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العراقي
رئيس مجلس االدارة
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صفحة 16

»نيتشه«

يجب على املرء

 أن ميوت أبّياً إذا لم يعد يستطيع 
أن يحيا أبّياً
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ص4حرب طاحنة داخل املسجد األقصى!

واشنطن للعبادي: اقطع العالقات مع إيران !
أوبـــامـــا يضغــط على الحكـــومـــة إلسقـــاط األســـد وإشــاعـة الفــوضى

     المستقبل العراقي / خاص

يس�عى البي�ت األبي�ض األميرك�ي إل�ى تكثيف 
الضغط على حكوم�ة رئيس مجلس الوزراء حيدر 
العبادي من أجل قطع عالقاتها مع إيران، وذلك من 
أجل إس�قاط نظام الرئيس الس�وري بشار األسد، 

وهو الحليج لكل من إيران وروسيا.
وأك�دت مص�ادر سياس�ية، أم�س الثالث�اء، أن 
العبادي تلقى أكثر من رسالة أميركية من أجل منع 
الطائرات الروس�ية القادمة عبر األجواء الروسية 

التحليق في األجواء العراقية.
وقال�ت المص�ادر، ف�ي حدي�ث ل�«المس�تقبل 
العراق�ي« أن�ه »لم يبق أم�ام س�وريا حليف يمده 
بالس�الح سوى روس�يا، وأن عدم س�ماح وصول 
السالح يعني إشاعة الفوضى في الشرق األوسط، 

وأن العراق سيكون في العاصفة«.

وأوضحت المصادر، أن »واش�نطن تضغط على 
العبادي من أجل إلغاء عالقته بإيران بشكل كامل«، 
الفت�ة إلى أن »ه�ذا ما طلبه الملك الس�عودي أثناء 

زيارته إلى البيت األبيض«.
وتابعت المصادر بالقول أن »العبادي حّتى هذه 
اللحظ�ة لم يرد على طلبات واش�نطن، وأنه يعرف 
جّي�داً المخططات األميركية«، لكنها قالت أيضاً أن 
»العبادي يس�عى إلى مس�ك العصا من الوسط في 

التوازنات اإلقليمية«.
ويواجه العبادي منذ تس�لّمه رئاسة الحكومة، 
ضغوطاً كبيرة من واشنطن.يذكر أن العراق وايران 
وقع�ا اتفاقات ومذكرات تفاهم ع�دة في مجاالت 
مختلف�ة أبرزه�ا الجوانب العس�كرية والصناعية 
والزراعي�ة والتجارية، فيما ت�م توقيع االتفاقيات 
ضمن اجتماعات موسعة للجنة العراقية - االيرانية 

المشتركة خالل األعوام الماضية.

كـلـمــة اخـيـرة مـع
كـاكـا مسعــود!

»داعــش« يــتــوعـد 
أمريكا: عائدون!

اإلقليم يرد عىل
 قرارغلق املواقع اإلباحية:

غري ملتزمون 222
ص3السـيـد السيستـــاين يـعـلـن اخلميــس املـقـبــل أول أيــام عـيــد األضـحــى املــبــارك

ص2القضـــاء حيقــق بمنــح أحــد املصــارف قـروضــا بمالييــن الـدوالرات دون ضامنـات

      بغداد / المستقبل العراقي

قدم�ت القنص�ل الفرنس�ية الفخرية 
ف�ي تركيا اس�تقالتها بعد اكتش�اف انها 
تبي�ع ق�وارب مطاطي�ة وس�ترات نجاة 
للمهاجرين الذين يحاول�ون عبور البحر 
الى اوروبا.واقيلت الفرنس�ية فرنس�واز 
اولكاي بعد بث تقرير تلفزيوني يظهرها 
تبي�ع هذه الم�واد من متج�ر تملكه في 

منتجع بودروم، جنوب غرب تركيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 

الفرنس�ية روم�ان ن�ادال ان »القنص�ل 
الفخري�ة ف�ي ب�ودروم، الت�ي اقيلت ليل 
الجمع�ة بع�د ب�ث تقري�ر لقناة فرنس�ا 
الثاني�ة قدم�ت اس�تقالتها إل�ى القنصل 
العام في اسطنبول«.وتم تصوير اولكاي 
الت�ي ش�غلت منص�ب القنص�ل الفخري 
من�ذ تش�رين االول 2014، س�را من قبل 
فريق التصوي�ر واعترفت في وقت الحق 

بافعالها.
وقال�ت انها اذا لم تق�م ببيع القوارب 
وس�ترات النجاة لالجئين اليائسين، فان 

شخصا آخر سيفعل ذلك.
وب�ودروم نقطة االنطالق الرئيس�ية 
آلالف الالجئي�ن الذي�ن، بع�د وصوله�م 
ال�ى تركي�ا، يقوم�ون برحل�ة محفوفة 
بالمخاطر نحو الج�زر اليونانية أمال في 

حياة افضل في اوروبا.
ويؤدي القناصل الفخريون واجباتهم 
ب�دون مقاب�ل، لكنه�م م�ن الموظفي�ن 
الحكوميين الذين يتمتعون بوضع خاص 
يتي�ح لهم العمل براتب. وهم ليس�وا من 

الطاقم الدبلوماسي.

      بغداد / المستقبل العراقي

يبدو أن العراق في طريقه لعودة 
ناجحة إلى س�وق السندات الدولية 
بع�د غياب اس�تمر تس�ع س�نوات 
لجم�ع مليارات الدوالرات بأس�عار 
فائ�دة مرتفع�ة ربم�ا ت�ؤدي إل�ى 
تدهور مش�اكله المالي�ة في المدى 

الطويل.
ونظم�ت بغداد عرض�ا ترويجيا 
الماض�ي  األس�بوع  للمس�تثمرين 

لسلس�لة م�ن إص�دارات الس�ندات 
الس�يادية الدوالرية الت�ي تأمل من 
خاللها أن تتمكن من تدبير ما يصل 

إلى ستة مليارات دوالر.
ويتعرض العراق لضغوط مالية 
بسبب الحرب على متشددي تنظيم 
داع�ش والتوت�رات بي�ن الحكومة 
كردس�تان  واقلي�م  المركزي�ة 
باإلضاف�ة إل�ى انخف�اض أس�عار 

النفط.
مؤسس�ة  خصص�ت  وع�ندم�ا 

 )-B( س�تاندرد ان�د بورز تصني�ف
االئتمان�ي للع�راق ه�ذا الش�هر أي 
ما يقل س�ت درج�ات عن التصنيف 
المؤسس�ة  قال�ت  االس�تثماري 
باألم�ن  المتعلق�ة  المخاط�ر  إن 
والمؤسس�ات في الع�راق من بين 
األعلى مس�توى بين كل الدول التي 
تتول�ى المؤسس�ة تصنيفها وعلى 
ق�دم المس�اواة مع مصر ويس�بق 

االثنان اليونان.
                 التفاصيل ص3

قنصل فرنسا يف تركيا تبيع »قوارب املوت« للمهاجرين اخلليـج يدخـل حرب »السنـدات« مـع العـراق
الحكومة أجبرتها على االستقالة بإمكانه التعافي من األزمة االقتصادية
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وزير اخلارجية يشدد عىل رضورة افتتاح السفارة العامنّية يف بغداد
      بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، 
أمس الثالثاء، على ضرورة تجاوز التفرج 
واتخاذ خطوات جّدية في سوريا واليمن 
وليبي�ا، فيما ش�دد على ض�رورة افتتاح 

السفارة الُعمانّية في بغداد.
وقال مكتب الجعفري في بيان تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه ان 
»وزير الخارجية إبراهيم الجعفرّي التقى 

بنظيره الُعمانّي يوسف بن علوي بن عبد 
الله«، مبين�ا ان »الجانبين بحثا العالقات 
بي�ن البلدين، وُس�ُبل االرتق�اء بها فضال 
رات السياس�ّية، واألمنّية في  عن التط�وُّ
المنطقة«. واكد الجعفري بحسب البيان، 
ان »العراق فتح قلبه كشعب لكلِّ ُشُعوب 
المنطق�ة، وهو ُمنفِتح على جميع الدول 
العربّية«، مش�ددا عل�ى »أهّمي�ّة تجاوز 
ج واتخاذ خطوات جّدية وفاعلة في  التفرُّ

سوريا، واليمن، وليبيا، وغيرها«.

ودع�ا الجعف�ري ال�دول العربّية إلى 
»ض�رورة حلِّ ه�ذه األزم�ات من خالل 
ت�رك الُخُصومات م�ع الحكومات، وعدم 
منه�ا  يس�تفيد  جانبّي�ة  مع�ارك  فت�ح 
اإلرهاب«، مطالب�ا جامعة الدول العربّية 
ب�«التحرك في الفض�اء العربيِّ كل�ِّه من 

دون استثناء«.
ر بأجيال  وتابع أنَّ »اإلرهاب بدأ يتطوُّ
جديدة من القاعدة إلى النصرة، وداعش، 
وقد ينجب أجياالً أشدَّ قسوة، ووحشّية«. 

واثنى الجعفري على »سياسة الوسطّية 
التي تنتهجها ُعمان«، ُمعتبراً أنَّ »لمسقط 
مكانة تتجاوز أرضها، وهذا رصيد للعرب 
جميعاً«. وش�دد عل�ى ض�رورة »افتتاح 

السفارة الُعمانّية في بغداد«.
م�ن جهت�ه، اش�اد وزي�ر الخارجّية 
الُعمانّي يوس�ف ب�ن علوي ب�ن عبد الله 
الوس�طّية،  ب�«سياس�ة  البي�ان،  خ�الل 
واالنفت�اح الت�ي تتبناه�ا الدبلوماس�ّية 
العراقّية«، ُمعتبراً أنها »من الُمش�تَركات 

بين البلدين الشقيقين«.
واك�د »تطاُب�ق وجه�ات النظ�ر بين 
البلدين الش�قيقين تجاه عدد من قضايا 
لعم�ل  العراقّي�ة  والرؤي�ة  المنطق�ة، 

الجامعة العربّية«.
إبراهي�م  الخارجي�ة  وزي�ر  وافتت�ح 
الجعف�ري، ف�ي 9 ش�باط 2015، مبن�ى 
السفارة العراقية في مسقط، فيما أعرب 
ع�ن امله بتط�ور العالق�ات الثنائية بين 

البلدين على مختلف الصعد.
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رئيس الربملان لسفريي امريكا وفرنسا: 
العراق بحاجة ملزيد من الدعم 

اإلقليم يرد عىل قرار غلق املواقع اإلباحية: 
غري ملتزمون

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب همام حمودي، 
أمس الثالثاء، أن البرلم�ان يعتزم اتخاذ مجموعة قرارات 
الذي�ن يتطاول�ون  المجل�س  وإج�راءات تم�س أعض�اء 
ب�«اإلس�اءة« للمؤسس�ة التش�ريعية، مبين�ا أن رئاس�ة 
المجل�س »لن تس�مح أن يك�ون البرلمان منبرا للتش�هير 

بأعضائه دون أدلة«.
وق�ال حم�ودي عقب ترؤس�ه اجتماعاً للجن�ة مدونة 
السلوك النيابي في بيان تلقت »المستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »رئاس�ة مجلس الن�واب تعتزم اتخ�اذ مجموعة 
ق�رارات وإج�راءات تم�س أعض�اء مجلس الن�واب الذين 
يتطاولون باإلس�اءة ضد المؤسسة التشريعية وأعضائها 

دون تقديم أدلة ووثائق تؤكد صحة تصريحاتهم«.
وأضاف حمودي، »لن نسمح بأن يكون البرلمان منبراً 
للتش�كيك والتش�هير بمجلس النواب وأعضائه وإضعاف 
ثق�ة الجماهير فيه«، مبينا أن »ه�ذه الخطوة تأتي ضمن 
مجموع�ة إج�راءات س�تتضمنها مدون�ة ضبط الس�لوك 
النيابي والتي ستلزم فيها عضو البرلمان بعدم اإلدالء بأية 
تصريحات تساهم في خلق فجوة بين المجلس والمواطن 
وإضعاف الدور الرقابي والتش�ريعي للمجلس والتش�كيك 
بمصداقيت�ه دون تقدي�م أدل�ة ووثائق«.يذك�ر أن رئي�س 
مجل�س النواب س�ليم الجب�وري أكد في وقت س�ابق، أن 
البرلمان سيلزم النواب بعدم الخروج بمؤتمرات واإلساءة 
فيها الى بعض النواب أو رئاس�ة البرلمان من دون تقديم 

وثائق وأدلة تثبت صحة كالمهم.

محودي: لن نسمح أن يكون 
الربملان منربًا للتشهري 

    بغداد / المستقبل العراقي

ابل�غ رئي�س مجل�س الن�واب 
س�ليم الجبوري، سفيري الواليات 
المتحدة االمريكية، ودولة فرنس�ا 
بحاجة العراق لمزيد للدعم الدولي 
في حربه التي يخوضها ضد تنظيم 

داعش اإلرهابي.
وذكر بي�ان صادر عن رئاس�ة 
المجلس أمس الثالثاء ان الجبوري 
الرس�مي، ام�س  التق�ى بمكتب�ه 
االثني�ن، الس�فير االمريك�ي لدى 

العراق السيد ستيوارت جونز.
وأضاف انه ج�رى خالل اللقاء 

المش�هد  مس�تجدات  اس�تعراض 
تط�ورات  ومناقش�ة  السياس�ي 
الحرب ضد تنظيم داعش االرهابي 
وسبل التنسيق مع التحالف الدولي 
الدام�ة الزخ�م وحس�م المعركة، 
الوالي�ات  دور  س�يادته  وثم�ن 
المتح�دة الداع�م للع�راق مؤك�دا 
اهمي�ة تعزيز الدعم الدولي للعراق 
خالل المرحلة الحالية وعلى كافة 

الُصُعد.
من جانب اخر التقى الجبوري 
ايضا بمكتبه الخاص مس�اء امس 
م�ارك باريتي س�فير فرنس�ا لدى 

العراق، بحسب البيان.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النقل والمواصالت في حكومة اقليم كوردس�تان، عن 
انها لن تلتزم بقرار اغالق المواقع االباحية الذي صدر عن مجلس النواب 
العراقي.وق�ال المتحدث باس�م ال�وزارة اميد محمد صال�ح في تصريح 
لموق�ع االتحاد الوطني، ان قرار مجلس النواب باغالق المواقع االباحية 
ال يش�مل اقلي�م كوردس�تان، مبينا ان وزارت�ه تلتزم بقواني�ن وقرارات 
برلمان وحكومة االقليم بش�أن هذه المس�ائل.واضاف انه س�يكون من 
الصعوبة لوزارة المواصالت العراقية ان تقوم بتطبيق هذا القرار بس�بب 
العدد الكبير من المواقع االباحية التي من الصعب السيطرة عليها، مشيرا 
الى انه حتى اذا وضعت الوزارة ذلك القرار موضع التطبيق س�يكون ذلك 
ش�كليا ولن تستطيع ايقافها جميعا.واوضح ان االقليم سبق وان صادق 
عل�ى مث�ل هذا القرار، اال انه تم حظر كلمة )sex( فقط من قبل ش�ركات 
االنترن�ت العاملة في االقلي�م لمنع فتح المواقع الت�ي تحتوي على هذه 
الكلمة.واستدرك ان الكليات الطبية سارعت باالعتراض الن لها العديد من 
الدروس العلمية التي تحتوي على الكلمة المذكورة وتحتاج الى االنترنت 

في الحصول على المعلومات بشأنها لذلك تم الغاء القرار المذكور.

جملس الوزراء يوافق عىل سحب القوانني املرسلة 
من قبل احلكومة السابقة

      بغداد / المستقبل العراقي

وافق مجل�س الوزراء، أمس الثالثاء، على 
سحب مشاريع القوانين المرسلة الى مجلس 
النواب من قبل الحكومة الس�ابقة، فيما قرر 
دعم ٨٠% من الكلفة الكلية لبذور محصولي 

الحنطة والشعير.
وقال المجلس في بيان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »مجل�س الوزراء 
قرر في جلس�ته ال��36 التي عق�دت، اليوم، 
برئاس�ة حيدر العبادي على س�حب مشاريع 
القوانين المرسلة الى مجلس النواب من قبل 
الحكومة السابقة، لغرض مراجعتها«. يذكر 
أن الحكومة الس�ابقة أرس�لت عدة مشاريع 
قواني�ن ال�ى البرلم�ان ف�ي دورته الس�ابقة 
والحالي�ة، والعدي�د منه�ا ما ي�زال عالقاً في 
الخالف�ات  بس�بب  الن�واب  مجل�س  أروق�ة 

السياس�ية حياله�ا. وأض�اف، أن »المجل�س 
باعتم�اد  الزراع�ة  أيض�ا قي�ام وزارة  ق�رر 
الدعم بنس�بة ٨٠% من الكلف�ة الكلية لبذور 

محصولي الحنطة والشعير«.
يش�ار ال�ى أن معظ�م مزارع�ي الحنط�ة 

والش�عير ف�ي الع�راق، كثي�را م�ا تظاهروا 
احتجاج�اً عل�ى قل�ة دعم����ه�م م�ن قبل 
الحكومة، داعين الى دعمهم من اجل تحقيق 
المحصولي�ن  هذي�ن  م�ن  الذات�ي  االكتف�اء 

المهمين في العراق. 

القضاء حيقق بمنح أحد املصارف قروضًا
 بماليني الدوالرات دون ضامنات

      بغداد / المستقبل العراقي

كشفت المحكمة المتخصصة بدعاوى 
والجريم�ة  االم�وال  وغس�يل  النزاه�ة 
االقتصادية في بغداد، أم�س الثالثاء، عن 
من�ح اح�د المص�ارف الرس�مية قروضا 
بماليي�ن الدوالرات إلى ش�ركات من دون 
ضمان�ات، الفت�ة إلى انه ت�م فتح دعاوى 
بح�ق الموظفي�ن المتواطئي�ن ف�ي هذه 
تحقي�ق غس�يل  قاض�ي  الجريمة.وق�ال 
االموال والجريمة االقتصادية إياد محسن 

ضم�د ف�ي بي�ان نش�ره موقع الس�لطة 
القضائي�ة، إن »المحكم�ة تلق�ت إخب�اراً 
عن منح احد المصارف الرس�مية المهمة 
قروضاً بماليي�ن الدوالرات إلى ش�ركات 
م�ن دون ضمانات«.واض�اف ضم�د، أنه 
»تم التعامل مع اإلخبار بجدية، ألنه يمس 
النظام االقتصادي والمالي والمصرفي في 
العراق«، مش�يرا الى ان »اغلب المعلومات 

الواردة بشأن ذلك كانت صحيحة«.
أن تنط�وي  وتاب�ع »انن�ا ال نس�تبعد 
المبال�غ على جرائم غس�يل اموال، وربما 

ت�م تهريبه�ا إلى خ�ارج الع�راق ولم يجر 
تنفيذ اي مشروع تم االتفاق عليه بموجب 

اضبارة القرض«.
يشار الى ان محكمة النزاهة والجريمة 
االقتصادي�ة وغس�يل األموال ف�ي بغداد، 
اعلن�ت ام�س االثني�ن )14 ايل�ول 2015( 
ع�ن وجود 53 ملف فس�اد مال�ي وإداري 
تتعلق بوزارة المالية، وف������يما أكدت 
أن بعض المتهمي�ن فيها بدرجات رفيعة، 
ش�ددت عل�ى أن التحقيق ف�ي أغلبها بلغ 

مراحل متقدمة.

كلمة اخرية مع كاكا مسعود!
     التحليل السياسي /غانم عريبي

 
قب�ل ان اتحدث ال�ى الرجل ع�ن اصراره 
التمس�ك برئاسة االقليم بودي ان اذكر السيد 
مسعود بارزاني ان حديثه عن الوالية الثالثة 
كان اش�د م�ن حدي�ث اي مس�ؤول او رئيس 
كتل�ة او قي�ادي عربي في التحال�ف الوطني 
وان التمسك بالوالية لس�نتين اخريتين دليل 
ان المس�الة م�ع المالكي كان�ت خالفا ليس 
اال ول�م تك�ن خالفا ف�ي المب�ادىء الوطنية 
ول�و قال بارزاني غير ذل�ك فان االصرار على 

السنتين سيبطل مفعول كالمه السابق!.
كن�ت اظ�ن ان الرجل م�اض ف�ي تحديد 
والي�ة اي رئي�س وزراء في الع�راق انطالقا 
م�ن الثوابت الوطنية ورغب�ة عارمة بتحديد 
والي�ة الرئي�س وكن�ت اعتق�د ان بارزان�ي 
ش�ريك حقيقي في بناء الع�راق الديمقراطي 
الجديد لكنه لالس�ف يكش�ف يوم�ا بعد يوم 
ان ال�كالم ش�يء واالصرار عل�ى » االمنيات 
والرغبات الشخصية والعش�ائرية والحزبية 
والتوريث« شيء اخر!. اخر المعلومات تقول 
ان الرئيس البارزاني اليريد تس�ليم الس�لطة 
السياس�ية وادارة االقلي�م الي مرش�ح م�ن 
السياس�ية والثورية  الق�وى والش�خصيات 
الكردية النه اليس�تطيع ان يرى نفس�ه غير 
ماي�راه االن باعتباره الرئيس واليس�تطيع 
ان يمرر ش�يئا لغيره ويقبله رئيس�ا لالقليم 
العتقاده ان الكرس�ي السياس�ي في االقليم 

كرس�ي بابوي الينتهي امده اال بنهاية 
البابا نفسه!.

اذن اي�ن ذهب�ت الوثائ�ق النضالية 
الكردي�ة التي تس�المت عليه�ا القوى 
االتفاق�ات  اضح�ت  واي�ن  الثوري�ة 
السياس�ية بين قادة الحرك�ة الكردية 
حي�ث تؤك�د عل�ى الض�رورة الوطنية 

القصوى التي تنطوي عليها اتفاقات التداول 
للديمقراطي�ة  ضمان�ا  للس�لطة  الس�لمي 
الش�رعية  الحكوم�ات  تش�كيل  وانس�يابية 
ولضمان استمرار مشروع التنمية واالقتصاد 
الوطن�ي القائ�م عل�ى االنفت�اح والتعددي�ة 

واالنجاز السريع.
ف�ي المعلوم�ات ان هنالك خالفا ش�ديدا 
عل�ى م�ن يتول�ى الرئاس�ة داخ�ل عش�يرة 
بارزان�ي نفس�ه فه�م مختلف�ون ج�دا على 
تحدي�د م�ن يتولى الرئاس�ة في ظ�ل تنامي 
الش�عور القوم�ي الع�ام ال�ذي يتح�رك على 
اس�اس مج�يء ش�خصية قومي�ة حقيقي�ة 

تتجاوز العش�يرة الى االم�ة الكردية الواحدة 
وهي س�مات اليصلح لها الوريث »الشرعي« 

للبارزاني نجله مسرور.
المعلوم�ات تق�ول ان العش�يرة التوافق 
على مسرور ان يتولى الرئاسة السباب منها 
عدم كفاية القدرة واالهلية الش�خصية على 
ادارة الدولة ووجود خصوم حقيقيين له في 
العش�يرة ينازعونه الملك والكفاءة والقدرة 
الكردي�ة  المحافظ�ات  ش�ؤون  ادارة  عل�ى 
الثالث واالهم المعرفة باس�لوبه السياس�ي 
ال�ذي يميل ال�ى التفرد بالقرار ب�دل الرجوع 
ال�ى المؤسس�ة السياس�ية الوطني�ة العامة 
في الحركة الكردية او الرجوع الى مؤسس�ة 

العش�يرة البارزاني�ة. المس�الة االخرى التي 
تقف عقبة ف�ي الطريق الخالف الواضح بين 

مسرور ونجيرفان بارزاني رئيس الوزراء!.
االوساط السياس�ية الكردية والمتابعون 
للش�ان الك�ردي يقول�ون ف�ي ح�ال مجيء 
مس�رور رئيسا فان اول قرار يتخذه مسرور 
اقالة الحكومة وترحيل نجيرفان الى التقاعد 
في بيته المني�ف باربيل والمجيء برجل اخر 
ليكون رئيسا للحكومة وبارزاني االب اليريد 
الرحيل من الرئاس�ة تفاديا الش�كال الخالف 
بين النج�ل وزوج االخت والوريث الش�رعي 
البيه ادريس بارزاني ش�قيق الس�يد مسعود 
بارزاني!. ان اتساع شقة الخالف بين الرئيس 

وعشيرته بشان تحديد من يتولى الخالفة بعد 
بارزاني دفع ببارزان�ي الى تمديد امد الحوار 
الوطن�ي الكردي الع�ام بغية اعط�اء المزيد 
من الوقت للعش�يرة البارزاني�ة االتفاق على 
رئيس بعين�ه. بارزاني م�ن مصلحته تاجيل 
الب�ت بالرئي�س او الطلب بالتمدي�د من اجل 
اعطاء المزيد من الوق�ت للنجل وزوج البنت 
رئيس الوزراء التفاهم على المرحلة المقبلة 
ف�ي االقليم لكن يبدو ان مس�رور ونجيرفان 
بارزاني غير متفقين على الية لحسم الخالف 
بالنظ�ر للتباي�ن الش�ديد بي�ن الرجلي�ن في 
مختل�ف المس�ائل الخاصة ب�ادارة الوزارات 
والمؤسس�ات والملفات االمنية والسياسية 

واالقتصادية س�يما وان الرجلين لديهما باع 
طوي�ل في االس�تثمار وجني االم�وال وبناء 
الترس�انات المالي�ة الكبي�رة داخ�ل وخارج 
االقلي�م. الرئيس بارزاني في وضع سياس�ي 
وعشائري واسري اليحسد عليه وليس بالهين 
خ�روج الق�وى الوطني�ة والبرلم�ان وكتله 
النيابي�ة في االقلي�م بنتائ�ج حقيقية تعطي 
امال ما باالنفراج الن كل المعالم والتوجهات 
وال�كالم الس�ري والعلني في االقليم يؤش�ر 
عل�ى اس�تمرار الن�زوع الى التمديد لس�نتين 
مع اس�تمرار نزوح القوى الكردية الى اقرار 
نهاية ام�د البارزان�ي والتصويت على رئيس 
جديد لالم�ة الكردية في الع�راق!. مايهمني 

في الحقيقة كالم بارزاني الذي سبق تشكيل 
الحكوم�ة العراقي�ة الحالية الخاص بس�وء 
خي�ار الوالية الثالث�ة للمالكي م�ع انني ضد 
التمديد والتجديد والوالية الثالثة.يعني لماذا 
كل ه�ذا ال�كالم ال�ذي اصبح س�مة بارزانية 
قب�ل الطل�ب بالتمدي�د لس�نتين وان�ت االن 
تشغل االوساط السياسية وجهد البيشمركه 
واالوضاع االس�تثنائية التي يم�ر بها االقليم 
والعراق بش�كل عام بس�بب داعش باالصرار 
على واليتك لس�نتين مع ان هنالك رجاال في 
االم�ة الكردي�ة العراقي�ة لديه�م كل الخبرة 
والكفاءة واالهلية لتولي هذا المنصب ومنهم 
نوش�يروان مصطفى وبره�م صالح وحتى 
السيدة حرم رئيس الجمهورية السابق جالل 

طالباني السيدة هيروخان احمد؟.
ما السر في ان تشغل الراي العام الكردي 
وتعطل الدس�تور والتواف�ق الوطني الكردي 
المحل�ي به�ذه القضي�ة وان�ت من اش�كلت 
عل�ى المالكي اصراره على الترش�ح والبقاء 
في موق�ع المرش�ح االول لرئاس�ة الوزراء 
العراقي�ة وان�ت م�ن كنت تقف ف�ي صفوف 
رجال الحركة الوطني�ة العراقية من موقعك 
كزعيم للتحالف الكردستاني وتحرض وتقف 

في مواجهة مرشح دولة القانون؟!.
ه�ذا االص�رار افق�د ويفق�د اي رئيس او 
مس�ؤول او مرش�ح او زعيم وطن�ي مكانته 
الوطني�ة وس�معته ومصداقيته بي�ن الناس 
حتى ل�وكان الحلم القوم�ي مرتبطا به!. الم 
يك�ن الحل�م القوم�ي الصيني مرتبط�ا بماو 
س�ي تونغ ف�ي الس�تينات م�ن القرن 
الماضي ث�م انهارت جماعة الخمس�ة 
وم�ن بينه�م زوج�ة م�او فانه�ارت 
وطنية الخمس�ة واهتزت س�معة ماو 
لكن الوطنية الصينية ل�م تهتز.. لماذا 
ترب�ط الحلم القومي واس�تمراره في 
الزم�ن وف�ي الدولة وفي التط�ور ومواجهة 
التحديات المختلفة بش�خصك م�ع انك تعلم 
ان في الشعب الكردي قيادات كفوءة ولديها 
روح بارزان�ي االب ومحم�ود الحفيد ولديها 
تطلع�ات التقل عن تطلعاتك ان لم تكن اقوى 
منها واش�ف وانظف؟!. ما اتمناه ان اليكون 
اصرارك على الس�نتين مقدمة لضياع تاريخ 
طوي�ل ب�دا ببارزان�ي االب وس�ينتهي عن�د 
اعتاب التوس�ل بما تبقى من والية يبدو انها 
التاتي الي�ك بالهين وس�تذهب منك والتبقى 
اال الحس�رات ونس�يان ش�عبك لتاري�خ ابيك 

وشهداء اسرتك!.

      بغداد / المستقبل العراقي

نشر تنظيم “داعش” مقطع فيديو جديدا هدد فيه بشن 
هجمات ضد الواليات المتحدة غرار هجمات ال�حادي عشر 
من سبتمبر، حسبما ذكرت وكالة أنباء “كاما” األفغانية. 

وف�ي مقطع الفيدي�و - ال�ذي تبلغ مدت�ه 10 دقائق - 
يزع�م التنظيم بأنهم عائدون إل�ى أمريكا ، وحذر الواليات 
المتحدة من تكرار هجمات الحادي عش�ر من سبتمبر التي 
أس�فرت عن مقتل حوالي 3 آالف شخصا.  وتفيد الرسالة 
التي ظهرت في مقطع الفيديو الذى يتزامن مع الذكرى ال� 
14 لهذه الهجمات “س�نكرر أحداث 11 س�بتمبر وسنرسل 
س�يارات مليئة بالمتفجرات واالنتحاريين”. يش�ار إلى أن 
ش�بكة تنظيم القاعدة ش�نت 4 هجمات منسقة استهدفت 
مركز التجارة العالمي في نيويورك بطائرات مخطوفة في 

11 سبتمبر 2001. 

»داعش« يتوعد أمريكا: عائدون!

هناك خالف شديد علـــى من يتــــولى الرئاســــة داخل عشيـــــرة بـــــارزانــــي
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مكتب المرجع الديني االعلى الس�يد 
علي السيستاني، عن تحديد يوم الخميس 24 

من ايلول الجاري اول ايام عيد االضحى.
وحددت الس�عودي����ة اليوم نفسه اول 

ايام العيد.
وذك�ر بي�ان لمكتب الس�يد السيس�تاني 
“الي�وم الثالثاء ه�و اول ايام غرة ش�هر ذي 
الحجة، على ان يكون العاش�ر من ذي الحجة 
اول ايام عي�د االضحى المصادف 24 الجاري 

يوم الخميس«.

السيد السيستاين يعلن اخلميس املقبل أول أيام عيد األضحى املبارك

      المستقبل العراقي/عادل الالمي

رجح�ت اللجنة المالي�ة النيابية 
وص�ول موازن�ة  2016  البرلم�ان 
الشهر المقبل لمناقشتها وإقرارها, 
وبينما ألمحت إلى »استمرار األزمة 
المالية« بالعراق العام المقبل, بينت 
أن قيمته�ا س�تبلغ 60 مليار دوالر 
ف�ي حال تصدي�ر 4 ماليي�ن برميل 

نفط يوميا.
وزارة  قدم�ت  ذل�ك,  بم�وازاة 
المالي�ة، أم�س الثالث�اء، مس�ودة 
قان�ون موازن�ة 2016 إل�ى مجلس 

الوزراء.
وقال عض�و اللجن�ة المالية في 
مجلس النواب هيث�م الجبوري ، إن 
»وزارة المالية احتسبت سعر برميل 
النفط التخمين�ي في الموازنة على 
أساس 60 دوالراً«، مبيناً أن »اللجنة 
س�ترفض ذل�ك الس�عر التخمين�ي 
وتحتسب سعر 40 دوالراً بدالً منه«. 
وأش�ار الجب�وري، إل�ى أن »الحجم 
الكل�ي للموازنة س�يكون 60 مليار 
دوالر ف�ي حال وص�ل إنتاج العراق 
من النفط إل�ى أربعة ماليين برميل 
يومي�اً«، الفتاً إلى أن »ذلك س�يدعو 
التش�غيلية  الموازن�ة  إل�ى ضغ�ط 
بش�كل كبي�ر وعالج س�لم الرواتب 

ورواتب الرئاسات الثالث«.
وأكد الجبوري، أن »موازنة العام 
موازن�ة  س�تكون   ،2016 المقب�ل 
ض�رورة دون موازن�ة اس�تثمارية 
أو موازن�ة ترفيهي�ة أو ضياف�ة أو 

إيف�اد«، مرجح�اً أن »يواجه العراق 
أزم�ة مالي�ة أكب�ر م�ن تل�ك الت�ي 
يواجهه�ا اآلن«، عازياً الس�بب إلى 
»خل�و موازن�ة الع�ام المقب�ل من 
األم�وال الداخلي�ة متمثلة بقروض 
الخزينة«. وكان المستشار  سندات 

االقتص�ادي لرئي�س الحكومة عد، 
في )24 آب 2015(، هبوط أس�عار 
النف�ط العالمي�ة لح�دود األربعين 
دوالراً يش�كل مبع�ث »قل�ق كبير« 
للع�راق، وفي حين بّي�ن أن معالجة 
ذلك ينبغ�ي أن تتم  بضغط النفقات 

واالقتراض إلقامة مشاريع منتجة، 
أك�د عل�ى ض�رورة دع�م وإس�ناد 
القطاع الخاص من خالل تشريعات 
قانونية وإجراءات تسهل معامالته. 
وكانت تقارير صحفية تحدثت عن، 
تراج�ع الخ�ام األميرك�ي ع�ن 40 

دوالراً للبرمي�ل، للم�رة األولى منذ 
األزم�ة المالية ع�ام 2009، بعد أن 
وصل إلى قراب�ة 120 دوالراً صيف 

العام 2014 المنصرم.
وس�بق أن حذرت اللجنة المالية 
النيابي�ة، في )ال��22 من آب 2015 

الحالي(، من مغبة انهيار االقتصاد 
تراج�ع  احتم�ال  نتيج�ة  العراق�ي 

أسعار النفط العالمية.
بدوره�ا, أعلن�ت وزارة المالية، 
عن تقديمها مسودة قانون موازنة 
2016 إل�ى مجلس ال�وزراء، وفيما 

أك�دت أهمي�ة الش�فافية وااللتزام 
القانوني�ة  الزمني�ة  بالتوقيت�ات 
والدستورية في إقرارها، أشارت إلى 
أن صياغ�ة الموازنة تمت بناء على 
خف�ض النفقات العام�ة ومكافحة 
اله�در والتبذير في إي�رادات الدولة 
وتنويع مص�ادر الدخل الوطني في 

البالد.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، 
الع�راق  دس�تور  م�ع  »انس�جاما 
وتوجه�ات الحكوم�ة قدمت وزارة 
المالية في 14 أيلول 2015، مسودة 
قانون الموازنة إلى مجلس الوزراء 
لبحثها ومناقش�تها قبل رفعها إلى 

مجلس النواب«.
وأكدت الوزارة »أهمية الشفافية 
الزمني�ة  بالتوقيت�ات  وااللت�زام 
الفت�ة  والدس�تورية«،  القانوني�ة 
إل�ى أن »صياغ�ة وإع�داد موازن�ة 
2016 تم�ت عل�ى ض�وء معطيات 
النفق�ات  الواق�ع وخف�ض  األم�ر 
العام�ة ومكافح�ة اله�در والتبذير 
في إي�رادات الدولة وتنويع مصادر 

الدخل الوطني في البالد«.
ويمث�ل انخفاض أس�عار النفط 
مشكلة كبيرة بالنسبة العراق، الذي 
يعتم�د عل�ى عائدات النفط بش�كل 
أساس�ي كمصدر للدخل في الوقت 
ال�ذي يواج�ه في�ه تحدي�ات كبيرة 
داخلي�ة تتمث�ل بقتال�ه م�ع تنظيم 
»داع�ش« وضرورة توفي�ر األموال 
التي  الالزم�ة للخدمات األساس�ية 

يعاني من نقص كبير فيها.

موازنة  2016 تصل إىل احلكومة.. واملالية  الربملانية يائسة: ال حتل »األزمة«
مبلغها 60 مليار دوالر في حال تصدير 4 ماليين برميل نفط 

      المستقبل العراقي/ نهاد فالح

نحو ثالثة أالف إرهابي ينتمون ل�«داعش 
» قتلوا في معارك تحرير قضاء بيجي, شمال 
صالح الدين, منذ بدء العمليات العسكرية قبل 
نحو عام, بحسب قادة في الحشد الشعبي.    

وفيما كشف الحشد الشعبي عن جنسيات 
غالبية عناصر »داعش« في القضاء المذكور, 
أش�ار إل�ى أن »األس�يويين منه�م, مهيأي�ن 
لتفجير أنفس�هم في أي وق�ت إليقاف التقدم 
العس�كري, مبينا أن »هجم�ات )داعش( في 
بيجي تأتي لمشاغلة القوات األمنية المرابطة 

هناك.      
العملي�ات  قي�ادة  قال�ت  ذل�ك,  بم�وازاة 
المش�تركة، أن طائ�رات F16 قصفت مواقع 
وجسرا في الحويجة لقطع امدادات »داعش« 
مس�اء أم�س األول االثني�ن ، فيم�ا أكدت ان 
التنظي�م غ�ادر القض�اء باتج�اه الش�رقاط 

والموصل.
وقاَل الناطُق باس�ِم الحش�ِد النائب احمد 
األس�دي, إِنَّ »نح�َو ثالثِة آالِف داعش�ي ُقِتلوا 
منذ بدِء العملياِت العس�كريِة في قضاِء بيجي 
شماَل تكريت العاَم الماضي، مبيناً أَن من بين 
القتل�ى أعداٌد كبي�رٌة من قي�اداِت داعش وما 

ُتسمى بقواِت النخبة.
وأضاَف األسدي، أَنَّ األياَم المقبلَة ستشهُد 
تغييراٍت في س�تراتجيِة المعركِة مع التنظيِم 
اإلرهابي في اطراِف بيجي ومحيِطها، مؤكداً 
حس�َم المع�ارِك ف�ي جمي�ِع المح�اور، وما 
تبقى بع�ُض الجي�وِب التي ُتحاوُل مش�اغلَة 

القطعات.
ومضى االسدي بالقول,  إن »قوات النخبة 
التابعة لداعش تقاتل منذ 5 اش�هر في قضاء 
بيج�ي«، مبين�ا لن�ه »ف�ي كل اس�بوع يقت�ل 
العش�رات منهم على ايادي القوات المسلحة 

والحشد الشعبي«.
وبين ان�ه »من خالل الجث�ث التي يتركها 
التنظي�م، ف�ان ه�ذه الق�وات من جنس�يات 
اس�يوية مثل قوقاز والصي�ن وغيرها«، الفتا 
ال�ى ان »عناصر نخبة داع�ش مدربة ومهيئة 

وفيها المئات من االنتحاريين«.
وتاب�ع ان »قتالهم في قض�اء بيجي يأتي 

الستراتيجية المنطقة«.
ويش�هد قضاء بيجي في محافظة صالح 
الدي�ن، عملي�ات عس�كرية لتحرير م�ا تبقى 

م�ن مناطقه الخاضعة تحت س�يطرة تنظيم 
»داع�ش«، حيث تحرز الق�وات األمنية تقدما 
ملحوظ�ا بالقض�اء وتكب�د التنظيم خس�ائر 

باألرواح والمعدات.
وكش�ف  ل�واء عل�ي األكبر التاب�ع للعتبة 
الحس�ينية المقدس�ة المنضوي في الحش�د 
الش�عبي مؤخرا, ع�ن قتل 50 داعش�ياً ، بعد 

مواجهة دامت 14 ساعة في بيجي .
ونقل بيان للعتبة الحس�ينية عن آمر لواء 
علي األكبر قاسم مصلح قوله » تم صد هجوم 
لعصاب�ات داع�ش اإلرهابية الت�ي حاولت به 
اختراق قطعات لوائنا في قاطع بيجي التابع 

لمحافظة صالح الدين » .
الع�دو  ان » تعرض�ات  وأض�اف مصل�ح 
اس�تمرت م�ن الس�اعة الرابع�ة صباح�ا إلى 
الساعة السادس�ة عصرا أمس األول االثنين، 
ت�م صدها بقوة من قبل ابط�ال اللواء وتكبيد 
الع�دو خس�ائر كبي�رة ب�األرواح والمع�دات 
خلف�ت م�ا ال يقل ع�ن مقت�ل 50 عنصرا من 

داعش االرهابية في العملية » .
وبي�ن مصل�ح ان األيام المقبلة ستش�هد 
عمليات موس�عة لل�واء علي االكب�ر لتطهير 
بيج�ي م�ن الجي�وب المتبقي�ة لزم�ر داعش 

االرهابية .
العملي�ات  قي�ادة  قال�ت  الغض�ون,  ف�ي 
المش�تركة، أن »طائرات F16 نفذت،ضربات 
موجعة على مقرات واهداف للدواعش أثارت 
فيهم الهل�ع واالرتباك، ما دعاهم الى مغادرة 

الحويجة باتجاه الشرقاط والموصل«.
واضافت القيادة ان »تلك الطائرات قصفت 
ايضا جس�ر صدر النهر شمال شرق الحويجة 
ودمرته بالكامل«، مش�يرة الى ان طذلك جاء 

بناء على معلومات استخباراتية دقيقة«.
وتابعت ان »الطيران مازال مس�تمرا فوق 
قض�اء الحويج�ة لمالحق�ة أرت�ال ومقرات 
االرهابيي�ن«، داعية المواطني�ن في القضاء 
ال�ى »االبتعاد عن مقرات ومخ�ازن ومناطق 
التواجد والحركة لعصابات داعش االرهابية«.

