
Issue No  ( 1110 )  December 21 Mon  2015    العدد ) 1110( 21 كانون االول 2015        السنة اخلامسة        معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

دول اخلليج حتاول رشوة روسيا بـ »صفقات سالح« إلعادة »البعث« الفايش
ص3

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي
صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

»سيبكيك«

ال جتعل أحداً 

يعرف سر دمعتك ألنه سوف 

يعرف كيف

ص4عميـد األسـرى اللبنـانييـن شهيـدا

اإلقليم يتحرك الحتالل املوصل ودياىل
سـيـاسـة »غـض الـطـرف« شـجـعـت عـلـى إعـادة »تـرســيــم الـحــدود«

      المستقبل العراقي / خاص

ح�ذرت مصادر سياس�ية, أمس األحد, من سياس�ية 
»غ�ض الط�رف« التي تنتهجه�ا الحكوم�ة بالتعامل مع 

األزمات التي تواجه العراق.
وفيما أش�ارات المصادر إلى أن »التهاون« الحكومي 
جع�ل الع�راق والعملي�ة السياس�ية عرض�ة للطامعين 
والمتصيدين بالماء العك�ر, رجحت بان يكون »التحالف 
الس�عودي« ال�ذي أعل�ن عنه لمحارب�ة »داع�ش« بوابة 
لع�ودة حزب البع�ث المقب�ور للعمل السياسي.وبش�أن 
»المغام�رات الكردي�ة«, قالت المصادر, ب�ان »الحكومة 
أصبحت في وضع ال تحس�د عليه, السيما وان األكراد قد 
انتهوا من مس�الة اقتطاع كركوك الت�ي باتت تابعة كليا 
إلى اإلقلي�م«, الفتة إلى أن اإلقليم يس�عى اآلن إلى قضم 

أراضي من نينوى وديالى.وأكدت المصادر أن فصائل من 
حزب البعث الفاش�ي تس�اعد اإلقليم في مسعاه، فضالً 
عن س�كوت ساس�ة من المكون الس�ّني على مخططات 
تدمي�ر أراضيه�م وقضمه�ا واحتاللها من قب�ل القّوات 
الكردّية.ويتهم إقليم كردس�تان بإيواء عناصر من جناح 
المجرم ع�زة الدوري، وال�ذي يصنف كج�زء من تنظيم 
القاعدة اإلرهابي, خاص�ة وانه تحالف مع الدواعش في 
الموصل ولكنهم اختلفوا بسبب الطموح بتولي الرئاسة 

في الموصل بين البغدادي وبين الدوري.
وفي خضم ذلك, تحدثت المصادر عن ضغوط أمريكية 
تمارس ضد الحكومة العراقية  التي ال يس�تطيع بدورها 
تخطي تلك الحدود, مما حال دون مطالبة بغداد بمنظومة 
)األس 400 ( أو )األس 300( أو الدخ�ول بتحالف مع من 

روسيا لردع أي عدوان أجنبي على العراق.

20 دولة جتتمع يف بغداد
وتقرر مـواجهة »داعش« باحلرب 

النفسية وااللكرتونية

بعد الكولريا..
النكـاف ينتشـر بمـدارس 

بـغـداد 

ظــريـف:
قـدراتـنـا الـصـاروخـيـة
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      بغداد / المستقبل العراقي

ألقت طائرات الق�وة الجوية، أمس األحد، 
منش�ورات على مركز مدينة الرمادي لدعوة 
األهالي للخروج من المدينة خالل 72 ساعة.

وقال�ت خلية االعالم الحرب�ي في خبر عاجل 
بث�ه التلفزيون الرس�مي إن »طائ�رات القوة 
الجوي�ة القت منش�ورات على مرك�ز مدينة 
الرم�ادي لحث المواطنين وتويجههم لس�لك 

الطرق االمنة والخروج خالل 72 ساعة«.
وقبله�ا، ذكرت خلية اإلع�الم الحربي عن 
قي�ام طائرات القوة الجوي�ة العراقية بالقاء 
المنش�ورات عل�ى مناط�ق ف�ي  »ماليي�ن« 

محافظة األنبار.
وتش�هد مدينة الرمادي عمليات عسكرية 
انطلق�ت منذ ش�هرين لتحريره�ا من تنظيم 
»داعش«، بمشاركة القوات األمنية والعشائر 

وطيران التحالف الدولي والعراقي.
الحش�د  القي�ادي ف�ي  أعل�ن  ذل�ك،  إل�ى 
الشعبي جبار المعموري عن مقتل ما يسمى 

ب�«سياف داعش« في قضاء الشرقاط.
وق�ال المعم�وري إن »ق�وة خاص�ة م�ن 
الحش�د الش�عبي توغل�ت ال�ى عم�ق قضاء 
الش�رقاط عبر مسارات س�رية ونجحت من 
قت�ل المدع�و ابو ايم�ان وهو يلقب بس�ياف 
داعش في القضاء مع احد مرافقيه بعد نصب 

كمي�ن لهم�ا على طري�ق رئيس�ي«.واضاف 
المعم�وري، أن »أبو ايم�ان وهو مفوض في 
االجه�زة األمنية للنظام الس�ابق بايع داعش 
بع�د س�قوط الش�رقاط واصبح بعد اش�هر 
م�ن المقربين لقيادات التنظي�م حتى اوكلت 
الي�ه مهمة تنفيذ احكام المحكمة الش�رعية 
لداع�ش ومنه�ا االعدام�ات خاص�ة ض�رب 

الرقاب بالسيف«.
واش�ار المعم�وري ال�ى أن »داع�ش في 
الش�رقاط يعاني من حال�ة ارباك خاصة بعد 
سلس�لة العمليات النوعية لتشكيالت خاصة 
بالحشد الشعبي في العمق والتي نجحت في 

تصفية قيادات بارزة بالتنظيم«.

اجليش يمهل سكان الرمادي 72 ساعة للخروج من املدينة
الحشد يتقدم في الشرقاط ويطيح بـ »سياف داعش«

ص3واشنطـن »هتون« من القصـف األمريكـي للجنـود العراقييـن.. واحلشد حيـذر من »عمليـة« أكبـر
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العمل تطلـق إعانة الحمـاية االجتماعيـة 
ألكثر من 42 ألف مستفيدة

ألمانيا تهدد بإجراء قانوني ضد دول 
االتحاد الرافضة الستقبال الالجئين

48

ميليشيات ايزيدية ختطط لالنتقام من سكان املوصل عىل طريقة »داعش«
       بغداد / المستقبل العراقي

متش�ددو تنظي�م »داع�ش« الذين 
اقتحموا بلدة س�نجار الع�ام الماضي 
الساكنين هناك،  االيزيديين  استهدفوا 
فض�ال ع�ن ممارس�ة القت�ل وإجب�ار 
النس�اء على العبودية الجنس�ية. لكن 
بع�د تحري�ر مناطقهم على ي�د قوات 
كردية بمس�اعدة امريكية ومش�اركة 
تش�كلت  ايزيدي�ة  مس�لحة  لفصائ�ل 
تباع�اً، يش�عر المجتمع الس�ني هناك 
بالخ�وف المتمث�ل باحتمالية حصول 
اعم�ال انتقامية على ي�د تلك الفصائل 

االيزدية.بع�د اس�تعادة بل�دة س�نجار 
على ي�د القوات الكردي�ة التي تدعمها 
الطائ�رات االمريكية، اش�ارت تقارير 
واس�عة الى تع�رض بي�وت المدنيين 
المس�لمين ال�ى اعم�ال تخريب ونهب 
وسرقة، فاالهالي يشعرون هذه االيام 

باحتمالية وقوع اعمال انتقامية.
عامر عيد، مسلم مولود في سنجار 
يعيش اليوم في مخيٍم للنازحين يقول، 
» المجتمع الدولي أن السنة مع داعش 
وض�د االيزيديين، ولك�ن الواقع نحن 
هربنا م�ع االيزيديي�ن ووضعنا نفس 
اوضاعهم، فليس هناك من س�بٍب لهم 

لنهب بيوتنا«.
على مدى عام كامل، عاش هاش�م 
البالغ من العمر )٤٢ عاماً( الجئاً على 
مشارف عاصمة اقليم كردستان، الذي 
اكد انه يخش�ى الميليش�يات االيزيدية 

بقدر مسلحي داعش.
وال يوج�د اي دليل عل�ى ان القوى 
جرائ�م  ارتكب�وا  االيزيدي�ة  الكردي�ة 
بحجم الجرائم التي قامت بها الجماعة 
المتش�ددة المعروفة باسم داعش من 
قتل االالف من االيزيديين في سنجار.

التفاصيل ص3
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ترفض مبايعة »البغدادي« 
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يكشـف عـن سعـي بغـداد للتقـريـب

ما بني الدول العربية
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن تنظيم “جي�ش رجال الطريق�ة النقش�بندية” المدرج 
ضمن الئحة اإلره�اب بالعراق، والتابع لنائ�ب الرئيس العراقي 
اله�ارب المجرم عزة الدوري عن انضمامه للتحالف العس�كري 
االس�امي الذي شكلته االس�بوع الماضي 34 دولة بمبادرة من 

السعودية لمحاربة اإلرهاب.
ووص�ف التنظي�م في بي�ان تداولت�ه بعض وس�ائل االعام 
التحال�ف الناش�ئ ب�”الجب�ار والنقل�ة النوعي�ة الفري�دة التي 

انتظرتها أجيال من أمتنا”.
وذك�ر البيان انه “يعلن بقوة وفخر وزهو واعتزاز انضمامه 
لهذا التحالف التاريخي العظيم. ونش�د على أيدي قادته وحاملي 
رايت�ه ب�كل م�ا أوتينا من ق�وة، وف�ي مقدمتهم حض�رة خادم 
الحرمين الش�ريفين الملك س�لمان ب�ن عبدالعزي�ز حفظه الله 

ورعاه”.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلي�ة اإلعام الحرب�ي، أمس األحد، ع�ن مقتل ثاثة 
عناص�ر م�ن “داع�ش” بقصف من طائ�رة مس�يرة عراقية في 
س�امراء. وقال�ت الخلية في بي�ان تلقت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة منه، إن “طائرة مس�يرة عراقية تابع�ة لطيران الجيش 
وجه�ت ضربة جوية على طريق الش�ريف عب�اس غرب جزيرة 

سامراء، أسفرت عن تسفر عن تدمير 3 عجات لداعش”.
وأضاف�ت الخلية، أن “الضربة أس�فرت أيضاً ع�ن قتل ثاثة 

عناصر من التنظيم اإلرهابي”. 
ويش�هد العراق وضعا أمنيا اس�تثنائيا، إذ تتواصل العمليات 
العس�كرية لطرد “داع�ش” من المناطق التي ينتش�ر فيها، كما 
ينفذ التحال�ف الدولي والق�وة الجوية العراقي�ة ضربات جوية 
تس�تهدف مواقع التنظي�م، فيما أعرب دول ع�دة دعمها للعراق 

في حربه ضد “اإلرهاب”.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قائممقامية قضاء المقدادية في محافظة ديالى، أمس 
االح�د، عن انطاق المرحلة الثانية م�ن برنامج اعادة النازحين 
الى القضاء، مش�يرًة الى عودة أكثر من س�تة االف اسرة نازحة 

الى قاطع شمال القضاء خال المرحلة االولى.
وق�ال قائممق�ام القضاء زي�د ابراهيم إن “المرحل�ة الثانية 
م�ن برنامج اع�ادة النازحين في المقدادية انطلق�ت”، مبيناً أن 
“المرحل�ة تتمحور في حس�م ملف االس�ر النازحة التي صدرت 
موافقات بعودتها الى منازلها في القرى المحررة شمال القضاء 
لكنها لم تعود السباب مختلفة”.وأضاف ابراهيم، أن “لجنة عليا 
س�تأخذ على عاتقها متابعة ملف االس�ر النازحة وبيان اسباب 
عدم عودتها من اجل حس�م ملفها ف�ي القريب العاجل”.وتابع، 
أن “المرحل�ة االولى من برنامج اع�ادة النازحين في المقدادية 
حقق�ت اهدافه�ا العام�ة بعودة اكثر من س�تة االف اس�رة الى 

منازلها في شمال القضاء”.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشف النائب عبد الرحيم الشمري عن تشكيل لجنة تنسيقية 
لتحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش االرهابي.

وقال الشمري انه جرى تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة نوفل 
الس�لطان محافظ نين�وى وعضوية ضباط م�ن وزارتي الدفاع 
والداخلية ومؤسسة األمن الوطني ووزارة البيشمركة لإلسراع 
بتحري�ر المدينة والقض�اء على تنظيم داع�ش وحفظ االمن ما 
بع�د انتهاء عملي�ات التحرير، مؤك�دا ان اللجنة س�تكون حلقة 
وصل بين الحكومة المركزية وقيادة الحش�د الش�عبي من جهة 

وعشائر المحافظة والقوات الدولية من جهة اخرى.
واض�اف ان رئاس�ة ال�وزراء باركت ه�ذه الخط�وة وعدتها 
بالصائبة ف�ي طريق التحرير، الفتا في الوقت ذاته الى ان زيارة 
وزير الدفاع االمريكي آشتون كارتر إلى العاصمة العراقية بغداد 
ولقاءه القادة العراقيين س�يعجل انطاق عمليات تحرير نينوى 

من سيطرة عصابات داعش.

املجرم »عزة الدوري« يعلن انضاممه 
لتحالف »املغفلني« السعودي

ة تقتل عنارص طائرة عراقية مسيرّ
 من »داعش« يف سامراء

املقدادية تطلـق املرحلة الثانيـة 
من برنامج اعادة النازحني للقضاء

تـشـكـيــل لـجـنـة تـنـسيـقـيــة 
لتحـريـر املـوصـل 

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عمليات بغ�داد أم�س االحد عن 
قت�ل ما ال يق�ل عن 24 ارهابي�اً وتفكيك ومعالجة 
العشرات من العبوات الناسفة في مناطق متفرقة 

قريبة من العاصمة او داخل حدودها.
وذك�ر بي�ان ص�ادر ع�ن القي�ادة، ان الق�وات 
االمنية في عملي�ات بغداد والف�رق المرتبطة بها 
واصلت تقدمها لليوم الراب�ع على التوالي لتحرير 
مناط�ق جنوبي الفلوج�ة، حيث تمكن�ت من قتل 
)15( إرهابيا، وتدمير عجلتين للعدو، ورشاشتين 
أحادي�ة، ومعالج�ة منزلي�ن مفخخي�ن، وتفكيك 

)40( عبوة ناسفة.
وأضاف ان قوة من الفوج األول في اللواء )52( 
تمكنت من قتل )3( إرهابيين، وتدمير وكرا للعدو 
في منطقة الش�يحة شمالي بغداد، اما اللواء )53( 
فقد تمكنت قوة منه من قتل إرهابي وجرح اثنين 

اخرين في منطقة ذراع دجلة شمالي بغداد.
وتاب�ع البي�ان ان ق�وة من مق�ر الل�واء )22( 
تمكن�ت م�ن معالج�ة مضافتي�ن مفخختي�ن في 
منطقة الثائر الثانية ش�مالي بغداد، وكذلك تفكيك 
عب�وة ناس�فة ضم�ن منطق�ة القصير، ال�ى ذلك 
تمكنت قوة من الف�وج الثالث في اللواء )24( من 
قتل )3( إرهابيين بعد االش�تباك معهم في منطقة 

اللهيب غربي بغداد.
وأشار البيان الى تمكن لواء الرد السريع الثاني 
م�ن قتل إرهابي ف�ي منطقة عودة الش�كر غربي 
بغداد، اما فوج مغاوي�ر الفرقة )11( فقد تمكنت 
ق�وة من�ه م�ن معالج�ة )4( عب�وات ناس�فة في 
منطقة الكس�ارات غربي بغ�داد، فضا عن ضبط 

عدد من األسلحة والمتفجرات.

بغداد: مقتل 24 داعشيًا وتفكيك 
عرشات العبوات الناسفة 

اخلارجية الربملانية: اكتامل »النصاب الالزم« لعقد مؤمتر 
الربملانات اإلسالمية يف بغداد 

النزاهة الربملانية تؤكد القاء القبض عىل العرشات من املدراء العامني

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت لجنة العاق�ات الخارجية النيابية، 
أمس األحد، ع�ن اكتمال النصاب الازم لعقد 
مؤتم�ر برلمانات ال�دول اإلس�امية المقرر 
ف�ي بغداد مطل�ع الع�ام 2016 المقبل، وفي 
حين عدت أنه “سيوحد الجهود ضد داعش”، 
أك�دت أن الع�راق س�يجدد خال�ه تمس�كه 
ب�”الديمقراطي�ة ومبادئ حقوق اإلنس�ان” 

التي تميزه عن بعض دول المنطقة.
وقال عض�و اللجن�ة، عب�اس البياتي، إن 
“أكثر من نصف أعضاء دول اتحاد البرلمانات 
اس�تعدادها  اآلن،  حت�ى  أب�دت،  اإلس�امية 
حض�ور المؤتم�ر المق�رر عق�ده ف�ي بغداد 
مطلع العام 2016 المقبل”، مش�يراً إل����ى 
أن ذلك “يحقق النصاب القانوني الازم لعقد 
المؤتمر، السيما أن الطريق ما يزال مفتوحاً 

لتلقي موافقات أخرى”.
وأض�اف البياتي، أن “زي�ارة رئيس اتحاد 
البرلمان�ات العربي�ة، أحم�د الج�روان، إل�ى 
بغ�داد، كانت ناجح�ة”، مبين�اً أن “الجروان 
التقى خالها برئيس مجلس النواب العراقي، 
س�ليم الجبوري، وبحث معه قضايا سياسية 

وبرلمانية”.
وأوض�ح عضو ائتاف دول�ة القانون، أن 
“الج�روان أبدى اس�تعداده حض�ور اجتماع 

البرلمانات اإلسامية ودعمه للعراق”.
بلجن�ة  اآلخ�ر  العض�و  م�ن جهت�ه رأى 
أن  اآللوس�ي،  مث�ال  الخارجي�ة،  العاق�ات 
“مؤتم�ر اتح�اد البرلمان�ات اإلس�امية في 

بغداد سيحش�د التأييد للع�راق ضد عصابات 
داعش، وسيش�هد تأكيد العراق على التمسك 

بالديمقراطية”.
وقال اآللوسي، إن “المؤتمر ينطوي على 
أهمية واضحة كونه سيحش�د التأييد للعراق 
ضد عصابات ضد داعش اإلرهابية”، عاداً أن 
“عقد مثل هذه المؤتمرات في العراق ينطوي 
على أهمية خاصة في ظ�ل الدعوات لتمزيق 

العراق واحتاله”.
وذك�ر رئي�س ح�زب األم�ة، أن “أهم ما 
س�يطلبه العراق خال المؤتم�ر هو ضرورة 

التمسك بالديمقراطية وحقوق اإلنسان، ألن 
تل�ك المبادئ هي التي تمي�زه عن بعض دول 

المنطقة”.
ونش�أ اتح�اد مجال�س ال�دول األعض�اء 
في منظم�ة المؤتمر اإلس�امي، في مؤتمر 
تأسيسي عقد في العاصمة اإليرانية طهران، 
في )ال�17 من حزيران 1999(، ومقره الدائم 

فيها.
وكان االتح�اد ق�د اتف�ق خ�ال اجتماعه 
2014 المنص�رم، عل�ى عق�د  األخي�ر ع�ام 

اجتماعه المقبل في بغداد.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت لجنة النزاهة النيابية، أمس االحد، 
ع�ن القاء قب�ض بح�ق ثاثين مدي�را عاما، 
واكث�ر م�ن ثماني�ة بدرج�ة وزي�ر ووكيل، 
من خ�ال لجانه�ا الميداني�ة الُمش�كلة في 
وزارات التج�ارة والكهرب�اء وامان�ة بغداد، 
مبينة انها مس�تمرة في عملها خال العطلة 

التشريعية.
وق�ال رئي�س اللجن�ة ط�ال الزوبعي ان  

لجنت�ه ش�كلت لج�ان ميدانية ف�ي وزارات 
التجارة والكهرباء وامانة بغداد، تمكنت من 
خالها اصدار الق�اء قبض بحق اكثر من 30 
مدير عام واكثر من واربع اش�خاص بدرجة 

وزير واربع وكاء.
واك�د ان “النزاهة النيابية ستس�تمر في 
عمله�ا الميدان�ي لمراقب�ة عم�ل ال�وزارات 
الفت�رات  الت�ي حصل�ت ف�ي  واالخفاق�ات 
الس�ابقة ومتابعة اليات ص�رف الموازنة “، 
مؤكدا “اننا طالبن�ا وزارة التخطيط بتقديم 

رؤيتها في المش�اريع المهمة التي يحتاجها 
الع�راق في هذه المرحلة، وليس المش�اريع 
التي تطال�ب بها الوزارات الرضاء مصالحها 

الحزبية والشخصية للربح منها”.
واش�ار الزوبعي ال�ى ان “ هناك عامات 
اس�تفهام كثيرة عل�ى عمل ال�وزارات وهذا 
ما س�وف تثبته اللجان الميدانية “، موضحا 
ان “لجنة النزاهة مس�تمرة في عملها خال 
العطل�ة التش�ريعية ولن تتوقف في كش�ف 

الفساد والمفسدين”.

رئيس اجلمهورية يكشف عن سعي بغداد 
للتقريب ما بني الدول العربية

20 دولـة جتتمـع فـي بغـداد وتقـرر مـواجهـة »داعـش«
 باحلرب النفسية وااللكرتونية

      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا مؤتمر دول�ي عس�كري اختتم 
أعمال�ه في بغداد إل�ى تحالف الكتروني 
دولي لمواجهة اإلرهاب وإعام “داعش” 
والتحكم بمواق�ع التواصل االجتماعي. 
الدول�ي العس�كري  المؤتم�ر  وأوص�ى 
اع�ام  لمكافح�ة  النفس�ية  للعملي�ات 
“داع�ش”، الذي اختتم اعماله في بغداد، 
بع�د اجتماع�ات اس�تمرت ثاث�ة ايام، 
بإنش�اء تحال�ف دول�ي الكتروني مقره 
الع�راق لمحارب�ة اإلره�اب االلكتروني 
بموجب الق�رار 193 لمؤتمر المندوبين 
المفوضي�ن لاتحاد الدول�ي لاتصاالت 
“بوسان” عام 2014.   واوصى المؤتمر 
بقي�ام التحالف الدول�ي بتدريب الجانب 
العراق�ي على التقني�ات الحديثة للحرب 
النفس�ية وااللكتروني�ة، فضاً عن دعم 
جه�ود الع�راق عل�ى المس�توى الدولي 
لمقاضاة الدول والكيانات واألش�خاص 

ووس�ائل االعام م�ن المتورطين بدعم 
تنظي�م “داع�ش” عل�ى وف�ق ق�رارات 
مجلس االمن الدولي 2071 و 2178 لعام 
2014 و2199 لعام 2015، وفقاً لامانة 
العامة لمجلس الوزراء العراقي. وش�دد 
المؤتمر على ضرورة دعم جهود العراق 

اليجاد صيغة تفاه�م مع إدارات مواقع 
التواصل االجتماعي تس�مح له بالتحكم 
في المواق�ع التي ت�رّوج وتدعم ارهاب 
“داع�ش”، إضاف�ة ال�ى عق�د المؤتم�ر 
الثالث ف�ي العراق، عل�ى ان تقوم لجنة 
مش�تركة من التحالف الدولي والجانب 

ف�ي  له.وش�ارك  بالتهيئ�ة  العراق�ي 
المؤتمر الذي نظمته مستش�ارية األمن 
الوطني بالتع�اون مع الخلي�ة الوطنية 
للعمليات النفسية وقوات التحالف، عدد 
من كب�ار الضباط والقادة ف�ي وزارتي 
مكافح�ة  وجه�از  والداخلي�ة  الدف�اع 
اإلرهاب والعمليات المش�تركة، إضافة 
إلى مش�اركة أكثر من 20 دولة من دول 
التحالف الدولي.وبحث المؤتمر عدًدا من 
البحوث والدراس�ات الخاص�ة بالتعاون 
األمني�ة  المؤسس�ات  بي�ن  المش�ترك 
والعسكرية العراقية ودول التحالف في 
الحرب على “داع�ش”، ومواجهة خطر 
استخدامه لمواقع التواصل االجتماعي، 
إضافة إلى مناقش�ة التعاون الدولي في 
مواجهة الماكن�ة اإلعامية لداعش من 
خال اإلعام الحكومي. كما ناقش دور 
اإلعاِم الوطني والمؤسس�ات كافة في 
مواجهة الشائعات التي ترّوجها الماكنة 

االعامية لداعش االرهابي.

      بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد رئيس الجمهورية ف�ؤاد معصوم، 
أمس االحد، عل�ى اهمية التقارب بين الدول 
العربي�ة وتمتين العاقات فيما بينها، ولفت 
ال�ى س�عي بغ�داد الحتض�ان المؤتم�رات 
االس�امية والبرلمانية، في حين اكد رئيس 
البرلمان العربي احمد الجروان دعم الشعوب 

العربية للعراق في حربه ضد االرهاب.
لرئي�س  االعام�ي  المكت�ب  وق�ال 
الجمهوري�ة، ف�ي بي�ان تلقت “المس�تقبل 
العراقي” نسخة منه، إن “رئيس الجمهورية 
ف�ؤاد معص�وم، اس�تقبل اليوم، ف�ي قصر 
الس�ام ببغداد رئيس البرلمان العربي أحمد 

بن محمد الجروان”.
وش�دد معص�وم، بحس�ب البي�ان، على 
“أهمية الجهود المبذولة على طريق التقارب 
بين ال�دول العربية وض�روة وجود عاقات 
متميزة بينها والت�ي تعد مصدر قوة للعراق 
والدول العربية في الوقت ذاته، الس�يما في 

ظل التحديات التي يواجهها العالم العربي”، 
مؤك�داً “س�عي الع�راق الحثي�ث لتوس�يع 

وتطوير عاقاته مع الدول العربية”.
ولفت معصوم، الى “أهمية التواصل بين 
الدول العربية واإلس�امية من خال الحوار 
والمؤتمرات والمنتدي�ات وما له من أهمية 
في تعزيز أواصر العاقات بين هذه الدول”، 
مشيراً إلى “سعي بغداد الحتضان مؤتمرات 
للبرلمانات العربية االس�امية، لتكون نواة 
لتقري�ب وجه�ات النظر بين ال�دول العربية 

واإلسامية”.
م�ن جهته، أك�د الجروان، عل�ى “أهمية 
دور الع�راق ف�ي العم�ل العربي المش�ترك 
ومس�اهماته المباش�رة ف�ي صن�ع القرار 
العرب�ي، وتفاعل�ه المس�تمر م�ع األحداث 
العربية، فضا عن مواقفه المشهود لها في 
دع�م القضاي�ا العربية المصيرية”، مش�يداً 
ب�”التضحيات الكبيرة التي يقدمها الش�عب 
العراقي في س�بيل حريته وترسيخ وحدته 

الوطنية”.

بعد الكوليا.. النكاف ينترش بمدارس بغداد 

احلكم بالسجن »الشديد غيابيًا« بحق مدير عام مرصف الرافدين السابق

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مجل�س محافظة بغ�داد، أمس االحد، 
تقدي�م طلب لمديري�ات التربي�ة بتحديد اجازة 
رس�مية اجباري�ة للطلب�ة المصابي�ن بم�رض 

“النكاف” في عدد من مدارس العاصمة.
وقال�ت عض�و لجن�ة التربي�ة ف�ي مجلس 
“مجل�س  ان  الع�زاوي  غ�روب  المحافظ�ة، 
محافظة بغ�داد َبَع�َث كتابا رس�ميا لمديريات 
تربية الكرخ الثالثة والرصافة الثانية في بغداد، 
يقضي بضرورة تحديد اج�ازة اجبارية للطلبة 
المصابين بمرض النكاف”، الذي تفشى مؤخرا 
ف�ي ع�دد م�ن مناط�ق العاصمة.وأضاف�ت ان 

“االجازة االجبارية تتراوح بين 15_17 يوم، لما 
يحمله هذا المرض من اث�ار فتاكة باألطفال”، 
مبينًة ان “ارسال الكتاب لهذه الدوائر جاء على 
خلفية التفش�ي الكبي�ر للمرض ف�ي المناطق 

الواقعة ضمن مسؤولياتها”.
م�رض النكاف: هو مرض فيروس�ي تلوثي 
ومع�د, قد يس�بب انتفاخا واوجاع�ا في الغدد 
اللعابية )Salivary glands(, وخاصة في الغدد 
النكفي�ة )Parotid glands(, الموج�ودة بي�ن 
االذن والف�ك، حيث ينتش�ر عن طريق الس�عال 
والعط�اس، وعند اقتس�ام الطعام أو الش�راب 
مع شخص مصاب بالتلوث.ويصيب “النكاف” 

األطفال من 2 - 12 سنة.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مكتب المفت�ش العام لوزارة 
المالي�ة، أم�س االح�د، ان المحكم�ة 
المختص�ة بقضاي�ا النزاه�ة اصدرت 
حكم�ا غيابي�ا بالحبس الش�ديد لمدة 
سنتين بحق المستش�ار المالي لوزير 
المالي�ة الس�ابق مدي�ر ع�ام مصرف 

الرافدين. وقال المكتب في بيان تلقت 
“المس�تقبل العراقي” نس�خة منه ان 
“المحكمة المختص�ة بقضايا النزاهة 
اصدرت حكما غيابيا بالحبس الش�ديد 
لمدة س�نتين بحق المستش�ار المالي 
لوزير المالية السابق مدير عام مصرف 

الرافدين ويدعى )ض . ح . ف(”.
واض�اف المكتب ان “ذلك جاء على 

خلفي�ة التحقيق�ات االداري�ة الجارية 
ف�ي مكت�ب المفت�ش الع�ام ل�وزارة 
المالي�ة بخص�وص مخالف�ات الموما 
اليه الحاصل�ة في عقد تجهيز مصرف 
الرافدين في ش�راء كامرات مراقبة”، 
مشيرا الى ان “شراء تلك الكاميرات تم 
بأس�لوب العطاء الواحد وعدم اللجوء 
ال�ى اس�لوب المناقص�ات، فضا عن 

ارتف�اع اس�عار المواد مقارنة بس�عر 
السوق”.

