقضي العتراف لها 
بمرك�ز متميز من بقية الدول فق�د تواترت الدول 
عل�ى االعت�راف بحق الدولة في بس�ط س�يادتها 
عل�ى مناطق البح�ار المجاورة له�ا. وللدولة ذات 
الش�واطيء البحرية مصال�ح اقتصادية منها حق 
الصي�د والتج�ارة الس�احلية في مي�اه المجاورة 

وكذل�ك اتخاذ االج�راءات الكفيلة ومن�ع التهريب 
بكاف�ة انواعه�ا كم�ا ان له�ذه الدول�ة (المصالح 
الصحية) في منع انتش�ار الوب�اء في دولة اخرى 
وانتقاله�ا اليه�ا بح�را ع�ن طري�ق منع الس�فن 
البحري�ة االجنبي�ة المبوءة من دخول�ه وقد حدد 
القانون الدولي البحر االقليم�ي بانه المجال التي 
تستطيع الدولة حمايته بمدافعها الساحلية حيث 
حدد بثالثة اميال وان قياس س�عة البحر االقليمي 
تختل�ف باختالف امكانيات ال�دول اذا كانت قوية 
او االخرى ذات التعاريج وذات الشواطيء العادية 
وقد انتهى مش�روع تقنين البحار سنة 1956 الى 
طريق�ة س�هلة ال تثي�ر تعقيدات كثيرة بالنس�بة 
للماح�ة حي�ث يح�دد البح�ر االقليم�ي بخطوط 
مس�تقيمة ترب�ط بين الخط�وط الرئيس�ية التي 

تمثل ثالث اميال من النفط البارزة على الشاطيء 
وتقع المياه التي تقع داخل هذه الخطوط للنظام 
المياه الداخلية على ان ال يخل تحديدها بالمصالح 
االقتصادي�ة الخاص�ة بمناط�ق او اقالي�م اخرى. 
وقد اوجب قان�ون تقنين البحار عل�ى الدول ذات 
الس�واحل االعان على حدود القاعدة التي تحددها 
وهذا يسهل على سفن الدول االخرى مهمة تحديد 
المي�اه االقليمي�ة وتقاس س�عة البح�ر االقليمي 
في مواجه�ة الموانيء باعتبارها منش�أة الميناء 
وترس�م منها خ�ط القاعدة الدائم�ة االكثر بروزا 
والتي هي بمثابة جزء بارز حيث تتخذ هذه النقط 
مب�دا لقياس مس�افة البحر االقليم�ي البارز على 
الش�اطيء واما م�ا يخص الخلجان ف�ان القاعدة 
ما بين فتحتي الخلي�ج الذي يبدا منه قياس البحر 

االقليم�ي للخ�ارج يعتبر بمقتضاه م�ا ياتي خلف 
هذا الخ�ط مياها داخلية ال يج�وز ان تتجاوز 15 
ميا وم�ا يخص الجزر ف�ان الش�اطيء الخارجي 
لتلك الجزي�رة يتخذ كنقطة في ب�دء قياس البحر 
االقليمي وهناك من يرى ان تتخذ الصخور الجافة 
التي تدخل كليا او جزئيا في البحر االقليمي قياسا 
من الش�اطيء او م�ن جزيرة يج�وز تتخذ كنقط 
للبدء من قياس س�عة البحر البح�ر االقليمي وما 
يخص النه�ر الذي يصب في البح�ر االقليمي فان 
البحر االقليمي يقاس ابتداء من خط يرسم فتحتي 
النهر. وما يخص تحديد س�عة البحر االقليمي بين 
الدول المتشاطئة تؤخذ اقل مساحة من بحريهما 
االقليمي وحس�ب االتف�اق بينهما وفي حالة عدم 
االتفاق يكون خط المنصف للمياه الواقعة بينهما 

ح�دا فاص�ا بي�ن البحري�ن االقليميين ل�كل منها 
وق�د اخذت الكثير م�ن التش�ريعات العربية بهذه 
المباديء منها المشروع المصري وكذلك المملكة 
المغربي�ة وفيم�ا يخص م�رور الس�فن االجنبية 
يج�ب اال يؤدي ه�ذا المرور الى االضرار بس�امة 
الدول�ة صاحبة البحر االقليمي او اي عمل مخالف 
الحكام القانون الدولي الى االضرار بسامة الدولة 
صاحبة البحر االقليمي او اي عمل مخالف الحكام 
القانون الدولي فيجب اال تعرقل عمل رعايا الدولة 
صاحب�ة البحر ف�ي عملي�ات الصيد وف�ي الدولة 
المخالف�ة يجوز للدول�ة المصاحبة ان تمنعه وقد 
اس�تقر الفقه على ان تسمح الدول بمرور السفن 
ال�دول االخ�رى اذا كان مرورا بريئا ف�ي بحارها 

االقليمية.

البحر االقليمي والقانون الدويل

قصـــة قانونيـــــة

ح�رص   س�الم المطلك ) عل�ى العدالة ً 
بي�ن ولديه ( نبي�ل وخال�د ) خصوصا 
انه لم يرزق بس�واهما ولم يبق له احد 
غيرهما بعد وف�اة زوجته التي وافاها 
االجل اثر مرض عضال، فهو الذي اختار 
له�م ( الزوجات ) وجعل لكل منهم بيتا 
مس�تقا وأعطاهم من الم�ال ما يكفي 
بقي�ة حياتهم القادم�ة ... اال ان اعاقة 
األخوي�ن لم تكن على م�ا يرام فكاهما 
يريد االستحواذ على قلب الحاج ( سالم 
ً ً كبي�را ً إن�ه يمتلك بس�تانا ) خصوصا 
كثي�رة ومس�احة شاس�عة  وماش�ية 
من األراضي الزراعية وثالث س�يارات 
حم�ل ... اال إنه أراد ان يجعل لكل واحد 
منهم قاعدة اساسية هي االعتماد على 
النف�س ف�ي مواجه�ة الحي�اة وتحدي 
قادري�ن عل�ى  يكون�وا  وان  الصع�اب 
إنجاب وتربية الوالد ً لهذه المبادئ ولم 
يبق م�ع وفقا الحاج ( س�الم المطلك) 
في بيته سوى ابنته الصغيرة ( سندس 
) التي كانت تقوم على خدمته ورعايته 
وتوفي�ر كل احتياجات�ه . وق�د أنجب ( 
نبيل ) ولدين فقط هما ( جمال وحبيب 
) لم يحس�ن تربيتهم فكانوا طائش�ين 
عدائيي�ن بعيدي�ن ع�ن   متمردي�ن عن 
س�لطة والديهم وبعكس�ه اس�تطاع ( 
خال�د) ان يربي ( بنات�ه األربعة)،االئي 
لم يرزق س�واهن، ويجعل منهن قدوة 
حسنة تقتدي بها االخريات من النساء 
وقد اس�تطاع الحاج ( س�الم المطلك ) 

وبحك�م ما يمتلكه م�ن حنكة وحكمة 
وتجربة م�ن التعامل م�ع ولديه ومنع 
تدخله�م ف�ي ش�ؤونه وأعمال�ه وإنما 
خط�وط  وهن�اك  فق�ط   ً رأي�ه  كان 

له�م استش�اريا حم�راء  ال يج�وز لهم 
تجاوزها لك�ن وفي اثناء تجوال الحاج 
س�الم المطلك في بس�تانه تعرض الى 
( لدغة أفعى ) لم تس�تطع اإلس�عافات 

االولية إنقاذه بس�بب بعد المستش�فى 
فمات إثر الس�م الذي س�رى بجس�ده . 
وما أن تجاوزت ذكرى الوفاة االربعين 
حتى نش�ب الصراع بي�ن اإلخوة ( نبيل 

وخال�د ) ح�ول الترك�ة وب�دأت بوادر 
الش�ر تل�وح ف�ي االرجاء حت�ى أصاب 
عاقتهم الجفوة والقطيعة والضغينة . 
اما ( س�ندس ) فق�د فضلت العيش مع 

ش�قيقها خالد وبنات�ه األربعة وبحكم 
الطمع والتربية غير السليمة ألوالد نبيل 
جمال وحبيب فقد وس�وس الش�يطان 
ال�ى ارتكاب جريمة كبرى للتخلص من 
عمه�م خال�د وزوجته وبنات�ه االربعة 
حتى يحصل�ون منفردين على ما تركه 
الحاج س�الم المطلك من أم�وال طائلة 
ً ت�م ترتيب الخطة م�ن قبلهم  وحددوا 
ساعة التنفيذ حيث حمل جمال بندقية 
كالش�نكوف وحبي�ب مس�دس عي�ار 
9مل�م وتوجه�وا الى بي�ت عمهم خالد 
وداهم�وا البي�ت ف�ي س�اعة متأخ�رة 
م�ن اللي�ل وب�دأوا باط�الق الرص�اص 
عل�ى الجمي�ع الراقدي�ن في فراش�هم 
واس�كتوا انفاس�هم ال�ى االب�د وحتى 
سندس عمتهم قاموا باطالق الرصاص 
عليه�ا وغادروا المن�زل هاربين الى أن 
االقدار لم تش�أ أن تطوي هذه الجريمة 
دون ان يكش�فها الله حيث إن س�ندس 
ل�م تمت وإنم�ا أصيبت اصاب�ات بالغة 
اس�تطاعت أن تدل الشرطة وترشدهم 
ال�ى القاتلين ( جم�ال وحبيب) والذين 
اعترفوا بجرمهم وأحيلوا الى المحكمة 
الجناي�ات الت�ي حكمت باإلع�دام وفق 
المادة ( 1/ 406/ا)من قانون العقوبات 
العراقي المرقم 111لسنة 1969 لتؤكد 
ه�ذه الجريمة س�يطرة الم�ادة والمال 
عل�ى أصح�اب النف�وس الضعيفة غير 
الق�ادرة عل�ى التص�دي لنداءات الش�ر 

والشياطين .
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 ناجحون ولكن يستس�لمون لإلحباط بس�رعة ترهقهم 
االنتق�ادات الالذع�ة فيفضل�ون التوق�ف عن كل ش�يء 
حت�ى أحالمهم وطموحاته�م تلك التي تغي�ظ الكثيرين 
وتضايقه�م يتنازلون عنها بس�هولة، كل ذل�ك ألنهم لم 
يختب�روا الخبث من قبل فكانت النتيجة هي االنس�حاب 
م�ن كل ش�يء تاركي�ن أماكنه�م فارغة ألي أح�د يأتي 

ليشغلها بدون أن يبذل أدنى جهد.
ه�ذا ما يحدث بالضب�ط مع أناس اختارته�م الحياة ألن 
يقع�وا ف�ي مصيدة الحق�د التي ال تعت�رف بنجاح اآلخر 
ب�ل ربم�ا أكثر من ذل�ك، فهي تس�عى جاه�دة للنيل من 
نجاحاتهم وتحويلها إلى بقايا أنقاض تصر على أن تبقى 
كما ه�ي مقرا للضعف واالستس�الم والتخاذل رافضين 
مجرد المحاولة ألنها بالنس�بة لهم فرصة الستعادة تلك 

األحالم واألماني التي رس�موا تفاصيله�ا بعيون محبة 
وقل�وب مؤمنة ال تع�رف القنوط، لكن رغ�م ذلك قرروا 
التخل�ي عنها واعتبارها كأنها ش�يء لم يك�ن ربما ألن 
هن�اك الكثير مم�ن ينعتون بأع�داء النجاح أخ�ذوا على 
عاتقهم تدمير كل ما من ش�أنه أن يقوينا ويمدنا بالثقة 
م�ن جدي�د محاولي�ن القضاء عل�ى رغبتنا ف�ي تحقيق 
أحالمنا التي أوش�كت أن تصب�ح حقيقة لوال االنتقادات 
المغرضة والمؤامرات المحبوكة بخيوط دقيقة أساسها 

اللؤم والكراهية لكل ما هو ناجح.
نجاحاتهم المتميزة والتي ال يس�تطيع أي شخص مهما 
كان أن يتجاهله�ا أو يتغاف�ل عنها قد تتس�بب وبش�كل 
كبي�ر والفت ف�ي خلق ع�داوة غير مبررة تح�ول بينهم 
وبين شعورهم بالس�عادة كنتيجة طبيعية لتلك السلبية 
التي يحاولون نثرها بين كلماتهم المبطنة الساخرة التي 
تس�تهين بجهد اآلخر وتصر على محاربته ليبقى رهينا 

لإلحباط الذي ينتزع منهم رغبتهم في تحقيق الكثير من 
أحالمهم. فنحن قد تثنينا العراقيل رغم أنها وهمية ربما 
ألننا نس�تبعد س�وء نواياهم التي تدفعهم إل�ى تدميرنا 
ووضعنا على هامش الحياة فقط ليس�تأثروا بالمقدمة 
وحده�م محاولي�ن تجريدنا م�ن كل األس�لحة التي من 
ش�أنها أن تعيدن�ا إل�ى قل�ب األح�داث لنض�ع بصماتنا 
الخاص�ة والتي تمنحنا قوة حقيقية قادرة على مقاومة 

مكائدهم الممزوجة بالخبث والحقد.
ورغ�م أنه�م بارع�ون في إظه�ار محبته�م المصطنعة 
وخوفه�م المزيف على مصلحتن�ا، إال أنه من الضروري 
أن نبقى متيقظين لكل م�ا يجري حولنا، فهذا قد يعيننا 
كثي�را ف�ي فه�م نفس�يات المحيطي�ن بن�ا لنتمكن من 
التعام�ل م�ع كل مضايقاتهم تلك التي تتج�رأ حتى على 
حرماننا من أن نس�تعيد ثقتنا بأنفس�نا من جديد بعد أن 
سمحنا ألحقادهم أن تهزم أحالمنا محاولة قمعها حتى 

ال تكتم�ل، فهي بالنس�بة له�م خطر حقيقي قد يفش�ل 
مخططاته�م التي يص�رون من خاللها عل�ى اغتيال تلك 
اللحظات التي تشعرنا بأننا موجودون وباستطاعتنا أن 
نبدع وننجح خاصة إذا عرفنا كيف نحترم ذواتنا ونقدرها 
بدون أن نس�يء لآلخرين أو نتعدى على نجاحاتهم التي 
تعني لهم كثيرا.ش�عورنا الدائ�م بأننا محاربون من قبل 
الجميع يضعنا حتما أم�ام عائق حقيقي يقضي بتأجيل 
كل طموحاتنا إلى إشعار آخر فاتحين المجال لألوهام أن 
تنتهك رغبتنا في تحقيق كل ما هو متميز وناجح، فنحن 
عندما نستس�لم لهذه الفكرة بالذات سنضيع الوقت في 
س�خافات كثيرة ال جدوى منها وبالتالي سننش�غل عن 
إنجاز المزيد من أح�الم طال انتظارها، قد يكون هذا ما 
يفسر فعال سبب تخاذل الكثيرين وتقاعسهم عن إكمال 
مسيرتهم الحياتية إال أن ذلك ال يعني أبدا أن نهمش ذواتنا 
من أجل أن نحظى بمحبتهم الزائفة التي تجعلنا نثق بهم 

وبآرائه�م لدرج�ة أننا قد نقتنع بأن س�عادتهم تنبع من 
سعادتنا، األمر الذي يجعلهم يربطون سعادتنا بقدرتهم 
عل�ى تقديم العون والمس�اعدة لنا ربم�ا ألنهم يرون أن 
بدون توجيهاتهم وإرش�اداتهم لن نستطيع أن نتقدم أو 
ننجح، لهذا الس�بب قد يتضايقون جدا في حال قررنا أن 
نعتمد على أنفس�نا رافضين اللجوء إليهم والقتراحاتهم 
الس�لبية التي غالبا ما تؤذينا وتعيدنا إلى الوراء خطوات 
عديدة بدون أن نفكر حتى بحجم اللؤم الذي يكنونه لنا.