وتواص�ل الق�وات االمني�ة بجمي�ع صنوفها 
وبمساندة من الحشد الشعبي وابناء العشائر 
عملياتها العسكرية لتحرير االراض الخاضعة 
تحت سيطرة »داعش«، فيما تقصف طائرات 
الدول�ي مواق�ع  والتحال�ف  الجوي�ة  الق�وة 
التنظيم في تلك المناطق، تس�فر عن تكبيده 

خسائر فادحة باالرواح والمعدات.

احلشد يالحق ثالثة آالف انتحاري من »داعش«: أغلبهم آسيويني
اإلرهابيون يفرون من الحويجة باتجاه الموصل

اخلليــج يــدخـل حــرب »السنــدات« مــع العــراق
بإمكانه التعافي من األزمة االقتصادية

       بغداد / المستقبل العراقي

يب�دو أن الع�راق في طريق�ه لعودة 
ناجح�ة إل�ى س�وق الس�ندات الدولي�ة 
بعد غياب اس�تمر تس�ع س�نوات لجمع 
فائ�دة  بأس�عار  ال�دوالرات  ملي�ارات 
مرتفعة ربما تؤدي إلى تدهور مشاكله 

المالية في المدى الطويل.
ترويجي�ا  عرض�ا  بغ�داد  ونظم�ت 
للمستثمرين األسبوع الماضي لسلسلة 
الس�يادية  الس�ندات  إص�دارات  م�ن 
الدوالري�ة الت�ي تأم�ل م�ن خالله�ا أن 
تتمك�ن م�ن تدبي�ر م�ا يصل إلى س�تة 

مليارات دوالر.
ويتع�رض الع�راق لضغ�وط مالي�ة 
بس�بب الح�رب عل�ى متش�ددي تنظيم 
الحكوم�ة  بي�ن  والتوت�رات  داع�ش 
المركزي�ة واقليم كردس�تان باإلضافة 

إلى انخفاض أسعار النفط.
وعندما خصصت مؤسسة ستاندرد 
اند بورز تصنيف )B-( االئتماني للعراق 
هذا الش�هر أي ما يقل س�ت درجات عن 
التصنيف االستثماري قالت المؤسسة إن 
المخاطر المتعلقة باألمن والمؤسسات 
ف�ي الع�راق م�ن بي�ن األعلى مس�توى 
بي�ن كل الدول الت�ي تتولى المؤسس�ة 
تصنيفها وعلى قدم المساواة مع مصر 

ويسبق االثنان اليونان.
ومما يعظم المخاط�ر الداخلية عدم 
استقرار بيئة السوق العالمية واالتجاه 
المتوق�ع للبدء في رفع أس�عار الفائدة 
األمريكي�ة ربم�ا اعتب�ارا م�ن الش�هر 
الجاري. واقت�رب عائد مبادالت االلتزام 
الخمس�ية  العراقي�ة  ضم�ان  مقاب�ل 
المس�تخدمة ف�ي التأمي�ن عل�ى الدين 
الس�يادي من مخاطر العجز عن السداد 
من أعلى مس�توى لها في س�ت سنوات 

تقريبا إذا ارتفعت 77 نقطة أس�اس إلى 
576 نقطة أساس.

غير أنه مما يخفف من حدة المخاطر 
إمكانيات صناعة النفط في العراق ثاني 
أكبر دول�ة منتج�ة للنفط ف�ي منظمة 
أوبك.وقد رفع العراق انتاج النفط الخام 
إلى 3.80 ملي�ون برميل في اليوم خالل 
يوني�و حزيران م�ن 3.05 مليون برميل 

يوميا قبل ذلك بعام.
وقال�ت بغ�داد إنه�ا تس�تهدف رفع 
طاقتها االنتاجي�ة االجمالية إلى ما بين 
8.5 مليون وتسعة ماليين برميل يوميا 

بحلول عام 2020.
ومن العوامل الت�ي تعمل على إبطاء 
الزي�ادة ف�ي االنت�اج النفط�ي عقب�ات 
بيروقراطي�ة ومخ�اوف أمني�ة وع�دم 
والق�درات  األنابي�ب  خط�وط  كفاي�ة 

التخزينية.
لك�ن الحق�ول الجنوبي�ة حيث أغلب 
االنت�اج نج�ت من أعم�ال العن�ف ومن 
المنتظ�ر أن يتمك�ن الع�راق من س�داد 
ديونه بارتياح إذا حقق جانبا على االقل 

من خططه النفطية.
وق�ال رام موه�ان المدي�ر بش�ركة 
أبوظبي لالستثمار التي تتولى مراجعة 
نشرة إصدار السندات قبل البت في قرار 
االس�تثمار ف�ي ه�ذا اإلص�دار »العراق 
لدي�ه اآلن احتياطيات من النقد االجنبي 
تقت�رب من 65 ملي�ار دوالر كما أن من 
المؤك�د أن يس�هم ارتف�اع االنت�اج في 

زيادتها بدرجة أكبر.«
إن  الصنادي�ق  مدي�رو  يق�ول  ول�ذا 
العراق لن يجد مش�ترين لسنداته إال إذا 

دفع عوائد شديدة االرتفاع.
ول�م تعل�ن بغ�داد حج�م إصداره�ا 
األول أو أجل استحقاقه لكن مصرفيين 
يتوقع�ون أن يك�ون في ح�دود ملياري 

دوالر وأن يك�ون أجل�ه م�ن خمس إلى 
سبع سنوات.

وقفز العائد على الس�ندات الدوالرية 
العراقي�ة التي تس�تحق ف�ي 2028 إلى 
أعلى مستوياته على االطالق ليصل إلى 
10.80 في المئة األس�بوع الماضي من 
8.3 في المئة في نهاية 2014 ألس�باب 
منه�ا توقع�ات بزي�ادة المع�روض في 

األسواق.
الس�ندات  محل�ل  أغ�ا  رازا  وق�ال 
الس�يادية لألسواق الناش�ئة في شركة 
في.تي.ب�ي كابيت�ال »في ضوء أس�عار 
تداول الس�ندات العراقية التي تس�تحق 
عام 2028 ومستوى األسعار القياسية 
إص�دار  كوب�ون  يك�ون  أن  فس�يتعين 
جديد م�ن العراق ألجل عش�ر س�نوات 
10.75 في المئة بما يتسق مع السندات 

الموجودة« في السوق.
وأضاف أن تس�عير االص�دار في تلك 
الحدود يعني أن العراق سيصبح صاحب 
أعلى إصدارات السندات عائدا بين الدول 
المص�درة للنفط في الش�رق األوس�ط 

وافريقيا.
تروي�ج  لق�اءات  الع�راق  ونظ�م 
للمس�تثمرين في لن�دن يومي الخميس 
والجمعة الماضيين ومن المقرر أن ينتقل 
هذا النش�اط إل�ى نيويورك وبوس�طن 

ولوس أنجليس هذا االسبوع.
ويش�ير التركيز على المراكز المالية 
الغربي�ة إل�ى أن العراق ربما يس�تهدف 
بي�ع جانب كبير من الس�ندات لصناديق 
محترفي�ن  ومس�تثمرين  التح�وط 
مس�تعدين لقب�ول مس�توى مخاط�رة 
مرتفع ال إلى البنوك الخليجية التي تميل 
لشراء السندات مرتفعة العائد الصادرة 

من المنطقة.
وق�ال ش�وان ابراهيم طه مؤس�س 

ش�ركة الربيع لألوراق المالية في بغداد 
إن إص�دار الس�ندات ج�اء ف�ي توقي�ت 
خاطيء نظرا النخفاض أس�عار النفط 
وزي�ادة إنف�اق بغداد عل�ى المعارك في 

حربها على تنظيم داعش.
وأض�اف »األمر األول أنك تتحول من 
فائ�ض ضخم إلى عجز ضخ�م. لكن أثر 
ذلك على الفور هو االتجاه إلى سياس�ة 
مالي�ة ش�ديدة التحفظ ال إل�ى اقتراض 

المال.«
لكن إذا كان اإلصدار يشكل جزءا من 
برنام�ج منس�ق لتعزيز الوض�ع المالي 
لبغداد فربما يكون رد فعل المستثمرين 
ايجابيا. وتش�ير نش�رة اإلصدار إلى أن 
األمر قد يكون كذلك إذ جاء فيها أن العراق 
سيس�تخدم مجموعة من الخيارات مثل 
الس�ندات المحلية والقروض باالضافة 
إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق 

النقد الدولي.
وف�ي أوائ�ل يوني�و حزي�ران وافق 
صن�دوق النق�د الدول�ي عل�ى اق�راض 
العراق 833 مليون دوالر ومن المتوقع 
أن يق�دم البنك الدول�ي 1.7 مليار دوالر 

لبغداد.
وق�ال ط�ه إن األمر االيجاب�ي للمرة 
األول�ى أن الن�اس يفكرون ف�ي كل ذلك 
ويفك�رون فيم�ا ح�دث وف�ي كيفي�ة 

تصحيح المسار االقتصادي.
ويعتق�د بعض مدي�ري الصناديق أن 
الس�ندات الصادرة عن العراق مس�عرة 
على نحو مغر مقارنة بتس�عير سندات 
مص�ر الت�ي تس�تحق ف�ي ع�ام 2020 
والمصنف�ة أعل�ى بدرج�ة واح�دة من 
الع�راق كم�ا أن مص�ر تواجه مش�اكل 

سياسية وأمنية كبيرة.
وتتداول تلك الس�ندات بس�عر 4.68 

في المئة.



إسرائيل ترمي القنابل منذ ثالثة أيام

اقتحم�ت الق�وات اإلس�رائيلية أمس 
الثالث�اء المس�جد األقصى للي�وم الثالث 
على التوالي وحاصرت المصلين بداخله، 
رغم االستنكار الدولي من تصاعد أعمال 

العنف في حرم المسجد.
وأفادت مصادر فلس�طينية بأن األمن 
صباح�ا  المس�جد  اقتح�م  اإلس�رائيلي 
م�ن جه�ة ب�اب المغارب�ة، وتمركز في 
الس�احات القريب�ة من�ه، به�دف تأمين 
دخول المستوطنين، فيما تصدى الشبان 
المرابطون لالقتح�ام، ما أدى إلى اندالع 
مواجهات، واشتعال النار في أرض خلف 

المصلى القبلي قريبة منه.
واستخدمت القوات اإلسرائيلية قنابل 
الغ�از وقنابل الصوت م�ا أدى إلى وقوع 

إصابات في صفوف الفلسطينيين.
التحري�ر  منظم�ة  واتهم�ت  ه�ذا 
الفلس�طينية االثنين إس�رائيل بالس�عي 
إل�ى جر العالم ل� “حرب دينية” وذلك إثر 
اقتحامها للمس�جد األقص�ى، فيما تعهد 
الرئي�س عباس بوق�ف العم�ل باتفاقية 

أوسلو.
الفلس�طينية  القيادة  كما اس�تنكرت 
قب�ل  م�ن  األقص�ى  المس�جد  اقتح�ام 
المس�توطنين، خاص�ة أنها ج�اءت يوم 
الجمع�ة الماض�ي بقيادة وزي�ر الزراعة 
اإلس�رائيلي، معتبرة األمر ردا استفزازيا 
عل�ى رف�ع العلم الفلس�طيني ف�ي األمم 

المتحدة.
من جهتها نددت الخارجية األمريكية 
بتصاعد أعم�ال العنف في األقصى خالل 
الجانبي�ن  داعي�ة  الماضيي�ن،  اليومي�ن 
ضب�ط  إل�ى  واإلس�رائيلي  الفلس�طيني 

النفس وتجنب أي “عمل استفزازي“.
وق�ال جون كيرب�ي المتحدث باس�م 
الخارجية األمريكية إن بالده تشعر بقلق 

بس�بب زيادة العنف والتوت�ر المتصاعد 
في منطقة جبل الهيكل.

وأوضح أن واشنطن تدين بشدة جميع 

أش�كال العنف، داعيا جميع األطراف إلى 
ضب�ط النفس وتجنب األعم�ال واألقوال 
الوض�ع  عل�ى  والحف�اظ  االس�تفزازية 

التاريخ�ي القائ�م لجبل الهي�كل “الحرم 
طال�ب  متص�ل  صعي�د  الش�ريف“.على 
الرئي�س التركي، رجب طي�ب أردوغان، 

األم�م المتح�دة بالتحرك ض�د انتهاكات 
إسرائيل للمس�جد األقصى، خالل اتصال 
هاتف�ي مع بان ك�ي مون األمي�ن العام 

لألمم المتحدة.
م�ن  قلق�ه  ع�ن  أردوغ�ان  وأع�رب 
المس�اعي اإلس�رائيلية لتقسيم المسجد 
األقصى زمانيا ومكانيا، حس�بما ذكرت 

مصادر في الرئاسة التركية.
في المقابل أعرب كي مون، عن قلقه 
م�ن التصعيد اإلس�رائيلي األخي�ر، فيما 
أشار الجانبان إلى أن اإلصرار اإلسرائيلي 
عل�ى توس�يع المس�توطنات اليهودي�ة 

مخالف للقانون الدولي.
كم�ا أجرى الرئي�س الترك�ي، اتصاال 
هاتفي�ا مع نظيره الفلس�طيني، محمود 
عب�اس، أع�رب خالل�ه ع�ن اس�تنكاره 
القتحام الش�رطة اإلس�رائيلية للمسجد 
المصلي�ن،  عل�ى  واعتدائه�ا  األقص�ى، 
ولجوئها إلى القوة لمنع المس�لمين من 

دخوله.
وأوض�ح الرئي�س الترك�ي أن ب�الده 
س�تبذل جهدها ليتحرك المجتمع الدولي 

إزاء هذه القضية.
ف�ي غضون ذل�ك، التق�ى رجب طيب 
السياس�ي  المكت�ب  برئي�س  أردوغ�ان 
لحركة حماس خالد مش�عل، في القصر 

الرئاسي بأنقرة.
اللق�اء م�ع تصاع�د  ويتزام�ن ه�ذا 
التوت�ر في باح�ات األقصى إث�ر اقتحام 
قوات إس�رائيلية لباحات الحرم، بصورة 
مفاجئة وتنفيذها اعتقاالت في صفوف 
الش�بان المتواجدين هناك، أس�فرت عن 
إصاب�ة أكثر من 100 فلس�طيني بجروح 
إل�ى  المطاط�ي،  الرص�اص  بواس�طة 
جان�ب حاالت االختن�اق بالغاز والضرب 

بالهراوات.
وجاءت ه�ذه االقتحام�ات مع حلول 
عي�د رأس الس�نة العبري�ة حي�ث دع�ت 
جماع�ات يهودي�ة إلى اقتحام المس�جد 
به�ذه المناس�بة الت�ي بدأ االحتف�ال بها 

الليلة الماضية ويستمر ليومين.

حرب طاحنة داخل املسجد األقصى!

حت�ى الحج�ر الص�وان يمك�ن أن 
التعري�ة  بظ�روف  ويتأث�ر  يتج�اوب 
للتش�كيل  يخض�ع  أو  الجيولوجي�ة، 
بمطارق المبدعين وأزاميل الموهوبين، 
فيتح�ول في غض�ون بضعة أي�ام إلى 
تحف�ة فنية جميل�ة. يصنعه�ا الَنّحات 
الب�ارع بأنامل�ه وم�ن وح�ي خيال�ه، 
وربم�ا تصب�ح م�ن الروائ�ع الخال�دة 
في واح�ات المتعة والجم�ال، فتتزين 
به�ا ص�االت الع�روض، وتتجم�ل بها 
الس�احات والمتاح�ف، لكن�ك ل�ن تجد 
أي فرص�ة للتغيي�ر ف�ي المؤسس�ات 
العراقية المتحجرة الواقعة بين مخالب 
الكيانات الالهثة وراء س�راب استمالك 
الحص�ص الوظيفي�ة، ول�ن تعثر على 

أي فرص�ة للتطوي�ر في نهاي�ة النفق 
اإلداري المظل�م، ال�ذي نم�ر ب�ه اآلن 
في ظ�ل الفوضى والتخب�ط، وفي ظل 
الوظيف�ي والنوعي،  التوصي�ف  غياب 
وفي ظل سياسات التهميش واإلقصاء 

واالستبعاد. 
لق�د أثبت�ت الوقائع الملموس�ة أن 
ال مج�ال ف�ي مؤسس�اتنا ألصح�اب 
الكف�اءات،  وأصح�اب  المه�ارات 
فالش�خص المناس�ب ال مكان له البتة 
ف�ي المواق�ع اإلداري�ة المتالئم�ة مع 
تخصصه، بل صرنا نسمع عن صفقات 
بيع وش�راء المواقع، وجاء اليوم الذي 
ص�ار في�ه المب�دع الذك�ي ف�ي خدمة 
الجاه�ل الغب�ي، فقد انقلب�ت المعايير 

رأسا على عقب، وتغيرت الموازين في 
أس�واق المزاي�دات الوظيفي�ة،  بعدما 
إل�ى  الطائفي�ة  المحاصص�ة  تحول�ت 
ممتل�كات وظيفي�ة، وأصبحت حقول 
االقط�اع الوظيفي في مقدمة األهداف 
االقطاعي�ة لمعظم الكيان�ات المتلهفة 
المق�اوالت  عق�ود  عل�ى  لالس�تحواذ 
المناص�ب  تحول�ت  وربم�ا  الس�خية، 
التنفيذي�ة العلي�ا إل�ى دكاكي�ن ربحية 
تعود بالنفع الكبي�ر للجهات المهيمنة 
عليه�ا، وهك�ذا جنحت بن�ا األمور من 
الس�يء إلى األس�وأ، فانحرفت بوصلة 
اإلنت�اج نح�و المس�تويات المتدني�ة، 
واالنتهازي�ة  الوصولي�ة  وص�ارت 
س�لوكاً مقبوالً من س�لوكيات التسلق 

الوظيفي بأساليب القرود والسعادين. 
حت�ى باتت ه�ذه الممارس�ات اإلدارية 
المرفوضة ه�ي الص�ورة المعبرة عن 
أبش�ع تداعيات الفساد المستشري في 
عم�وم المؤسس�ات العراقي�ة، وربما 
أصبحت م�ن الثوابت المؤلم�ة بكل ما 
تحمل�ه معه�ا م�ن مؤث�رات س�لبية - 

مباشرة وغير مباشرة.
وبالتالي فأن الفشل الذريع بات هو 
المحصلة النهائية لمجمل المش�اريع 
البليدة، الت�ي تبنتها الكيانات الحزبية 
المكون�ات  به�ا  وآمن�ت  المتنف�ذة، 
السياس�ية المتسلطة، فال أمل لنا بعد 
اآلن في التطوير والتجديد والتحديث، 
بل ال أمل ف�ي النهوض، والخروج من 

قعر الت�ردي، ومن ث�م االنطالق نحو 
اآلفاق الت�ي بلغتها األقط�ار المؤمنة 

بعدالة التوصيف الوظيفي. 
إنه�ا  منك�م:  قائ�ل  يق�ول  ق�د 
نظ�رة تش�اؤمية ال تعك�س الصورة 
المزعوم�ة،  للنجاح�ات  الحقيقي�ة 
الت�ي حققتها مؤسس�اتنا في ش�تى 
المج�االت، فنقول له: ه�ات لنا مثاال 
حي�اً لمؤسس�ة عراقي�ة تفوقت على 
أي مؤسسة إيرانية أو تركية مشابهة 
له�ا ف�ي االختصاص، حتى ل�و كانت 
تلك المؤسس�ة من المؤسس�ات التي 
تأسس�ت حديث�اً، وه�ات لن�ا صورة 
واحدة من صور االنجازات المتحققة 
حتى اآلن ف�ي أي مجال من المجاالت 

االنتاجية أو التشغيلية أو التعليمية أو 
الخدمية. 

نح�ن ي�ا س�ادة ي�ا ك�رام نعال�ج 
مرضانا اآلن في الهند وإيران ولبنان، 
ونش�رب المي�اه المعبئة ف�ي معامل 
البل�دان المتصح�رة، ونش�تري وقود 
اإلم�ارات،  مصاف�ي  م�ن  س�ياراتنا 
ونلبس الثياب المصنوعة في الصين، 
ون�أكل البطاط�ا الس�عودية والجزر 
الكويت�ي. بينم�ا تتناق�ل الفضائيات 
العالمية أخبار ش�بابنا الذين ابتلعتهم 
األم�واج، وأغرقته�م ق�وارب الموت 
بين الصخ�ور القبرصية والس�واحل 
اليونانية. ربنا مسنا الضر وأنت أرحم 

الراحمين.

   بغداد / المستقبل العراقي

روسيا وأمريكا:
 حـرب فـي األجــواء 

القريبة من أوروبا
     بغداد / المستقبل العراقي

الج�و  بس�الح  جن�رال  أش�ار 
األميركي إلى م�ا وصفه بتحركات 
“مثي�رة لالنزعاج” من قبل الجيش 
الجوي�ة  الروس�ي لتعزي�ز قوات�ه 
منذ غ�زو جورجيا في ع�ام 2008 
ح�ول  قوي�ة  دفاع�ات  والقام�ة 
مناطق مث�ل القرم.وق�ال الجنرال 
فرانك غورنيك قائد القوات الجوية 
األميركي�ة في أوروب�ا للصحفيين 
إنه يشعر بقلق من تحركات روسيا 
لزي�ادة عدد ونوعي�ة طائراتها بما 
ف�ي ذل�ك الطائ�رات ب�دون طيار.

وقال غورنيك في المؤتمر السنوى 
لرابط�ة س�الح الج�و “يمكنني أن 
أقول بصراحة إن التفوق الذي كان 
يتقلص.”ووصف  الج�و  لدينا ف�ي 
غورنيك كال من استثمار روسيا في 
تحديث قوتها الجوية وبناء دفاعات 
صاروخي�ة قوية بأنهم�ا “مثيران 
لالنزع�اج”. وم�ن بي�ن الدفاع�ات 
الصاروخي�ة الت�ي قام�ت روس�يا 
ببنائها اشار غورنيك الي الدفاعات 
ح�ول منطق�ة القرم ف�ي أوكرانيا 
الت�ي قام�ت روس�يا بضمه�ا ف�ي 
2014 وحول كاليننغراد وهي جيب 
روسي بين بولندا وليتوانيا.وكثيرا 
ما يحذر المس�ؤولون األميركيون 
م�ن قف�زات تحققه�ا الصي�ن في 
تطوي�ر الدفاع�ات ض�د مقات�الت 
األميركي�ة  والقاذف�ات  الش�بح 
األكث�ر  ارض-ج�و  والصواري�خ 
ق�درة لكن غورنيك قال إن روس�يا 
تحق�ق قف�زات مماثلة.واضاف ان 
الق�وات الجوي�ة األميركية بحاجة 
ألن تطور أس�اليب جديدة للتدريب 
للرد على  والتكتي�كات وإج�راءات 
لخصومه�ا  المتزاي�دة  الق�درات 
المحتملين وان تحافظ على التفوق 
العس�كري القائم منذ فترة طويلة 
والذي تمتعت به لعقود بينما توفر 
الحماية للق�وات األميركية وقوات 
األرض.وتس�تكمل  عل�ى  الحلف�اء 
ه�ذا  األميركي�ة  الجوي�ة  الق�وات 
األس�بوع أول نش�ر لطائرات بدون 
طي�ار من نوع أم كي�و1- بريداتور 
في التفيا وهو أيضا أول نش�ر من 
نوعه في المجال الجوي األوروبي.

وق�ال غورنيك ان ه�ذه الخطوة قد 
تس�اعد في تمهيد الطري�ق لزيادة 
اس�تخدام الطائرات بدون طيار في 
أوروب�ا حي�ث قيد المج�ال الجوي 
المحتقن والقيود اللوجس�تية هذه 

الفرص حتى اآلن.

احلرائق والعواصف حتول منازل يف والية أمريكية إىل رماد
     بغداد / المستقبل العراقي

ش�مال  ف�ي  هب�ت  الت�ي  الري�اح  اجج�ت 
كاليفورني�ا الحرائق التي ادت الى مقتل س�يدة 
ونقل عناصر من جهاز االطفاء الى المستشفى 

وحولت مئات المنازل الى رماد.
وصرح ش�ريف مقاطعة ليك كاونتي براين 
مارتن لمئات االشخاص الذين تم اجالؤهم الى 
مآو مؤقتة في منطقة تابعة للمنطقة في بلدة 
كاليس�توغا “انها ماساة فظيعة، من المؤسف 

مشاهدة ما تعانون”.
وتح�دث مس�ؤولو اجه�زة الك�وارث ف�ي 
الوالي�ة ان حريقي�ن يتقدم�ان بس�رعة هائلة 
اطلق عليهما اس�ما فالي وب�ات، دمرا اكثر من 
50 الف هكتار من االراضي واجبرا االالف على 

الفرار.

وقال مس�ؤولون ان الضحي�ة التي لم تعلن 
هويتها قتلت في منطقة كوب في مقاطعة ليك 

كاونتي التي تعرضت الضرار جسيمة.
وكانت الس�يدة ذات حاج�ات خاصة وتعذر 
الذي�ن تلق�وا اتص�االت  عل�ى عم�ال االنق�اذ 

للمساعدة الوصول الى منزلها قبل احتراقه.
وهذه الضحية المدني�ة االولى في الحرائق 
الت�ي اكتس�حت غ�رب الوالي�ات المتح�دة في 

االشهر االخيرة.
ويش�تعل حريق “فال�ي” على بع�د حوالى 
160 كلم الى غرب عاصمة الوالية س�اكرامنتو 

وحريق “بات” على بعد مشابه شرقها.
وادى الطق�س الب�ارد الرط�ب ال�ذي س�اد 
المنطق�ة االثني�ن ال�ى زي�ادة ف�رص هط�ول 
االمطار ال�ى منح فرق االنقاذ فترة اس�تراحة 
بعد عمله�م المضني في مناطق وعرة وس�ط 

القيظ في االيام االخيرة.
لكن تبدل الطقس اثار رياحا غذت اش�تعال 

السنة النيران.
وصرح قائ�د ادارة الحوادث ب�اري بيرمان 
لفران�س ب�رس ان “الن�ار الي�وم اكثر نش�اطا 
بالتاكي�د مم�ا كانت علي�ه باالمس...م�ا زالت 

النيران تنتشر في مختلف االتجاهات”.
وزار مراس�ل فرانس برس بل�دة ميدلتاون 
حي�ث بدت المن�ازل متفحمة وم�ا زال الدخان 
ينبعث منها وسيارات ذائبة وشرائط كهربائية 

مقطعة.
وافاد الكثير من الس�كان عن كثافة الدخان 

في الهواء وصعوبات في التنفس.
كما س�ادت المخاوف من احتمال استغالل 
اش�خاص مغادرة الس�كان على عجل مخلفين 

اغراضا قيمة للقيام باعمال نهب.

وقال مارتن “اوقفنا بعض االشخاص بعدما 
سرقوا ممتلكات...هناك اشخاص سيستغلون 

كارثة مثل هذه”.
وتح�دث الحاكم جي�ري براون ع�ن الدمار 
الواس�ع االح�د معلن�ا عن ح�ال الط�وارئ في 
مقاطعت�ي ليك وناب�ا المنتجتين للنبيذ ش�مال 

سان فرانسيسكو.
وق�ال للصحافيي�ن االثني�ن “انن�ا حقا في 

حرب مع الطبيعة، والطبيعة اقوى منا”.
واش�تدت الحرائق االخي�رة نتيجة الجفاف 
القاس�ي في غرب الواليات المتحدة الذي حرم 

من المطر بشكل كبير في السنوات االخيرة.
وتفاق�م اث�ر الجف�اف بعد درج�ات حرارة 
مرتفعة قياس�ية، نس�بها البيئيون الى ارتفاع 

الحرارة الشامل للكرة االرضية.
الغاب�ات  دائ�رة  باس�م  المتح�دث  واش�ار 

والحماية م�ن الحرائق ف�ي كاليفورنيا دانيال 
برالن�ت الى ان حريق “فال�ي” قضى حتى االن 
عل�ى 24685 هكت�ارا وت�م احت�واء %5 من�ه 
فحس�ب فيم�ا اس�تنفر 1200 عنص�ر اطف�اء 

لمواجهته.
الذي�ن  ال��4400  واح�رز رج�ال االطف�اء 
يواجه�ون حري�ق “ب�ات” نتائج افض�ل، فيما 

قضى الحريق على 28,327 هكتارا.
وقدم�ت اجه�زة االطفاء م�ن كافة مناطق 
اس�تراليا  م�ن  وكذل�ك  المس�اعدة،  الب�الد 

ونيوزيلندا.
كما تم استدعاء عناصر من الحرس الوطني 

للمساعدة.
وتواجه اجهزة االطف�اء ايضا ثالثة حرائق 
في والي�ة اوريغون المج�اورة و10 في والية 

واشنطن.
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عقول ال تعرف التغيري
كاظم فنجان احلاممي

وزير لبناين يتهم 2 باملئة من الالجئني السوريني باالنتامء لـ »داعش«
     بغداد / المستقبل العراقي

الحكوم�ة  رئي�س  زي�ارة  خ�الل 
البريطاني�ة ديفي�د كامي�رون الخاطف�ة 
للبنان، ق�ال وزير التربية والتعليم العالي 
اللبنان�ي إلي�اس ب�و صع�ب ال�ذي رافق 
كاميرون طوال س�اعات الزيارة ان اثنين 
من بين كل مائة الجىء س�وري ينتمون 

لتنظيم )داعش(.
وح�ذر الوزير ب�و صعب ال�ذي رافق 
رئيس الحكومة البريطانية خالل زيارته 
لمدارس في س�احل المتن الشمالي التي 
تستقبل نازحين من سوريا والعراق. من 
أن هؤالء الذين دخلوا تحت غطاء الجئين 
“يخطط�ون لتنفيذ عملي�ات إرهابية في 

الدول األوروبية التي سيحلون بها”.

وق�ال تقري�ر لصحيفة )ديل�ي ميل( 
اللندني�ة نش�رته، أم�س الثالث�اء، إنه إذا 
صح�ت مزاعم الوزي�ر اللبنان�ي فإن هذا 
يعن�ي وجود ما يصل ل�� 400 مقاتل من 
داعش في بريطانيا وفًقا لخطتها بقبول 

20 ألف الجئ بحلول العام 2020.
وخالل الجولة، اطل�ع الوزير اللبناني 
ب�و صعب كامي�رون على خط�ة الوزارة 
الس�تيعاب المزيد م�ن التالمذة النازحين 
مجاًنا، كما ش�رح تفاصيل الخطة مؤكدا 
“الت�زام لبن�ان م�ن خ�الل وزارة التربية 
تقدي�م التعلي�م ل�كل طفل موج�ود على 

األراضي اللبنانية”.
ويشار إلى أنه بحسب مفوضية األمم 
المتح�دة لش�ؤون الالجئي�ن، فقد وصل 
عدد الالجئين الس�وريين المس�جلين في 

لبنان إلى أكثر من 1.3 مليون شخص مع 
بداية العام 2015.

إن  اللبنان�ي  التربي�ة  وزي�ر  وق�ال 
المتطرفي�ن يختارون أهدافه�م جيداً بما 
في ذلك األطفال، ف�ي مخيمات الالجئين 
والم�دارس قب�ل تهريبه�م إل�ى أوروب�ا 
كالجئي�ن عب�ر تركي�ا واليون�ان. وق�ال 
إن تهدي�دات )داع�ش( تتزاي�د وتتفاق�م 
وتتكاثر. وحين س�ئل م�ا إذا كان تنظيم 
“داعش” يرسل أعضاءه إلى أوروبا تحت 
ستار الجئين، أجاب بو صعب: “شعوري 
الداخل�ي هو نع�م، نعم بالطب�ع للذهاب 
إل�ى أوروبا وأماكن أخرى. قد يكون لديك 
دعنا نقول اثنين في المائة من الالجئين، 
ومعظم هؤالء س�افر بًرا عب�ر تركيا إلى 
اليونان”. وقال بو صعب إن الوضع خطير 

للغاي�ة ويعي�ن عل�ى العالم أن يس�تيقظ 
ويفعل ش�يئاً حيال ذلك، و”نشاط داعش 
ال يتوق�ف عند الحدود م�ع لبنان، قبل ان 

يتمدد ليطال أوروبا”.
ونبه وزي�ر التعلي�م اللبنان�ي إلى أنه 
يمكن مس�اعدة الالجئين السوريين على 
البق�اء حيث هم اذا حصل�وا على الصحة 
السليمة، والتعليم السليم، الغذاء السليم.

لكن ب�و صعب حذر من أن�ه من دون 
مزيد من المساعدة لمن هم في مخيمات 
الالجئي�ن، حي�ث “ال أم�ل وال عم�ل وال 
تعليم” وس�ط الفقر والعوز، فإنه يمكن 

أن يكون “من السهل التجنيد”.
وختم وزي�ر التعلي�م اللبناني: “نحن 
ف�ي نهاية األمر أمام كارث�ة جيل ضائع. 

اآلن نحن أمام خطر فقدان جيل كامل”.

احلوثيون يدمرون آليات عسكرية ويطيحون 
بجنود سعوديني بجيزان وعسري

     بغداد / المستقبل العراقي

دمرت قوات الجيش اليمني واللجان الش�عبية آليات عس�كرية 
تابع�ة للجيش الس�عودي، وقتل�ت عددا م�ن الجنود الس�عوديين 

بمنطقة في عسير وجيزان.
ولق�ي عدد من جنود العدو الس�عودي مصرعه�م وتم تدمير 7 
جرافات وآلية عس�كرية س�عودية من قبل رج�ال الجيش واللجان 
الشعبية في عسير وجيزان .واوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء 
اليمنية س�بأ أن عدد من جنود العدو السعودي لقوا مصرعهم فيما 
ت�م إحراق 4 جرافات تابعة للجيش الس�عودي ف�ي مدينة الربوعة 
بعس�ير .وأش�ار المصدر أن القوة الصاروخية في الجيش واللجان 
الش�عبية دكت موقعي المطة ومثنى وعين الثورين بعس�ير بأكثر 
من 25 قذيفة مدفعية ، إضافة إلى قصف موقع الحاجر العسكري 

ب� 15 صاروخاً .
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           امل�ستقبل العراقي / وكاالت

نظم ع�رات الناش�طني اللبنانيني، أمس 
الثالث�اء، اعتصاًما أمام أحد املباني التابعة 
لوزارة املالية، يف العاصمة بريوت للمطالبة 
بوقف دفع رواتب النواب.واعتصم عرات 
الناش�طني يف منظم�ات املجتم�ع املدن�ي، 
أم�ام مبن�ى "مديري�ة ال�واردات" التاب�ع 
لوزارة املالي�ة، يف منطقة بش�ارة الخوري 
وس�ط بريوت، احتجاجا عىل ما أسموه ب� 
"الفس�اد يف اإلدارات العام�ة ومنه�ا وزارة 
املالية".وطال�ب الناش�طون الذين فش�لوا 
بالتس�لل واالعتصام داخل مبن�ى املديرية، 
وزارة املالية بالكف عن دفع رواتب النواب، 
الذين مددوا ألنفس�هم والية الربملان مرتني 
حتى عام 2017، مع العلم أن الوالية الحالية 
للربمل�ان، انته�ت ع�ام 2013.واتهم بعض 
الناش�طني وزارة املالي�ة، بتمويل صفقات 
تقرها الحكومة اللبنانية "من دون شفافية 
أو مناقصات". رافعني يافطات كتب عليها 
"بدنا نحاسب"، يف اشارة إىل إرصارهم عىل 
محاسبة املس�ؤولني عن "الفس�اد والهدر 
امل�ايل" يف البالد.واس�تقدمت القوى األمنية 
تعزيزات م�ن رشطة مكافحة الش�غب إىل 
محيط املبنى وأغلقت مداخله، منًعا لدخول 
املعتصمني، وتكرار سيناريو االعتصام الذي 
نفذه ناشطون يف حملة "طلعت ريحتكم" 

داخل وزارة البيئة مطلع ايلول.
وقال عدد من الناشطني املحتجني، لوسائل 
إع�الم محلي�ة، إن اله�دف كان التس�لل إىل 
داخل مبنى "مديرية الواردات"، واالعتصام 

بداخله، إال أنهم لم يتمكنوا من ذلك.
وتش�هد بريوت وقف�ات احجاجي�ة يومية 
وتظاه�رات كبرية، يش�ارك فيه�ا عرات 
اآلالف من�ذ 22 آب، بقيادة هيئات املجتمع 
املدني، احتجاًجا عىل ما يصفه املتظاهرون 
ب�� "فس�اد الحكوم�ة وإهماله�ا ملعالجة 

أبسط احتياجات املواطنني".
وكانت أزمة تراكم النفايات يف البالد، شكلت 
ال�رارة االوىل الن�دالع حرك�ة احتجاجية، 
أخذت تتوس�ع وترفع من سقف مطالبها، 
وص�واًل إىل املطالب�ة ب�� "إس�قاط النظام 

واستقالة وزير البيئة محمد املشنوق".

ونجح ما يزيد عن 20 من ناشطي املجتمع 
املدني، الش�هر املايض، يف التس�لل إىل وزارة 
البيئة، واالعتصام داخلها سلمًيا، مطالبني 
باس�تقالة وزي�ر البيئ�ة، وتمكن�ت قوات 
األم�ن وقتها، من إنه�اء االعتصام وتفريق 
املظاه�رات  بالقوة.وتنظ�م  الناش�طني 

بش�كل مس�تقل ع�ن األح�زاب الطائفي�ة 
الرئيس�ية لتش�كل تحديا له�ذه األحزاب.

ومثل مؤسس�ات أخ�رى يف الب�الد، مارس 
الربملان عمله بالكاد يف الس�نوات األخرية يف 
ظل أزمة سياس�ية مرتبطة باالضطرابات 
األوس�ع يف املنطق�ة بم�ا يف ذل�ك الحرب يف 

س�وريا.وال يزال مقعد الرئاس�ة التي يجب 
أن يتواله�ا مس�يحي ماروني ش�اغرا منذ 
أكثر من عام يف ظل الفش�ل يف االتفاق عىل 
من يجب أن يش�غله. وكانت هذه القضية 
ع�ىل رأس املوضوعات الت�ي طرحت خالل 

الحوار الوطني.

           امل�ستقبل العراقي / وكاالت

ق�ال مصدر قضائ�ي ان محكمة االس�تئناف البحرينية 
رفضت أمس الثالثاء اخالء سبيل زعيم املعارضة الشيعية 
الشيخ عيل سلمان، وذلك يف اوىل جلسات محاكمته امام 
هذه املحكمة.ويقيض الش�يخ عيل سلمان، زعيم حركة 
الوفاق التي تمثل اكرب تيار ش�يعي معارض يف البحرين، 

عقوبة بالس�جن اربع س�نوات بع�د ان ادين يف محكمة 
البداي�ة بالتحريض ع�ىل كراهية النظام.واف�اد املصدر 
القضائ�ي ان س�لمان ح�ر اوىل جلس�ات محاكمت�ه 
يف محكمة االس�تئناف وه�و يرتدي اللب�اس الرصايص 
الخ�اص بالس�جناء، وبع�د انته�اء الجلس�ة ت�م وضع 
القي�ود يف يديه وأخرج محاطا بعدد كبري من أفراد قوات 
األمن.ووفق�ا للمص�در، فإن س�لمان ل�م يتحدث خالل 

جلس�ة املحاكمة.وذكر املصدر أن "ممثل النيابة العامة 
البحريني�ة طل�ب خالل جلس�ة املحكمة اليوم بتش�ديد 
عقوب�ة س�لمان، فيما رفض�ت املحكمة طل�ب محامي 
سلمان بإخالء سبيله".وحكم عىل سلمان يف 16 حزيران 
املايض بالسجن اربع س�نوات بعد إدانته بتهم "ارتكابه 
جرائم التحريض عالنية عىل بغض طائفة من الناس بما 
من ش�أنه اضطراب الس�لم العام، والتحريض عىل عدم 

االنقياد للقوانني وتحس�ني أمور تش�كل جرائم".وبرأت 
املحكمة حينها الش�يخ عيل س�لمان من تهمة الرتويج 
لتغيري النظام الس�يايس بالقوة والتهديد وبوس�ائل غري 
مروعة.وس�لمان موقوف منذ 28 كانون االول 2014.

وافاد شهود عيان ان القرى الشيعية تشهد بشكل شبه 
لي�يل تظاهرات يرفع خاللها املتظاهرون صورا للش�يخ 
عيل سلمان ويرددون الشعارات املطالبة باخالء سبيله.

ناشطون يعتصمون وسط بيروت

           امل�ستقبل العراقي / وكاالتتظاهرات لبنان تطالب بإلغاء رواتب النواب

أعلنت الس�لطات يف املجر حالة الطوارئ م�ن مقاطعاتها الجنوبية تزامنا 
م�ع ب�دء تطبي�ق قوانني جدي�دة ته�دف إىل وق�ف تدف�ق املهاجرين غري 

الرعيني.
ويمكن للرطة املجرية حاليا اعتقال أي ش�خص يحاول اخرتاق س�ياج 

من األسالك الشائكة أقيم عىل الحدود مع رصبيا.
وتق�ول الرطة إنه�ا اعتقلت أمس الثالث�اء بالفعل 60 ش�خصا حاولوا 

القيام بذلك.
ويواج�ه االتحاد األوروبي تدفقا ضخم�ا من املهاجرين، الكثري منهم جاء 

هربا من حروب وفقر يف بالدهم، وأبرزها سوريا.
وغرق قارب كان يقل مهاجرين من تركيا إىل اليونان، مما أودى بحياة 22 

شخصا، بحسب تقارير إعالمية تركية.
ووافق االتح�اد األوروبي عىل توطني 40 ألف مهاجر من اليونان وإيطاليا 
داخ�ل أعضاء آخرين باالتح�اد. لم يتفق بعد عىل حصص إلزامية بش�أن 

120 ألف شخص قدموا طلبات للحصول عىل حق اللجوء.
وقامت الرطة املجرية بإغالق طريق س�كك حديدية اس�تخدمه من قبل 

عرات اآلالف من املهاجرين.
ولذا، ظل كثري من املهاجرين يف العراء عىل الجانب الرصبي من الحدود.