واظه�ر التقرير الس�نوي لمنظمة 
الشفافية الدولية أن العراق والسودان 
وبورم�ا احتل�وا المرتب�ة الثالث�ة من 
حيث الفس�اد ف�ي العالم، فيم�ا احتل 
الصوم�ال المرتبة األول�ى في التقرير 
تبعته أفغانستان، وأش�ار التقرير إلى 

أن ال�دول التي تش�هد نزاع�ات داخلية 
تعيش حالة فس�اد بعيداً من أي رقابة، 
وزي�ادة ف�ي نه�ب ثروات�ه الطبيعية، 
وانعدام األمن والقانون، في حين كان 
أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية 
الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي 
وبورما احتلوا المراكز األولى من بين 

أكثر الدول فساداً في العالم.
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، عن إطالق إعانة الحماية االجتماعية 
الكثر من )42( ألف مس�تفيدة ممن حدثن بياناتهن في الدوائر والوحدات التابعة 
لل�وزارة. وقال�ت مدير عام دائ�رة الحماية االجتماعية س�وريا عب�د الكاظم، إن 
“الدائرة تواصل تحديث بيانات المستفيدات ممن تم ايقاف االعانة عنهن احترازيا 
، مش�يرة الى ان الدائ�رة اكملت معامالت النس�اء اللواتي حدث�ن بياناتهم البالغ 

عددهن )42( ألف مستفيدة وتم إطالق اإلعانة االجتماعية لهن”.
وأضاف�ت أن “الدائرة مس�تمرة ف�ي تزويد الباحثي�ن االجتماعيي�ن بعناوين 
النس�اء اللواتي حدثن بياناتهن بغية اتمام عملية المس�ح الميداني لهن في بغداد 
والمحافظ�ات”، الفتة إل�ى أن “عدد النس�اء اللواتي زارهن الباح�ث االجتماعي 
بلغ اكثر من )85( ألف مس�تفيدة في بغداد، في حين ان عدد النس�اء المشموالت 

باعانة الحماية االجتماعية في بغداد يقارب ال� )125( ألف مستفيدة”.

العمل تطلق إعانة احلامية االجتامعية ألكثر من 42 ألف مستفيدة

      المستقبل العراقي / خاص

كشفت مصادر مقربة من 
المحظ�ور, عن  البع�ث  حزب 
وج�ود مباحثات بي�ن القيادة 
القطرية للحزب إلعادة الحزب 
إلى الواجهة السياس�ية وأخذ 
دوره في األحداث، مشيراً إلى 
أن تل�ك المباحثات والحوارات 

تتم ب�«رعاية خليجية«.
واش�نطن على عل�م بهذه 
تتاب�ع  وه�ي  المباحث�ات، 
خطواته�ا م�ن خ�الل س�فير 
إحدى ال�دول, الذي التقى أحد 
المباحثات,  المش�اركين ف�ي 

بحسب التسريبات.
لتقب�ل  التح�رك   ويه�دف 
البعثيين في العملية السياسية 
العراقي�ة بع�د أن يت�م إلغ�اء 
والعدال�ة  المس�اءلة  قان�ون 
والس�ماح  البعث(،  )اجتث�اث 
للح�زب باإلع�الن عن نفس�ه 
بع�د تنفيذ قانون األحزاب في 

العراق.
إن  المص�ادر،  وقال�ت 
»قي�ادات وأعضاء ف�ي حزب 
البعث العراقي كانوا يناصرون 
ويدعم�ون تنظي�م داعش قد 
انس�حبوا م�ن التنظي�م، كما 
انس�حب العدي�د م�ن ضب�اط 
الجي�ش العراق�ي، وأن هن�اك 
اتفاقات تجرى الس�تضافتهم 
خ�الل  عربي�ة  ف�ي عاصم�ة 

الفترة القلية المقبلة«.
وأضافت أن »قيادة الحزب، 
جن�اح المجرم ع�زة الدوري، 
أج�رت مباحثات به�ذا الصدد 
م�ع دول عربية«، مش�يرا إلى 

تتط�رق  ل�م  »المباحث�ات  أن 
حاليا لمن ستؤول إليه القيادة 
العلي�ا(  )القي�ادة  القومي�ة 

للحزب«.
وتاب�ع أن »المباحثات تتم 
بصورة س�رية للغاية، وتحت 
رعاي�ة خليجي�ة، بحي�ث يتم 

تقب�ل البعثيي�ن ف�ي العملي�ة 
السياس�ية العراقي�ة بع�د أن 
إلغاء قان�ون المس�اءلة  يت�م 
والعدالة )اجتثاث البع����ث(، 
والس�ماح للح�زب باإلع�الن 
عن نفس�ه بعد تنفي�ذ قانون 

األحزاب في العراق«.

 وعما إذا كان سيتم ترشيح 
ل�«البع�ث«  زعيم�ا  ال�دوري 
المص�ادر  بين�ت  الفاش�ي، 
»ال�دوري  ان  المتطابق�ة, 
يعان�ي م�ن مش�اكل صحية، 
وأن�ه ال يرش�ح نفس�ه له�ذا 
المنص�ب«، كم�ا ألمح�ت إلى 

وجود مباحث�ات لعودة جناح  
المجرم محمد يونس األحمد، 
عض�و قيادة قطر العراق الذي 

انشق عن الدوري بعد 2003.
وأوضح�ت أن »المباحثات 
جرت ف�ي مناط�ق معينة من 
العراق وبصورة س�رية تامة، 

كما جرت بعض اللقاءات غير 
الرسمية والمحدودة في قطر 

واألردن ولبنان.
 وبحس�ب المص�ادر, فان 
»ش�خصيات سياسية عراقية 
غي�ر مش�اركة ف�ي الحكومة 
ش�اركت وعل�ى علم بمس�ار 

النقاش�ات التي تح�رز تقدما 
بطئه�ا«،  م�ن  الرغ�م  عل�ى 
منوهة  إلى أن »واشنطن على 
علم به�ذه المباحث�ات، وهي 
تتاب�ع خطواته�ا م�ن خ�الل 
س�فير إحدى دول المعس�كر 
ال�ذي  الس�ابق  االش�تراكي 

التق�ى أح�د المش�اركين في 
المباحث�ات، وقد س�ربنا لهم 
بع�ض المعلوم�ات المعروفة 

أصال من قبل األمريكان«.
المص�ادر,  لتل�ك  ووفق�اً 
»هن�اك ضباط�ا س�ابقين في 
الجي�ش العراقي ق�د انضموا 
بش�كل أو بآخ�ر إل�ى تنظي�م 
إل�ى  ع�ادوا  لكنه�م  داع�ش، 

صفوف الحزب«.
ويح�اول الح�زب المقبور 
وبذريع�ة المخاط�ر المحدقة 
الع�راق عب�ر االس�تفادة م�ن 
»األزمة« المفتعلة, العودة إلى 
الواجهة السياسية مرة أخرى, 
لك�ن جمي�ع ه�ذه الترتيبات 
»والطبخ�ات« تت�م في الغرف 
المظلم�ة, وتقف وراءها دول 
الخلي�ج المعروف�ة بمواقفها 
السياس�ية  للعملية  المناوئ�ة 

بالعراق.
وبهذا الِشأن, أقرت مصادر 
دبلوماس�ية عراقي�ة بوج�ود 
ل�«تس�ويق  خبي�ث  مخط�ط 
البع�ث« م�رة أخرى, مش�يرة 
إل�ى أن دوالً خليجي�ة تتحرك 
حالياً إلقناع روس�يا ب�«رفع 
المفروض  السياسي  الحظر« 
وش�ارت  البعثيي�ن.  عل�ى 
»قط�ر  أن  إل�ى  المص�ادر 
واإلمارات والس�عودية, وبعد 
أن تلقوا )تطمينات( أمريكية, 
روس�يا,  إلغ�راء  تحرك�وا 
كبي�رة,  تس�ليح  بصفق�ات 
لتغيي�ر مواقفه�ا م�ن العراق 
ف�ي  السياس�ية,  والعملي�ة 
مس�عى لضم موسكو للجبهة 

المناوئة لسياسة بغداد«.  

سفير أميركي يتابع »مخططات« عقد اجتماع لـ »الحزب« في السعودية

البرلمان للحكومة: نريد تقريرًا »مفصال« عن »حادثة الفلوجة«

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

طال�ب عض�و هيئ�ة رئاس�ة مجل�س 
النواب، همام حمودي، أمس األحد، القائد 
الع�ام للق�وات المس�لحة حي�در العبادي 
بتقدي�م تقري�ر مفصل ع�ن حادثة قصف 
الق�وات العراقية بالقرب من الفلوجة من 

قبل طيران التحالف الدولي.
وتأتي المطالبة منسجمة مع  الموقف 
الشعبي والسياسي الرافض لهذا التجاوز, 
في الوقت الذي يلمح به الحش�د الش�عبي 
إل�ى أن الضرب�ة الجوي�ة متعم�دة, وهي 
»ان�ذار« أمريك�ي عن أي تحرك عس�كري  

لتحرير الفلوجة دون علم واشنطن.      
ودع�ا حم�ودي، ف�ي بي�ان صحف�ي، 
العبادي إلطالع ممثلي الش�عب إلس�باب 
الحادث الخطير والس�عي الجاد لمحاسبة 
المقصري�ن، فض�اًل ع�ن تعوي�ض عوائل 

الشهداء بالسرعة الممكنة.
وش�دد النائ�ب االول لرئي�س المجلس 
عل�ى ضرورة اخ�ذ التدابي�ر الالزمة لمنع 
تكرار هذه الحوادث المآساوية والحرص 
على سالمة القوات األمنية العراقية بكافة 

تشكيالتها وأصنافها.
عل�ى  بمحاول�ة  الحكوم�ة  واتهم�ت 
تس�ويف »الحادثة«,والتعامل معها “وفق 
سياسة النعامة”, بحس�ب تعبري رئيسة 
حرك�ة إرادة حنان الفت�الوي أمس األول 

السبت.
وطالبت الفتالوي ب�ان “يقدم الجانب 
األمريكي اعتذاراً رس�مياً للعراق ولعوائل 
الش�هداء والجرحى وان يق�وم بتعويض 
عوائلهم تعويضاً عادالً وان يتبنى معالجة 
الجرح�ى كما ويج�ب محاس�بة المقصر 

والمتسبب بهذا الفعل”.

وقال�ت الفت�الوي “كان مفت�رض أن 
تقوم حكومتنا بإص�دار بيان توضيح في 
نفس اللحظة لكن لألس�ف تم التعامل مع 

قضية تخص دماء عراقية«.
من جانب أخر, ال يستبعد النائب محمد 
ناج�ي، عضو كتلة ب�در النيابية، أن يكون 
الح�ادث »رس�الة تحذي�ر«، مؤك�داً »إنها 

ليس�ت المرة األولى التي تتكرر فيها هذه 
األخطاء األميركية«.

وقال ناج�ي إن »العمليات العس�كرية 
العراق�ي ف�ي جن�وب  األخي�رة للجي�ش 
الفلوج�ة كان�ت بغط�اء ج�وي أميركي، 
والطائ�رات قصفت اإلرهابيي�ن ثم عادت 

لتضرب قواتنا«.

وراى النائ�ب والقيادي في الحش�د أن 
»الحادث يكش�ف خط�ورة خوض معارك 
بغط�اء أميركي وه�و أمر لطالم�ا حذرنا 

منه«.
وتابع ناجي، الذي كان الى وقت قريب 
يش�رف على قوات بدر ف�ي قاطع جنوب 
الفلوج�ة، »كن�ا عل�ى ح�ق حي�ن رفضنا 

الغطاء األميركي في معاركنا ضد داعش«.
وكان الحش�د الش�عبي رف�ض، في وقت 
مبك�ر من بداية العمليات بتكريت واألنبار 
قبل أن يستبعد من األخيرة بقرار أميركي 
في تموز الماضي، مواجهة داعش بغطاء 

أميركي، خوفاً من »عمليات انتقامية«.
وفي رد استفزازي, اعتبر وزير الدفاع 

األمريكي أش�تون كارتر، ان مقتل الجنود 
العراقيين بغارة جوي�ة من قبل الطائرات 
الطرف�ان  يتحمل�ه  خط�أ  األمريكي�ة، 

األمريكي والعراقي.
وقال أشتون كارتر أنه ورئيس الوزراء 
حي�در العبادي يتأس�فان لمقت�ل الجنود، 
مش�يرا إل�ى أن تحقيق�ا س�يفتح في هذا 
الغ�رض، مؤك�دا أس�فه لمقت�ل الجن�ود 
بالرغم من اتخاذ أعل�ى درجات االحتياط 
لتجنب مثل هذه الحوادث وااللتزام بأعلى 

درجات الحذر.
وقالت واش�نطن إنها تج�ري تحقيقا 
ف�ي أول حالة مؤكدة لني�ران صديقة منذ 
أن ب�دأ التحالف بقي�ادة الواليات المتحدة 

قصفه لتنظيم داعش في العراق.
وقب�ل يومي�ن, ق�دم كارت�ر، تعازي�ه 
لرئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي لفقدان 
مقاتلين عراقيين بقصف لطيران التحالف 
الدولي ب�«الخطأ« جنوب مدينة الفلوجة، 
فيم�ا دع�ا العب�ادي التحال�ف الدولي الى 
توخ�ي أقصى وس�ائل الدق�ة لتجنب مثل 

هذه الحادثة التي وصفها ب�«المؤلمة«.
وكان�ت خلية اإلع�الم الحرب�ي أعلنت 
عن تعرض قوة عس�كرية عراقية لقصف 
م�ن طي�ران التحالف الدول�ي »عن طريق 
الخط�أ«، مبينة أن القوة تقدمت بس�رعة 
نح�و تنظيم »داعش« واش�تبكت معه من 
مسافة قريبة األمر الذي تعذر معه التمييز 

بين الطرفين من الجو.
وبعدها بي�وم واحد, أعلن وزير الدفاع 
خالد العبيدي، عن تش�كيل لجنة للتحقيق 
بحادث�ة قص�ف التحال�ف الدول�ي لقوات 
عراقية ق�رب مدينة الفلوجة، فيما اكد ان 
القصف اس�فر عن مقتل تسعة جنود من 

الجيش العراقي بينهم ضابط.

واشنطن »هتون« من القصف األمريكي للجنود العراقيني.. واحلشد حيذر من »عملية« أكرب

دول اخلليـج حتـاول رشـوة روسيـا بـ »صفقـات سـالح«
 إلعادة »البعث« الفايش إىل السلطة

ميليشيات ايزيدية ختطط لالنتقام من سكان املوصل عىل طريقة »داعش«
       بغداد / المستقبل العراقي

متشددو تنظيم »داعش« الذين اقتحموا 
بل�دة س�نجار الع�ام الماض�ي اس�تهدفوا 
االيزيديي�ن الس�اكنين هن�اك، فض�ال ع�ن 
ممارسة القتل وإجبار النساء على العبودية 
الجنسية. لكن بعد تحرير مناطقهم على يد 
قوات كردية بمس�اعدة امريكية ومشاركة 
لفصائ�ل مس�لحة ايزيدية تش�كلت تباعاً، 
يش�عر المجتم�ع الس�ني هن�اك بالخ�وف 
المتمثل باحتمالية حصول اعمال انتقامية 

على يد تلك الفصائل االيزدية.
بعد استعادة بلدة سنجار على يد القوات 
الكردية التي تدعمه�ا الطائرات االمريكية، 
اش�ارت تقارير واس�عة الى تع�رض بيوت 
المدنيي�ن المس�لمين ال�ى اعم�ال تخري�ب 
ونه�ب وس�رقة، فاالهالي يش�عرون هذه 

االيام باحتمالية وقوع اعمال انتقامية.
عام�ر عي�د، مس�لم مولود في س�نجار 

يعيش الي�وم في مخي�ٍم للنازحين يقول، » 
المجتمع الدولي أن الس�نة مع داعش وضد 
االيزيديي�ن، ولك�ن الواقع نح�ن هربنا مع 
االيزيديين ووضعنا نفس اوضاعهم، فليس 

هناك من سبٍب لهم لنهب بيوتنا«.
على مدى عام كامل، عاش هاشم البالغ 
م�ن العم�ر )٤٢ عاماً( الجئاً على مش�ارف 
عاصم�ة اقلي�م كردس�تان، ال�ذي اك�د انه 
يخشى الميليشيات االيزيدية بقدر مسلحي 

داعش.
الق�وى  ان  عل�ى  دلي�ل  اي  يوج�د  وال 
الكردي�ة االيزيدي�ة ارتكبوا جرائ�م بحجم 
الجرائم التي قامت بها الجماعة المتش�ددة 
المعروفة باس�م داعش من قتل االالف من 

االيزيديين في سنجار.
ولطالم�ا كان مس�لحو داع�ش اعتبروا 
الديانة االيزيدية عبدة الش�يطان ووثنيين، 
ولقد اع�رب مكتب االم�م المتحدة لحقوق 
االنسان عن قلقه ازاء التقارير التي تتحدث 

عن انته�اك الجماعات المس�لحة االيزيدية 
للع�رب الس�نة ف�ي مناط�ق تح�ررت م�ن 

مسلحي داعش.
وتشير تقارير الى ان »ميليشيات كردية 
ايزيدية نهبت ودمرت ممتلكات المجتمعات 
الس�نية، فضالً عن قيامه�م بعمليات اخالء 
قس�ري واختط�اف واحتجاز غي�ر قانوني 
وفي بعض الحاالت القتل يأتي خارج نطاق 
القض�اء«، وفق�اً للمنظم�ة الت�ي تتخذ من 

العاصمة جنيف مقراً لها.
وف�ي كانون الثاني من الع�ام الماضي، 
قالت منظمة العفو الدولية ان »21 شخصا 
م�ن الس�كان قتل�وا وُخطفوا وت�م إحراق 
منازلهم من قبل الميليش�يات االيزيدية في 
الق�رى العربية قرب س�نجار، ف�ي هجوم 

انتقامي على ما يبدو«.
المس�ؤولون األك�راد وااليزيدي�ون في 
س�نجار، اعترفوا بنهب وس�لب الممتلكات 
العربية الس�نية ف�ي اعق�اب المعركة ضد 

مس�لحي داع�ش، ويب�رر المس�ؤولون ان 
هذه الممتلكات كان�ت ممتلكاتهم القديمة 

واستعادوها اآلن.
الش�يخ ش�امو، عضو برلمان في اقليم 
كردس�تان يق�ول »هذه االم�ور تحدث كل 
مرة حينما يكون غياب للس�لطة والس�يما 
بعد تحرير المناطق«. في حين يقول خادي 
بوزان�ي، ممثل الديان�ة االيزيدية في وزارة 
االوق�اف الكردي�ة، ان »مدنيي�ن قتل�وا في 
االيام االول�ى من تحري�ر المدينة بعد نهب 

وسلب ممتلكاتهم وحرقها«.
ويرى شامو إيدو، قائد ميليشيا ايزيدية 
ف�ي س�نجار، ان »الس�كان المس�لمين من 
المدين�ة الذين ل�م يتعاونوا م�ع داعش هم 
موضع ترحيب والعودة الى بيوتهم«. بينما 
يصر على ان »العديد من العائالت المسلمة 
قد س�اعدت داعش«، مؤكداً بالقول »اولئك 
المس�لمون الذي�ن ارتكب�وا اي خطأ ينبغي 

معاقبتهم«.

»سنة« المحافظة النازحين يخشون العودة إلى منازلهم



خوف في إسرائيل من رد حزب الله

استشهد عميد األس�رى المحررين سمير 
القنطار وعدد من المواطنين الس�وريين  في 
غارٍة إس�رائيلية اس�تهدفت مبنى سكنّياً كان 
بداخله ف�ي حّي الحمصي ف�ي جرمانا بريف 

دمشق.
ونع�ى “ح�زب الل�ه” القنط�ار، وقال في 
بيان “عند الساعة العاشرة والربع من مساء 
يوم السبت، أغارت طائرات العدو الصهيوني 
على مبنى س�كني في مدينة جرمانا في ريف 
دمش�ق، ما أدى إلى استش�هاد عميد األسرى 
اللبنانيين في الس�جون اإلس�رائيلية األس�ير 
س�مير  والمجاه�د  المق�اوم  األخ  المح�رر 

القنطار وعدد من المواطنين السوريين”.
كما نعى بس�ام القنطار، ش�قيق الشهيد، 
أخاه على موقع التواصل االجتماعي “تويتر” 
قائ�ًا “بع�زة وإب�اء ننع�ى استش�هاد القائد 
المجاهد س�مير القنطار ولنا فخر انضمامنا 
ال�ى قافلة عوائل الش�هداء بع�د 30 عاماً من 

الصبر في قافلة عوائل األسر”.
وذك�رت مواق�ع موالية للّنظام الس�وري 
أشارت إلى أّن خمس قذائف صاروخية ناجمة 
عن غارة إسرائيلية على األرجح، سقطت على 
المبن�ى م�ا أّدى إلى مقت�ل مواطنين وإصابة 
12 آخرين، إضافة إلى انهيار المبنى الس�كني 
بالكامل، مع ترجيح ارتفاع عدد الضحايا في 

ظل استمرار رفع األنقاض”.
ونعى ناش�طون سوريون عبر صفحاتهم 
على “فيسبوك”، فرحان عصام شعان، وهو 
أحد القادة الميدانيي�ن ل�”المقاومة الوطنية 
اللجن�ة  وعض�و  الج�والن”  ف�ي  الس�ورية 

التنفيذية لاتحاد الرياضي بريف دمشق.
وكان “حزب الله” قد تمكن في الس�ادس 
عش�ر م�ن تم�وز الع�ام 2008، م�ن تحري�ر 
القنط�ار باإلضاف�ة إل�ى أربعة من األس�رى 
اللبنانيين في الس�جون اإلسرائيلية هم ماهر 

كوران�ي، حس�ين س�ليمان، خض�ر زي�دان، 
ومحمد س�رور، وذلك خال عملية تبادل غير 

مباشرة، سلم الحزب خالها جثتي الجنديين 
اإلسرائيليين مارك ريغيف وايهود غولد فاسر 

اللذين أسرهما خال عملية “الوعد الصادق” 
في 12 تم�وز العام 2006، إلى اللجنة الدولية 

للصلي�ب األحم�ر عن�د نقط�ة رأس الناقورة 
الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وفي أول التصاريح لمسؤولين إسرائيليين 
تعقيب�اً عل�ى عملي�ة االغتي�ال، ق�ال عض�و 
الكنيس�ت اإلس�رائيلي عن حزب “المعس�كر 
الصهيون�ي” إيال ب�ن رؤوفين، إن إس�رائيل 
تس�تعد لرد فع�ل “حزب الل�ه” عل�ى اغتيال 
القنطار، مؤكداً أن “المس�ؤولين في الجيش 
الج�و  وس�اح  واالس�تخبارات  اإلس�رائيلي 
وآخرين يس�تحقون كل المدي�ح بعد تصفية 

سمير القنطار”.
وأضاف بن رؤوفين “ال شك في أن الجيش 
اإلس�رائيلي يس�تعد لرد فع�ل محتمل، وعلى 
األرج�ح أن رد فعل كهذا، إذا حدث، س�يكون 
مدروس�ا ولي�س من أج�ل إش�عال المنطقة 

بحرب شاملة”.
إلى ذلك، أعربت وزيرة العدل اإلس�رائيلية 
أيليت شيكدا عن “سعادتها لمقتل القنطار”.

ونقل�ت وكالة “س�ما” الفلس�طينية، أنه 
فور ش�يوع خبر استش�هاد القنط�ار، تعالت 
في إس�رائيل أصوات تعبر عن الفرح. ونقلت 
عن وزير اإلسكان اإلس�رائيلي والضابط في 
االحتي�اط برتب�ة لواء ف�ي جي�ش االحتال، 
العام�ة  ل�”اإلذاع�ة  قول�ه  ي�وءاف غاالن�ت 
اإلس�رائيلية” “ال أنفي وال أؤكد” أن إسرائيل 
ش�نت الغارة واغتالت القنطار، وأن “حقيقة 
أن القنط�ار لم يع�د على قيد الحي�اة هو أمر 

جيد”.
 بدوره، بارك وزير الخارجية اإلس�رائيلي 
السابق، رئيس حزب إسرائيل بيتانو)اليمين(، 
أفج�دور ليبرم�ان، ف�ي تصريح�اٍت نقلته�ا 
صحيف�ة معاريف، “عملية االغتيال”، واصفا 
القنط�ار بالش�خصية الت�ي “واصل�ت من�ذ 
س�نوات الجهد للم�س باألمن اإلس�رائيلي”، 
ونافي�اً أّن لدي�ه معرف�ة بالجه�ة التي نفذت 
اإلس�رائيلية،  المعارضة  الهجوم.وقال زعيم 
رئيس العمل )اليس�ار( إس�حاق هوتس�وغ، 
م�ن جهته، إّن “قتل القنط�ار عدالة تاريخية، 

والمنطقة أكثر أمنا بمقتله”.

عميد األرسى اللبنانيني شهيدا
   بغداد / المستقبل العراقي

»داعش«  عقیدة   :BBC
مرتبطة بـ »الوهابیة«

   بغداد / المستقبل العراقي

ع�ن   BBC قن�اة  موق�ع  نق�ل 
البروفيس�ور برنارد هي�كل، مدير 
معه�د دراس�ات الش�رق األوس�ط 
أفريقي�ا، ف�ي  المعاص�ر وش�مال 
أن  قول�ه  برينس�تون،  جامع�ة 
تأت�ي م�ن  الدول�ة  “جذورتنظي�م 
السلفية الجهادية، وهي تيار ديني 
قدي�م ج�دا ف�ي اإلس�ام، ويلتزم 
تمام�ا بحرفية النص�وص. ويكون 
اتب�اع هذا المذهب متش�ددون جدا 
ويدينون المس�لمين اآلخرين الذين 
ال يشاركونهم الرأي. وهذا هو سبب 
قس�وتهم في اعم�ال العنف، ألنهم 
يس�تطيعون تبري�ر هذه القس�وة 
دينيا.”واض�اف هيكل “كان محمد 
ب�ن عبدالوهاب من معتنقي التراث 
الس�لفي. لق�د كان مصلح�ا ديني�ا 
في أراضي ش�به الجزيرة العربية، 
واستطاع إنشاء حركة دينية انتهت 
بإنش�اء الدولة الس�عودية”.وتابع 
“رأى بن عبدالوهاب أن المس�لمين 
انحرف�وا ع�ن الرس�الة الصحيحة 
لإلسام، وانخرطوا في ممارسات 
وب�دأ  الصحيح�ة،  العقي�دة  ض�د 
الكثي�ر من رج�ال الدين في عصره 
ف�ي كتابة أطروحات ض�د أفكاره، 
معتبرين أنه لم يتعلم بالقدر الكافي 
لكي يعل�م غيره”.وأوض�ح، “وفي 
النهاي�ة اس�تطاع ب�ن عبدالوهاب 
االتصال بزعيم عائلة آل سعود عام 
1744، وكان له�ذا التحالف بينهما 
واعتق�د  ومس�تمرة.  قوي�ة  آث�ار 
عبدالوه�اب أن هناك ص�ورة نقية 
من االس�ام، إذا عاد الشخص إليها 
سيضمن ذلك له النجاة في اآلخرة، 
ولكن ف�ي الحياة الدني�ا أيضا فإن 
الل�ه س�يعطيه كل م�ا وع�ده به”.

“الدولة  البروفسور هيكل  وأضاف 
الس�عودية األول�ى، التي تأسس�ت 
على ه�ذه العقي�دة الوهابية، بدت 
النج�اح  بس�بب  رس�الته  تؤك�د 
السياسي والعسكري، الذي حققته 
خال القرنين 18 و19، وسيطرتها 
عب�ره عل�ى معظ�م ش�به الجزيرة 
العربية. وبمجرد سقوط أي مدينة 
ف�ي قبض�ة الدولة الس�عودية كان 
محمد ب�ن عبدالوه�اب يعين فيها 
خطباء، يعلمون الناس منهجه في 
العقيدة. وكتب بن عبدالوهاب عددا 
م�ن الكتب القصي�رة التي اصبحت 
وه�ي   – مذهب�ه  لتعلي�م  اساس�ا 
الكتب ذاتها التي تستخدمها داعش 
اليوم.”وتاب�ع قائ�ا “لك�ن تنظيم 
الدول�ة ي�رى أن الدولة الس�عودية 
انحرفت ع�ن المعتقدات الصحيحة 
وأنه�م  عبدالوه�اب،  ب�ن  لمحم�د 
ه�م الممثلون الحقيقي�ون للدعوة 

السلفية أو الوهابية”.