تتبعهم المستمر لتحركاتنا ورغبتهم الكبيرة في تعثرنا 
أكبر حافز يدفعنا إلى اس�تدعاء كل تلك الطاقات الكامنة 
الت�ي تفضل أن تبقى بالخف�اء هاربة من مواجهة أولئك 
األش�خاص الذين يتمنون س�قوطنا وينتظرونه بفارغ 
الصب�ر كل ذل�ك ليبق�وا ه�م األفض�ل بالنس�بة للجميع 
حتى لو كان تصرفهم بهذه الطريقة س�يحطم الكثيرين 

وسيفقدهم جزءا كبيرا من أحالمهم.

أعداء النجاح بارعون يف حتطيم االحالم
        المس���تقبل العراقي / متابعة 

 أكدت دراسة عالمية محايدة مؤخرا أن تزايد اعتماد الناس 
والمؤسس�ات في القطاعين الع�ام والخاص على اإلنترنت 
للتواص�ل االجتماع�ي أو ألغ�راض العم�ل وزيادة انتش�ار 
الخدم�ة يزيد ويعّمق وينّوع اإلختراقات األمنية والهجمات 
والجرائم اإللكترونية التي تستهدف إلحاق األذى والخسارة 

المعنوية او المادية بالمستخدم الذي يتعرض لها.
يأت�ي هذا في الوقت ال�ذي تؤكد فيه أرق�ام عالمية أن عدد 
مس�تخدمي الش�بكة العنكبوتية حول العال�م اليوم يبلغ 3 

مليارات مستخدم. 
وأك�دت الدراس�ة التي نش�رها موق�ع “يس ت�و ديجيتال” 
االلكترون�ي، المتخصص في االعالم والمحت�وى الرقمي، 
أن االنتش�ار المتزايد لإلنترنت من سنة إلى أخرى يزيد من 
الهجمات االلكترونية، ويطورها بشكل دائم لتشكل تهديدا 
امني�ا واقتصادي�ا وسياس�يا ال س�يما مع ظه�ور مفهوم 
العصاب�ات او المجموع�ات المنظم�ة ف�ي مج�ال الجرائم 

االلكترونية. 
وذكرت الدراس�ة؛ أن ظاهرة الهجمات االلكترونية تطورت 
وتنوعت: من المجرمين العاديين، والمجرمين اإللكترونيين 
الذي�ن يتحرك�ون بش�كل منفرد إل�ى العصاب�ات المنظمة 

ومجموعات الهاكرز.
وأش�ارت إل�ى أن�ه كلما تزاي�د اعتم�اد الناس والمؤس�ات 
الحكومية أو في القط�اع الخاص على االنتنرت كلما زادت 

انشطة الهجمات والجرائم االلكترونية. 
وقالت الدراس�ة “اعتدنا خالل السنوات القليلة الماضية أن 
يطلق بعض المبرمجين فيروسات وبرمجيات خبيثة فقط 
ليظه�روا مدى براعتهم في اختراق برام�ج الحماية اليوم، 
لكنن�ا نعيش في عال�م مختلف ج�دا فقد بات�ت التهديدات 
والهجم�ات الس�يبرانية تش�كالن تحديا عالميا وسياس�يا 

وتجاريا ولهما عواقب مالية خطيرة”. 
واستعرضت الدراسة انشطة الجرائم االلكترونية وتطورها 
بمرور السنوات، موضحة أنه في منتصف التسعينيات من 
القرن الماضي نش�طت وانتش�رت تهديدات “الفيروس�ات 
والدي�دان”، وفي منتص�ف العقد الماضي ف�ي العام 2004 
انتشرت البرمجيات الخبيثة التي تستهدف تحقيق الربح، ثم 
زادت بعد ذلك منذ العام 2007 التهديدات المتقدمة، لتنتشر 
بعد ذلك وخصوصا منذ العام الماضي 2013 الهجمات التي 
تستهدف مفاتيح البنى التحتية للبيانات وسرقة السيرفرات 

والخوادم، والشهادت الرقمية.  

وذك�رت الدراس�ة الت�ي ش�ملت نح�و 2300 مؤسس�ة أن 
معظمها تعرض خالل آخر س�نتين الى هجمات واستهداف 

المفاتيح المشفرة والشهادات الرقمية. 
واوضح�ت الدراس�ة ان ابرز التهدي�دات االمني�ة واكثرها 
انتش�ارا في العال�م الرقمي اليوم ه�ي البرمجيات الخبيثة 
وبنس�بة تصل ال�ى 59 % من المؤسس�ات، ومن ثم جرائم 
اصطي�اد كلمات الس�ر والبيانات المالية بنس�بة 57 %، ثم 

تسريب البيانات بنسبة 44 %. 
كم�ا تطرقت ال�ى انواع اخرى من التهديدات حيث س�جلت 
جريمة خرق البيانات نسبة تصل الى 40 %، ومثلها لجريمة 
اس�اءة االس�تخدام، فيم�ا اس�تحوذت تهديدات الش�بكات 
االجتماعية على نسبة 33 %، فالتجسس السيبراني بنسبة 
25 %، فالتهديدات الناجمة عن اخطاء الموظفين بنسبة 25 

%، فالهاتف المتنقل بنسبة 23 %. 
وتأتي هذه الدراس�ة في وقت يدعو فيه خبراء ومختصون 

ف�ي القطاع الى ض�رورة االس�تثمار واعطاء 
الكثي�ر من العناية لموضوع ام�ن المعلومات، 

وخصوصا مع االنتش�ار الكبي�ر والمتزايد الذي 
تش�هده خدم�ات االنترنت، م�ع تع�دد اجهزتها 
الش�بكة  ال�ى  الوص�ول  ومنص�ات  وامكان�ات 
العنكبوتي�ة والبيان�ات الت�ي تتداولها الش�ركات 
والمؤسس�ات والحكوم�ات م�ا يجعله�ا عرض�ة 

لالختراقات االمنية، وخصوصا مع انتشار االجهزة 
الذكي�ة، وش�بكات التواصل االجتماع�ي، وتوجهات 

الحوسبة السحابية، تطبيقات االجهزة الذكية.   
وتتج�ه معظم ش�ركات القط�اع الخاص لالس�تثمار في 

مح�ور امن المعلوم�ات اليوم ، وكذلك مؤسس�ات القطاع 
الع�ام والحكوم�ة، والهمي�ة ه�ذا المحور طرح�ت وزارة 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات االسبوع الماضي عطاء 
مش�روع توفير نظ�ام إدارة الثغ�رات األمني�ة، التي يمكن 

أن تتع�رض لها مواق�ع إلكتروني�ة حكومية 
ومواق�ع لخدمات حكومية، وذلك بعدما أنهت 
ال�وزارة جمي�ع المراجعات الخاص�ة بوثيقة 

عطاء المش�روع وجرت صياغتها بش�كلها 
النهائ�ي، ليجري طرحه�ا اليوم أمام 

الجهات المتخصص�ة في مجال 
الخدم�ات  وحماي�ة  إدارة 

والمواق�ع اإللكتروني�ة من 
الت�ي  األمني�ة  التهدي�دات 
تتكاث�ر وتتزاي�د يوما بعد 
يوم مع انتش�ار االنترنت 
والهواتف الذكية وغيرها 
وأجه�زة  تقني�ات  م�ن 

االتصاالت المتقدمة.
ال�ى  العط�اء  ويه�دف 
اس�تقطاب 

جه�ة 
متخصص�ة 

عل�ى  ق�ادرة 
بناء هذا النظام، 

ال�ذي أش�ار إلى 
أنه س�يكون جدار 

لرص�د  حماي�ة 
الثغ�رات  ومعالج�ة 
الت�ي  اإللكتروني�ة 
تتعرض لها المواقع 
ني�ة  و لكتر إل ا
مي�ة  لحكو ا
ت  م�ا لخد ا و

التابعة لها.
ي  ينط�و و

ا  ه�ذ

ء  لعط�ا ا
أهمي�ة  عل�ى 

كبي�رة، وذل�ك م�ع تزاي�د حاج�ة المؤسس�ات الحكومية 
واعتمادها على اإلنترنت وأتمتة األعمال، فيما تنتش�ر هذه 
األيام الهجم�ات اإللكتروني�ة والتهديدات 
األمنية لشتى أنواع المؤسسات 
الع�ام  القطاعي�ن  م�ن 
م�ن  أو  والخ�اص 

القطاع الحكومي.

  المستقبل العراقي / متابعه

انتشار اإلنرتنت يفاقم اجلرائم اإللكرتونية

بعد احباط شديد وانعدام المعيشة وسوء االوضاع 
ف�ي المنطقه اصبح المس�تقبل مجه�ول امامنا 
فق�ررت خوض الصع�اب ألنه االمث�ل واألضمن 
الس�تمرار الحي�اة يبدأ االم�ر بقط�ع التذاكر الى 

تركيا والسفر نحو المجهول !!  
تزاي�دت في االونة االخيرة اعداد المرتحلون نحو 
مختل�ف بقاع االرض , وعل�ى الرغم من صعوبة 
ومخاط�ر الرحل�ه إال أنهم يتواف�دون بتزايد مرة 
تفوق اخرى وكأنما ضاقت بهم السبل لتكون هذه 
اخر الحلول التي تنتش�لهم م�ن عبث الحكومات 
ومأزق الساس�ة فضال عن ذلك غالء العيش الذي 
اخذ بالتوس�ع والس�يطرة على مفاص�ل الحياة 
كافه ..  مثلما عودتكم )المستقبل العراقي ( بأنها 
س�باقه في نقل الحدث .. ستستعرض لكم قصه 
الش�اب العراقي ) عبد الهادي ( وما قاساه جراء 

قرار الرحيل !!
 أإلحب�اط الذي اعاني منه هو من ش�جعني على 
ه�ذه الفكرة رغم المش�قة والخط�ورة المترتبة 
علي�ه وانأ على عل�م ويقي�ن إن طريقي مجهول 

ولكن�ي فضلت المجازف�ة على س�بيل المحاوله 
خيرا من ندب حظي والبقاء ..

* كل ش�يء بدأ بقطع التذكرة من مكاتب ش�ارع 
الس�عدون للس�فر الى تركيا جوا , وبعد وصولي 
استقلت الباص )حافلة( لنقل الركاب الى بودروم 
جنوب غرب  تركيا المطلة على البحر المتوس�ط 
والتي تقابلها جزي�رة بكوس , من هنا يتم عبور 
البح�ر عب�ر سماس�رة )المهربي�ن( مختصي�ن 
ومتواجدين بصورة متخفي�ة يتم التعامل معهم 
عب�ر الهاتف ومن ثم دفع الم�ال بعد االتفاق على 
وس�يله النقل وهي انواع اوله�ا وأرخصها البلم 
يتراوح س�عره من 100 الى 1400 يورو والقارب 
الخش�بي م�ن 1800 ال�ى 2200 ي�ورو واليخ�ت 
الس�ياحي من 2000 ال�ى 3000 ي�ورو والزورق 

السريع بين 2000 الى 2500 يورو .
لذا وبحس�ب إمكانيتي الش�خصيه اخت�رت البلم 
بحدود ال 100 الى 1400 يورو اتفقنا على ذلك وان 
ال يتجاوز عدد الركاب 35 راكب !! كل شيء خطط 
له حتى التنس�يق مع خفر الس�واحل لتفادي اي 
عقبات .. باشرنا الرحله من بودروم بعد منتصف 
اليل س�يرا على االقدام واستمرت الرحله حوالي 

3 ساعات مشيا على الجبال لحين وصولنا نقطه 
العب�ور كان البلم موجود قمن�ا بنفخة والصعود 
اليه وقد فاق عددنا ال�� 55 شخص اغلبهم نساء 
وأطفال لم يكن باس�تطاعتنا العودة  ومحاس�به 
المه�رب ؟؟ .ب�دأ مس�يرنا البحري عب�ر االقاليم 
التركي�ة مرورا باإلقليم اليونانية  !!  تعرض البلم 
خالل الرحله للكس�ر لما عليه م�ن حمل وعدد ال 
يس�توعبه قارب كه�ذا ؟؟ انتفض الجميع ودوت 
الصرخات ظلم�ه البحر ارتاب الجمي�ع وازدادت 
وتي�رة الغض�ب وصل الم�اء ) للركب�ه ( ادخلتنا 
حاله من الفزع واالنهي�ار ولوال العزيمة وألهمه 
)العزيمة( من قبل الشباب المتواجدين على البلم 
لما استطعنا افراغه من الماء ووصول  السواحل 
اليوناني�ة وبذل�ك تجاوزن�ا الغ�رق والحم�د الله 
..يتخلخل ذلك قل�ق ورعب في نفس كل منا الني 
ذكرت لكم مس�بقا كلها خطوات غير محس�وبة 

ومجازف بها حتما .. 
المرحله الثانيه من الخطة ..