وتمن�ح حال�ة الطوارئ الرط�ة املجرية املزيد من الس�لطات، وتس�مح 
بتعبئة جنود ملواجهة تدفق الالجئني رشيطة موافقة الربملان.

وس�تأخذ حافالت تابعة للرطة طالبي اللجوء ملراكز تس�جيل. لكن، إذا 
رفضت طلباتهم ستتم إعادتهم إىل رصبيا، بحسب مراسل بي بي يس نيك 
ثورب.وتق�ول الس�لطات املجرية إن أكثر من تس�عة آالف ش�خص عربوا 
الح�دود قبل إغالقه�ا االثنني، وإن الع�دد اإلجمايل الذي وص�ل إليها العام 

الحايل تجاوز 200 ألف شخص.
وبدءا من اليوم، فإن أي شخص يعرب الحدود املجرية بصورة غري قانونية 

سيواجه تهما جنائية.كما ُخصص 30 قاضيا ملحاكمة أي مخالفني.
ويف وق�ت الحق، قال وزي�ر الخارجية املج�ري بيرت ش�يارتو إن حكومته 
قررت اقامة س�ياج جديد عىل طول جزء من حدود املجر مع رومانيا ملنع 

املهاجرين من دخول االرايض املجرية.
وق�ال يف مؤتمر صحفي عقده يف العاصمة بودابس�ت "ق�ررت الحكومة 
وض�ع االس�تعدادات موض�ع التنفيذ القامة س�ياج عىل الح�دود املجرية 
الروماني�ة يمتد م�ن املثلث الحدودي املج�ري الرصبي الروماني ملس�افة 

معقولة."

املجر تعلن حالة طوارئ لوقف 
تدفق الالجئني

فقدان
فق�دت من�ي  الوحة املرقم�ة 1442 صادرة من 
كمرك املنطقة الجنوبية باسم )رشكة برتوناس  
املاليزية( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار
 ���������������������������������������

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 583 / 2014 

اس�م املحكم�ة : محكمة ق�وى االم�ن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

اس�م املتهم ورتبت�ه ووحدت�ه: الرطي صباح 
عيل ش�هاب محمد / مديري�ة رشطة محافظة 

البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 445 / 2014

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2009/1/12
تاريخ الحكم : 8/ 2014/4

امل�ادة القانوني�ة : 5 / ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 
 2008

خالصة الحكم 
حكمت محكم�ة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 
عىل املدان الغائب )الرطي صباح عيل ش�هاب 

محمد( باسم الشعب بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق 
امل�ادة 5/ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 بدالل�ة 
املادت�ني 61/اوال و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 
لس�نة 2008 لغياب�ه عن مقر عمل�ه من تاريخ 

2009/1/12 ولحد االن.
2 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض 
علي�ه اينما وجد لتنفيذ الحك�م الصادر يف حقه 
اس�تنادا الحكام املادة 69 / ثانيا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
6 � ال�زام املواطن�ني االخبار عن مح�ل اختفاء 
املحكوم أعاله اس�تنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
7 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا 
ألحكام املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 

. 2008
8 � اخراج�ه م�ن الخدمة اس�تنادا للمادة 42 / 

أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب 
جبار عاتي ج�رب مبلغ قدره عرون الف دينار 
ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

.
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا 
الحكام املادة 61/اوال من ق.أ.د قابال لالعرتاض 

وافهم علنا يف /   / 2014م

مجلس القضاء االعىل
/الرصاف�ة  بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
الهيئة االستئنافية الثالثة
العدد /931/س2015/3

التاريخ / 2015/9/9
اعالن

اىل / املستأنف عليهم / 1 � عدنان مطلوب رشيد
2 � عيل حسن عيل

3 � سهاد جاسم عذيب
لوقوع الطعن االس�تئنايف عىل ق�رار الحكم الصادر 
م�ن محكمة بداءة الصدر بالعدد 441/ب/2014 يف 
2015/5/3 الق�ايض برد دع�وى  الدعوى وتحميل 
املدعي )ام�ني بغ�داد / اضافة لوظيفته( الرس�وم 
واملصاري�ف واتع�اب املحام�اة لوكي�ل املدعى عليه 
االول )وزي�ر الع�دل / اضاف�ة لوظيفت�ه( مبلغ�ا 
مقداره خمس�مائة الف دينار حكما حضوريا بحق 
املدعي واملدعى عليه االول قابال لالستئناف والتمييز 
وملجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني  للحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
يف ي�وم املرافع�ة املواف�ق 2015/9/21 وعن�د عدم 
حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم س�وف تجري 

املرافعة بحقكم وفق القانون .
القايض
شهاب احمد ياسني
رئيس الهيئة االستئنافية الثالثة

اعالن
الجنين�ة  جمعي��ة  تلع�ن 
التعاوني��ة االس�ك���انية 
اج�راء  ع�ن  الب�رصة  يف 
االنتخابات العامة النتخاب 
مجلس ادارة ولجنة مراقبة 
ويف   2015/10/15 ي�وم 
التاس�عة  الس�اعة  تم�ام 
قاع�ة  وعل����ى  صباح�ا 
الجمعية لذا نهيب باعضاء 
بالحضور  العام�ة  الهيئ�ة 

واملشاركة 
مجلس ادارة تاسيس الجمعية

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 162/ب/2015   

التاريخ: 14 / 9 / 2015 
اعالن

املدعي / محمود كمال جاسم محمد /وكيله املحامي امجد ابراهيم السعيدي
املدعى عليهم : /هشام وثائر وحارث ومازن وشذى وحنان ابناء هشام عبد الوهاب 

تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلس�ل 259 / 1996 الرباط الكبري   مس�احته 450م2 
ع يقع يف منطقة الكفاءات مقابل رشكة نفط الجنوب وعىل الش�ارع الخدمي مش�يد عليه 
دار س�كن مؤلفة من طاب�ق واحد تحوي طارمة وكراج وحديقة امامةي وغرفة اس�تقبال 
وه�ول وغرفت�ني نوم ومطب�خ ومخزن وحمام ومرف�ق صحي عدد 2 وكذلك توجد فس�حة 
خلفية البناء من الطابوق ومس�قف بالكونكريت  مبلط بالكايش القديم درجة عمران الدار 
متوس�طة وانها خالية من الش�واغل وكذلك  توجد غرفة فوقانية وهيكل غرفة بدون سقف 

مبنية بالبلوك 
فم�ن له الرغبة  بالراء مراجعة هذه املحكمة ودفع التامينات القانونية بنس�بة 10% من 
القيمة املقدرة للعقار البالغة اربعمائة وثمانية وسبعون مليون ومائتي الف دينار     وبصك 
مصدق المر  هذه املحكمة  من مرصف حكومي  وستجري املزايدة الساعة الثانية عر من 

ظهر  اليوم الثالثني   التايل  للنر  واجور املناداة عىل املشرتي.
القايض
ليث جرب حمزة

الخلي�ج  اع�ايل  رشك�ة  مس�اهمي  الس�ادة  اىل/ 
لالستثمارات العقارية والسياحية املحرتمني 

اعالن غلق اكتتاب 
تحية طيبة 

نظ�را الكتمال االكتتاب بكامل االس�هم املطروحة 
العقاري�ة  الخلي�ج لالس�تثمارات  اع�ايل  لرك�ة 
والسياحية , تم غلق االكتتاب بتاريخ 2015/9/13  
بع�د الظه�ر ل�دى مرصفن�ا ) م�رصف الخلي�ج 

التجاري(. 
للتفضل باالطالع .. مع التقدير 

ع/ املدير املفوض 
عيل محمد سلمان

فقدان
فق�د الص�ك املرق�م )508025( املؤرخ 
مق�داره  بمبل�غ   2015/7/28 يف 
)427.500( ال�ف دين�ار الص�ادر م�ن 
االدوي�ة  لتس�ويق  العام�ة  الرك�ة 
واملس�تلزمات الطبية الخاص باالعالن 
للقائمة املرقمة )384( يف 2015/7/6 
املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل العراقي 
واس�تلم حس�ب الوصل املرق�م )151( 
يف 2015/7/29 ع�ىل م�ن يعث�ر عليه 

تسليمه اىل مقر الجريدة.
������������������������

فقدان
فقد الصك املرق�م )1636970( املؤرخ 
مق�داره  بمبل�غ   2015/7/29 يف 
الص�ادر م�ن  دين�ار  ال�ف   )71.250(
مديري�ة الزراع�ة يف محافظ�ة بغداد/ 
املنش�ور   2015/7/27 يف  الرصاف�ة 
يف جري�دة املس�تقبل العراقي واس�تلم 
حسب الوصل املرقم )150( الرجاء من 

يعثر عليها تسليمه اىل مقر الجريدة.
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فقدان
فق�دت من�ي  اللوح�ة املرقم�ة 1438 � 1437 � 1435 
ص�ادرة من كم�رك املنطقة الجنوبية باس�م )برتوناس 
املاليزي�ة ( ع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار
���������������������

محكمة بداءة البرصة
العدد/1259/ب/2015

اعالن
اىل / املدعى  عليه / رائد باقر مشكور 

اقام املدعيان حس�نني جابر محمد وحازم محمد خر    
الدعوى البدائية املرقم�ة 1259/ب/2015 ضدك والذي 
يطل�ب في�ه مبل�غ مق�داره )119,827( مائة وتس�عة 
عر الف وثمنمائة وسبعة وعرون دوالر امريكي عن 
رشاء س�يارات من دولة االم�ارات العربية ولتعذر تبلغك 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واملجل�س البلدي ملنطقة بريهة علي�ه تقرر تبلغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور ام�ام هذه 
املحكم�ة صباح ي�وم املرافعة املواف�ق )2015/9/20( 
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا.
القايض

ليث جرب حمزة
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رئاسة محكمة االحوال الشخصية يف البرصة  
العدد: 2193 / ش / 2015 

اىل/املدعى عليها  / باسمة محسن دعيم
اص�درت ه�ذه املحكمة  بتاري�خ 2015/9/3 
حكم�ا غيابيا بحقك يتضم�ن الحكم بتصديق 
الط�الق الواق�ع بينك وبني املدع�ي عماد احمد  

هاشم وملجهولية محل اقامتك      
  مح�ل اقامت�ك  حس�بما ورد ب�رح القائ�م 
بالتبلي�غ وكتاب مركز رشطة الش�عيبة املرقم 
7639 يف 2015/9/8 ل�ذا ق�رر تبليغ�ك اعالنا       
بصحيفت�ني    محليت�ني يوميت�ني ول�ك ح�ق 
االعرتاض   خالل املدة القانونية  عرة ايام من 
تاريخ النر وبعكس�ه س�وف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض

غازي داود سلمان
فقدان

فقدت من�ي الهوية الوزاري�ة الصادرة من 
وزارة الكهرب�اء / مديري�ة توزي�ع كهرباء 
البرصة للموظ�ف كريم جبار عبد الله  عىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 363 / 2013 

اس�م املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه: الرط�ي 
غزوان كليمان هنري ياس / مديرية رشطة 

محافظة البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 578 / 2013

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2009/9/11
تاريخ الحكم : 17/ 2013/4

املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
 2008

خالصة الحكم 
الداخ�يل  االم�ن  ق�وى  محكم�ة  حكم�ت 
الخامس�ة ع�ىل امل�دان الغائ�ب )الرطي 
غزوان كليمان هنري ياس( باس�م الشعب 

بما ييل :
1 � بالحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق 
املادة 5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 بداللة 
املادت�ني 61/اوال و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 
17 لس�نة 2008 لغياب�ه عن مقر عمله من 

تاريخ 2009/9/11 ولحد االن.
2 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية 

القب�ض علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم 
الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69 / 

ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
6 � الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء 
املحكوم أعاله اس�تنادا ألحكام املادة 69 / 

ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
7 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغ�ري املنقولة 
اس�تنادا ألحكام املادة 69 / رابعا من ق.ا.د 

رقم 17 لسنة 2008 .
8 � اخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42 

/ أوال ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب 
عب�د الرحمن عبد عيل  مبلغ قدره خمس�ة 
وعرون الف دينار ترصف له بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية .
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا 
امل�ادة 61/اوال م�ن ق.أ.د قاب�ال  الح�كام 

لالعرتاض وافهم علنا يف 17/ 4  / 2013م
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف    البرصة   االتحادية
العدد: 889 / ب /  2015  

التاريخ 2015/9/15
اىل/املدعى عليه   / ظاهر خلف محسن

اص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرق�م 889/ب/2015 
واملؤرخ 2015/6/30 حكما غيابيا يقيض الحكم بالزام 
املدعي عليه ظاهر خلف محسن بتاديته للمدعي عصام 
عيل صين�خ مبلغ عرب�ون بيع العقار تسلس�ل 20/26 
مقاطع�ة 29 الرباضعي�ة مبل�غ مق�داره ثالثمائة الف 
دوالر ولتع�ذر تبليغ�ك وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واملجلس البلدي ملنطقة الرباضعية 
علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا      بصحيفت�ني    محليتني 
يوميتني ولك حق االعرتاض واالستئناف والتمييز    خالل 
املدة القانونية    وبعكس�ه سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفق االصول
القايض االول

ليث جرب حمزة
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مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 568 / 2013 

اس�م املحكمة : محكم�ة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

اس�م املته�م ورتبته ووحدت�ه: الرطي طاه�ر صبيح 
صالح جاسم / مديرية رشطة محافظة البرصة .

رقم الدعوى وتاريخها : 869 / 2013
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2009/6/11

تاريخ الحكم : 29/ 2013/5
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة عىل املدان 
الغائ�ب )الرطي طاهر صبيح صالح جاس�م( باس�م 

الشعب بما ييل :

1 � بالحب�س البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وف�ق املادة 
5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 بداللة املادتني 61/اوال و 
69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه عن مقر 

عمله من تاريخ 2009/6/11 ولحد االن.
2 � اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام 

املادة 69 / ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
6 � ال�زام املواطن�ني االخبار عن محل اختف�اء املحكوم 
أعاله اس�تنادا ألح�كام املادة 69 / ثالثا م�ن ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
7 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا ألحكام 

املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
8 � اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42 / أوال ق.ع.د 

رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب عبد الرحمن 
عبد عيل  مبلغ قدره خمسة وعرون الف دينار ترصف 

له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 
61/اوال م�ن ق.أ.د قابال لالع�رتاض وافهم علنا يف 29/ 

5  / 2013م
 مقتبس الحكم الغيابي

رقم املقتبس / 926 / 2014 
اس�م املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 

بالبرصة
اسم املتهم ورتبته ووحدته: الرطي حسن خلف جرب 

نبهان / مديرية رشطة محافظة البرصة .
رقم الدعوى وتاريخها : 1899 / 2012

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2012/12/21
تاريخ الحكم : 3/ 2014/6

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

حكم�ت محكمة قوى االم�ن الداخيل الخامس�ة عىل 
امل�دان الغائ�ب )الرطي حس�ن خلف ج�رب نبهان( 

باسم الشعب بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق املادة 
5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 بداللة املادتني 61/اوال 
و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن 

مقر عمله من تاريخ 2012/12/21 ولحد االن.
2 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / ثاني�ا م�ن ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

.2008
6 � الزام املواطن�ني االخبار عن محل اختفاء املحكوم 
أعاله اس�تنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 

17 لسنة 2008.
7 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا ألحكام 

املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
8 � اخراج�ه م�ن الخدمة اس�تنادا للم�ادة 42 / أوال 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب جبار 
عاتي جرب   مبلغ قدره    عرون الف دينار ترصف له 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 61/اوال من ق.أ.د قاب�ال لالعرتاض وافهم علنا 

يف  /    / 2014م 
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لجنة تثبيت امللكية يف الحمزة 
اعالن 

بناءا ع�ىل صدور قرار لجنة تثبي�ت امللكية يف الحمزة 
بالعدد)9/مجدد/2015( يف )2015/9/9( واملتضمن 
تثبي�ت عائدية تمام العق�ار املرق�م )2041( الحمزة 
الص�وب الكب�ري بأس�م طال�ب التس�جيل )ع�يل عبد 
حس�ني( علي�ه واس�تنادا الح�كام امل�ادة )49( م�ن 
قانون التس�جيل العقاري املرقم )43( لسنة )1971( 
ق�رر اعالن ه�ذا القرار ملدة )30( يوم�ا وعىل من لديه 
اعرتاض يتقدم بالطعن لدى رئاسة محكمة استئناف 
القادس�ية االتحادية اعتبارا من اليوم التايل لنر هذا 
االعالن وعند انتهاء املدة وعدم ورود اشعار من رئاسة 
االس�تئناف بوق�وع الطعن ع�ىل الق�رار لديها تبارش 
دائرة التسجيل العقاري بالتسجيل وفقا لقرار تثبيت 

العائدية اعاله 
القايض جفات رايض حسني  

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 901 / 2014 

اس�م املحكم�ة : محكم�ة قوى االم�ن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

اس�م املتهم ورتبته ووحدته: الرطي ايمن احمد صلبوخ 
عزاوي / مديرية رشطة محافظة البرصة .

رقم الدعوى وتاريخها : 647 / 2014
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2008/4/15

تاريخ الحكم : 2/ 2014/6
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكم�ت محكمة ق�وى االمن الداخيل الخامس�ة عىل املدان 
الغائ�ب )الرط�ي ايم�ن احمد صلب�وخ عزاوي( باس�م 

الشعب بما ييل :
1 � بالحب�س البس�يط مل�دة )س�تة اش�هر( وف�ق امل�ادة 
5/ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 بدالل�ة املادتني 61/اوال و 
69 /اوال م�ن ق. أ.د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن مقر 

عمله من تاريخ 2008/4/15 ولحد االن.
2 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه اينما 
وج�د لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام املادة 

69 / ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
6 � الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم أعاله 
اس�تنادا ألحكام املادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

.2008
7 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغري املنقولة اس�تنادا ألحكام 

املادة 69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
8 � اخراجه من الخدمة اس�تنادا للم�ادة 42 / أوال ق.ع.د 

رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنت�دب جبار عاتي 
ج�رب   مبل�غ ق�دره    عرون ال�ف دينار ت�رصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكم�ا غيابيا صادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام املادة 
61/اوال م�ن ق.أ.د قاب�ال لالعرتاض وافهم علن�ا يف  /    / 

2014م 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 366 / ش / 2015 

اعالن
إىل املدع�ى عليها / كميلة مصيل محم�د / مجهولة محل 

االقامة
بتاريخ 1 / 9 / 2015 اصدرت محكمة االحوال الشخصية 
يف بلد قراره�ا الغيابي القايض بنص�ب املدعية زاهي فهد 
اس�عد وصية عىل احفادها القارصي�ن وهم كل من هناء 
 2001  /  2  / تول�د 26  1999 واف�راح   /  3  / تول�د 23 
وحبي�ب تول�د 10 / 10 / 2003 اوالد املت�ويف ع�يل هادي 
مهنا ولحني بلوغهم س�ن الرش�د عىل ان ليس لها الحق يف 
الترصف يف اموالهم اال باذن من مديرية رعاية القارصين 
املختص�ة وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك ق�ررت هذه 
املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني لغرض تبليغك بقرار 
الحكم ول�ك الحق بالحضور لالعرتاض عىل القرار املذكور 
وتميي�زه ويف حال�ة عدم حض�ورك خالل امل�دة القانونية 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض

يعرب عيل جاسم
دائ�رة التنفي�ذ

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 297 / 2013 

اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

اس�م املتهم ورتبته ووحدته: الرطي وليد داود عبود مهنا 
/ مديرية رشطة محافظة البرصة .

رقم الدعوى وتاريخها : 440 / 2013
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2011/9/8

تاريخ الحكم : 3/ 2012/4
املادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكم�ت محكمة قوى االم�ن الداخيل الخامس�ة عىل املدان 
الغائب )الرطي وليد داود عبود مهنا( باس�م الش�عب بما 

ييل :
1 � بالحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق املادة 5/ق.ع.د 
رقم 14 لسنة 2008 بداللة املادتني 61/اوال و 69 /اوال من 
ق. أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 

2011/9/8 ولحد االن.
2 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه اينما 
وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة 69 

/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
3 � ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم أعاله 
اس�تنادا ألحكام امل�ادة 69 / ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

.2008
4 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا ألحكام املادة 

69 / رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 .
5 � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للم�ادة 42 / أوال ق.ع.د 

رقم 14 لسنة 2008.
6 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحامي املنت�دب عبد الرحمن 
عبد عيل   مبلغ قدره    خمس�ون  الف دينار ترصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 
61/اوال م�ن ق.أ.د قاب�ال لالع�رتاض وافهم علن�ا يف 3 /  4  

/ 2012م 

البحرين ترفض اخالء سبيل زعيم املعارضة

اعالن دعوة الدائنني
نح�ن املصفيان املحامي )محمد رشيف حس�ن( والس�يدة )زهرة ه�ادي معتوق( لرك�ة )ثمار كربالء 
لتج�ارة الفواك�ه والخر املحدودة( ) تحت التصفية( ادعو كل من له ح�ق او دين عىل الركة مراجعة 
مكت�ب الرك�ة الكائن يف )كربالء – الطريق الرابط بني النجف والهندية( خالل 10 ايام اعتبارا من تاريخ 

النر وبخالفه يسقط حقه يف املطالبة 
مع التقدير 

املصفيان 
املحامي محمد رشيف حسن 

الس�يدة زهرة هادي معتوق 
��������������������������������������������������������������������������������

مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة / 490 / 2015 

مذكرة االخبار بالتنفيذ
لالم�وال املنقول�ة

إىل املدين / سعدي جعفر غني / عنوانه : لقد تحقق لهذه املديرية من رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس 
البل�دي لح�ي الخراء انك مجهول محل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار يمكن التبليغ 
عليه نخربكم بانه تقرر حجز االموال املنقولة / السيارة العائدة لك واملرقمة 108098 بغداد فحص مؤقت 
نوع دايو بيضاء اللون موديل 1995 لقاء طلب الدائن رائد حلمي اس�ماعيل البالغ ثالثة االف وس�بعمائة 
دوالر امريك�ي فيجب عليكم اداء املبلغ املذكور خالل مدة ثالث�ة ايام من اليوم التايل لتاريخ تبليغكم بهذا 
االخبار واال فان االموال املحجوزة بموجب هذا القرار س�تباع وفقا للقانون وذلك اس�تنادا للمادة 69 من 

قانون التنفيذ .
املنفذ العدل



 

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أعلنت مديرية كهرباء الجنوب في 
محافظة البصرة، عن اعدادها خطة 
طارئة لتحس�ين التي�ار الكهربائي 
خالل صيف 2016، مناش�دة وزارة 
المالي�ة م�ن اج�ل ص�رف االم�وال 
لتنفيذ مئات المش�اريع.وقال مدير 
توزيع كهرب�اء الجنوب في البصرة 
محم�د عب�د االمي�ر الحلف�ي خالل 
مؤتم�ر صحفي عق�ده لإلعالن عن 
الخط�ة الطارئة لصي�ف 2016, ان 
“زيادة ساعات التشغيل خالل االيام 
الماضي�ة يع�ود لفض�ل المحافظة 
الت�ي انفقت اموالها على مش�اريع 
الكهرباء”، مبينا ان “الحلول جاهزة 
وموجودة لخطة الطوارئ شريطة 
قب�ل  المالي�ة  التخصيص�ات  ورود 
20/9/2015 والت�زام دوائ�ر النقل 

في حل االختناقات”.
“موق�ف  ان  الحلف�ي  واض�اف 
الكهرب�اء ف�ي الجنوب يحت�اج الى 
لتج�اوز  اس�تثنائية  صالحي�ات 
وورود  الرس�مية  المخاطب�ات 
المبال�غ الالزم�ة للمباش�رة ف�ورا 
بمئات المشاريع التي تشمل ادخال 
محط�ات للعمل وتنفي�ذ المتنقالت 
وتجهيز الخطوط والمغذيات ضمن 
الخطة الطارئة الت�ي تصل مبالغها 

الى 350 مليار دينار”.
واش�ار الى ان “الزيادة الحاصلة 
الس�كاني  للتوس�ع  االحم�ال  ف�ي 
وعدم ح�ل االختناقات قد ال يضمن 
3100 مي�كاواط للتي�ار الكهربائي 
خ�الل الصي�ف المقب�ل”، مناش�دا 
وزارة المالي�ة بان “تصرف االموال 
والدوائر المعنية بانجاز الموافقات 

تنفي�ذ  تاخي�ر  لتالف�ي  الرس�مية 
المش�اريع”.واكد على ض�رورة ان 
“توج�ه الدوائ�ر كاف�ة الصناعي�ة 
والمواطنين  والتجاري�ة  والزراعية 

من اج�ل تس�ديد الدي�ون والجباية 
الت�ي بلغ�ت حتى اي�ار ع�ام 2015 
اكث�ر م�ن 600 ملي�ار دين�ار دون 
اس�تحصالها للتمك�ن م�ن تغطي�ة 

نفق�ات المش�اريع ووض�ع خط�ة 
الت�ي   2016 لصي�ف  الط�واريء 
وجهت بها رئاس�ة مجلس الوزراء 
حي�ز التنفي�ذ خ�الل ثمانية اش�هر 

كمدة زمنية بعد تصاعد التظاهرات 
واالحتجاجات الجماهيرية المطالبة 
بتحسين الخدمات وخصوصا التيار 

الكهربائي”.

   بغداد/المستقبل العراقي

 اكد محافظ بغداد علي محس�ن 
التميم�ي, ان الح�االت الت�ي ثبتت 
بأنها مصابة بم�رض الكوليرا هي 
س�تة حاالت ث�الث في أب�و غريب 

وثالثة في المحمودي�ة”, مبينا أن 
حالتهم مستقره والمرض مسيطر 

عليه لحد هذه اللحظة.
 جاء ذلك خالل زيارته لمستشفى 
المحمودية العام وتفقده للمرضى 
الراقدي�ن في�ه ، داعي�اً المواطنين 

إلى إتب�اع اإلج�راءات الصحية في 
حياتهم أليومية .

وبحس�ب التميم�ي, ان “س�بب 
الم�رض هو ع�دم صالحي�ة الماء 
كون مشروع ماء ابو غريب يحتاج 
ال�ى مبل�غ ملي�ار ومئت�ان مليون 

العديدة  المخاطبات  إلكماله ورغم 
لمجل�س ال�وزراء ووزارة المالية, 
لكن ل�م يتم تخصيص ه�ذا المبلغ 
المش�روع  ه�ذا  ترمي�م  ان  علم�اً 
يقض�ي عل�ى ش�حة الماء ف�ي أبو 

غريب بالكامل”.

ورجح التميمي أن يكون السبب 
األخ�ر لظهور المرض, هو  انتقاله 
والحيوان�ات،  الخض�روات  عب�ر 
موعزاً  في الوقت نفس�ه بتش�كيل 
تداعي�ات  لمتابع�ة  أزم�ة  خلي�ة 

المرض”.

   البصرة/المستقبل العراقي

 أعلن�ت دائرة صحة البصرة، امس الثالثاء، عن نجاح 12 عملية 
متميزة لزراعة الكلى في المحافظة، وهي المرة االولى التي تشهد 
فيه�ا البصرة افتت�اح مركز لزراع�ة الكلى.وقال مدير ع�ام دائرة 
صحة البصرة الدكتور رياض عبد األمير ، إن “البصرة تش�هد ألول 
م�رة افتتاح مرك�ز لزراعة الكلى في المحافظ�ة والذي يعمل على 
تقدي�م خدماته ألهالي البصرة والمحافظ�ات األخرى”، مؤكدا ان 
“المرك�ز قام بإج�راء 12 عملي�ة زرع تكللت جميعه�ا بالنجاح”.

وثم�ن عبد االمير “جهود الحكومة في محافظة البصرة بش�قيها 
التشريعي والتنفيذي والكوادر الصحية العاملة في المركز”.و في 
السياق نفسه، قام المدير العام بتقديم الشهادات التقديرية لألطباء 
العاملي�ن والمش�رفين في المرك�ز”، معتبرا نجاح ه�ذه العمليات 
انجاز كبير.يذكر ان رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني 
افتتح في ش�هر نيس�ان الماضي هذا المركز في مستشفى الصدر 

التعليمي والذي يعتبر األول في محافظة البصرة.

نجاح 12 عملية لزراعة الكىل
يف البرصة

كهرباء اجلنوب تعد خطة طارئة لتحسني الطاقة يف صيف 2016

حمافظ بغداد: سجلنا 6 إصابات بـ»الكولريا« .. والوضع مسيطر عليه 

التخطيط تقدم دراسة ملجلس الوزراء تتضمن مقرتحات لتنفيذ املشاريع
   بغداد/المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر التخطي�ط والتعاون 
االنمائي, سلمان الجميلي اتخاذ عدد 
من اإلج�راءات والمعالجات لمعالجة 
االس�تثمارية  المش�اريع  أوض�اع 
الظ�روف  ظ�ل  ف�ي  المس�تمرة 
االقتصادي�ة الصعب�ة التي يش�هدها 

البلد وتقديمها إلى مجلس الوزراء.
ونقل بيان ل�وزارة التخطيط عن 
الجميل�ي قول�ه, ان “االس�تمرار في 
تنفيذ المش�روع االستثماري يتطلب 
تحديد أس�لوب التمويل اما من خالل 
الموازن�ة او الدف�ع باآلجل او عرضه 
كمشروع استثماري او اي خيار اخر 

مما يستدعي اصدار قرار من مجلس 
الوزراء يقضي بتحدي�د مدة التوقف 
والتأخير في تنفيذ المشروع والتأخير 
في دفع المس�تحقات للمقاول لعدم 
توفر السيولة النقدية كنتيجة لالزمة 
المالية التي يمر بها البلد استثناء من 
التعليمات والضوابط النافذة ويكون 
ه�ذا االس�تثناء لحي�ن زوال األزم�ة 

المالية”.
ودعا الجميلي “جهات التعاقد في 
الوزارات والمحافظات الى االس�راع 
بالبت في موضوع توقف المش�اريع 
واعتب�ار م�دة التوق�ف س�ارية م�ن 
تاري�خ معرفة س�بب التوقف ، فضال 
ع�ن رص�د تموي�ل للمش�روع يت�م 

االتفاق علي�ه بين اطراف التعاقد عن 
اجور حراس�ات للم�دد التي تزيد عن 
90 يوما فقط لمقابلة التكاليف التي 
س�تترتب عل�ى المقاول عن�د ايقاف 
تنفيذ المشروع لغرض الحفاظ عليه 
من الس�رقة والتالع�ب ولحين زوال 

الظروف”.
واش�ار ال�ى ان المعالجات تخول 
الجه�ة المس�تفيدة من�ح المتعاق�د 
المس�تمر بالعم�ل م�ددا اضافية عن 
التاخير في تس�ديد المس�تحقات لما 
زاد ع�ن 30 يوم�ا من تاري�خ تقديم 
الس�لفة ولغاي�ة دف�ع مس�تحقاتها 
وبخ�الف ذلك يت�م احتس�اب الفوائد 
تس�ديدها  المتأخ�ر  المبال�غ  عل�ى 

بمقدار نس�بة الفائدة الممنوحة من 
قبل المصارف ويتم تحميل المشروع 
بمقدار الفوائد المحتس�بة من خالل 

زيادة الكلفة.
ولف�ت ال�ى ان ال�وزارة وضع�ت 
المعالجات الالزمة لمش�كلة خطاب 
ضمان حسن التنفيذ من خالل الدعوة 
الى تجميد الخطاب�ات التي اصدرتها 
واالهلي�ة  الحكومي�ة  المص�ارف 
لصاح�ب العم�ل وايق�اف احتس�اب 
رس�وم واجور الخدم�ات المصرفية 
عنها خالل مدة توقف مدة المشروع 
تحمي�ل  ع�دم  به�دف  المقاول�ة  او 
خط�اب  نفاذي�ة  تكالي�ف  المق�اول 
الضم�ان بس�بب توق�ف المش�روع 

الخ�ارج ع�ن ارادته وان اس�تمرارية 
كاه�ل  س�يثقل  الضم�ان  خطاب�ات 
الشركات المقاولة والمقاولين بسبب 
ضخامة التكاليف التي س�يتحملونها 

بسبب التوقف االجباري للمشروع.
“اج�راءات  ان  الجميل�ي  وبي�ن 
االعتب�ار  بنظ�ر  اخ�ذت  ال�وزارة 
المقاولي�ن م�ن خ�الل  مس�تحقات 
تقديم دفعات نقدية حسب االمكانات 
المالي�ة وتزويد المتعاق�د بضمانات 
من قب�ل رب العمل للمصارف لغرض 
المس�تحقات  لتس�ديد  االقت�راض 
واكمال انجاز المشروع اذا رغب ذلك 
وبعد التف�اوض بي�ن الطرفين حول 

الفوائد والقروض”.

ختصيص 16 مليار و 500 مليون دينار 
إىل األعامر والبلديات

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن وزير االعمار واالسكان والبلديات العامة طارق الخيكاني، 
ام�س  الثالث�اء، ان مجلس الوزراء وافق عل�ى تخصيص 16 مليار 
و500 ملي�ون دين�ار الى الوزارة بناء على ق�راره رقم 332 المتخذ 
في جلس�ته االخيرة.وقال الخيكان�ي في بيان صحفي ان” مجلس 
ال�وزراء وبن�اء على قراره رق�م 332 المتخذ في جلس�ته االخيرة 
واف�ق على تخصيص 20 ملي�ار دينار،؛ لمعالج�ة الفيضانات التي 
تنت�ج عن مياه االمطار ف�ي بغداد وعم�وم المحافظات”.وأوضح 
أن” القرار يقضى بقيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره 16 
ملي�ار و500 مليون دينار إلى وزارة األعمار واإلس�كان والبلديات 
العامة ، باإلضافة إلى تخصيص ثالثة مليارات و 500 مليون دينار 
إل�ى أمانة بغداد، لمعالجة الفيضان�ات التي تنتج عن مياه اإلمطار 
في بغداد”. وأشار الى ان”الوزارة ستستمر بالحملة الخدمية التي 
أطلقتها،لرفع مستوى الخدمات ومتابعة مشاريعها كافة في بغداد 
والمحافظات والتي انطلقت من محافظة كربالء المقدس�ة، إذ تم 
تبليط وتشجير الشوارع وانشاء وصيانة شبكات الماء والكهرباء 
؛ لعدد من مناطق المحافظة ، سعياً لتطوير بناها التحتية وخدمة 

لمواطنيها وزائريها الكرام”.

www.almustakbalpaper.net

محليات6   العدد )1051(  االربعاء 16 ايلول 2015

بدء العام الدرايس اجلديد يف مدارس 
االقليم

   السليمانية/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التربية في حكومة 
اقلي�م كردس�تان ، ام�س الثالث�اء، 
ع�ن بدء الع�ام الدراس�ي الجديد في 
اقلي�م كردس�تان بمش�اركة مليون 
و700 ال�ف طال�ب وطالب�ة، وفيما 
أك�دت أن العملي�ة التربوي�ة تتق�دم 
في كردس�تان بالرغم من المصاعب 
وتأخ�ر الروات�ب، أش�ارت ال�ى أنه 
س�يتم توحيد المدارس ف�ي اإلقليم.

وقال وزير التربية بش�تيوان صادق 
ف�ي كلم�ة ل�ه خ�الل مراس�يم بدء 
الع�ام الدراس�ي الجدي�د ف�ي إحدى 
م�دارس مدين�ة ده�وك ، إن�ه “على 
الرغ�م من المصاع�ب إال أن العملية 
التربوية والتعليمية تتقدم في اقليم 
“الحكوم�ة  أن  مبين�ا  كردس�تان”، 
ووزارة التربي�ة ف�ي اإلقلي�م يبذالن 
قصارى جهودهما من اجل النهوض 
بالعملي�ة التربوية وتلبية متطلباتها 
والسير بالعملية نحو األمام”.وأضاف 

واالس�اتذة  “المعلمي�ن  أن  ص�ادق 
يواصل�ون عمله�م التدريس�ي رغم 
تأخر الرواتب”، مؤك�داً أن “قرارات 
المؤتمر التربوي سيتم تطبيقها هذا 
العام، وس�نواصل توحي�د المدارس 
في إقليم كردستان”.ويش�ارك نحو 
ملي�ون و700 أل�ف طال�ب وطالب�ة 
م�ن عم�وم محافظ�ات كردس�تان 
ف�ي الع�ام الدراس�ي الجديد.وكانت 
وزارة التربي�ة في إقليم كردس�تان 
ح�ددت ف�ي، ال��17 م�ن اب 2015، 
الي�وم الثالثاء، )15 من ش�هر ايلول 
الحالي(، موعداً لبدء العام الدراس�ي 
الجديد، فيما وضعت شروطاً لقبول 
التالميذ في الص�ف األول االبتدائي، 
أهمها إكمال س�ت سنوات من عمره 
للقبول في تسجيله بمدارس اإلقليم.

يذك�ر أن بع�ض المباني المدرس�ية 
في اقليم كردس�تان متهالكة وسط 
مخاوف من انهياره�ا، وهناك 150 
مدرس�ة في أط�راف محافظة أربيل 

بحاجة إلى اعادة اعمار.

خلو خان بني سعد من املواد املشّعة

التعليم النيابية تدعو للتوسع بالدراسات العليا

   ديالى/ المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س محافظ�ة ديال�ى، 
أم�س الثالثاء، ع�ن خل�و ناحية بني 
س�عد، غ�رب بعقوب�ة، م�ن الثل�وث 
اإلشعاعي وفقاً للمسوحات الميدانية 
الت�ي أجرته�ا الف�رق التابع�ة لدائرة 
بيئ�ة المحافظة، فيما أك�د أن جميع 
الفحوص�ات التي أجري�ت أثبتت عدم 
تع�رض الناحي�ة ال�ى أي اش�عاعات 
بس�بب التفجي�ر ال�ذي ش�هدته قبل 

شهرين.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة 
ديال�ى، محم�د ج�واد الحمدان�ي، إن 
“المسح اإلشعاعي الذي قامت الفرق 
المختصة في دائرة بيئة ديالى أثبتت 

خل�و ناحي�ة بن�ي س�عد م�ن المواد 
المش�ّعة التي ت�م االش�تباه بتعرض 
الناحية لها خ�الل التفجير اإلرهابي 
ال�ذي وقع وس�ط الناحية قب�ل أكثر 
الحمدان�ي،  ش�هرين”.وأضاف  م�ن 
ان�ه “طال�ب دائ�رة البيئ�ة بإج�راء 
المسوحات الخاصة للتأكد من بعض 
الحاالت المش�تبه بها وذل�ك حفاظاً 
على س�المة أهال�ي الناحي�ة”، الفتاً 
ال�ى أن “دائرة البيئ�ة أكدت أن جميع 
الفحوص�ات والمس�وحات الميدانية 
الت�ي نفذتها فرقه�ا المختصة أكدت 
خلو الناحية بش�كل كامل من المواد 
صح�ة  دائ�رة  المش�عة”.وكانت 
محافظة  ديالى كش�فت ف�ي، ال�27 
م�ن آب 2015، عن اس�تخدام تنظيم 

)داعش( مواد مش�ّعة في التفجيرات 
األخيرة التي شهدتها ناحية بني سعد 
وقرية الهويدر وكنعان في محافظة 
ديال�ى )55كم ش�مال ش�رق بغداد(، 
فيما أكدت إجراء أكثر من 350 عملية 
جراحي�ة، طال�ب مجل�س محافظ�ة 
ديال�ى الجه�ات الصحي�ة المختصة 
لمعاين�ة  كش�فية  ف�رق  بإرس�ال 
المصابين وفتح تحقيق عاجل بشأن 
بن�ي  ناحي�ة  ب�أن  الموضوع.يذك�ر 
سعد، ش�هدت في )18 تموز 2015(، 
مقت�ل وإصابة 250 ش�خصاً بتفجير 
ش�احنة يقودها انتحاري، أدت أيضاً 
الى تدمير عدد من الس�يارات المدنية 
تاركة حفرة بعم�ق 3 أمتار وبعرض 

6 أمتار.

     بغداد/المستقبل العراقي

طال�ب رئيس لجن�ة التعليم النيابية الدكتور ش�يركو ميرزا 
وزارة التعليم العالي والجامعات إلى التعامل بصورة أكثر جدية 
ف�ي قبول اكبر ع�دد ممكن م�ن الطلبة المتقدمين للدراس�ات 

العليا للعام الحالي .
وقال ميرزا في بيان صحفي, أن “توسعة مقاعد الدراسات 
العلي�ا للمتقدمي�ن لدراس�ة الماجس�تير والدكتوراه مش�كلة 
نواجهه�ا كل ع�ام في ظل ع�دم طرح حل ج�ذري للموضوع، 
س�يما خطة القبول التي تقدمها األقس�ام والكليات”، مش�يرا 
إلى أن التوسعة تعد حق مش�روع للطلبة في اكمال دراساتهم 

وإعداد جيل قادر على تحمل مسؤولياته في قيادة البلد”.
وأض�اف “أننا في لجن�ة التعليم النيابية س�تكون لنا وقفة 

ج�ادة للخ�روج بنتائ�ج ايجابي�ة تصب ف�ي صالح المس�يرة 
التعليمية والطلبة لزيادة ع�دد المقاعد”، داعيا في الوقت ذاته 
وزارة التعلي�م والجامع�ات الى التعامل مع التوس�عة بصورة 
أكث�ر جدية”.وأوضح, ان “لجنة التعلي�م تنظر النتائج النهائية 
للقب�والت للوق�وف على ع�دد االحتياط، وبعده�ا يتم الحديث 
ع�ن نس�ب التوس�عة  “، مبين�ا اننا بحاجة ماس�ة ال�ى العديد 
من االختصاصات االكاديمية وحتى على مس�توى الدراس�ات 
اإلنس�انية كاللغ�ات واإلع�الم وغيرها في ظل الظ�روف التي 

يعيشها البلد وضرورة التخطيط بشكل سليم “.
وكان العدي�د من الطلبة قد تظاهر امام مبنى وزارة التعليم 
العالي مطالبين في توسعة المقاعد والحد من عمليات الهجرة 
خاصة في ظل اغالق الوزارة بمنح االجازات الدراسية والبعثات 

والنفقة الخاصة طبقا لالزمة المالية التي يعيشها العراق.