طالبان ترفض مبايعة »البغدادي« بسبب بربريته

أملانیا هتدد بإجراء قانوين ضد دول االحتاد الرافضة 
الستقبال الالجئني

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت جماعة “طالبان باكس�تان” رفضها 
مبايع�ة زعي�م جماع�ة “داع�ش” اإلرهابي�ة 
المدع�و أبوبك�ر البغ�دادي، وفيم�ا أكدت عدم 
اعتباره “خليفة إس�اميا”، اس�تنكرت بربرية 
ه�ذه الجماعة وقت�ل األبرياء.و قال�ت طالبان 
باكستان، في بيان أوردته رويترز، إن “البغدادي 
لي�س خليفة، إذ ان الخليفة في اإلس�ام يعني 
حكم العالم اإلس�امي برمت�ه، بينما البغدادي 

ال يمتل�ك ه�ذه الس�لطة، وإنم�ا يحك�م أراض 
محددة وعددا معين�ا من الناس”.واعتبرت، أن 
“البغدادي ليس خليفة إساميا، ألن اختياره ال 
يتطابق مع القوانين اإلسامية”.كما استنكرت 
طالبان باكستان في تصريحاتها بربرية حكم 
“داع�ش”، قائل�ة، “ليس�ت خاف�ة البغ�دادي 
إس�امية ألن الخافة الحقيقية تضمن العدالة 
الواقعي�ة، في حين يقوم في�ه رجال البغدادي 
بقتل العديد من )المجاهدين األبرياء( التابعين 
لجماع�ات أخرى” حس�ب ما جاء ف�ي البيان.

وتأت�ي ه�ذه التصريح�ات لطالبان باكس�تان 
عقب رفض طالب�ان أفغانس�تان، من جهتها، 
مبايع�ة زعي�م “داع�ش”، وق�د بعثت رس�الة 
للبغدادي طالبته فيها بإنه�اء تجنيد “داعش” 
طالب�ان  جماع�ة  أفغانس�تان.وُتعتبر  ف�ي 
باكس�تان، من المجموعات المس�لحة األش�د 
تطرفا، التي تنتش�ر في مناطق قبلية بش�مال 
غربي باكس�تان، وقامت بتنفيذ العش�رات من 
الهجم�ات اإلرهابية، إال أنه�ا رفضت أن تبايع 

أبو بكر البغدادي.

   بغداد / المستقبل العراقي

هدد وزي�ر الخارجية األلمان�ي فرانك 
فالتر شتاينماير باتخاذ إجراء قانوني ضد 
دول االتحاد األوروب�ي التي ترفض قبول 
الجئي�ن بموجب برنام�ج الحصص الذي 

وضعه االتحاد.
وق�ال الوزير في مقابل�ة مع صحيفة 
دي�ر ش�بيغل األلمانية “إذا لم يتس�ن حل 
المش�اكل بطرق أخرى، فستحل من خال 

القنوات القانوني�ة المائمة“، مضيفا أن 
أوروبا هي مجتمع قانون.

وأش�ار فران�ك فالت�ر ش�تاينماير في 
س�ياق حديث�ه خصوص�ا إلى س�لوفاكيا 
والمج�ر اللتي�ن حذرت�ا من اتخ�اذ تحرك 
قانوني ضد نظام الحصص المثير للجدل، 
حي�ث قال�ت س�لوفاكيا الش�هر الماضي 
إنها س�ترفع ش�كوى ضد خط�ة االتحاد 
األوروب�ي بتوزي�ع 160 أل�ف الجئ على 

دول االتحاد.

وذك�ر الوزي�ر األمان�ي أن التضام�ن 
األوروبي ال يس�ير في اتجاه واحد، مؤكدا 
أن الذي�ن يرفض�ون اس�تقبال الاجئي�ن 
يج�ب أن يعلموا بماذا يخاط�رون بحدود 

مفتوحة في أوروبا، حسب تصريحاته.
جدي�ر بالذكر أن س�لوفاكيا لم يدخلها 
سوى عدد قليل من الاجئين، حيث اختار 
ع�دد قليل جدا منهم البقاء ف�ي هذا البلد، 
علما أنه بموجب نظام الحصص فإن على 

سلوفاكيا قبول نحو 2300 الجئ.

احلوثیون يقصفون قاعدتني للسعودية يف مأرب وجیزان
   بغداد / المستقبل العراقي

قصفت القوات اليمنية المشتركة، 
العدوان  موقعي�ن عس�كريين لق�وى 
بصاروخي�ن باليس�تيين، ف�ي م�أرب 
اليمني�ة وجي�زان الس�عودية، ما أدى 
إلى مقت�ل وإصابة المئات م�ن الغزاة 

ومرتزقته�م بينهم ضباط س�عوديون 
وإماراتيون وسودانيون ومن جنسيات 

مختلفة.
نق�ا  يمني�ة  مص�ادر  وأف�ادت 
الق�وة  ب�أن  عس�كري،  مص�در  ع�ن 
الصاروخية للجيش واللجان الش�عبية 
اس�تهدفت بصاروخ “قاه�ر1” غرفة 

عملي�ات الغ�زاة ف�ي معس�كر صافر 
شرقي مأرب.

الص�اروخ  أن  المص�در،  وأوض�ح 
أصاب هدفه بدقة عالية، وأن انفجارات 
عنيفة هزت القاعدة العسكرية للقوات 
الغازية.. مش�يرا إلي مص�رع أكثر من 
86 م�ن الغ�زاة والمرتزق�ة كحصيلة 

أولية.
وأكد احتراق ثماني طائرات أباتشي 
وطائرتي�ن من نوع تش�ينوك، وتدمير 
منظوم�ة خاصة بالتحك�م بالطائرات 
ب�دون طي�ار، باإلضاف�ة إل�ى احتراق 
مخازن أسلحة وتدمير عدد من اآلليات 

والمدرعات.

م�ن جان�ب آخ�ر، قصف�ت الق�وة 
الصاروخي�ة للجيش اليمن�ي واللجان 
الغ�زو  لق�وات  تجمع�ا  الش�عبية 
ومرتزقتها في منفذ الطوال الحدودي 
الس�عودية،  جنوب�ي  جي�زان،  ف�ي 

بصاروخ “قاهر1”.
وأش�ار المصدر العس�كري إلى أن 

حصيلة قتل�ى الغ�زاة ومرتزقتهم في 
منفذ الطوال الحدودي السعودي بلغت 
حتى اآلن 90 قتياً و100 جريح بحالة 
خطرة، مضيف�ا أن الطيران المروحي 
يعمل على نقل العشرات من المصابين 
في المنفذ ج�راء العملية النوعية التي 

استهدفتهم.

ظريف: قدراتنا الصاروخیة
غري قابلة للتفاوض

   بغداد / المستقبل العراقي

الخارجي�ة  وزي�ر  اك�د 
االيراني، محمد جواد ظريف، 
الصاروخي�ة  الق�درات  ان 
االيرانية تاتي في اطار الدفاع 
المشروع عن الباد وانها غير 

قابلة للتفاوض.
وج�اء ذل�ك خ�ال مقبلة 
“نيويوركر”  صحيفة  اجرتها 
م�ع وزير الخارجي�ة االيراني 
تح�دث فيه�ا ح�ول مختل�ف 
واالتف�اق  المنطق�ة  قضاي�ا 
مش�روع  وكذل�ك  الن�ووي 
ض�د  االميرك�ي  الكونغ�رس 

ايران.
االختب�ار  وبش�أن 
الصاروخي الذي اجرته ايران 
ف�ي 10 اكتوب�ر، اعتب�ر ه�ذا 
االم�ر حقا دفاعيا مش�روعا، 
واضاف ان هذه الصواريخ لم 
تصم�م للتزود برؤوس نووية 
لذا فانها تاتي في اطار دفاعنا 

المشروع.
واكد ان مسالة الصواريخ 
غير قابلة للتفاوض، الفتا الى 

ان حلفاء اميركا في المنطقة 
يوظف�ون عش�رات المليارات 
من الدوالرات للتس�لح وقال، 
ان المعدات الحربية لدى ايران 
تعادل فقط جزًء من المعدات 
الحربية الموجودة لدى احدى 

هذه الدول بالمنطقة.
وبشأن آفاق عملية السام 
في سوريا قال وزير الخارجية 
االيراني، ان هدفنا هو تسهيل 
الوح�دة والوفاق الوطني بين 
الذين يسعون من  الس�وريين 
اج�ل الح�ل الس�لمي للقضية 
وليس الذين يسعون بواسطة 
عقيدة منحرفة لسوق سوريا 
ال�ى الدمار.وف�ي ال�رد عل�ى 
سؤال بشأن دور الرئيس بشار 
االسد مس�تقبا اكد بان ليس 
من واجبن�ا اتخاذ القرار حول 
دور االف�راد في ه�ذه العملية 
ولي�س كذلك الح�د اخر اتخاذ 
القرار به�ذا الصدد.وما يتعلق 
لوزير  االخي�رة  بالتصريحات 
الخارجية االميركي بان باده 
ال تسعى من اجل تغيير النظام 
ف�ي س�وريا قال، انني اش�عر 

االن حقيق�ة بان لهج�ة اكثر 
واقعية تصل الى االسماع من 
اوروب�ا والغرب بصورة عامة 
احيان�ا  المتح�دة  والوالي�ات 
ومن المؤك�د ان هنالك تغييرا 
ف�ي تصريحات واش�نطن، اذ 
ان مواقفه�ا االخي�رة تبع�ث 
عل�ى االمل.وفيم�ا تعل�ق بما 
المح�اور  الصحف�ي  طرح�ه 
بزي�ادة دور ايران في س�وريا 
وان 8 جن�راالت ايرانيي�ن قد 
استشهدوا خال العام ونصف 
العام االخير قال، ان هذا االمر 
ي�دل عل�ى جدي�ة مكافحتن�ا 
لداع�ش، اذ انن�ا نعتبر داعش 
لن�ا  تهدي�دا  والمتطرفي�ن 
بالمنطق�ة. وقال “ان موقفنا 
هو دعم الحكومات الش�رعية 
بالمنطقة والت�ي لها ممثلون 
في االم�م المتح�دة اننا ندعم 
الحكوم�ة العراقي�ة بناء على 
طلبه�ا بارس�ال مستش�ارين 
وكذل�ك  للع�راق  عس�كريين 
الحال بالنس�بة لسوريا حيث 
عسكريين  مستشارين  نرسل 

لمحاربة داعش”.
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ق�رأت من�ذ أيام دراس�ة معمقة 
خبرائن�ا  م�ن  مغت�رب  لخبي�ر 
الوطنيي�ن، هو األس�تاذ )جبار علي 
اللعيبي(. رجل ش�هدت ل�ه حقولنا 
الجنوبي�ة ف�ي س�احاتها النفطية، 
وكانت له اسهامات ملموسة نهض 
فيها بمس�توى خطوطنا اإلنتاجية 
ومحاورن�ا التطويري�ة م�ن رم�اد 
االنق�اض والخرائب، الت�ي خلفتها 
الغارات الجوية المدمرة عام 2003، 
ث�م ارتق�ى به�ا إل�ى المس�تويات 
المذهل�ة، لك�ن مش�اريع اإلقص�اء 
الوظيفي�ة  المحاصص�ة  ورغب�ات 

هي التي كان�ت له بالمرصاد، فكان 
مصيره التغريد خارج السرب.

اللعيب�ي م�ن أش�د الداعي�ن إلى 
المراك�ز  الع�راق  تب�وأ  ض�رورة 
المتقدمة في أسواق النفط العالمية، 
وم�ن أكث�ر المطالبي�ن باس�تغال 
م�وارد الثروات النفطي�ة في تعزيز 
أركان اقتصادن�ا الوطن�ي، وتدعيم 

قواعدنا االنتاجية األخرى.
كتب داسته تحت عنوان تقليدي 
)صناعة النفط ف�ي العراق(، لكنها 
كانت أشبه بورقة عمل مكتوبة بلغة 
مبس�طة، أو أش�به بحقيبة صغيرة 

تحم�ل مفاتي�ح الحل�ول الوطني�ة 
المتاحة لتج�اوز األزمات، وتخطي 
العقبات، والتنفيس عن االختناقات، 
ناهيك عن الخطوات المصيرية، التي 
يراها مناس�بة لتصحيح المسارات 
المتعثرة، ويسلط األضواء في ختام 
دراس�ته على المسؤوليات الوطنية 
واإلنس�انية التي تستدعي النهوض 
بشكل فاعل وجدي ودؤوب من أجل 
انقاذ هذا القطاع الحيوي، وانتشاله 
م�ن دوامات الضبابي�ة المضطربة، 

التي عصفت بكل شيء تقريباً.
يقت�رح اللعيب�ي أربع�ة محاور 

فيه�ا  يرس�م  متوازي�ة.  انتقالي�ة 
مامح مضمار االنط�اق الصحيح 
الجدي�دة،  المس�ارات  آف�اق  نح�و 
والت�ي يبدئها بإع�ادة هيكلة وزارة 
النف�ط كخطوة اس�تراتيجية أولى، 
ومن ثم إعادة تشكيل شركة النفط 
الوطني�ة العراقي�ة كخط�وة ثانية، 
وتش�كيل المجلس االتحادي للنفط 
والغ�از كخط�وة ثالث�ة، وتش�ريع 
قوانين النفط والغاز كخطوة رابعة 
مكملة للخط�وات األخرى. فالعراق 
يمتلك ثروات هيدروكربونية هائلة 
البد من اس�تغالها في إعادة إعمار 

ف�إن  وبالتال�ي  وتنميت�ه،  الع�راق 
التعامل مع ه�ذه الثروات الطبيعية 
يختلف اختافاُ جذري�ا عن التعامل 
االنتاجي�ة األخرى،  المص�ادر  م�ع 
األمر الذي يس�تدعي تبني سياسات 
نفطية رشيدة ومتوازنة ترتكز على 
األس�س العلمية والعملية، وبخاف 
ذل�ك ف�أن أي خط�وة خاطئ�ة، أو 
غير مدروس�ة، قد تودي بما بنيناه 
ف�ي الس�نوات الماضية، وق�د تزيد 
م�ن عتمة المش�هد الضباب�ي الذي 
تواجه�ه أقط�ار المنطق�ة في هذه 
المرحلة الحالكة، وربما تتسبب في 

تكرار الكبوات وتعميق العثرات.
ختاما نقول: ما الذي يمنعنا اآلن 
م�ن التفكي�ر بجد من أجل تش�كيل 
مجلس لخب�راء النف�ط، نجمع فيه 
تح�ت  والمس�تبعدين  المغتربي�ن 
سقف وطني واحد، ونتحاور معهم 
م�رة كل ش�هر ف�ي حلقة نقاش�ية 
مفتوح�ة، نتصدى فيها لمش�اكلنا 
بقل�وب  ونعالجه�ا  المس�تعصية، 
نح�رم  ال  حت�ى  صادق�ة،  وطني�ة 
العراق من عطائه�م الزاخر، وحتى 
اس�تحقاقاتهم  م�ن  نحرمه�م  ال 

الوطنية.

إذا قال اخلبري فصدقوه
كاظم فنجان احلاممي
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      المستقبل العراقي / وكاالت

املتح�دة  الوالي�ات  س�فارة  ح�ذرت 
األمريكية يف تونس يف بيان عىل اإلنرتنت 
مواطنيها املقيمني يف تونس من احتمال 
أن يس�تهدف متطرفون، األح�د، املركز 
التج�اري "توزنيزي�ا م�ال" ال�ذي فتح 
أبواب�ه مؤخ�را والواق�ع ع�ىل ضف�اف 
البح�رة بالعاصمة. وكانت الس�لطات 
التونس�ية قد رفعت م�ن درجة التأهب 
األمني خشية حدوث اعتداءات إرهابية 

بمناسبة رأس السنة امليالدية.
وحذرت الوالي�ات املتحدة مواطنيها من 
احتم�ال ش�ن متطرف�ني هجوم�ا عىل 
مرك�ز للتس�وق يف أحد األحي�اء الراقية 

بتونس العاصمة.
وقالت س�فارة الواليات املتحدة بتونس 
يف بي�ان بموقعه�ا عىل اإلنرتن�ت "وفقا 
ملواطن�ي  املوجه�ة  األمني�ة  للرس�الة 
الوالي�ات املتح�دة الت�ي نرشناه�ا يوم 
الخمي�س امل�ايض ن�ود أن ننصحكم أن 
تقريرا غر معروف املصداقية يش�ر إىل 
احتمال وقوع هجوم إرهابي ضد املركز 
التج�اري "تونيزي�ا م�ال" الواق�ع عىل 
ضف�اف البحرة بالعاصم�ة تونس يوم 

األحد 20 ديسمرب".
ونصح بيان الس�فارة مواطني الواليات 
املتح�دة بتجنب االقرتاب م�ن املنطقة. 
وكان متشددون قد شنوا ثالث هجمات 
دامية استهدفت األوىل سياحا يف متحف 
باردو بتون�س العاصمة يف آذار والثانية 
س�ائحني يف منتج�ع سوس�ة يف أكتوبر 
فيم�ا طال�ت الهجم�ة الثالث�ة حافل�ة 
الثان�ي  ترشي�ن  يف  الرئ�ايس  للح�رس 

املايض.
وتبنى تنظيم "داعش" الذي يسيطر عىل 
مس�احات شاس�عة يف العراق وسوريا 
مس�ؤوليته عىل الهجمات الثالثة وهدد 

بشن املزيد.
وكانت وزارة الداخلية التونس�ية أعلنت 
يف وق�ت س�ابق رف�ع درج�ات التأهب 
األمني يف كامل البالد تحس�با من وقوع 
هجمات بمناسبة رأس السنة امليالدية.

واشنطن ختشى من هجوم »حمتمل« يف تونس

      المستقبل العراقي / وكاالت

أُف�رج عن أصغر املتهم�ني يف قضية االغتصاب 
الهن�د  يف  وقع�ت  الت�ي  الش�هرة  الجماع�ي 
القانوني�ة  املعارض�ات  2012.وفش�لت  ع�ام 
واحتجاج�ات والدي الضحي�ة يف الحيلولة دون 
االف�راج عنه.وصدر حكم ض�د املغتصب، الذي 
كان حدثا وقت وق�وع الجريمة وال يمكن ذكر 
اس�مه ألس�باب قانونية، بالح�د األقىص وهو 
السجن 3 سنوات قضاها يف اصالحية لألحداث.

وع�ىل الرغم من املته�م اآلن أصبح راش�دا، إال 
أن�ه حوك�م كق�ارص وأُف�رج عنه بع�د قضاء 
أقىص م�دة ممكنه للعقوبة.وتس�ببت جريمة 
االغتص�اب ووفاة الفتاة الضحي�ة يف حالة من 
الغض�ب العامل�ي آنذاك.وت�م تس�ليم املتهم إىل 
إح�دى الجمعيات الخرية حيث س�يبقى معها 
لبعض الوقت خوفا عىل حياته.ويقول مراس�ل 
ب�ي بي يس يف دله�ي س�انجوي ماجومدار إنه 
كان هناك الكثر م�ن االعرتاضات عىل اإلفراج 
ع�ن املتهم.ومنع�ت الرشطة وال�دي الضحية، 

اللذي�ن كان�ا ب�ني املحتجني ع�ىل االف�راج عن 
املته�م، من تنظي�م احتجاج عىل االف�راج عنه 
يف مدين�ة دلهي أم�س األحد.وت�م تغير هوية 
املته�م وازال�ة أي معلوم�ات ع�ن جريمته من 
الس�جالت العام�ة، وه�و م�ا أدى إىل غض�ب 
الكثرين يف الهند.كما فشلت معارضة قانونية 
لإلفراج عنه تقدم بها أحد السياس�يني.وقالت 
املحكم�ة ي�وم الجمع�ة "نتف�ق ع�ىل خطورة 
الجريمة، ولكن بعد العرشين من كانون األول، 
ال يمكن احتج�از الحدث بمقت�ى القانون".

وتقدمت س�واتي مالوال، رئيسة لجنة املرأة يف 
دله�ي بالتم�اس إىل املحكمة العلي�ا يف محاولة 
ملنع االف�راج ع�ن املتهم.وس�تنظر املحكمة يف 
االلتم�اس اليوم االثنني. إال أن هذا لم يحل دون 
االف�راج عنه بالفع�ل. وال يج�وز االفصاح عن 
أس�ماء ضحاي�ا االغتص�اب بموج�ب القانون 
الهندي، إال أن أم الضحية أفصحت عن اس�مها 
علنا االسبوع املايض يف حشد جماهري.ويقول 
مراس�ل بي بي يس يف الهند إن القانون الخاص 
بجرائم الجنس تم تش�ديده منذ تلك الجريمة، 

إال أن الكثري�ن يعتقدون أنه الي�زال غر كاف 
للحيلولة دون مهاجمة النساء.

تسلسل األحداث:
رج�ال  س�تة   :2012 ع�ام  األول  كان�ون   16
يغتصبون فتاة يف ال�� 23 من عمرها يف حافلة 
يف دله�ي، ويرضبون صديقها ث�م يلقون بهما 

االثنني خارج الحافلة.
القب�ض ع�ىل  األول ع�ام 2012:  كان�ون   17
س�ائق الحافلة ثم عىل املتهمني اآلخرين خالل 
األي�ام التالية وكان بينهم ق�ارص يف ال� 17 من 
عمره.29 كانون األول عام 2012: وفاة الفتاة 
الضحي�ة يف املستش�فى.11 آذار 2013: وف�اة 
سائق الحافلة يف الس�جن. السلطات تقول إنه 
انتحر بينما يقول محاميه وأرسته إنه ُقتل.13 
آب 2013: الحكم عىل املتهمني األربعة البالغني 

باإلعدام.
آذار - يوني�و/ حزيران: املحكم�ة العليا توقف 

تؤجل حكم االعدام.
20 كان�ون األول: االف�راج عن أصغ�ر املتهمني 

بعد قضاء مدة العقوبة.

اهلند تفرج عن »أصغر املتهمني« بجريمة 
اغتصاب مجاعي

      المستقبل العراقي / وكاالت

رحب البابا فرنس�يس أمس األحد باتفاقني يهدفان إىل 
انهاء الحرب األهلية يف س�وريا وتشكيل حكومة وحدة 
وطني�ة يف ليبيا.وق�ال الباب�ا -الذي أتم ي�وم الخميس 
امل�ايض 79 عاما- لحش�ود تجمعت حول ش�جرة عيد 
املي�الد يف مي�دان القديس بطرس إنه يفكر يف "س�وريا 

الحبيب�ة" فيما كان يعرب عن توقه ألن يتوصل املجتمع 
الدويل التفاق بش�أنها.ووافق مجل�س األمن الدويل يوم 
الجمعة باالجم�اع عىل قرار يدعم خارطة طريق دولية 
لعملية السالم يف سوريا يف إظهار نادر للوحدة بني القوى 
الكربى بش�أن الرصاع الذي أودى بحي�اة أكثر من ربع 
مليون شخص.ودعا البابا األرجنتيني املولد إىل مواصلة 
جهود الس�الم يف سوريا وأش�اد بمساعي املفاوضني يف 

ليبيا حي�ث وقعت الفصائل املتحاربة اتفاقا بوس�اطة 
من األمم املتحدة لتشكيل حكومة وطنية يوم الخميس 
يف صفق�ة تأم�ل الق�وى الغربي�ة أن تريس االس�تقرار 
وتس�اعد يف التص�دي لوج�ود تنظيم الدولة اإلس�المية 
املتنامي هناك.وق�ال البابا "االلتزام بتش�كيل حكومة 
وح�دة وطنية الذي تعه�د به املعنيون باألم�ر يف اآلونة 

األخرة ينعش اآلمال بالنسبة إىل املستقبل".

      المستقبل العراقي / وكاالت

فتح�ت مراكز االق�رتاع أبوابه�ا األحد يف إس�بانيا يف 
انتخابات برملانية غر مس�بوقة بع�د ظهور حزبني 
جديدي�ن ع�ىل الس�احة السياس�ية، وهم�ا ح�زب 
بوديموس اليس�اري املتش�دد وح�زب كويدادانوس 
الليربايل يف وجه الحزبني التقليديني املس�يطرين عىل 
البالد، الحزب االش�رتاكي والحزب الشعبي املحافظ.

وفتح�ت مراك�ز االق�رتاع يف إس�بانيا أبوابه�ا أمس 
األح�د، يف انتخاب�ات ترشيعية لم يس�بق لها مثيل يف 
تاريخها الحديث، مع ظهور حزبني جديدين يف وجه 
العمالقني املسيطرين عىل البالد منذ مدة طويلة.وبدأ 
التصويت عند الساعة 9,00 صباحا بالتوقيت املحيل 
)08,00 ت غ( واس�تمر حتى الساعة 08,00 مساء 

)19,00 ت غ(.
وتغر املشهد السيايس يف إسبانيا منذ آخر انتخابات. 

وأصبح عىل الحزب�ني الكبرين تقليديا وهما الحزب 
الش�عبي )محافظ( بزعامة رئي�س الوزراء ماريانو 
حزب�ني  مواجه�ة  االش�رتاكي،  والح�زب  راخ�وي 

جديدين.
فح�زب بوديم�وس اليس�اري املتش�دد حليف حزب 
س�ريزا اليونان�ي يهدد مكان�ة الحزب االش�رتاكي 
يس�ارا، يف حني يه�دد ح�زب كويدادان�وس الليربايل 

مكانة حزب راخوي يمينا.

البابا يصف االتفاقني بشأن سوريا وليبيا
بأهنام »ينعشان اآلمال«

إسبانيا: انتخابات غري مسبوقة بعد ظهور حزبني جديدين

السلطات ترفع درجة »التأهب« في أعياد الميالد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة االحرار
العدد :339/ب/2015

التاريخ :2015/12/13
اىل / زيد فاضل مطرش

اعالن
اق�ام علي�ك املدع�ي )م�ازن رايض حم�زة( 
الدع�وى املرقمة اعاله بس�بب ع�دم قيامك 
بنق�ل ملكي�ة الس�يارة املرقم�ة )29170أ( 
واس�ط باس�م املدعي اعاله يف دائ�رة املرور 
املختص�ة رغ�م املطالب�ة ل�ذا طل�ب املدعي 
دعوت�ك للمرافع�ة والحك�م باع�ادة املبل�غ 
املقب�وض م�ن قبل�ك والبالغ )تس�عة االف 
دوالر(  وهو مس�تعد لتس�ليم  السيارة اليك  
ح�ال اس�تالم املبل�غ املذكور ل�ذا وملجهولية 
مح�ل اقامتك فقد تق�رر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني رس�ميتني ع�ىل موع�د 
الس�اعة   2015/12/24 املواف�ق  املرافع�ة 
الثامن�ة صباح�ا وبحال�ة ع�دم حض�ورك 
س�تجري املرافعة بحقك غياب�ا وعلنا وتتخذ 

االجراءات القانونية بحقك وفقا للقانون 

القايض
حيدر شعيوط سدخان

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة الطالبة )س�اجدة عبد 
العزي�ز عم�ر( الصادرة من الكلي�ة الرتبوية 
املفتوحة  قس�م التاريخ عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
هوي�ة  من�ي الطال�ب )ع�يل ناظم س�الم( 
الص�ادرة م�ن املعهد التقن�ي اداري � برصة 
قسم املحاسبة عىل  من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة للصناعات الكهربائية

اعادة اعالن مزايدة
تعل�ن رشكة دياىل العامة للصناعات الكهربائية احدى تش�كيالت 
وزارة الصناع�ة واملع�ادن ع�ن اعالن مزاي�دة علنية لبي�ع )مواد 
مختلفة(  وكما مب�ني ادناه وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
املرق�م    21 لس�نة 2013  وذلك يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من 
ي�وم الثالث�اء املص�ادف2016/1/12 بمق�ر الرشك�ة الكائ�ن يف 
مدخل مدينة بعقوبة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة الحضور 
اىل مق�ر الرشك�ة يف الزمان وامل�كان املعينني مس�تصحبني هوية 
االح�وال املدني�ة وبطاقة الس�كن  والتامين�ات القانوني�ة بمبلغ 
)399,771،18( ثمانية عرش مليون وسبعمائة واحدى وسبعون 
الف وثالثمائة وتسعة وتسعون دينار نقدا او بموجب صك مصدق 
الم�ر )رشكة دياىل العامة للصناعات الكهربائية (  تمثل 20% من 
القيمة التقديرية عىل ان يتم اكمال بقية مبلغ التامينات بالس�عر 
الذي ترس�و علي�ه املزايدة ويمكن االطالع  ع�ىل رشوط املزايدة يف 

www.dialacompany.com : موقعنا عىل االنرتنيت
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور الداللية ونرش االعالن.