قمنا بتسليم أنفسنا للشرطة اليونانيه والحصول 
عل�ى ورق�ه الط�رد )الخارطية ( مم�ا اضطرتنا 
الق�ول بأنن�ا س�وريون )الن العراقي�ون تتأخ�ر 

اجرأته�م أكثر( وبالرغم من ذلك فكالنا عانى من 
عنصريه وغ�الء اليونانيين ألربعه اي�ام بلياليها 
حتى تس�لمنا تل�ك الورقه الحقي�رة التي تضمن 
لن�ا العبور والخالص , تل�ى هذه األيام حجز على 
مت�ن باخرة بحريه دامت الرحله فيها 12 س�اعة 
من جزيرة ك�وس وحتى اثينا العاصمة اليونانية  
حتى المحطة التي استقلنا منها المترو الى امونيا 
ومن هناك اس�تأجرنا تكس�ي للحدود المقدونيه 
والدخ�ول ال�ى مقدونيا !! واصلنا المش�ي 3 ايام 
الى صربيا أخذنا قس�طا من الراحة واالسترخاء 
وباش�رنا البح�ث عن مه�رب محت�رف ليعبر بنا 
اخط�ر المراح�ل الى هنكاري�ا والت�ي تكلف من 

1300 يورو الى 1800 يورو ..
*هنكاريا الدوله الوحيدة التي تجبر ألالجئين على 
البصمه وإذا تمت البصمة هناك فهذا يعني ضياع 
كل شيء ؟؟ ألنها بصمه معترف بها دوليا ماعدا 
دوله المانيا وان كنت قاصد غير المانيا سترفض 

البصمه ؟؟ حينها ستعذب وتسجن وترحل !! 

اي فشل الرحلة بالكامل !!  
وه�ذا ما ح�دث مع�ي !! ضاعت جهودي س�دى 

وسببه بصمه !
كان مفترض أن تنجح العملية  للتوجه الى النمسا 
“معبر بوابات اوربا “ ومن ثم الطيران مباشرا الى 
فلندا ألسلم نفسي وهي اخر نقطه كنت اقصدها 
..فكم م�ن عبد الهادي ضاعت اماله وأحالمه في 

رحله العبور ؟؟
وك�م من عائله مش�تته بي�ن حانه ومان�ه ؟؟ .. 
وك�م من تلقفه�م البحر لتك�ون مقبرتهم البحر 

المتوسط بعد إن ضاقت بهم مقابر الوطن ؟؟
يق�ول اهلن�ا بالعراقي )اليش�وف الم�وت يرضه 

بالصخونه ( ..
كل ه�ذه المش�قة للتخلص من حكم الفاس�دين 
ووط�ن ل�م يع�د لهم كس�ابق عه�دة تنه�ش به 
الكالب من كل ح�دب وصوب  لم تتبق زاوية منه 
إال وش�وهت مالمحها , اعدمت حقوق االنس�ان 

وكرامه االنسان وزيف كل شيء .. 
رحله الخالص هذه كما يس�مونها تتجسد في 3 
وجب�ات غذائية  ومبالغ مالي�ه تكفل لهم العيش 
الهنيء وراحة البال !!  وبعد مدة اقلها 6 اشهر يتم 
منحهم االقامه الرس�ميه للتجوال والتنقل وفيما  
يقارب السنه والنصف يتجنس كل منهم بجنسيه 

االوطان التي احتضنتهم من الموت والتشرد !!
هرُب من اجل حقوق هي اصال من حقهِم الشرعي 

باختالف اجناسهم وألونهم ومذاهبهم ؟! 
في حقيق�ة االمر الوطن ما ه�و إال فكرة عائمة 
نحاول الوصول الى نهايتها وبذلك تبقى االوطان 
التي تضمن لنا انس�انيتنا وحقوقنا هي اوطاننا 
الحقيقي�ه اذا ال يش�ترط إن يكون الوطن هو من 

يلدنا فحسب !!!
كلمه اخيرة ..

لنعال�ج االمر بموق�ف من الحكوم�ة والمعنيين 
راجين منهم ذلك لإلطالع على التالي.. 

ب�دال م�ن إن يس�افر المواطن ليأخ�ذ حصته من 
النفط على ش�كل رواتب موزعه على عدد االفراد  
مع نسبه 30 % كإرباح للبلد المساهم ... فلنتبع 
مفهوم )مركتن�ه لزياكنه (  بطريقه ذكيه ودفع 
مثل  تلك الرواتب للمواطن ونحاول جهد االمكان 
نوفر له فرص الراحة  لنستثمر الجهود الشبابيه 
ببنيان البلد والمش�اركة ب�كل وطنيه والنهوض 
الن ضمان حقوقهم س�يكون اكبر دافع لبقائهم 
وغيرتهم عل�ى بلدهم ))العراق(( .. وهروبهم ما 

هي إال خسارة بحقنا  وبحق اوطاننا الحبيبيه ..

بغداد \ نورس كوجر

طيور مهاجرة بال عودة !!
www.almustakbalpaper.net
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إن فك�رة أن يك�ون بإم�كان هيئة 
اإلذاع�ة البريطاني�ة وحده�ا التعاق�د 
إلنتاج وإذاع�ة برامج معينة هي فكرة 
متأصل�ة اآلن في ال�ذات البريطانية – 
مثله�ا مثل الحاف�ز العمي�ق لالعتذار، 
الوس�طى  األس�ماء  ب�أن  واالعتق�اد 
الخاص�ة بملوك المس�تقبل هي عبارة 
ع�ن موضوع مقبول ف�ي الحديث بين 
الناس. فق�ط “بي بي س�ي” هي التي 
تح�ول صناع�ة الكي�ك إل�ى مش�اهدة 
واس�ع  اس�تقطاب  ذات  تلفزيوني�ة 
)برنام�ج الخب�ز البريطان�ي العظيم( 
بالحل�ي  المتعلق�ة  والمحاض�رات 
الصغي�رة القديمة إلى برنامج ش�عبي 
عل�ى الرادي�و )تاريخ العال�م في 100 
جس�م(. فقط “بي بي س�ي” هي التي 
تغط�ي األح�داث الرياضي�ة الكب�رى، 
مثل بطولة ويمبل�دون ودورة األلعاب 
إعالني�ة  فواص�ل  دون  األولمبي�ة، 
مزعجة. فقط منظم “بي بي سي” هو 
من يتلقى أكثر من ربع مليون ش�كوى 
س�نويا. لكن خ�الل الس�نوات المقبلة 
ربما ستقدم هيئة اإلذاعة العامة األكثر 
ش�هرة في العالم برام�ج أقل. بموجب 
صفقة تمويل جديدة، تم االتفاق عليها 
في تم�وز )يوليو(، س�وف تس�توعب 
البالغ�ة  الس�نوية  التكلف�ة  تدريجي�ا 
قيمته�ا 725 ملي�ون جنيه اس�ترليني 
لتراخي�ص التلفزي�ون المجاني�ة لمن 
هم فوق الخامس�ة والس�بعين، مقابل 
زي�ادة ف�ي رس�وم الترخي�ص وفق�ا 
للتضخم وتوسعا ليش�مل أؤلئك الذين 
يش�اهدون الب�ث عبر اإلنترن�ت فقط. 
بصورة إجمالية س�وف تبقى ميزانية 
الهيئ�ة ثابت�ة تقريب�ا. لكن ه�ذا يعني 
خفضا نس�بته 10 ف�ي المائ�ة تقريبا 
بع�د األخ�ذ ف�ي الحس�بان المرتب�ات 
المرتفع�ة والتكالي�ف األخ�رى، حيث 
يش�كل ه�ذا التراج�ع تقريب�ا التكلفة 
اإلجمالي�ة الحالي�ة لمحط�ات الراديو 
والرابع�ة  والثالث�ة  والثاني�ة  األول�ى 
والخامس�ة مجتمع�ة. يق�ول باتري�ك 
بارواي�ز، وه�و معلق إعالمي وأس�تاذ 
فخري لإلدارة والتسويق في كلية لندن 
لألعمال، “أنا أشعر بصدمة حقيقية”. 
بإمكان “بي بي س�ي” مواصلة خفض 
التكالي�ف لكنها، وفقا لش�ركة برايس 
ووترهاوس كوبرز للخدمات المهنية، 
تنفق فعليا أقل بكثير على البنود الثابتة 
غير المباش�رة مقارنة بهيئات القطاع 
العام األخرى. وإذا اس�تمرت في إنتاج 
الحج�م نفس�ه، أو الكمية نفس�ها من 
التلفزيونية واإلذاعية “سوف  البرامج 
م�ارك  بحس�ب  النوعي�ة”  تتض�اءل 
أوليف�ر، المستش�ار اإلعالمي ورئيس 
االس�تراتيجية الس�ابق للهيئ�ة. عل�ى 
الرغم من أن القصة تعتبر مألوفة نوعا 
ما - تتعلق بحكومة يمينية ومؤسسة 
عام�ة كان ينظر إليها منذ فترة طويلة 
على أنها مؤسسة يسارية ومتضخمة 
- إال أن الظ�روف الحالية تجعلها أيضا 
قص�ة اس�تثنائية، الهيئ�ة على وش�ك 
تحم�ل الضغ�وط المالية األط�ول منذ 

الحرب العالمية الثانية على األقل.

ر�سوم الرتخي�ص
عل�ى مدى س�تة عق�ود، من�ذ عام 
1946، ارتفعت رس�وم الترخيص أكثر 

وأكث�ر - وعندما لم ترتفع، ارتفع عدد 
األس�ر الت�ي تمتل�ك أجه�زة تلفزيون 
الذين بالتالي عليهم دفع الرسوم. حتى 
مارغريت تاتش�ر، التي اتهمت “بي بي 
س�ي” بالتص�رف بطريق�ة “غ�ادرة” 
خ�الل حرب ج�زر فوكالند وتس�اءلت 
مليئ�ة  الهيئ�ة  اس�توديوهات  لم�اذا 
بالموظفين، أق�رت زيادة مقدارها 12 
جنيها س�نويا )ما يعادل زيادة نسبتها 
26 ف�ي المائ�ة( في ع�ام 1985. اآلن، 
على أية حال، بعد تجميد الرسوم لمدة 
خمس سنوات، تعد رس�وم الترخيص 
أقل في القيمة الحقيقية ما كانت عليه 

عندما أصبحت تاتشر رئيسة للوزراء.
إن محنة هيئة اإلذاع�ة البريطانية 
ليس�ت فري�دة م�ن نوعه�ا، إذ تناضل 
اإلذاع�ات العامة ح�ول العالم من أجل 
االنتق�ال إل�ى عص�ر وس�ائل اإلعالم 
الجدي�د. ف�ي الوالي�ات المتح�دة ه�ذا 
الشهر، خس�رت محطة اإلذاعة العامة 
PBS أفض�ل الحقوق لبرنامج “ش�ارع 
السمس�م” بعد 45 عام�ا ألن بإمكانه 
فقط تغطية نحو عشر تكلفة العروض. 
وقبل أسابيع تفوقت شركة ديسكفري 
يوروس�بورت،  مالك�ة  لالتص�االت، 
عل�ى اإلذاع�ات العامة ف�ي أوروبا في 
مزادات على حقوق ب�ث دورة األلعاب 
األولمبية.ف�ي المملك�ة المتح�دة، في 
الوقت الذي يتم في�ه قصقصة أجنحة 
هيئ�ة اإلذاع�ة البريطاني�ة والحد من 
نشاطها، يستعد منافسوها لالنطالق. 
إذ عين�ت خدمات البث التابعة لش�ركة 
أم�ازون جيريم�ي كالركس�ون، الذي 
طرد أخيرا من برنامج السيارات “توب 
جي�ر” التابع للهيئة، بس�بب تس�ديده 
لكمه ألحد منتجي البرنامج. وسيدفع 
لكالركس�ون، ومقدَما البرنامج اللذان 
يش�تركان مع�ه، ومنتجه�م نحو 160 
ملي�ون جنيه اس�ترليني مقاب�ل ثالثة 
مسلسالت لبرنامج جديد على أمازون. 
في الوقت نفس�ه، الميزانية اإلجمالية 
لجمي�ع  البريطاني�ة  اإلذاع�ة  لهيئ�ة 
مقدم�ي برامجها وممثليه�ا ومغنيها 
- بدءا م�ن جاري لينيكر إل�ى البرامج 
اإلضافي�ة ف�ي المسلس�ل البريطان�ي 
“إيست إندرز” - هي 188 مليون جنيه 
اس�ترليني سنويا. بالنس�بة لبعضهم، 
ونيتفليك�س  أم�ازون  نم�و  يش�ير 
وغيرهم�ا إلى أنه ينبغ�ي حماية حجم 
الهيئة - للحفاظ على محتوى الخدمات 
العامة البريطانية قادرا على المنافسة. 
وت�راود الحكومة فكرة مغايرة هي أن 
المش�هد األكثر ازدحام�ا يقلل الحاجة 
إل�ى وج�ود الهيئ�ة، التي تتلق�ى 3.7 
مليار جنيه اس�ترليني م�ن المال العام 
كل سنة. وقال جون ويتينجديل، وزير 
الثقاف�ة المعين حديثا، أم�ام البرلمان 
الش�هر الماض�ي، “مع مزي�د من مثل 
هذه الخي�ارات المتعلق�ة بالمواد التي 
تستهلك وكيفية استهالكها، يجب علينا 
على األقل التس�اؤل عما إذا كان ينبغي 
للهيئ�ة محاول�ة أن تك�ون كل ش�يء 
لكل الن�اس”، مطلقا بذلك مش�اورات 
بش�أن مستقبل الهيئة. هذا يقودنا إلى 
تس�اؤل آخر، في عصر وسائل اإلعالم 
اإللكترونية المتاحة والمتوافرة بشكل 
غي�ر متن�اٍه، م�ا األج�زاء ف�ي الهيئة 
الت�ي يمكننا االس�تغناء عنه�ا؟ عندما 

تتقلص الش�ركات، يخفض ما هو غير 
محبوب ل�دى الجمهور، لكن ربما على 
هيئة اإلذاع�ة البريطانية اعتماد النهج 

المعاكس تقريبا.