الصناعة تبحث مع رشكة عاملية
أنشاء جممع للبرتوكيمياويات

   بغداد/ المستقبل العراقي

بح�ث وزير الصناعة والمعادن محم�د صاحب الدراجي مع 
وفد شركة شل العالمية يرأسه هانز كايمب نائب رئيس شركة 
ش�ل في العراق مراحل تقدم العمل في مش�روع انش�اء مجمع 
للبتروكيمياوي�ات في محافظة البص�رة بكلفة 11 مليار دوالر 

بالمشاركة مع وزارة الصناعة والمعادن .
ونق�ل بيان لل�وزارة عن الدراج�ي قوله ،ان” ال�وزارة تؤكد 
دعمه�ا الكام�ل النجاح ه�ذا المش�روع الضخم ال�ذي يعد من 
اكبر المش�اريع في المنطقة و يتميز بكونه من المشاريع ذات 
المردود االقتصادي الكبير على محافظة البصرة والعراق فضال 
عن اس�هامه في تقليص نسب البطاله ،وذلك بتوفيره ما ال يقل 
عن ) 50 ( الف فرصة عمل”, مشيرا الى سياسة الدولة العراقية 
الداعم بقوة لالس�تثمارات االجنبية وجهودها في س�بيل ازالة 

جميع العقبات امامها “ .
من جانبه, قال هانز كايمب ان” ش�ركة شل جادة في تنفيذ 
هذا المش�روع والعمل ج�ار مع وزارة الصناع�ة والمعادن من 
خ�الل االجتماع�ات المباش�رة مع اللجن�ة المختص�ة لمتابعة 
مراحل انجاز المش�روع الذي سيكون رائدا في انتاج المنتجات 
البتروكيمياوي�ة بطاقة انتاجية تق�در ب�مليون و800 ألف طن 
س�نويا “، مس�تعرضا جدول تق�دم العمل في المش�روع خالل 
الس�نة الحالي�ة والس�نوات الالحق�ة الذي يتضم�ن تخصيص 
االرض وتزويد المش�روع بالخدم�ات واالجراءات االخرى التي 
تتعلق باالتفاق مع ش�ركات عالمية الستيراد معدات المشروع 

وغيرها من التفاصيل”.

   بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت دائرة صحة بغ�داد الكرخ مستش�فى الطفل المركزي 
ع�ن “اج�راء اكثر م�ن )38840( تحليل مختبري خالل ش�هر اب 
وبدق�ة عالية وباس�تخدام افضل اجه�زة المختب�رات والتحاليل 
وبمواصف�ات عالمية”.وقال الدكتور ل�ؤي ابراهيم فرحان مدير 
ش�عبة المختب�ر في المستش�فى اجريت الفحوص�ات والتحاليل 
المختبري�ة عل�ى اي�دي افضل المحللي�ن ومس�اعدي المختبرات 
في ش�عبة المختبر حيث بلغ عدد فحوص�ات الهرمونات )625( 
تحلي�ل وتحالي�ل الكيمي�اء الس�ريرية )4654( تحلي�ل وتحاليل 
ام�راض الدم بلغ�ت )3712( تحلي�ل وفحص الطفيلي�ات )135( 
تحلي�ل وفحوص�ات االحي�اء المجهري�ة بلغ�ت )1414( تحلي�ل 
وتحاليل النس�يج المرضي )167( وبلغت نس�بة فحص المصول 
)236( باالضافة الى فحوصات وتحاليل الخاليا والفايروسات”.

واض�اف فرحان ان “المستش�فى تحت�وي على مختبر رئيس�ي 
ومختب�رات فرعي�ة ثانوية في كل م�ن ردهة الط�وارئ و مبنى 
االستش�ارية ورده�ة الخ�دج و مختبر في رده�ة الديلزة )مركز 
كامب�رو( والمختبر يضم وحدات متعددة مثل وحدة امراض الدم 
و وح�دة الكيمي�اء الس�ريرية ويوجد فيها مختب�ر الهرمونات و 
وحدة االحياء المجهرية و وحدة المناعة والفايروس�ات و وحدة 
االنس�جة ويعمل المختب�ر طيلة ايام اليوم وحس�ب نظام وزارة 
الصحة ش�عبة المختب�رات ويزود بالمحالي�ل المختبرية من قبل 
دائ�رة صحة بغ�داد الكرخ قس�م الصيدلة والعالج ومستش�فانا 
مس�تمرة بتقديم العالج والفحوصات المختبرية لجميع االطفال 

من عمر يوم واحد ولغاية عمر 15 عام .

صحة الكرخ مستشفى الطفل املركزي جتري 
»38840« حتليل خمتربي خالل شهر اب



فوؤاد ح�سون

كان البد لها أن تسرتيح بعد عناء طويل، وهي تركض 
بال عجيز أو تعيب، خلف مسيؤول وعدها خيراً، تلك 
املسكينة لم تتخيل يوماً، أن الدنيا ستكرش عن أنيابها، 
لتصبح حكايتها واحدة من حكايات ألف ليلة وليلة، أم 
جاسم املرأة السومرية، التي مأل وجهها املتعب سمرة 
الهور، وتحميل يف مخيلتها قصص الربدي، وطفولتها 

التي ودعتها.
 بعد أن بلغت الخامسة عرش من عمرها، وزواجها من 
إبن املدينية، الذي أختار أن تكيون رشيكة حياته، من 
املناطق الجنوبية، وتحديداً األهوار، فلم تكن عىل موعد 
مع القدر، بيل كان القدر يرتبص بها، بعد أن أصبحت 
أماً لثالثة صبيان وبنت واحدة، إسيتطاعت أم جاسيم 
تربيية ابنائها األربعة، وهي تكد ميع زوجها املوظف، 
صاحيب الراتب البسييط، إذ كانت تخبيز الخبز تارة، 
وتخيط املالبس لنسياء املحلة تارة أخرى، مقابل ثمن 

زهيد، فهذه املرأة أنموذج للمثابرة ولألم الحنون..
  بسيقوط الصنم إسيتبرشت خراً، ولكين لأليام رأي 
آخير، عندما بيدأت حكايتها، وكشيفت لهيا ما كانت 
تخفييه، فبعيد ميرور عيام عىل تغيير النظيام، تويف 

زوجها وسندها، وشكلت صدمة بالنسبة لها وألبنائها 
األربعية، إال أن أبنها جاسيم بلغ عرشيين عاماً، وكان 
ميدركا أن دوره قد بيدأ، ومنذ إنطفاء شيمعة والده، 
قرر اإلبين أن يجميع عائلته باجتماع خياص، ويعلن 
عن مسيؤوليته يف تحمل أعباء األرسة، وترك مدرسته، 
وعمل مين أجل جلب القوت واملعيشية لعائلته، ولكن 
محمد أخوه األصغر، ترك املدرسة أيضاً وعمال سوية، 
وطلبيا من أمهما املرأة املثابيرة، عىل الجلوس يف البيت 

وعدم الخروج، خوفاً عليها من نائبات الزمان..
 مرت السينون واإلخوة يعملون معاً، وتزوج جاسيم، 
وأصبح لديه طفالن، ومن بعده تزوج محمد، وأنجبت 
زوجته ولداً وأسيماه عبد الله، تيمناً بإسم أبيه، وكانا 
هميا املعييالن للبيت، ولكين للزمن فعله ميرة أخرى، 
فبعد سيقوط املوصل، وإعالن فتوى الجهاد الكفائي، 
مين قبل املرجعيية الدينية يف النجيف األرشف، تطوع 
محمد مع شباب املنطقة، للدفاع عن األرض والعرض، 
وأصبح أحد مقاتيل الحشيد الشيعبي، وما هي إال مدة 
قصرة، ونيال رشف الشيهادة، تاركاً وليده الصغر، 
وأميه املسيكينة، وزوجة بعمير الزهيور، إنها صدمة 

كبرة للعائلة، وخاصة أم جاسم، ولكن ايمانها بالله، 
وإقتناعهيا بأن الفتيوى ربانية، جعلهيا تتحمل هول 

املصيبة، التي مرت عليهم رغم فقدانهم إلبنهم.
إنقطعت أمام جاسيم سيبل الرزق، فخرج يبحث عن 
عميل، إال أنيه ليم يفليح، وأصبيح عامل بنياء، يعمل 
يوماً ويجلس يوماً، ومرت علييه األيام ثقيلة، محملة 
بالهموم، ألن عائلة أخيه الشهيد، باتت حمالً إضافياً، 
فوق حمل والدته، وأختيه املريضة، وأخوه، وزوجته، 
وأبنائيه، يجب أن يعمل من أجل ديمومة هذه العائلة، 
ميدركاً أن فشيله معناه تحطيم العائلة، وهيذا ما ال 
يرتضييه أبيداً، فجاءته فرصة ثمينية، إذ فتح الجيش 
أبواب التطوع لخدمة البلد، وبنفس الوقت كان الراتب 

بالنسبة له، يمثل انقاذاً لعائلته املتعبة.
 تطيوع جاسيم، مين دون أن يخرب والدتيه، إال يف يوم 
إلتحاقيه، عندميا وضعها باألمير الواقيع،  فرصخت 
وبكيت، ولكنيه كان مرصاً عيىل الذهياب، واإللتحاق 
مع إخوته، وأبناء منطقتيه الذين تطوعوا معه، ذهب 
جاسيم اىل معسكر سيبايكر للتدريب، ولم يمِض عىل 
وجوده أكثر من خمسية عرش يوماً، سيقطت تكريت 

بيد الدواعش، وكان جاسم أحد الذين قتلوا عىل صخرة 
امليوت، يف القصيور الرئاسيية، فأصبح القشية، التي 
كرست ظهير البعر لوالدته املسيكينة، ذهيب املعيل، 
وقبليه أخييه محميد، وأم جاسيم يف صدمية وذهول، 
خرجيت تبحث عين جثمانيه، وعن بصييص أمل أنه 
ميازال حيياً، فطرقيت كل األبواب متوسيلة لله، وألي 
مسؤول يف الحكومة العراقية، عىس أن  يرشدوها عىل 
مكانه، لكنها لم تحصل إال عىل وعود كاذبة، من أناس 
تسلقوا فوق جثث األبرياء، من أجل التشبث بالكريس 

امللعون.
أغلقيت االبواب بوجيه تلك املسيكينة، وعيادت تعمل 
مرة أخيرى، تخبز وتخيط للناس، من أجل جلب لقمة 
العييش، وأيضا للتنقل بني مناطق بغيداد، للبحث عن 
أي مسؤول يستطيع  مساعدتها، ولو بخرب عن ولدها 
جاسيم، يعييد اليها األميل، ولكن ال يوجد أميل، يف بلد 
املوت والحرمان، ما دامت وحوش الكرايس، بسييوفها 
املسمومة، تتصدر املشيهد الحكومي، تباً لكم يا أقزام 
السياسية، آالف مثل أم جاسيم، يوجد يف عراق الحزن 

واأللم.  

يف 13 سيبتمرب/أيلول مرّت الذكرى ال22 عىل اتفاقية 
أوسلو املشؤومة. هذه التي لم تجلب سوى املزيد من 
الويالت واملصائب والكوارث عىل شعبنا الفلسطيني. 
بعد مرور ميا يزيد عىل العقدين من توقيعها، ازدادت 
االشيرتاطات الصهيونيية تعنتياً عىل الفلسيطينيني 
والعرب فقط ملجيرد القبول »اإلرسائييل« بالتسيوية 
معهيم. ازدادت »إرسائييل« تنكراً للحقيوق الوطنية 
الفلسيطينية. تعاظم االستيطان بالشيكل الذي بات 
فيه حل ما يسيمى بالدولتني مسيتحيل التطبيق عىل 
األرض. هيذا باعرتاف رسيمي فلسيطيني. لقد أعلن 
شارون وفاة هذه االتفاقية بعد إعادة اجتياح القوات 
الصهيونية لألرايض الفلسطينية يف عام 2004. ورغم 
ذلك فإن السلطة الفلسطينية ما زالت متمسكة بها.

بالفعيل رغيم هزالة هيذه االتفاقيية التي هيي أوالً 
وأخيراً مصلحية »إرسائيليية«، ليم تقيم »إرسائيل« 
بتنفييذ معظيم بنودهيا، األمر اليذي يجعلها يف حكم 
املتوفياة فعليياً. إذ لم يبق من مظاهرها غر سيلطة 
فلسيطينية ليسيت أكثر من حكم ذاتي عىل القضايا 
الحياتيية للسيكان، سيلطة مجيردة مين كل أنيواع 
السييادة. ففيي ظل اسيتمرار االسيتيطان يف الضفة 
الغربيية ومصادرة األرايض وتهوييد القدس، ويف ظل 
رفض حيق العودة لالجئني، واالغتيياالت واالعتقاالت 
)ما يزيد عىل خمسية آالف فلسيطيني وفلسيطينية 
أرسى يف السيجون الصهيونيية(، ويف ظيل ارتيكاب 
املذابيح والحصار املسيتمر عىل غيزة، ويف ظل الجدار 
العيازل اليذي يقسيم الضفية الغربيية إىل كانتونات 
معزولة، ويف ظيل اإلرصار »اإلرسائييل« عىل أن تكون 
السييادة يف األرض الفلسيطينية بني يدي »إرسائيل« 
سيابقاً واآلن والحقيًا، واإلرصار عيىل إبقياء القوات 
املحتلة يف غور األردن، واإلرشاف عىل املعابر، وال دولة 
فلسيطينية عىل حدود عام 1967، وال انسيحاب من 
القدس )العاصمية املوحدة واألبدية للكييان(، فماذا 
بقي للفلسيطينيني من حقوق ومين األرض؟ لم يبق 
لهم سيوى 22% من مسياحة الضفية الغربية، وهي 
أيضاً ويف جزء كبير منها مهددة باملصادرة! وبالتايل: 

ماذا يمتلك الفلسطينيون إلقامة دولتهم؟ 
كان يوماً أسيود ييوم توقيع هيذه االتفاقية من قبل 
القيادة املتنفذة يف منظمة التحرير، إذ جرى االعرتاف 
رسيمياً بالدولية الصهيونيية املحتلية للجيزء األكرب 
مين األرض الفلسيطينية عيام 1948. هيذه األرض 
املغتصبة التي أنشيئت عليها دولية الكيان، هي أيضاً 
أرض فلسيطينية، أصحابهيا يف جيزٍء كبير منهيم، 
ميا زالوا يعيشيون يف الشيتات، وما زاليوا يحتفظون 
ب»كواشيني« ملكيتهم ألراضيها ومفاتيح بيوتهم يف 

مدنها وقراها.
اتفاقية أوسيلو عنت، بأن دولة املستوطنني املغتصبة 
هي دولة من دول الرشق األوسيط، وهي الدخيلة عىل 
هيذه املنطقة، بيكل املعاني: التاريخيية والحضارية 
والحقوقيية، وهيي الدولية التي أنشيئت قيرساً بعد 
إجبار ثالثة أربياع أهلها األصليني آنيذاك عىل الرحيل 
إىل الشيتات، وبعيد قيام الكييان بمذابيح عديدة لهم 
يف أكثير مين بقعية جغرافيية فلسيطينية يف نهايية 
األربعينيات وبداية الخمسيينات، واسيتمرار املجازر 
ضيد الفلسيطينيني والعرب منيذ ما قبل تليك الوالدة 
املشيؤومة للكيان، عىل أيدي العصابيات الصهيونية، 
وأثناء قيامها، وبعد ذلك، وصوالً إىل اللحظة الراهنة. 
اتفاقية أوسيلو عنت تنازالً من فئة من الفلسطينيني 
عميا يزييد عيىل ثالثية أربياع املسياحة الجغرافيية 
لفلسيطني التاريخية، وتنازالً عن حق العودة، وتنازالً 
عين القيدس وعين املقاومة املسيلحة، وإلغياء كافة 
البنود يف امليثاق الوطني الفلسطيني املتعلقة بالكفاح 
املسلح ضد »إرسائيل«.. وعنت أيضاً تأجيالً للبحث يف 
القضايا الحقوقية األساسية الفلسطينية، ملا يسمى 
بمفاوضات الوضع النهائي، يف ظل وضوح صهيوني 

يرفض باملطلق االعرتاف بكل هذه الحقوق!.
اتفاقية أوسيلو عنت اعرتافاً من فئة فلسيطينية ولو 
بطريق غر مبارش، بالرواية الصهيونية لتاريخ أرض 
فلسيطني، واعرتافاً باألضاليل واألساطر الصهيونية 
عن الحق التاريخي لليهود عىل األرض الفلسيطينية، 
وعنيت تنيازالً من هيذه الفئة عين التارييخ العربي 
الفلسيطيني لهيذه األرض.. شيئنا أم أبينيا. هذا هو 
الواقيع فيميا يعنييه توقيع هيذه االتفاقييات، التي 
اسيتخدمتها »إرسائيل« لجر الفلسيطينيني إىل املزيد 

من التنازالت التدريجية عن حقوقهم.
اتفاقية أوسيلو عنت إيحاء لدول العالم بأن ثمة حالً 
يدور بيني الفلسيطينيني و»إرسائييل«، وأن الحقوق 
الفلسيطينية لين تعيود إىل أصحابهيا، ف»إرسائيل« 
ترفضهيا جملية وتفصيياًل، وتميارس كافية أنيواع 
القمع تجاه الفلسيطينيني، وتميارس ذات احتاللها 
لألرض الفلسطينية ولإلنسان الفلسطيني. كما عنت 
اإلمكانيية، بالنسيبة لبعض اليدول العربيية لتوقيع 

اتفاقيات مع الكيان.
بعد 22 عاماً عىل توقيع هذه االتفاقية املشؤومة، التي 
قسيمت الصف الوطني الفلسطيني.. وما زلنا نعيش 
تداعيات هذا االنقسيام، الذي أدى إىل تراجع املرشوع 
الوطني الفلسيطيني عقوداً إىل الوراء! يف الوقت الذي 
تشيكل فيه الوحيدة الوطنيية الفلسيطينية، الرشط 
األهم النتصار الثورة ونيل الحقوق الوطنية. لألسيف 
بعد 22 عاماً لدينا سلطتان هزيلتان تتنازعان مفتاح 
السيجن الكبر لشيعبنا. سيلطة رام الله التي ال تزال 
متمسيكة باتفاقيات أوسلو، وسيلطة غزة الساعية 
إىل هدنية طويلة األميد مع االحتيالل الصهيوني، يتم 

تجديدها!.
إلغياء االتفاقييات واجب وطني فلسيطيني يف ذكرى 
القضيية  سييعيد  اإللغياء  هيذه.  أوسيلو  اتفاقيية 
الفلسيطينية إىل حقيقتها األصيلة، وسييعيد الرصاع 
الفلسيطيني العربي-الصهيوني إىل مربعه األول، نعم 
فيكل األرض الفلسيطينية مين النهير إىل البحر، هي 
حقنا التاريخي، وامليرشوع الصهيوني ليس أكثر من 
مرشوع غاٍز سيحمل عصاه عىل كاهله ويرحل، مثل 
كل الغزاة اآلخرين، وسيتعود فلسيطني التاريخية... 

عربية ولتذهب اتفاقية أوسلو إىل الجحيم.

يف ذكرى اتفاقية أوسلو
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ظاهيرة اإلرساف والالمبياالة، يف التعاميل ميع امليال 
العام، وسهولة الرصف والتبذير، وعدم وجود سياسة 
مالية ناضجية، تأخذ األزمات العامليية الطارئة بنظر 
اإلعتبيار، هيو ميا افتقدته حكومية لثماني سينوات 
مضت، والنتيجة تعطيل الحياة االقتصادية يف العراق، 

وإعتمادها عىل أرباح النفط فقط!
حديقية حيوانيات تقيع يف واليية أوهاييو األمريكية، 
لجيأت اىل زييادة ميورد دخلها، بعيد مرورهيا بأزمة 
ماليية خانقية، فقاميت بتدرييب ثالثة فيلية )تيكي 
وجورج وألسن( عىل غسيل السيارات، مقابل عرشين 
دوالر للسييارة الواحدة، فتفاجئ أصحاب السييارات 

باملرشوع، والجدوى منه إنه الحل االقتصادي!
مديير الحديقية االمريكيية أثنى عىل صاحيب الفكرة 
الشياب، موضحاً لبقيية العاملني معيه، أن هذا الحل 

البسييط سييكون مفتاح املعالجيات القادمة، لوضع 
إسيرتاتيجية واقعيية لألزميات الطارئة، مميا يجعلنا 
بمأمين منها، وعلييه فالحكومية العراقيية مطالبة، 
ملواجهية  الدولية،  مليزانيية  متقنية  خطيط  بوضيع 

الطوارئ!
األفيكار الخاطئة املنترشة بني النياس، هي أن العراق 
يعييش تحت بحرات نفطية، فكيف تتعرض ميزانيته 
لإلنهييار؟ وهيذا يقبيع يف عقيول سيذج، ال يدركيون 
خطورة إدارة البلد بنظام ريعي أحادي، أال وهو النفط 
وهيذه مغالطية كبرة، وقيع فيها الساسية الحمقى 

والناس البسطاء!
ما يطبق عىل املشياريع الصغرة، التي يراد من تنويع 
مصيادر دخلها، تجياوز األزمات املفاجئة، نسيتطيع 
تطبيقه عىل أوضاع العراق اإلسيتثنائية، حيث التطور 
الالفت يف مجال السيياحة الدينية، وأثرها عىل إيرادات 
النقل، وتنشييط حركة السيوق املحليية، أفال توجد يف 

العراق مجاالت أخرى لإلستثمار؟!
إن أهيم محياور اإلصيالح االقتصادي، هيو مكافحة 
الفسياد بأنواعيه، وبالتيايل بيدء العمليية العالجيية، 
ومرورهيا بمراحل حقيقية مؤثيرة، ال مجرد دعايات 
لحلحلية الضغط الجماهري، وإنما ييراد من الحلول 
الجذريية ال الرتقيعيية، إنقياذ العيراق مين العاصفة 

االقتصادية، التي تمر بها دول العالم كافة!
إن قييام مدير الحديقية بالثناء عىل الشياب، صاحب 
ميرشوع تدريب الفيلة الثالثة، وميا حققه من أرباح، 
لهو دليل لإلسيتخدام األمثيل للموارد املتاحية أمامه، 
فكيف بالعراق وهيو يمتلك املوارد املعدنية والبرشية؟ 
وأين هو الشيباب العراقي مقارنة، بعقل شاب بسيط 

يف حديقة للحيوانات؟!
بناء القيدرات االقتصادية يف العراق، يحتاج اىل ما ورد 
يف الربنامج اإلنتخابيي، لكتلة )املواطن ينترص(، وهي 
بالفعيل دعاميات رصينة، ومشياريع ناجعة وفاعلة، 

إلسيتقطاب العقول العراقية، والقضاء عىل مشيكلة 
البطالة، وتشيغيل أعداد كبرة من الشيباب، لتحقيق 

الرفاه االقتصادي واإلجتماعي عىل حد سواء! 
جملية من األلييات ممكنة التنفييذ، للنهوض بالواقع 
االقتصيادي، وتنويع مصادر الدخيل، أبرزها مرشوع 
املدن الصناعيية العمالقة، والقرى الريفية املتحرضة، 
اإلسيتثمار  ومناطيق  للبيرتول،  العلييا  واألكاديميية 
املسيتقلة املشيابهة لألسيواق الحرة، وهي مشياريع 
رائيدة، تعميل عىل تطويير قطاعات مختلفية، وتوفر 

فرص عمل للشباب العاطل! 
كفن الفسياد عند القراء الكسياىل، يسيتوجب ترشيع 
القوانيني، والصحييح هيو القضياء عىل الكفين، بما 
يحتيوي من صفقيات مشيبوهة ورساق، وما يحتاج 
إلييه العراق للعبور اآلمن، فهنياك خيول أصيلة، تدرك 
أن السياسة الفاشلة أفسيدت نظامنا االقتصادي، لذا 

سيعمل عىل إصالحه فرساننا الحكماء!

االنتامء األفروآسيوى.. أو العوملة

تيكي وجورج وألسن واحلل اإلقتصادي!

الكاتبة: أمل الياسري

حلمي شعراوي

من خيالل عدد من التحيركات والظواهر يف الفرتة 
األخيرة، نكتشيف أن ثمة بدائيل، تبيدو قائمة يف 
بعض أنحاء الواقع اإلقليمي، يف مواجهة طروحات 
خطرة أخرى أمامها، باسيم العوملة. فها هي مثالً 
منطقية الخليج العربيي، ضمن معالجة مشياكل 
اإلقليم املزمنة مع اليمن، تتجه لتعبئة التضامن يف 
اتجاه الغرب األفريقي فضالً عن العربي يف أفريقيا 
أيضياً، لنجد تأسيسياً ممكنياً لتأكيد أحيد ظواهر 
العمل العربي األفريقي، ما دمنا نرى التفاهم وارداً 
بشيأنه عىل مسياحة عرض القارة من جيبوتي إىل 
السينغال، مروراً بمرص والسودان. وبرصف النظر 
عين تفاصييل هذا التحاليف وطبيعته العسيكرية 
هيذه امليرة، لكنيه يرتبيط بالرضورة بسياسيات 
تضعها هذه الدولة أو تلك، لعمل إقليمي يف النهاية، 
مدعومياً بالتأكييد بعنارص عامليية ال تخفى، لكنا 
هنا نرييد التعرف عيىل بدايات اإلقليميية الجديدة 
يف مواجهة العوملة السياحقة لغرها. وهناك حالة 
أخرى متمثلية يف تحرك مرص املتسيارع نحو عدد 
مين اليدول اآلسييوية، كبرها وصغرهيا، وتحت 

مسيمى واضح عن»الرحلة اآلسييوية«أو االتجاه 
رشقيًا. إلخ. وهيذه الروح »الرشقية«التي ليسيت 
جديدة يف مرص عىل أية حال منذ الرحلة إىل باندونج 
لعبدالنيارص عيام 1955، تكتسيب الييوم طابعياً 
جديداً، فال »الرشق« يعني االشرتاكية السوفييتية، 
أو حتيى بناء تكتل جديد، واضيح العداء أو املوقف 
مين »الهيمنية الغربية« كميا كان الحال سيابقاً، 
وإنما نحن هنيا أمام بنية »التعدديية« الجديدة يف 
العالم وكرس االسيتقطاب القدييم بجهود مازالت 
فردية حتى اآلن. والتعدديية الجديدة، مازالت ذات 
طابع اقتصادي ملحوظ، فال استثمارات الصني يف 
أمركا، وال املال الخليجي يف العالم قادر عىل تشكيل 
هيمنة عوملية. وتقدم هيذه النماذج مع االختالف 
بينها، حالة خاصة مبسطة أيضاً عن بنية »األفرو 
آسييوية« من دون عنارصها القديمة، فلسينا هنا 
أميام حركة الوحيدة األفريقية القديمية، أو حاله 
التعياون العربيي األفريقي الصاعيدة، ألن انتخاب 
الكوييت لرئاسية القمية العربيية األفريقيية منذ 
عامني ليم يدعم فكرة التعاون أو التضامن العربي 
األفريقي، كفكرة مؤسسية تحمي الحركة العربية 
واألفريقية عىل السواء، ومن ثم تظل حركة الوحدة 

األفريقية محارصة لدى بعيض كتاب يف تنزانيا أو 
غانا. كذليك يعف كتاب »العروبة« عن ذكرها اآلن، 
وإْن كان أحد املراكز العربية فاجأنا مؤخراً بندوته 
يف مقير الجامعة العربيية عن »التكاميل العربي« 
اليذي التف حوله عدد مناسيب من املثقفني العرب 
بالتأكيد. لكنيي يف كل األحوال أصل إىل أن الخالص 
عين طريق الحركية العربية أو الحركية األفريقية 

غر وارد، ككتلة »قومية« يف مواجهة العوملة.
ومازلنيا نعييش يف أفضيل أحوالنا محياوالت خلق 
»قوى إقليميية« ضمن هذه املجموعيات القارية، 
أفريقية أو آسييوية، فنذكر مثيال يف إطار املحاولة 
وضيع الصني أو الهند أو جنيوب أفريقيا وإثيوبيا. 
ومحياوالت من مرص أيضاً، مع محاولة التشيكيل 
لذلك يف الخليج. وبودي هنا أن تعي ساحتنا العربية 
تحديداً قيمة هذه التطورات جميعاً مع اختالفها، 
ألنيي أكيرر أن ذلك هو املنفذ الشيايف من الرضبات 
القاتلية التيي تتلقاها مين مفاهييم »الطائفية«، 
واملذهبيية الدينيية»، والتيي تصيل إىل العرقيية أو 
االسيتبدادية االقتصاديية، بميا سييدمر حيواتنيا 

مرشقياً ومغربياً مين دون رحمية.
االنتماء األفريقي اآلسيوي إذن، ويف بنيات إقليمية، 

أو باستعادة ملحمة«اآلسيوية األفريقية»لباندونج، 
هيو الذي يمكن أن ينقذ املنطقية من هجوم جديد 
يطرح مين دون أي حيرج من قبل اليدول الكربى 
باسيم«التحالف الدويل»لتدمر هيذه الدولة أو تلك 
»إقليميياً«.. والغرييب هيو االنتقائيية امللفتة ملن 
لهم حيق ممارسية »العوملة العسيكرية« الجديدة 
بالتدخل يف سيوريا أو العراق أو ليبيا، بل والتحكم 
الفيردي )فرنيي أو أمركي أو اتحياد أوروبي( يف 

شكل وعضوية وتوقيت التدخل.
إننيا النسيعى  لنقيول  التوقيف  وهنيا نسيتطيع 
لتشيكيالت »قومية« ال يحبها »أصدقاؤنا«، ولكننا 
نسيعى لتشيكيالت »اإلقليميية«، التيي يمكين أن 
تتدرج، ميع تصفىة االضطرابيات املؤقتة، إىل كتل 
فعالة لبناء كتله الجنيوب، تصبح فيها »بريكس« 
مثيل »الخليج« مثل »التضامين العربي األفريقي« 
بيذوراً صالحة لبناء »األفرو آسييوية« داخل عوملة 
إنسيانية جدييدة، وحقيقيية. ورحيم الليه »مالك 
بن نبيي« الجدير بقيراءة ثانية هيذه األيام. ومن 
لم يسيتجب ملثاليته، فليقرأ خطابيات »املهدي بن 
بركية«! وأظين أن املشيارقة أوىل أن يسيارعوا إىل 

الكاتبني!



المش�اهدون  أصبح 
أن  جي�داً  يعرف�ون 
حدود"  "ب�ا  برنامج 
ينق�ل نش�اط النجم�ة 
الن�ور  عب�د  س�يرين 
وحركتها اإلجتماعية بين 
المؤسس�ات والمناط�ق، 
خصوصاً تلك التي تعيش 
إنس�انية معّينة،  ح�االت 
لمس�اعدة  تحت�اج  والت�ي 
ما  أوتس�ليط الضوء عليها. 
وه�ذا البرنام�ج تنتجه ش�ركة 
وتعرض�ه  س�تار"  "ناتش�ورال 
قناة "اآلن" اإلماراتية مساء كل 
جمع�ة، باإلضاف�ة ال�ى حلقات 
يومية تنقل المزيد من التفاصيل 

المصّورة.
زارت  الماضي�ة،  الحلق�ة  ف�ي 
س�يرين مدرس�ة بعب�دا، حي�ث 

ذوي  م�ن  تامذته�ا  ي�درس 
الذي�ن  الخاص�ة  اإلحتياج�ات 
يعانون ضعفاً زائداً في بصرهم. 
م�ا أن دخلت س�يرين حت�ى بدا 
لكنه�ا  الش�ديد،  التأّث�ر  عليه�ا 
سرعان ما بّدلت حالتها النفسية 
وراح�ت تاعبه�م وتغن�ي له�م 
ومعهم أحلى األغاني وهي بذلك 
زرعت بعض الف�رح في قلوبهم 
وإس�تمعت  باألم�ل.  المض�اءة 
إليه�م وتعّرف�ت عل�ى مواهبهم 

الفنية الجميلة.
ف�ي الحلقة القادم�ة أي الحلقة 
الثامنة عش�ر من "ب�ا حدود"، 
وبع�د قض�اء ي�وم طوي�ل م�ع 
الكامي�را  س�ترافق  األصدق�اء، 
س�يرين عب�د الن�ور ال�ى حي�ث 
تع�ّرض  ال�ذي  الش�اب  ت�زور 
لم�ّس كهربائ�ي أدى إلى فقدانه 

لقدم�ه بع�د إحتراقها. م�ا الذي 
س�تقوله س�يرين له�ذا الش�اب 
لترف�ع معنويات�ه، وتش�ّد م�ن 
أزره ليتأقل�م م�ع واقع�ه بأم�ل 
وتفاؤل وتحدٍّ ؟ وبعدها ستنتقل 
الكاميرا لمرافقة النجمة الشابة 
في زيارته�ا للفنان مازن كيوان 
المعروف في برنامج "دانس وذ 
ذا ستارز" – الرقص مع النجوم، 
هناك سيكون مازن في مهرجان 
التانغ�و ف�ي كازينو لبن�ان. هل 
س�ترقص س�يرين التانغ�و مع 
المش�اركين؟  م�ع  أو  م�ازن؟ 
 ... بالمش�اهدة؟  س�تكتفي  أم 
س�نراها في نشاطات إجتماعية 
أخرى، في الحلقة التي تعرضها 
الجمع�ة  مس�اء  "اآلن"  قن�اة 
ف�ي الس�اعة العاش�رة بتوقيت 

السعودية.

�

إنتهى المخرج مناف عبدال من تصوير مسلس�ل حريم أبوي، 
بطول�ة إنتص�ار الش�راح، محم�د جابر، س�عاد عل�ي، أحمد 
الس�لمان، هيف�اء حس�ين، ومش�اري البام، وت�دور أحداث 
المسلس�ل حول رجل مت�زوج من أربع نس�اء، وجمعهن في 
من�زل واحد، وتب�دأ القصة عندما يختفي ال�زوج في ظروف 
غامضة، ما يدفع نساءه األربع إلى البحث عنه ولكن من دون 

جدوى.
وأش�ارت هيفاء حس�ين، التي تلعب دور الزوجة الرابعة، أن 
"العمل يكشف كثيراً من طبيعة الحياة في المجتمع الخليجي، 
منها ما هو إيجابي وآخر سلبي، وهي حالة ال يمكن تجاهلها 
والكل يعرفها، ولكن الكاتب عبد العزيز الحش�اش قدمها في 
قالب جميل سيش�د المشاهدين، ألن هناك تطورات وتصاعداً 

ملحوظاً في مجرى األحداث".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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" واملذياع  السينام  مع  " طفولتي 
 ف�ي طفولتي كنت مولعا بعمل الفوانيس الس�حرية 
والع�روض الس�ينمائية الطفال محلت�ي في بعقوبة 
م�ن خ�ال تل�ك الفوانيس  حي�ث كنت اقوم بش�راء 
)فريمات( االفام الس�ينمائية والت�ي هي عباةر عن 
قطع االشرطة السينمائية التالفة والتي كانت ترمى 
من قبل مشغل جهاز العرض السينمائي بعد انقطاع 

الفيلم اثناء التشغيل وعملية ربطه ثانية .
والحقيق�ة ان ذل�ك )الول�ع( كان يدر عل�ي كمية من 

النق�ود البأس بها .. رغم انها من فئات )الفاس�ين( 
حينم�ا كان )الفل�س( اصغ�ر  عملة معدني�ة عراقية 
كن�ت احصل عليها من جمهور االطفال المش�اهدين  
لعروضي )العربية واالجنبية( و )الملونة وباالس�ود 
واالبي�ض( والتي كنت اعرضها على الحائط في بيتنا 

!!
ثم تطور ذلك )الولع السينمائي البدائي( الى ولع اخر 
هو )الول�ع االذاعي( حينما ابتكرت جهازا اس�تطيع 

م�ن خاله ان انقل البث االذاع�ي من غرفة الى غرفة 
.. فالغرف�ة االول�ى كنت اس�تخدمها كاس�تديو للبث 
تحت�وي على المايكروف�ون وجه�از )الكراموفون( 
لاسطوانات الغنائية .. والغرفة الثانية وضعت فيها 
جه�ازا للراديو الس�تقبال ما كن�ت ابثه م�ن الغرفة 

االولى ..
ومن الطريف ان اذكر هنا وخال قيام ثورة 14 تموز 
ومنذ ايامها االول تعذر على الجنود المنتس�بين للواء 

التاسع عشر الذي ش�ارك بالثورة تحت قيادة الزعيم 
عبد الكري�م  وكان مقره في المنصورية بديالى .. ان 
وال�د احد اولئك الجنود كان قلق�ا على ولده )مهدي( 
لعدم حضوره للبيت اكثر من اسبوع ... وعلى اثر ذلك 
القلق المشروع .. قمت بدعوة ذلك الوالد ومعه جمع 
من اصدقائي واجلس�تهم قبالة الراديو لس�ماع بيان 
جديد م�ن بيانات الث�ورة انذاك .. ومن خ�ال مذياع 
الغرف�ة االولى قم�ت باذاعة )بيان مفب�رك( بصوتي 

مف�اده ان الجندي مهدي قد ش�ارك ف�ي الثورة وهو 
االن م�ع ق�ادة الث�ورة في بغ�داد ... وعل�ى والده ان 
يطمئ�ن على ولده مهدي وال يقل�ق عليه .. وعلى اثر 
ذل�ك )البيان المفب�رك( اطمئن  ذل�ك الوالد على ولده 
وب�ات فرح�ا ومتباهيا بما ق�ام به ولده م�ن بطولة  

كونه احد ابطال الثورة  !!
علم�ا بانني قد قمت باعادة ذل�ك البيان اكثر من مرة 
لكي يطمئن ذلك الوالد على ولده مهدي اكثر واكثر !!
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متى تتزوج وفاء موصللي؟ وماذا لو فاتها قطار 
العم�ر وباتت وحي�دة؟ وأين هي أس�رتها التي ال 
تفارقها على حد تعبيرها؟؟... ولماذا تقف ابنتها 

نايا عائقا في سبيل زواج أمها؟.
أيض�ا وف�ي المج�ال الفن�ي، كيف تش�ارك وفاء 
موصللي في بطولة مسلس�ل ال تقرأ الس�يناريو 
الكام�ل له على غير عادتها؟؟ ولماذا فش�لت في 
تأمين استراحة لنفس�ها بعد عناء موسم درامي 

طويل؟؟.
ح�وار خاص ودافئ مع نجمة خاصة ودافئة هي 

وفاء موصللي 
 

•ما الجديد بالنسبة إليك للموسم المقبل؟
حاليا دخل�ت قبل أيام في تصوير مش�اهدي في 
مسلس�ل منين نبتدي الحكاية مع المخرج سيف 
الدين س�بيعي وهو من إنتاج المؤسس�ة العامة 
في دمش�ق وس�يعرض العام المقبل خال شهر 

رمض�ان، بينما أقرأ عدة نصوص لمش�اريع 
أخ�رى تت�راوح بين االجتماع�ي والبيئي 

الشامي.
 

•م�ا الفك�رة التي يق�وم عليها 
العمل؟

العمل اجتماعي، لكن بصراحة 
وألول مرة يح�دث أن ال أقرأ 
لمسلس�ل  كام�ا  س�يناريو 
أشارك فيه والسبب أن الوقت 
جاء مضغوطا والظرف الذي 
العمل  دخلت في�ه بتصوي�ر 
كان مبكرا ج�دا، وعلى ذلك 
ال أعرف حتى اآلن تفاصيل 

العم�ل ومحاوره، 
كتفي�ت  ا و

ف�ة  بمعر

شخصيتي فيه والمحور الذي تدور فيه. 
 

•ما الشخصية التي تؤدينها في المسلسل؟
ألع�ب دور أرملة ألحد التج�ار ويكون لدي ابنتان 
وولد، وتقع مش�كات في العائلة بسبب اختاف 
في وجهات النظر حيال قضايا اجتماعية وحياتية 
ويومي�ة، ويكون دوري التوفيق بين األوالد علما 
أن�ه لي وجهة نظ�ر خاصة في كل مش�كلة تقع 

لكن ال أبوح دائما برأيي حيال ذلك.
 

•اعتب�رت أنك دخلت مبكرا في الموس�م الجديد.. 
أل�م يكن لديك وق�ت لترتاحي بعد عناء الموس�م 

الماضي؟
إطاقا ألن الموس�م الماضي بالنس�بة لي انتهى 
م�ع األيام االخيرة من ش�هر رمض�ان حيث كان 
أمامي تصوير ش�اق وطويل في مسلس�لين هما 
بيئ�ي  وه�و  الب�از  ص�در 
ش�امي وبقع�ة ض�وء 
في الج�زء الحادي 
وعل�ى  عش�ر، 
يس�نح  لم  ذلك 
الفرص�ة  ل�ي 
ح�ة  ا للر

المطلوبة.
 

•ي�رى   
ن  و كثي�ر
وفاء  أن 

موصلل�ي تأخ�رت كثي�را ف�ي المش�اركة ف�ي 
مسلسات مش�تركة كالتي يتم تصويرها خارج 

الحدود.. ما السبب في ذلك؟
بصراحة العروض كثيرة بهذا الش�أن لكنني كنت 
وما زل�ت على موقفي بأنني ضد المش�اركة في 
مسلسات خارج س�ورية طالما أننا في سورية 
ننت�ج أعم�اال، كما أنني ض�د الغي�اب طويا عن 
البلد، وبخاصة عندما تكون المسلسات طويلة. 
ق�د أوافق على المش�اركة في مسلس�ل كضيفة 
ش�رف، لكن من الصعب أن أوافق على مسلس�ل 
طوي�ل، والح�ظ أن اآلون�ة األخيرة باتت تش�هد 
مسلس�ات من س�تين وتس�عين حلقة وهذا أمر 

صعب بالنسبة لي.
 

•في ضوء انخفاض أجور الفنانين السوريين في 
الداخل.. ه�ل وصلت وفاء موصلل�ي إلى مرحلة 
المش�اركة في أي مسلس�ل لمواجه�ة متطلبات 

الحياة؟
الحم�د لله أنن�ي لم أصل إل�ى ه�ذه المرحلة وال 
أتوق�ع أن أصل إليه�ا، فكل األعمال التي أش�ارك 
فيه�ا تك�ون حاصلة عل�ى قناعتي به�ا، وعندما 
سأمل لمجرد العمل س�تجدني أجلس في المنزل 

وال أعمل.
 