اعالن غلق اكتتاب رشكة البينة 
للتحويل املايل

يعل�ن مرصف اي�الف االس�المي / الفرع 
الرئييس وف�رع الكرسة عن غلق االكتتاب 
لرشك�ة البين�ة للتحوي�ل املايل باالس�هم 
املطروحة للمساهمني والجمهور والبالغ 
عددها ) 40000000000 ( سهم ) اربعون 
مليار س�هم ( يف يوم االحد املصادف 20 / 
12 / 2015 نهاي�ة الدوام الرس�مي وذلك 
الكتت�اب كام�ل االس�هم املطروحة خالل 
الثالثني يوما . علما ان موعد غلق االكتتاب 
قد يص�ادف يوم الجمع�ة املصادف 18 / 
12 / 2015 ولكونه عطلة رس�مية يؤجل 
إىل يوم الس�بت فقد تم غلق االكتتاب يوم 
االح�د املص�ادف 20 / 12 / 2015 نهاية 

الدوام الرسمي .
ادارة مرصف ايالف االسالمي

فقدان
فق�دت  من�ي هوي�ة الطالب )حي�در حميد 
عيل( الص�ادرة من املعه�د التدريب النفطي 
ب�رصة اختص�اص التصفية عىل م�ن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
 فق�دت مني قس�يمة تجهيز )زي�ت الغاز( 
الصادرة من رشكة توزيع املنتجات النفطية 
هيئة توزي�ع الجنوب باس�م املخول )مقدم 
ناص�ح صال�ح خدي�م(  ومعنونة اىل قس�م 
ش�ؤون الس�يطرات والطرق الخارجية عىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

 تنويه 
الحاقاً بأعالن لجنة تثبيت  امللكية يف غماس 
للعق�ار املرق�م)1591(/ الغرب املنش�ور يف 
جريدة الرشق  بالعدد2208يف2015/12/17 
العراق�ي   املس�تقبل  وجري�دة 
وردس�هواً  بالع�دد1108يف2015/12/17 
تثبي�ت امللكي�ة  يف البدير  خط�أ  والصحيح) 
تثبيت امللكية يف غماس( وكذلك لم يرد سهوأ 
ذك�ر تاري�خ  الق�رار )2015/12/13( ل�ذا 

اقتى التنويه 

محكمة االحوال الشخصية يف العلم
إىل املفقود / مزاحم محمود مهوس

الحج�ة  املق�دم م�ن قب�ل طالب�ة  للطل�ب 
والقيموم�ة / وج�دان محمد مه�وس الذي 
تطل�ب فيه الحجر والقيمومة ونصبها قيمة 
علي�ك والختفائ�ك ومجهولية مح�ل اقامتك 
ل�ذا قررت هذه املحكم�ة بتبليغك بالحضور 
إىل محكم�ة االحوال الش�خصية يف العلم ويف 
حال�ة عدم حضورك س�يتم حج�رك ونصب 

قيما عليك وفقا للقانون .

القايض
عبد العليم فيصل عزاوي

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املدائن

العدد 1894 / ش / 2015 

اعالن
اىل / املفقود فليحة هواش مهودر

اقام املدعي وليد محمد هاش�م الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة 1894 / ش / 2015 
امام ه�ذه املحكم�ة ضد دائ�رة رعاية 
القارصين طالبة الحك�م باثبات وفاتك 
وملجهولية مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني بموعد 
املرافع�ة املصادف 29 / 12 / 2015 ويف 
ح�ال عدم حض�ورك او من ين�وب عنك 
قانونا سوف تنظر املرافعة بحقك غيابيا 
وفق القانون كما تطلب املحكمة من كل 
مواطن لديه أي معلومات مراجعة هذه 

املحكمة باملوعد املذكور .

القايض
فارس شيخو حممد عيل

محكمة االحوال الشخصية يف تكريت
إىل املفقود / محمد حمود بكر

للطل�ب املقدم م�ن قبل طالب�ة الحجة 
والقيموم�ة / غنيه نوفان جاس�م الذي 
تطل�ب فيه الحج�ر والقيمومة ونصبها 
ومجهولي�ة  والختفائ�ك  علي�ك  قيم�ة 
مح�ل اقامتك ل�ذا قررت ه�ذه املحكمة 
بتبليغ�ك بالحض�ور إىل محكمة االحوال 
الش�خصية يف تكري�ت ويف حال�ة ع�دم 
حضورك س�يتم حج�رك ونص�ب قيما 

عليك وفقا للقانون.

القاضية علياء امحد سعدون

اسم المادةتاسم المادةتاسم المادةت

مطافيء حريق 4مكائن لحام مختلفة1
مواد اخرى مختلفة7مختلفة

حبيبات بالستيكية 2
ايبوكسي 5مختلفة

مختلف

3TIG سويج مروحه6مكائن

املدير العام
ورئيس جملس االدارة



  بغداد/المستقبل العراقي

 أك�د وزي�ر النف�ط ع�ادل عب�د المه�دي، عدم 
وجود ديون للش�ركات النفطي�ة االجنبية العاملة 
ف�ي العراق” مش�يرا الى “مراجع�ة عقود جوالت 
التراخي�ص النفطي�ة مع ه�ذه الش�ركات”.وقال 
عبد المه�دي في مقال له إن�ه “التوجد ديون على 
العراق، وما يسدد كل فصل هو النفقات التشغيلية 
واالس�تثمارية للفصل الس�ابق او بع�ض المتبقي 
من ال�ذي قبله، بكل ما في ذلك م�ن عمالة عراقية 
واجنبية، واس�تيرادات ومنش�آت واعمال رئيسية 
وثانوية تدفع للشركات، اضافة لربح الشركة وهو 
)6-1.15( دوالر ل�كل برميل اضاف�ي فوق )انتاج 
االساس(”.وأوضح ان “من االخطاء التي يرتكبها 
البعض وتشوش عليهم، وعلى الرأي العام الرؤية، 
هو انهم يحسبون النفقات وكأنها عائد للشركات، 
او يحتس�بون الصادرات فق�ط ويضربون ذلك في 
اس�عار النفط الجارية، ويتناس�ون كامل االنتاج، 
فيخرجون بنس�ب ال تتطابق اطالق�ًا مع الواقع”.

ولف�ت عب�د المه�دي الى ان “م�ا يس�تهلك داخلياً 
)مصاف�ي وكهرب�اء وغيرهما( باالرق�ام االولية، 
وقياس بقية الع�ام على معدالت الس�نة، واهمال 
بع�ض التفاصيل، س�يبلغ م�ع نهاية ع�ام 2015، 
م�ا حجم�ه 184,593,111 برمي�ل نف�ط، وه�و 
مايشكل %15.32 من مجموع االنتاج الكلي، الذي 
ق�د يص�ل ال�ى 1,204,92,362 برميل”.وبي�ن انه 
“وبهذا س�تكون قيمة ما نس�تهلكه داخلياً 8,405 
برميل, لمواجهة انخفاض الموارد” موضحا “اننا 
مستمرون بالتعاون مع الشركات لترشيد االنفاق 
وازال�ة اي�ة نفقات غي�ر ضروري�ة او مبالغ فيها، 
وهناك امور اخرى في العقود نعمل على تسويتها، 
وحس�ناً فع�ل مجلس الن�واب في موازن�ة 2016، 
ان طل�ب م�ن وزارة النف�ط العم�ل عل�ى مراجعة 

العق�ود والتفاوض مع الش�ركات، وه�و ما نقوم 
به”.وق�ال وزير النفط ان “عق�ود التراخيص هي 
عق�ود خدم�ة او مقاولة الدام�ة وتطوير الحقول 
النفطي�ة والغازية، وتدير العملية لجان مش�تركة 
بي�ن الطرفين برئاس�ة الط�رف العراق�ي صاحب 
االغلبية،” مش�يرا الى ان “هذه اللجنة تقرر خطط 
االنتاج وتنفيذ المشاريع، وفي نهاية كل فصل تقدم 

الش�ركات قوائم نفقاتها، التي ُتدق�ق، ويتم قبول 
الُمق�ر منها، لتقوم الوزارة بدفعها للش�ركات، اما 
بكميات من الخام محس�وبة باالسعار الجارية، او 
نقداً”.وبي�ن انه “ولفهم عقود التراخيص يجب ان 
نفهم ان ما تحصل عليه الشركة من ربح هو مبلغ 
مقط�وع )6-1.15 دوالر/برميل،حس�ب العقود( 
ع�ن كل برمي�ل اضاف�ي عندم�ا يتج�اوز االنت�اج 

%10 مما يس�مى بانتاج االساس، اي انتاج الحقل 
قب�ل توقيع العق�د، وبالطبع تدفع ايض�اً النفقات 
التشغيلية واالستثمارية من اعمال وشراء معدات 
ونص�ب منش�آت، والت�ي انفقتها الش�ركة الدامة 
االنت�اج وتطوير الحقل” مبين�ا ان “العقد له مدة، 
كم�ا ان له س�قف يس�مى بانتاج ال�ذروة، وتكون 
كافة المنشآت والنفط باطن االرض ملك العراق”.

  بغداد/المستقبل العراقي

 أعلن�ت وزارة الصناع�ة والمعادن، 
امس االحد، عن توزي�ع )238( محولة 
توزي�ع للمديرية العامة لتوزيع كهرباء 

الوسط.وقالت الوزارة في بيان لها، ان 
الكهربائية  للصناع�ات  ديالى  “ش�ركة 
احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن 
قامت بتجهيز القطاعين العام والخاص 

بإنتاجها من محوالت التوزيع”.

واكد مدير عام الش�ركة عبد الودود 
عبد الس�تار محم�ود وفقاً للبي�ان، انه 
“ت�م تجهي�ز المديري�ة العام�ة لتوزيع 
كهرباء الوسط ب�)238( محولة توزيع 
س�عة )KVA11 )250 وكم�ا تم تجهيز 

بمحولت�ي  كرب�الء  كهرب�اء  مديري�ة 
توزي�ع نف�س الس�عة ذاته�ا، ومحولة 
واحدة ايضاً للقطاع الخاص”.من جهة 
أخرى, ش�رعت الشركة بنصب سراديق 
الطع�ام على الطري�ق الع�ام المحاذي 

لمقر الش�ركة حيث مرور الوافدين في 
طريقهم الى محافظة كربالء المقدسة 
الداء مناس�ك الزيارة بمناسبة أربعينية 
لل�زوار  خدم�ًة  )ع(  الحس�ين  االم�ام 

أستمرت طيلة أيام الزيارة.

 لجان مشتركة برئاسة العراق تقرر خطط اإلنتاج وتنفيذ المشاريع

   بغداد/ المستقبل العراقي

 يحرص مركز الحمزة التخصصي لتأهيل المعاقين على تقديم 
عناي�ة طبية خاصة له�م من خالل مراجعتهم وحدة األس�نان في 
المرك�ز والتي تعتبر من الوحدات الحيوي�ة لما تقدمه من خدمات 

مختصة برعاية ومتابعة األسنان للمعاقين كافة.
وق�ال مدير اإلعالم في الدائرة احم�د الحيدري، في بيان، امس 
األحد، إن”االهتمام بهذه الشريحة هي من أوليات الدائرة باعتبارهم 
شريحة مهمة تحتاج إلى عناية طبية خاصة مبينا ان المركز يضم 
وحدة أس�نان تحوي على جهازي أسنان مجهزة بكافة الملحقات 
من أجهزة التعقيم واألش�عة وكذلك أجهزة التقطير وتقدم الوحدة 
عدة خدمات ومنها تنظيف األس�نان وإزالة التكلس�ات الحش�وات 

بنوعيها الضوئية والبالتين قلع األسنان حشوات الجذر”.
وأضاف الحيدري تبلغ نس�بة المراجعين شهريا للوحدة مابين 
)200-150( مراج�ع كمعدل تقريبي وبلغ عدد المراجعين للنصف 
االول من الس�نة 620 مراجع وق�د حصلوا جميعا على مايلزم لهم 

من العالج والعناية المجانية
يذك�ر إن المركز يض�م مالكات متخصصة متمرس�ة يمتلكون 
القابلية على التعامل مع المعاقين كونهم أشخاص ذوي احتياجات 
خاصة وتعامل خاص، وقد تم توفير جميع المستلزمات واألدوات 

الخاصة لعالج األسنان.

صحة الكرخ تقدم عناية طبية 
خاصة للمعاقني وزير النفط: ال ديون للرشكات األجنبية وسنراجع عقود الرتاخيص

الزبيدي يرحب بتشكيل رشكة مسامهة من البرصة لبناء ميناء الفاو

الصناعة جتهز كهرباء الوسط بـ »238« حمولة توزيع

    بغداد / المستقبل العراقي

رحب وزي�ر النقل باقر جبر الزبيدي، 
امس�األحد، بمقت�رح قدم�ه عضو لجنة 
النف�ط والطاقة النيابية م�ازن المازني 
بشأن تشكيل شركة مساهمة من أهالي 

البصرة لبناء ميناء الفاو. 
وق�ال المازني ف�ي تصريح صحفي 
، “تم تفقد مش�روع مين�اء الفاو الكبير 
م�ن اج�ل االط�الع عل�ى نس�ب االنجاز 
المتحققة واألس�باب الت�ي تحول إكمال 
ه�ذا المش�روع االس�تراتيجي”، مؤكداً 
أن “الحكوم�ة االتحادي�ة عليه�ا توفير 
الس�يولة المالي�ة الالزم�ة النج�از هذا 

المشروع، لما له من مردودات اقتصادية 
كبيرة للبالد تس�هم في زي�ادة الواردات 
النقدية وتخفيف العجز الذي تعاني منه 

الموازنة العامة”.
وأش�ار عضو لجن�ة الطاق�ة الى أنه 
“اقترح تش�كيل شركة مساهمة قابضة 
ف�ي محافظ�ة البص�رة يش�ترك فيه�ا 
المواطني�ن ب�رأس مال نس�بته )49%( 
والحكومتين المحلية واالتحادية بنسبة 
)51بالمئة(، من اجل إكمال المشروع”، 
مبيناً أن “وزير النقل رحب بهذا المقترح 

عند اللقاء به في وقت سابق”.
يذك�ر أن وزارة النق�ل وضع�ت ف�ي 
نيس�ان من ع�ام 2010 حجر األس�اس 

لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي 
وفقاً لتصاميمه األساسية التي وضعتها 
ش�ركة استش�ارية إيطالية على رصيف 
للحاوي�ات بط�ول 3500 مت�ر، ورصيف 
آخر بطول 2000 متر، فضالً عن س�احة 
لخزن الحاويات تبلغ مساحتها أكثر من 
مليون متر مربع، وساحة أخرى متعددة 

األغراض بمساحة 600 ألف متر مربع.
وتبلغ الطاقة االس�تيعابية القصوى 
للمين�اء 99 ملي�ون طن س�نوياً، وتقدر 
بأربع�ة  للمش�روع  اإلجمالي�ة  الكلف�ة 
ويع�د  ي�ورو،  ملي�ون  و400  ملي�ارات 
المش�روع أكبر مشروع اس�تثماري في 
العراق لما له من أهمية اقتصادية كبير.

www.almustakbalpaper.net
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مفوضية االنتخابات تكشف
عن تزايد نسبة التسجيل البايومرتي 

   بغداد/المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس اإلدارة االنتخابية في المفوضية العليا لالنتخابات 
محس�ن الموس�وي،عن تزايدت نس�بة التس�جيل البايومتري في 
المحافظ�ات التي تم افتتاح مراكز التس�جيل البايومتري فيها إلى 

أكثر من 21بالمئة.
وأش�ار الموس�وي إلى أن المفوضي�ة تبذل جه�وداً كبيره في 
عملية الحث والتثقيف لمراجعة الناخبين لمراكز التس�جيل، إال أن 
هذه النس�بة ال تلبي الطم�وح, مؤكداً على ض�رورة تعاون جميع 
المواطنين في مراجع�ة مراكز التس�جيل والفعاليات االجتماعية 
األخ�رى .وتابع الموس�وي, ان بعض المحافظات س�جلت نس�ب 
جيدة، حيث وصلت نسبة التسجيل في محافظة واسط )67بالمئة( 
والنج�ف  المثنى)52بالمئ�ة(،  ومحافظ�ة  نس�بة  اعل�ى  وه�ي 
االش�رف)51بالمئة(، وتراوحت نس�بة التس�جيل ف�ي محافظات 
الوس�ط والجنوب من)30 الى 38بالمئة( .ودعا الموس�وي جميع 
الموطنين واألحزاب السياسية والعشائر والجامعات من اساتذتها 
وطالبها وجميع الشرائح االجتماعية الى االسراع لمراجعة مراكز 
التسجيل المنتش�رة في )15( محافظة لغرض المباشرة بتسجيل 
وتثبيت المعلومات الخاصة بهم الكترونيا تمهيدا لتاس�يس سجل 
ناخبي�ن الكترون�ي رصين.يذكر ان مفوضي�ة االنتخابات افتتحت 
عدداً من مراكز التس�جيل البايومتري في )15( محافظة باستثناء 

المحافظات التي تشهد عمليات عسكرية.

النارصية تشكو من أخطاء 
تصميمية بإنشاء شارع وسط املدينة 

   بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف قض�اء الناصري�ة، امس االح�د، عن وج�ود اخطاء في 
خارطة اس�تثمارية مخصصة النشاء شارع وسط المدينة، مشيرا 
ال�ى انه لم يتم التنس�يق م�ع القضاء عن�د وض�ع الخارطة.وقال 
قائممق�ام القضاء علي حس�ن غضبان، انه “تم تس�جيل عدد من 
األخطاء الجس�يمة في منح فرصة اس�تثمار لمنشأ ش�ارع النبي 
إبراهيم الخليل )ع( وس�ط الناصري�ة، بعد قيامنا بجوالت ميدانية 
ألرض المش�روع برفقة المهندس�ين ذوي الخب�رة واالختصاص 
من الدوائر المعنية”.وأضاف غضبان أن “المس�احة لمنشأ شارع 
النبي إبراهيم الخليل )ع( واسعة ابتدأت من مجسر القيثارة وحتى 
الخط لس�ريع”، مش�يرا ال�ى انه “من الخط�أ إعطائها لمس�تثمر 
واحد دون تجزئه ألن ذلك مكنه من الس�يطرة على حركة الس�وق 
وس�عر العقار”.وتاب�ع ان “هذه المس�احة تقدر أس�عارها بالمتر 
ويصل س�عر إل�ى 2.5 مليون”، الفت�ا الى “اننا نرف�ض إعطاء أي 
فرص�ة اس�تثمارية تقدر أس�عارها بالمتر”.ودعا الغب�ان إلى “أن 
تعطى الفرص االس�تثمارية خارج التصاميم القطاعية لكن داخل 
التصامي�م األساس�ية”، الفتا ال�ى “اننا حذرنا في وقت س�ابق إن 
المنش�أ ببقائ�ه بهذه الصورة سيتس�بب بمش�اكل تب�دأ من غرق 
األطفال وينتهي بالتلوث البيئي، حيث ان عدد من رايدرات مجاري 
الهندية مكش�وفة والخطوط الكهربائية تبعد 25 س�م تقريبا مما 
يجعلها مهددة بالسقوط”.يذكر ان قائممقام قضاء الناصرية علي 
حس�ن غضبان وجه، في 14 تش�رين الثان�ي 2015، دائرتي الماء 
والمجاري لتهيئة الش�ارع الرابط بين إبراهيم الخليل وحي سومر 

)خلف المعارض القديمة( لفرشة بمادة السبيس.

   بغداد/المستقبل العراقي

حس�ين  العلم�ي  والبح�ث  العال�ي  التعلي�م  وزي�ر  وّج�ه   
الشهرس�تاني، امس األح�د، بإعفاء الطلب�ة النازحين من دفع 

أجور بدل السكن في األقسام الداخلية في الجامعات كافة.
وق�ال مدير دائ�رة العالق�ات واإلعالم والمتحدث الرس�مي 
لل�وزارة حيدر جبر العب�ودي، إن “وزير التعلي�م اصدر توجيها 
الى جامعات الموص�ل واالنبار والفلوج�ة وتلعفر والحمدانية 
ونينوى والجامعة التقنية الش�مالية وباقي الجامعات األخرى، 
يقضي بإعفاء الطلبة النازحين الدارسين في الكليات والمعاهد، 

من دفع اجور بدل السكن في األقسام الداخلية”.
وتاب�ع، ان “ه�ذا التوجيه ج�اء مراعاًة للظروف االنس�انية 
التي يمّر بها الطلبة النازحون، ودعماً للطلبة إلكمال مشوارهم 

الدراسي، وتخفيفاً عن كاهلهم”.

إعفاء النازحني من دفع أجور
بدل السكن يف األقسام الداخلية

   كركوك/المستقبل العراقي

طالبت لجنة الطاقة بمجلس 
محافظ�ة كركوك، امس األحد، 
حكومت�ي المركز وكردس�تان 
بصرف مس�تحقات المحافظة 
من البت�رودوالر المتأخرة منذ 
عامي�ن، مؤك�دة أن المحافظة 
تص�در نح�و 450 أل�ف برميل 
نف�ط يومي�ا، لكنها لم تتس�لم 
“فلس�اً واحداً” من مستحقات 
 300 البالغ�ة  الحال�ي  الع�ام 

مليون دوالر .
وق�ال نائ�ب رئي�س لجن�ة 
إن   ، حس�ين  نج�اة  الطاق�ة 
“كرك�وك تض�خ النف�ط نح�و 
450 أل�ف برمي�ل نف�ط يوميا 
لكنها لم تتسلم فلساً واحداً من 
نفطه�ا من�ذ عامي�ن”، مطالبا 
العراقي�ة وحكومة  الحكوم�ة 
إقلي�م كردس�تان ب�”ض�رورة 
إط�الق موازن�ة المحافظة من 
البترودوالر، الن أغلب مشاريع 
المحافظة توقفت بس�بب عدم 
وج�ود موازن�ة مالي�ة لدف�ع 
المستحقات المالية للكثير من 

المشاريع”.
وأض�اف حس�ين، أن “نفط 
كرك�وك المص�در يقس�م ال�ى 
قس�مين، األول يص�در من قبل 
الش�مال وه�ي  ش�ركة نف�ط 
حقول كركوك بمع�دل تصدير 
يص�ل الى 150 أل�ف برميل في 
اليوم، والقسم الثاني من حقول 

باي حسن وهافانا الواقعة في 
قض�اء الدبس، )45 كم ش�مال 
غرب�ي كرك�وك(”، موضحا أن 
“إقلي�م كردس�تان يص�در عبر 
الطبيعية نحو  الث�روات  وزارة 
250 ال�ى 300 أل�ف برميل من 
النف�ط الخام ليص�ل مجموعة 
ما يصدر يوميا من كركوك الى 
نحو 400 ال�ى 450 الف برميل 

من النفط المصدر يومياً”.
أن  حس�ن،  وبي�ن 
المالي�ة للع�ام  “المس�تحقات 
الحالي بلغ�ت نحو 300 مليون 
دوالر ول�م نس�تلمها ان كانت 

من بغداد أو أربيل”.
وكان محاف�ظ كركوك نجم 
الدي�ن كري�م ه�دد، االثنين )5 
ب�أن   ،)2015 األول  تش�رين 
المحافظ�ة لن تبق�ى مكتوفة 
ص�رف  ع�دم  ج�راء  األي�دي 
مس�تحقاتها المالية، الفتا إلى 
أن المحافظة ل�م تتلق أي دعم 
م�ن الحكومة عل�ى الرغم من 
ن�ازح. أل�ف   600 اس�تقبالها 

يذكر أن لجنة الموارد الطبيعية 
ف�ي برلم�ان إقليم كردس�تان 
أعلن�ت، )الخمي�س 8 تش�رين 
األول 2015(، عن تشكيل لجنة 
تحقيق لمعرف�ة كميات النفط 
الخ�ام المص�درة م�ن حق�ول 
محافظ�ة كركوك، موضحة أن 
إدارة تلك الحقول مقس�مة بين 
ش�ركة نف�ط الش�مال ووزارة 

الموارد الطبيعية في اإلقليم.

كركوك تطالب برصف مستحقاهتا 
من »البرتودوالر«    ديالى/ المستقبل العراقي

 أكد رئيس اللجنة الزراعية في مجلس 
محافظ�ة ديال�ى حق�ي الجب�وري، امس 
االحد، بان المناطق المحررة ش�مال شرق 
بعقوب�ة صدرت اكثر م�ن 3 االف طن من 

الرمان لالس�واق المحلية.وقال الجبوري 
ان”المناط�ق المح�ررة في ش�مال قضاء 
المقدادي�ة 45 ك�م ش�مال ش�رق بعقوبة 
والتي تضم اكثر من 30 قرية صدرت خالل 
االش�هر الماضية اكثر من 3 االف طن من 
محص�ول الرمان الى االس�واق المحلية”.

واضاف الجبوري ان”عودة نشاط القطاع 
الزراع�ي خاص�ة البس�تنة ال�ى طبيعت�ه 
ل�ه تبع�ات ايجابية ف�ي تحس�ين اقتصاد 
المناطق الزراعية بعد تجربة قاسية مرت 
بها بس�بب مرحلة النزوح القس�ري عقب 

احداث حزيران العام الماضي”.

   بغداد/ المستقبل العراقي

 ج�ددت وزارة الم�وارد المائية، امس 
األح�د، نفيه�ا وج�ود مخاط�ر ف�ي س�د 
الموص�ل، وأك�دت أن الس�د يعمل بش�كل 
طبيع�ي، مؤك�دة أن الس�د يعم�ل بش�كل 
طبيع�ي وأعم�ال الصيانة مس�تمرة على 

مدار 24 ساعة.
وقال مستش�ار وزير الم�وارد المائية 
مهدي رش�يد ف�ي مؤتمر عقد ف�ي مبنى 
الوزارة حول انش�اء سدة في شط العرب، 

إن “المعلوم�ات الت�ي تحدث�ت عن وجود 
مخاطر في سد الموصل عارية عن الصحة 
وغي�ر دقيق�ة “، مؤك�داً أن ” الس�د يعمل 
بش�كل طبيعي وأعمال الصيانة مس�تمرة 

على مدار 24 ساعة”.
بمش�اكل  يتعل�ق  “م�ا  أن  وأض�اف، 
التحش�ية في الس�د فه�ي موج�ودة منذ 
تاري�خ انته�اء الس�د ع�ام 1986 وأعمال 
الصيان�ة قديمة وليس�ت جديدة وال توجد 
مش�اكل في الوق�ت الحاضر”، الفت�اً الى 
أن “ال�وزارة في طور التح�اور مع إحدى 

الشركات العالمية للبناء يخص تطوير سد 
الموصل ونطمأن المواطنين بأنه ال توجد 

مشاكل في سد الموصل”.
وكان�ت الحكومة االيطالية أعلنت، في 
 450 إرس�ال   ،)2015 األول  كان�ون   16(
جندياً لحماية س�د الموصل م�ن االنهيار، 
وفيم�ا حذرت من انهيار الس�د الذي يوفر 
“المي�اه والطاق�ة الكهربائي�ة ألكث�ر من 
مليون ش�خص”، أك�دت أن الس�د المهدد 
بالس�قوط يقع بمح�اذاة مناط�ق تنظيم 

داعش.

   بغداد/المستقبل العراقي

أج�رى وف�د قضائ�ي رفي�ع المس�توى 
برئاس�ة المش�رف القضائ�ي القاض�ي نجم 
الس�جن  ال�ى  المش�هداني زي�ارة مفاجئ�ة 
المرك�زي التابع ال�ى مديرية االس�تخبارات 
العس�كرية في موقع مط�ار المثنى لالطالع 
على أح�وال النزالء فيه.وق�ال القاضي نجم 
المش�هداني في تصريح صحف�ي، إن “لجنة 
قضائي�ة زارت الس�جن المرك�زي التابع إلى 
العس�كرية”.وأضاف  االس�تخبارات  مديرية 
أن “الن�زالء اب�دوا ارتياحه�م م�ن الخدمات 

المتوفرة في الس�جن”، متابعاً ان “ مجموع 
عددهم يبلغ )516( شخصاً، صدرت االحكام 
والباق�ي  منه�م،   )107( بح�ق  القضائي�ة 
قضاياه�م ف�ي دور التحقي�ق، ومنهم )28( 
موقوف�اً م�ن العس�كريين”.من جانبه، ذكر 
القاض�ي نائ�ب المدعي العام المش�رف على 
السجن بانه “ال توجد  مواقف سرية”، ونفى  
“وجود موقوفين دون مذكرة توقيف”، الفتا 
إلى أن “أم�ر اإلفراج قضائياً عن المتهم ينفذ 
خالل 24 س�اعة”.  واش�ار الى ان “الس�جن 
مك�ون م�ن 6 قاعات خصصت واح�دة منها 
للعس�كريين”، وزاد أن “الطاقة االستيعابية 

للسجن تتراوح بين 300-250 نزيال”، مشّدداً 
على “عدم وجود أحداث أو نساء في السجن”.

ب�دوره ق�ال العقيد صادق عب�اس الجبوري، 
مدير الس�جن ، إن “الزيارات منتظمة وبنحو 
اس�بوعي للن�زالء كما لهم االتص�ال بذويهم 
بواس�طة الهوات�ف بش�كل مس�تمر”.وتابع 
الجب�وري أن “إدارة الس�جن توفر 3 وجبات 
طع�ام إل�ى الن�زالء والمي�اه المعدني�ة، كما 
تولي اهتماماً بالجانب الصحي”.وأش�ار إلى 
أن “الطاق�ة الكهربائي�ة متوفرة 24 س�اعة 
يومياً، وان القاعات مجهزة بالتلفاز وأنظمة 

التدفئة والتبريد”.

دياىل: املناطق املحررة صدرت أكثر من 3 اآلف طن من الرمان

املوارد املائية: سد املوصل يعمل بشكل طبيعي وال وجود للمخاطر

وفد قضائي رفيع يزور السجن املركزي يف مطار املثنى
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زيد شحاثة

أثلار إعلان السلعودية, عن تشلكيل تحالف إسلامي 
لمحاربة اإلرهاب, دهشة كثير من المراقبين والمحللين 
السياسليين, لما يمثله من تناقض صادم بين األهداف 
المعلنلة, وملا يحصل عللى أرض الواقع, بشلكل يكاد 

يجعله نكتة.
مملا ال يحتلاج إللى جلدل كبيلر, إثبلات حقيقلة, أن 
التنظيملات األصوليلة والمتطرفة, تسلتند على ثاثة 
أركان.. فكر متشلدد, وتمويلل مالي جيد, ودعم عقول 
مخابراتية متمكنة, لينشلأ ويلدار الحقا, ويوضع على 
الطريلق  المرسلوم له, ليسلتمر فيه, ولنا فلي تنظيم 
القاعدة, وكيف أنشلأته أمريكا والسلعودية, لمحاربة 

السوفيات حينها, دليل واضح وموثق.