�سعبية جارفة
المقايي�س،  معظ�م  فبحس�ب 
إنتاجه�ا ش�عبيا بطريق�ة غي�ر  يع�د 
معقول�ة. تع�د القن�اة األول�ى للهيئة 
القن�اة التلفزيوني�ة األكث�ر مش�اهدة 
في بريطاني�ا، وراديو 2 ه�و المحطة 
وقن�اة  اس�تماعا،  األكث�ر  اإلذاعي�ة 
أخبار الهيئ�ة اإللكترونية هي الموقع 
اإلخباري األكثر اس�تخداما. ونحو 97 
ف�ي المائة من الراش�دين البريطانيين 
يس�تخدمون هيئة اإلذاع�ة البريطانية 
كل أس�بوع. لك�ن المقص�ود من هيئة 
اإلذاعة العامة أن تكون مختلفة. ينبغي 
لها أن تجعل “الجيد ش�عبيا، والشعبي 
جي�دا”، بحس�ب الس�ير ه�و ويلدون، 
المدي�ر اإلداري لتلفزيون هيئة اإلذاعة 
البريطانية بين عام�ي 1968 و1975. 
يعتق�د نق�اد الهيئ�ة األكث�ر تعمقا أن 
الهيئ�ة تحاول أن تكون ش�عبية فقط. 
كتب جاسون كولي، محرر مجلة “نيو 
ستيتسمان”، الشهر الماضي، “ينبغي 
له�ا تق�دم أق�ل بكثي�ر مم�ا تقدم�ه، 
وأن تقدم�ه بش�كل أفض�ل”. وأضاف 
متس�ائال، “لم�اذا يعمل موق�ع الهيئة 
اإللكتروني كما ل�و أنه في تنافس مع 
الصح�ف والمج�الت الوطني�ة، الت�ي 
تخض�ع للحقائ�ق الباردة للس�وق؟”. 
عندما ظهرت الهيئة في العش�رينيات 
م�ن الق�رن الماضي، لم يع�د بارونات 
الصح�ف ف�ي بريطانيا أن ذلك يش�كل 
تهديدا لهم. وربم�ا طمأنتهم تعليقات 
المدير الع�ام المؤس�س للهيئة، جون 
راي�ث. قال راي�ث عند إط�الق “خدمة 
Empire Service في  اإلمبراطوري�ة” 
عام 1932، “لن تكون البرامج جيدة جدا 
ولن تكون مثيرة لالهتمام كذلك”. في 
الواقع، تحولت الخدمة لتصبح الخدمة 
العالمي�ة، الت�ي وصفها األمي�ن العام 
الس�ابق لألمم المتح�دة، كوفي عنان، 
بأنها “ربما أعظم هدي�ة من بريطانيا 
إل�ى العالم”. الي�وم، في الوق�ت الذي 
تتقارب فيه وسائل اإلعالم واألسواق، 
وهيئ�ة  الصح�ف  م�ن  كل  تس�تهدف 
اإلذاع�ة البريطاني�ة جمه�ورا منفردا 
عبر اإلنترنت، والمنافس�ة أمر حتمي. 
وتش�تكي الصح�ف المحلي�ة م�ن أن 
الهيئة تسرق مواضيعها وجماهيرها. 
ويعتقد وزير المالية، جورج أوزبورن، 
أن الموقع اإللكتروني للهيئة، بتقديمه 

 12023( طع�ام  ووصف�ات  مي�زات 
وصفة وال يزال العد مستمرا( “يصبح 
س�لطويا أكثر في طموحاته”. بالرغم 
م�ن أن الوصف�ات يمك�ن أن تختفي - 
مثال كاري الكاتس�و غي�ر صالح لألكل 
إل�ى ح�د م�ا عل�ى أي�ة ح�ال - ال أحد 
يعتقد أن هذا قد يحل مش�كالت نماذج 
األعم�ال التجارية للصحف، أو تقليص 
التمويل للهيئة. ويكلِف تشغيل الموقع 
اإللكترون�ي للهيئ�ة نح�و 100 مليون 
جنيه استرليني، ويتطلب أحدث تمويل 
تحقيق وفورات قدره�ا ثالثة أضعاف 
هذا المبل�غ. إن خفض تمويل محطتي 
اللتي�ن  والخامس�ة،  األول�ى  الرادي�و 
يمكن تك�رار نتاجهما جزئيا من خالل 
محطات راديو تجاري�ة، قد يكون غير 
كاٍف كذلك. وأي�ة تخفيضات جادة في 
نت�اج الهيئة ال بد أن تبدأ من التلفزيون 
الذي يمثل ثلثي إنفاقها. أحد الخيارات، 
المقترح�ة م�ن قبل المستش�ار مارك 
أوليف�ر في ع�ام 2009، ق�د يكون في 
عدم تنافس الهيئ�ة في المجاالت التي 
يمكن لآلخرين فيها تقديم عمل مماثل. 
وينبغي أال تحاول الحصول على حقوق 
بث بطولة الدوري اإلنجليزي، ألن قناة 
ITV تعرض المباريات بش�كل مماثل. 
وينبغ�ي له�ا عدم دف�ع أم�وال كثيرة 
للنجوم، مثل جراهام نورتون، إذا كان 
هناك ش�خص آخ�ر ي�ود التعاقد معه. 
هذا األمر من ش�أنه أن يحل مش�كالت 
الميزاني�ة ف�ي الهيئ�ة. وس�يترك في 
ف�ي  ضخم�ة  فج�وة  نفس�ه  الوق�ت 
ليديمين�ت،  ديفي�د  يق�ول  جاذبيته�ا. 
العضو الس�ابق في مجل�س أمناء “بي 
بي سي”، الذي يشرف على اإلذاعة منذ 
عام 2007، والمدير السابق للبرامج في 
القناة، “نريد من الهيئة أن تقدم جدوال 
يش�ارك في�ه عدد كبي�ر من الس�كان. 
للقي�ام بذل�ك، ينبغ�ي أن يك�ون لديك 
خلي�ط من األش�ياء”. مع ذل�ك، يرغب 
ليديمينت وغي�ره في أن تق�دم الهيئة 
برام�ج أكث�ر تمي�زا. يق�ول واحد من 
المسؤولين التنفيذيين في هيئة إذاعية 
منافسة، “هل يفعلون ما يكفي لتغيير 
وج�ه التلفزي�ون عندما يك�ون لديهم 
الدخل المضمون؟”. لنأخذ “بولدارك”، 
وهو مسلسل تلفزيوني تجري أحداثه 
في كورنوول في القرن الثامن عش�ر، 
وفيه يك�ون البطل غير قادر على قص 
العش�ب بالمنجل وه�و يرتدي قميصه 
في آن واحد. س�خر النق�اد من أن ذلك 
لم يكن تحس�ينا على مسلس�ل س�ابق 
للهيئ�ة - ت�م بث�ه ف�ي الس�بعينيات. 
ويقول المس�ؤول التنفيذي المنافس، 

“إنه عمل غير طموح بشكل يبعث على 
الكآبة”. لكن هناك ستة ماليين مشاهد 
للعمل. وفي أبحاث الهيئة نفسها، قال 
60 في المائة إنهم يوافقون بشدة على 
أن “بول�دارك” كان جديدا. أما برنامج 
الرقص “هيا نرقص”، منافسة الرقص 
المشهورة التي تبث على القناة األولى 
للهيئة، فيجتذب بانتظام عشرة ماليين 
مشاهد، وهي ليست أقل إثارة للُفرقة. 
قال ج�ون ويتينجديل ف�ي مقابلة مع 
صحيف�ة “الجاردي�ان”، قبل أن يصبح 
وزي�را للثقافة، “هل هن�اك حجة لدى 
الخدمة العامة لعرض ه�ذا البرنامج؟ 

هذا أمر قابل للنقاش”.

خيارات التخفي�ص
وثمة نهج آخر ق�د يكون فقط في 
تخفيض الميزانيات ألكبر القنوات في 
الهيئ�ة واألمل أن تبقى فق�ط البرامج 
األفضل. يقول نيل ميدجلي، وهو معلق 
إعالمي لدى فورز دوت كوم، “بإمكانك 
إلغاء م�ا قيمته عش�رات الماليين من 
الجنيهات في برامج الهيئة البريطانية 
كل س�نة ولن يلحظ ذلك أي أحد”. لكن 
هناك حدود. لتوفير المال، قامت القناة 
الثانية في هيئة اإلذاعة البريطانية، منذ 
كانون الثان�ي )يناي�ر( 2013، بتكرار 
برامجها فقط خالل فترة بعد الظهيرة 
م�ن أي�ام األس�بوع. وخفض�ت القناة 
األولى إنفاقها على الدراما البريطانية 
 ،2008 ع�ام  من�ذ  الثلثي�ن  بمق�دار 
وجمهوره�ا آخ�ذ في االنخف�اض. إن 
خفض الميزانيات قد يقلل من ش�هية 
الهيئة لالبتكار. وثمة مس�ار آخر وهو 
أن تغلق الهيئة الخدمات األصغر حجما 
وتوقف تش�غيلها. وهي تخطط فعليا 
لجعل القناة الثالثة، وهي قناة موجهة 
للش�باب، قناة إلكترونية عبر اإلنترنت 
فقط. وهذا يوفر نحو 30 مليون جنيه 
اس�ترليني س�نويا - لكن على حساب 
فق�دان عديد ممن تراوح أعمارهم بين 
16 و34 عاما الذين ال يشاهدون أيا من 
قن�وات الهيئة األخ�رى، وفقا لمجلس 
أمن�اء الهيئ�ة. ووق�ع نح�و 270 ألف 
ش�خص على عريضة ضد ه�ذا القرار، 
مشيرين إلى أن هيئة اإلذاعة البريطانية 
تهدف إل�ى تقديم المزيد للمش�اهدين 
الصغ�ار. الخط�وة التالي�ة ق�د تك�ون 
قناة األخبار لهيئة اإلذاعة البريطانية، 
الت�ي تبل�غ تكلفته�ا 63 ملي�ون جنيه 
اس�ترليني س�نويا، أو 2.50 جنيه لكل 
أس�رة. بدت األخب�ار المتداولة وكأنها 
المستقبل قبل عشر سنوات، لكن اآلن 
يمكن الق�ول إنه يج�ري تجاوزها من 
قبل ش�بكة اإلنترنت. ويش�اهد ُخمس 
الراشدين البريطانيين قناة أخبار هيئة 
اإلذاع�ة البريطاني�ة كل أس�بوع، لكن 
بإمكانهم التحول إلى س�كاي نيوز، أو 
ف�ي الواقع قن�اة الجزي�رة، أو فوكس 
نيوز. ومن ثم هناك القناة الرابعة التي 
تكلف أيضا 63 مليون جنيه اس�ترليني 
س�نويا. ت�م إطالقه�ا في ع�ام 2002 
بش�عار “كل ش�خص يحت�اج إلى حيز 
للتفكي�ر” وبه�دف أن تك�ون “القن�اة 
التلفزيوني�ة المجزية فكريا وثقافيا”. 
وف�ي كل مس�اء تب�ث مجموع�ة م�ن 
األفالم أو البرامج الوثائقية التي يعدها 
كثير من الناس بمنزلة تعريف لخدمات 

الب�ث العام�ة. ولديه�ا أعلى مس�توى 
رض�ا جماهي�ري مقارن�ة ب�أي قن�اة 
تلفزيونية أخ�رى للهيئة. ولديها كذلك 
أغنى المشاهدين وأكبرهم سنا. يقول 
البروفيسور باروايز، “إن الناس الذين 
يحبون القن�اة الرابعة - مثلي أنا - هم 
أش�خاص يصوتون ويطلق�ون الكثير 
م�ن الضوضاء. إن االس�تغناء عنها قد 
يس�بب ردود فعل واسعة النطاق، أكبر 
بكثير مما لو حدث ذلك للقناة الثالثة”. 
لك�ن جمه�ور القن�اة الرابع�ة يتلق�ى 
بالفعل خدمات جيدة من هيئة اإلذاعة 
البريطاني�ة؛ القناة الثانية والمحطتين 
اإلذاعيتي�ن الثالث�ة والرابع�ة. ويقول 
دان�ي كوهي�ن، مدي�ر التلفزي�ون في 
الهيئ�ة، “تحص�ل الجماهي�ر األصغ�ر 
سنا، المتنوعة عرقيا، واألقل ثراء على 
قيم�ة أقل مقاب�ل رس�وم تراخيصهم 
م�ن الجماهي�ر األكب�ر س�نا”. وف�ي 
نهاي�ة المط�اف، على الهيئ�ة أن تقرر 
أي الجمهوري�ن س�وف تخي�ب آماله. 
إذا أغلق�ت القن�اة الرابعة، ف�إن فئات 
الثرثرة س�وف تحتج. وإذا اس�تثمرت 
أقل ف�ي الرياضة أو الترفيه الش�عبي، 
س�وف تتس�اءل أعداد أكبر عن س�بب 
دفعهم رس�وم التراخيص. هناك شيء 
ما عليه أن يذهب. وعندما يحصل ذلك، 

سيكون هناك التماس إلنقاذه.