•وهل تنكري�ن أن ممثلين آخرين فعلوا ذلك وهم 
نجوم؟

ال أنك�ر، إذ حص�ل ه�ذا فع�ا لكنن�ي أعذره�م 
فمتطلب�ات الحياة تس�توجب العم�ل، وأتمنى أال 
أصل إل�ى تلك المرحلة يوما م�ا، كما وأتمنى من 
ش�ركات اإلنت�اج أن تبدأ بالنظر في ه�ذا الجانب 

قريبا.
 

•نأتي للحديث عن ابنتك نايا.. هل أقنعتك باألدوار 
التي أدتها حتى اآلن في الدراما؟

نعم أقنعتني برغم أنها ما تزال في بداية طريقها 
وحصلت على أدوار مهمة، ولو س�مح لها الوقت 
وظروف الدراس�ة للعب�ت أدوار أكبر وأهم. لديها 
موهب�ة في التمثيل وأنا سأس�اعدها في رحلتها 

إذا قررت االستمرار.
 

•أن�ت تعرفي�ن متاع�ب التمثي�ل وعايش�ت كل 
ظروفها.. لماذا لم تنصحيها بعدم العمل فيه؟

كل شيء يعود لها وحدها ولست من يقرر عنها. 
دعمتها في دراستها الجامعية في كلية الهندسة 
وهي اآلن في السنة الثالثة، وأدعمها في التمثيل. 
ه�ي من يق�رر، وبعد س�نة أو س�نتين إذا قررت 
االبتعاد س�أكون مع قرارها فا أح�د يقرر عنها 

في هذا الجانب.
 

•نأتي إل�ى وفاء موصللي ف�ي حياتها.. إلى متى 
ستبقين با رجل؟

س�أبقى با رجل حتى أنهي رسالتي في األمومة 
فرس�الة األمومة ال تنتهي إال عندما يحقق االبن 
كل أحامه ويت�زوج، وطالما ابنتي نايا بحاجتي 
ف�ا حاجة لل�زواج، وأنا مقتنعة بذل�ك وال أعاني 

في هذا الشأن.
 

•كان ل�ك تجربتان مع ال�زواج، األولى مع جمال 
س�ليمان والثانية م�ع المرحوم والد ناي�ا.. ماذا 

تذكرين منهما؟
التجرب�ة األولى ماتت بالنس�بة لي ول�ن أتحدث 
عنه�ا بالمطلق، أما الثانية فكانت إيجابية في كل 
مناحيه�ا، وكان المرحوم صديقا لي وكنا نتبادل 
أفكارنا وكان برغم أنه طبيب، يهتم بأمور األدب 
والش�عر ويكت�ب الس�يناريو، كم�ا وكان له دور 
إعامي ألن�ه كان رئي�س دائرة البرام�ج الطبية 
في التلفزيون، لكن مش�يئة الله كانت بأن يتوفى 

وأبقى أن ونايا في الحياة من بعده.
 

 •بصراحة، لو فاتك قطار الحياة وطعنت بالس�ن 
ول�م تنتهي رس�الة األمومة بالنس�بة إليك.. هل 

ستندمين يومها؟
أعتق�د بأنن�ي لن أن�دم ألنه ل�ي رصي�د كبير في 
س�ورية والعال�م العرب�ي، وكل الن�اس في بلدي 
هم أس�رتي، وعندما أكون أديت رس�التي سأقف 
وأق�ول بأنني حققت كل ش�يء في حياتي، وهذا 

األمر راجعته كثيرا وأكرره دائما.
 

•لك�ن الكبرة له�ا خصوصية وتحتاج لس�ند في 
الحياة؟

الفن�ان ال يعي�ش وحيدا وهذا مس�تحيل، وهناك 
تج�ارب كثي�رة تثب�ت ذل�ك فمث�ا من�ى واصف 
وأنطواني�ت نجيب وهالة حس�ني، كلهن يعش�ن 
ب�ا رجل ول�ن يتزوجن الحقا. ه�ذا دليل على أن 
الفن�ان قادر على العيش بمف�رده في أية مرحلة 

من حياته.
هل العروض للزواج متوفرة أم توقفت؟

بل مس�تمرة وكل فترة أتلقى عرضا، لكن المانع 
ب�ات واضحا وه�و وجود ناي�ا التي أري�د لها أن 
تؤمن مس�تقبلها، وقبل ذلك ال يمكن لي التفكير 

بالزواج إطاقا.

وفاء موصليل : الفنان قادر عىل العيش بمفرده يف أية مرحلة من حياته.

سريين عبد النور بني مأساة شاب 
ومهرجان التانغو 

أكدت الممثلة الهام ش�اهين انها متحيزة للمرأة المصرية، وقالت "فعاً انا متحيزة 
للمرأة المصرية وأعتبرها األقدر في التعبير عن مشاعر بنات جنسها واحتياجاتهن 
أكث�ر من الرجل، واألمثلة عل�ى ذلك نجاح أعمال مثل، قص�ة األمس، خلطة فوزية 

وواحد صفر، سواء جماهيرياً أم على مستوى المهرجانات".
وتابعت شاهين، في مقابلة لمجلة نادين، "من قال انني نصيرة المرأة المصرية لم 
يكذب، فإذا لم أنصر بنات جنسي فمن أنصر؟ وانا اعلم جيداً أن الرجال لن يعجبهم 

هذا الكام".

اهلام شاهني :" نصرية املرأة املرصية "

تطّل إليان خوند كش�خصّية رئيسّية في ُمسلسل "صولو الليل الحزين" 
لتسّجل أّول تجربة تمثيلّية لها في عمل لبنانّي ينطلق مساء اليوم اإلثنين 

عبر شاشة "المستقبل".
ت�ؤّدي إليان دور "رنا" إمرأة يدفعها حّبها لتخّطي كّل الحدود بعد تحّكم 
"ولي�د" الذي يؤّدي دوره الممثل وس�ام حّنا بحياته�ا ، فتعيش ظروفاً 
جريئة ف�ي عمل درامّي يتن�اول ملف عارضات األزي�اء وكواليس حياة 

بعض النساء اللواتي يتعّرضن لظروف غير مشروعة.
المسلس�ل إخ�راج إيلي برب�اري، وإنتاج ش�ركتي "أم أن�د أم" و "طايع 
إنتربرايز"، كتابة طوني ش�معون وإش�راف مياد أبي رعد، وسُيعرض 
من اإلثنين إلى الخميس بعد النشرة المسائّية عبر شاشة "المستقبل".

ُيذكر أّنه تّم تداول إسم إليان خوند ألّول مّرة في العام 2012 بعد إنتخابها 
"Miss Earth" لتطرح بعدها أغنيتها األولى الُمصّورة "لوحة رسم" من 

كلمات فارس إسكندر وألحان سليم سامة.



عرف�ت الفنانة ميرفت أمين طيلة مش�وارها 
كان�ت  المصري�ة،  الس�ينما  بقط�ة  الفن�ي 
بدايته�ا الحقيقي�ة بمش�اركتها م�ع الراحل 
عبدالحلي�م حاف�ظ ف�ي فيلم�ه الس�ينمائي 
"اب�ي ف�وق الش�جرة " وم�ن حينه�ا ب�دأت 
انطالقته�ا الحقيقي�ة متربع�ة عل�ى ع�رش 
الس�ينما متقاس�مة البطولة م�ع دنجوانات 
الس�ينما المصري�ة كحس�ين فهم�ي ون�ور 
الشريف ومحمود ياسين ومحمود عبدالعزيز 
وغيره�م، وتعتب�ر ميرف�ت أمي�ن بمالمحها 
الهادئة م�ن أبرز جمي�الت الس�ينما اللواتي 

عرفتهن مصر لعقود كثيرة.

بداي�ة نبدأ من اخ�ر ظهور للفنانة   •
ميرف�ت أمين في برنامج " هبوط اضطراري 
" في الموس�م الرمضان�ي الماضي هل كنت 
تعلمين بالمقلب خصوص�اً انه من المعروف 
ع�ن ميرف�ت أمي�ن خوفه�ا م�ن الطائ�رات 

واالماكن المرتفعة ؟
انا ال أنكر انني قد علمت بالفعل بالمقلب قبل 
ركوبي الطائ�رة من صديقت�ي الفنانة الهام 
ش�اهين فهي قد صورت الحلقة الخاصة بها 
قبل�ي ف�ي نفس الي�وم وقالت ل�ي انه مقلب 
ولكنن�ي وافق�ت عل�ى التصوي�ر النني أحب 
الفن�ان هان�ي رم�زي ج�دا واكن ل�ه تقديرا 
واحترام�ا ولكنني ال أنكر ايضا انني ش�عرت 

بالرعب حقا على الرغم من علمي بالمقلب.
 

م�ا الس�بب وراء تأجي�ل مسلس�لك الجديد " 

اللعب مع الستات " والذي كان من المقرر ان 
تخوضي به الموسم الرمضاني لهذا العام ؟

نع�م بالفع�ل كان م�ن المق�رر ان أطل على 
الشاش�ة الفضية هذا العام بمسلسل" اللعب 
مع الس�تات " ولكّن ظروفاً انتاجية مفاجئة 
ينتم�ي  التصوي�ر والمسلس�ل  لتأجي�ل  أدت 
الى فئة المسلس�الت الكوميدية وتش�اركني 
بطولت�ه الفنان�ة دالل عبدالعزي�ز وه�و من 
اخراج عمرو عبدالعزيز وانتاج مدينة اإلنتاج 

األعالمي.
 

المسلس�ل  ف�ي  للظه�ور  جذب�ك  ال�ذي  م�ا 
الكوميدي " لهفة " هذا العام  مع دنيا سمير 

غانم مع انك ظهرت كضيفة شرف ؟
نعم ق�د ظهرت في " لهفة " كضيفة ش�رف 
ولكنن�ي احبب�ت فكرة ظهوري بش�خصيتي 
فك�رة  ان  كم�ا  المسلس�ل  ف�ي  الحقيقي�ة 
المسلس�ل الكوميدية أعجبتني إضافة إلى ان 
فك�رة الحلقة التي ظهرت به�ا كانت فكرتي 
كم�ا انني احببت الظهور كدع�م للفنانة التي 

اعتبرها ابنتي دنيا سمير غانم .

م�ا رأي الفنانة ميرفت أمين في مسلس�الت 
الموسم الرمضاني هذا العام 2015 ؟

بصراحة انا ال اتابع كل مسلس�الت الموس�م 
النه�ا كانت كثي�رة ولك�ن أكثر م�ا أعجبني 
وتابعت�ه هو مسلس�ل "حارة اليه�ود " لمنة 
ش�لبي و"لهفة" لدنيا س�مير غانم و " تحت 
الس�يطرة " لنيللي كريم كم�ا كنت اتمنى ان 

اتاب�ع مسلس�ل طارق لطفي " بع�د البداية " 
ومسلسل سيمون "بين السرايات" وسأحاول 

ان اتابعها في اول اعادة لها على الشاشة.
 ه�ل انت مع االنتقادات التي وجهت لعدد من 
المسلس�الت في الموس�م الرمضاني بسبب 

مشاهد العري او االبتذال كما يقولون ؟
أنا ض�د هذه االنتق�ادات تماما وال أش�جعها 
الن كل ش�خص لدي�ه الحري�ة فيما يش�اهد 
ويمكن�ه تغيي�ر الش�يء الذي ال يري�ده كذلك 
في الوقت نفس�ه من يريد مش�اهدة عري او 
ابتذال سيش�اهده فنح�ن في عال�م القنوات 

واالنترنت.
 ميرفت أمي�ن عملت مع مخرجي�ن كثيرين، 
َم�ن من المخرجين  لم تعمل�ي معه وتتمنين 

ان تعملي معه قريبا ؟
بالفع�ل ق�د عمل�ت م�ع مخرجي�ن كثيرون 
واتمن�ى أن أعم�ل م�ع المخرج القدي�ر داود 
عبدالس�يد النني احب تمي�زه في أعماله التي 

يقدمها  .
م�ا أكثر األفالم الت�ي قدمتها قرباً   •
الى قلبك وتعتبرينها عالمة في تاريخك الفني 

؟
نعم هناك افالم احبها ج�دا وقريبة الى قلبي 
وه�ي فيل�م " الحفي�د " وزوجة رج�ل مهم 
وفيل�م " تزوير ف�ي أوراق رس�مية " وكذلك 

"األراجوز".
ه�ل ندم�ت ميرف�ت أمي�ن عل�ى   •

المشاركة في بعض األفالم في بدايتها ؟
حقيقة أنا ال أندم على ش�يء فعلى الرغم من 

انني قدمت أفالماً في بدايتي بغرض االنتشار 
ليس أكثر ولكنني لم أندم عليها .

 هل تنوي ميرفت أمين كتابة مذاكراتها يوما 
ما ؟

على األط�الق فأنا ال أنوي ان اكتب مذاكراتي 
يوما م�ا وال افكر في ذل�ك مطلقا النني ارى 
ان حياتي الش�خصية ملك ل�ي وحدي وليس 

الحد .
 

مؤخرا توفي الفنان نور الش�ريف   •
ماذا أحسست لدى معرفتك بالخبر؟

تس�كت قليال و تقول رفيق العمر خبر رحيله 
هزني بداخلي وه�و ليس مجرد زميل .. فهو 

اخي .. رحمه الله.

حدثين�ا أكثر ع�ن الفن�ان  الراحل   •
نور الشريف ونصائحه المعتادة لك كصديقة 

مقربة له ؟
الكالم ع�ن الراحل ال ينته�ي و"صعبان عليا 
ان اق�ول الراحل الني ما زلت ال اصدق ان نور 
م�ش موجود ، ولكنني انا ونور ش�كلنا اكثر 
واحل�ى ثنائي في تاريخ الس�ينما المصرية ، 
فأن�ا كنت ارتاح كثي�راً في العم�ل معه وهو 
كذلك ، فكانت تجمعنا معا كيمياء غريبة فأنا 
كن�ت دائم�ا اقول ل�ه "انت فعالً ن�ور" اقصد 
معن�ى وليس اس�ماً ، وكان دائم�ا ينصحني 
بالتركيز في اختي�ار  ادواري بدقة وبأال اقبل 
اال بالدور المناس�ب لمشواري الفني الطويل 
فه�و  دائما كان يقول لي "اقبلي بالدور الذي 
يضيف لمش�وارك ال يأخذ منه" ، ربنا يرحمه 
برحمت�ه الواس�عة ويصب�ر حبيبته بوس�ي 

وبناته مي وسارة .
فيلم بتوقيت القاهرة يش�ارك في   •
مهرجان مالمو ما تعليقك خصوصا وانه آخر 

افالمه وانت تشاركينه البطولة ؟
اعم�ال نور الش�ريف ُت�دّرس  والفيلم قام به 
نور وهو متوقع ان يحوز نجاحاً كبيراً وكان 
متوقع�اً ان يش�ارك في مهرجان�ات عديدة . 
وكم�ا قلت ن�ور رفيق العم�ر ، وأهدي نجاح 

الفيلم لروحه والسرته .

�

القاه�رة � تعرضت الفنان�ة المصرية حنان مطاوع، 
لعملي�ة نصب، م�ن أحد األش�خاص الذين ينس�بون 

أنفسهم للدين.
مطاوع، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس 
بوك”: “معقولة يوم أالقي مهووس بيا وبيتجس�س 
عليا وهاكر علي خصوصياتي وتاني يوم يتنصب عليا 
م�ن واحد تان�ي! ال واإلتنين بيتكلموا باس�م الدين…

الناس أزاي وحشة كده! حسبي الله ونعم الوكيل”.
وكانت الفنانة المصرية قد تعرضت سيارتها لحادث 
أمام منزلها، أدى إلى تدهور الجزء األمامي منها خالل 
تواجده�ا في جول�ه خارجية بعدد م�ن المحافظات 

لعرض مسرحية “أنا الرئيس″.

القاه�رة � قال�ت الفنانة المصري�ة عفاف ش�عيب إنها ارتدت 
الحج�اب يوم جمعة بتاريخ 1992-1-9، كاش�فة عن أن رؤية 

رأتها في منامها كانت وراء حجابها.
عفاف كشفت عن رؤيتها خالل استضافتها في برنامج “وماذا 
بعد” م�ع اإلعالمية المصرية روال خرس�ا قائلة إنها كانت في 
رحل�ة عالج م�ع والدتها بأمري�كا، حيث كان�ت نائمة بحضن 
األخي�رة، عندم�ا رأت ش�قيقها الرح�ل في منامها يق�ول لها: 
“الدني�ا دي كذاب�ة بتضحك على الناس، الدني�ا دي غرورة بتغر 

الناس، أنا كل يوم مع الرسول بقرأ قرأن”.
النجمة المصرية أكدت أنها استيقظت مفزوعة، وشديدة التأثر 

بعد هذه الرؤية، حتى أنها قررت ارتداء الحجاب من بعدها.

رجاء قصابني ترتبط بطليق نجمة عربية
انتش�رت أخبار عدة تؤكد أن الفنانة المغربية رجاء قصابني قد ارتبطت بطليق نجمة 

عربية لم يذكر اسمه.
 ويبدو أن الخبر ليس مجرد شائعة فقد قامت رجاء بإعادة نشر الخبر وتلقت التهاني 

من محبيها واشار البعض أن سعد لمجرد سيحيي حفل الزفاف.
 وبارك�ت نجم�ة س�تار أكاديمي كن�زة مرس�لي لرجاء قائل�ة: "الف ملي�ون ترليون 
مب�رووووك ألجم�ل و أنقى فنان�ة على قلبي.. نتمنالك كل الس�عادة الل�ي في الكون 

حبيبة ".

" واملذياع  السينام  مع  " طفولتي 
 ف�ي طفولتي كنت مولعا بعمل الفوانيس الس�حرية 
والع�روض الس�ينمائية الطفال محلت�ي في بعقوبة 
م�ن خ�الل تل�ك الفوانيس  حي�ث كنت اقوم بش�راء 
)فريمات( االفالم الس�ينمائية والت�ي هي عباةر عن 
قطع االشرطة السينمائية التالفة والتي كانت ترمى 
من قبل مشغل جهاز العرض السينمائي بعد انقطاع 

الفيلم اثناء التشغيل وعملية ربطه ثانية .
والحقيق�ة ان ذل�ك )الول�ع( كان يدر عل�ي كمية من 

النق�ود البأس بها .. رغم انها من فئات )الفالس�ين( 
حينم�ا كان )الفل�س( اصغ�ر  عملة معدني�ة عراقية 
كن�ت احصل عليها من جمهور االطفال المش�اهدين  
لعروضي )العربية واالجنبية( و )الملونة وباالس�ود 
واالبي�ض( والتي كنت اعرضها على الحائط في بيتنا 

!!
ثم تطور ذلك )الولع السينمائي البدائي( الى ولع اخر 
هو )الول�ع االذاعي( حينما ابتكرت جهازا اس�تطيع 

م�ن خالله ان انقل البث االذاع�ي من غرفة الى غرفة 
.. فالغرف�ة االول�ى كنت اس�تخدمها كاس�تديو للبث 
تحت�وي على المايكروف�ون وجه�از )الكراموفون( 
لالسطوانات الغنائية .. والغرفة الثانية وضعت فيها 
جه�ازا للراديو الس�تقبال ما كن�ت ابثه م�ن الغرفة 

االولى ..
ومن الطريف ان اذكر هنا وخالل قيام ثورة 14 تموز 
ومنذ ايامها االول تعذر على الجنود المنتس�بين للواء 

التاسع عشر الذي ش�ارك بالثورة تحت قيادة الزعيم 
عبد الكري�م  وكان مقره في المنصورية بديالى .. ان 
وال�د احد اولئك الجنود كان قلق�ا على ولده )مهدي( 
لعدم حضوره للبيت اكثر من اسبوع ... وعلى اثر ذلك 
القلق المشروع .. قمت بدعوة ذلك الوالد ومعه جمع 
من اصدقائي واجلس�تهم قبالة الراديو لس�ماع بيان 
جديد م�ن بيانات الث�ورة انذاك .. ومن خ�الل مذياع 
الغرف�ة االولى قم�ت باذاعة )بيان مفب�رك( بصوتي 

مف�اده ان الجندي مهدي قد ش�ارك ف�ي الثورة وهو 
االن م�ع ق�ادة الث�ورة في بغ�داد ... وعل�ى والده ان 
يطمئ�ن على ولده مهدي وال يقل�ق عليه .. وعلى اثر 
ذل�ك )البيان المفب�رك( اطمئن  ذل�ك الوالد على ولده 
وب�ات فرح�ا ومتباهيا بما ق�ام به ولده م�ن بطولة  

كونه احد ابطال الثورة  !!
علم�ا بانني قد قمت باعادة ذل�ك البيان اكثر من مرة 
لكي يطمئن ذلك الوالد على ولده مهدي اكثر واكثر !!

مريفت أمني : فقدان نور الرشيف هّزين..لن أكتب مذكرايت

عالم الفن

ممثل�ة مختلفة ال تش�به إال نفس�ها، تفردت 
بس�تايل خاص، واثبتت ان الش�قراء ليس�ت 

فقط جميلة بل ذكية ومبدعة.
طبيعية واتقنت أدواراً مختلفة لعبتها ، فهي 

ممثلة جريئة وحدودها بعيدة.
تتحض�ر اليوم لتجربة س�ينمائية لبنانية في 
فيل�م "الس�يدة الثانية" ، وعن ه�ذه التجربة 
وبع�ض االمور كان ه�ذا اللقاء م�ع الممثلة 

باميال الكيك.
 •باميال الكيك الممثلة المحبوبة ، أهال بك

شكرا لكم .
•مبروك العمل المنتظر في السينما "السيدة 
الثاني�ة" أخبرين�ا م�اذا ينتظرن�ا ف�ي ه�ذا 

الفيلم؟
حين نقول عمالً جديداً إذا هناك خبرة جديدة 
ونضوج اكثر رس�الة نقدمه�ا للعالم، دوري 
بكل اختصار لي�س كوميديا كما هي االجواء 
العام�ة للفيل�م ، أنا دوري تراجي�دي ودراما 
بامتياز ، لالسف اصبحنا بعام 2015 ونحكي 
ع�ن قضية انس�انية لم نص�ل الى ح�ل لها ، 
اتمن�ى ان اقدم بدوري رس�الة معينة لننتهي 

من هذه المشكلة .
 •ما هي هذه المشكلة؟

ال يمكن التحديد لكن فيها عنفاً جسدياً ، واي 
مشكلة فيها عنف معنوي وجسدي وانساني 
، هذا العنف الذي اجسده سيكون موجعاً جداً 
ولك�ن يجب على الس�لطات ان تنظر الى هذا 

االمر .
•كان لدي�ك تجربة غير لبنانية ، اخبرينا عنها 

أكثر 
الدراما المصرية شاركت فيها بدور مميز في 
رمض�ان الماضي على mbc مصر بمسلس�ل 
اس�مه موالنا العاش�ق، الجمه�ور المصري 
فن�ان وذواق ويح�ب اللبنانيي�ن ، ان�ا اطمح 
لكل العالم لس�وريا للسنغال لفرنسا الميركا 
ول�كل دور يجعلني اقدم عبره رس�ائل كبيرة 
وصغي�رة واقدم فائدة للناس ليس فقط ماذا 
ارت�دت بامي�ال وكي�ف ظهرت،هذه االش�ياء 
آخذه�ا بالصور ولك�ن نحن الممثل�ون لدينا 

شغف يمكن ان نقدمه.
 ماذا لديك بعد فيلم السينما؟

بع�د الفيلم ايضا هناك مسلس�ل م�ع كلوديا 

مرشليان )الكاتبة اللي ما بحبها ابدا وال احب 
كتاباتها( ممازحة ، مسلسل سمرا مع نادين 
نجي�م ودوري مرت�ب وصع�ب وم�ن اصعب 
االدوار التي العبه�ا بحياتي اتمنى ان يوفقنا 

الله.
 بامي�ال انت من الممثالت اللواتي ليس لديهن 
مش�كالت م�ع زميالته�ّن الممث�الت .. ماذا 

تقولين عن تلك المشاكل؟
أنا لس�ت بم�كان انصح ب�ه اح�دا أو أوّجه 
أح�دا ، لكن اق�ول ان الحي�اة قصيرة جدا ، 
نح�ن فنانون ونحن اكثر من يجب ان يحل 
المشكالت ال ان نختلقها ، واذا كان هناك 
من ش�خص حزين او زع�الن نصالحه . 
الحياة أقص�ر بكثير م�ن ان تكون لدينا 
عقد ومش�اكل ، ونحن قالئل في لبنان 
يجب أن نقف الى جانب بعضنا البعض 
ونحب بعضنا "بكون شي كتير حلو" 

كلمة أخيرة .
أتابعك�م كثيرا وأحبك�م كثيرا ألنكم 
تعرف�ون م�ن تخت�ارون ، واتمن�ى 

دائما ان اسمع آراءكم بأعمالنا.

باميال الكيك تتحدث عن خالف املمثالت اللبنانيات ومشاكلهّن

"أعت�رف بأنن�ي راعية مش�اكل وش�ريرة"! هكذا 

كشفت الممثلة مناير عن بعض الخصال الرئيسية 

في شخصيتها وال تستطيع الفكاك منها، مبينًة أن 

هذه هي مالمح الدور الذي تجس�ده في المسلسل 

الكوميدي "حريم بوس�لطان"، الذي ينخرط فريق 

العم�ل هذه األيام ف�ي تصوير الجان�ب األخير من 

مشاهده، تحت قيادة المخرج نادر الحساوي.

مناير في حدي�ث لجريدة ال�راي الكويتية وصفت 

الخ�ط الدرام�ي لش�خصيتها قائلًة:"أجس�د دور 

الرده�ان وابن�ة  )س�لوى(، وه�ي أخ�ت جم�ال 

فخرية خميس، من طباعها أنها )راعية مش�اكل( 

وتمارس الش�ر في تعاملها مع اآلخرين، يس�توي 

في ذل�ك المقرب�ون والبعيدون"، مكمل�ًة: "خالل 

األحداث سيتضح للمش�اهد كيف أنها تتعّمد إثارة 

المشكالت مع زوجات أخيها، كما تغدو المعارض 

الوحي�د ل�زواج أمه�ا، ث�م تتوال�ى األح�داث ف�ي 

التصاعد، ليعرف المش�اهد في خاتمة المطاف هل 

تنجح ف�ي تحقيق مرادها أم ال؟«.وأش�ادت مناير 

بالتجرب�ة الدرامية في المسلس�ل، موضحًة:"أنها 

م�ن دون مجامل�ة، جميل�ة ج�داً، خصوص�اً أنها 

جمعتني مع الفنان جمال الردهان الذي كنت أظن 

أن التعامل معه س�يكون صعباً، لكنه على العكس 

تمام�اً كان سلس�اً ومتواضعاً، وأتاح ل�ي أن أتعلم 

الكثي�ر م�ن خبرت�ه الكبي�رة"، ومواصلًة:"كذل�ك 

المخرج نادر الحساوي كان حريصاً دائماً على كّل 

تفصيلة من تفاصيل المشهد، ويعامل الجميع بكل 

وّد واحترام س�واء كان الممثل مخضرماً أو ش�اباً 

جديداً".وزادت:" هذا ثالث مسلسل لي، إذ سبق أن 

شاركُت في مسلسلي )العم صقر( الذي جمعني 

مع الفنان داود حسين، و)حرب القلوب( الذي 

شاركُت فيه إلهام الفضالة وخالد أمين، لذلك 

أرى أن مشواري الفني ال يزال في بدايته"، 

أو  إزع�اج  ألي  أتع�رض  "ل�م  مواصل�ًة: 

مضايق�ات في أثناء التصوير، س�واء على 

المستوى الفني أو الشخصي، فعالقاتي 

مع كل زمالئي الفنانين جيدة وحافلة 

المخرجي�ن  م�ع  وكذل�ك  بالم�ودة، 

والمنتجي�ن، وس�أعمل جاهدة في 

المس�تقبل للمحافظ�ة على هذه 

الس�معة الطيبة، حت�ى يمكنني 

االس�تمرار في هذا المجال الذي 

أعشقه".

مناير :"أعرتف بأنني راعية مشاكل ورشيرة"

 ،Trillium أكدت الفنانة إيمي س�عادتها البالغة لمش�اركتها ف�ي فيلم
أح�د األف�الم الخاصة بالمهرجانات، وذلك بس�بب ج�ودة فكرة العمل 

واختالفها عن كل األعمال التي شاركت فيها.
 قال�ت إيمي »Trillium يناقش مرضاً نفس�ياً خطيراً، ينفصل صاحبه 
عن الواقع ليعيش في عالم خيالي، وهو يعد نادراً في منطقة الش�رق 
األوس�ط، حي�ث إن الذي يص�اب به يعتقد أم�وراً وأش�ياء أخرى على 

خالف ما يراه بالفعل«.
 أضافت: »كنت أتمنى قبل المشاركة في العمل، أن أجلس مع أشخاص 
مصابي�ن به�ذا الم�رض، لكن بس�بب ندرته�م وخش�ية التعرض ألي 

مضايقات منهم، اكتفينا بمشاهدة أفالم تسجيلية عنهم«.
 وف�ي جان�ب آخر، أوضح�ت إيمي أنه�ا ترغب العودة م�رة أخرى إلى 

الدراما والسينما، مكتفية بما قدمته في الغناء.
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عاٌر عليكم يا عرب ..؟
سليمة مليزي

إلى أين تأخذهم يا بحر
فالموت غرقاً أصبح أهون

من العيش في وطن من نار
إلي أين المفر ..؟

أمن جلد أمتي أم من قهري
يسافرون عبر خطوط النار

حاملين نعوشهم مألى
بالدمار .. وأشياٌء في الغياب

يحلمون بدفء الغربة
وموتاً طائشاً يتربص بهم

في عرض البحر أصبح وحشاً
اسمه الموت ..؟

عاٌر عليكم يا عرب ..؟
لم تعد األرض سيدٌة
ولم يعد الوطن جنٌة
ولم يعد للعرب قلٌب

ولم يعد للدعاة سالٌم
وال جنة تحت أقدام األمهات

ال نهُر الكوثر حلٌم
وال مكة أرض الرسالة

وضميٌر إنساني
أثقلهم القهر

والقتل
والدمار
والحزن

تحت وطٍن.. من نار
والبحر مقبرة للعرب
عاٌر عليكم يا عرب ؟

الجزائر 2 سبتمبر 2015

أث�ار س�امي حمدان بط�ل رواية »الس�واد المر« 
للكاتب الروائي محمد س�ليمان الفكي الش�اذلي 
جدال واس�عا ح�ول حقيق�ة كونه رم�زا لتنظيم 
»داع�ش« واح�د ق�واده أم أن�ه مجرد ش�خصية 
انطبقت عليها صفات أفراد التنظيم فصار الربط 
جائزا بين الش�خصية الروائي�ة االفتراضية وما 
يشبهها من أبطال الواقع المليء بالصراعات في 
دول�ة التنظيم الجدي�د، وذلك في أمس�ية نظمها 
»أتيلي�ه القاهرة« ف�ي مصر لالحتف�اء بالرواية 

ومناقشتها.
ل�م يتحف�ظ صاح�ب اإلص�دار الفكي الش�اذلي 
فيما ذكره عن أج�واء األحداث الروائية وأبطالها 
موضح�ا أن م�ا يجري على الس�احة السياس�ية 
جدير ب�ان يناقش ويوثق بص�ور مختلفة وعلى 
مس�تويات كثي�رة وأن�ه ل�م يج�د غضاض�ة في 
نق�ل الص�ورة الواقعية واإلنس�انية عب�ر كتابة 
أدبي�ة تلخ�ص تفاصيل عديدة وتمي�ط اللثام عن 
المخب�وء والمت�واري خل�ف الظاه�رة الديني�ة 
المتف�ق والمخت�ل عليه�ا، إذ أن وظيف�ة اإلبداع 
واألدب على وج�ه التحديد أن يك�ون منوطا بما 
يس�تجد على ضوء ما يخلفه م�ن أصداء وحراك 
سياس�ي واجتماعي وثقافي ولي�س بالضرورة 
أن تحم�ل الكتاب�ة الروائي�ة ع�داء أو تأيي�دا لما 
تتع�رض له س�واء بالقص أو الحك�ي أو التحليل 

هي فقط راص�دة للظروف والوقائ�ع واألحداث 
ويحتمل ان تتضمن التفاصيل رأيا أو وجهة نظر 
م�ا، ولكن هذا ليس ش�رطا للكتابة، بل يفضل أن 
يكون الروائي حياديا في حكمه على األش�خاص 
فيم�ا يطرحه إبداعيا، بيد أن م�ن حقه إبداء رأيه 

والتعبير عنه خارج هذه المنطقة.
تتداخل األحداث والشخصيات في رواية »السواد 
المر« المزدحمة بالتفاصيل والتواريخ والوقائع 
ما يجع�ل مهمة الحكم عليها م�ن مجرد القراءة 
األول�ى ام�رأ ج�د صع�ب وإن ب�دت خطوطه�ا 
العريض�ة واضح�ة لكنه�ا بالقط�ع رواي�ة ذات 
مس�تويات عديدة ومفاهيم مركب�ة وتتميز بلغة 
رضية تعطي لها خصوصية وتمنحها قدرا وفيرا 
م�ن األهمية، حي�ث دالالت اللغة تن�م عن ثقافة 
الكات�ب الرفيع�ة ومخزون�ه الثقاف�ي وإحاطته 
بالكثير مما تس�تلزمه الكتابة الروائية التاريخية 
م�ن معلوم�ات وتدقي�ق وصنع�ة ف�ي الصياغة 
والتدبيج بحيث يتم توظيف المعلومة في س�ياق 
مناس�ب بعيدا عن التلقين المباش�ر واألس�لوب 

الخطابي الفج.
أعتقد أن محمد س�ليمان الفكي الشاذلي قد نجح 
في جع�ل الرواية بطابعها اإلنس�اني وخلفياتها 
الذي�ن  التاريخي�ة وح�دة واح�دة، وأتص�ور أن 
ناقشوها في »أتيليه القاهرة« لم يختلفوا على هذا 
ولم يذهبوا بعيدا عن هذا التصور، إذ أكد الدكتور 
مدحت الجيار أس�تاذ النقد األدبي أن الرواية تعد 

مرجعا أدبيا تاريخيا عن حقبة مليئة بالمتغيرات 
وأنها تمثل تطورا في عال�م الرواية بما تتضمنه 
من أبعاد تاريخية وسياسية وإنسانية تستوجب 
اإلس�راع بترجمته�ا بوصفه�ا عمال أدبي�ا فارقا 
وكاشفا باستراتيجيات يهدف أصحابها إلى خلق 
دول وأوط�ان موازية بمناهج ونظريات وس�بل 
تطبيق، وهي أي الرواية من األهمية بمكان حيث 
أنه�ا العم�ل األول الذي يناقش قضي�ة التحوالت 
الجذرية في األفكار والسلوكيات ويبرز تناقضات 

الشخصية المتطرفة على كافة المستويات.
وكذلك يرى الدكتور أحمد الحاج ضرورة االلتفات 
إلى رواية »السواد المر« باعتبارها دراسة مهمة 
لطبيع�ة المرحل�ة اآلني�ة ب�كل م�ا يعتريه�ا من 
تفاصيل من ش�أنها أن تغير وجه الحياة المدنية 
وليس التعامل معها كرواية أدبية فحسب. وأشار 
الحاج في هذا الس�ياق إلى المجهود المبذول من 
جانب الكاتب للحصول على المعلومات التاريخية 
المهم�ة الت�ي تخ�ص منطق�ة الصراع وتش�كل 

بدورها المستقبل المجهول لألبطال.
وفيم�ا كانت ه�ذه ال�رؤى تحاول االقت�راب من 
طبيعة الجنس األدب�ي الفريد بمفاهيمه وأبعاده 
وظالل�ه، ج�اء رأي الكات�ب الصحاف�ي س�امي 
البلعوطي ش�ارحا لمقاصد الرواي�ة ومحاورها 

محاوال إلقاء الضوء على شخصية البطل.
فه�و يق�ول أن األحداث تب�دو كأنها ف�ي الواقع 
المعاش�ي تحاكي ما يج�ري فيه بلغة ش�اعرية 

وبوع�ي باألمكن�ة والضحاي�ا الذي�ن يرم�زون 
تك�ون  ت�كاد  والرواي�ة  الكارث�ة،  لفص�ول 
س�يكولوجية معبرة عن شخصية سامي حمدان 
ابن الش�رائح الدني�ا من الطبق�ة المهاجرة التي 
تكاب�د اإلقص�اء في الغ�رب األوروبي وتش�قى 
وراء طموحه�ا بحث�ا عن األمان واالس�تقرار أو 
الحفاظ على مس�تواها االجتماعي من التدهور.

ويستطرد البلعوطي موضحا أن الراوي نجح في 
اإلمساك بقدر بطله في لوحات متداخلة وبتقنية 
القط�ع الس�ينمائي لينقلن�ا من واق�ع إلى واقع 
آخر حيث صدمته األولى وهو طفل وحيد مهمل 
في حضان�ة رخيصة في أحي�اء المهاجرين في 
بالد الغرب األوروبي، ويطرح س�امي البلعوطي 
س�ؤاال جوهريا له صلة بتسلس�ل األحداث »من 
أين جاء هذا الظم�أ للقتل وكيف وجد هذا البطل 
الغ�ول وتمدد؟« هل هو عام�ل خارجي ناتج عن 
ص�دام حض�ارات أو ثقاف�ات كم�ا يق�ول معلم 
سامي حمدان األول، أم أن الميل إلى القتل وسفك 
الدم�اء جاء نتيجة أزمته م�ع اآلخر الغريب الذي 
أقص�اه ورفضه فعان�ى من اإلهم�ال والوحدة؟ 
أسئلة كثيرة أثيرت وتركت مفتوحة دون إجابات 
ش�افية لكن قدر م�ن اإلجاب�ات المرضية يمكن 
اس�تلهامه من الس�ياقات العدي�دة للرواية التي 
تفتح أفقا جديدا لفهم أبعاد األزمة الكبرى لواقع 
بات عنوانه الالئق حس�ب تسمية محمد سليمان 

الفكي الشاذلي »السواد المر«!! 