خلال تدريب, على مكافحلة الحرائق, تعلمنلا أن النار 
تحتاج إلى ثاثة أركان لتنشلب, هلي الوقود والحرارة 
والهواء, فان نجحنا في إزالة ركن منها, سلتطفأ النار 
فورا, وكل طرق وأليلات مكافحة الحرائق, تعتمد على 

هذه المبدأ.
اعتمدت كل التنظيمات اإلرهابية, على الفكر الوهابي, 
ومراجعله الفكرية وتوابعها, وملا طرحه فقهائه من 
أفلكار منحرفة تكفلر األخر, كأيدلوجيلا تبرر فكرهم 
وتصرفاتهم, وتمويل ضخم منبعه, معظم دول الخليج 
الغنيلة, على األقل في جزئله المعلن, ودعم مخابراتي, 
طلال اإلتهام فيله, باإلضافة إللى دول الخليلج, تركيا 

واألردن, وبعض الدول الكبرى.

حوادث كثيلرة, ومواقف بعضها, موثلق ومصور, بما 
ال يدع مجاال للشلك, أن هناك دعما واضحا, أو سلكوتا 
مريبلا, عن النشلاط اإلرهابي في المنطقلة, ألغراض 
تتعللق بتصفيلة حسلابات, أو دفاعلا علن مصالح, أو 
مناطلق نفلوذ, أو بغلض طائفلي, ملع الخصلوم في 
المنطقة, وتحديدا العراق وإيران.. وتخوف السلعودية 
وملن خلفها, من " المد الشليعي", كما يطلقون عليه, 

والذي بدء يتغلغل في مختلف دول العالم.
ملن يقرأ واقلع الدول التي تشلكل منها هلذا التحالف, 
سيقسمها إلى صنفين, أولهما دول هامشية, ال أثر لها, 
أو قدرة على محاربة اإلرهاب, وإال من يعرف كم جنديا 
تملك دولة مثل بنين؟! وماذا عن فلسلطين؟!.. وأخرى 

اقل ما يقال عنها, أنها متهمة بدعم اإلرهاب أو تمويله, 
وتدور حولها شلبهات كبيرة, في أيجاد تلك التنظيمات 

ألهداف معروفة.
تحلاول السلعودية أن تدفع عنها تهملة اإلرهاب, بهذا 
التحالف, وهذه لعبة إعامية سياسية, فارغة المحتوى, 
وللن تنتج أثرا, على أرض الواقع, إال إن تخلت عن تبني 
الفكلر الوهابي المنحرف, وهذا ما لن يحصل, فهو أحد 

اهم, أسباب وجودها وبقائها, كدولة وعائلة حاكمة.
داعلش وأمثالها, دمى كبيلرة, لكنها تحلرك من خال 
خيوط, بيلد العبين محترفين, فلان كانت هناك رغبة, 
لإليقلاف تلك الدمى, فما على من يحركها, إال أن يقطع 

تلك الخيوط.

»التخالف« اإلسالمي!

السعودية.. نكتة أم لعبة؟ 

ليلس هناللك خطلأ مطبعلي لكلمة 
»التخاللف«.. حيلث أنلي ال أريلد أن 
اكتلب علن تخللف تعاني منله أغلب 
خصوصلا   - اإلسلامية  البللدان 
العربيلة منهلا-  التخللف اللذي هو 
في حقيقته ليلس ناجما عن طبيعة 
هذه المجتمعات بقلدر ما هو نتيجة 
تبعيتهلا االقتصادية للغلرب. عموما 
ال أريلد الجنوح علن موضوع مقالي 
حتلى ال يكلون »متخالفا« بالنسلبة 
للقارئ والمتخالف باللهجة العراقية 
هلو إبدال مواقع األشلياء فيما بينها 
فيحلدث أن يتوقلف عملهلا أو يكون 
غيلر مثملر. التحالف اإلسلامي هو 
أربلع وثاثلون دولة تجهز نفسلها 

لمحاربة ما تصنعهلا هي أو لنقل ما 
تصنعله زعيمة التحالف السلعودية. 
ال أريلد أن أدخلل في حيثيلات منهج 
كفلر  اللذي  الوهابلي  السلعودية 
السلني قبل الشليعي ولكلن وبما أن 
الغرب هو أول من رفلع راية الحرب 
عللى اإلرهلاب بهويتله اإلسلامية 
المركلز  أن  نقلول  المفترضلة.. 
اإلسلامي في أوروبا والذي يقع في 
بروكسلل هو شبه مملوك للسعودية 
وكل تمويلله منها وهو الذي يتبع له 
سبعمائة مسجد في كل أرجاء أوروبا 
وهذا يعني أن أي شخص ال يمكن أن 
يعتللي أي منبر إن لم يكلن بموافقة 
السعودية.. هذا ما موجود في العلن 

أما الخفاء فلله حكاياته والكل يعلم 
كلم صلدرت لنا هلذه المسلاجد من 
ارهابييلن وانتحاريين حتى أن امرأة 
بلجيكيلة فجرت نفسلها في سلوق 
شليعية ببغلداد سلنة 2007.  أغللب 
اللدول العربية واإلسلامية لبت نداء 
السلعودية فلي التحالف مثلملا لبته 
سابقا في التحالف العربي ضد اليمن 
ولكن وحين جد الجد بقيت السعودية 
وحيلدات  واإلملارات  وقطلر  هلي 
والباكسلتانيون  المصريون  ورفض 
إرسلال أيلة قلوات برية.. والسلؤال 
المهم هو: من هو اإلرهاب بالنسلبة 
لهلذا التحاللف!؟ فلإذا كان االرهاب 
داعش والقاعدة وفروعها فليحاربوه 

أوال في مؤسسلاتهم الرسلمية وإذا 
افترضنا جدال أنهم أبرياء منه فلماذا 
لم ينضموا لتحالفات تقاتله - أو في 
أقلل تقدير- لماذا لم يدعوا لتحالفهم 
هلي  دوال  أو  اإلرهلاب  تقاتلل  دوال 
ضحيته األكبر مثل سوريا والعراق!؟ 
لهلذا السلؤال أكثر من جلواب ولكن 
أحدها هلو أن اإلرهاب اللذي تقاتله 
سلوريا والعراق حليلف وصديق لهم 
وأن هلذا التحالف فلي حقيقته أبعد 
ما يكون عما يدعي.  ويبقى السلؤال 
األهلم: كيف سليؤدي هلذا التحالف 
مهامه!؟ حيث أننا نعرف أن التحالف 
العربي المتزعم للتحالف اإلسامي ما 
زال عالقا في اليمن ومن قبله تحالف 

السلتين دولة لم يرم سوى األسلحة 
لإلرهلاب، ثلم كيلف سلتتفق مصر 
والخليلج عللى القتلال في سلوريا؟ 
مصر تدعلم العدو اللدود للسلعودية 
وهو األسلد والسلعودية تدعم العدو 
األول لمصر وهو اإلسلام المسللح 
وكذللك الحلال فلي العلراق.. أما في 
ليبيلا حيث الخطر يتهلدد مصر التي 
تدعم الجنلرال خليفلة حفتر وحيث 
الخليلج يدعم الجماعات اإلسلامية 
المسللحة.. وال أدري كيلف سلتتفق 
مصر مع تركيا االخوانية او مع قطر 
المتآمرة عليهلا في ظل هذا التحالف 
الذي يبدو أنله في النهاية هروب من 
أزملة حقيقيلة تحتلل دوال فيه مثل 

السلعودية وتركيلا، فاألوللى تعبت 
ملن اليمن وملن اسلتنزاف مواردها 
مع هبلوط حاد للنفلط أجبرها على 
الستراتيجي..  احتياطها  السحب من 
مسلتقبلها  يبلدو  فلا  الثانيلة  أملا 
االقتصلادي جيدا في ظل خسلارات 

مستمرة لنفوذها. 
الدولتلان وإن اختلفتلا تدخلان في 
محاوللة جديلدة لقطلف ثملار ملا 
زرعه لهملا داعش وأنصلاره بعد أن 
بلدت الثمار فلي خطر الضيلاع.  في 
النهاية يبدو هذا التحالف اإلسلامي 
غارقلا حتى إذنيه في »التخالف« بين 
أعضائه وملن قبلها فلي »التخالف« 

الطائفي!.  

نشوان محمد حسين

كشلف دونالد تراملب وزماؤه في 
الحلزب الجمهوري عمق االنقسلام 
فلي المواقف تجلاه دور المواطنين 
المسللمين في المجتملع األميركي، 
وأظهلرت اسلتطاعات اللرأي التي 
أجراها مركز »زغبي« أن االنقسلام 
مجلرد  ملن  أكبلر  بدرجلة  قائلم 
التصريحات، بل هو ديموغرافي أكثر 
من كونه حزبياً، ولم يعد يتعلق كثيراً 
السياسلية  الفلسلفية  بالنظريلات 
المتنافسلة، وإنما بات مرتبطاً أكثر 
بالمجموعلات التلي تشلكل حاليلاً 

التيار السائد في كل حزب.
وبصراحة فإن الخوف من المسلمين 
ال يتعللق فقلط بأثلر ملا يقوله هذا 
التلي  اآلراء  ألن  ذاك،  أو  المرشلح 
يعرب عنها المرشحون هي انعكاس 
لملا يعتقده أفلراد قاعلدة الناخبين 
البارزيلن فلي كل حلزب. وُيعلّرف 
الواليات  الرئيسليان فلي  الحزبلان 
المتحدة بالمجموعات الديموغرافية 
الذيلن  المختلفلة ملن األميركييلن 

يشكلون أنصار الحزب األساسيين.

المرشلحون  ُيصلر  وعندملا 
أن  عللى  مثلًا،  الجمهوريلون، 
المسللمين يجب عدم الوثلوق بهم، 
المهاجريلن  حظلر  يتعيلن  وأنله 
المسللمين، أو أنله يتوجلب تمييلز 
يتعهلد  عندملا  أو  المسللمين، 
مرشلحون بعرقللة التلزام الرئيس 
أوباما باسلتقبال الجئين سلوريين 
في الواليات المتحدة، أو يزعمون أن 
أوباما مسلم سلراً.. فإنهم يكررون 
آراء الغالبيلة الكبرى ملن الناخبين 
الجمهورييلن األساسليين. ويؤكلد 
اسلتطاع الرأي اللذي أجريناه ذلك، 
وهي الحقيقة التلي يتوجب فهمها 

ومعالجتها.
واستطلع مركز »زغبي« آراء ما يزيد 
قلياً على ألف شلخص من الناخبين 
المحتمليلن بعد أيام معلدودات من 
تصريحلات ترامب التلي طالب فيها 
بحظر دخول المهاجرين المسللمين 
إللى الواليات المتحلدة. وتوصل إلى 
أن ترامب ال يزال متقدماً بشكل كبير 
عللى بقية المنافسلين فلي الحزب 

الجمهوري، بتأييد ٪38 من الناخبين 
وبنسلبة  المحتملين،  الجمهورييلن 
٪56 تتقلدم هيلاري كلينتون أيضاً 

على منافسيها الديمقراطيين.
وسألنا المستطلعين حول مواقفهم 
تجاه األميركيين العرب والمسلمين 
النتائلج  وكانلت  األميركييلن، 
ملن  كل  آراء  عكسلت  إذ  مزعجلة، 
الديمقراطييلن والجمهوريين تبايناً 
واضحلاً بينهملا. فمثلا، بينما كان 
٪51 ملن الديمقراطييلن لديهم آراء 
مؤيلدة لألميركيين العلرب مقارنة 
بل٪23 لديهم آراء غير مؤيدة، و44٪ 
األميركييلن  للمسللمين  مؤيلدون 
المؤيديلن،  غيلر  ملن   28٪ مقابلل 
كانت مواقف الجمهوريين مختلفة، 
إذ إن ٪34 فقلط ملن الجمهورييلن 
يؤيلدون األميركيين العلرب، مقابل 
٪44 ال يؤيدونهم، بينما كانت نسبة 
التصويلت ٪26 لصاللح المسللمين 

األميركيين، مقابل ٪53 ضدهم.
وأظهر االستطاع أيضاً آراء مختلفة 
بصلورة مماثللة بشلأن ملا إذا كان 

الناخبون يشلعرون بأن األميركيين 
األميركييلن  المسللمين  أو  العلرب 
يمكلن أن يخلصلوا فلي االضطاع 
الوظائلف  فلي  بمسلؤولياتهم 
الحكوميلة. وفلي كل حاللة، وافلق 
الديمقراطيلون عللى أنله يمكنهلم 
ذلك، بينما أظهر غالبية الجمهوريين 
شلعروا بلأن األميركييلن العرب أو 
المسللمين سليتأثرون عللى نحلو 
غيلر مائلم بعرقيتهلم أو عقيدتهم 

الدينية.
وبدا ذلك االنقسلام واضحاً في الرد 
على أسلئلة بخصلوص ملا إذا كان 
ينبغي تمييز المسللمين األميركيين 
أو األميركيين العلرب، أو ما إذا كان 
ينبغلي قبلول الاجئين السلوريين 
فلي الواليلات المتحدة، إذ أكد سلتة 
من كل عشلرة ناخبيلن جمهوريين 
أن األميركييلن العلرب والمسللمين 
تمييزهلم،  ينبغلي  األميركييلن 
ورفضت النسبة ذاتها هدف الرئيس 
قبلول عشلرة آالف الجلئ سلوري 

سنوياً.

وكانت الفجوة المقلقة بدرجة أكبر 
رداً على سلؤال بشلأن دين الرئيس، 
إذ أعلرب واحد فقط من كل عشلرة 
بلأن  اعتقلاده  علن  ديمقراطييلن 
الرئيلس أوباما ربما يكون مسللماً، 
بينملا يؤكلد سلبعة من كل عشلرة 
جمهوريين أن أوباما إما أنه مسللم 
)بنسلبة ٪49( أو أنله ليسلت لديله 
عقيلدة عللى اإلطلاق )٪19( وفي 
كل موقلف، يخفلي ذللك االنقسلام 
الحزبي انقساماً ديموغرافياً أعمق، 
حيث يشلكل كبار السلن، والبيض، 
والناخبلون األقل تعليملاً، خصوصاً 
هؤالء الذين يعرفون أنفسهم بأنهم 
جديلد«،  ملن  وللدوا  »مسليحيون 
النسلبة األكبلر ملن الجمهورييلن، 
بينما يشلكل األميركيلون األفارقة 
والاتينيلون والشلباب والناخبلون 

المثقفون الجانب الديمقراطي.
وقبل وقت قصير، اسلتضفت محلاً 
فلي  بلارزاً  إسلتراتيجياً جمهوريلاً 
برنامجلي التليفزيوني األسلبوعي، 
وسألته عن السلبب في أن مؤسسة 

الحلزب الجمهلوري للم تكلن أكثر 
حزماً في اعتراضها على تصريحات 
ترامب. وكانت إجابته كاشفة، فمن 
ناحيلة، ألن ترامب وكارسلون وتيد 
كلروز مرشلحون ضد المؤسسلة، 
للذا أي هجمات من شلأنها أن تعزز 
حجتهم، وبالنظر إلى أن المرشحين 
الثاثلة لديهلم تأييلد نحلو 60 فلي 
المئلة ملن أصلوات الجمهورييلن، 
فلإن المؤسسلة قلقة ملن مخاطر 
االنخراط في اسلتعداء هذه القاعدة 
الكبيرة في حزبهم.وخال األسابيع 
القليللة الماضية، انتقلد بعض قادة 
الحلزب الجمهوري مواقلف ترامب 
المتهورة، لكن السليناتور ليندساي 
جراهام مّيز نفسله برفلض ترامب 
وآرائه بمللء فيه.وألننا عالقون في 
وضع مخيلف، البلد أال تأخذنا رأفة 
فلي المواجهلة، ملن أجلل أمننا في 
الحاضر واسلتقرارنا في المستقبل، 
وال يسلعنا سلوى أن نأمل أن يحذو 
كثير ملن قلادة الجمهورييلن حذو 

جراهام.            

قون االنقسام! ترامب ورشكاؤه.. يعمِّ
جيمس زغبي

بعد تأجيل بسبب انشغاالت الحرب واإلصاحات لزيارة كانت 
مقلررة منذ وقت ليس بالقصير، اصبحلت اليوم زيارة بكين 
ملن اولويات رئيلس الوزراء الدكتلور حيدر العبلادي والتي 
سليطير اليها بصحبة وفد حكومي رفيع في زيارة رسلمية 
قد تسلتغرق يوميلن لبحث تطوير العاقات بيلن البلدين في 
مختلف المجاالت، واألمر المهم في هذه الزيارة هو توقيتها 
اللذي تزامن ملع حادثة الخرق العسلكري التركلي ألراضي 
الباد، وانعقاد جلسلة مجلس األمن لمناقشلة هذا العدوان، 
حيلث التقى وزير الخارجية ابراهيلم الجعفري فور وصوله 
اللى نيويورك يوم الجمعة الماضلي ممثل الصين في مجلس 
األملن  الذي اكد أن باده سلتقف مع العراق ضلد أي انتهاك 
لسيادته، فضاً عن امكانية مساهمة صينية في استحقاقات 
الحرب ضد االرهاب واإلصاحلات وتداعيات األزمة المالية، 
اقول لقد احسلَن السليد العبلادي اختيار هلذا الوقت بالذات 

لزيارة الصين من اجل فتح آفاق جديدة للعاقات معها.
الصيلن دولة عظمى وعضلو دائم في مجللس األمن ولديها 
شلركات عماقلة وقدرة اسلتثمارية هائللة وال توجد لديها 
اطملاع فلي األرض العراقيلة وال تريد ان تحلول العراق الى 
سوق استهاكية فقط كما تحاول بعض الدول ومنها تركيا، 
والصيلن لديهلا الرغبة والقدرة على االسلتثمار فلي العراق 
والتعاطلي مع الظرف المالي الحاللي الذي تعاني منه الباد، 
وملن الممكن ان تكلون البضاعة الصينية بدياً مناسلباً في 
حاللة غياب البضاعة التركية عند اضطلرار العراق الى وقف 
التبلادل التجاري بيلن البلدين إذا ما واصللت تركيا وجودها 
العسلكري على االراضلي العراقية، وهو ما ظهلرت بوادره 
بصورة قرارات شلعبية بمقاطعة البضائلع التركية من قبل 
تجلار ومواطنيلن في االيلام االخيلرة. دولة الصين شلريك 
اقتصلادي إيجابلي )تعطي وتأخذ( على خلاف بعض الدول 
التلي دأبت على اسلتنزاف االموال العراقية لسلنوات طويلة 
لكنها تمتنع عن مد يد المسلاعدة فلي األوقات العصيبة من 
خلال قلرض بفائدة محدودة او اسلتثمار بدفلع آجل او اية 

مساعدات اخرى.
وإذا ملا راجعنلا تاريلخ العاقلات العراقية الصينيلة، فاننا 
سلنجد الكثير ملن العامات المشلجعة على اهميلة تطوير 
هلذه العاقات، وقد سلعت الصيلن الى تقويلة عاقتها مع 
العلراق بشلكل كبيلر وهي عاقة تطورت بشلكل متسلارع 
بلدءا من قيام الصين بافتتاح سلفارتها في بغلداد في العام  
2004 ودعم النظام السياسلي الجديد فلي العراق وتقديمها 
بعض المسلاعدات له، ودعوة المسلؤولين العراقيين لزيارة 
الصيلن، حيلث زار الرئيس العراقي السلابق جلال طالباني 
الصيلن في  العام 2003 عندما كان عضوا في مجلس الحكم 
ثم في العام  2007 بعد تسلنمه منصب الرئاسلة، واسلفرت 
زيارتله علن توقيع خملس اتفاقيات تضمنت حل المشلاكل 
المتعلقة بالعقلود النفطية بين الشلركات النفطية الصينية 
والحكوملة العراقية في عهد النظام السلابق، والغاء الصين 
لديونهلا الحكومية البالغلة 8,5  مليارات دوالر المسلتحقة 
على العراق بنسلبة 100  بالمئة، وتخفيض ديون الشلركات 
الصينية الخاصة بنسبة 80  بالمئة على مدى 17  عاما ابتداء 
ملن العلام 2010 وتعزيز التعاون ما بيلن وزارتي خارجيتي 
الصيلن والعلراق، وتعزيز التعاون فلي المجالين االقتصادي 
والفني، وتوفير براملج تدريبية للكوادر الوظيفية العراقية، 
واعقبها انشلاء آلية تشاور سياسي بين الطرفين عقدت اول 
اجتماعاتها في كانون الثاني 2008  حيث جاءت زيارة رئيس 
الوزراء السلابق نوري المالكي في العام 2011 خطوة اخرى 
باتجلاه تعميلق العاقات العراقيلة الصينيلة، اذ أثمرت هذه 
الزيارة عن دعوة العراق للجانب الصيني لزيادة استثماراتها 
فلي القطاع النفطي، واقامة صندوق إلعمار العراق، وتقديم 

قروض منخفضة الفائدة في قطاع المواصات العراقي.
وقد اخذت هذه االتفاقيات حيز التنفيذ ابتداًء بتنشيط اتفاقية 
حقلل االحدب النفطي في العام 2008 بعد ان تم توقيعها في 
العام 1997 واتفاقية حقلل الحلفاية في العام 2009 بعد ان 
تلم توقيعها فلي العلام 1998 وعلى الرغم ملن ان الظروف 
المحيطلة بالعلراق فلي ذللك الوقت كانلت تنبئ باسلتحالة 
استثمار الصين لهذه الحقول بسبب الحصار المفروض على 
العلراق اال ان الصيلن اسلتغلت الفرصة بتوقيلع العقد نظراً 
لرغبتهلا بانتزاع تنازالت من الحكوملة العراقية قد ال تتوفر 
في ظروف طبيعية مستقرة، والحقاً تعلمت الصين ان تكون 
حذرة جدا في توجيه اسلتثماراتها نظرا لخسلاراتها الكبيرة 

بعد تغيير االنظمة كما حدث في ليبيا.
تدفلع التنمية االقتصادية كونها المحدد االسلاس لسياسلة 
الصيلن الخارجية نحو البحث عن االسلتثمار فلي العراق اذ 
وصل عدد الشلركات الصينية العاملة في العراق بنهاية عام 
2011  اللى حواللي 108  شلركة اسلتثمارية فلي قطاعات 
الطاقلة والكهربلاء والمواصلات واالتصلاالت، كملا بلغت 
قيملة الصادرات الصينية للعراق فلي العام 2013  ما يقارب 
7 مليلار دوالر اميركي، فضا علن تعزيز التبادل التجاري ما 
بين البلدين والذي ارتفللللللع من 1 – 5  مليارات دوالر في 
المدة ما بين 1991 – 1995 وارتفع الى نحو 2,5 مليار دوالر 
فلي المدة ما بين 2004 – 2009  ليقفلز الى 14 مليار دوالر 
فلي العام  2011 ثلم الى اكثر من  17 مليلار دوالر في العام 
2012 ما جعل العراق الشريك التجاري العربي الرابع للصين، 
وجعل الصين الشريك التجاري االجنبي االول للعراق، وواصل 
التبلادل ارتفاعه ليصل الى 24 مليلار دوالر في العام  2013 
واللى  22 مليلار دوالر في  العلام  2014  ويبلدو ان التبادل 

سيواصل ارتفاعه في السنوات القليلة القادمة.
ويشلكل النفط ثلثلي قيمة التبلادل التجاري ما بيلن العراق 
والصيلن فضا علن الكبريت والفوسلفات والتملر، ويصدر 
العراق للصين ما يقارب 280 ألف برميل يوميا في العام 2011  
و 300 اللف برميل يوميا في العلام 2012  و500  ألف برميل 
يوميلا فلي العلام 2013   و850  ألف برميلل يوميا في العام  
2014 ما يجعلل العراق يحتل المرتبة الثانية بعد السلعودية 
في قائمة مصدري النفط للصين، ويعمل العراق على تطوير 
عاقاته العسلكرية واالمنية مع الصين، ومن المتوقع زيادة 
فلرص توريد االسللحة من الصيلن مع التقلدم الحاصل في 
نوعيلة الصناعة العسلكرية الصينية ولدعم هلذا التوجه تم 
فتح الملحقية العسلكرية في بكين في العام 2004 والتي تم 

غلقها في العام 2009  ليعاد فتحها في العام 2013.
وبالتأكيد سلوف تسلهم زيلارة العبلادي لبكيلن بمزيد من 
التعلاون، وتعزيلز الثقة المتبادللة، وتبديد المخلاوف تجاه 
اي تأثيلر خارجلي على السياسلة الخارجيلة العراقية تجاه 
الصيلن، وبما ان العراق يعد منتجلاً ومصدرا للنفط لذا تنظر 
اليله الصين كدوللة ذات اهمية سلتراتيجية، ويمكن للعراق 
ان ينشلئ سياسلة خارجية ذات عاقات متنوعة  مع الصين 
التي ال تبدي اهتماما بالشلؤون السياسية اكثر من اهتمامها 
بالشلؤون االقتصادية، فضا عن ان عاقة العراق مع الصين 

ال تشكل ضررا للواليات المتحدة.

زيارة العبادي 
إىل الصني

محمد محبوب



نش�بت مشاجرة ضخمة بين ياسمين عبدالعزيز 
وابنت�ّي هش�ام س�ليم، خ�ال وجودهم�ا ف�ي 
الساحل الش�مالي، دفعت األخير التهام ياسمين 
بع�دم احترام�ه أو تقدي�ر عاق�ة الزمال�ة التي 
تجمعهما. ياس�مين لم تهتم بتصريحات هشام 
سليم، وقررت اللجوء إلى القضاء واتهمت ابنتيه 
باالعتداء عليه�ا بالضرب، وت�م تحويل القضية 

إلى محكمة األسرة.
م�ن أبرز الخافات التي ش�هدها ع�ام 2015، 
الخاف الذي وقع بين شركة روتانا والفنان 
عمرو دي�اب، وانتهى بفس�خ العقد واللجوء 
إل�ى القض�اء، حيث تطال�ب الش�ركة عمرو 
بدفع ملي�ون دوالر. وقد اته�م عمرو روتانا 
باإلخال ببنود العق�د، وأصدر أكثر من بيان 
يوض�ح في�ه تفاصيل ه�ذا الخ�اف، مؤكداً 
أن�ه قرر إنهاء التعاقد مع هذه الش�ركة، بعد 

تعاون استمر عشر سنوات.
عام 2015 ش�هد أيضاً مشادة كامية وصلت 

إلى التراشق باأللفاظ الخادشة للحياء، وذلك بين 
المنتج أحمد السبكي واإلعامي وائل اإلبراشي، 
بع�د أن اتهم األخير األول بالترويج للبلطجة من 
خ�ال األفام الت�ي ينتجها، وهو األم�ر الذي لم 
يقبله الس�بكي وقرر الرد عليه بسّبه مستخدماً 
لفظ�اً غير الئق عل�ى الهواء. ورغ�م تهديد وائل 
اإلبراش�ي باللجوء إلى القضاء، فقد تدخل بعض 

اإلعاميين والفنانين للصلح بينهما.
شّن الداعية اإلسامي خالد الجندي هجوماً حاداً 
على الفنان أحمد السقا والممثل محمد رمضان، 
واتهمهما بالترويج للبلطجة من خال أفامهما، 
وق�د أثار هذا الهجوم الرأي العام، وتداول العديد 
من مستخدمي موقع »فيسبوك« مقطع الفيديو 
ال�ذي يصف من خاله الجندي الس�قا ورمضان 
باألش�كال الوسخة. السقا حرص على الرد على 
اتهام�ات خال�د الجن�دي ل�ه، عبر حس�ابه على 
موقع »فيسبوك«: »ش�كراً موالنا خالد الجندي، 
لكن اس�محلي بس�عة صدرك�م أن أوض�ح لكم 
أنني حين اش�تركت في فيلم »إبراهيم األبيض« 
2009، كان هدفي إلقاء الضوء على فئة مهمشة 
ه�ي قنبلة موقوتة ته�دد مجتمعن�ا، وقد حدث 
ما توقعه أفراد العمل من�ذ كانون الثاني/يناير، 
وس�يادتكم ش�خصياً ش�هدتم على وج�ود هذه 
األنماط، وبالمناسبة نهاية العمل هو أن المجرم 
نال عقابه ولم أنهه بطاً، وهذا جزء من رس�الة 
الصناعة التي أفخر بانتمائي إليها، أما اسمحلي 
موالنا الجليل أن تراجع ما تقوله، ألنك من أولي 
األم�ر، وال يص�ح أن تص�ف م�ن يتعلم�ون منك 

بأشكال )....(«
أما محم�د رمضان 
فق�رر رف�ع دعوى 

قضائي�ة ض�د الداعية 
اإلس�امي، واتهمه بالس�ب والتش�هير 
به، وأكد أنه لن يتنازل عن هذه الدعوى 

ورفض كل محاوالت الصلح.
وم�ن القضاي�ا التي أث�ارت ال�رأي العام 

وأش�علت مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي، حلقة 
ريهام سعيد مع فتاة تدعى سمية، اشتهرت بعد 
ذلك ب�� »فتاة المول«، وقد تعرض�ت هذه الفتاة 
للتح�رش وقام�ت ريه�ام باس�تضافتها، لكنها 
فاجأت الجميع بنشر صور خاصة لها، كانت قد 
أخذتها بدون اس�تئذانها من هاتفها الش�خصي. 
ريهام لم تكتف بنش�ر هذه الص�ور، بل أكدت أن 
الفتيات سبب في انتشار ظاهرة التحرش، األمر 
ال�ذي أثار غض�ب الكثيري�ن وتعال�ت األصوات 
مطالبة بوقف برنامجها »صبايا الخير«، وهو ما 
وافقت عليه القناة الفضائية اس�تجابة لمطالب 
المايي�ن، وللس�يطرة عل�ى حالة الغض�ب التي 

اشتعلت بين مستخدمي موقع »فيسبوك«.
من الخافات التي أش�علت ال�رأي العام أيضاً، ما 
حدث بعد وفاة الفنان سعيد طرابيك بين زوجته 
س�ارة طارق وطليقته عزة شعبان، حيث نشبت 
خافات ضخمة بينهما بسبب الميراث، وشككت 
عزة في حمل سارة من سعيد بعد مرور أسابيع 

.DNA على زواجهما، وطالبتها بتحليل
بعدما أعلن�ت انتصار تأييدها لمش�اهدة األفام 

كث�ر اإلباحية، أقام  أ
ضده�ا، من محاٍم دعاوى  قضائي�ة 

وطالب�وا بوقف برنامجها، إال أن هذه القضايا ال 
تزال في ساحات المحاكم.