اأمنوذج “نيتفليك�ص”
ومن ث�م ماذا ع�ن نيتفليكس؟ في 
هذا العصر المضطرب، بالتأكيد ينبغي 
لهيئة اإلذاعة البريطانية ليس فقط أن 
تكون في حالة عب�ث باألفكار - وإنما 
ينبغي أن تك�ون في حالة إعادة تخيل. 
يشترك نحو أربعة ماليين من أصل 27 
مليون أس�رة في المملكة المتحدة في 
نيتفليكس، خدمة البث التي أطلقت في 
بريطانيا قبل ثالث س�نوات. واستغرق 
األم�ر عق�دا م�ن الزم�ن لك�ي تحقق 
س�كاي، أكبر ش�ركة تلفزيون مدفوع 
ف�ي بريطانيا، الرقم نفس�ه. أرس�لت 
نيتفليكس بالفعل إشارة لقطاع صناعة 
التلفزيون ف�ي الواليات المتحدة وذلك 
عن طريق إظه�ار ذوق الجمهور لبديل 
رخي�ص عن حزم الكاب�ل الكبيرة التي 
يش�ترك فيها 90 في المائة من األس�ر 
األمريكي�ة. أم�ا أول تح�د ضمن�ي لها 
بالنسبة لهيئة اإلذاعة البريطانية فهو 
تحٍد ظاهر كليا، إذا كان هناك كثير من 
الناس على اس�تعداد لدفع 5.99 جنيها 
ش�هريا لالش�تراك في خدم�ة نوعية، 
لم�اذا نحتاج إل�ى خدم�ة إلزامية أكثر 
تكلفة؟ في الوقت الحاضر، عندما يتم 
استطالع آراء الجمهور، فإنه يدعم إلى 
حد ما رس�وم التراخيص - على الرغم 
من أن ذلك يعتمد على ما إذا تم وصفها 
بأنها تبل�غ 145.50 جنيه في العام، أو 
12.13 جنيه في الشهر أو 40 قرشا في 
الي�وم. أما التحدي الثان�ي لنيتفليكس 
فهو أكث�ر عمق�ا. فأنموذجها الخاص 
مس�تويات  إل�ى  ي�ؤدي  ال  باألعم�ال 
استثمار “بي بي س�ي” في التلفزيون 
البريطاني. حتى لو اشترك نصف األسر 
في المملكة المتحدة، قد تكون رس�وم 
االش�تراك اإلجمالي�ة أقل م�ن التكلفة 
حل�ت  وإذا  األول�ى.  للقن�اة  الحالي�ة 
نيتفليك�س م�كان الهيئة، ف�إن كمية 

المواد التلفزيونية األصلية البريطانية 
س�تتقلص - ويتقل�ص معه�ا قط�اع 
اإلنتاج الحيوي ف�ي المملكة المتحدة، 
ال�ذي ص�ّدر الع�ام الماضي م�ا قيمته 
1.3 ملي�ار جنيه م�ن البرامج. وحينها 
ف�إن كتال�وج نيتفليكس ال�ذي يحوي 
برام�ج قديم�ة ف�ي معظمه س�يكون 
من غي�ر المحتم�ل قادرا عل�ى إرضاء 
المش�اهد البريطان�ي الع�ادي، ال�ذي 
يمضي أكثر من ثالثة س�اعات ونصف 
الساعة في مشاهدة التلفزيون يوميا.

لك�ن أنموذج نيتفليكس يس�مح فعليا 
باإلنف�اق عل�ى القلي�ل م�ن الصفقات 
العالمي�ة، مثل “ه�اوس أوف كاردز”. 
في النهاية قد يس�اعد ف�ي دفع الهيئة 
إلخراجها من س�احة الدراما الرئيسة، 
تماما كما أخرجت سكاي هيئة اإلذاعة 
الرئيس�ة.  الرياض�ة  البريطاني�ة م�ن 
)تكلف�ة حق�وق بث مباري�ات الدوري 
اإلنجلي�زي الممت�از للموس�م المقبل 
س�تكون 1.8 ملي�ار جني�ه ف�ي العام، 
بقدر اإلنفاق الكلي للهيئة على البرامج 
التلفزيونية(. سأل عمدة لندن، بوريس 
جونس�ون، ذو الش�عر األشعث الشهر 
الماض�ي، “لماذا ال يمكن إنتاج ش�يء 
يكون رائعا جدا مثل مسلسل بريكينج 
باد؟”. هذه الفكرة نصفها كالم فارغ، 
بريكينج ب�اد، مسلس�ل أمريكي يدور 
ح�ول معل�م كيمي�اء يتعام�ل بتجارة 
المخدرات، كان برنامجا هامش�يا جدا 
للجماهير البريطانية بحيث تم س�حبه 
من التلفزيون األرضي بعد بث حلقتين. 
لكن جونس�ون وقع أيض�ا على قضية 
كبيرة. أما البرام�ج األكثر نجاحا على 
الصعيد الدولي للهيئة - شرلوك، وتوب 
جير، والدكت�ور هو، ووثائقيات ديفيد 
أتينبره - فهي برامج تعود إلى عشرات 
الس�نين. وهي في األغلب يتم تمويلها 
م�ن خالل إي�رادات المبيع�ات الدولية. 
بالنسبة لمسلس�ل “قصة حياة” الذي 
أتينب�ره لموس�م ع�ام  قدم�ه ديفي�د 
2014، مث�ال، كان 71 ف�ي المائ�ة من 
التمويل من خالل بيع حقوق البرنامج 
ف�ي جمي�ع أنح�اء العال�م، وإي�رادات 
تجارية أخرى. لك�ن ال يزال على هيئة 
اإلذاع�ة البريطانية أن تثب�ت أن لديها 
م�ا يكفي م�ن الم�ال واإلب�داع لجعل 
التلفزي�ون قطع�ة مميزة. هن�اك عدد 
أقل من المسرحيات عالية الجودة التي 
تع�رض ف�ي بريطانيا، من ذل�ك النوع 
ال�ذي يتش�ارك فيه فئ�ات كبي�رة من 
الناس. بالنس�بة لمؤيدي الهيئة، ربما 
يك�ون هذا حجة لتموي�ل عام إضافي. 
ب�دال من ذل�ك، تعكف المؤسس�ة على 
وضع خط�ط من أجل مزيد من عوامل 
باروايز،  البروفيسور  الكفاءة. ويقول 
منطق�ي  تحلي�ل  إل�ى  تنظ�ر  “حي�ن 
للسياس�ة، فإنك ببساطة لن ينتهي بك 

الحال في هذه المكان”. 
وبالتالي على المدي�ر العام للهيئة، 
يش�به  م�ا  يحق�ق  أن  ه�ول،  تون�ي 
المس�تحيل. ف�ي الس�ابع م�ن أيل�ول 
)سبتمبر( س�يعلن عن رؤيته للطريقة 
الت�ي س�يتم به�ا تقلي�ص “ب�ي ب�ي 
س�ي”. فهل يس�تطيع إقناع الصحافة 
والسياسيين بأنها تتغير - وفي الوقت 
نفس�ه طمأنة الجمهور أنها ثابتة على 

مبادئها؟

    تيم هارفورد من لندن

ف�ي 1980، بح�ث ديفي�د هندري، 
المختص في االقتصاد القياس�ي، في 
س�ؤال اقتص�ادي أساس�ي: م�ا الذي 
هن�دري  اس�تعان  التضخ�م؟  يس�بب 
بالبيان�ات من أجل العث�ور على أفكار 
تني�ر ل�ه الطري�ق. وتوق�ع أن متغيرا 
معين�ا، “س”، ه�و المس�ؤول إلى حد 
كبي�ر. أخ�ذ بتجمي�ع البيان�ات ح�ول 
المتغير “س”، وأجرى بضعة تعديالت 
المتغي�ر  وق�ارن  حاذق�ة  رياضي�ة 
“س” بع�د تحويل�ه بمس�ار األس�عار 
االس�تهالكية ف�ي بريطاني�ا. وحي�ن 
وضع األرقام على ش�كل رس�م بياني 

ظهر تناسب قريب بصورة مذهلة.
لك�ن كانت هناك مش�كلة. المتغير 
“س” كان المع�دل التراكمي لس�قوط 
األس�عار  م�ن  كال  وألن  األمط�ار. 
التراكم�ي  والمع�دل  االس�تهالكية 
لألمط�ار يرتف�ع مع الزم�ن، توافرت 
ل�دى هن�دري منص�ة ممت�ازة للعثور 
عل�ى االرتب�اط المزي�ف ال�ذي توصل 
إليه. وفعل الباقي عن طريق خفة اليد 
اإلحصائية. أراد هندري أن يقيم الدليل 

على الس�هولة الكبيرة التي يمكن من 
خاللها إنت�اج هراء يب�دو معقوال من 
خالل إساءة استخدام أدوات اإلحصاء. 
وكت�ب: “ال معنى للكالم ح�ول إثبات 
النظري�ات حين يك�ون الحصول على 

نتائج كاذبة سهال إلى هذه الدرجة”.
كل هذا من ب�اب الديباجة، ألن من 
المواضيع الس�اخنة في االقتصاد في 
الوق�ت الحاضر ه�و دور التمويل في 
صحة االقتصاد. لس�نوات كثيرة، كان 
يغلب على االقتصاديين أن يصدقوا أن 
القط�اع المال�ي األكبر يغل�ب عليه أن 
يكون بشرى سارة للنمو االقتصادي، 
ولديه�م أدل�ة إحصائي�ة تؤي�د ه�ذه 
الفك�رة. ل�ن يفاجأ أي ش�خص حين 
يس�مع أن ه�ذه الفك�رة ُينَظ�ر إليه�ا 
اآلن بنوع من التش�كك، وأن الدراسات 
اإلحصائية اآلن تؤيد هذا التشكك كذلك. 
عدد م�ن األبحاث في الفت�رة األخيرة 
وج�دت أن التموي�ل يمك�ن أن يك�ون 
س�يئا للنم�و االقتصادي. حي�ن ننظر 
إلى هذا االنقالب اإلحصائي المفاجئ، 
تخط�ر على بالنا حيل�ة هندري وخفة 
ي�ده. هل تعم�ل دراس�اتنا اإلحصائية 
مج�رد ديكور لتحيزاتن�ا القائمة؟ في 

مالحظة في الفترة األخيرة من وليام 
كالين، من معهد بيترس�ون لالقتصاد 
الدول�ي، يعبر الكاتب ع�ن قلقه من أن 
األبح�اث الجدي�دة المض�ادة للتمويل 
تس�تند إلى وهم إحصائ�ي: يغلب على 
البلدان الغني�ة أن تحقق النمو بصورة 
أبطأ من البلدان الفقي�رة، لكن البلدان 
الغني�ة أيضا لديه�ا قطاعات مصرفية 
أكب�ر. التحلي�ل الس�اذج سيش�ير إلى 
ارتباط القطاع�ات المصرفية الكبيرة 
بالنمو البطيء. لكن كالين يش�ير إلى 
أن المناه�ج اإلحصائية نفس�ها تبين 
النم�و، وأن  أن األطب�اء ال يناس�بون 
الهوات�ف ال تناس�ب النم�و، وحتى إن 
فني�ي األبحاث والتطوير ال يناس�بون 
النم�و. ف�ي الواق�ع، كل م�ا يبره�ن 
علي�ه ذلك هو أن كون�ك من األغنياء ال 
يناسب المزيد من النمو. كالين يطرح 
نقط�ة جيدة لكنها ضعيف�ة. ليس من 
المفي�د إلى حد كبي�ر أن نحلل األعمال 
المصرفي�ة مث�ل الملح ف�ي الطبخ أو 
الم�اء ف�ي حديق�ة الخض�راوات، ث�م 
نس�تنتج أن “بعضه جيد، لكن اإلكثار 
من�ه س�يئ”. عل�ى خ�الف المل�ح أو 
الم�اء، الخدم�ات المصرفي�ة معق�دة 

ومتنوع�ة. هن�اك ف�رق بي�ن ق�رض 
عقاري، وقرض يؤخذ أثناء الشهر إلى 
ي�وم اس�تالم الروات�ب، والتأمين على 
الحياة، واستثمار رأس المال المغامر، 
وصندوق يتابع مؤشرات األسهم. مع 
ذل�ك كل هذه خدمات مالية. التحليالت 
المقنعة للعالقة بين التمويل والنمو ال 
تبح�ث فقط فيما إذا يمكن للتمويل أن 
يتوسع فوق الحد بحيث يفقد جدواه، 
ولك�ن ما هو ن�وع التموي�ل؟ ولماذا؟ 
ف�ي ورقتي عم�ل إلى البن�ك المركزي 

الهولندي، يدرس كريستيان كنير فكرة 
أن المشكلة مع القطاع المصرفي هي 
أن�ه يش�فط المواهب بعي�دا عن بقية 
االقتص�اد. درس كني�ر عملي�ة تحرير 
المصارف ف�ي كل والية على حدة في 
أمري�كا، ووج�د أن المص�ارف كان�ت 
توظ�ف األف�راد وتأخذه�م بعي�دا عن 
التصني�ع، حي�ث تراجع�ت اإلنتاجية. 
وإذا كان كني�ر مصيب�ا، ف�إن اإلفراط 
في التمويل سيئ للنمو ألن المصارف 
تختط�ف عددا يفوق الح�د من العمال 

أخ�رى  إمكاني�ة  هن�اك  األذكي�اء. 
بح�ث فيها عالم�ا االقتصاد، س�تيفن 
سيتش�يتي وأنيس خروب�ي، وهي أن 
القطاع�ات المصرفي�ة الكبيرة تؤدي 
دوره�ا الكالس�يكي المع�روف، وهو 
تمويل أكثر المش�اريع اإلنتاجية. بدال 
من ذل�ك، تحب هذه القطاعات إقراض 
الم�ال إل�ى المنظمات الت�ي لديها في 
األصل رهان كنوع م�ن الضمان. لهذا 
الس�بب تعتبر القروض مقابل الرهان 
جذابة. تقديم قروض إلى شركة لديها 
أصال مجمع مكات�ب، أو مصفاة نفط 
هي أيضا مغرية. لكن إقراض ش�ركة 
لديها أصول غير ملموس�ة، مثل قسم 
األبح�اث والتطوي�ر، أو مجموعة من 
العالق�ات القوي�ة م�ع المس�تهلكين، 
تعد أق�ل جاذبية. لذلك لي�س من قبيل 
سيتش�يتي  يتوص�ل  أن  المفاج�أة 
وخروبي إلى وجود عالقة ارتباط بين 
القطاع�ات المصرفي�ة الكبي�رة وبين 
النمو البطيء في أقسام االقتصاد ذات 
االستخدام الكثيف لألبحاث والتطوير. 
لك�ن هذا ليس مش�جعا. األبحاث التي 
رنا بأن�ه ال يجدر  من ه�ذا القبي�ل تَذكِّ
بن�ا ببس�اطة أن نهاج�م المصارف أو 

التموي�ل بص�ورة عام�ة، وأن نلق�ي 
بالل�وم عل�ى المصارف في أي ش�يء 
من الطق�س إلى متاع�ب النحل. نحن 
بحاج�ة إل�ى أن ننظر إل�ى تفاصيل ما 
تفعله صناعة الخدمات المالية، وما إذا 
كانت األنظمة المالية تحمي المجتمع 
أم تجع�ل األم�ور أس�وأ. الحقيقة هي 
أننا بحاجة إلى قط�اع مصرفي قوي. 
بأكملها  المذك�ورة  األبح�اث  أدبي�ات 
انطلقت على أي�دي اقتصاديي التنمية 
الذين الحظوا أن البلدان الفقيرة تعاني 
م�ن أج�ل التطوي�ر إذا لم تك�ن لديها 
مص�ارف قوية. ثورس�ِتن بي�ك، وهو 
اقتص�ادي ف�ي كلي�ة كاس لألعم�ال، 
ب�دأ بدراس�ة آث�ار التمويل حي�ن كان 
يعمل في البن�ك الدول�ي. ويقول: “لم 
أكن أكت�رث ببريطانيا أو هولندا. كنت 
أكت�رث بكيني�ا وتش�يلي والبرازيل”. 
دون قط�اع مصرف�ي ق�وي وحج�م 
ملموس يعمل على إق�راض المال إلى 
الش�ركات، من الصعب تماما على بلد 
فقي�ر أن يحق�ق النمو. هن�اك احتمال 
كبي�ر أن لدين�ا مزيدا م�ن التمويل في 
االقتصاد بحيث يفيض عما نس�تطيع 

استخدامه. هذه مشكلة كبيرة.