»السواد املر«… رواية تبحث عن أصل العنف يف الثقافة الصحراوية
كمال القاضي

احم�د البيات�ي ش�اعر و أدي�ب وصحف�ي انس�ان تتمث�ل 
البساطة والتواضع في شخصه

محياه مبتسم وهو يسعى للخير دائما عندما تقراء كلماته 
تجده�ا ت�دل عليه فهو نف�س كلماته وعندم�ا ترها تجده 
يشير الى كلماته فهو بكل دقة كلماته البسيطة والرقيقة 
ومعاني�ه التي يذه�ب اليها عبر طريق م�ن العذوبة يكلله 
الجم�ال كبه�اء القمر في الليل�ي الصيفي�ة عندما يداعب 
النس�يم الزه�ور ليحمل ش�ذى العطر مع�ه ليالمس وجه 
الماء برقة تم يمر على أغصان الش�جر ليدعبها ذاهب الى 

خيال بعيد يالمس أفق االبداع
والقصي�دة التي س�نتناولها في ه�ذا المق�ال كمتذوقين 

للشعر هي قصيدة   ) تحَت غيماِت السماِء ( 
ها هو البحر زرقة تمتد في مس�افة متناهية تلتقي زرقة 
السماء في خط األفق وشمس األصيل بدأت تلوح بمناديل 
ال�وداع على صفح�ة الماء الرقراق وذه�ب الى بعيد هناك 
وب�دا اللي�ل يتهياء لالنقض�اض على بقايا النهار متس�لال 
ال�ى أوكاره وهاهي الذك�ره تفترش الوق�ت مهدهد تعب 
النه�ار الذي ذهب في الغياب ول�ن يعود مرة أخرى اال في 
الذكريات والش�اعر الذي أمضى مس�افة الوقت في النهار 
يحمل همومه وهموم الناس  والوطن بدأت ذكرته تتفتح 
كزهرة من ش�قاء فهذه األم المنحنية على طفلها تحاول 
أن تمنح�ه به�اء الحرية الذي تنس�مت عبيره�ا من بعيد 
رغم أن الوهم تركها خلف الس�راب لكن تحاول أن تمنحه 
وليدها أمل لعل الوه�م يصبح حقيقة بدموع عينيها التي 

تكونت من األلم تحاول أن تضيء عتمت الليل 
والش�اعر أبدع في هذا المقطع أيما أبداع فالبحر يس�حب 
رداء النهار فالبحر هو البحر والنهار هو البحر الذي نغرق 
بهموم�ه وأحزان�ه وأفراحه القليلة أن وجدت مش�غولين 

دائما ال ننتبه حتى ال نفسنا
البحُر يسحُب رداَء النهاِر من أطرافِه

الليُل ينسُل متثاقالً إلى أوكارِه
أبصرت الذاكرة تحمُلنا على األكتاف

األُم منحنيٌة على ِطفلها النائِم
تمنحُه ُقبلَة الحريِة لتطرَد النعاَس عنُه

بالدموِع عيناها فائضتان
 ويطلق الش�اعر نداه يا جذوة الروح أيها الشعاع المتوقد 
ف�ي داخلنا ال�ى متى نحل�م بالمس�تحيل ومزارعن�ا التي 

أصبحت جدباء األرض التي أتعبتها األيام وخطوات البؤس 
المتثاقلة عليها والقتل الذي ستباح األرواح والسماء التي 
تموت حين نحل�م بالحرية مقيدين اليدي�ن مكممين الفم 

فكيف بالحرية نحلم وأحالمنا مهدورة الدم
أيُّها الشعاُع المتقد في أرواحنا

المزارُع الملساء مابيَن المِد والجِزر تنبُض
أستفزنا البؤس 00 نحُن نقتُل

تموت السماء حيَن نحلُم بالحريِة

وه�ذا أمل�ي وردة بيض�اء م�ن الب�ؤَس والش�قاء تعاني 
وتعاني أيها الح�زن الذي يمالء القلوب وخيم على الوطن 
أيه�ا الثوب الموحش متى تمزق�ك صرخات الوطن ومتى 
تخترقي�ن ج�دار الهم يا صرخات البؤس�اء ومت�ى أرك يا 
ليلت�ي البيض�اء ويا فجري النق�ي ومتى نس�تقبل ربيعنا 

ببهجته وألوانه بدون نحيب
الوردُة البيضاء تعاني البؤَس والشقاَء

الرداُء األسود يسمُع صرخاِت الوطِن الصماء
الليلُة البيضاء في منتصف الطريق

تستقبُل الربيَع من دوِن نحيٍب
رغ�م الحواج�ز المتكدس�ة عل�ى األغصان حت�ى ال تنموا 
وعل�ى األه�داب حتى ال تزور األحالم العيون رغم قس�وة 
الك�ذب المك�دس بال�كالم والكاذب يبتس�م ككل�ب يلهث 
يحاول أن يخدع الخديعة نفس�ها مرتديا ثوب البراءة نحن 
س�ائرون تحت غيمات الس�ماء األغنيُة تسمُع صرخاتنا , 
أغنية الفجر , فجرنا القادم الذي الح ش�راعه وس�يتفجر 
حمما كغضبنا الذي س�ينطق مع الفجر وسيهدر ويتدفق 
كالس�يول نحن الذين ال نملك سوى كلماتنا والنقاء وحب 

الوطن
رغَم الحواجِز المتكدسِة على األغصاِن

سائرون تحَت غيماِت السماء
األغنيُة تسمُع صرخاتنا

تهبُط بسالٍم
الَح شراُع الفجِر

تفجَر حمماً يشكو الفصوَل الظمأى
ُكّل ثانيٍة ، ُكّل دقيقٍة

تذكرنا بوعورِة الطريِق

سيظلُّ حبُّ الوطِن في قلوبنا نقياً
وهك�ذا س�افرنا م�ع الش�اعر القدي�ر احم�د البياتي في 
قصيدت�ه تحت غيمات الس�ماء فكانت موهبته الش�عرية 
الفريد تجسيدا للنظرية التي تقول أن الشعر طريق للحياة 
فكان�ت كلماته في غاية الوجدانية و االحس�اس بما يدور 
حول�ه من هم�وم الوطن الذي حملها عل�ى عاتقه وعاش 
إحساس�ه معان�اة الناس وصور تلك المعان�اة بدقة عالية 
لتمكنه من لغته وصياغته لمفرداته وجعلها ترسم صورا 
روعة  في الوصف بحيث دلت على معانيها وأعطاها بعدا 
أخر يسمح للمتلقي أن يفتح خياله نحو أفاق واسعة فهو 
رس�م له الطريق والقصيدة بمجملها تمثل مسيرة الحياة 

بكل تفاصيلها 
النص

 ) تحَت غيماِت السماِء (
البحُر يسحُب رداَء النهاِر من أطرافِه

الليُل ينسُل متثاقالً إلى أوكارِه
أبصرت الذاكرة تحمُلنا على األكتاف

األُم منحنيٌة على ِطفلها النائِم
تمنحُه ُقبلَة الحريِة لتطرَد النعاَس عنُه

بالدموِع عيناها فائضتان
أيُّها الشعاُع المتقد في أرواحنا

المزارُع الملساء مابيَن المِد والجِزر تنبُض
أستفزنا البؤس 00 نحُن نقتُل

تموت السماء حيَن نحلُم بالحريِة
الوردُة البيضاء تعاني البؤَس والشقاَء

الرداُء األسود يسمُع صرخاِت الوطِن الصماء
الليلُة البيضاء في منتصف الطريق

تستقبُل الربيَع من دوِن نحيٍب
رغَم الحواجِز المتكدسِة على األغصاِن

سائرون تحَت غيماِت السماء
األغنيُة تسمُع صرخاتنا

تهبُط بسالٍم
الَح شراُع الفجِر

تفجَر حمماً يشكو الفصوَل الظمأى
ُكّل ثانيٍة ، ُكّل دقيقٍة

تذكرنا بوعورِة الطريِق
سيظلُّ حبُّ الوطِن في قلوبنا نقياً

قراءه لقصيدة ) حتَت غيامِت السامِء (  للشاعر امحد البيايت
ناظم ناصر القريشي

في ما مضى كنا على إيقاع األناشيد الوطنية الحماسية 
نذهب إلى المستقبل واثقين من غدنا، ومن قدرتنا على 
اجت�راح معج�زة االنتص�ار على جميع عوام�ل ضعفنا 
وهزائمن�ا. لك�ن هزيمة واح�دة في معركتن�ا الطويلة 
م�ع األع�داء، ه�ي الت�ي أعاقت قلي�ال صعودن�ا الواثق 
نحو غدنا المنش�ود. هكذا كنا نحاول أن نوهم أنفس�نا 
المس�كونة بحلم الغد العربي المشرق، مأخوذين بفتنة 
األيديولوجيا وغواية الش�عارات الكبيرة، التي كنا نطل 

من ش�رفاتها العالية على ذلك الغ�د، واثقين من النصر 
وبلوغ األهداف.

لكن�ه مع االنكش�اف الفاضح لس�قوط تل�ك المرحلة، 
ومعه�ا كل األحالم والمش�اريع واأليديولوجيات، التي 
هيمنت عليها وصنعت بؤسنا، فإن سؤاال هاما ال بّد من 
أن يطرح، يتعلق بالمسؤولية التي يتحملها المثقف في 
ما حدث. هذا السؤال ليست غايته إدانة المثقف عن هذا 
الدور فحس�ب، بل هو يهدف إلى اس�تعادة دور المثقف 
ووظيفت�ه، كم�ا ينبغ�ي لها أن تك�ون، وإل�ى تصحيح 
صورته في أذهاننا، بعد أن تّم إضفاء الطابع الرس�ولي 

على دوره في المجتمع.
الحديث عن مسؤولية المثقف النسبية عن هذه المآالت 
الكارثي�ة للواقع، ال تعفي السياس�ي ونظام االس�تبداد 
العربي عن مس�ؤوليتهما األولى واألساسية عما حدث 
ويح�دث، لك�ن أين تق�ع مس�ؤولية المثق�ف تجاه كل 
ه�ذا؟ إن المثق�ف الذي ح�اول التماهي مع السياس�ي 
يتحمل مس�ؤولية ما حدث، خاصة وأن العمل السياسي 
ف�ي أغلبه كان يق�وم على عاتق المثقفي�ن، الذين ألغوا 

المسافة بين السياسي والثقافي.
إن المثق�ف ال�ذي قبل بالتن�ازل عن اس�تقالله وحريته 

لصالح س�لطة السياسي، إما بس�بب النزعة االنتهازية 
عند البعض، أو الحاجة إلى الدعاية والترويج الذي كانت 
تقوم به تلك األحزاب، وقد هيمنت على الحياة الثقافية، 
ال يمكن أن نعفيه من مس�ؤولية ما ح�دث، فقد قبل أن 
يكون ش�اهد زور على ما يحدث، مكتفيا بالرشوة التي 

كانت تقدمها له تلك األنظمة.
لقد كان كل من السياس�ي والمثقف بحاجة ماس�ة إلى 
اآلخ�ر، كالهما كان يدرك أهمي�ة الدعاية التي يمكن أن 
يقوم به�ا أحدهما لآلخ�ر. إن هذا التواط�ؤ الذي حدث 
على مس�توى العالق�ة بينهما، هو ال�ذي يجعل المثقف 

مس�ؤوال عما حدث، وما يمكن أن يحدث في المستقبل، 
ألن مفاعي�ل المرحل�ة الس�ابقة وس�لوكياتها مازالت 
قائم�ة، م�ع وج�ود رم�وز تلك الحقب�ة م�ن المثقفين 

القابلين للمساومة على هذا الدور.
أم�ا مثقفو أح�زاب اليس�ار المنقرضة، فإنه�م مازالوا 
عاجزي�ن ع�ن الخ�روج م�ن ش�رنقة وعيه�م الزائف، 
ومواقفه�م الت�ي تجعله�م يقف�ون إلى جان�ب أنظمة 
االستبداد والقتل، يلوكون شعارات الماضي، كما تلوكها 
تلك األنظمة التي أعلنت حربها على ش�عوبها التي ثارت 

من أجل حريتها وكرامتها اإلنسانية المهدورة.

املثقف مسؤوالً
مرفت غطاس 

لو كان ابيض
يس�تعد الشاعر المصري أحمد بخيت إلصدار باكورة رواياته باسم “لو كان أبيض” والتي 
س�تخرج إل�ى النور قريبا ع�ن دار “كليم”. الرواية عبارة عن س�يرة ذاتية ش�عرية يغازل 
فيه�ا صاحبها “النث�ر األبّي”، وترصد حياة تتمّس�ك باإلرادة واألم�ل، وتبحث عن الحرية 

واإلنسانية وتدعو إلى المعرفة.
الناقد عبدالس�الم حامد، قال ع�ن الرواية: كتابة عن الذات، ربما تك�ون هروبا من الواقع 
لكّن�ه هروب من�ه إليه.ويتابع قوله “إن�ه أول عمل روائي عربي -كما أعتقد- كتب ش�عرا 
من الس�طر األول إلى الس�طر األخير، ويش�غل ثالثة وأربعين فصال صغيرا، ويتحرك على 
الهامش اإلبداعي الثرّي، ليجمع بين تكثيف الش�عر والقصة القصيرة وبين رحابة الس�رد 

الروائي”.
أحمد بخيت شاعر مصري من أهم أعماله نذكر “وداعا أيتها الصحراء” )1998( و”ليلى.. 
ش�هد العزلة” )1999( و”صمت الكليم” )2002( و”جزيرة مسك ” )2002( و”وطنبحجم 
عيوننا” )2003( و”األخير أوال” )2004( و”صغير كبير” )2005( و”كبير صغير” )2006( 

و”عيون العالم” و”ظل ونور” و”بردة الرسول”.
و ترج�م ل�ه “ليلى.. ش�هد العزلة” و”صمت الكلي�م” إلى اإلنكليزية والفرنس�ية وبعض 

القصائد إلى اإليطالية واألسبانية واأللمانية، كما صدر له أخيرا ملحمة “القاهرة”)2013( 
وديوان “الرا”.

مذكرات  حسن سعيد الكرمي
يحوي كتاب “مذكرات المفكر الراحل حس�ن سعيد الكرمي )1905-2007( 
ف�ي الحياة والثقاف�ة العربية”، لس�هام الكرمي وكايد هاش�م جوانب مما 
أورده الراحل من وقائع وأحداث، مركزا على القيمة التأريخية والتوثيقية 
لهذه المذكرات بوصفها س�يرة تثري الفكر العرب�ي وتلهم النشء الجديد 
بألوان من الخبرات والتجارب اإلنس�انية والمعرفي�ة. وتعود أهمية مثل 
ه�ذه النوعية م�ن الكتابات ف�ي الحي�اة الثقافية لكونها تمن�ح القارئ 
فرص�ة االقتراب من نماذج بش�رية تك�ون قدوة لألجي�ال الجديدة في 
أخالقها واش�تغاالتها مبينا أن المذكرات ج�اءت مختصرة رغم تجربة 

صاحبها المديدة في تجارب الحياة وعوالم الثقافة والفكر.
ويع�ّد الكرم�ي قامة عربي�ة متميزة زه�دت في المناص�ب وأضافت 
الكثير من المؤلفات التي تبحث في اللغة والفكر، وعرف عن الراحل 
ص�دق االنتم�اء إلى األم�ة والحرص على نش�ر موروثه�ا، كما أنه 
كان ش�يخا مرجعيا في اللغة العربية تعدت ش�هرته الحدود بفضل 
برنامجه اإلذاعي الش�هير “قول على قول”، الذي كان يطل فيه على 

أبناء األمة من أثير القسم العربي في اإلذاعة البريطانية.

اصدارات



نقد الذات العربية:
 

يق���رأ عجم���ي التاري���خ الحدي���ث للش���رق 
القومي���ة  اندث���ار  زاوي���ة  م���ن  األوس���ط 
العربية، والسياسة العلمانية التي هيمنت 
عل���ي المنطق���ة ف���ي خمس���ينيات القرن 
الماض���ي، ث���م صع���ود اإلس���ام األصولي. 
ويرى أن أيا من تلك المش���اريع السياسية 
)القومية، والعلمانية اإلسامية( لم ينجح 
ف���ي توفير حياة أفضل بالنس���بة للغالبية 
العظم���ي من الناس، مش���يرا إلي أنه على 
ف���ي  الم���دارس  ج���ت  المثال،خرَّ س���بيل 
ة  العالم العرب���ي متعلمين يعرفون القراء
والكتابة،لكنهم جاهلون بأساليب التفكير 

النقدي .
 ويضي���ف أن الحكوم���ات العربية خنقت 
أي مبادرات فردية تدعو لإلبداع، عاوة 
عل���ي أوض���اع الفس���اد المستش���رية ف���ي 
دول المنطق���ة . ويط���رح مثاال علي ذلك 
بسيطرة الرئيس التونس���ي السابق، زين 
العابدين بن علي، وزوجته علي ما يقرب 

من ثلث اقتصاد الباد .
 

ويصف عجمي الوضع الحالي للعرب بأنهم 
» كما لو كانوا قد غادروا التاريخ، واكتفوا 
بدور المتفرج علي مصيرهم «. ويعتقد 
أن س���يطرة الع���داء للوالي���ات المتح���دة 
األمريكية علي الخطاب السياس���ي للعالم 
العرب���ي م���ا ه���ي إال سياس���ة انتهجته���ا 
القي���ادات العربي���ة لتحوي���ل األنظار عن 
المشاكل الحقيقية التي يواجهونها داخل 

دولهم .
 

صحوة عربية ثالثة :
 

يصف عجمي الث���ورات العربية بالصحوة 
العرب���ي  التاري���خ  ف���ي  الثالث���ة  الكب���ري 
المعاص���ر.  حي���ث تمثل���ت األول���ي ف���ي 
النهضة السياس���ية - الثقافية التي نبعت 
من الرغب���ة في االنضمام للعالم الحديث، 
والت���ي ج���اءت ف���ي أواخ���ر القرن التاس���ع 
عشر. وكانت تلك الصحوة تسعي إلصاح 

الحي���اة السياس���ية، وفص���ل الدي���ن ع���ن 
السياسة، وتحرير المرأة، وتجاوز مرحلة 

اإلمبراطورية العثمانية .
 أم���ا الصحوة العربي���ة الثانية، فقد جاءت 

ف���ي الخمس���ينيات، واكتس���بت ق���وة في 
العق���د التالي علي يد جم���ال عبد الناصر 
ف���ي مصر، والحبي���ب بورقيبة في تونس، 
ول���م يكن ه���ؤالء الزعم���اء ديمقراطيين، 

لكنه���م كان���وا مسيس���ين منخرطين إلي 
ح���د بعيد ف���ي قضايا تلك الفت���رة . وقد 
وا م���ن الطبق���ة الوس���طي أو الدني���ا،  ج���اء
وكان���ت لديهم أحام بالوصول للس���لطة، 
وإقامة بلد صناعي، وتخليص ش���عوبهم 
م���ن اإلحس���اس بالدوني���ة ال���ذي خلفت���ه 
في نفوس���هم اإلمبراطوري���ة العثمانية، 

والحكم االستعماري . 
 وال يمكن محاسبة هؤالء القادة ببساطة، 
ألنهم حقق���وا إنج���ازات تاريخية . ولكن 
تنامي العوام���ل الديموجرافية، وميولهم 
الس���لطوية، ومواطن ضعفهم أساءت إلي 
تل���ك اإلنجازات . وعندما س���قطوا، مألت 
ال���دول البوليس���ية، واإلس���ام السياس���ي 

الفراغ .

 أم���ا الصحوة الثالث���ة واألخيرة، فهي في 
رأي���ه ما تمر به المنطق���ة حاليا، رغم أن 
العال���م العرب���ي أصب���ح علي ح���د قوله  » 
بائس���ا ومخيف���ا « ، وكره���ت الش���عوب 
حكامه���ا ومؤيديهم من ال���دول الغربية، 
عاوة علي انتشار فرق الجهاديين الذين 
دخلوا السجون القاسية لتلك األنظمة في 

كل مكان، ساعية ألن تقتل وأن ُتقتل .
 

دور القي���ادة األمريكية في العالم العربي 
 :

 يؤك���د الكاتب ضرورة وج���ود دور أكثر 
تحدي���دا للق���وة األمريكي���ة ف���ي العال���م 
العرب���ي، ال س���يما بع���د أح���داث الح���ادي 
عش���ر م���ن س���بتمبر2001، حيث يري 
أنه ال خيار أمام القيادة األمريكية س���وي 
التدخل لحسم الصراع بين الحكام العرب 
والث���وار . كم���ا ش���دد عل���ي دور القيادة 
األمريكي���ة في تحويل العال���م العربي إلي 
الحداثة .كذلك، يقع علي عاتقها حس���ب 
رؤي���ة عجمي إقامة نظ���ام علماني عربي 
يس���اعد في بلوغ مش���روع الحداثة ولعل 
ه���ذا ما يفس���ر تأيي���ده للغ���زو األمريكي 

للعراق في مارس2003.
 وع���ن سياس���ات إدارة الرئي���س ب���اراك 
أوباما في المنطقة، ينتقد عجمي اإلدارة 

األمريكية، ألنها تقاعست عن أداء دورها 
في المنطقة .  واتهم الرئيس أوباما بأنه 
غي���ر مهتم بالمنطق���ة، حيث ال يريد أن 
يس���تخدم القوة العسكرية في العراق أو 
س���وريا لوقف خطر تمدد الحرب األهلية 

هناك .
 ويناق���ش الكات���ب رؤي���ة الرئي���س أوباما 
فك���ر  أصح���اب   « بأنه���م  لإليرانيي���ن 
استراتيجي وليس���وا مندفعين، ولديهم 
رؤي���ة، ويهتم���ون بمصالحهم، ويعملون 
بمنطق المكاسب والخسائر وهذا ال يعني 
أنها ليس���ت دول���ة ديني���ة تعتنق جميع 
األفكار التي أبغضها، ولكنها ليست كوريا 
الشمالية إنها دولة كبيرة قوية ترى أنها 
ط���رف مهم عل���ي الس���احة العالمية  وال 
أعتق���د أن لها هدف���ا انتحاريا، ويمكن أن 
تستجيب إلي الحوافز وهي رؤية يرفضها 
عجم���ي، حي���ث ي���ري أن خط���ة أوباما قد 
فش���لت، بل ودفعت المنطق���ة إلي حرب 

طائفية إقليمية .
 وتتعرض رؤية عجمي ألس���باب األزمات 
الت���ي تمر بها المنطقة، وللدور األمريكي 
في منطقة الش���رق األوس���ط، إلي االنتقاد 
م���ن بعض المفكري���ن والباحثي���ن الذين 
ي���رون أنه من غي���ر اإلنص���اف إلقاء عبء 
األم���راض الجم���ة الت���ي يعانيه���ا العال���م 
العرب���ي عل���ي عات���ق العوام���ل الداخلي���ة 

وحدها، أو الخارجية وحدها .
 

واالنتقاد األساس���ي لكتاب عجمي األخير، 
بل لمعظ���م كتاباته، أنه يبالغ في أهمية 
ال���دور األمريك���ي ف���ي تحديد مس���تقبل 
ا أن ما آلت إليه األوضاع  العالم العربي، عادَّ
هن���اك لي���س بس���بب التدخ���ل األمريكي 
ف���ي المنطق���ة، بل بس���بب تراج���ع الدور 
األمريكي في العالم العربي لمصلحة قوي 
ة للعب  دولي���ة وإقليمية غي���ر ذات كفاء
ال���دور األمريكي، وهو ما دفع البعض إلي 
وصف فؤاد عجمي بأنه كان أكثر تش���ددا 
من تيار المحافظين الجدد الذي س���يطر 
عل���ي إدارت���ي الرئيس األمريكي األس���بق 

جورج دبليو بوش .
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فرض����ت العناص����ر الجديدة التي س����رعت ف����ي عملية التغيير التي ش����هدتها دول الربيع 
العربي واقعا جديدا في المش����هد السياس����ي العربي. وكانت وسائل اإلعام عاما مساعدا 
ومؤثرا في حركة التغيير، وأضحت عنوانا لمرحلة التحوالت الجذرية التي يشهدها الوطن 
العربي بعدما كانت أدوات التغيير في المرحلة التي س����بقت الربيع العربي تتم باالنقاب 

العسكري والبيان رقم واحد.
وه����ذا التح����ول من فع����ل البندقية إلى إرادة الش����ارع وتأثير الصورة والكلمة كما يش����رح 
الدكتور صباح ياس����ين في كتابه: »اإلعام الفضائي في الوطن العربي، تحليل للمضمون 
والتأثير في النخب والرأي العام« لم يستكمل »مدياته« لوال التلفزيون الفضائي الذي نقل 

ما كان يحدث خلف الستار وفي الشوارع والميادين إلى العلن.
ويس����تعرض مؤل����ف الكتاب -وهو باحث وسياس����ي وإعامي وأس����تاذ اإلع����ام في جامعة 
الش����رق األوس����ط - المش����هد اإلعامي العربي م����ن خال ثمانية فص����ول تضمنها الكتاب 
عززه����ا باس����تطاع رأي النخ����ب العربية في اإلع����ام الفضائي وتحدي����دا دوره في الربيع 

العربي.
فالنخ����ب العربي����ة، وطبيعة تكوي����ن الرأي الع����ام، ودور التلفزيون الفضائ����ي العربي، ثم 
الح����راك الش����عبي، هي -بحس����ب المؤلف- عوام����ل مجتمعة في طبيعة التك����ون والتأثير، 
وبالغة التعقيد والتداخل، خلفت إطارا لتحوالت جذرية في الحياة السياسية العربية لم 

يشهدها الوطن العربي منذ أكثر من خمسين عاما.
ل المؤلف هل أعطى التلفزيون الفضائي العربي لاحتجاجات الشعبية اهتماما في  ويتساء
تغطيته المباش����رة؟ ثم يردفه بس����ؤال ثان ماذا لو لم يهتم التلفزيون الفضائي العربي 
بحرك����ة االحتجاجات والتظاهرات الش����عبية، وبس����ؤال ثالث ماذا لو ل����م تتابع التظاهرات 
التي خرجت ألول مرة في تونس احتجاجا على األوضاع القائمة هناك وتضامنا مع حدث 

اإلحراق المتعمد لمحمد البوعزيزي لجسده؟
ويبرز المؤلف أهمية األسئلة االفتراضية التي تتعامل مع المعطى ونقيضه الذي قادته 
إل����ى الس����ؤال الجوهري حس����ب رأيه عن م����دى اهتمام وحتى »اش����تباك« المواطن بتلك 
الوس����يلة المبهرة والش����ديدة التأثير لخصائصها المعروفة ويقصد التلفزيون الفضائي 
الت����ي وج����دت في العينات المبحوثة من النخب العربي����ة تفاعا إيجابيا في اإلجابة التي 
اعتبر المؤلف أنها لم تكن مجرد فكرة البحث بل تواصلت مع معطى إدراك ذلك الدور 
الذي نهض به التلفزيون الفضائي بشكل متميز وغير مسبوق والذي تجاوز االهتمام 

بالتغطية التقليدية المعروفة إلى التحريض ومن ثم التمكين.
عمليا يجزم المؤلف أن التلفزيون الفضائي العربي تحول إلى شريك فاعل في كل مراحل 
الح����راك وأنت����ج ص����ورا مقتبس����ة وحية من الواقع، وس����اهم في بناء مجس����م ح����ي للصراع 
بي����ن ق����وى الحراك الش����عبي ب����كل عناصرها وبي����ن القوى المض����ادة للتغيير م����ن الحكام 

والمستفيدين من األوضاع السابقة.

ف����ي  و
ألداء  تقييم����ه  مع����رض 

التلفزيون الفضائي في تغطيته للحراك الش����عبي يش����ير المؤلف إلى أن هذه 
الوسيلة انحازت بشكل كامل إلرادة المتظاهرين وكانت مظلة لحمايتهم من أي غدر من 

خال الكاميرا التي ال تنام والتي ساهمت في استمرار الحراك ونجاحه.

ويفسر المؤلف الدور الذي نهض به التلفزيون الفضائي في عملية التغيير التي طالت 
ع����دة دول عربي����ة بأنه تصحيح لمس����ار العاقة بين المواطن ووس����ائل اإلعام التي 
كان طرف����ا معادلتها الحكومات المس����يطرة والمالكة أو الرقيبة على وس����ائل اإلعام 

والمواطن.
وهذا الخلل الذي أصاب مس����ار العاقة بين طرفي المعادلة، الس����لطة المالكة للوسيلة 
اإلعامي����ة والمواط����ن كان لصالح المتلق����ي الذي أصبح يمارس س����يادته وتأثيره عبر 
مس����احة الوس����يلة اإلعامي����ة وتعبيره الحر ع����ن آرائه ومعتقداته بعي����دا عن الرقيب 
ال����ذي تراجعت س����طوته بعد طغيان الصورة عل����ى الحدث كمعبر وناقل لما يجري في 

الميادين والساحات.
ومه����د التلفزي����ون الفضائي بدخوله ميادين الحراك الش����عبي -كما يقول المؤلف- إلفراز 
نخ����ب وطني����ة جديدة أغلبها من الش����باب بع����د أن وجدت قوى النخب التقليدية س����واء 
العلنية أو المحظورة أن حركة الش����ارع االحتجاجية قد تجاوزت تلك األحزاب، بالمبادرة 

والتأثير والقدرة على قيادة الشارع والثبات على المواقف.
وس����لط المؤلف الضوء على إغواء الصور وأهميتها وإبهارها، لمكانتها المتميزة والمؤثرة 
ف����ي الباغ السياس����ي اليوم����ي »فالصورة كانت ش����اهدا حيا على والدة الح����دث، وأصبحت 
النخب تصمم وتخرج رواياتها في صناعة فعل التغيير، وتمسك بالتلفزيون الفضائي في 
خط����وات التحريك إلحداث االنتقال م����ن مرحلة إلى أخرى طبقا لتطور مطالب الجماهير 

في ميادين االعتصامات«.
واستند المؤلف في معرض رصده لمعالم التحوالت الجارية في عالمنا العربي إلى استفتاء 
آراء النخ����ب، وم����ن مختلف ال����دول العربية حول ماهية الوس����يلة االتصالية األكثر حضورا 
في الحراك الش����عبي ودورها في عملية التغيير وإفراز نخب جديدة على حس����اب النخب 

التقليدية وآفاق تأثيرها في تكوين الرأي العام وقيادته.
يلخ����ص المؤل����ف نتائج التحلي����ل اإلحصائي لمجمل إجاب����ات النخب التي اتفق����ت غالبيتها 
على أن التلفزيون لما له من تأثير مباش����ر في المتلقي س����اهم في تكوين رأي عام موحد 
إزاء أهمية العمل الش����عبي الموحد إلحداث التغيير السياس����ي واالجتماعي عبر أس����لوب 

االحتجاجات وبالتظاهرات السلمية.
ويرى المؤلف في البرامج الحوارية محاولة للضرب على ما وصفه بالجدار المسكوت عنه، 
ويتع����رض للقش����رة الصلبة التي كان����ت تغلف األنظمة السياس����ية العربية، وكيف حافظ 
التلفزيون الفضائي على نقطة التوازن بين أشكال النخب الفاعلة في خضم الحراك، وبين 

صيرورة الشارع المتسم بعفويته وثوريته إلى حد الفوضى في بعض األحيان.
إن هذا الكتاب ال ينحصر في تأطير مشكلة البحث في تلك العاقات المتعددة األطراف 
بي����ن النخ����ب العربية والرأي العام والوس����يلة األكثر تأثيرا في الواق����ع الراهن، أي القنوات 
التلفزيونية الفضائية، بل يش����مل البحث عن تلك العاقة التفاعلية عبر مرحلة مفصلية 

بالغة األهمية في التاريخ العربي المعاصر وهي مرحلة الحراك الش����عبي )الربيع العربي( 
الذي فجر ثورات عصفت بأنظمة عربية مستبدة وأطاحت بها.

وال ي����زال ذل����ك الح����راك في أفعاله االرتدادي����ة يهز أركان الكيان العربي من مش����رقه إلى 
مغربه وهو ما يس����تدعي طرح عدة تس����اؤالت حول ماهية تأثير النخب العربية ودورها 
في س����ياق فاعلية التلفزي����ون الفضائي العربي في الحياة السياس����ية العربية وفي عملية 

التحديث والبناء الديمقراطي. 
هذا الكتاب يمكن أن نضعه في تصنيف محدث بين المحاولة وإعادة المحاولة، فموضوعه 
المعنون بالعاقة بين النخب العربية والتلفزيون الفضائي والرأي العام والحراك الشعبي ال 
يحتاج في ظاهره إلى الكثير من التفسير والداللة، ولكنه في الواقع يشي بأمور متداخلة 

وشديدة التفاعل والتعقيد أحيانا.
فالتوافق برأي المؤلف الذي حدث وقاد إلى فعل حاسم على مستوى االنتقال إلى التغيير 
والتح����ول إل����ى الديمقراطي����ة كان في الواقع من دون تنس����يق مس����بق بي����ن مثلث النخب 
العربية والحراك الش����عبي والتلفزيون الفضائي العربي إلنتاج رأي عام س����اهم في تمكين 
قوة الشارع من فعل التغيير الجذري، وإنما كان الحدث نفسه أيضا قد ساهم في تفعيل 

تلك العاقات بالصورة التي شاهدناها لحظة بلحظة وبكل تفاصيلها.
به����ذه الصورة جاءت ه����ذه المحاولة البحثية المنهجية للباحث واإلعامي صباح ياس����ين 
للتعبير عن الغاية في اإلحاطة بتلك الفكرة التي توهجت خال سنوات الحراك الشعبي، 
ا من تلك  وتجس����دت معالمها على شاش����ة التلفزيون الفضائي العربي الذي كان بحق جزء
التحوالت السياس����ية والفكرية التي ش����هدها الوطن العربي في عالم يتشكل بقوة الكلمة 

وإغواء الصورة وحدود لحظة التأثير.
يق����ول المؤلف إن العاق����ة التي تحققت بين التلفزيون الفضائ����ي والمتلقي العربي منذ أن 
تفجر الحراك الش����عبي وانتقل إلى أكثر من بلد عربي قد أس����قطت لغة الخطاب الخشبية 
الجامدة بمحتواها التس����لطي التي كانت تس����ود األنظمة اإلعامية الرسمية بل إن اإلعام 

الرسمي أضحى معزوال وفقد أي قوة للتأثير بالمتلقي.
ويخلص المؤلف إلى القول: في آخر المطاف ثمة عملية صيرورة ونزوع نحو التغيير تتم 
ف����ي دائرة تتداخل فيها البداي����ات والنهايات والنخب بكل أفكارها وأحامها، والتلفزيون 
بإبهاره وفوريته وانغماس����ه في التفاصيل، والمواطن الذي اش����تبك وتفاعل مع اإلعام 
وتعل����ق بحاجياته ومش����اغله الذي غ����ادر مواقع الخوف إلى حد االنغم����اس والتماهي في 

تفاصيله وصوال إلى القدرة على إدراك قوته في الثورة والتغيير.
وألج����ل ذل����ك ال يمك����ن اختصار تل����ك العاقة في رس����م خارطة داللية واح����دة يمكن أن 
تجمع تفاصيل ما حدث خال حقبة الحراك، بل هي أفق متس����ع ومتفاعل ودائم الحركة 
والتطور إلى مستقبل تشكل معالمه وغاياته، مستقبل سوف يكون عنوانه األكيد وحدة 

األمة ونهوضها وتحررها.

االعالم الفضائي يف الوطن العريب

))علي خاف المفكر إدوارد سعيد، لم ير فؤاد عجمي في كتابه »الزمن العربي: السعي للخاص« أن »اإلمبريالية« 
األمريكية هي سبب أزمات المنطقة، حيث يرى أن ما يعمق تلك األزمات هو تضخيم حالة »اإلمبريالية«،وإلقاء 

كل اللوم عليها.
ويعرف عن عجمي نقده الاذع لألمراض التي تربك العالم العربي، مؤكدا أنها تنبع من داخل المنطقة نفسها، 
شعوبا وحكومات، رافضا تحويل القوي الخارجية إلى »شماعة« نعلق عليها فشلنا، فهو يرى في كتابه أن العرب 

ذاتهم هم أصل الفوضى التي حلت بالمنطقة. ((

عرض : مروة صبحي منتصر 

عرض/ أحمد صبري

كيف تكون »بورصجيا«؟!.. 
يمكن  كيف  ب��األح��ري..  أو 
لغة  يجيد  ال  عادى،  إلنسان 
خطوته  يخطو  أن  األرق��ام، 
البورصة  عالم  إلى  األول��ى 
فى  يبدو  قد  الذى  الغريب، 
أو  مثيرا  لغزا  البعض  نظر 

صراعا غامضا ال ينتهى؟!
اإلجابة  محاولة  قبل 
أوال  تأمل  ال��س��ؤال..  عن 
رجل  حاول  المثال:  هذا 
من  عددا  اصطياد  مسن 
فقام  البرية،  ال��دي��وك 
كبير  ص��ن��دوق  بوضع 
بابه  تاركا  الطريق،  فى 
قطعة  بواسطة  مفتوحا 
بحبل  تتصل  خشبية، 
بطرفه  هو  أمسك  طويل 
واختبأ بعيدا، بعد أن نثر 
الذرة  من  كبيرة  كمية 
وداخله،  الصندوق  أمام 

إلغراء الديوك. كان هدف الرجل 
12 ديكا بالتحديد،  هو اصطياد 
المطلوب  العدد  دخل  وبالفعل 
الى الصندوق، ولكن فجأة خرج 
فقرر  الباب،  اغالق  قبل  أحدهم 
أن  أمل  على  االنتظار  الرجل 
يدخل الديك الهارب مرة أخري، 
اثنان  خرج  األثناء  هذه  وفى 
ديوك   9 لديه  فأصبح  آخران، 
فقط، ندم الرجل على انتظاره، 
يعود  ريثما  التمهل  قرر  ولكن 
لديه  ليصبح  فقط،  واحد  ديك 
ولكن  ينصرف،  ثم  منها  عشرة 
خرجت 3 ديوك أخرى، وهكذا.. 
حتى عاد الرجل أخيرا بصندوقه 

فارغا!
لنا  يقدمه  السابق  المثال 
رئيس  الشريف  عاطف  الدكتور 
مقدمة  فى  األسبق  البورصة 
كتابه »البورصة.. صراع الثيران 
شهير  مثال  وهو  والدببة«، 
ينقله المؤلف عن »فريد كيلي« 
تكسب  »لماذا  كتاب  صاحب 
لتفكير  كنموذج  تخسر؟«  أو 
المستثمر التقليدى فى البورصة 
قرار  اتخاذ  وقت  يحين  عندما 
حيث  الخاسرة،  لألسهم  البيع 
للفوز  السر  إن  الشريف  يقول 
الكبير فى البورصة هو أن تدرك 
تكون  لن  لألسهم  اختياراتك  أن 
صحيحة دائما، لذا فإن عليك أن 
ممكن  مبلغ  أقل  بخسارة  تقبل 
االختيار،  خطأ  تكتشف  عندما 
األسوأ  السهم  تبيع  بأن  وذلك 
حتى  انتظار،  دون  الحال،  فى 
خالية  الزهور  بباقة  »تحتفظ 

من الحشائش« على حد قوله.
ذلك هو الدرس األول.. ولكن 
تكون  كيف  السؤال..  يبقى 
يمكنك  وكيف  »بورصجيا« 
المجهول؟..  العالم  هذا  دخول 
أن  يمكن  االجابة  أن  والحق 
تجدها بلغة سهلة وبسيطة قدر 

بين  االمكان، 
دفتى هذا الكتاب، الذى يقدم لك 
اإلرشادية،  العالمات  يشبه  ما 
أسرار  فهم  الى  تقودك  التى 
فيعرفك  وأبجدياته،  العالم  هذا 
بصناديق  المثال  سبيل  على 
واألسهم،  وأنواعها،  االستثمار 
االسمية  قيمها  بين  والفرق 
وحقوق  والدفترية،  والسوقية 
والسندات،  السهم،  حامل 
والكوبونات، وغيرها الكثير من 
طالسم  تعد  قد  التى  المفاهيم 
تقديم  مع  البعض،  أذهان  فى 
من  لكل  واالرشادات  النصائح 
ودخول  األس��وار،  عبور  يقرر 
»جمهورية البورصة المصرية«، 

كما يسميها المؤلف.
اقتحام  اذا ما قررت  ولكن.. 
عالم البورصة بوجه عام، فعليك 
تمثالين  صورة  دوما  تتذكر  أن 
مقر  أم��ام  يقبعان  كبيرين، 
المالية  لألوراق  نيويورك  سوق 
وهما  ستريت«،  وول  »بورصة 
للداللة  متقابلين،  ودب  لثور 
الثيران  بين  الدائم  الصراع  على 
فالثور  العالم،  هذا  فى  والدببة 
بالدب،  لإلطاحة  دوما  يسعى 
أسفل  استخدام قرونه من  عبر 
األسعار«  »رفع  أى  أعلي،  الى 
م��ن خ��الل ال��ش��راء، وال��دب 
خصمه،  على  القضاء  يحاول 
باالنقضاض عليه من أعلى الى 
األسعار«  »خفض  أى  أسفل، 
من خالل البيع.وهكذا.. يخبرنا 
عاطف الشريف رئيس البورصة 
األسبق، فى ختام كتابه، بشكل 
تعرف  ال  البورصة  بأن  حاسم، 
أو  القرارات  أو  الحلول  أنصاف 
الرمادى،  اللون  أو  االتجاهات، 
شراء  أسود،  أو  أبيض  إما  فهى 
خسارة،  وإما  ربحا  بيعا،  وإما 
صعودا وإما هبوطا.. إما ثيرانا 

وإما دببة.

البورصة .. صـراع الثيـران والدببـة
محمد شعير



األم نب�ع من الحب والحن�ان، فاألمهات ال 
ينقط�ع حنانه�ّن وحبه�ّن لعائلتهن، لكن 
ل�كل أّم طريقتها ف�ي إظهار ه�ذا الحنان 
والح�ب والعط�اء المتواصل، كم�ا لكل أم 

صفة تطبعها في تعاملها مع أبنائها.
هن�اك دراس�ة تبي�ن أن األمه�ات يختلفن 
باخت�اف طباعهن وأمزجته�ن ورؤيتهّن 
إذ  أيض�ا.  الظ�روف  وباخت�اف  للحي�اة، 
هناك األم القلق�ة المضطربة، التي تراقب 
كل تفاصي�ل حياة أبنائه�ا بتدقيق مفرط. 
وهناك األم التي تعشق الموضة والجلوس 
ف�ي المقاه�ي الفاخرة، وتوج�د األم التي 
وهن�اك  انقط�اع،  ب�ا  أطفاله�ا  تراق�ب 
األم المهمل�ة، إل�ى غي�ر ذلك م�ن الطباع 

واألمزحة.
في هذا الشأن يبين األسري أحمد عبد الله 
بأن األمه�ات يختلف بعضه�ن عن بعض، 
ف�األم “الصديق�ة الحميم�ة”، ع�ادة م�ا 
تكون هذه األم صغيرة في العمر، تحتفظ 
بسمات ومش�اعر الشباب، وتحرص عادة 

على الظه�ور بمابس قريب�ة من مابس 
ابنته�ا لتكون صديق�ة لها، كم�ا تحرص 
عل�ى التنويع ف�ي المابس والت�ردد على 

مراكز التجميل.
تق�ول ف�رح قاس�م ب�أن أمها ه�ي أقرب 
األش�خاص إليه�ا، فه�ي ال تش�عر بأنه�ا 
والدتها، فأمها صديقة وحميمة، وتس�هر 
دوم�ا عل�ى مصالحها، وه�ي قريبة منها 

حتى في مابسها وأفكارها.
لكن األس�ري عبد الله يقول إن سلبية هذه 
األم أنها “دائمة اإلصرار على عدم إخفاء أي 
ش�يء على بناتها”، ما يجعلها “مزعجة” 
له�ّن في فترة المراهق�ة على الخصوص، 

لِما لهذه الفترة من خصوصية.
في حين يبين خليل عيس�ى )16 عاما( أن 
أمه تس�يطر ف�ي المنزل على كل ش�اردة 
وواردة تخص�ه وتخص إخوت�ه، على حد 
وصف�ه، فهي مث�ا حريصة عل�ى مراقبة 
م�ا يقومون ب�ه عل�ى جه�از الكمبيوتر، 
وم�ا يفعلون�ه عل�ى الفيس�بوك، وعل�ى 
الهاتف، وتحرص على التعرف على جميع 

أصدقائهم وعائاتهم.

ويبي�ن عبد الل�ه أيض�ا أن ه�ذا النوع من 
األمه�ات يصن�ف ضم�ن نم�ط ب�� “األم 
الحوام�ة”، وهي األم التي تس�يطر عليها 
أنش�طة  غرائ�ز األموم�ة، فه�ي تراق�ب 
أطفاله�ا عن كثب، على الفيس�بوك، مثا، 
وتتنظر بسيارتها أمام بوابة مدرسة ابنها 
أو ابنته�ا المراهقي�ن حت�ى تضم�ن عدم 

ذهابهما ألي مكان.
وتحب ه�ذه األم أن تخط�ط تفاصيل يوم 
طفله�ا، ويس�عدها أن تخطط لمس�تقبله 
أيضا، ويبدأ خوفها وانشغالها على طفلها 

منذ لحظة والدته. 
وهن�اك “األم المتنمرة” التي تتحدث عنها 
التربوي�ة س�ناءالربيعي ، وه�ي األم التي 
تحرص على أن يكون أطفالها “منمقين”، 
يرتدون المابس األنيقة ويعرفون كيفية 
العزف على الكم�ان، والتحدث بلغة ثانية، 

أو ثالثة، خال سنوات ما قبل المدرسة. 
وف�ي هذا الس�ياق تتح�دث الربيع�ي  عن 
كت�اب قرأته ع�ن “األم المتنم�رة”، ألفته 
الدكتورة آمي تشوا، األستاذة بجامعة ييل، 
وه�ي أميركية م�ن أصل صيني، جس�دت 

فيه ش�خصية هذا النوع م�ن األمهات في 
هذا الكتاب وعنوان�ه “ترنيمة معارك األم 

المتنمرة”.
وتتص�ف هذه األم، حس�ب األس�تاذة آمي 
تش�وا، بأس�لوب القس�ر والصرام�ة ف�ي 
تربي�ة أطفاله�ا، وفي الغرب يس�مى هذا 
النوع من األمهات ب�”األم المرعبة”، وهي 
عل�ى النقي�ض تماما م�ن األم الفوضوية 
التي تهتم بأسلوب التربية غير السلطوي، 
فتكون القواعد الصارمة أمرا محظورا في 

بيتها.
وتوض�ح ب�أن األم الفوضوي�ة تفضل أن 
يكتشف أطفالها األمور بأنفسهم، وتكون 
الفوضى الخاقة هي المهيمنة في المنزل. 