رانيا يوس�ف رفعت دعوى قضائية ضد طليقها 
محم�د مختار، تطالب�ه بدفع نفق�ة ابنتيه، وقد 
أعلنت رانيا أن طليقها ال ينفق على ابنتيه، وأنها 

تتحمل المصاريف كافة منذ انفصالهما.
لقاء سويدان رفعت دعوى قضائية ضد طليقها 
الفنان حسين فهمي، واتهمته بالتهرب من دفع 
النفقة بعدما انفصلت عنه، وبالفعل نجحت في 
الحص�ول على حك�م قضائ�ي لمصلحتها يلزمه 

بدفع 720 ألف جنيه لها.
اتخذت نقابة الفنانين في سورية هذا العام قراراً 
بفصل عدد م�ن الفنانين من قائمته�ا لتخلّفهم 
عن تسديد اشتراكاتهم المالية منذ شهور. ومن 
ه�ؤالء الفناني�ن نج�وم ف�ي الدراما الس�ورية، 
نذكر منهم: تيم حس�ن، س�امر المصري، باسل 

خي�اط، جمانة مراد، حاتم علي، رامي حنا، 
وغيرهم.

أيض�اً،  الع�ام  وه�ذا 

تقدمت ش�ركة »سما الفن« السورية لإلنتاج 
الفن�ي، بدع�وى قضائية بحق الفنان باس�م 
ياخ�ور ف�ي محاكم دب�ي بعد انس�حابه من 
قائمة أبطال مسلسل »العراب« بعد موافقته 
على الدور، وطالبت الش�ركة بتعويض مادي 
كبير نظي�ر تخلّفه، بينما انضم ياخور للعمل 
ف�ي نس�خة »الع�راب« الثانية في مسلس�ل 

»سفينة نوح« من إنتاج شركة »كاكيت«.
س�ّبب اختف�اء الفنان�ة لينا دياب مش�كلة 
»ف�ارس  مسلس�ل  ألس�رة  كبي�رة  مادي�ة 
وخمس عوانس«، والتي كانت تلعب بطولة 
إح�دى ش�خصيات العمل، حي�ث غابت لينا 
بش�كل مفاج�ئ أثن�اء تصوير العم�ل، مما 
أوق�ع الش�ركة المنتجة بمش�كات مادية 
كبيرة. وأرتأى القائم�ون على العمل تغيير 
مجرى األحداث بإعان وفاة الشخصية التي 
تجّسدها لينا في العمل، هذا فضاً عن تأخر 
عرض المسلس�ل، ولتعلن في م�ا بعد أخت 
الفنانة لينا عن وجودها في إحدى العواصم 
العربية، وأنها تواجه مش�كات في حياتها 

الشخصية جعلتها تتوارى عن األنظار.
هج�وم أحام على ن�وال الكويتي�ة في أحد 
البرام�ج الحواري�ة وقوله�ا: »ال توج�د فنانة 
حالياً في الخليج إال أنا وأنافس نفسي فقط«.    

مش�اجرة بين ش�جون واأللماني س�ام هاسنر 
المنت�ج المنف�ذ لمسلس�ل »ذاك�رة م�ن ورق« 
وتعرضه�ا للض�رب من�ه، أثناء تصوي�ر أحداث 
العم�ل ف�ي ألماني�ا، واتس�اع رقع�ة الخافات 
لتش�مل زميلها الممثل الشاب عبدالله الطراروة 
بس�بب تصريحها عبر حس�ابها الش�خصي في 
»إنس�تغرام« بأن�ه لم يقف أحد م�ن زمائها في 
فري�ق العمل ال�ى جانبها عندم�ا كانت تتعرض 

للضرب.
مش�ادات كامي�ة إعامي�ة بين الفنانة الش�ابة 
صم�ود والمخ�رج البحريني علي العلي بس�بب 
حذف بعض مش�اهدها في مسلس�ل »ذاكرة من 

ورق«.
هج�وم الفنانة هب�ة الدري على الفن�ان المنتج 
المس�رحي عادل المسلم بس�بب عدم حصولها 
على كل مستحقاتها المالية نظير مشاركتها في 
مس�رحية »هاجر«. تعرض الفنانة لمياء طارق 
للهجوم من جمهورها بس�بب نش�ر صورة لها 
وهي في حمام السباحة عبر حسابها الشخصي 
في موقع »إنس�تغرام«، وقد ردت على ذلك 
بالقول: »لكل وقت مابسه، وأنا 

محترمة نفسي«.

القاه�رة: ع�ادت للقاه�رة الجمع�ة الفنانة منه ش�لبي 
قادمة م�ن دبي بعد قضائها أس�بوع برفق�ة فريق عمل 
فيل�م "نوارة" الذي تقوم ببطولته حيث حضرت العرض 
العالم�ي األول للفيل�م وش�اركت في الن�دوة التي أقيمت 
لفري�ق العمل، وتس�لمت جائ�زة افضل ممثلة ع�ن دورها 

بالفيلم في حفل الختام.
هذا وتس�تأف تصوير دوره�ا في الفيلم الس�ينمائي الجديد 

"الماء والخضره والوجه الحس�ن" مع المخرج يسري نصر 
الله اليوم السبت بعدما أرجئ تصوير مشاهدها حتى تتمكن 
من الس�فر إلي دبي حيث يتوقع أن تنتهي من تصوير جميع 

مشاهدها بالفيلم الجديد مع بداية العام الجديد.
ُيذكر أن "شلبي" لديها مشروع درامي وهو "واحة الغروب" 
م�ع المخرج�ة كاملة أب�و ذكرى وش�ركة "الع�دل غروب" 

المقرر عرضه في رمضان 2017.

يب�دو أّن الفنانة روبي التي رفضت خال الفترة الماضية العديد من 
األعم�ال، قّررت أن تكون لها عودة متميزة هذا العام، حيث تعاقدت 
أخيراً على بطولة مسلس�ل "المي�زان"، الذي تقوم ببطولته مع كل 
من باس�ل خياط و صبري فواز ومحمد ف�راج، وهو للمخرج أحمد 

خالد وإنتاج طارق الجنايني.
أول بطولة مطلقة في الدراما

روب�ي التي غابت ع�ن جمهورها لفترة طويلة، ق�ّررت اتباع رجيم 
قاٍس لتفقد الوزن الذي اكتسبته عقب والدة طفلتها طيبة، وبالفعل 

من المفترض أن تبدأ التصوير قريباً.
وق�د انضّم أخيراً الفنان أحمد فهمي لفريق العمل، بعد النجاح الذي 
حققه في مسلسل "طريقي" العام الماضي مع النجمة شيرين عبد 

الوهاب، ما حّمس المخرج على إسناد دور البطولة له أمام روبي.
وُيع�ّد المسلس�ل أول تجرب�ة بطول�ة مطلق�ة لروبي ف�ي الدراما، 
خاّصًة أّن آخر أعمالها كان مسلس�ل "س�جن النسا"، الذي شاركت 
ف�ي بطولته أمام النجمتين نيللي كري�م و درة، وعدد من الفنانات، 
فيما كانت روبي قد حصلت بالفعل على عدد من البطوالت المطلقة 

السينمائية.

خارج السباق الرمضاني
من ناحية أخرى، تس�تعد روب�ي لعمل آخر 
بعنوان "رفعت الجلسة"، مع المؤلف عمرو 
س�مير عاط�ف، ولكن تق�ّرر ع�رض العمل 
خ�ارج الس�باق الرمضاني المقب�ل 2016، 
ويأتي خروج العمل من الس�باق النش�غال 
مخرجه بتصوير عم�ل آخر خليجي، فيما 

ينشغل المؤلف أيضاً بكتابة مسلسل آخر 
للفنان طارق لطفي، كما أّن المسلسل 
تنفي�ذه، بحاج�ة لتحضيرات  المنوي 

كثي�رة. وكانت روبي ق�د انفصلت عن 
زوجه�ا المخرج س�امح عب�د العزيز، عقب 

والدته�ا طفلتها طيبة بأي�ام قليلة، وترّدد أّن 
الس�بب ه�و أّن روبي ل�م تق�ّدم أي عمل جديد 

منذ زواجها، وهو م�ا أظهر بعض الخافات 
بينهما، فقّررا االنفصال في صمت، لتقرر 

العودة بقوة بعدها إلى الساحة.

�

كشف المطرب محمد نور انتهاءه 
م�ن تس�جيل أغني�ة جدي�دة م�ن 
كلم�ات الفنان أحمد الس�ّقا، على 
أن يطرحها ضم�ن أغنيات ألبومه 

الجديد الذي يحضر له حالياً.
الس�ّقا أه�داه  أن   وأوض�ح ن�ور 
األغني�ة من دون أن يتقاضى عنها 
الصداق�ة  إل�ى  أي مقاب�ل، الفت�اً 
القوية التي تجمعهما منذ سنوات 

طويلة.
والجدي�ر بالذكر أن آخ�ر ألبومات 
محمد ن�ور الغنائية طرح في عام 

2014 بعنوان "احلوت األيام".

بي�روت: أطلقت الفنانة الس�عودية الش�ابة داليا مبارك فيدي�و كليب أغنية "م�ن اآلخر" الذي تم 
تصوي�ره في لبنان وهو من إخراج بس�ام الت�رك. واألغنية من كلمات أحم�د الصانع، ألحان فايز 
الس�عيد، توزيع موس�يقي زيد عادل، التسجيل باس�تديوهات فايز السعيد، وإش�راف عام محمد 

درويش الزرعوني، وهو من إنتاج شركة روتانا.
وتع�ددت إطاالت "مب�ارك" في الفيديو الكلي�ب المصور األول لها حيث تمّي�ز "العمل" بالتركيز 
على ش�كل صوتها القوّي واحساسها العالي أثناء أدائها هذه األغنية الرومنسية حيث استطاعت 
أن توصل رسالة الحب من نظرات عينيها اآلسرة ومامح وجهها التي فاضت انوثًة وعشقاً.وأّكد 
المخرج بس�ام الترك أنه تّم التركيز في الكليب على صوت الفنانة السعودية وشخصيتها الممّيزة 
لك�ون هذه اإلطالة هي األولى لها بعمٍل مصّور، واعتبر انها س�تطل بقوة على الجمهور العربي 
م�ن خال هذا العمل متوقعاً لها مكانًة مميزة في الصفوف األولى بين نجمات الخليج بس�بب ما 
تملكه من صوٍت قادر ومتمكن وأداٍء مميذز واحساس عالي. والجدير بالذكر أن "مبارك" كانت قد 
أطلقت أغنية منفردة بعنوان "قلبت الطاولة" التي تخطت ال�خمس�ة مايين مشاهدة على موقع 

 ."YouTube" الفيديوهات

ُتواص�ل الفنانة غادة عادل تحضيرات مسلس�لها التليفزيوني الجدي�د "كاميليا" الذي يروى 
قصة حياة الفنانة التي حملت نفس اإلس�م وعاش�ت في منتصف القرن الماضي وارتبطت 
بنظام الملك فاروق. وهي ُتباش�ر تحضيرات مابس الش�خصية حيث يجري تنفيذها خال 
الفترة الحالية تمهيداً لتصوير مش�اهد العمل، فيما ينتظ�ر زوجها المخرج مجدي الهواري 
موافق�ة باقي الفنانين المش�اركين بالعم�ل لتحديد موعد بداية التصوي�ر. ُيذكر أن "عادل" 
تباش�ر قراءة ما كتب عن كاميليا وصفاتها الش�خصية في الصحف ووسائل االعام وكذلك 
الكتب التي صدرت عن حياتها حتى تقترب بشكٍل أعمق من الشخصية، باإلضافة للسيناريو 

الذي ال يزال في مرحلة كتابة الحلقات األخيرة.

طرح�ت النجمة اليمينية بلقيس فتحي فيدي�و كليب أغنية "التاج" من ألبومها األخير "زي 
ما أنا"، عبر قناة "روتانا" الرس�مية على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات وش�م وألحان 
فاير الس�عيد وإخراج خالد الرفاعي.ويعالج الكليب قضية الطاق التي أصبحت شائعة في 
مجتمعنا هذا، وتوّجه من خاله رسالة إلى كّل شخص وقع نظره على الفيديو كليب وعلى 
وجه الخصوص إلى كل إمرأة عانت من الخيانة وسوء المعاملة من قبل شريك حياتها الذي 
أوهمها بحبه، وما هي المحكمة س�وى خير دليل على طبيعة العاقة التي وصلنا إليها في 

عصرنا.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

" احلب  مدرسة  مسلسل  يف  راويًا  " الساهر 
 ان�ه لفخ�ر كبي�ر ان يق�وم مط�رب عراق�ي 
كالفنان كاظم الس�اهر بانج�اح برنامج يهتم 
باالص�وات والط�رب االصيل وذل�ك  من خال 
رصانة ش�خصيته وثقافته  الموسيقية حتى 
بات�ت اراءه تؤهله ان يتص�در ويترأس )لجنة 
الحكم( في برنام�ج ))the voice وبمصاحبة 
صاب�ر الرباع�ي وعاص�ي الحاني وش�يرين 
  mbc1   ( عب�د الوه�اب والذي يقدم عبر قن�اة

و mbc   مص�ر( ام�ا بالنس�بة لجديد الس�اهر 
فقد اتحد بأن مش�اركته في مسلسل )مدرسة 
الح�ب ( ال�ذي يخرج�ه صف�وان مصطفى ... 
ل�م تك�ن مش�اركة كممثل ف�ي المسلس�ل ... 
ب�ل س�يحضر ف�ي المسلس�ل بصف�ة )راو( 
للقص�ص الت�ي س�يتناولها العم�ل ... وبهذه 
المناسبة اعرب الس�اهر عن سعادته لتواجده 
م�ع الجمه�ور العرب�ي ف�ي مسلس�ل مرهف 

باالحاسيس والمش�اعر ... وخاصة ان العمل 
يروي مجموعة من عاقات الحب الشائعة في 

دروب العاشقين .
والجدير باالش�ارة ان مسلسل )مدرسة الحب 
( يدخل في اطار الدراما المش�تركة ويقع في 
س�تين حلق�ة  وقد تم تقس�يم المسلس�ل الى 
ثاث�ة مجموع�ات وان كل مجموع�ة تحتوي 
على عش�رين حلقة ... كما ان المسلسل الذي 

سيرويه الس�اهر يضم مجموعة من الممثلين 
من لبنان وسوريا  والخليج ومصر ...

هذا ولقد س�بق لكاظم الساهر وهو في بداية  
حيات�ه الطربي�ة ان ق�ام ببطول�ة المسلس�ل 
العراق�ي )المس�افر(  وبثاثي�ن حلق�ة وكان 
ال�ى جانبه مجموعة  كبيرة م�ن النجوم وفي 
مقدمته�م عبد الجبار كاظم وع�ز الدين طابو 
وخليل الرفاعي واس�يا كمال وس�هير اياد ... 

علما بأن المسلس�ل م�ن اخ�راج الفنان فاح 
زكي ... وقد تم تصويره في محافظة الموصل 
وش�ارك فيه ايضا مجموع�ة كبيرة من نجوم 

نينوى .
بق�ي ان نذكر ان الس�اهر كان في المسلس�ل 
)مطرب�ا وممث�ا وملحن�ا ( ولق�د اث�ار اداءه 
التمثيلي  جدال ما بين مجموعة من المشاهدين 

والنقاد ... وكانت النتيجة لصالح الساهر !

أزمات وقضايا يف العام 2015
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عندم�ا فاج�أت الجميع بصور تبك�ي فيها، لم 
يهتم كثيرون بالس�بب، وإنما انتقدوا ظهورها 
من دون ماكياج! وعندما س�ألناها عن السبب 
قال�ت: »أنا م�ن لحم ودم، وليس عيب�اً أن أعّبر 
عن مش�اعري في لحظة ما«. النجمة ش�يرين 
عبدالوهاب تحّدثنا عن تجربتها في التمثيل من 
خ�ال مسلس�ل »طريقي« ال�ذي تّوجها نجمة 
2015 ف�ي الدرام�ا، ولم�اذا توقع له�ا البعض 
الفش�ل، كم�ا تحكي ع�ن الموس�م الثالث من 
the Voice وتلقائيته�ا الش�ديدة التي تعرضها 

لانتقادات، وترد على جورج وسوف، 

• بداي�ًة، م�ا ه�و إحساس�ك بعد النج�اح الذي 
حققه مسلسلك األول »طريقي«؟

كانت تجربة مميزة في مشواري الفني وسعدت 
بها للغاية، وس�عادتي كبيرة أيضاً لتعاوني مع 
فنانين كبار في هذا المسلسل، مثل سوسن بدر 
ومحمود الجندي وباس�ل خياط وأحمد فهمي 
وكل فريق العمل، وس�عيدة بأنن�ي كبرت فنياً 
وس�طهم، وأش�كر جمهوري ألنه الس�بب بعد 

ربنا في ما وصلت إليه اليوم.

• ف�ي حديثي معك قبل ع�رض »طريقي«، قلت 
إنك مرعوبة من خ�وض التجربة، هل تفكرين 

في تكرارها بعد نجاحك؟
ال أفك�ر أب�داً بتلك الطريقة، ولي�س معنى أنني 
نجح�ت ف�ي تجرب�ة درامي�ة تلفزيوني�ة أنني 
س�أكررها العام المقبل، ب�ل يجب أن أتأنى في 
االختيار حتى أقدم ش�يئاً مميزاً للجمهور الذي 

يثق بشيرين دائماً.

• البعض انتقد عدم تلقائيتك في األداء التمثيلي 
في مسلسلك، فما ردك؟

أكثر ش�يء وّجعني كام اإلعامي عمرو 
أدي�ب عن�ي، عندم�ا ق�ال إنني 

من�ي  أصغ�ر  دوراً  قدم�ت 
ف�ي الس�ن، وأق�ول ل�ه 

العظيمة  الراحل�ة  إن 
حس�ني  س�عاد 

قدم�ت  عندم�ا 
»صغيرة  فيل�م 

الح�ب«  عل�ى 
س�مت  ر و
ش  م�و لر ا
والكح�ل، 
كانت في 
الثاثين 

م�ن 

عمرها، وعندم�ا قدم الراحل أحم�د زكي فيلم 
»كابوريا« وعادل إمام فيلم »سام يا صاحبي« 
هل كانت س�ّنهما صغي�رة؟ بالطبع ال، فالعمر 
ال عاق�ة له أب�داً بتقديم دور جيد أو س�يئ، 
على العكس تمام�اً، فهنا تبرز حرفية 
التمثي�ل مثلم�ا أن�ا محترفة في 

الغناء.

ض�م  المسلس�ل   •
أغني�ات ع�دة، م�ا 

السبب؟
مسلس�ل  ألن�ه 
ئ�ي  غنا

تس�تطيع 
يم�ه  تقد
ب�ة  مطر

تجي�د 
 ، لتمثيل ا
لي�س  و
ممثل�ة 

تستطيع 
 ، ء لغن�ا ا
أقرب  ومن 
األغني�ات إلى 
قلب�ي »ص�ح«، 
كثي�راً  أعش�قها 
ه�ا  عتبر أ و
بالنس�بة إل�ي 
لنش�يد  ا
 ، طن�ي لو ا
ح�ب  أ و
ت  غني�ا أ
يا  »ك�ده 
قلب�ي« و 

»عل�ى مين المامة«... هناك أغنيات تركت أثراً 
في نفس�ي، وعلى مستوى التوزيع الموسيقي 
سعدت بالتعاون مع أمين بوقحافة، وأحسست 
بأن صوتي له قيمة فنية كبيرة على موسيقاه، 
والمخ�رج محم�د ش�اكر ق�دم أغنية »ك�ده يا 
قلبي« على مش�اهد رائعة مثلما فعل في أغنية 
»ليالين�ا«. المسلس�ل تناول قصة ح�ب كبيرة 
يصع�ب أن أراها م�رة أخرى، رغ�م أن البعض 
توقع�وا له الفش�ل، لكن عندما يريد الله ش�يئاً 

يتحقق.

•الفنان�ة غ�ادة عبدال�رازق صرح�ت ف�ي أحد 
م�ن  »طريق�ي«  ب�أن  التلفزيوني�ة  البرام�ج 
أنجح أعم�ال رمضان وأفضلها له�ذا العام، ما 

تعليقك؟
أش�كرها كثي�راً وأق�ول لها: »أجم�ل حاجة أن 
العب كرة يش�كر في العب كرة آخر وال يشكر 
نفس�ه فق�ط«، وأحبه�ا كثي�راً ألنها إنس�انة 
صريحة للغاية، وسعدت ألن المسلسل أعجبها 
مثلم�ا أُعج�ب به فنان�ون كثي�رون، وأن تعبي 
ومجه�ودي ل�م يضيعا أبداً، وأكثر ش�يء أحبه 
في الوسط الفني أن نهنئ بعضنا بعضاً حينما 
يقدم فن�ان عماً مميزاً، وال نح�اول أن نتصيد 

أخطاء اآلخرين.

•هل أسعدك عرضه على التلفزيون الكولومبي 
ودبلجته إلى اإلسبانية؟

هذا شرف كبير ألي فنان عربي، وأعتبر مسلسل 
»طريقي« عماً عربياً مشرفاً وناجحاً.

• أال تنوين تقديم ألبوم جديد مستقباً؟
ال أفك�ر حالي�اً في ذل�ك، لكنني س�جلت بعض 
األغنيات مع الش�اعر أمي�ر طعيمة والملحنين 

خالد عز ووليد سعد.

•ه�ل أزعج�ك هجوم س�لطان الط�رب جورج 

وس�وف على مش�اركة المطربين ف�ي برامج 
اكتشاف المواهب؟

أقول له إنني في الس�احة الفني�ة منذ 15 عاماً 
ومستمرة حتى اليوم، ويصعب كثيراً أن أختار 
أغني�ة وكام�اً ولحن�اً ممي�زاً وش�عوباً تردد 
أغنيات�ي، كما ال أس�تطيع أن أختار صوتاً جيداً 
ف�ي برام�ج للمواهب وأدربه أيض�اً، ولو كانت 
إدارة قن�اة »إم ب�ي س�ي« ال ت�رى أنن�ا أكفياء 
لتحم�ل ه�ذه المس�ؤولية، لما اس�تمررنا في 

البرنامج.

ش�يرين  م�ن  أخ�ذ  م�اذا   the Voice   •
عبدالوهاب؟

ال أرى أنه أخذ مني شيئاً، بل أضاف إلّي وقربني 
م�ن الناس كثيراً، وجع�ل الجمهور يتعرف إلى 
ش�يرين الحقيقية التلقائية، فهو أظهرني على 

طبيعتي أمام جمهوري، وهذا يسعدني.

• هل س�تحتفظين بتلقائيتك وعفويتك في هذا 
الموس�م م�ن the Voice رغ�م انتق�اد البعض 

لك؟
تلقائيت�ي ظه�رت بالفعل من الحلق�ة األولى، 
عندم�ا قل�ت لصاب�ر الرباع�ي عن المتس�ابق 
حمزة التونس�ي: »لو اختارني مش هاخده في 
فريقي«، وقلتها بشكل عفوي وتلقائي للغاية، 
وال أقصد أب�داً مضايقة أي ش�خص، لكن هذه 
ش�خصيتي الحقيقي�ة ول�ن أغيرها أب�داً أمام 
جمهوري. في الحقيقة أنا سعيدة ألنني أشارك 
ف�ي the Voice للمرة الثالثة، لكون�ه برنامجاً 

ناجحاً ومميزاً ويقدم أصواتاً جيدة للجمهور.

• ما هو إحساس�ك برحي�ل نجمين من عمالقة 
الفن ن�ور الش�ريف وعمر الش�ريف وغيرهما 

عام 2015؟
خس�رنا رموزاً فنية كبي�رة في حياتنا ال يمكن 

تعويضها أبداً.

• ما هو الخبر الذي أفرح قلبك أخيراً؟
الن�اس يق�ّدرون مجه�ودي وتعبي ف�ي عملي 
الفن�ي كثيراً، وذلك يس�عدني، رغ�م أن الحياة 
ليس�ت وردي�ة، والفن�ان طريق�ه »م�ش كلها 

عسل«.
- أال تري�ن أن وجودك في بيروت لفترة طويلة 

أبعدك كثيراً عن الجمهور في بلدك األم مصر؟
بالطبع مصر ال مثيل لها في الدنيا، وال يمكن أن 
تصدق حينما أصف لك مدى س�عادتي ومتعتي 
بينما أمشي في شوارع بلدي، وأشتري »رغيف 
العي�ش والطعمي�ة« بنفس�ي... متع�ة كبيرة 

بالنسبة إلي.

• ألم تفكري في مش�روع خ�اص بك بعيداً من 
الفن؟

فكرت كثيراً لكنني ال أعرف، فأنا ال أرى نفسي 
قادرة على النجاح في »البيزنس«.

• ما هو رأيك بلقب ملكة المش�اعر الذي أطلقه 
الجمهور عليك؟

أح�داً،  يس�تفز  ال  لق�ب  ألن�ه  كثي�راً  أحببت�ه 
فجمهوري ذواق للغاية وأحب فيهم ذلك.

• أغنيت�ك »ك�ده ي�ا قلب�ي« الت�ي قدمته�ا في 
»طريقي« تأثر بها الكثيرون، هل توقعت ذلك؟

األغنية حققت صدى واس�عاً، يكفي أن والدي 
كبي�ر ف�ي الس�ن ويع�رف أغنيات�ي، رغ�م أنه 
ال يش�اهد »يوتي�وب« أب�داً، وهذا ه�و النجاح 
الحقيقي بالنس�بة إلي، رغم أهمية »يوتيوب« 

في هذا العصر ونسب المشاهدة عليه.

ها أمام اجلمهور شيين: هذه شخصيتي احلقيقية ولن أغيرّ

كش�ف التقرير الس�نوي لموقع البحث "غوغل" أن 
اس�م الفنانة فاتن حمام�ة وجنازتها كان�وا األكثر 

بحثاً في الوسط الفني خال 2015.
القاهرة: كشفت اإلحصائية الس�نوية التي يقدمها 
موقع البحث "غوغل" أمس عن تصدر اس�م الفنانة 
الراحلة فاتن حمامة قائمة الشخصيات األكثر بحثاً 
التي تصدرها 4 فنانين وجاء ترتيبهم كالتالي: فاتن 
حمامة، عمر الشريف، نور الشريف، ميرنا المهندس 
فيما جاءت الفنانة العالمية باريس هيلتون بالمركز 
السادس والراقصة برديس بالمركز الثامن والفنان 

سعيد طرابيك في المركز التاسع.
وأعلن "غوغل" أن جنازة الفنانة فاتن حمامة حلت 
ف�ي المركز الثالث ضمن أكث�ر األحداث رواجاً تلتها 
جنازة الفنان نور الش�ريف، فيما ح�ل فرح الفنانة 

أيتن عامر بالمركز الثامن ضمن القائمة.
وتص�در برنامج "رامز واكل الج�و" قائمة البرامج 
التليفزيوني�ة األكثر رواجاً أعقبه "مس�رح مصر". 
وف�ي المركز الثالث حلت "أبل�ة فاهيتا"، بينما جاء 

 ،THE VOICE المرك�ز الرابع م�ن نصيب برنام�ج
وح�ل برنام�ج صبايا الخي�ر في المرك�ز الخامس، 
وج�اء ترتي�ب باقي البرام�ج على التوال�ي كالتإلى 
"س�تار  اضط�راري"،  "هب�وط   ،"11 "خواط�ر 

أكاديمي"، "التجربة الخفية"، "كاش اور ساش".

أم�ا قائمة األغان�ي األكثر رواج�اً فتصدرتها أغنية 
"انت معل�م" للفنان المغربي س�عد لمجرد وجاءت 
ف�ي المركز الثاني أغني�ة "مهرجان مفيش صاحب 
يتصاح�ب" وج�اء ترتيب باق�ي األغاني كم�ا يلي: 
"مهرج�ان فرتك�ة فرتكة"، "س�يب إي�دي"، "ابعد 
عن�ي"، "اغنية فيل�م "زنقة س�تات"، " اغنية فيلم 
ريجاتا"، "سكة السامة آلمال ماهر"، "محمود ايه 

ده يا محمود"، و"صليل الصوارم".
وتص�در فيل�م "الجزي�رة 2" قائمة األف�ام األكثر 
رواجاً في العام 2015 عبر اإلنترنت يليه فيلم "زنقة 
س�تات"، وفي المركز الثالث حل فيلم "والد رزق"، 
فيما جاء ترتيب باقي األفام تباعاً: "كابتن مصر"، 

عم�ر  "
 ، " ى س�لو و

"أهواك"، "واحد 
  Fast" صعي�دي"، 
 ،"Furious 7

"ريجاتا"، و"جمهورية 
األعمال  إمبابة".وف�ي 

مسلس�ل  تص�در  الدرامي�ة 
قائم�ة  الجن�وب"  "س�احرة 

األعم�ال األكثر رواج�ًا، فيما حل 
الج�زء الخام�س م�ن مسلس�ل 
المرك�ز  ف�ي  ق�وي"  "الكبي�ر 
الثان�ي وجاءت باق�ي األعمال 
العاش�ق"،  بالترتيب: "موالنا 
"ولي العهد"، "حالة عشق"، 
"لعبة ابليس"، لهفه"، "جودا 
القل�ب"،  "عي�ون  اكب�ر"، 

و"العشق األسود".