التقشف يعرض »يب يب يس« للخطر

وصفة للنمو االقتصادي

      هنري مانس

مل يكن اقرتاح فيلم “مارفيلو�ص” اقرتاحا واعدا متاما. فهو يروي الق�سة احلقيقية لنيل بالدوين، املهرج الفا�سل الذي يعاين �سعوبات تعلم، الذي يريد تويل اإدارة 
نادي �ستوك �سيتي لكرة القدم. قال باتريك �سبين�ص، رئي�ص �سركة الإنتاج “فيفتي فاثومز”، “لو كانت هيئة الإذاعة الربيطانية قد رف�ست هذا الفيلم، ملا كنا ح�سلنا 
على هذا العر�ص يف اأي مكان اآخر. مل تكن لدينا خطة بديلة. مل يكن باإمكان اأي هيئة اإذاعة اأخرى القيام بذلك”. مل ترف�ص هيئة الإذاعة الربيطانية “بي بي 

�سي” الفيلم. ومت عر�ص “مارفيلو�ص” على القناة الثانية للهيئة العام املا�سي، و�ساهده 1.5 مليون �سخ�ص، وحاز على جائزة بافتا لأف�سل فيلم تلفزيوين.
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تشليس يواصل بدايته املتعثرة وسيتي يتألق
واصل تش�ليس حامل اللقب مسريته املتعثرة 
يف بداية الدوري اإلنجليزي، وخرس 1-2 أمام 
ضيفه كريس�تال ب�االس، فيما حقق كل من 
مانشسرت س�يتي وآرس�نال فوزين مهمني، 

السبت، يف املرحلة الرابعة من املسابقة.
وفقد تش�ليس 8 نق�اط يف أول 4 مباريات له 
بالدوري اإلنجلي�زي، إذ خرس مرتني وتعادل 
م�رة بينم�ا حق�ق ف�وزا وحيدا عىل وس�ت 

بروميتش ألبيون بصعوبة.
وافتتح كريس�تال باالس التسجيل بواسطة 
املايل بكاري س�اكو يف الدقيق�ة 65، ثم أدرك 
تشليس التعادل بواس�طة الكولومبي رادامل 
فال�كاو )79(، إال أن الفري�ق اللندني لم يهنأ 
كث�ريا حيث مني مرم�اه باله�دف الثاني يف 

الدقيقة 81 عن طريق جويل وارد.
وعىل ملعب االتحاد حقق مانشس�رت س�يتي 
وصي�ف البط�ل، ف�وزه الراب�ع هذا املوس�م 
والعارش عىل التوايل )6 من النسخة السابقة( 
عىل حس�اب ضيفه واتفورد 2-صفر مبتعدا 

يف الصدارة بالنقاط الكاملة )12 نقطة(.
وس�جل رحي�م س�رتلينغ وفرناندينيو هديف 
مانشس�رت س�يتي يف الدقيقتني 47 و56 عىل 

الرتتيب.
وفاز آرس�نال عىل مضيفه نيوكاس�ل بهدف 
نظيف، س�جله أليكس أوكسكالد تشامربلني 
بتس�ديدة ارتطمت بق�دم املدافع األرجنتيني 
فابريسيو كولوتش�يني واستقرت يف الشباك 

.)52(
وتع�رض ليفرب�ول لخس�ارة أوىل ثقيلة عىل 
ملعب�ه، أم�ام ضيف�ه وس�ت ه�ام يونايت�د 
صفر-3، بينما تعادل أستون فيال مع ضيفه 

سندرالند 2-2.
وأوق�ف بورنم�وث القادم م�ن الدرجة األوىل 
انطالقة ضيفه ليس�رت س�يتي بتعادله معه 
1-1، فيما خرس س�توك س�يتي أمام وس�ت 

بروميتش ألبيون صفر-1.

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

غوارديوال جيد ضالته بالنفاثة الربازيلية دوغالس كوستا

جاء ف�وز باي�رن ميونيخ بثالث�ة أهداف 
نظيف�ة ع�ىل باي�ر ليفرك�وزن، ليعط�ي 
رس�الة واضحة، بأن الن�ادي البافاري يف 
حاجة لتوجيه بع�ض الرضبات القاضية 
ملنافسيه، من أجل تفادي جميع العقبات 
يف حمل�ة التتوي�ج بلقب ال�دوري األملاني 
لك�رة الق�دم للم�رة الرابعة ع�ىل التوايل.
وس�جل بايرن ميونيخ تحت قيادة مدربه 
اإلس�باني بي�ب غواردي�وال بداي�ة مثالية 
ملوسم البوندسليغا، بدأها بالفوز الساحق 
عىل هامبورغ بخمس�ة أهداف نظيفة ثم 
الفوز عىل ملعب هوفنهايم بهدفني مقابل 
ه�دف وأعقب�ه بالف�وز ع�ىل ليفركوزن، 
ليتص�در ج�دول الرتتي�ب برصي�د تس�ع 

نقاط من ثالثة انتصارات متتالية.وافتتح 
مولر التس�جيل بعد 26 دقيقة، ثم أضاف 
اله�دف الثاني من ركلة ج�زاء يف الدقيقة 
60، قب�ل أن يه�در فرصة تس�جيل هدفه 
الثالث وس�مح لروبن بتسديد ركلة جزاء 
ثاني�ة حصل عليها الفريق يف الدقيقة 71. 
ويف ظل اس�تمرار غي�اب الجناح الفرنيس 
فرانك ريبريي لإلصابة، فإن غوارديوال قد 
وج�د ضالته مع وصول الربازييل كوس�تا 
من صفوف ش�اختار دونيتسك.وتسببت 
الرسعة الفائقة لكوستا يف مشاكل عدة يف 
صفوف ليفرك�وزن، حيث تكفل بصناعة 
اله�دف األول، قب�ل أن ين�ال استحس�ان 
الجمهور يف الدقيقة 82، بعد أن سدد الكرة 
بكعب قدمه بشكل مثري من فوق جوليان 
براندت الع�ب ليفركوزن يف الجهة اليمنى 

من امللعب.ولم يعقب غوارديوال عىل 
األمر مكتفيا بالق�ول: "هذا الالعب 
الربازييل من أجلك�م انتم، دوغالس 
العب جيد وانسان رائع، يظهر دائما 

احرتامه للخصم".ومن ناحية أخرى 
أع�رب غوارديوال عن س�عادته البالغة 

بالفوز عىل ليفركوزن، مش�ريا: "لقد 
مباري�ات  تقريب�ا جمي�ع  رأي�ت 

الفري�ق، إنهم غالب�ا يصنعون 
خمس وست، س�بع ثمان أو 

تس�ع فرص للتسجيل، لكن 
امامنا لم تسنح لهم سوى 
فرصة وحي�دة جاءت عن 
طريقة ركلة حرة سددها 

ه�اكان كاله�ان اول�و".

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت
منتخبنا الوطني حيصد 11 وسامًا يف بداية بطولة التشيك بالعاب القوى

الوطني جيري مرانه األول يف ايران حتضريا ملالقاة تايوان

حص�د منتخبنا الوطني بألع�اب القوى أحد 
عرش وساما منوعا يف اليوم االول والثاني 

من منافسات بطولة التشيك .
وذكر ام�ني رس العاب القوى 
للمعاقني فراس سلمان يف 

ترصي�ح صحفي ان " االوس�مة تنوعت بني 
}2 ذهب وخمسة فضة و4 برونزية {، حيث 
جاء باالوس�مة الذهبية الالعبان ولدان نزار 
برم�ي الثق�ل والعداء عباس حات�م بفعالية 

الجري 800م.
واضاف ان " االوس�مة الفضي�ة فكانت من 
نصي�ب جب�ار صالح ومهدي باق�ر وكوفان 

حسن بفعالية الرمي والعدائني عباس حاتم 
400م وشاكر محمود 800م".

واوض�ح ان " االوس�مة الربونزي�ة جاء بها 
كل م�ن مه�دي باقر برمي القرص وش�اكر 
محم�ود بفعالية الج�ري 400م وعىل جبار 

بذات الفعالية ايضا 800م.

أعل�ن االتح�اد العراقي لكرة القدم، أمس األحد، أن املنتخب الوطني أجرى مرانه األول بعد وصوله إيران تحضريا 
ملواجهة منتخب تايوان يف تصفيات كأس العالم 2018.

ون�رش االتح�اد عىل موقعهه الرس�مي أن "املنتخب الوطني وص�ل إىل ايران وأجرى مرانه األول اس�تعدادا 
لخ�وض مبارات�ه األوىل بتصفيات مونديال روس�يا ونهائيات آس�يا املزدوجة أمام نظ�ريه التايواني يف 

الثالث من أيلول املقبل".
وأضاف االتحاد أن "العبي املنتخب تدربوا عىل ملعب السكك يف العاصمة طهران"<

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

تعاقد نادي فالنسيا اإلسباني مع التونيس أيمن عبد النور مدافع موناكو الفرنيس.
ونقل�ت روي�رتز عن النادي اإلس�باني إن عبد النور اجتازالفح�ص الطبي ووقع 
عقدا لخمس س�نوات.ويقول النج�م التونيس "اخرتت فالنس�يا دونا عن باقي 

العروض ألنه فريق كبري يف إسبانيا وأوروبا وليس لدي شك يف ذلك." 
وأض�اف "أنا س�عيد هنا بأن أكون ضمن م�رشوع طموح وجاد.. 
س�أبذل قصارى جهدي حتى أقىض موس�ما جي�دا مع زمالئي. 

الجميع يعرف فالنسيا ألنه فاز بالكثري من األلقاب."
وب�دأ عب�د النور مش�واره م�ع النجم الس�احيل التون�يس قبل أن 

يسافرإىل أوروبا ويلعب يف فريدر بريمن األملاني وتولوز وموناكو.

قال الربتغايل كريستيانو رونالدو أفضل العب كرة قدم يف العالم، إن 
أكرب مخاوفه يف الحياة تكمن يف "أن يموت شابا".وتابع مهاجم ريال 
مدريد اإلسباني صاحب ال� 30 عاما، يف ترصيحات لصحيفة "ليربو" 

اإليطالي�ة: "ال أريد أن أموت ش�ابا. هذا خويف األكرب. أريد أن أعيش 
حتى أصل إىل عمر 80 أو 90 عاما".ويعترب قائد منتخب الربتغال 
أن أمتع لحظات حياته يقضيها يف اللعب مع ابنه كريستيانو 
صاح�ب ال� 5 أع�وام، وأض�اف: "أح�اول أن أك�ون طبيعيا 
م�ع عائلت�ي وأصدقائي وابني. كل من ح�ويل يحفزني وهم 

جميع�ا مصدر الحماس والطاقة اإليجابية يل، وهذا 
أهم يشء يل".وعن مس�ريته املهنية أضاف 

رونال�دو، حامل لقب الك�رة الذهبية 3 
مرات: "أحاول أن أس�تمتع باللعب. 

أحب ك�رة القدم وأري�د للجماهري 
أن تتمت�ع بها مثيل. ه�ديف دائما 
أن أكون األفض�ل، أوفق عاما وال 

أوفق يف آخ�ر. لكنني أتدرب بقوة 
ل�ذروة مستواي".ويس�تعد رونالدو ألص�ل 

لقي�ادة هج�وم فريق�ه أم�ام ضيف�ه ريال 
بيتي�س، الس�بت، يف املرحل�ة الثاني�ة 

من الدوري اإلس�باني، ويسعى 
الفري�ق امللك�ي لتعوي�ض 
تعادله سلبيا يف املرحلة 
أمام سبورتنغ  األوىل 

خيخون.

فالنسيا خيطف عبد النور من موناكو

رونالدو: أخشى أن أموت شابًا

امل�ستقبل العراقي/ متابعة

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت

دينامو هيزم فانكوفر والعراقي مريام ينقذ كولومبوس 
بالدوري االمريكي

رويس يفوز بسباق جائزة بريطانيا 
الكربى للدراجات النارية

أحرز ريكاردو كالرك وراؤول 
رودريغيز هدفني لهيوس�تن 
دينامو ليف�وز 2-صفر عىل 
فانكوفر وايتكابس يف دوري 
لك�رة  األمريك�ي  املحرتف�ني 

القدم السبت.
ولع�ب وايتكابس بتس�عة العبني لنحو 
نص�ف س�اعة بع�د ط�رد كن�دال واطس�ون 
وماتياس الب�ا بعدما تلقى كل منهما البطاقة 

الصفراء الثانية.
وبقي فانكوفر، الذي خرس للمرة العارشة هذا 

املوسم - متأخرا بفارق نقطة واحدة عن لوس 
أنجليس جاالكيس متصدر القسم الغربي.