ويمكن لألطفال فعل أي شيء يريدونه. 
والي�وم، وبعد الضغط الم�ادي والظروف 
االقتصادي�ة الصعبة، ظه�ر نوع جديد من 
األمه�ات، وه�ي “األم المعيل�ة”. عن هذا 
الن�وع من األمه�ات يبّين خبي�ر االقتصاد 
حس�ام عايش، أن هذا الن�وع من األمهات 
ل�م يكن موجودا إال في الغرب، لكن اليوم، 
ومع صعوبة الظروف االقتصادية صار هذا 

النوع من األمهات موجودا وبش�كل كبير 
ف�ي األردن. فاألم المعيلة تك�ون في ذات 
الوقت أّم�ا وأبا لطفلها، رغم عملها خارج 
البيت، ويتعلم أبناؤها كيف يعتمدون على 

أنفسهم في سن مبكرة. 
وف�ي المقاب�ل يبي�ن عب�د الل�ه أن هن�اك 
أمهات خامات: األم الخاملة ال تس�توعب 
احتياج�ات الطف�ل، ف�ا تتأث�ر وال تبدي 
الطف�ل وأحاسيس�ه  بق�درة  اهتم�ام  أي 
وتحصيل�ه، وغالب�ا م�ا يك�ون طفله�ا ذا 
كفاءة متوسطة، وال يستطيع التكيف مع 

المجتمع.
وأم�ا األم المهمومة فه�ي األم التي تعمل 
ط�وال الوقت في المنزل، فتعاني الش�قاء 
والتعب، وهي دائما مش�غولة بعملها، فا 
تعط�ي لطفلها الح�ب والرعاي�ة الكافية، 
ما يجعله قليل الكفاءة ال يتس�م بالجدية، 
ويج�د صعوب�ة كبي�رة ف�ي التكي�ف مع 

المجتمع. 
في حين يكثر الحديث عن األم المتس�طلة 
في المجتمعات العربية، وفي شأنها يقول 
اختصاصي علم النفس د. محمد مصالحة 

بأن ه�ذه األم كثيرة األوامر، وال تفهم وال 
تق�در ق�درات الطف�ل وإمكانات�ه، وغالبا 
م�ا يك�ون طفلها على ق�در م�ن الكفاءة 
والج�دارة من الناحي�ة العاطفي�ة، ولكن 
يغل�ب علي�ه طابع الخجل وع�دم النضوج 

العاطفي.
أم�ا األم المثالية فهي الت�ي تتصف بروح 
المبادرة، وتمنح الطف�ل فرصة للمبادرة، 
النصيح�ة  إعطائ�ه  ف�ي  إال  تتدخ�ل  وال 
واإلرش�اد. وف�ي ه�ذا الص�دد يق�ول عبد 
الل�ه إن ه�ذه األم ترب�ي طف�ا عظيما، ذا 
كفاءة عالية، مِرِنا خاقا، وينمو ويتحرك 

بسهولة، ويحل مشاكل بنفسه.
ويبي�ن اختصاص�ي علم االجتم�اع د. عبد 
المنع�م صبيح  بأن األم هي مصدر الطاقة 
المجتمعي�ة، وهي المس�ؤولة ع�ن اللبنة 
األول�ى في المجتمع، أي األس�رة.  ويؤكد 
أن عل�ى األم أن تكون أق�رب للمثالية، وأن 
تعرف كيف تتعامل مع الجيل الجديد الذي 
يصعب فهمه في أيامنا لكثرة العوامل التي 
تتشابك في حياته، وكثرة الطرق التربوية 

التي تفرض عليه.

يخش�ى عاء أبو احمدالتغيير وبش�كل كبير وفي أي ش�يء 
كان، العتق�اده ب�أن أي خطوة جديدة محفوف�ة بالمخاطر 
من كل مكان ويسودها الغموض، ألنها تتجه نحو المجهول 

وعدم االستقرار.
وعليه، يفضل عاء االستمرار على نمط الحياة الذي يعيشه 
نفس�ه، فهو يمثل بالنس�بة له مرحلة من االس�تقرار، رغم 
أن التغيير قد ينقله إلى حياة أفضل ومس�توى من المعيشة 

أجمل.
وهناء أسعد تخش�ى كذلك من الدخول في القفص الذهبي، 
رغم حبها الش�ديد لاس�تقرار وتكوين عائلة، إال أن الرعب 
من المس�تقبل يدفعه�ا التخاذ قرار الرفض ل�كل من يتقدم 

لخطبتها.
والخوف من التغيير س�مة بش�رية عام�ة، تتغير قوتها عند 
البع�ض فيك�ون الخوف كبيرا ج�دا وغير مس�يطر عليه ما 
يجع�ل الش�خص ال يتحرك م�ن مكانه، فيك�ون الخوف من 
تغيير العمل حتى وإن كان أفضل، والخوف من الزواج وتغير 
الحال�ة االجتماعي�ة وإن كان محبذا، والخ�وف من المولود 
الجديد وإن انتظره طويا، والخوف من سكن المنزل الجديد 
وإن تعب بإعماره، فالجميع يخافون التغيير وإن كان جميا 

ومفيدا.
اختصاصي مهارات السلوك ماهر سلمان يرى أن الخوف من 
التغيي�ر يفوت الكثير من الوق�ت ويضيع العديد من الفرص 
ويه�در الطاق�ات الموج�ودة، والت�ي كان م�ن الممك�ن أن 
يس�تفاد منها بشكل أفضل مما هي عليه، وخصوصا أن كل 

ما يحيط بالفرد يتغير وكثيرا ما يكون باالتجاه اإليجابي.
ميس�ون الح�اج تبي�ن “أن التع�ود عل�ى القي�ام باألش�ياء 
والخوف من التغيير هو أحد األس�باب التي تحاصر أس�لوب 
حيات�ي، ويمنعني من أن أجرب أس�اليب وطرق�ا جديدة قد 

تكون مفيدة وتس�اعد في تحس�ين المزاج والحياة بش�كل 
ع�ام وتعلمن�ي الكثي�ر”، موضحة أنه�ا تلوم نفس�ها ألنها 

شخص يكره التغيير.
وتش�ير إل�ى أنه كثيرا ما ع�رض عليها العم�ل براتب أفضل 

م�ن راتبها الحالي وف�ي دول الخليج، لكنه�ا كانت ترفض، 
ما جعلها تخس�ر فرص�ا عدة، وفي المقاب�ل نجح زماؤها 

بوظائف غيرت حياتهم نحو األفضل.
اختصاص�ي علم النفس د. محمد صال�ح يوضح أن الخوف 
م�ن التغيي�ر ش�ائع ل�دى الكثي�ر م�ن الن�اس، وخصوصا 
الش�باب، مش�يرا إل�ى أن ه�ذا “الم�رض” أخ�ذ ف�ي الزمن 
الراهن بالتفاقم جراء الغموض المتعلق بالمس�تقبل، سواء 
المس�تقبل الف�ردي أو الجماع�ي، مؤكدا أنه يج�ب التفرقة 
بين “التكهنات” و”الهواجس” بش�أن المس�تقبل والتغيير. 
ويضيف مصالحة “أن التفكير في الماضي أو المس�تقبل ال 
يف�ي بغرض اإلنتاج أو تحقي�ق أي تقدم ملموس في الحياة 
من دون السعي للتغيير”، الفتا إلى أن ثمة فرقا واضحا بين 
التخطيط، وتلويث التفكي�ر بالمخاوف، ألن التخطيط يأتي 
لم�رة واح�دة بغية تحقيق أه�داف معينة، س�واء طويلة أو 
قصيرة المدى، محذرا من أن الخش�ية من المستقبل، يمكن 

أن تصبح عارضا مرضيا.
في حين يش�ير س�عيد عبدالله إلى أن بعض الناس يفضلون 
البق�اء في منطقة األمان، وه�ي المنطقة التي تحتوي على 
كل م�ا تعود عليه الش�خص، وذلك ألنه يخاف من األش�ياء 

المبهمة أو غير المعروفة.
ويكم�ل “ق�ررت وزوجتي تأجيل فك�رة االنج�اب لعامين، 
وكلما اقترب�ت المدة من االنتهاء أع�اود التأجيل، خوفا من 
تحمل مس�ؤولية جديدة وتغيير حياتي، لك�ن بالطبع رؤية 
األطف�ال تجعلني أح�ن كثيرا وخصوصا عندم�ا يبدأون في 

الحديث والمناداة على ذويهما”.
م�ن جهته، يبي�ن اختصاصي علم النفس والس�لوك د.خليل 

العبي�دي، أن الش�خص ش�ديد الحساس�ية دائما م�ا يكون 
متمسكا بما اعتاد عليه، وذلك ألن حساسيته الزائدة تجعله 
يخش�ى خوض أي شيء قد يأتيه بمش�اعر جديدة لم يتعود 

عليها.
وينصح الش�خص المعني بالخوف من التغيير بأن ال يقلق، 
قائا “ما إن تعود نفس�ك على م�ا تخافه من مواقف جديدة 

حتى يصبح التغيير عادة في حياتك”.
ويقول الخمس�يني أبو ظاف�ر “الخوف م�ن المجهول الذي 
يسيطر على مشاعرنا، يوقف اندفاعنا تجاه أي عمل نطمح 
إل�ى تحقيقه”. ويتس�اءل “كم مرة نكرر كلم�ات التردد في 

حديثنا ألنفسنا عندما نرغب في التقدم وإحداث التغيير”.
بدوره�ا، تؤكد ره�ام محم�د أن الخوف م�ن المجهول هو 
مشكلتها الدائمة في الحياة، فهي تخاف من كل شيء، حتى 
إنها تخش�ى الخ�روج من المن�زل لقضاء أي حاج�ة، ألنها 

تخاف أن يتغير مزاجها أو أن ترى شيئا ال ترغب فيه.
اختصاصي علم االجتماع د.طالب الساعدي، يرى أن الخوف 
م�ن التغيي�ر بوجه ع�ام، يمثل ش�عورا جماعيا بين س�ائر 
الش�عوب ويرجع ذلك إلى كثرة المش�اكل. ويؤكد الساعدي 
أن هذا الش�عور مخيف، ما يش�ل قدرة الفرد على التخطيط 
للمس�تقبل، أو حتى التخطي�ط لحياته ومعيش�ته الراهنة. 
ويلفت إلى أن الخوف من التغيير يرتبط بالتنشئة االجتماعية 
من�ذ الصغر، فقد يتعرض الطف�ل للترهيب الدائم من والديه 
على أش�ياء كثيرة، كالعامات المدرس�ية مث�ا، وكذلك في 
المرحل�ة الجامعي�ة، ويقلق الطالب حيال ما س�يكون عليه 
مس�تقبله بعد هذه المرحلة؛ كالعمل، أو التخرج وغير ذلك، 

فيخاف التغيير ألنه خطوة غير محسوبة بالنسبة له.

اخلوف من التغيري يضيع العديد من الفرص        

يتغيب والد الفتى علي حمدان عن المنزل لظروف 
عمل�ه التج�اري، فهو إم�ا مش�غول باالتصاالت 
واالجتماع�ات، وإم�ا مس�افر لعق�د الصفق�ات 
التجاري�ة، وكذل�ك الح�ال لوالدت�ه الت�ي تقضي 
وقت�ا طويا في عملها، وم�ا تبقى منه مخصص 

الهتماماتها وصديقاتها.
يقول، طالب الثانوية، حمدان “نعيش تحت سقف 
واحد يجمع أبا وأما وأربعة أشقاء، ترتيبي الثالث 
بينه�م، ال يعل�م أحدنا ش�يئا عن اآلخ�ر، وأحاول 
أحيانا التحدث مع وال�دي أو والدتي ليقطع رنين 
الهات�ف المحم�ول الحديث، الوق�ت القصير الذي 

أحاول أن حفظ فيه بعضا من مامح أحدهم”.
ويضي�ف “أفتق�د عائلتي كلما ش�اهدت مش�هدا 
تلفزيوني�ا يعان�ق في�ه أب أبن�اءه أو عندما تدور 
أحاديث أصدقائي في المدرس�ة ع�ن الوقت الذي 
أمضوه مع أسرتهم للتنزه أو لمشاهدة المباريات 
أو لتن�اول الطعام مع�ا، وما يجعلني أش�عر أنني 
يتيم رغم وجود والدي عندما يقوم بمناداتنا آخر 
كل ش�هر ليقدم لنا المصروف الش�هري أو يتركه 

على مكاتبنا، وكأنه واجب فقط”.
األس�رة هي اللبنة األساس�ية في بن�اء المجتمع، 
وبصاح األس�رة يصلح المجتمع، ولذلك ال بد من 
االهتمام باألسرة، وهذا االهتمام يبدأ من مرحلة 
قبل ال�زواج، أي من اختي�ار كا الزوجين لآلخر، 
واألم�ر الثاني أن يحس�ن الزوج�ان التعامل فيما 
بينهم�ا، ويكونا على إدراك أن ه�دف الزواج بناء 
أس�رة قوية متماس�كة تتصف بالمحبة والمودة 
والرحمة بين أعضائها، وأن الحوار والتواصل هو 

السبيل لحل المشكات والخافات.
استش�اري االجتماع األسري مفيد سرحان يقول 
“ال ش�ك أن هنالك مؤث�رات على األس�رة، ومنها 
انش�غال األزواج بأعب�اء الحياة المادي�ة والعمل 
لس�اعات طويل�ة ومنها التأثر الس�لبي بوس�ائل 
اإلعام واالتصال، التي أصبحت تأخذ وقتا طويا 
من أفراد األس�رة، حتى أصبح أن األسرة متباعدة 

وهي تحت سقف واحد”.
ويضيف: ألن كا من أفرادها مش�غول بما يخصه 
دون أن يك�ون على تواصل ش�خصي مع من هم 

أقرب الن�اس إليه وهم أفراد األس�رة، ما أدى إلى 
كثير من المشكات االجتماعية واألسرية، ومنها 
زيادة الفجوة بين أفراد األس�رة وضعف التواصل 
وثقافة الحوار وجنوح األبناء مما أثر س�لبا على 
صورة األسرة ورس�التها، ومسؤولية المحافظة 
عل�ى تماس�ك األس�رة ه�ي مس�ؤولية الجمي�ع 
الزوج والزوج�ة واألبناء، واألصل أن تكون هناك 
جلسات أس�رية منظمة أو منتظمة خصوصا في 

ظل االنشغاالت الكثيرة.
فلي�س أقل م�ن أن تجلس األس�رة معا لس�اعات 
ف�ي أيام الجم�ع والعط�ل لتتب�ادل الحديث حول 
قضايا األس�رة ومش�كاتها وفق سرحان، فليس 
من المعق�ول أو المقبول أن يكون أفراد األس�رة 
عل�ى تواص�ل م�ع اآلخرين بينم�ا ه�ذا التواصل 
منقط�ع بي�ن أفراده�ا، وه�ذا التق�دم الكبير في 
وس�ائل االتصال والتواصل يجب أن نس�تفيد منه 
إيجابيا لتعزيز العاقات ال إلى إضعافها، وكما هو 
معروف فإن التواصل الشخصي هو أقوى وسائل 

التواصل.
ربة المنزل فردوس نعيم، تركت وظيفتها للتفرغ 
إل�ى أعماله�ا المنزلي�ة، وترى أن البيت بالنس�بة 
لزوجه�ا فن�دق يتن�اول في�ه الطع�ام ويس�تبدل 
مابسه ليعاود الخروج بعدها، غير مبال باألشياء 

األخرى التي تتطلب وجوده واستشارته.
تص�ف زوجها بالضي�ف أو الزائر، فق�د وصل به 
األمر أن يسألها عن المراحل الدراسية التي وصلها 
ابن�اؤه، وتقول بمرارة “ال أجي�د التعامل معه وال 
يمك�ن أن أتحدث معه بهذا األمر ألنه عصبي جدا، 
اكتفي بما يوفره لي من احتياجات البيت فقط”.

وتتاب�ع “ال يقتصر األمر عل�ى زوجي فقط، فكل 
واح�د م�ن أبنائ�ي منش�غل بنفس�ه، حيات�ه إما 
ألصدقائ�ه أو على اإلنترنت، حت�ى إنهم يتناولون 
طعامهم برفقة األصدقاء، ف�ا أذكر أننا اجتمعنا 
عل�ى مائ�دة واح�دة منذ حي�ن، حتى في الش�هر 
الفضي�ل ال أذك�ر أن تناولن�ا طعام اإلفط�ار معا 

كباقي األسر”.
وتؤك�د الطالب�ة الجامعي�ة مه�ا عبد ال�رزاق أن 
األعذار التي يتعلل بها الوالدان لتبرير غيابهما عن 
البيت س�واء بدواعي العم�ل أو لقضاء الوقت مع 
األصدق�اء يعد بمثابة “القش�ة التي قصمت ظهر 

البعير” لتتس�ع بعده�ا فجوة الغي�اب إلى أقصى 
مداه�ا، وليضيع ف�ي مداراتها األبن�اء في صورة 

مشاكل يصعب حلها أحيانا.
وتق�ول “عندما أجتمع وصديقاتي تس�يطر على 
أحاديثنا معان�اة غياب آبائن�ا وأمهاتنا عن محيد 
حياتن�ا بس�بب ظ�روف العمل أو النش�غالهم مع 
أصدقائهم والحقيقة أنها معاناة مؤلمة تس�ببت 
ف�ي غياب الرابط األس�ري في بيوتن�ا، وأصبحت 
صلة الصداق�ة بيننا كزميات أق�وى من عاقتنا 

بأخواتنا”.
وتضيف “إن أسباب غيابهم مهما كانت غير مبررة، 
فالمال لن يعوض غيابهم، والوقت الذي يقضونه 
خارج المنزل نحن في أم�س الحاجة إليه، والذي 
ق�د يدف�ع للبحث ع�ن بدائل أخرى مع أش�خاص 

آخرين ألننا في حاجة لمن يسمعنا”.
من جهته يبين االختصاصي النفس�ي 

التف�كك  أن  العبي�دي  خلي�ل  د. 
ومأس�اة  مش�كلة  األس�ري 
كبي�رة ج�دا تعان�ي منه�ا كل 
زادت  وكلم�ا  المجتمع�ات، 
وس�ائل التكنولوجي�ا الحديثة 
وتط�ورت بع�د أفراد األس�رة 
الواح�دة ع�ن بعضه�م بعضا، 
فتحدث بينه�م فجوة كبيرة ما 

ي�ؤدي إلى ع�دم وج�ود الدفء 
والترابط في األسرة.

يقول “نرى في معظم األحيان أنه 
كلما ارتقت بعض األسر في مكانتهم 

العلمية والعملية انشغل اآلباء واألمهات 
ع�ن أبنائه�م بأعمالهم خ�ارج المنزل، وال 

يجلس�ون م�ع أبنائهم وه�ذا بالطب�ع يؤدي 
إلى ح�دوث تأثي�رات س�يئة على حال�ة األبناء 

النفسية”.
ويضي�ف “وحينما تزداد الخاف�ات بين الزوجين 
وتص�ل إلى طريق مس�دود ويش�عر الطرفان أن 
هناك حاجزا نفس�يا تصعب إزالت�ه، تبدأ مرحلة 
أخرى من الحياة األس�رية تتح�ول تدريجيا إلى 
بغض ثم هجر، وال يكتف�ي الطرفان بهذا البعد 
ب�ل يتج�اوزان أحيان�ا كل الح�دود المألوف�ة 
ويبتعدان ع�ن بعضهما البعض كليا، مما يزيد 

المشكلة ويفاقمها وينعكس ذلك 
على األبناء”.

المستقبل العراقي /هدى الشمري 
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 آدي جودريج، رئيس مجموعة 
الت�ي تحمل  الس�لع االس�تهالكية 
اس�مه، ق�ال إن�ه وق�ت مناس�ب 
بالنس�بة إلى الهند كي “ُتش�رق”. 
في واحدة م�ن مالحظات “تجاوز 
الصي�ن”، جايان�ت س�ينها، وزير 
الدول�ة للش�ؤون المالي�ة، قال إن 
دلهي ُمس�تعدة “ألخ�ذ عصا النمو 
العالم�ي” من بكين. وكان قد أخبر 
جمه�ورا بم�رح في بيه�ار، إحدى 
الوالي�ات األكث�ر فق�راً وجهالً في 
الهند “ف�ي األي�ام المقبل�ة، الهند 
يتعلّ�ق  فيم�ا  الصي�ن  س�تتجاوز 

بمسألة النمو والتنمية”.
مج�ال  هن�اك  الظاه�ر،  ف�ي 
للتف�اؤل. ف�ي الوقت الذي تس�عى 
فيه الصي�ن إلى خف�ض اعتمادها 
على االس�تثمار المش�حون بقوة، 
اقتصاده�ا س�يتباطأ حتماً.  ف�إن 
رسمياً، النمو سينخفض إلى 7 في 
المائة ه�ذا العام. وعل�ى األرجح، 
ُيمكن أن يّتجه بس�رعة نحو 5 في 
المائ�ة، أو أقل. في الوقت نفس�ه، 
من المتوقع أن تنمو الهند بنس�بة 

7.7 في المائة.
على عكس كثير من االقتصادات 
الناش�ئة األخ�رى، بم�ا ف�ي ذل�ك 
البل�دان أعض�اء مجموعة بريكس 
وجن�وب  وروس�يا،  )البرازي�ل، 
إفريقي�ا، والهن�د(، الهند ل�م تُكن 
الس�لع  ص�ادرات  م�ن  مدعوم�ة 
األساس�ية ذات األسعار المرتفعة. 
وهذا يعني أنها لن تتعّرض للضغط 
بسبب تراجع السلع األساسية الذي 
ُتحّرك�ه الصي�ن. بل عل�ى العكس 
تمام�ا. الهند، ثالث أكبر مس�تورد 
للنف�ط ف�ي العالم، تس�تفيد كثيراً 
م�ن تراج�ع أس�عار النف�ط، الذي 
أدى إل�ى تحس�ين وضع الحس�اب 
الج�اري فيها وتخفي�ف الضغوط 
الهن�د ليس�ت  التضّخمي�ة. كذل�ك 
ُمص�ّدرا كبي�ر للس�لع الُمصّنع�ة. 
لذل�ك حت�ى إذا كان الطلب العالمي 
ضعيف�ا، ف�إن اقتصاده�ا معزول 
المائ�ة م�ن  57 ف�ي  نس�بياً، ألن 
الناتج المحل�ي اإلجمالي يأتي من 

االستهالك األسري.
م�ع ذلك، الفك�رة التي تقول إن 
الهن�د تس�تعد ألن ُتصب�ح الح�دث 
الرئيسي في االقتصاد العالمي هي 
فك�رة ذات عيوب عل�ى أقل تقدير. 
إذا كان�ت ُتنتج الته�اون، فهذا أمر 

خطي�ر بكل تأكيد. اآلمال بأن الهند 
تس�تطيع أن تح�ل مح�ل الصي�ن 
باعتباره�ا ُمح�ّرك النم�و العالمي 
ليس�ت دقيقة. م�ن حي�ث القيمة 
االس�مية - المقياس األنس�ب عند 
الُحك�م عل�ى التأثي�ر العالمي ألي 
اقتصاد - إنتاج الهند يعادل ُخمس 

إنت�اج الصي�ن. وُتش�ّكل الهند 2.5 
ف�ي المائة فقط من الناتج المحلي 
اإلجمال�ي العالم�ي مقابل نس�بة 
المائ�ة  ف�ي   13.5 تبل�غ  ضخم�ة 
بالنس�بة إل�ى الصي�ن. وإذا نم�ت 
الصين بنس�بة 5 في المائة سنوياً، 
فإنها ُتضيف بذل�ك اقتصادا بحجم 

الهن�د إلى إنتاجه�ا الضحم بالفعل 
خالل أقل من أربعة أعوام. القول إن 
الهند تستطيع مماثلة هذا كالقول 

إن الفأر يستطيع سحب الفيل.
عند أخذ كل شيء في الحسبان، 
بال�غ الن�اس في تفس�ير تقلّصات 
بالتأكي�د،  الصي�ن.  ف�ي  الس�وق 

المحاوالت الفاشلة لدعم البورصة 
واالنتق�ال إلى س�عر ص�رف أكثر 
مرون�ة زعزع�ت الثق�ة بالعصمة 
السياس�ة  لصناع�ة  الُمتّص�ورة 
أن  أيض�اً،  بالتأكي�د،  الصيني�ة. 
االضطرابات األخي�رة هي أعراض 
لمرض أعمق في االقتصاد الصيني 

أثن�اء خوضه أل�م االنتقال من نمو 
يق�وده االس�تثمار إل�ى نم�و قائم 
إل�ى  بالنس�بة  االس�تهالك.  عل�ى 
الصين، أيام اللحاق الس�هل نس�بياً 
ق�د انتهت. لكن ش�طب الصين أمر 
ُمضلّ�ل بش�كل س�يئ، ألن وراءها 
قوة دفع لتوسع ُمذهل استمر على 

مدى 30 عاماً.
فك�رة أن الهند س�تتفّوق بدون 
ُجهد على مستويات النمو الصينية 
تعد فكرة متعجرفة بشكل ميئوس 
من�ه. إحص�اءات الهن�د مش�كوك 
فيها بقدر الش�كوك في إحصاءات 
الصين. كذلك ينسى الناس أن الهند 
في شباط )فبراير( الماضي فقط، 
غّي�رت طريق�ة حس�ابها للنات�ج 
المحل�ي اإلجمالي، م�ا أضاف أكثر 
م�ن نقطتي�ن مئويتين إل�ى معدل 
نموها األساسي. حسب المقاييس 
القديمة، الهند ال تزال تتقّدم ببطء 
بنس�بة غير ُمثيرة لإلعجاب تبلغ 5 

في المائة.
النمو الُمبالغ فيه يولّد ش�عورا 
زائفا باألمان. هذا قد ُيس�اعد على 
تفسير الس�بب وراء كون حكومة 
م�ودي بطيئ�ة ج�داً ف�ي تحقي�ق 
اإلصالحات التي تمت اإلش�ادة بها 
كثيراً. في هذه الدورة من البرلمان، 
لم يتم عمل أي ش�يء تقريباً. كان 
رئيس الوزراء غير قادر على س�ّن 
التي  الس�لع والخدم�ات،  ضريب�ة 
يتف�ق مختص�و االقتص�اد أن من 
شأنها جعل ممارسة أعمال تجارية 
عبر مجموعة متنوعة من الواليات 
أكثر س�هولة. رئيس الوزراء الذي 
يواج�ه معارض�ة م�ن المزارعين، 
تخلّ�ى تقريباً عن إصالح األراضي، 
األم�ر ال�ذي كان م�ن الُممك�ن أن 
يجع�ل بن�اء المصان�ع، والط�رق، 
ومحط�ات تولي�د الطاقة أبس�ط. 
لذلك ممارس�ة العمل التجاري في 
الهند يس�تمر في كونه غير س�هل 

على اإلطالق.
وم�ع أن الهن�د معزولة نس�بيا 
عن االقتصاد العالمي، إال أن بعض 
الس�بب ف�ي هذا هو أنه�ا ال تصنع 
كثي�را من األش�ياء الت�ي يعتبرها 
بالنسبة  بالشراء.  اآلخرون جديرة 
إل�ى بل�د يري�د أن يك�ون المرك�ز 
التصنيع�ي الذي يحل محل الصين، 
فهذه تب�دو نقطة ضعف أكثر منها 
نقطة قوة. لن تختفي أي مش�كلة 
م�ن ه�ذه المش�كالت لمج�رد أن 
المش�كوك  اإلحصائي�ات  بع�ض 
فيه�ا تق�ول إن الهند تنمو أس�رع 
من الصين. يحس�ن بالمس�ؤولين 
الهن�ود أن يتوقف�وا عن التش�في 
في الصين، وأن يب�دأوا في تطبيق 

بعض التغييرات المفيدة.

اهلند ال تستطيع منافسة الصني
       ديفيد بيلينج

الهند املُ�شرقة تعود. على الأقل هذا ما �شيجعل عديدا من الهنود املُغالني يف الو�شف ُي�شّدقه. مع تباطوؤ اقت�شاد ال�شني وانقالب اأ�شواقها وموؤهالت �شّناع ال�شيا�شة فيها، ت�شتعد الهند ب�شكل معقول 
لت�شود باعتبارها القت�شاد الكبري الأ�شرع منوًا يف العامل. كثري من الهنود الذين ين�شرون اللغة التي ُتثري حملة “الهند ُت�شرق” التي مت ا�شتخدامها عندما كان حزب بهاراتيا جاناتا ـ الذي ينتمي 
له رئي�ص الوزراء ناريندرا مودي ـ يف ال�شلطة قبل عقد من الزمن، يرى اأكرث من جمرد ب�شي�ص فر�شة يف م�شائب ال�شني.اأرون جيتلي، وزير املالية، قال يف مقابلة مع �شبكة بي بي �شي “اأي اقت�شاد 

ينمو بن�شبة 8 اإىل 9 يف املائة مثل الهند، بالتاأكيد ميلك القدرة على توفري الدعم لالقت�شاد العاملي”.

    مراد أحمد 

مس�تخدمي  م�ن  قلي�ل  ع�دد 
ويكيبيديا ف�ي كل مكان يتعاملون 
ش�يء  أنه�ا  عل�ى  مقاالته�ا  م�ع 
مقدس. لكن نظرا إلى التفاخر بأن 
صفحاته�ا ال يمكن ش�راؤها، يرى 
كثي�ر م�ن الناس أن ال�� 35 مليون 
حال�ة دخ�ول، أو نح�و ذل�ك، على 
الموس�وعة اإللكترونية تمثل رقما 

محايدا إلى حد كبير.
هذه الشهرة من الحيادية، خالفا 
لشهرة سويس�را، تقوم على نفور 
مثال�ي من الم�ال. فعل�ى النقيض 
من أصح�اب الملي�ارات الذين بنوا 
األعمدة الرئيسية األخرى لإلنترنت، 
ق�اوم ق�ادة ويكيبيدي�ا الرغبة في 
الموق�ع.  عب�ر  اإلعالن�ات  نش�ر 
بالنسبة إلى المؤسس، جيمي ويلز، 
كانت المهمة هي “منح كل شخص 
حري�ة الوصول إل�ى مجموع كامل 
المعرف�ة البش�رية”. وق�د نجحت 
في ذلك: الموق�ع الذي يأتي معظم 
تمويل�ه من خالل تبرع�ات ضئيلة، 
واح�د من المواقع العش�رة األعلى 

تصفحا في العالم.
ليس�ت هن�اك قواعد ثابت�ة، أو 
صارم�ة تتعل�ق بما يمكن نش�ره، 
باستثناء قاعدة واحدة هي “الخط 
المش�رق”. يق�ول ويل�ز “إذا كنت 
مدافع�ا مدف�وع األج�ر، ينبغي لك 
الكشف عن تضارب مصالحك، وأال 
تحرر أبدا أي مساحة لمقال بشكل 
مباش�ر”. بالتال�ي، إذا كنت تختلف 
مع ما جاء في إحدى المواد، يكون 
األم�ر صعب�ا. الخي�ار الوحي�د هو 
إعالن والئك وأن تناش�د إلكترونيا 
فيل�ق ويكيبيدي�ا م�ن المحرري�ن 
المتطوعين الذين يحاولون التحقق 
من المعلومات باس�تخدام مصادر 
مس�تقلة. لكن الخط المش�رق يتم 

اختراقه. أعلنت مؤسسة ويكيميديا 
غي�ر الربحية، التابع�ة لويكيبيديا، 
أخيرا أنها أغلقت في أعقاب عملية 
رقمية سرية 381 “حسابا يستخدم 
أصحابه�ا هويات خادع�ة”، مبينة 
أنها مس�تخدمة من قبل أش�خاص 
صفح�ات  لتحري�ر  له�م  مدف�وع 
تتحدث عن شخصيات معينة، عادة 
لتصويرهم بش�كل إيجابي. هؤالء 
األشخاص يبدو أن لهم سيدا واحدا 
“مجموع�ة منس�قة” تنتحل صفة 

موظفي ويكيبيديا وتعرض عليهم 
إع�داد مقاالت للش�ركات الصغيرة 
واألف�راد مقاب�ل رس�وم. ويق�ال 
لحف�الت  بمص�ور  أوقع�وا  إنه�م 
ف�ي  س�ابق  ومتس�ابق  الزف�اف 
برنامج تلفزيوني )بريطانيا تمتلك 

مواهب(، من بين عشرات آخرين.
ه�ذا ق�د يك�ون عملي�ة احتيال 
الض�وء  تس�لط  لكنه�ا  صغي�رة، 
عل�ى هج�وم مكثف عل�ى المبادئ 
التأسيسية لويكيبيديا. هل بإمكان 

اس�تقامة الموقع البق�اء والتغلب 
على الحتمية التجارية؟

يب�دو أن�ه ال يمكن�ه ذل�ك، ألن 
ويكيبيديا ه�دف للمجمع المتنامي 
م�ن المعلوم�ات الصناعي�ة، الذي 
حّول إدارة السمعة عبر اإلنترنت إلى 
صناعة قيمته�ا ماليين الدوالرات. 
وعادة ما يعطي�ك البحث من خالل 
“جوج�ل” رابطا إلى الموقع واحدا 
م�ن أول النتائ�ج. وبالنس�بة إل�ى 
الب�ارزة  الش�ركات والش�خصيات 

المرموق�ة، تعتب�ر ه�ذه ق�وة، أو 
س�لطة ال يمكن أن يعه�دوا بها إلى 

هواة مثاليين.
العالق�ات  ش�ركات  تعه�دت 
بالتمس�ك  والش�ركات  العام�ة 
بقواع�د ويكيبيديا. م�ع ذلك، تبقى 
هن�اك ح�االت م�ن التالع�ب. ففي 
حزي�ران )يونيو( الماضي، تبين أن 
موظفي ش�ركة سنشاين ساكس، 
وه�ي مجموع�ة أمريكي�ة تختص 
بالعالق�ات العام�ة، تحايل�وا ف�ي 

المادة الخاص�ة بعميلتهم، نعومي 
كامبل، إلزالة المراج�ع الدالة على 
الفش�ل التج�اري أللبومها في عام 
1994. وقالت ش�ركة سنشاين إن 
أح�د موظفيها ل�م يكن عل�ى علم 
بالقواع�د، لك�ن الش�ركة “تلت�زم 

بالقواعد اعتبارا من اآلن”.
قد تكون الحقائق مقدسة، لكن 
التعدي�الت تحتاج فق�ط ألن ُتقدَّم 
بنوع م�ن الدهاء. في ع�ام 2011، 
قام جهاز حاس�وب مسجل لعنوان 
إنترنت في شركة كوكا كوال بتغيير 
وصف لمنتجها “داساني” من مياه 
“معب�أة في زجاج�ات” إل�ى مياه 
“مصدرها الينابيع”. مياه داس�اني 
تصنع من المياه التي تمت تنقيتها 
الت�ي مصدره�ا الحنفي�ة. وقال�ت 
ش�ركة كوكا كوال “إنها لم تستطع 
أن تتأك�د من أن تلك التغييرات تمت 
من قبل موظ�ف”، مضيفة أنها “ال 
تنس�جم مع روح مبادئ الش�ركة 
التواص�ل  لوس�ائل  اإللكتروني�ة 

االجتماعي”.
األكب�ر،  الج�زء  إل�ى  بالنس�بة 
بنج�اح.  يعم�ل نظ�ام ويكيبيدي�ا 
والمواضيع الخالفي�ة يتم ضبطها 
بش�كل جيد. والصفحات المتعلقة 
الفلسطيني  بالصراع اإلسرائيلي - 
تت�م حراس�تها م�ن قبل دع�اة من 
الجانبي�ن، م�ا يس�فر ع�ن وجود 
مقاالت مجردة فيها حقائق يمكن 
أن يتفق عليها معظ�م الناس. هذه 
هي نتيج�ة الجدل المترك�ز الثابت 
ال�ذي يمكن أن يعط�ي بعض األمل 
للذي�ن وقع�وا ف�ي ص�راع العال�م 
الحقيق�ي. بالمثل، تثي�ر المقاالت 
المتعلق�ة بقضية التغي�ر المناخي 

جدال مستنيرا عقالنيا.
المش�كلة هي أن ع�دد محرري 
ويكيبيدي�ا آخذ ف�ي التراجع. وفقا 
لإلحصائي�ات الخاص�ة بالموق�ع، 

النش�طين  األش�خاص  ع�دد  كان 
ف�ي الموق�ع، ف�ي إص�داره باللغة 
اإلنجليزية، في تموز )يوليو( 2014 
نحو 31 ألف شخص، منخفضا من 
ذروة بلغت 51 ألف شخص في آذار 

)مارس( 2007.
التكنولوجية  العوامل  وتس�اعد 
على تفس�ير هذا. يمك�ن أن يكون 
التحرير عبثيا أو أخرق، وهو أسهل 
باستخدام الفارة ولوحة المفاتيح. 
وف�ي الوق�ت ال�ذي يتح�ول في�ه 
الناس إلى األجهزة المحمولة، فإن 
عددا أقل منهم يق�دم تغييرات. أما 
األسباب األخرى فهي عوامل بشرية 
بال شك: يتوقف المحررون ببساطة 
عن دخ�ول الموقع في الصيف. ردا 
عل�ى ذلك أس�س بع�ض المحررين 
برام�ج بإمكانه�ا التفح�ص بحثا 
ع�ن أخط�اء مطبعي�ة وغيرها من 
األخطاء، وتقوم على الفور بعكس 
التغييرات على الصفحات المعرضة 
لتك�رار األخطاء. وتعمل مؤسس�ة 
م�ع  واح�د  كفري�ق  ويكيميدي�ا 
المؤسس�ات األكاديمي�ة، وتحاول 

جعل عملية التحرير أسهل.
لكن م�ن دون مدققي الحقائق، 
ف�إن الثقة بمعلومات ويكيبيديا قد 
تتالشى. ذلك أن بقاءها يعتمد على 
األشخاص الحريصين على مواصلة 
مجم�وع  ف�ي  بحري�ة  اإلس�هام 
المعرفة اإلنس�انية. الخوف هو أن 
تصم�د دواف�ع أهل الم�ال أكثر من 
دوافع المحرري�ن الذين ال يملكون 
المال. فقد أصبحت التغييرات التي 
تخ�دم المصالح الذاتي�ة لصفحات 
أصحاب المليارات، أو الشركات، أو 
متسابقي برامج المواهب تمر دون 
أن يلحظه�ا أح�د - وبالتالي، باتت 
بالنس�بة إلى كثيري�ن حقيقة. من 
دون تعزي�زات، ال يمك�ن أن يصمد 

الخط المشرق إلى األبد.

»ويكيبيديا« ختوض معركة فاصلة مع املال
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ليوث الرافدين خيوضون اليوم حتدي تصفيات آسيا بمواجهة طاجاكستان يف اوىل مبارياهتم
 

يخ�وض اليوم االربعاء منتخب الناش�ئني 
آس�يا  مباريات�ه يف تصفي�ات كأس  اوىل 
تس�تضيفها  الت�ي  الثالث�ة  للمجموع�ة 
العاصمة القطرية الدوح�ة امام منتخب 
طاجاكس�تان الت�ي س�تقام بينهما عىل 
 ، اس�باير  اكاديمي�ة  يف  املغل�ق  امللع�ب 
وس�تفتتح مباريات التصفيات بمواجهة 
منتخب قطر املستضيف مع تركمانستان 
يف الس�اعة الرابع�ة عرصا فيما س�تكون 
مباراة منتخب الناشئني مع طاجاكستان 

يف الساعة السابعة مساًء.

تصاعد في التحضيرات
املاضي�ني  اليوم�ني  خ�ال  وتصاع�دت 
تدريب�ات الفري�ق م�ن خ�ال الوح�دات 
التدريبي�ة التي يحرص الجهاز الفني عىل 
اقامتها بواقع وحدتني تدريبتني صباحية 
ومس�ائية، حيث اقيمت الوحدة التدريبية 
املس�ائية ع�ىل ملع�ب اس�باير املفتوح ، 
وقبلها اجريت التدريبات عىل ملعب ملعب 
اكاديمي�ة اس�باير املغل�ق مرت�ني بعد ان 
منح االتحاد القط�ري لكرة القدم الفريق 
اج�راء تدريباته عىل هذا امللعب بعد ان تم 
الطلب منهم بأج�راء التدريبات عليه من 
اجل التعود عىل ارضية امللعب املكونة من 

العشب الصناعي.