بلقيس "حامل" يف كليبها اجلديد
منة شلبي من ديب إىل "املاء 
واخلرضة والوجه احلسن"

امليزان جيرب رويب عىل محية غذائية قاسية

فاتن محامة وعمر الرشيف األكثر بحثًا يف 2015
الفني الو�سط  يف  املت�سدرين  قائمة  "غوغل" ين�سر 

القاه�رة: بدأ الفن�ان األردني إياد نصار أمس تس�جيل أولى حلقات مسلس�له 
اإلذاع�ي الجديد "حكاي�ات والد األرض" الذي تنتجه ش�ركة "صوت القاهرة" 
التابع�ة للتليفزي�ون المصري. وهو يتن�اول مجموعة قص�ص ألبطال القوات 
المس�لحة في س�يناء الذين يواجهون اإلرهابيين وعملياتهم المتطرفة. وتصل 
حلقات المسلس�ل إلى 30 وكتب قصته محمد نبيل وحواره أحمد درويش فيما 
تخرجه فاطمة حسن ويشارك في بطولته مي كساب، أحمد فؤاد سليم، سميرة 
عبد العزيز، أشرف زكي وسلوى محمد علي، فيما سيقوم الفنان أحمد الحجار 

بغناء األشعار الموجودة في المسلسل.
ه�ذا وتدور األحداث من خال قصة لفتاة تقوم بدورها مي كس�اب التي تعمل 
طبيبة في مستش�فى س�رطان األطف�ال وخطيبها ضابط بالقوات المس�لحة 
ويق�وم بزيارة المستش�فى لرفع ال�روح المعنوية لألطفال ويس�رد حكايات 

بطولية لزمائه الذين يحرصون على رفع راية الوطن.

غادة عادل تواصل حتضيات "كاميليا"

بي�روت: طرح�ت الفنانة إيناس ع�ز الدين، 
التي ش�اركت في برنامج المواهب الشهير 
 "Single" أراب أيدول"، أول أغنية منفردة"
لها بعن�وان "أن�ا بخون�ك". وتعاونت فيها 
مع الشاعر محمد حسن والملحن والموزع 

الموسيقي إسام زكي.
 ه�ذا وأعربت ع�ن س�عادتها بالتعاون مع 
الملح�ن إس�ام ذك�ي قائلة: "إن�ه صاحب 
بصمة مختلفة يضعها على الموسيقى التي 
يصنعها، باإلضافة إلى أس�لوبه المميز في 
اختي�ار التوزيع الذي يتناس�ب م�ع طبيعة 

األغنية".

القاه�رة: صّرحت الفنانة رانيا يوس�ف أنها لن تس�مح لمش�كلتها 
مع طليقه�ا المنتج محمد مختار بتعطيل مس�يرتها الفنية خاصة 
وأن األم�ر أصبح أم�ام القضاء المصري بعدم�ا أقام زوجها دعوى 

قضائية ضده يتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير.
وأضافت يوس�ف في حديث صحفي أنه�ا تثق في القضاء المصري 
ونزاهته للحصول على حقها وحق زوجها بعد تعرضهما للتشهير، 
مشيرًة إلي أن الحكم الذي حصلت عليه بالحصول على نفقة بناتها 

من "مختار" هو سبب تصريحاته األخيرة.
وأشارت إلى أن المشاكل األخيرة لم تعطل مشاريعها الجديدة حيث 
س�ُتطل خال ش�هر رمض�ان 2016 بعملين، فيم�ا تواصل تصوير 
مسلسلها "ليلة" مع الفنان مكسيم خليل والمقرر عرضه في بداية 

العام المقبل، علماً أنه ينتمي للدراما الطويلة.
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مس�تلق على الس�رير ! رأس�ي مغط�ى تماما، 
وض�وء) الطابلي�ت( الخاف�ت يني�ر عتمت�ي ، 
ومفاتيحه�ا تتراق�ص تحت أصابع�ي ، يثيرني 
عن�وان قصي�دة )دجل�ة ( وأن�ا عل�ى رصي�ف 
أف�كاري أرتبها ألس�تقبل يوما جدي�دا ، بجرأة 
قفزت عيناي إلى القصيدة تقيس�ان مساحات 
البياض والس�واد فيها ، كانت س�طورها أشبه 
بالبح�ر س�واد مده إلى ح�د الهيج�ان وبياض 
جزره إلى حد التقتير ،قلت في نفسي هذه دفقة 
ش�عورية غير عادية لش�اعر غير عاد ،وجدلية 
البياض والس�واد في القصيدة الشعرية مفتاح 
نفس الش�اعر ودليل على ما يستقر في عالمه 
الداخلي ! ه�ذه إذن قصيدة تصلح للقراءة على 
األق�ل :إنها س�تختلف ع�ن تلك الش�ذرات التي 
عوض أن أقرأها وأتلذذ بما فيها من جمال اللغة 
أجد نفس�ي أفرق بين ي�اء المخاطب�ة وكافها 
)كتابك�ي ( مجتمعي�ن ف�ي الكلم�ة الواحدة . 
أردت لملمة جوانب هذه القصيدة و أنثر باقات 
ورودها القرمزية على فراش�ي ه�ذا الصباح . 
علي أشبع جوع ذائقتي من هذا الحرف العربي 
البراق الس�امق الش�امخ الذي يظه�ر كالثعلب 
ويختفي بين تالفيف س�طورها . أقرأ القصيدة 
على الس�رير منبطحا .أجد عيني تدوران دورة 
لولبية وتستقران في محجريهما . فأتوقف عن 
القراءة ، هذه قصيدة مميزة ربما فيها ما يحلم 
بقراءته كل مولع بالش�عر .أعيد الكرة ترى هل 
أصابن�ي العمى األزرق؟ربما ل�م أعد أبصر ؟ما 
ب�ال هذه الحروف تمارس أم�ام عيني طقوس 
الرق�ص الجماعي وال تكاد تس�تقر في الجملة 
على حال ؟ يصيبني التلف . فعال أتلف .أضيع في 
متاهات سطور قصيدة) دجلة ( .وأنا كاألعمى 
أتلمس طريق�ي بين الجمل .فال أجده . ليس�ت 
هذه أول مرة أقرأ فيها الش�عر وأنا مستلق على 
الظه�ر . وأفه�م وأكتب وأنتق�د . لكن )قصيدة 
دجل�ة (تس�تعصي على فهم�ي المتواضع، فال 
أفهم س�طورها تتمنع علي تخفي عني خفيها 
وتس�تر عني مس�تورها :تمنع )بغداد /العراق 
(عن دنس التاري�خ المعاصر .التاريخ األبيض: 
العربي�ة  العمام�ة  بي�اض  أو  الكف�ن  بي�اض 
الخال�ي من الخربش�ات . جاءن�ي همس قوي 
دغدغ من�ي طبلة األدن كاد يثقبه�ا و يصيبني 
بالصم�م :ي�ا هذا )دجل�ة/ القصي�دة( تمارس 
العصيان ! دجل�ة تتمنع عليك حروفها ما دمت 
عل�ى الظهر مس�تلق. دجل�ة حبل�ى بالتاريخ ! 
انك في حض�رة التاريخ العرب�ي الصحيح. انك 
في حضرة عش�ق الح�الج الصوف�ي .وتحدي 
شهرزاد للملك شهريار الذي يغلبه النوم فيغلب 
كل ش�هريارات العرب في هذا العصر ! إنك في 

حضرة عظماء التاريخ . فاحزم حزامك ال مفر 
من التحليق في عالم الرمز باألسطورة أو بغير 
األس�طورة ، عال�م االنزياح وبالغ�ة الغموض 
، إال أن ه�ذا ال يه�م ! م�ا يهم ه�و أن تطاوعك 
القصي�دة وتج�ود علي�ك ببنية تليق بمس�توى 
معرفت�ك المتواضعة ، وما أكث�ر بناها فلتترك 
ألصحاب االختصاص، فالش�اعر يترك مساحة 
م�ن الخفاء و الس�تر ف�ي قصيدت�ه ليحرضك 
عل�ى التخمين والح�دس والتأويل والتفس�ير، 
فل�ك الحق ف�ي ذلك ما دامت )دجل�ة ( منفتحة 
على جميع التأويالت والتفسيرات والقراءات . 
فكك من رموزها ما اس�تطعت وش�رح )بكسر 
ال�راء م�ع التضعي�ف (بناها عل�ك تحصل على 
الفائدة وربما ال يس�عفك جناحاك في التحليق 
فتكرر مأس�اة عباس ابن فرناس . نجاحك في 
التحليق سيش�عرك برعش�ة االنتش�اء وتأجج 
)ش�هوة الغراب�ة واالندهاش( فت�كاد تقرفص 
و تب�وس أقدام)ش�هرزاد /التاري�خ(. وتلب�س 
عباءة الح�الج وتدخ�ل في غيبوبة ش�طحاته 
الصوفية وبأسلوبه الصوفي المتفرد يجمع لك 
أعن�اق المختلف من الكالم يقرب لك المس�افة 
بين الكلمات. يرتبها لك ويذيب ذات البين بينها 
ويؤل�ف بي�ن المتباع�د منه�ا ، ،فيومض بريق 

ينير لك عتمة الس�طور ويش�عل في نفسك نار 
حب كش�ف الخفي والمس�تور . ث�م يخبو ذلك 
البريق فجأة ،تشك في أن ابن النظام يأخذ منك 
باق�ة حروفك القرمزية الزاهية األلوان و يقول 
لك : لس�ت مؤهال بع�د لدخول مغامرة كش�ف 
خباي�ا الحروف في ) دجل�ة / القصيدة( . قلت 
في نفس�ي علموني في الم�دارس أن ) الدرهم 
األبي�ض ينف�ع في الي�وم األس�ود ( وعلموني 
كذلك أن المال يشق لي طريقا في البحر . لماذا 
إذن ال أمارس لعبة االرتش�اء أرشي ابن النظام 
ليعيد لي باقة حروفي القرمزية فالحالج رتبها 
لي ودعاني لشطحة صوفية . ربما هو حاتمي 
الكرم عك�س ابن النظام . رش�وة اب�ن النظام 
تحتاج إل�ى خزائن الدني�ا .آه ! تذكرت أن كنوز 
لقم�ان مفتوحة أمام�ي ألم�ارس المحظور . 
أو أس�اعد محتاج�ا جوعان�ا مريض�ا وأتخلى 
عن معركت�ي مع حروف ) دجل�ة /القصيدة ( 
.وأعلن انس�حابي النهائي . لك�ن بريق الحرف 
يس�تهويني من جدي�د ويجلبني إلي�ه كالضوء 
يجل�ب الحش�رات الضالة لتنتح�ر على خيوط 
الن�ار معتق�دة أنه نور س�اطع .زرياب يس�ند 
ظه�ره إل�ى حائط متهال�ك .يوش�ك أن يتداعى 
فيدمر تاريخ الموس�يقى ، ويغت�ال النوتة في 

النف�وس العربي�ة فتغوص في الل�وم والعتاب 
الذي ل�ن يزيد التاري�خ إال نفورا م�ن الحقيقة 
نف�ورا م�ن تأري�خ التاري�خ العربي . ق�ال لي 
زرياب ها أنا أفتل أوتاري وعلى ش�رفك سأزيد 
وت�را آخ�ر اخترله أن�ت ومكانه ف�ي جغرافية 
األوت�ار ، كما يحلو ل�ك ،واترك حروف) دجلة ( 
فالموس�يقى واللغة شقيقتان لكن عفن الذوق 
ه�و ال�ذي خل�ق بينهم�ا الفرقة والجف�اء فما 
الفرق بين الجملة الشعرية والنوتة الموسيقية 
؟ ألم تس�اهم موس�يقاي في تطوير موسيقى 
القصائد الش�عرية أم أن الش�عراء ناكرو جميل 

،تأملت زرياب كثيرا وقلت في نفسي :
- زرياب هذا سيغرقني في بحور الخليل وأكون 
س�بب خصومة بين�ه. وبين ش�عراء عصري . 
فالبحر جزئ�ت أطرافه على مح�راب التجديد ، 
وأصبح لقمة سائغة لكل من يريد أن يتشاعر ال 
أن يقول الشعر ألن الشعر له ضوابطه الصارمة 
. هي الهبة إذن فقدتها بحور الخليل كما فقدتها 
معلق�ة طرف�ة وعنترة وقصائ�د المتنبي وأبي 
العالء المعري .فأنا إذن سأكون ضحية احتيال 
م�ن الموس�يقي زرياب .انه يريدني ان أش�رب 
م�ن عرق المي�ت فاتخلى عن رقص�ة القصيدة 
الشعرية في : )دجلة/القصيدة ( .طريق زرياب 

إذن غي�ر س�الك . إن�ه يغرين�ي أن أتب�ع خطاه 
ألشاركه جريمة اغتيال ديك شهرزاد وأنبح مع 
بنات آوى وأقتسم معها جزءا كبيرا من تزييف 
التاريخ . فصياح هذا الديك العجيب كان يسكته 
ش�هريار كل صباح . أما بنات آوى فقد أسكتنه 
وإلى األبد واحرقن جمي�ع كتب ألف ليلة وليلة 
وتوض�أن بدماء عذرية ش�هرزاد الت�ي قهرت 
المل�ك ش�هريار لكنهن قهرنها فك�ن أذكى من 
شهريار ومن شهرزاد ولم يخترن من اإلسمين 
إال) الش�ين وال�راء( ومنهم�ا س�نن قانونهن . 
ومنهما ش�رعن وحكمن . معذرة ستفلت مني 
خيوط )دجلة( إني أرى حروفها بدأت تخبو في 
ذاكرت�ي المثقوبة .التي أتوقع أن تصبح فارغة 
تمام�ا كفراغ تاريخ بنات آوى. من بعيد أش�ار 
عل�ي الفقيه الجرجاني وه�و يرفل في دمقس 
اللغ�ة ، عظي�م ق�راء القصي�دة العربي�ة . عدل 
عمامته الكبيرة فوق رأس�ه وضح�ك كتى كاد 

يستلقي على قفاه وقال لي: 
_ ي�ا هذا إذا أردت أن تق�رأ قصيدة )دجلة( فلن 
أبخ�ل عليك بقاع�دة صنها و ضعه�ا حلقة في 

أدنك !

قلت له وقد استبشرت خيرا :
_م�ا هي ه�ذه القاعدة ي�ا ش�يخنا، إن حروف 
أن أجل�ي  قصي�دة )دجل�ة ( ال زال�ت تنتظ�ر 

غموضها وأكشف سرها !
فطبط�ب على بطن�ه منتش�يا بنظري�ة النظم 

والعامل وقال :
_ قاعدت�ك عص�ارة النق�د قديم�ه وحديث�ه ،و 
ل�ن تحت�اج إلى غيرها لتفس�ير وتأوي�ل خبايا 
)قصي�دة دجلة ( فقط آمن ب�أن ) أجود الكالم 
: ش�دة ائتالف في ش�دة اخت�الف ( وهو جمع 

أعناق المختلفات والمتباينات ! 
ثم ناولني كتابا وقال :

-إقرأه وتفقه ففيه جميل الكالم فتنهار أمامك 
ح�روف )قصيدة دجل�ة ( وستش�عر أنك تبتلع 
حروفها ش�هدا يسيل عسال ، وأن أقدامك تنزلق 
في ركام الزبد ، ال إسفلت ووحل عصركم هذا 

تفحصت عنوان الكتاب )أسرار البالغة ( غصت 
في أسراره وال زلت إلى يومنا هذا أغوص فيها 
، كلما ش�كل عل�ي أمر ما وتع�ذرت علي قراءة 
قصي�دة . وجدت نفس�ي اآلن أق�در على قراءة 
)قصي�دة دجلة ( واس�تجالء أس�رارها الخفية 
الكثي�رة  النص�وص  رائح�ة  عل�ى  والوق�وف 
الت�ي تمتصها ه�ذه القصيدة الحبل�ى بالرموز 
وال�دالالت والمعان�ي ، ولن أش�عر بع�د اليوم 
بالقل�ق أو الخوف من عدم الق�درة على الفهم 

واالستيعاب وبين يدي "أسرار البالغة 

من أنا هلوسات نقدية يف رحاب قصيدة )دجلة(
  �سياء اخلما�سي 

لن تجد نفسك في إزدحام الناس من 
حولك ألنك ستضيع بين صراخات آهاتهم 

وأغاني المتخمين 
أنت منهزم جدا هذه الحقيقة التي لم تعرفها 
بعد.. لكنك تعيش كجندٍي خذلته األرض 
مقطُع األوصال يأبى سقوط الراية لهذا 
يعظها بأسنانه التي تتساقط من مرور 

الخونة على فمه العابس من خيبات الحياة
أنت متشائم حتى من األبتسامة 

تتذكر هذا السؤال من عمقك حين تحدق 
بالمرآة فال ترى غير شوارع الوطن 
الرديئة تحملها تجاعيد جبينك المرخاة 

على حاجبك المعقود بحبل الضياع
أنت نبتة زرعت في صحراء لهذا تشعر 

بالوحدة والضجر حين ترى ماليين 
الصبار من حولك وال تجد قطرة ماء 

تروي ظمأك لتحيا يوم آخر بسالم
أنت حزين يا له من وجع وحزن حين 

ترى العبيد واالصنام ينامون على بتالت 
الجوري والفقراء يبحثون بين اشواكها 

عن لقمة يشدون بها آزر صناديق معدتهم 
الخاوية

أنت محبط تقولها الف مرة كل صباح 
عندما ترسم طريقا للمستقبل وحبيبة عند 
أول محطة تضع يدها بيدك وتمشون 

نحو مدينة الحب وتعلم بداخلك ان ساقك 
مقطعوة 

انت محطم يقولها كل العميان الذين 
يضربون بعضهم ببعض قرب مداخل 
جرحك الكبير دون ان ترشدهم العصي 

التي تجلد بها ذاتك
انت ال شيء هل عرفت ذلك ? أم ال ?
نعم أنت ال شيء لكنك تحلم بأمتالك 

االشياء
وتبكي كطفٍل على ذهابها

وحين تكبر تعلم أن بكاؤك كان جنونيا
يا لبرائتك كم كنت جميال

واآلن تصرخ عالياً من أنا ? من أنا ?
حتى تسقط على ذاتك وحيدا مهزوما قائاًل

يا ليتني بقيت طفال ولم أكبر

 
صالح هشام

المثقفون في مختلف مجاالتهم وساحاتهم ، ما 
زالوا بحاجة الى فعل اكبر واكثر تنظيما وتأثيرا 
وديمومة ، ألنهم قد صاروا العنصر األكثر فاعلية 
وق�درة ، ضمن النخ�ب المجتمعية ، التي يرتجي 
منه�ا الوطن كثيرا ف�ي محنته ، بع�د ان أوجعه 
وافلس�ه السياس�يون والطائفيون والسراق .  - 

يتحول ش�ارع المتنبي بمرور األيام ، الى منتدى 
يتج�اوز كونه ينهض بمهمة ثقافية ، الى ما هو 
اكبر ، ليغدو منبرا للفعل السياس�ي واالجتماعي 
أيض�اً ، تتبلور في�ه وتنضج حركة تمثل النس�غ 
الصاعد في النشاط الشعبي لمواجهة التدهور . 
- مواق�ع التواصل يفت�رض ان تكون في خدمة 

األداء الوطني ، ال ساحة للخصام وصغائر األمور 
، وتبادل االتهام�ات وتزوير الحقائق ، والتجاوز 
على الثوابت الوطنية ، فهل يمكن بلورة نش�اط 
في داخله ، يعمل باتجاهين اولهما إسناد الوطن 
وتأكيد قدرات الش�عب ، والثاني تفنيد األكاذيب 
وإفش�ال تثبي�ط الهم�م ، ال�ذي يظهر بأش�كال 

ومس�ميات متعددة من ضمن متطلبات مواجهة 
داعش والفكر اإلرهابي المتعددة الوجوه ، تحتاج 
ظاهرة انخ�راط مثقفين وحملة ش�هادات عليا 
، ف�ي التنظيمات اإلرهابي�ة ، وقيامهم بعمليات 
انتحاري�ة ، ال�ى دراس�ات اجتماعي�ة ونفس�ية 
وفكري�ة ، تغوص في عمق الظاه�رة ، وتحللها 

وتقدم معالجات علمية لها .- نماذج المهاجرين 
الذي�ن يبدعون ف�ي مجاالتهم الثقافي�ة والفنية 
والعلمية واالجتماعية ، جديرة بتسليط األضواء 
عليه�ا والتعري�ف بها ، ف�ي بلدانه�م االم ، وفي 
بل�دان المهجر ، كج�زء من مواجه�ة العنصرية 

والتطرف ضد المهاجرين

املثقفون والفعل املطلوب

قصة قصيرة

عن دار الكرمة، صدر كتاب »مشارف الخمسين... موجز عن حياة«، 
لألدي�ب والكات�ب الصحاف�ي إبراهي�م عيس�ى. يأخذ الكتاب ش�كل 
نص�وص قصيرة تحك�ي مواقف مؤث�رة وخواط�ر صريحة تجمع 
ببراعة مذهلة بين الحميمي والعام، وهو مصحوب بعشرات الصور 
النادرة من أرشيف المؤلف.الجدير ذكره أن إبراهيم عيسى صحافي 
وروائ�ي مصري م�ن مواليد 1956... بدأ حيات�ه المهنية مع دخوله 
كلية اإلعالم والعمل في مجلة »روز اليوسف«. وقد أوقفت الحكومة 
عدداً من الصحف التي رأس تحريرها، بس�بب معارضته لسياساتها، 
كما صادرت روايته »مقتل الرجل الكبير«. حاصل على جائزة جبران 
توين�ي من االتحاد العالم�ي للصحف ع�ام 2008، وجائزة صحافي 
العام من اتحاد الصحافة اإلنكليزية عام 2010، وجائزة »الغارديان« 
م�ن منظم�ة »إنديكس« ع�ام 2011. الق�ت رواياته إعج�اب القراء 
وُطبعت مرات عدة، واختير أحدثه�ا »موالنا«، في القائمة القصيرة 

للجائزة العربية للرواية العالمية لعام 2013.

هو ليس أّول ش�اعر يكتب من هناك. من تلك المس�احة البرزخية بي�ن الحياة والموت، 
حي�ث تخرج الكلم�ات مختمرة، مكتمل�ة، قابضة على زمنين أضحى الش�اعر نفس�ه 
خارجهما: ماٍض يس�تعيده ومس�تقبل يتصّوره. »أعلمت أنك راحل وعلمت أنك عائد/ 
وق�د التقت فيك الطريق/ ال فرق بين الرحلتين، فأنت ميت عائد أو أنت ميت راحل...« 
)من قصي�دة »المش�فى«(.بين ذهاب وعودة، خرج�ت قصائد جهاد الزي�ن مكّثفة، 
موزونة، محكمة. فاللحظات الحرجة ال تحتمل ثرثرة وال مراوغة. هكذا  جاء ديوانه 
»ش�لل مس�تطير« )دار الجديد( وقفًة تأملية مع الذات، ومع كل ما يحيط بها. يضّم 
القسم األول من الديوان »القصائد واحد« 21 قصيدة، بينما القسم الثاني »القصائد 
اثنان« يحتوي على قصيدتين، األولى بعنوان »خطفُت منك التباس�ًا« )رس�الة إلى 
أحمد بيضون(، والثانية »عاتبُت مثواك« )ُكتبت بعد وفاة جوزف سماحة(.»ش�لل 
مس�تطير«... قصائد من غرفة العناية الفائقة، ديوان مكتوب بين الهنا والهناك، 
بين دمش�ق وبيروت، بين س�رير وقبر، بين شهيق وزفير، بين بسمة وأنين، بين 
قيامة ووداع، بين الواقع والذكرى. »غشاء رقيق على الذاكرة/ فأحالمها لم تزل 

ماكرة/ وسوف تجيء إلى كهفها/ ككل اللصوص الذين تخطفهم القافلة«. 

اصدارات

»مشارف اخلمسني«»شلل مستطري«...

عندما نزلنا في اإلجازة الدورية ، لم يخطر 
ببالي أن أمر على بائعة القيمر عند الشارع 
العام المؤدي الى الحويزة ،والتي تشوقت 
لرؤية وجهها وخصلة الشعر المتدلية على 
عينه�ا اليمنى ،فيم�ا تتلفع بذل�ك الخمار 
البيجي الجميل ، كنا في جوف االيفا نغني 
أغاني الجنود المتعبين ) يا ويلي على حبي 
( ، وف�ي داخلي تضطرم نار الش�وق لتلك 
الفاتنة التي شغفت بها حبا ، كنت محتارا 
بي�ن أن أس�تمر ف�ي البق�اء داخ�ل االيفا 
وه�ي تتجه بنا الى البص�رة لنصعد بعدها 
باصات الريم نحو بغداد ، او أترجل التناول 
فطوري معها ، ثم ألتحق بزمالء العذاب في 
حربنا الضروس ضد أيران .. ناشدت ناجي 

صديقي ف�ي الموضع أن يرين�ي الصواب 
فيما أفكر فيه ، فقال على طريقته الخاصة 
المحببة : الخبال شلون يصير احمر اسود 
، إذا قلت لك ال تنزل فانت تخالفني كعادتك 
.. وفع�ال ما أن وصلنا الى الش�ارع العام ، 
حتى خفق قلبي وإضطرب ، أراها جالس�ة 
، وحوله�ا الجن�ود يتناول�ون فطوره�م ، 
ناج�ي يراقبني بض�راوة ، ويبتس�م ، تلك 
كان�ت لحظ�ة مجنونة ، أرى فيها نفس�ي 
بي�ن خياري�ن .. اما أن أنزل إليها الس�تمر 
في ح�واري الصامت م�ع عينيها وخصلة 
الش�عر المتدلية على جبهتها ، او أن أذهب 
الى بغ�داد العي�ش أي�ام إجازت�ي الرتيبة 
.. كان�ت أبتس�امة ناج�ي تضايقني ، فهو 

يس�خر مني في داخله ،و ف�ي تلك اإلثناء ، 
إي في تلك المواجهة النارية المحتدمة بين 
قلبي وعقلي ، وجدتني أطلب من الس�ائق 
التوق�ف حتى اترج�ل .. أختفت أبتس�امة 
ناجي : يعني راح تس�ويها صدك ! ترجلت 
وأتجهت ال�ى ذات الوج�ه القيمري ، كنت 
أقترب منها بخطوات متعثرة وأنا في أشد 
لحظ�ات أرتباكي ، لم أحب امرأة مثلها في 
حيات�ي كما أحببتها ، كان�ت هي بالمقابل 
ق�د رأتن�ي بلمحة خاطف�ة ثم ع�ادت الى 
صينيتها ، يجلس حولها اآلخرون ، جلست 
خلفهم وقد تعمدت هي أن ال تضع ماعون 

القيمر أمامي،
 بانتظ�ار أن ينه�ي الجن�ود طعامهم ، كي 

تتفرغ لي ..ولما بقيت وحدي معها ، قالت 
لماذا نزلت من االيفا ؟ أبتس�مت ولم أجب 
، كنت شغوفا أن أرى ذلك الخجل الجنوبي 

العذب ،
 وتلك اإلرتعاش�ة في الش�فيتين .. تناولت 
، ولم�ا أردت  فط�وري وش�ربت الش�اي 
النهوض ، كتم�ْت ضحكت وهي تنظر الى 
وجه�ي عندما وقفت مودعا إياها .. فقلت 
لها ما بك ؟ فاش�ارت الى ما وراء ظهري ، 
ألتفت ، وإذا بسيارة االيفا مازالت واقفة ، 
والجن�ود ترجل�وا جميعه�م ينظ�رون لي 
بابتس�امات مش�عة .. ولما أقتربت منهم 
صفقوا لي ، ثم صعدنا االيفا ونحن نغني ) 

يا ويلي على حبي .. يا ويلي على حبي ( .

محمد مزيد

يا وييل عىل حبي

عبد الرحمن عناد 

اشارات عابرة

اىل  روح امي....
نعيمة حممد ك�سكا�س

اطياف امي 
من بين كل العيون الشاخصة 

قلب ممزق 
احاسيس مفجوعة 
عقل يعاني جاهدا

لدمج االحساس الصادم مع الواقع 
المرير 

مثبتا اياهما بأركان من الالمباالة 
والضياع 

رافضا
تصديق حكم الفراق !

لماذا يتعين على روحي االسى
اين ستقبع همساتي...واين سأخبئ

اسراري 
كنِت مرسى لشتائي الضائع  

تركِتني آلمِتني
قطعِت اوتاد الوصل بيننا

ماعادت روحي تسافر من دونك
مازالت اطيافك تداعب مشاعري 

المكنونة
اتذكرها دقائق ...جمع الفرُح فيها 

روحينا
لكن الدمع يكابر... 

زلزال رحيلك هد وجداني
سلب مني اغفاءتي وسكينتي 

اسقط جمر دمعاتي
كنِت شاطئا المنياتي 

تحط رحالها على اديم حنانك 
بعدك ...تهُت في عوالم نائية
عوالم مليئة بارواح مهاجرة 

لطالما كنا نردد نغمة السعادة حين 
نجتمع 

ضحكتك ترن امانا اليام الضيق 
تغرسين بسمتك زهرة في فناء الدار 

حضورك مطر ربيعي 
لم يعد لتلك النغمة صوت ...كتمت 

نفسها
الن ال اذن تستسيغ اصغاءها 

بعدك تهيم روحي في سجن الوحدة
صار التسكع في الظالم متعتها

سواد حالك يغشى ايامها
كنِت شمعدانا 

يضيئ جنبات عمري 
وها انا وحيدة دونك 

شمعة منطفئة يلفها الظالم 
اقتات على ما تبقى من ذكريات 

عبق روحك الندية !