ويف مب�اراة أخرى أحرز دييغو فاجونديز هدفا 
لني�و إنجالند ريفولوش�ن ليق�وده لالنتصار 

1-صفر عىل فيالدلفيا يونيون.
وهذا الهدف جعل فاغونديز )20 عاما( أصغر 
الع�ب يصل إىل 25 هدفا يف مش�واره بالدوري 

األمريكي.
ويف كول�ورادو س�جل كيف�ن دوي�يل ه�دف 
االنتصار برضب�ة رأس يف الدقيقة 76 ليتفوق 
كولورادو رابيدز 2-1 عىل سبورتنغ كانساس 

سيتي ويحقق انتصاره الثالث عىل التوايل.
أما يف نيويورك فس�جل جاستن مريام مهاجم 

منتخ�ب 
هدفا  الع�راق 

 83 الدقيق�ة  يف 
كولومبوس  ليق�ود 

ك�رو للف�وز 2-1 عىل 
نيوي�ورك س�يتي ويتقدم 

القس�م  يف  الثان�ي  املرك�ز  إىل 
الرشقي.كم�ا ف�از داالس 2-صفر 

عىل ريال س�ولت لي�ك ليتق�دم إىل املركز 
الثالث بالقس�م الغربي.وسجل ثنائي املنتخب 
األمريكي مايكل براديل وجوزي ألتيدور ليفوز 
تورونت�و 2-1 ع�ىل مونرتي�ال بينم�ا تع�ادل 

شيكاجو فاير 1-1 مع أورالندو سيتي.

فاز أسطورة س�باقات الدراجات النارية االيطايل فالنتينو 
رويس األحد بس�باق جائزة بريطانيا الكربى وسط أجواء 

ممطرة ليس�تعيد صدارة الرتتيب الع�ام يف بطولة العالم 
م�ن زميل�ه بفريق ياماها االس�باني خورخ�ي لورينزو 

األحد.
وحق�ق رويس ف�وزه الرابع هذا املوس�م مس�تغال 
خ�روج بط�ل العالم االس�باني م�ارك ماركيز 
متس�ابق هوندا عن مس�اره قبل ثماني 
لفات من النهاية، بينم�ا أنهى لورينزو 

السباق يف املركز الرابع.
ويمل�ك رويس اآلن 236 نقط�ة مقابل 224 

للورين�زو قبل س�تة س�باقات م�ن نهاية 
املوسم، فيما تقلصت آمال ماركيز يف 

االحتف�اظ باللقب بتأخره عن رويس بفارق 
77 نقطة يف املركز الثالث.

وج�اء االيط�ايل دانيل�و بيرتوت�ي يف املرك�ز الثاني يف 
ظهوره األول بس�باقات الفئة األوىل، فيم�ا احتل مواطنه 

اندريا دوفيزيوسو متسابق دوكاتي املركز الثالث.

امل�ستقبل العراقي/ وكاالت
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امليزان

؟؟هل تعلم
• للرج�ال: عندما تتوقف املرأة ع�ن معاتبتك والغضب 
م�ن ترصفاتك فتأك�د بأنها لم تعد تهتم ب�ك وبأنك لم 

تعد تعني لها شيئاً.
• قب�ل ١٢ عام�ا ألغت الربتغ�ال جمي�ع القوانني التي 
تعاقب عىل حي�ازة وتعاطي املخدرات. اليوم، انخفض 
ع�دد متعاط�ي املخ�درات بنس�بة ٥٠٪. كل ممن�وع 

مرغوب
• ه�ل تعل�م أن زرقاء اليمامة كان�ت تبرص اليشء من 

مسرية ثالثة أيام
• هل تعلم أن الكأس الس�ميك معرض للكرس أكثر من 

الكأس الرقيق فيما إذا وضع به مرشوب ساخن
•  هل تعلم أن الكس�وف ال يس�تمر أكث�ر من 7 دقائق 
و8 ثانية وذلك بس�بب الرسعة التي ت�دور بها األرض 

حول الشمس 
•  ه�ل تعلم أن زجاج�ة الحليب تفقد م�ا يعادل ثلثي 
محتواه�ا م�ن فيتام�ني »ب« إذا م�ا وضع�ت ح�وايل 

ساعتني يف ضوء النهار
•  هل تعلم أن املاء البارد هو أخف من املاء الساخن

أن تش�عر بقوة تجاه األش�ياء فهذا أمر رائع،و 
النجوم تمدك بالق�وة التخاذ الخطوات الجريئة 
ح�اول االتصال بكل من كن�ت تخىش مقابلتهم 
سابقا يف العمل و قم بتصفية حساباتك املالية و 
املهنية معهم ، يف العاطفة لديك فرصة الستعادة 

حب الطرف اآلخر ان كنتم عىل خالف .

فكر قبل أن تترّصف أو تتكلّم. ستتمّتع بالطاقة 
الطبيعية املمتازة، وجس�مك س�يحارب بشكل 
فّع�ال ضّد الهجم�ات املكروبية والفريوس�ية؛ 
عىل أي�ة ح�ال، يحذر م�ن العصبي�ة وأخطار 
ضغط الدّم العايل. يف العمل ان تحاول ان تجعل 

الناس تهتم بك اكثر و ستنجح بذلك .

أنت تعني الكثري بالنسبة للحبيب . ال تقلّل من 
تقدير الناس آخرين املهتمني بك. العالم يصّفق 
ل�ك ، اميض وانحن�ي للمعجبني . م�ن اللطيف 
امتالك مثل هذا الجمه�ور املقدر، وأنت محور 
مركزي. ترّقب معجب واحد بشكل خاص يريد 

منك أكثر من غريه .

رئيس�ك قد ال يك�ون يف املزاج املناس�ب لتغيري 
كب�ري. انتظ�ر حت�ى يك�ون يف حال�ة مزاجية 

أفضل.
إت�رك اللغ�و يف الحديث لغريك. مهم�ا رأيك عن 
آخر األخبار، فمن األفضل االحتفاظ به لنفسك 

و أن تركز عىل املهام التي لديك .

الح�ب حول�ك يف كل مكان ، تعلّم كيف توّس�ع 
مفهومك له ، و س�تجد أن حياتك مليئة به . ال 
تتفاج�أ إذا كان ينقصك بع�ض الرتكيز اليوم ، 
علي�ك أن تفكر بعقلك باألش�ياء التي يف قلبك ، 
فكر بإبداع بالبدء بحياة تملؤها الرومانس�ية . 

دع زم�الءك و معارف�ك يصخب�ون و يمرحون 
ورّك�ز عىل نفس�ك. انتب�ه لصحت�ك بمزيد من 
العناي�ة كل األطعم�ة الصحّي�ة، ارشب الكثري 
م�ن املاء تمرن قليالً. و خذ بعض الوقت أيضا، 
لتهدئة مخك و لالسرتخاء. تكون مرهقاً فقط 

عندما ترتك نفسك عىل هواها .

ساعد من حولك ! املساهمة تكون طبيعية عادًة 
، لكّنه�ا مهمة لدرج�ة أكرب الي�وم. أنت تحاول 
متوت�راً أن تجمع كّل املعلومات التي أمامك قبل 
أن تق�وم ب�أي حرك�ة . بينما تك�ون الفطرة و 
العفوية محم�ودة . يف الحب انت ملك العواطف 
الجياشة فقط عليك ا توجهها بشكل مناسب .

لي�س الي�وم ه�و الوق�ت الح�رج. انطل�ق يف 
الخط�وط العريضة وس�رتّتب الحقائق الحقاً. 
بدالً م�ن أن تنش�غل بالنقد البّن�اء، قم بقفزة 
نوعي�ة ول�و باملب�ادئ األساس�ية و انظ�ر إىل 
النتائج اإليجابية. س�تجده هذا الطريق مرحاً 

أكثر بعد أن تدخله.

إنتبه إىل خالف�ات يف الرشاكة اليوم، لكن ترّقب 
الفرص أيضاً. تحت�اج إىل بعض التوازن، لكنك 
تجد ذلك صعباً. هل يمكن أن يكون السبب أّنك 
تحتاج لرمي بعض األمور القديمة وراء ظهرك 
؟ ال ت�دع امل�ايض يك�ون عقبة امام املس�تقبل 

الرشيك يساعدك يف اتخاذ قرار مهم اليوم .

اخ�رت طريق�ك و انطل�ق ب�ه. س�تحرز تقّدماً 
إيجابياً يف الطري�ق إىل األمام.رشكائك يف العمل 
س�يدعونك اىل قيادتهم ال ترتدد و كن واثقا من 
انك س�تون قادرا عىل القي�ام بمهامك الجديد ، 
ضع يف حسبانك أن الحياة تعطي حني ال تتوقع 

ذلك.

التوازن املمّي�ز يمكن أن يتطلّ�ب تغيرياً كبرياً. 
مس�اعدة اآلخرين أمر حسن، لكن عندما يؤثر 
ع�ىل أولوياتك الخاص�ة، فقد يك�ون آن األوان 

لتقليص تلك املساعدة.
يمكنك اس�تثناء ذلك يف مج�ال الحب ألن الحب 

عطاء بال مقابل .

ال تك�ن عطوف�اً بإف�راط، فقد يس�ميك الناس 
ممسحة أرجل! تفاد مشاريع مالية أو عالقات 

عمل اليوم .
ح�اول القي�ام بالنش�اطات واملحادث�ات التي 
تبني الثقة وتقّوي االرتباطات. الوقت مناس�ب 

لالتصال بالبيت.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

١ بلد يف امريكا الجنوبية
٢ حجر كريم o والدي

3 صوت الجرس o مرشوب شتوي 
o احد االقارب

انث�ى اح�د   o االناني�ة  4 صف�ات 
الطيور الليلية مبعثرة

٥ يعود o عكس يصحو مبعثرة

6 حيوان صحراوي o دافئ o حرف 
نصب

7 نصف ذاهبة o احرف ابجدية
8 رئيس رويس o نعم باالنجليزية

9 لونها اصفر ميعثرة o متشابهة
١٠ قديس مسيحي سوري

١ بلد يف اسيا
٢ للس�ؤال o عربية خال�دة o ثلثي 

شاي
3 يابسة o اقرأ o ارتوازي

4 مخرتع الكهرباء مبعثرة o جمع 
انتفاخ

٥ نقولها للحمار o مدينة س�ورية 

بالقرب من ادلب مبعثرة
6 عجوز بالعامية

7 برية o ثالثة احرف من نثتانس
 o نصف ابهم o 8 من اس�ماء النت

عملة اليابان
9 اوقاتنا o متشابهة

١٠ نصف عاصمة االرجنتني

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
مكونات الطبقه االوىل:

كوب حليب سائل
نص كوب سكر
نص كوب زيت

ملعقه بكينج بودر
بيضتان كبريه او ثالث صغار

نص ملعقه فانيليا
٢ مالعق كاكاو

٢كوب طحني
مكونات الطبقه الثانيه:

كوب جوز الهند
كوب حليب سائل

٢ مالعق سميد
٢ مالعق زبده

نص كوب سكر
مكونات الطبقه الثالثه:

علبه قشطه
نص كوب سكر
٢ مالعق كاكاو
٢ مالعق زبده

طريقة تحضري كيكة الباونتي
١. لتحض�ري الطبق�ه االوىل، يخل�ط البي�ض 
مع الس�كر والفانيليا ويض�اف اليه الحليب 
والزيت ويخلط نخلط الدقيق والبكينج بودر 

والكاكاو ثم نضيفه للخليط السابق.
٢. نصب�ه يف صيني�ه وندخله الف�رن ملدة 3٠ 

دقيقة.
3. نحظر الطبقه الثانيه ونخلط كل املكونات 
م�ع بعض ونضعه عىل النار ملدة ٥ دقائق ثم 

يوزع فوق الكيك ويدخل الثالجه ليربد.
4. نحظر الطبقه الثالثه ونخلط كل املكونات 
مع بعض ونضعه عىل النار ونحركه قليل ثم 
نصب�ه فوق الس�ابق ونوزعه ف�وق الطبقه 
الثانيه يدخل الثالجه اىل ان نستطيع تقطيعه 

يقطع ويقدم.

كيكة الباونتي

معلومات  عامة

فوائد البوكو
منبه ومدر للبول    .

مذيب ومخرج لحصوات الكىل   .
مطهر للمجاري البولية    .

طارد للغازات   .
منبه للرحم   .

مهديء العصاب الحوض    .
مخلص من فطريات وخمائر املهبل   .

منشط لعضالت الرحم عىل االنقباض     .
للدش املبيل ضد الفطريات والخمائر     .

االمراض التي يعالجها نبات البوكو :
امراض املجاري البولية    .

مشاكل الهضم    .
سلس الغائط     .

التهاب املثانة ومجرى البول عند النساء   .
الروماتيزم   .

الكولريا     .
آالم العضالت     .

مشكالت الربوستاتا   .

ذخرية إلسقاط الطائرات دون طيار
أمريكي�ة  رشك�ة  كش�فت 
لتصني�ع الذخائ�ر ع�ن نوعية 
جديدة من الرصاص املخصص 
الس�تهداف الطائرات من دون 
طيار التي تنتهك الخصوصية، 
وفق ما ذكر موقع »جيزمودو« 

اإللكرتوني. 
وقال املوقع إن رشكة »س�نيك 
ريف�ر« قام�ت بتصني�ع هذه 
لبن�ادق  املخصص�ة  الذخائ�ر 
الصي�د والقادرة عىل إس�قاط 

الطائ�رات الصغ�رية م�ن دون 
العلب�ة  أن  إىل  مش�رياً  طي�ار، 
الواحدة تحتوي عىل ١٢ طلقة. 
أن  الرشك�ة  موق�ع  يف  وج�اء 
موع�د القضاء ع�ىل الطائرات 
التي تنتهك األجواء الخاصة قد 
جاء، محذراً من قدرة الطائرات 
الصغ�رية م�ن دون طي�ار عىل 
خصوصي�ة  ع�ىل  التجس�س 
األف�راد، الس�يما يف ظ�ل ع�دم 

وجود قوانني تنظيمية لها.