شكوى من الملعب
واشتكى مدرب منتخب الناشئني قحطان 
جثري من امللعب الذي ستقام عليه مباريات 
التصفيات بس�بب ان ارضيته من العشب 
االصطناعي ، وقال جثري يف ترصيح ملوفد 
االتحاد العراقي للصحاف�ة الرياضية اننا 
اجرين�ا وحدتني تدريبيتني عىل هذا امللعب 
وه�و ملع�ب كبري ومكي�ف اال انه اش�به 
بماعب الخم�ايس ، واض�اف حاولنا من 
خ�ال التدريب�ات ان نتمكن م�ن تحقيق 
عنرص التاقلم ل�دى الاعبني ووصلنا بهم 
اىل درجات جيدة عىل الرغم من اننا احتجنا 
اىل جهد كبري لتوفري ذلك . واشار ان اللعب 
ع�ىل املاع�ب الصناعية يحت�اج اىل لياقة 
بدني�ة عالي�ة الن الرتم فيه يس�ري ببطء 
بس�بب ارضي�ة امللعبلكنن�ا تمكن�ا خال 
اليوم�ني املاضيني من مضاعف�ة الجهود 
لنكون يف الجاهزية التامة . واكد جثري انه 
وبرغ�م صعوبة املهمة اال انن�ا متفائلون 
تماما ع�ىل تحقيق النتائ�ج الجيدة خال 
ه�ذه التصفيات والف�وز يف املباريات من 

اج�ل خط�ف بطاق�ة التأهل . فيم�ا قال 
مساعد املدرب احمد جمعة : ان التدريبات 
يف ملعب اس�باير وبرغم ان ارضيته كانت 
م�ن العش�ب الصناع�ي , اال ان الاعب�ني 
اجتهدوا كثريا يف التأقلم عىل ارضية امللعب 
. واضاف ان استعداداتنا تصاعدت بشكل 
كب�ري خال االيام املاضية وكان املعس�كر 
التدريب�ي الذي اجري لنا قب�ل التصفيات 
مهما بش�كل كبري م�ن اج�ل التعود عىل 
االج�واء, والفائدة تحققت بالنس�بة لنا ، 
واكد ان الجهاز الفن�ي للفريق تمكن من 

ايص�ال الاعب�ني اىل الجاهزي�ة املطلوبة 
ولدين�ا الثقة الكبرية بهم لتحقيق النتائج 
املطلوب�ة وتوصلن�ا اىل اختيار التش�كيلة 
االساس�ية التي س�تخوض املباريات بعد 
ان تم مشاهدة مستويات جميع الاعبني 
خال املعس�كر الذي�ن نتوس�م بهم خريا 
لخط�ف بطاقة التاه�ل اىل نهائيات كاس 

اسيا .

وصول المنتخبات
وكان منتخب الناش�ئني اول الواصلني اىل 

العاصمة القطرية الدوحة خال االسبوع 
املايض واقام فيها معسكرا تدريبيا يسبق 
انط�اق التصفي�ات ، فيم�ا وص�ل ي�وم 
ام�س اىل الدوح�ة منتخبا تركمانس�تان 
تحضرياتهم�ا  واجري�ا  وطاجكس�تان 
للمش�اركة يف التصفيات ، ويعترب منتخب 
طاجكس�تان من املنتخبات القوية حيث 
اطل�ع م�درب منتخب الناش�ئني قحطان 
جثري ع�ىل مس�توى ه�ذا املنتخ�ب الذي 
س�تكون لدي�ه حظ�وظ باملنافس�ة م�ع 

منتخبنا للناشئني واملنتخب القطري.

تغيري مق�ر االقامة
وفد منتخب الناشئني غادر فندق املوفنبيك 
ال�ذي اقام فيه خال االي�ام املاضية حيث 
ت�م تغيري مق�ر اقامته اىل فن�دق امللينيوم 
ال�ذي تم تحديده مكانا ال قامة منتخبات 
العراق وطاجكستان وتركمانستان فيما 
تم اس�كان املنتخب القطري يف فندق اخر 
، وس�يقام الي�وم املؤتمر الفن�ي ملباريات 
التصفي�ات ال�ذي س�يحدد في�ه ماب�س 
املنتخبات التي ستخوض مباريات الجولة 
االوىل باإلضاف�ة اىل االع�ان ع�ن الطاق�م 

التحكيمي وتسمية مرشيف املباريات.

البطاقة محصورة بين العــراق وقطـــر
ويج�ري الحديث ع�ىل ان بطاق�ة التأهل 
محص�ورة ب�ني منتخب�ي الع�راق وقطر 
نظ�را لإلمكان�ات الفني�ة املمي�زة الت�ي 
تتوفر فيهما باإلضافة لوجود العبني عىل 
مس�توى عال ، ويعت�رب املنتخب القطري 
واح�دا م�ن افض�ل املنتخبات االس�يوية 
حي�ث خاض خ�ال الف�رة املاضية ثاث 
مباري�ات ودية خ�ر امام اوزبكس�تان 

بثاثة اهداف مقاب�ل هدف واحد وخاض 
مباراتني امام االردن خر يف االوىل بأربعة 
اهداف مقابل هدف وفاز يف املباراة الثانية 
بهدفني مقابل هدف واحد ، كما وش�ارك 
يف البطول�ة الخليجية واح�رز فيها املركز 
الثال�ث ، وت�م توف�ري معس�كر تدريبي يف 

املكسيك واملشاركة يف بطولة ودية اىل
جانب منتخبات املكس�يك وكن�دا وبنما ، 
حيث ح�رص االتحاد القطري لكرة القدم 
عىل توفري افضل درجات االستعداد لهذه 
التصفيات ، وتم التعاقد مع مدرب هولندي 
هو ارنو بوبتينغ لتدريب املنتخب القطري 
الذي عمل معه خ�ال الفرة املاضية وتم 
توف�ري ل�ه كل االمور التي طال�ب بها من 
اجل انجاح املهمة واملنافس�ة عىل بطاقة 

التأهل.

عمـــل دؤوب
وح�رص الجهاز الطب�ي واالداري ملنتخب 
الناش�ئني ع�ىل توفري افضل املس�تلزمات 
إلنج�اح املهم�ة ، واك�د الدكت�ور ب�دران 
طبي�ب الفري�ق ان الوضع جيد بالنس�بة 
لاعبني وال توج�د اي اصابات يف صفوفه 
والجميع عىل اهبة االس�تعداد للمشاركة 
يف التصفيات وتحقي�ق النتائج املطلوبة ، 
فيما يعمل املدير االداري جليل صالح عىل 
تجهيز كاف�ة االمور املطلوب�ة من ناحية 
توفري املاع�ب وتوفري كافة املس�تلزمات 
االخ�رى ، كم�ا ويعمل االداري�ان عيل بدر 
وعدي جبار بشكل مستمر عىل توفري كل 
صغ�رية وكبرية للوفد وه�و ما بعث حالة 

من االرتياح لدى الجميع.

قناة )الكاس( الفضائية تنقــل المباريات
وستكون مباريات تصفيات كاس 
اس�يا للناش�ئني منقولة عىل قناة 
الكاس القطرية التي حرصت عىل 
نق�ل املباري�ات ، وجه�زت القن�اة 
م�اكا متكام�ا لنق�ل التصفيات 
بالص�ورة املطلوب�ة ، حيث س�يتم 
نق�ل مب�اراة االفتت�اح ب�ني قط�ر 
وتركمانس�تان يف الس�اعة الرابعة 
مب�اراة  س�تكون  فيم�ا  ع�رصا 
منتخب الناشئني مع طاجاكستان 
يف الس�اعة الس�ابعة مس�اًء، كما 
ت�م تجهي�ز االس�توديو التحلي�يل 
الخب�ري  وس�يكون  للمباري�ات 
الك�روي عبدالق�ادر زين�ل محلا 
ع�ىل املباريات اىل جان�ب عدد اخر 
من املحللني الذين اختارتهم القناة 

للتحليل عىل مباريات التصفيات.

الدوحة/ علي نوري - موفد االتحاد 
العراقي للصحافة الرياضية

سيلفا يرشح 6 اندية للتتويج بدوري االبطال

رياضيون يطالبون بالنقل التلفازي للدوري ويعتربونه ظاهرة حضارية

 
أك�د املداف�ع الربازي�يل تياغ�و س�يلفا قائد 
فريق باريس س�ان جريم�ان الفرنيس لكرة 
الق�دم، أن ه�دف فريقه هذا املوس�م فريقه 
ه�و الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي 
تع�ج بالعديد من الفرق القوية عىل رأس�هم 

برشلونة اإلسباني.
وقال الاع�ب الربازييل يف ترصيحات نرشتها 

صحيف�ة "ليكيب" الفرنس�ية قب�ل انطاق 
مش�وار باري�س س�ان جريم�ان يف البطولة 
الس�ويدي:  مامل�و  بمواجه�ة  األوروبي�ة 
"برش�لونة ه�و املرش�ح األوف�ر حظ�ا ث�م 
بايرن ميونيخ وري�ال مدريد ويأتي بعد ذلك 

مانشسر سيتي ثم تشيليس ثم فريقنا".
ولم ينكر س�يلفا أن اله�دف الرئييس للنادي 
الباري�يس ه�و الف�وز بالبطول�ة األوروبية 
األبرز للف�رق، مش�ريا إىل أن صفقات الدعم 

الت�ي أبرمها الن�ادي هذا الصي�ف كالاعب 
األرجنتين�ي أنخي�ل دي ماري�ا تزي�د من 

احتماالت التطلع لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف س�يلفا: "نح�ن أقوى من 

الع�ام امل�ايض .. نظري�ا باريس 
س�ان جريم�ان ه�و الفري�ق 

األكث�ر تفوقا يف عدد الاعبني 
العالية يف  امله�ارات  أصحاب 

أوروبا".

 
أكد رياضيون محليون، أن النقل التلفازي ملباريات 
ال�دوري مه�م ج�دا ومؤثر إىل ح�د بعي�د، داعني 
لتس�ويق مباريات الدوري يف املوسم الحايل، فيما 

اعت�ربه ظاه�رة حضاري�ة ومحف�زا لاعب�ني.
وق�ال امل�درب عب�د اإلله عب�د الحمي�د: إن "النقل 
التلف�ازي ملباريات دوري الك�رة املمتاز رضوري 
جدا لجميع اط�راف اللعبة من الف�رق واملدربني 
والجمهور واألع�ام"، معتربا أن "النقل التلفازي 
محف�زا لاعبني لتقديم أفض�ل اداء".وأضاف 

الحميد أن "نقل عب�د 
ت  ي�ا ر مبا
وري  ل�د ا

عىل شاشة التلفاز يعد ظاهرة حضارية معمول بها 
يف جميع املس�ابقات بالعالم فض�ا عن املردود املايل 
واألرشفة".بدوره أكد املدرب باسم قاسم: إن "النقل 
التلفازي عامل مهم وله دور كبري يف ابراز االستقرار 
س�يما يف الرياض�ة بع�د ان اث�ري ما أثري ع�ن وضع 
البل�د بصورة عامة"، مش�ريا إىل أن "نق�ل املباريات 
ع�رب التلف�از ووصولها إىل املتلق�ي غنما هو مظهر 
حض�اري والب�د م�ن العمل به لتوس�يع مش�اهدة 
املباريات".وتاب�ع قاس�م أن "النقل مؤثر أيضا من 
الناحي�ة النفس�ية وهو محفز لاعب�ني ويمنحهم 
دافع�ا اكرب لل�ربوز وتقديم االداء الجي�د"، الفتا إىل 
أن "هناك فوائد اخرى لنا نحن املدربني فيمكن من 

خال ع�رض املباري�ات ان نراجع العم�ل التدريبي 
خال املباريات وتطبيق مفردات اللعب والتدريب".

استقبل وزير الش�باب والرياضة السيد عبد 
الحسني عبطان صباح اليوم االثنني بمكتبه 
ببغداد رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم عبد 

الخالق مسعود وعضو االتحاد عيل جبار
واتفق الطرفان عىل رضورة انهاء الخافات 
مفاص�ل  يف  الحاصل�ة  واملش�اكل 
ومنها  الرياضية  املؤسس�ات 
ن�ادي  العب�ي  حرم�ان 
تمثي�ل  م�ن  الرشط�ة 
املنتخب الوطني وحل 

ه�ذه املش�كلة بالطرق القانوني�ة ومعاقبة 
املق�رص دون االلتفات اىل انتماءه او عنوانه 
الوظيف�ي واعادة النظر بهذا القرار بناء عىل 

طلب الوزير.
كم�ا تق�رر خ�ال اللق�اء دراس�ة موضوع 
رحل�ة تايلند بش�كل ع�ام  وماش�ابهها من 
ممارس�ات بعي�دة ع�ن الرياض�ة واخاقها  
والتي اثارت موجة اس�تياء وعدم ارتياح من 
كافة املس�ؤولني الرياضيني، واكد  الطرفان 
ان جميع الاعبني يف خانة واحدة وألفرق بني 
العب واخر سواء كان مغرب او غري مغرب.

من جهة اخرى اتفق الوزير مع رئيس اتحاد 

كرة القدم عىل بذل مس�اعي حثيثة لتطويق 
الخاف�ات الحاصل�ة بني الح�كام من خال 
لق�اء يجم�ع بني اعض�اء االتح�اد والحكام 
سيعقد استكماال للقاءات والجهود السابقة 
لرضورة عودة الحكام الدوليني للعمل مجددا 

وفتح صفحة جديدة تستوعب الجميع.
وق�رر الطرفان تش�كيل لجنة مش�ركة من 
ال�وزارة واالتح�اد للتف�اوض م�ع الرشك�ة 
املتقدمة ل�رشاء حقوق بث مباريات الدوري 
حي�ث اك�د الطرفان ع�ىل ان نق�ل املباريات 
سيتم ابتداء من بداية املرحلة الثانية للدوري 

العراقي لكرة القدم.

امل�ستقبل العراقي/ وك�الت

امل�ستقبل العراقي/ وك�الت

 
أكد العب التنس اإلس�باني رافاييل نادال، املصنف الثاني يف الفريق الذي يمثل 
إس�بانيا يف كأس ديفيز، أن اللعب خارج الديار دائما ما يكون "صعبا للغاية"، 

وذلك قبل مواجهة الدنمارك يف مدينة أودنس�ه الدنماركية يومي 18 و20 من 
الشهر الحايل، للبقاء يف املجموعة األوىل باملنطقة األوروبية.

وقال ن�ادال، يف ترصيحات للتلفزيون الدنماركي: " تفقدنا امللعب.س�نعمل 
بجد لاس�تعداد عىل أفضل نحو ممكن".وأوضح: "س�نحاول القيام بعملنا 

كالعادة، والوصول ألفضل مستوياتنا، دائما ما يكون خوض مواجهات كأس 
ديفيز خارج الديار أمرا صعبا للغاية، نكن احراما كبريا ملنافس�ينا، ونعرف 
أنها مواجهة هامة، سنحاول العمل بجد لتخطيها".وحول عودته للمشاركة 
يف كأس ديفي�ز، ق�ال: "خال الس�نوات املاضي�ة لم ألعب كث�ريا، ابتعدت عن 
املنافس�ة يف النصف الثاني من موسم 2012 لاصابة، ولم تسنح يل فرصة اللعب. 
ويف 2014 ح�دث نفس اليشء، ولكنني هنا االن".وبس�ؤاله عن نهائ�ي بطولة الواليات 
املتحدة املفتوحة، خاتمة بطوالت الجراند سام، والذي فاز به الرصبي نوفاك ديوكوفيتش 
عىل حس�اب السويري روجيه فيدرير، قال: "لم أشاهد النهائي، وال يمكنني التعليق عىل ما 

لم أش�اهده".وأضاف: "لقد كان نهائيا بني بطلني كبريين، نوفاك أنهى بطوالت الجراند س�ام 
هذا املوسم بنتيجة رائعة، يقدم موسما رائعا".

امل�ستقبل العراقي/ وك�الت

عبطان يتفق مع مسعود عىل جتاوز اشكاالت رحلة املنتخب اىل تايلند

الصقور خيطفون نقاط قمة الدوري املمتاز
من القيثارة

مييس يسعى لالحتفال بمئويته االوروبية امام روما

تمكن فريق القوة الجوية مساء 
،امس الثاثاء، من خطف نقاط 
مب�اراة قم�ة ال�دوري املمت�از 
العراقي بعد تحقيقه الفوز عىل 
ضيفه الرشط�ة بثنائية نظيفة 
يف مباراتهم�ا الت�ي ج�رت ضمن 
منافسات الجولة االوىل للمجموعة 
الثانية يف الدوري املمتاز عىل ملعب 

الصقور".

وقدم القوة الجوية مباراة طيبة بحضور 
جماهريي غف�ري تمكن من خالها فرض 
س�يطرة نس�بية حت�ى تمك�ن املهاج�م 
حم�ادي احمد من تس�جيل اله�دف االول 

للصقور".
ويف الشوط الثاني ورغم محاوالت الرشطة 
مح�اوالت  جمي�ع  أن  إال  التع�ادل  ادراك 
العب�ي القيثارة لم ترج�م اىل اهداف ولم 
تجد كرته�م الطريق اىل مرم�ى الصقور، 
ليأتي صاح�ب الهدف االول حمادي احمد 
ويثق�ل النتيجة ع�ىل الرشطة بتس�جيله 
الهدف الثاني له وللصقور وبهذه النتيجة  
انتهت املباراة بفوز القوة الجوية بهدفني 
نظيف�ني وثاث نق�اط ثمينة يف مس�تهل 

مشوارهم بالدوري املمتاز".
ويف مب�اراة اخ�رى تع�ادل فري�ق زاخ�و 
م�ع ضيف�ه املين�اء بهدف ل�كل منهما يف 
املب�اراة التي جمعت بينهما مس�اء امس 
ع�ىل ملعب زاخ�و، قدم الفريق�ان مباراة 
جي�دة من حيث االداء اال انها لم تخلو من 
الفرص املتبادل�ة الضائعة التي لم ترجم 
اىل اه�داف ترج�ح احده�م لني�ل العامة 
الكاملة ليتقاس�م الفريقني نقاط املباراة 
ويع�ود الس�فانة اىل الب�رصة بنقطة يف يف 

مستهل البطولة".
وعىل صعيد متص�ل "تعادل الصناعة مع 
الح�دود بدون اه�داف وف�از النجف عىل 

جاره كرباء بهدف نظيف

 

يس�تعد النج�م األرجنتين�ي ليونيل مي�يس مهاجم برش�لونة 
اإلس�باني إلنج�از تاريخي جديد الي�وم االربع�اء، عندما يقود 
فريق�ه امام روما بملعب األوملبيكو يف افتتاح مش�وار البارس�ا 
بمرحل�ة املجموعات لبطول�ة دوري أبطال أوروب�ا بكرة القدم.

وذك�رت صحيفة )موندو ديبورتيفو( أن مباراة روما س�تكون 
رق�م 100 للربغوث األرجنتيني الذي بدأ مش�واره األوروبي مع 
البارسا موسم 2004/2005 بالخسارة أمام شاختار دونتسيك 
صفر-2، ليواصل مس�رية امتدت 99 مباراة، فاز يف 58 وتعادل 
يف 27 وخر 14، كما سجل 77 هدفاً يف 48 مباراة، وتوج بلقب 
دوري األبط�ال 4 م�رات أع�وام 2006 و2009 و2011 و2015 
والسوبر األوروبي 4 مرات يف نفس األعوام.وأشارت إىل أن مييس 
يعيش أس�بوعاً س�عيداً، حيث احتفل بمولوده الثاني، وس�جل 
ه�دف الفوز يف مرمى أتلتيك�و مدريد، و3 أه�داف ملنتخب باده 

يف مباراتني وديت�ني أمام بوليفيا واملكس�يك.ويعد النجم األرجنتيني 
خامس أكثر العب يف برش�لونة يخوض مباريات يف املشوار األوروبي 
بعد كل من تش�ايف هرناندي�ز 157 وكارليس بوي�ول 120 وفيكتور 
فالدي�ز 110 وأندريس إنييس�تا 109.م�ن جانبه أعل�ن املدير الفني 
اإلس�باني لوي�س إنريك�ي قائم�ة فريقه برش�لونة التي س�تواجه 
روما الي�وم األربعاء عىل ملعب األوملبيكو الخ�اص بالنادي اإليطايل.

وش�هدت القائمة التي ضمت 20 العًب�ا غياب كًا من " داني ألفيس 
وكاودي�و براف�و وتوماس فريمايلني" بس�بب اإلصاب�ة، فيما يعود 
املدافع اإلس�باني الدويل جريارد بيكيه لتشكيل الفريق عقب تعرضه 
لإليق�اف بالليغا.ويق�ود ثاث�ي الهج�وم املرعب " مييس، س�واريز، 
ونيم�ار " قائم�ة الفريق التي جاءت عىل النحو التايل: تري ش�تيجن، 
بيكيه، راكيتيتش، س�ريجيو بوس�كيتس ، انيستا، خوسيه سواريز، 
مييس، نيمار، رافينيا، ماس�كريانو، بارترا، من�ري الحدادي، خوردي 
ألبا، س�اندرو، س�ريجي روبريتو، أدريانو، ماتيو، جوردي ماس�يب 

لوبيز، جامباو، لويس سواريز.

امل�ستقبل العراقي/ مت�بعة

امل�ستقبل العراقي/ ع�دل الالمي

امل�ستقبل العراقي/ وك�الت

نادال: مواجهات كأس 
ديفيز خارج الديار صعبة



امليزان

؟؟هل تعلم
• أس�فرت أبحاث فريق من العلماء أن تناول الفول املدمس 
يمنع اإلصابة باألزمات القلبية فهو يقيض عىل ارتفاع نسبة 
الكوليس�رول يف ال�دم وبذلك يخفض تن�اول الفول املدمس 

نسبة واحد من املواد التي تؤدي إىل تصلب الرشايني..
• توصل عالم أس�رايل إىل عالج جديد لقرحة معدة اإلنس�ان 
باس�تخدام مادة كيمائية مس�تخرجة من جس�م الضفادع 

وتلك املادة تمنع إفراز األحم����اض املسببة للقرحة.. 
• هل تعلم أن عدد شعر الرأس نحو 120 ألف شعرة يف الرأس 
الس�ليم.. وكلم�ا كان الش�عر رقيق�اً كان أكثر … والش�عر 
األش�قر يكون أكثر من ذلك األسود.. والشعر األحمر عموماً 
أقل كثافة إذ يبلغ 90 ألف شعرة … ويتجدد هذا العدد بشكل 
عام خالل خمسة أعوام حيث يسقط كل يوم مابني 50 �60 

شعرة..
• امل�خ يحت�اج إىل س�دس كمية ال�دم التي يضخه�ا القلب، 
وخمس األوكس�جني الذي يدخل الجسم.. هذا بالرغم أنه ال 

يزن أكثر من واحد عىل خمسني من الجسم كله..
• يوجد يف جسم االنسان من الخاليا ما ُيقدر بنحو 32 بليون 

خلية..
•  اليدان تشتمالن عىل سبع وعرشين عظمة

مهنيا:ك�ن قوي�ا اليوم وال تستس�لم 
وتخضع فالحظ يقف اىل جانبك

عاطفيا:الحبيب ال يشعر باألمان معك 
عليك أن تجد طريقه تشعر باألمان.

مهنيا:تتلقى اليوم العديد من العروض 
املغري�ة الت�ى تجعل�ك تعي�د النظر يف 
وضع�ك بالعم�ل عاطفيا:تعرف أنك ال 
تس�تطيع العيش وحدك دون الحبيب 

فال تكابر.

ال�ذى  املنص�ب  ع�ىل  مهنيا:لتحص�ل 
تتمناه عليك أن تبذل املزيد من الجهد

عاطفيا:ل�ن تجد ش�خص يحبك أكثر 
من الرشيك فعد له.

مهنيا:الكثري من التحديات و العقبات 
قد تواجهك يف الفرة املقبلة كن حذرا

عاطفي�ا:ال تتك�ر عىل م�ن تحد وكن 
قنوعا.

مهنيا:تض�ع اليوم املزي�د من األهداف 
نص�ب عينيك وتح�اول أن تركز عليها 

وإنجازها
عاطفيا:علي�ك أن تتن�ازل قلي�ال ع�ن 
كريائك لتنجح عالقتك مع من تحب.

املبدع�ة  األف�كار  م�ن  مهنيا:الكث�ري 
تنطل�ق به�ا الي�وم مما يث�ري إعجاب 

رؤسائك
عاطفيا:تعلم أنك ال تس�تطيع أن تغري 

من طباع الحبيب فتقبله كما هو.

و  الي�وم  الحرك�ة  كث�ري  مهنيا:أن�ت 
النش�اط فمعظم أعمال�ك اليوم تركز 

خارج املكتب
األم�ور  اىل  فق�ط  تنظ�ر  عاطفي�ا:ال 

السلبية لدى الحبيب.

مهني�ا:إدرس خطوات�ك جي�دا قبل أن 
تقدم عىل أية خطوة غريمحسوبة

عاطفيا:عليك أن تتعل�م أنك والحبيب 
واحد وال توجد أرسار بينكما.

مهني�ا:ال تطم�ع وتعلم كي�ف تصعد 
سلم النجاح خطوة بخطوة

عاطفيا:ب�دأت تضج�ر م�ن ترصفات 
الحبيب الغري مبالية.

مهنيا:تفك�ر جدي�ا يف تغي�ري نش�اط 
عملك لتحاول تحسني ظروفك

عاطفيا:ال تخفي األرسار عن الحبيب 
فهو قادر عىل كشفها.

مهنيا:يع�رض علي�ك الي�وم مرشوع 
تشكك يف مصداقيته

عاطفيا:تشعر أن عالقتك مع الحبيب 
أصبحت اقوى من قبل.

مهني�ا:ال تف�رض ع�ىل اآلخري�ن رأيك 
مادمت ال تمتلك الحجج املقنعة

عاطفيا:تحتاج اىل ف�رة من الهدوء و 
البعد عن الحبيب

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

 o 1 الف�أل الخ�ري والخ�ر الس�ار
أفضل

2 بلون اللبن o تسبب أملا إما بسبب 
نحلة أو بالنار

3 يقيم فيه الجن o قبل لحظة
4 ما ينزل من األعني من سائل o ما 

يقتل األحياء
5 نقدم لك الشكر o جمع أبي )من 

اإلباء(

 o التقلي�دي  الراس�ل  وس�يلة   6
صديق مقرب من امللك قديما

7 نصف مرصي�ون o رسعته 300 
ألف كيلومر يف الثانية

8 عملة عربية
9 بناها يف شمال أفريقية عقبة بن 

نافع
10 م�ن ح�االت البح�ر o أول رائد 

فضاء )رويس(

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

2 خل�ط يف األم�ور o غي�اب الذهن 
والركيز

3 مرصف o عاصمتها نريوبي
4 فرق�ة ديني�ة متصوف�ة ترضب 

الدفوف o ندخل
5 نحطم o نصف إقامات

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

8 عكس م�ر o أوعية أجنة الطيور 
o ثلثا سور

9 متشابهان o محارب ياباني
 o 10 لها أك�ر بيضة ب�ني الطيور

متشابهان

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:

2 ونص كوب طحني

200 جرام زبدة الخبز من لورباك

نص كوب نشاء

كوب سكر ناعم مطحون

2 بيض

نص ملعقه فانيليا

نص ملعقه بكينج بودر

للحشوة:

نوتيال

طريقة تحضري الجوزية بالنوتيال

1. نخلط السكر والزبده اىل ان يصري الخليط 

كريم�ي، نضيف له البيض والفانيليا ونخلط 

حتى يتجانس، ثم نضيف له النشاء والدقيق 

والبكينج بودر بالتدريج ونعجن اىل ان تتكون 

عجينه ناعمه. 

2. نش�كل العجين�ه بآلة الجوزي�ه وندخلها 

الف�رن اىل ان تحم�ر قلي�آ م�ن اس�فل ث�م 

نحمرها من اعىل.

3. نخرجه�ا من الفرن ونركها ترد ثم نأخذ 

حبتني ونلصقهما مع بعض بالنوتيال.

4. تص�ف الجوزية يف صح�ن التقديم وتقدم 

باردة.

اجلوزية بالنوتيال

معلومات  عامة

فوائد الكراوية
ط�اردة للريح  وتس�اعد عىل هضم 

الطعام.
زي�ت الكراوي�ة مطهر جي�د ومهدأ 

لألطفال .
تس�اعد يف إزالة احتقان�ات الجهاز 

الهضمي وطرد الغازات املعوية.
يفي�د مس�تحلب الكراوي�ة ملعالجة 
انتفاخ البطن، كما تعطي للنساء يف 

األيام األوىل للنفاس إلدرار الحليب.

كثرة اس�تخدام مغيل الكراوية يقي 
من تحول الخاليا الطبيعية إىل خاليا 

رسطانية.
زيت الكراوية يس�تخدم يف تخفيف 
املفاص�ل  يف  الروماتي�زم  آالم 

والعضالت.
الصناع�ات  بع�ض  يف  تس�تعمل 
الغذائي�ة مثل بعض أن�واع الفطائر 

والجبن

النبيذ األمحر ملعاجلة الزهايمر
يقول علماء توصلوا إىل ه�ذه النتيجة إن الفائدة ال تعود إىل 
الرشاب بحد ذاته ولكن إىل مادة ريسفرياترول التي تدخل يف 

تركيبة كيميائية للعنب.
كما ينص�ح الباحثون بتناول الش�وكوال والت�وت والفواكه 

الطازجة.
راقب العلماء حاالت صحية ل�119 مصابا بمرض الزهايمر، 
حيث تناول بعض املرىض عقاقري تحتوي عىل ريسفرياترول، 
بينم�ا تناول البعض اآلخر حب�ات معدومة املفعول. تبني يف 
نهاي�ة البحث أن مادة ريس�فرياترول تقل�ل كمية املؤرشات 

الدالة عىل تطور املرض وتخفض مستوياتها.
ويعت�ر م�رض الزهايم�ر بمثاب�ة إصابة خط�رية للجهاز 

العصبي لإلنسان

أجريت يف أسبانيا مؤخرا أول عملية جراحية 
م�ن نوعه�ا، الس�تبدال ج�زء م�ن القفص 
التيتاني�وم  م�ن  بآخ�ر  إلنس�ان  الص�دري 
مصن�وع وفقا لتقني�ة الطباعة املجس�مة.
ون�ال مريض بالرسطان، يبلغ من العمر 54 
عاما، القفص الصدري الجديد ثالثي األبعاد، 
بعدم�ا احت�اج الجراح�ون إىل التخلص من 
عظ�م قفصه الصدري وأج�زاء من ضلوعه، 

خالل عملية إزالة لورم رسطاني.
واحتاج الفريق الجراحي بجامعة سالمانكا 
إىل مس�اعدة رشكة أسرالية لتصميم قفص 
صدري خاص من التيتانيوم، بنفس التكوين 

املعق�د لعظ�م القف�ص والضل�وع الخاص 
باملريض.أما عملية التنفيذ فجرت عر مركز 
البحوث األس�رايل، وتحديدا من خالل املعمل 
الخ�اص بالطباع�ة املجس�مة، حي�ث تمت 
االس�تعانة بالطابعة الخاصة “أركام”، التي 
يصل س�عرها إىل ملي�ون دوالر، القادرة عىل 

الطباعة باستخدام املعادن.
وبع�د إج�راء عملي�ة االس�تبدال ع�ىل ي�د 
الجراحني األس�بان، تم وض�ع املريض تحت 
العناية املركزة ملدة أس�بوعني، قبل أن يخرج 
منذ أيام قليلة من املستش�فى بحالة طيبة، 
دون أي مضاعفات، وفقا للفريق الجراحي. 

أول عملية لزرع قفص صدري »مطبوع«

»أرسار غليان املاء«

فلسفة احلامر
من هنا وهناك

حسني الساعدي

َقي�ل أْن َحم�ارا اراد أن َيتَفلس�ف َمع 
صاَحبُه ألذي أذاَقُه العذاب .

َقال الحمار: بن�ي أدم لَقد أَقمت الدنيا 
َول�م َتَقعدها ملّ�ا قاَلوا لََك م�رة واَحدة 

»ي���ا َحمار«..!!
ماذا تعني؟ أسمي َش�تيمة وال أنا َمْن 

َجن�س ألع�ار ؟َخلقن�ي َرب�ي َوخلَقك 
َوليس َبيد َمنا االختي�ار ..!! وأنا َمهما 
زاد الحم�ل َفوقي صاَبر عىل َمش�وار . 
َوكذل�ك أنا لَ�م أرفْع َعين�ي َعىل َمحرم 
َوال أَعتدي َعىل ألج�ار ..!! َوال أطمع يف 
رزق َغ�ريي..!! وأنا أَفضل ال أدفع َمهر 
لَحمارت�ي وال َذهب وال َس�وار ..!! وال 
َش�قة أش�ري لَه�ا وال دار ..!! أنا أكل 

وأرشب وأَنه�ق وأنا َمخت�ار َوما عندي 
أرسار وال َقي�ل وال ق�ال وال َغيب�ة وال 
َنميم�ة وَكرياء ..!! أنا لَيس َعندي مْن 
َيخدمني لَي�اًل وَنهار ..!! َب�ل أنا َخادم 
أمني َمْن َغ�ري راَتب وإيجار , َعرفت يا 

أبْن أدم َمن هو الحمار .؟؟ َفتأمل

وغ�ري  مهم�ة  دراس�ة  أخ�رياً  ن�رشت 
مس�بوقة تس�مح للم�رة األوىل بفه�م 
»أرسار غليان امل�اء ورس القوة الكامنة 
يف ذل�ك الغليان«.وتكم�ن أهمي�ة نتائج 
الدراس�ة التي ن�رشت يف مجلة »نيترش 
أنه�ا  يف  العلمي�ة،   كوميونيكيش�نز« 
ستفس�ح الطريق أم�ام تطوير تقنيات 
جدي�دة م�ن ش�أنها إم�ا أن تخف�ض 
تكالي�ف إنت�اج الطاق�ة الكهربائية إىل 
حد كب�ري أو أن تضاع�ف انتاجها وفقا 
للتكالي�ف الحالية.وأوضح�ت املجلة يف 

سياق تقديمها للدراسة االجديدة إىل أن 
»غليان املاء يوج�د يف صميم الكثري من 
العمليات الصناعية، بما يف ذلك تش�غيل 
الكهربائي�ة  الطاق�ة  تولي�د  محط�ات 
ومحط�ات تحلية املي�اه، لكن تفاصيل 
م�ا يحدث ع�ىل األس�طح الح�ارة لدى 
غليان املاء كانت حتى اآلن غري مفهومة 
بش�كل جيد، ولهذا الس�بب ف�إن بقاعاً 
س�اخنة غري متوقعة يمكن أن تتس�بب 
أحياناً يف انصهار معدات صناعية ثمينة 

وتعطيل عمل تلك املحطات«.
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مالمح الزمن اجلديد
ات امض���اء

نعيم عبد مهلهل 

مس���احة لل���رأي

هل سنصحو يوما لنجد أن عالقاتنا االنسانية قد اختفت وحلت 
محله�ا أخرى »افرتاضية«؟ قد يبدو الس�ؤال مكررا، بل ومتوقعا، 
خاص�ة إذا فكرنا بس�يطرة االنرتنت ع�ى حياتنا وتغلب وس�ائل 
التواص�ل االجتماعي ع�ى الحي�اة االجتماعية العادي�ة للماليني. 
الجديد يف السؤال هنا هو تخيل مستقبل يبدو قريبا جدا بالقياس 
اىل م�ا نعيش�ه هذه األي�ام، ذلك املس�تقبل الذي نعج�ز فيه حتى 
عن العيش س�ويا أو التواصل مع أقرب الناس لنا عى مس�تويات 
إنس�انية عميق�ة. كل تلك األف�كار راودتني عق�ب حضوري فيلم 
»ه�ي« )هري(، ال�ذي يقدم نظرة أخرى لحياتنا م�ع التكنولوجيا، 
متخي�ال أو مس�ترشفا واقعا جديدا يبدو غريب�ا ومخيفا يف بعض 

األحيان.
نع�ود لها، م�ن هي تلك امل�رأة الت�ي يتحدث عنه�ا الفيلم؟ يف 
الحقيقة هي ليست امرأة وليست إنسانا باملعنى الطبيعي، ولكنها 
صوت نسائي فقط يصاحبنا أو يصاحب البطل خالل الفيلم. بطل 
الفيل�م ثي�ودور يعمل »كاتب« رس�ائل يف إحدى ال�رشكات. كاتب 
رسائل بمعناها املستقبيل، فهو يميل عى جهاز الكمبيوتر رسائل 
خاصة، عاطفية أو غاضبة أو حزينة، ولكنها رسائل بالنيابة عن 
أش�خاص آخرين ليس لديهم الوقت أو الرغب�ة يف كتابة خطابات 
شخصية. ثيودور يتوىل تلك املهمة بالنيابة عنهم، وإلضفاء مسحة 
واقعية ع�ى الخطابات نرى الكمبيوتر ينفذه�ا بخط اليد. العالم 
الذي يعيش�ه ثي�ودور أيضا منفصل ع�ن الواقع، يفص�ل بينهما 
جه�از كمبيوتر هو عب�ارة عن قطعة الكرتوني�ة صغرية تثبت يف 
األذن. ن�رى بطلنا يتح�دث اىل تل�ك القطعة طالبا منه�ا مراجعة 

االيميل الخاص به أو قراءته وقراءة األخبار وهكذا..
تدخل »هي« حياة ثي�ودور عندما تدخل الرشكة تعديالت عى 
أنظمة التشغيل فيها فيصبح لكل موظف نظامه الخاص به، يختار 
ثيودور لنظامه أن يكون بصوت أنثى يطلق عليها اس�م س�امنثا. 
ويف بقي�ة الفيل�م نرى تحول س�امنثا من نظام تش�غيل كمبيوتر 
لتصبح صديقة لثيودور، تتحدث معه لس�اعات ويصحبها معه يف 
نزهاته، بل ويصحبها اىل لقاء مع أحد األصدقاء وزوجته، يقدمها 
لهم عى أنها »حبيبته«. املدهش أن س�امنثا تتطور بش�كل كبري، 
تصبح لديها مش�اعر، تش�عر بالحب والغرية، ولكنها أيضا نظام 
تش�غيل الكرتون�ي، فمن الطبيعي أن تس�تخدم كل تل�ك التجارب 
للتوسع والتطور التقني. تختفي عن حياة ثيودور لساعات فنراه 
يجري متخبطا وكأنما فقد ش�خصا مهم�ا يف حياته، يمر بجانب 
أش�خاص آخرين يتحدثون أيضا مع تل�ك القطع املثبته يف آذانهم. 
ولكن س�امنثا تع�ود له، تب�دو مختلفة ولكنه�ا ال تفصح، تقول 
فقط انها كانت تتواصل مع أنظمة تشغيل أخرى. وحتى ال نفسد 
النهاية عى من يود مشاهدة الفيلم يمكننا التوقف عن رسد باقي 
األح�داث. ولكن امله�م هو مالحظ�ة كيف انفصلت الش�خصيات 
الرئيس�ة يف الفيلم ع�ن واقعها. أصبحت تج�د االهتمام والحب يف 
عال�م مختلف غري آدمي، وحني تعود للواقع ولو للحظات ال تعرف 

كيف تتعامل معه.
ه�ل نحن بالفع�ل متجه�ون لهذا الوض�ع؟ أتمن�ى أال يكون 

املستقبل بهذه القسوة!

لق�د هوى هكذا كان عمرُه ، بني نوط وس�وط أعمارن�ا ُدفنْت.لم يبْق يف 
البالد سوى ضوء دبابٍة ، وواحد بجبة ،وآخر يطبخ الُفستَق يف عيون الشهداء 
..ل�م يبْق س�وى غرام العط�ش يرشب من ثمال�ة الحروب واملقاب�ر والدعاء 
املس�تجاب . لقد هوى اىل القري وبئس املصري .لكن وكل لكن خلفها دكة من 

كونكريت الشوارع، وسيايس ، أبطئ يف النحو من ميش نملٍة هندية...
2

َي�يضُء الرخام تحت أجفان بغداد ..ييضء الورد بني نهدي بغداد.. ييضء 
الدم عى عنق بغداد  ، تيضُء األرامل ، وحدُه الحلم ينطفئ بسبب هبوط الني 
ورغبة اإلنكليز بالهروب من البرصة ، كل هذا التمازج سببه سعال الحالج يف 

قاعة الخلد* ومن يتفاءل عليه أن يحب زهور حسني* أوالً..
3

يق�ول س�قراط : لزم�ن الجديد هو الزمن ال�ذي اليقف عن�د بوابة الباب 
الرشقي* والعودة اىل الوراء يف عرف التاريخ هرطقة ويضيف اليه السهرودي 
هذا القول املتني :  لينتبه الساسة اىل الكياسة وعدم أذخار الضغائن وليتعلموا 
م�ن وقوف النخل�ة أن يكونوا عراة يف الرسيرة امام الل�ه قبل ان يكونوا عراة 
رسي�رة ام�ام الشعب.أقس�م لكم ه�ذا كالم الس�هرودي وليس�ت كالم امي 

مسماية* ...
4

النفري الذي س�بق العوملة بألف عام يف اكتش�اف تمدد الفكرة وهيمنتها 
، قال يف بغداد مرة :

انه�ا القرص الجمهوري والجرس واملقهى وبقي�ة مدن الله كلها برملانات 
من ش�مع وعندما أسس�وا الربملان فيها ..امللك فيصل األول ضحك وعرف إن 

أوالده كلهم سيموتون اغتياالً..
5

النور اليخرج من التنور بل من دموع الشهداء وبائعي املالبس املستخدمة 
وفس�اد املسؤولني ، يف تلك املفارقات اكتش�ف ابن الرومي روحه ورامسفيلد 

اكتشف خطة غزو بغداد..
6

كانت الحرب بلوتنا وهمس�نا ورس�ائل الحب واملوت وقطف الجوز وأخذ 
الص�ور الفوتوغرافي�ة باملالبس الكردي�ة ..االن ليس هناك ح�رب ..ولكن قد 
تموت وانت تصيل بس�بب ش�ظية من زجاج النافذة . انها معضلة أْن تموَت 

وانت بني يديَّ الله ...
7

واح�دٌة من بنات العراق أحبت آلهاً س�ومرياً ، فجافاه�ا ، فأحبت كاهناً 
بابلي�اً فعافاها ..وهامت بقس�يس آش�وري فأدار عنها وجه�ه ..ماذا تبقى 

لعاطفتها سوى أن ترتدي حزاماً ناسفاً وتصبح كافرة ومجنونة ..
كان عليك�م أن تدركوا أن اليوغا ليس�ت رياضة يحتاجها البوذيون فقط 

بل أهل كوكب عطارد أيضاً..
فكما يقول أبن العربي يف تفس�ري العش�ق من خالل فوهة املدفع : الغرام 
ليس عريف أس�مُه حسام ..بل هو تفاحة من بستان الشعب ، ومن يقطفها 

يستطيع أن يبدَع دستوراً عادالً لرعيته التي ضجرت من صناعة املهفة* .
8

م�ن صوفيات الس�ابع من نيس�ان ..هاجس ل�م يفارقني من�ذ مغادرة 
الوط�ن ..اني نس�يت دموع امي عطش�انة وبردانة وتعزف بناي الش�وق اىل 

صورتي التي أطارها اآلن راتب دائرة األوغبايت آم* ...

عبير مشخص

»هي«.. ونحن!

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