الروس�ية  الفض�اء  وكال�ة  أعلن�ت 
»روس كوس�موس« عن تخطيطها 
إلنزال مركب�ة فضائية قرب القطب 
بحل�ول  القم�ر  لس�طح  الجنوب�ي 
ع�ام ٢٠٢٥، وذلك إلج�راء املزيد من 
الدراس�ات العلمية ع�ن جيولوجية 
القمر وصخوره، ع�ىل أن يتم إنزال 
رواد فض�اء ع�ىل س�طح القم�ر ىف 
رحل�ة تليه�ا ع�ام ٢٠٢9.وأش�ارت 
الوكال�ة إىل أن القائمني عىل صناعة 
الروس�ية  الفضائي�ة  الصواري�خ 

يدرس�ون إمكانية تحديث الصاروخ 
الرويس الثقيل م�ن طراز »أنغارا آي 
٥« لغ�رض حم�ل مركب�ة فضائي�ة 
ستهبط عىل س�طح القمر وستعود 
إىل األرض م�ع طاق�م رواد الفض�اء 
»روس  أوضح�ت  متنها.كم�ا  ع�ىل 
كوس�موس« أن املجموعة الروسية 
لألقمار الصناعية ستبلغ ١8١ قمرًا 
صناعًيا بحلول ع�ام ٢٠٢٥ مقارنة 
ب��١34 تعم�ل يف م�دارات مختلفة 

حول األرض يف الوقت الراهن.

روسيا ترسل رواد اىل القمرعام 2029

هجرة مجاعية ألحصنة البحر

من قصص العرب
من هنا وهناك

حسني الساعدي

»األذكياء«
• قال رجل من أهل الش�ام قدم�ت املدينة فقصدت منزل إبراهيم 
بن هرمة فإذا بنية له صغرية تلعب بالطني فقلت لها ما فعل أبوك 
قالت وفد إىل بعض األجواد فما لنا به علم منذ مدة ، فقلت انحري 
لنا ناقة فإنا أضيافك قالت والله ما عندنا قلت فش�اة قالت والله 
م�ا عندنا قلت فدجاج�ة قالت والله ما عندنا قل�ت فبيضة قالت 

والله ما عندنا قلت فباطل ما قال أبوك:
كم ناقة قد وجأت منحرها = بمستهل الشؤبوب أو جمل

قال�ت ف�ذاك الفعل من أب�ي هو ال�ذي أصارنا إىل أن لي�س عندنا 
يشء!

•  أراد رجٌل تطليق زوجته، فقيل: ما يسوؤك منها؟
قال: العاقل ال يهتك سرت زوجته.
فلما طلقها قيل له: لِ�َم طلقتها؟

قال ما يل و للكالم فيمن صارت أجنبية؟.

أظهرت صور جديد تك�رار ظاهرة الهجرة الجماعية ألحصنة البحر 
)الفظ( عىل شواطئ أالسكا، وذلك يعترب مؤرشا مبارشا عىل مخاطر 

التغيريات املناخية عىل املجتمعات الحيوانية.
وتش�كل الظاه�رة خط�راً عىل حي�اة أحصن�ة البحر بس�بب التغري 
املفاجئ يف بيئتها األصلية، ولم تعرف حتى اآلن أعدادها ولكنها تقدر 

باآلالف.
وقد حدثت الظاهرة س�ابقاً عدة مرات، ب�دأ توثيقها منذ عام ٢٠٠7 
عندم�ا وصلت مس�تويات ذوبان الجلي�د إىل أرقام قياس�ية مقارنة 

بالسنوات املاضية.
ورب�ط العلم�اء ظاهرة الهج�رة الجماعي�ة ألحصنة البحر بش�كل 
مب�ارش مع ذوب�ان الجليد يف القطب الش�مايل والناتج من االحتباس 

الحراري والتغري املناخي.

www.almustakbalpaper.net
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عـامـوي

افـقـي
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فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

نجيب حمفوظ والبنت البيضا
ات امض���اء

إنعام كجه جي 

مس���احة لل���رأي

وه�و ليس نجيًب�ا واحًدا، بل نجيب�ان محفوظ�ان. األول هو أديبنا ال�ذي تمر اليوم 
الذكرى التاس�عة لرحيله. والثاني هو الطبيب امل�ري، أيًضا، الذي كان علًما يف ميدانه، 
عال�ج داء الكولريا وتخص�ص يف أمراض النس�اء وتفوق يف حاالت ال�والدة املتعرسة. إن 
كثريين يعرفون الثاني. ولعل من املفيد التذكري بس�رية األول. نحن يف ش�تاء 1911، وقد 
فاجأ املخاض الس�يدة فاطمة مصطفى قشيش�ة. وكانت النساء يومها يلدن يف البيوت. 
لكن الوالدة تعرست فأخذها زوجها عبد العزيز إبراهيم إىل الدكتور نجيب محفوظ الذي 
كان طبيًبا يف القر العيني وأرشف عىل توليدها بالسالمة. ولشدة امتنانه، قرر األب أن 
يطلق عىل الطفل اس�ًما مركًبا: نجيب محفوظ. وتعرفون تتمة القصة. كرب الولد وصار 
روائًي�ا فًذا وح�از للعرب نوبلهم الوحي�دة يف األدب.عدت من مؤتم�ر القاهرة للرواية، يف 
الربيع املايض، بمجموعة من الروايات، بينها كتاب ظننته رواية لم أس�مع عنها لنجيب 
محف�وظ، . ثم قمت برتتيب غنيمتي فإذا بالكتاب ه�و مذكرات الدكتور نجيب محفوظ 
)1882 - 1974( أش�هر أطب�اء النس�اء وحاالت ال�والدة املتعرسة يف زمان�ه. وكانت قد 
صدرت بطبعة جديدة عن سلسلة مكتبة األرسة، بمقدمة لطه حسني. وفيها يقول عميد 
األدب العرب�ي: »هذا كت�اب ممتع أقىص غايات اإلمتاع. متع�ة كتاب عرف صاحبه كيف 
يكتبه. وقد قرأته مرتني وأغلب الظن أني س�أقِرؤه مرة ثالثة«. ال ينافس محفوظ األول 
محفوًظ�ا الثاني يف فنون الرسد األدبي. لكنه ال يقل عنه تجارب وإدهاًش�ا وخياالً. كيف 
ال تتفتح أرشعة الخيال أمام رجل شاءت له مهنته أن يشهد، آالف املرات وعىل مدى أكثر 
م�ن نصف قرن، معجزة الوالدة وأوجاعها التي رسعان ما تنقلب زغاريد؟ إن من يطالع 
مذكراته يتأكد من أنه لو سقط من سلّة الطب لتلقفته كفا الرواية واستبرشتا به. فمنذ 
س�ن العارشة، امتدت يده إىل مكتب�ة والده فلم يرتك كتاًبا إال وق�رأه. من ديوان املعري 
حت�ى أعداد »املقتط�ف«. فإذا لم يجد ما يطال�ع راح يفك ألغاز الن�رشات التجارية التي 
تأتي من الخارج عن أس�عار املحاصيل الزراعية. فقد كان األب كاتًبا لدى تجار القطن يف 
املنص�ورة. ورغم ضيق الحال، نجح الولد يف االلتحاق باملدرس�ة التوفيقية الثانوية، التي 
يقول إن طلبتها كانوا من األرُس ذوات اليس�ار. يف املدرس�ة، انتبه الش�يخ حامد موىس، 
م�درس اللغة العربية، إىل موهبة الطالب نجيب محفوظ يف مادة اإلنش�اء فش�جعه عىل 
الكتاب�ة. ومل�ا زارهم املفتش الش�يخ حمزة فتح الل�ه، ُدعي الطالب النبي�ه ليقف ويقرأ 
قص�ة من تأليفه. وملا انتهى س�أله عن اس�مه فق�ال: نجيب. وكان تعلي�ق املفتش بيًتا 
مرتج�اًل من الش�عر: »يا نجيًبا قد ف�زَت رأًيا وقوالً / فاز من يهت�دي إىل ما اهتديتا«. أي 
هداية؟ تبّس�م املدرس الش�يخ مه�دي ومال عىل أُذن الش�يخ حمزة وقال ل�ه إن التلميذ 
مسيحي. فرد املفتش: »أنا لم أقل يا نجيب بل قلت يا نجيًبا، وهذه نكرة غري مقصودة«. 
وضحك�وا جميًعا، أيام كانت الف�وارق تنتهي بضحكة. لكن األدب خرسه وفاز به الطب 
الذي أبىل فيه بالء حس�ًنا، وأس�بغوا عليه لقب »باش�ا« الذي لم يكن أنبل من »دكتور«. 
وحصل عىل وس�ام النيل عام 1919. ثم قلده جمال عبد النارص وسام االستحقاق. لكن 
التكريم األجمل جاء من مريضة س�ألته عن اس�م والدته ودعت ل�ه دعوة طيبة: »رح يا 
نجيب يا ابن مريم ربنا يجعل يف وجهك جوهرة ويف فمك س�ّكرة«. ويكتب يف مذكراته أن 
عيني�ه اغرورقتا بالدموع وح�رص، من يومها، عىل أن يكون طليق الوجه حلو اللس�ان 
يف مخاطب�ة الناس. مذكرات ُتق�رأ مثل رواية. فقد جيء له، أثن�اء الحرب العاملية األوىل، 
بس�يدة فرنس�ية تحتاج جراحة عاجلة. ومل�ا رشع بتخديرها بمزيج م�ن الكلوروفورم 
واألثري، سمعها تغني بالعربية وهي تحت البنج: »جننتيني يا بنت يا بيضا جننتيني...«. 
ثم اس�تفاقت وذهب إليها وهنأها عىل الس�المة، لكنها لم تفه�م كالمه بالعربية. وأمام 
حرية الجميع، تدخل زوجها، الذي كان دبلوماس�ًيا يف س�فارة بالده يف القاهرة، وقال إن 
مربيته�ا يف الطفولة كانت تونس�ية. ويبدو أنها كانت تغني له�ا طقطوقة املطرب زكي 
أفندي مراد، فاس�تقرت الكلمات يف عقلها الباطن. أليست هي األغنية نفسها التي أدتها 
فريوز فيما بعد: »يا ماريا يا مسوسحة القبطان والبحرية«... وعذًرا ألن الكتب الجميلة 

»تسوسحنا« من جرف لجرف.

تم�ر يف حياة االمم كما يف حي�اة الفرد لحظات يواجه 
فيه�ا الحقيق�ة دون مجامل�ة فالتناقض املس�تمر بني 
ق�درات العراق السياس�ية وعجزه�ا االقتصادي وأصبح 
السياس�يون أرسى األوض�اع االقتص��ادي�ة وضاق�ت 
وتركيزه�م  االقتصادي�ة  الضغ�وط  بس�بب  الخي�ارات 
ع�ىل وس�ائل وأس�اليب يف مواجهة التحديات واملش�اكل 
االقتصادية والسياسية الخارجية مدعوه لتغطية العجز 
يف امل�وارد االقتصادي�ة املحلية وتوف����ري ظروف دولية 
مناس�بة لتغطية العجز يف املوارد الذاتية وأن أية سياسة 
خارجية مهما كانت ناجحة س�وف تظل رهينة الضعف 
االقتص�ادي األس�ايس يف البني�ان العراق�ي والسياس�ة 
االقتصادية املتزنة تراعي احتياجات العاملني من ناحية 
وخطورة النمط االس�تهالكي من ناحية أخرى واالعتماد 
ع�ىل الكف�اءة االقتصادي�ة يف اإلدارة لتحقي�ق التغي�ري 
املطل�وب يف االتج�اه االقتص�ادي وطامل�ا ظ�ل الضعف 
االقتصادي فالنج����اح الس�يايس سيظل محدود االثر 
عقيم الفائدة وإذا كان إنشاء القطاع العام وت����وسعه 
ام�راً رضورياً والخطأ عند وضع ح�دود جامدة عىل دور 
القطاع الع�ام والخاص مما خلق جو م�ن عدم الثقة يف 
القط�اع الخاص ومن ال�روري االحتف�اظ بالخطوط 
الرئيس�ية للنظ���ام االقتص�����ادي القائ�م وتقوي�ة 
القط�اع الخ�اص وتخليص القط�اع العام م�ن اعباءه 
وتوف�ري مقوم�ات النج�اح له ومحاس�بته ع�ىل اإلنجاز 
االقتص�����ادي يف ضوء التكاليف والعوائد ومن املبالغة 
االعتقاد بان القطاع العام قادر عىل القيام بكافة االعباء 
االقتص����ادي�ة ومن الخطر ت�رك القطاع الخاص دون 
رقاب�ة ومن الروري التنبه إىل التخطي�����ط املركزي 
وليس أن يك�ون مجرد قوائم باملرشوعات االس�تثمارية 
دون مراعاة التكاليف االقتصادية والس�وق مرآة للهيكل 
االقتصادي فالبد من قرارات واعية لتطوير الحارض نحو 
أه�داف مس�تقبلي�����ة ومثالً قرار الياب�ان الدخول يف 
الصناع�ات اإللكرتوني�ة ليس قرار حدده الس�وق وإنما 
قرار اسرتاتيج����ي وضعه املخططون وبالتايل صنعت 
ماكن�ة اقتصادية لتس�هيل الوص�ول إىل ه�ذه االهداف 
كالتعلي�م والعالقات االقتصادي�ة م����ع الدول األخرى 
ويف كث�ري من االحوال النج�اح ال يتحق�ق بالكثرة وإنما 
الكف�اءة يف االختي��������ار والنظام االقتصادي األمثل 
يحت�اج إىل تخطيط اس�رتاتيجي ث�م التخطيط توجيهي 
يعتمد عىل السوق وقطاع عام وخاص يداران عىل أساس 
اقتصادي بحت فاملحنة االقتص�����ادية هي مسؤولية 

سياسية. 

ماجد الحسناوي

العجز االقتصادي

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