االنتقاد الدائم لألبناء جيعلهم أشخاصًا سلبيني
ينظر أغلب اآلباء إلى تصرفات أبنائهم على 
أنها حماقة وأخطاء تستحق دائما االنتقاد، 
ب�ل والتوبيخ أحيانا، الذي يكون س�ببا في 
حدوث ألم نفسي لدى األبناء يتطّور في ما 
بعد إلى اضطرابات نفس�ية، ويخلق فجوة 
ف�ي العالقة بي�ن مكون�ات األس�رة، وقد 
يفاقم الصفات الس�يئة لديه�م، كل هذا قد 
يحدث دون قص�د أو تعّمد، وذلك من خالل 

االهتمام السلبي باألبناء.
أن  يعن�ي  باألبن�اء  الس�لبي  واالهتم�ام 
يقتصر اهتمام األبوي�ن على توجيه اللوم 
واالنتقادات الس�لبية لألبن�اء، والبحث عن 
الجوانب الس�لبية في كل تصّرف وتسليط 
الض�وء عليه�ا، والتركيز عل�ى أخطائهم، 
والتصّرفات الس�يئة الت�ي يرتكبونها، من 
خ�الل التعلي�ق عليه�ا بأس�لوب خاط�ئ، 

متمثال في التوبيخ أو التجريح.
فعلى سبيل المثال، قد يكون االبن مجتهدا 
في جميع المواد الدراسية عدا مادة واحدة 
ُيعان�ي فيه�ا م�ن بع�ض القص�ور، فبدال 
من تش�جيعه ومباركة تفوق�ه في جميع 
الم�واد نجد األب يرّكز على أوجه القصور، 
ويس�تخدم كلم�ات مث�ل، “أن�ت فاش�ل” 
وغيره�ا من الصف�ات الس�لبية التي تؤّثر 
على نفس�ية االبن بش�كل س�لبي وتسّبب 

إحباطه.
وفي دراس�ة أجرتها جامعة ميشيغان في 
الوالي�ات المتح�دة، ُوجد أن األبن�اء الذين 
يتعّرضون بشكل دائم إلى انتقادات سلبية 
م�ن اآلباء واألس�رة تحتوي عل�ى التوبيخ 
واإلهانة، ه�م أقل ثقة ف�ي النفس وقدرة 
على النجاح بنس�بة 30 بالمئة من أقرانهم 
الذين يت�م توجيههم وتصوي�ب أخطائهم 

دون انتقادات أو توبيخ.
فعلى الرغم من أهمية انتقاد سلوك األبناء 
غي�ر الصحيح، إال أن�ه ال ب�د أن يكون هذا 
االنتقاد قائما عل�ى جذب انتباه األبناء إلى 
ما ارتكبوه من أخطاء، ومحاولة إفهامهم 

ه�ذه األخط�اء بطريق�ة مناس�بة تحفظ 
قيمتهم النفسية، مع تجّنب ألفاظ التجريح 
واإلهانة، ثم بيان م�ا ينبغي لألبناء القيام 
به مس�تقبال لتفادي الوقوع ف�ي مثل تلك 

األخطاء مرة أخرى.
وأوض�ح الدكتور محمد مصطفى، أس�تاذ 
عل�م النف�س التربوي بجامع�ة حلوان في 

مص�ر، أن محاولة اآلب�اء واألمهات تغيير 
السلوك الخاطئ لألبناء عن طريق االنتقاد 
الالذع أو ما يعرف باالهتمام السلبي، يجعل 
األبن�اء ُيصابون بحالة من اليأس، تجعلهم 
يثيرون مواجهات أخرى مع اآلباء، ليثبتوا 
لهم أنه�م أقوي�اء، ويملكون الق�درة على 
فعل ما يريدونه، ولكن مع تكرار االنتقاد، 

وتك�رار الصف�ات الس�يئة عل�ى مس�امع 
األبن�اء، قد تتحّول تلك الصفات إلى صفات 
رئيس�ية ف�ي ش�خصية األبن�اء، م�ا يأتي 
بنتيج�ة عكس�ية وتأثير ضار على س�لوك 

األبناء.
وأش�ار إلى أن اهتمام األسرة السلبي تجاه 
أبنائه�ا، هو عب�ارة عن هج�وم يدعو إلى 

هجوم مضاد،.
وبّين مصطفى أن تجّنب استخدام الصفات 
الس�يئة لوس�م األبناء بها، يساعدهم على 
التفكي�ر اإليجابي ف�ي ذواته�م، مما يزيد 
الثق�ة في أنفس�هم وكذل�ك يزي�د الرغبة 
إل�ى  داخله�م ف�ي تطوي�ر ش�خصياتهم 
األحسن ومحاولة التغيير الجدي لألفضل.

س�امية  الدكت�ورة  قال�ت  جانبه�ا  وم�ن 
الجندي، أس�تاذ عل�م النف�س االجتماعي: 
يج�ب على اآلب�اء إذا ما ارتك�ب األبناء أي 
خطأ يس�توجب االنتق�اد، أن يقوموا بهذا 
االنتقاد بعيدا ع�ن األلفاظ التي تقتل روح 
التغيي�ر في األبناء، ب�ل يجب على اآلباء أن 
يقوم�وا بانتقاد يكون مقترنا بالتش�جيع 
والتحفيز، من خالل اإلظهار ألبنائهم أنهم 
ق�ادرون عل�ى التغيي�ر واالبتع�اد عن هذا 
الس�لوك الخاطئ، وبذل�ك يتحّول االهتمام 
بأخط�اء األبن�اء م�ن اهتم�ام س�لبي إلى 
اهتم�ام إيجابي يك�ون دافع�ا للتغيير إلى 

األفضل.كما يرى الدكتور إيهاب عيد،
 استش�اري نم�و الطف�ل بمعهد دراس�ات 
الطفول�ة بجامع�ة عي�ن ش�مس، أن دور 
اآلباء الرئيس�ي ه�و توفير عنص�ر األمان 
واالطمئن�ان ألبنائه�م وتنمي�ة ثقتهم في 
الضع�ف  بنق�اط  وتبصيره�م  أنفس�هم 
والق�وة، لذلك لي�س مقبوال م�ن اآلباء أن 
يظل معظم حديثهم م�ع األبناء عبارة عن 
انتق�ادات أو توجيه�ات أو تجري�ح ببعض 
األلفاظ النابية، ألن ذلك يؤثر على نفس�ية 
الطفل ويفقده الثق�ة، على عكس عبارات 
أخ�رى تحمل أفكارا إيجابية تش�ّجعه على 
ب�ذل المزي�د من الجه�د. وبدوره�ا، تؤكد 
الدكت�ورة منال إبراهي�م، المتخصصة في 
الطب النفس�ي للطف�ل، أن اآلب�اء يلعبون 
دورا مهم�ا ف�ي توفي�ر الصحة النفس�ية 
ألبنائه�م لكي يصبح�وا أصحاء نفس�انيا 
وقادري�ن عل�ى التعامل م�ع المجتمع وال 

يعانون العزلة أو عدم الثقة في النفس.
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تحديد الفترة الزمني�ة بين إنجاب الطفل األول والثاني 
يش�غل بال كثير من اآلباء واألمهات. فقصر هذه المدة 
قد يعرض األم للعديد من المش�كالت الصحية وبالتالي 

يؤثر سلبا على صحة مولودها.
وخ�الل هذه المدة القصيرة ال تس�تطيع األم اس�تعادة 
صحته�ا البدنية الت�ي تؤهلها لحدوث حم�ل آخر، كما 
أن إطالة هذه المدة بش�كل مبالغ فيه تسبب مشكالت 
صحية من نوع آخر، حسبما أكدت العديد من الدراسات 

العلمية واألبحاث التي أجريت في ه�ذا المجال.
وقد بينت نتائج دراس�ة علمية حديث�ة، أجراها علماء 
من الواليات المتحدة، مكرس�ة لتحديد الفترة الزمنية 
المثالي�ة الفاصلة بي�ن فترات الحم�ل، أن تقليص هذه 
الفترات يؤثر س�لبيا ليس فقط على صحة المولود، بل 
وعلى الحالة النفس�ية وصح�ة األم، كما أن إطالة هذه 

الفترة بشكل كبير أمر غير محبذ.
ودرس الباحث�ون معطيات تش�مل مليون�ي امرأة في 

الواليات المتحدة، حيث تبين أن 30 بالمئة منهن حملن 
بع�د مضي أقل من س�نة ونصف الس�نة على وضعهن 
الطفل األول. هذه الحالة تنتش�ر بي�ن األمهات اللواتي 
يك�ون متوس�ط أعمارهن 20 س�نة، في حين النس�اء 
اللواتي تقترب أعمارهن من 40 سنة يحملن بعد مضي 

قترة تتراوح بين 3 و6 سنوات على آخر إنجاب لهن.
واتض�ح للخبراء أن قصر الفت�رة الزمنية بين الحملين 
يكون س�بباً ف�ي والدة الطف�ل قبل موع�ده الطبيعي، 
إضاف�ة إل�ى أن األطف�ال الذي�ن يول�دون ف�ي الموعد 
الطبيعي يكون وزنهم صغيرا. وبينت دراس�ات سابقة 

أنه يسبب لهم مشاكل في تطورهم الذهني.
كم�ا أنه يؤثر س�لبا على صحة المرأة، ألن جس�مها لم 
يس�تعد حالته الطبيعية بعد والدة الطفل األول، أي أنه 
غير مستعد لحمل جديد. ومن جانب آخر بينت الدراسة 
ضرورة عدم تأخير الحمل التالي أكثر من 5 سنوات بعد 
والدة الطف�ل األول، ألن ه�ذا مضر بصحة األم بس�بب 

التغيرات الحاصلة نتيجة التقدم في العمر.

ويش�ير الخب�راء إل�ى أن ه�ذه مقترح�ات، ألن الفترة 
المثالي�ة بين حمل وآخ�ر، تختلف بين ام�رأة وأخرى. 
المهم أن تكون مستعدة نفس�يا وبدنيا للحمل، خاصة 
وأن جس�م المرأة يعود إلى حالت�ه الطبيعية بعد مضي 

ما ال يقل عن سنتين على الوالدة األولى.
وتوص�ل بح�ث هولندي إلى اس�تنتاج مف�اده أن فترة 
عامي�ن هي أفض�ل فاصل زمني بين الوالدات لتنش�ئة 
أطفال أذكياء. وتقول الدراسة، إن األطفال األكثر ذكاء 

هم من تم إنجابهم قبل عامين من والدة شقيق آخر.
ويرى البع�ض أن إطالة مدة الفاص�ل الزمني لإلنجاب 
تتيح لآلباء من�ح كامل االنتباه واالهتمام للطفل األول 

وتنمية قدراته العقلية.
وح�ذر الخبراء في دراس�ة علمية أخ�رى، من أن طول 
الفت�رة الزمني�ة الت�ي تتركه�ا المرأة بي�ن حمل وآخر 

يمك�ن أن يزي�د م�ن خط�ر إصابة 
االبن األصغر بم�رض التوحد، وأن 

األطفال الذين يولدون بعد أقل 
من عامي�ن م�ن إخوتهم، 

أو بع�د أكث�ر م�ن س�تة 
أعوام، يكونون أكثر من 
مرتي�ن إلى ث�الث مرات 
عرض�ة لإلصاب�ة بحالة 
من التوحد، مش�يرة إلى 
أن النس�اء اللوات�ي يلدن 
أطفاال بتتابع س�ريع قد 

مخزونهن  اس�تنفدن 
من حمض الفوليك، 

خطر  يزي�د  مم�ا 
التوحد.

قرص الفرتة الزمنية بني احلملني أو طوهلا 
يرضان األم والطفل

قدم�ت دراس�ة ألماني�ة، مؤخ�را، أح�دث 
الحمي�ة،  م�ا أنظم�ة  وه�و 
بالرجي�م  األلمان�ي يع�رف 

عنه  إن�ه ويقال 
ش�ى  يتما

م�ع 
فص�ل 

ء  لشتا ا
تحديدا، 
م�ن  و
ما  أهم 

ه  يمي�ز
يقوم  أنه 

على نظام 
أكل صحي 
م�ل  متكا

ص�ر  لعنا ا
ئي�ة  ا لغذ ا
الضروري�ة 

لصحة جيدة، مما ال يشعر الجسم باإلرهاق 
والوهن.

وتمكن هذه الحمية الش�خص الذي يتبعها 
م�ن فق�دان م�ا بي�ن 5 و10 كيلوغرامات 
ش�هريا. كما أن م�ن مزاياها أنها تس�اعد 

على التخلص من الدهون المتراكمة.
الحمي�ة  أن  المخبري�ة  البح�وث  وأف�ادت 

فصل  الش�تاء ألن�ه يس�هل تناس�ب 
في  ه�ذا الفص�ل أكث�ر اتباعه�ا 
بقية  سيما م�ن  ال  الفصول، 

نه�ا  أ تقوم على نظام و
ئي  ا غذ
ف  يعر

برجي�م الموالح، إذ أنه�ا تعتمد على تناول 
الكثي�ر م�ن الموال�ح والحمضي�ات مث�ل 
البرتق�ال والكيوي والفراولة وكلها تتوفر 
في فصل الشتاء، مش�يرة إلى أنها تناسب 
كل األوق�ات أيضا، إال أن�ه في حال اتباعها 
في غير هذا الفصل ال يسمح بتغيير النظام 

الذي تقوم عليه.

وأك�دت الدراس�ة ض�رورة تطبي�ق جملة 
م�ن التعليمات قبل اتب�اع الرجيم األلماني 
الصح�ي إلنق�اص ال�وزن، حي�ث ال بد من 
اتباع بع�ض النصائح الصحي�ة للحفاظ 

على الجسم منها:
ف�ي  *االنتظ�ام 
الن�وم،  مواعي�د 

حيث 

يعمل الن�وم مبكرا، والذي ينصح أن يكون 
في الساعة ال�10 مساء واالستيقاظ مبكرا 
ف�ي ال��6 صباحا، عل�ى تنش�يط عمليات 
الح�رق واأليض بالجس�م مما يس�اعد في 

التخلص من الدهون المتراكمة بالجسم.
*ش�رب كميات كبيرة من الماء ال تقل عن 

2 لتر في اليوم.

*ممارسة الرياضة، والتي يمكن أن تتمثل 
في المش�ي يوميا ب�دءا من نصف س�اعة 
والوصول، بعد فترة، إلى حدود س�اعة، أو 
ممارس�ة تمرينات رياضية أخرى كتمرين 

البطن والضغط وشفط البطن.
*االلت�زام بنظ�ام الرجي�م كما ه�و، دون 
اإلخالل به أو اس�تبدال األطعم�ة المقررة 

بأخرى من الممنوعات.
والده�ون  الس�كريات  ع�ن  *االمتن�اع 
والمعلبات حتى تلك الخالية من السكر.

*تن�اول العصائ�ر الطازج�ة المعدة 
مث�ل  المح�الة،  وغي�ر  منزلي�ا 
المستخرجة من التفاح 
والبرتق�ال  والج�زر 
والفراولة  والكي�وي 

والليمون بالنعناع.
*تناول األرز مرة واحدة 
ف�ي األس�بوع بخم�س 

مالعق كحد أقصى.
*تن�اول ش�ريحة من 
الخب�ز األس�مر عل�ى 
اإلفط�ار مرتي�ن ف�ي 

األسبوع.

*يمكن تناول الجزر مسلوقا، والبطاطس 
المسلوقة دون إضافات سوى بعض الملح 
والفلفل.أما عن طريق�ة اتباع هذا الرجيم 
ف�إن المختصي�ن القائمين على الدراس�ة 
وضعوا الجدول التالي حتى يكون ذا فائدة 

وهو كاآلتي:

*تن�اول وجبة إفط�ار تتكون أساس�ا من 
بيض�ة وعصي�ر ج�زر وتفاحة وش�اي أو 
قهوة دون س�كر، ويسمح بش�ريحة خبز 
أس�مر مرتين أس�بوعيا، وينص�ح بتناوله 
ابتداء من الس�اعة السادس�ة والنصف إلى 

حدود التاسعة والنصف صباحا.
*وجبة الغداء يستحس�ن تناولها الس�اعة 
الثاني�ة ظه�را، وتتأل�ف من طبق س�لطة 
متنوع�ة، ورب�ع دجاجة أو لحم أو س�مك 
مشوي أو مسلوق. ويسمح بتناول سلطة 
الزبادي بإضافة الليمون والقليل من الملح 
وملعق�ة م�ن زي�ت الزيتون، كما يس�مح 

بتناول 5 مالعق أرز مرة واحدة أسبوعيا.
*وجب�ة العش�اء التي تنطلق من الس�اعة 
السادس�ة إلى الثامنة مس�اء، وهي عبارة 

على كوبين من الش�وربة بشرط التي 
تساعد في خسارة الدهون،

 أو م�ن 3 إل�ى 5 ثم�رات فاكه�ة 
م�ن األنواع المس�موح بها مثل 
والم�وز  والكمث�رى  الجواف�ة 
والتف�اح والبرتق�ال والكيوي 
والفراول�ة، مع كوب أو اثنين 

من الزبادي خالي الدسم.

رجيم الفواكه واحلمضيات أفضل محيات الشتاء

- كثيرا م�ا يالحظ الناس انتش�ار األنفلونزا الموس�مية في أماكن 
العم�ل وفي البيت وف�ي المتاجر واألماكن العام�ة، كلما انخفضت 
درج�ات الحرارة. وحت�ى بعد العالج ق�د يعود نفس الش�خص إلى 
اإلصاب�ة بالمرض بعد فترة وجيزة م�ن إصابته األولى. ويعزى ذلك 

إلى تداعي المناعة أمام قوة الفيروسات.
وكش�فت الدراس�ات العلمية وجود عالقة طردية بين درجة حرارة 
الجو وكف�اءة الجهاز المناعي وإفراز اإلنزيمات في الجس�م، حيث 
تنخف�ض مناعة الجس�م ويق�ل إف�راز إنزيماته بانخف�اض درجة 
الحرارة.وأش�ار الباحثون إلى أن كل انخف�اض يعادل درجة واحدة 

مئوية، يخفض كفاءة الجهاز المناعي بنسبة 40 بالمئة.
وأك�د أطباء أن ن�زالت البرد من أكثر األمراض ش�يوعا بين البش�ر 
وتصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي بفيروس من فيروسات 
الب�رد. وأوضح�وا أن ن�زالت الب�رد مس�ؤولة ع�ن ثلث أي�ام غياب 
الموظفي�ن في العال�م عن أعماله�م وثلثي أيام غي�اب الطالب عن 
مدارس�هم.ويذكر أن أصاب�ع األط�راف العلي�ا والس�فلى واألذنين 
واألن�ف هي من أكثر مناطق الجس�م تأثرا بالب�رد، حيث أنها خالية 
من العضالت الهيكلية التي تنتج الحرارة، باإلضافة إلى قيام الجسم 
بتوفي�ر الطاقة لألعضاء الداخلي�ة عند تعرضه للب�رد وبالتالي يتم 
الح�د من تدفق ال�دم إلى األطراف.وأفادت جملة من الدراس�ات بأن 
مع�دالت اإلصابة بنزالت البرد خالل موجات البرد القارس تزيد في 
المدارس واألماكن المغلقة، حيث تنتش�ر العدوى بفيروسات البرد 
نتيج�ة االزدحام. وأش�ار باحثون إل�ى أن هذا االنتش�ار هو نتيجة 
للكثير من األخطاء الس�ائدة خالل الشتاء، مثل عدم ارتداء الجوارب 
واأللبسة المناس�بة وعدم تناول األكل الصحي مثل العدس والبيض 
والسمك واأللبان وتناول المضادات الحيوية واألسبرين واالستخدام 

العشوائي لعقاقير نزالت البرد.
ولتفادي كل ذلك، يحذر الخبراء من التواصل المباش�ر بين المصاب 
وبقية األصحاء الموجودين ف�ي نفس المكان وينصحون المريض 

بالمكوث في البيت في حالة كانت اإلصابة في مراحل متقدمة.
وبحس�ب المواقع اإللكترونية األلماني�ة “إركيلتيت إنفو” و“أو تي 
زد” و“بيروفس ش�تراتيغي” هناك طرق بس�يطة أخ�رى تقلل من 
نس�بة انتش�ار العدوى.ويقول أخصائي�ون إنه رغ�م أن البرودة قد 
تك�ون ش�ديدة ينبغي عدم تش�غيل المدفئ�ة إلى درج�ة كبيرة، ألن 
التدفئ�ة المفرطة والزائدة ع�ن الالزم قد تكون ف�ي صالح الزكام، 
نظرا ألن الهواء يصبح جافا وبالتالي تصبح الجراثيم أكثر قدرة على 
الطيران في الهواء الجاف، ويصبح احتمال استنش�اقها وتنفس�ها 
أكبر، كما أن األغش�ية المخاطية تجّف بشكل أسرع، وهذا ما يجعل 
األهداب األنفية والرئوية المناعية أقل قدرة على إبعاد الفيروس�ات 

والتخلص منها.
ونظ�را ألن الفيروس�ات والعصّي�ات الجرثومية تنتق�ل عن طريق 
اليدي�ن بش�كل كبير إلى الجس�م، يح�ث األطباء على غس�ل األيدي 
باس�تمرار في فت�رة اإلصابة بالزكام وإبعادها ع�ن منطقة الوجه. 
ومن األفض�ل إبعاد اليدين عن العيون والف�م واألنف، كي ال تتمكن 

الفيروسات من الدخول عبر المجاري المخاطية.
وأثبت�ت البح�وث أهمي�ة التح�رك والن�وم بش�كل كاف، فالمش�ي 
بع�د وجبة الغذاء في اله�واء الطلق المنعش مه�م لكي يتم ترطيب 
األغش�ية المخاطية وبالتالي تقوية الجهاز المناعي. وكذلك فترات 
الراحة مهمة جدا كأهمية الحركة، وقد تم إثبات أن الجهاز المناعي 

يقّوي نفسه من خالل النوم الكافي.
يذكر أن الجراثيم والفيروس�ات التي تس�بب الزكام تكون موجودة 
بش�كل كبير عند مقاب�ض األبواب وأزرار اإلن�ارة ولوحات مفاتيح 
لوحة الحاس�وب. وبالتالي ينبغي أن يتم تطهيره�ا وتعقيمها عدة 
مرات في كل أس�بوع.وبّينت منظمة الصح�ة العالمية أن األنفلونزا 
الموس�مية تس�بب ارتفاع حرارة الجسم بش�كل مفاجئ واإلصابة 
بسعال )عادة ما يكون جافا( وصداع وألم في العضالت والمفاصل 
وغثي�ان وخي�م والته�اب الحلق وس�يالن األن�ف. وُيش�فى معظم 
المرض�ى من الحم�ى واألعراض األخرى في غضون أس�بوع واحد 
دون الحاجة إلى عناية طبّية. ولكن يمكن لألنفلونزا أن تتس�ّبب في 
ح�دوث حاالت مرضية وخيم�ة أو أن تؤدي إلى الوف�اة إذا ما ألّمت 
بإح�دى الفئ�ات ش�ديدة االختطار.وت�دوم الفترة الت�ي تفصل بين 
اكتساب العدوى وظهور المرض والتي ُتعرف بفترة الحضانة يومين 
تقريب�ا. ويمكن أن تصي�ب أوبئة األنفلونزا الس�نوية جميع الفئات 
العمرية وتؤّثر فيها بش�دة، غير أّن األطف�ال الذين لم يبلغوا عامين 
من العمر والبالغين 65 سنة فما فوق واألشخاص من جميع الفئات 
العمري�ة المصابين ببعض األمراض المزمن�ة المعّينة، مثل أمراض 
القل�ب أو أمراض الرئة أو أمراض الكلى أو أمراض الدم أو األمراض 
االس�تقالبية )مثل الس�كري( أو حاالت ضعف النظام المناعي، هم 

أكثر الفئات عرضة لمخاطر اإلصابة بمضاعفات العدوى.

ا�صباب اال�صابة باالنفلونزا 
اكرث من مرة



ال يج�ُد الفارون من جحيم الفقر والع�وز في العراق، مالذاً 
لحماية أجسادهم من شمس الصيف وصقيع الشتاء، سوى 
بعض األبنية القديمة المهملة أو معسكرات الجيش السابق 
وغيرها. يبني ه�ؤالء جدراناً من صفيح لمجابهة قس�اوة 
الحياة وه�ي ما تعرف ب�”بيوت الحواس�م” الت�ي عادًة ما 

يلجأ الفقراء الذين ال يملكون أي مأوى .
وفي الس�ياق، يق�وُل المهندس المدني وس�ام ال�راوي، إن 
“ظاه�رة العش�وائيات تفاقمت بش�كل كبير بع�د االحتالل 
األميركي عام 2003، وزادت في ظّل تفش�ي الفساد المالي 
واإلداري ف�ي دوائ�ر ومؤسس�ات الدول�ة، باإلضاف�ة إل�ى 
االقتت�ال الطائف�ي، ما أدى إل�ى تهجير عائ�الت كثيرة من 
منازلها ألس�باب مختلفة، منه�ا طائفية، حتى أصبحوا من 

دون مأوى”.
 يضي�ف الراوي أن “الح�روب والطائفية والفقر والفس�اد 
المال�ي واإلداري جميعه�ا عوام�ل س�اهمت ف�ي زي�ادة 
العش�وائيات، وخصوصاً ف�ي العاصمة بغ�داد وحزامها”. 
ويوضح أن “هذه مشكلة على المدى البعيد، تسبب التشويه 
الكبي�ر ف�ي التخطي�ط العمران�ي للعاصم�ة وضواحيه�ا، 
والتعّدي على أراضي حكومية واسعة بطريقة غير قانونية. 
في المقابل، لم تس�اهم المجّمعات الس�كنية التي أنجزتها 
وزارة اإلعم�ار واإلس�كان ف�ي ع�دد م�ن المحافظات في 
حل أزمة الس�كن كونها محدودة، وع�ادة ما تذهب لصالح 
المتنفذين واألحزاب الحاكمة. أما الفقراء، فال يتغّير عليهم 

أي شيء”.
وُتش�ير اإلحصائيات إل�ى أن أكثر من ثالث�ة ماليين عراقي 
يعان�ون من أزمة س�كن، فضالً عن الفقر المستش�ري في 
البالد بش�كل كبير، ما أدى إلى نش�وء أكثر من 300 منطقة 
عش�وائية في العاصم�ة وضواحيه�ا فقط. أيضاً، تنتش�ر 
العشوائيات في محافظات أخرى، ويطلق البعض عليها اسم 
“الحواس�م”. وتجدر اإلش�ارة إلى أن بعض المساحات في 

الحواسم ُتباع للمحتاجين والفقراء من خالل سماسرة.
 

ال�ى ذلك ، يتح�ّدث الباح�ث االجتماعي علي الياس�ري ،عن 
خطورة العش�وائيات، موضحاً أن “الحواس�م كما ُيسّميها 

البع�ض، نش�أت بس�ب الفق�ر والع�وز. 
ف�ال يج�د الفق�راء أمامهم س�وى األبنية 
الحكومي�ة القديمة ومعس�كرات الجيش 
السابق وبعض المساحات الفارغة ليبنوا 
فيه�ا منازل صغيرة من الصفيح وغيرها، 
علم�اً أنه�ا غي�ر نظامية، ما س�يؤدي إلى 
مش�اكل اجتماعي�ة عل�ى الم�دى البعيد، 

وانتشار األمراض والجرائم وغيرها”.
وُيضيف أن “سكان العشوائيات يشعرون 
دائم�اً بالغبن والقهر والذّل وس�ط إهمال 
حكوم�ي واضح. ولم تتمّك�ن الحكومات 
المتعاقبة بعد االحتالل من تأمين مجّمعات 
س�كنية للفقراء. أما تلك التي أنشأت، فقد 

استولى عليها األغنياء أو الحزبّيون”.
 وُيتابع الياس�ري أن خطورة العشوائيات 
تكمن في “نش�وء جيل جديد وسط الفقر 
والعوز والجهل والمرض، ما قد يؤدي إلى 
مش�اكل اجتماعي�ة واقتصادية ونفس�ية 
عل�ى الم�دى البعي�د”. م�ن جه�ة أخرى، 
تحولت بعض هذه العشوائيات إلى “مأوى 

للمجرمين”.
ب�دوره، يق�ول المهن�دس مزه�ر أحم�د 
العبيدي،  إن “مش�اكل العش�وائيات تكاد 

تكون معقدة”.
تس�كُن  كثي�رة  “عائ�الت  أن  ُيضي�ف  و 
العش�وائيات. لكن بس�بب إهم�ال الدولة 
له�م، يج�دون أنفس�هم مضطري�ن إل�ى 
التع�دي على ش�بكات المي�اه والكهرباء، 

والنتيجة هي تشويه المدن”.
ويتاب�ع ، أن�ه “يجب عل�ى الدول�ة توفير 

س�كن مالئم لهؤالء الفقراء. فالمش�كلة تتفاق�م يوماً بعد 
يوم”، الفتاً إلى أن بعض العائالت تعمل على تقسيم البيوت 
لتتسع ألكثر من عائلة، فتستفيد من بدالت اإليجار أو توفر 
مس�كناً ألوالدها خوفاً عليهم من السكن في مناطق أخرى 
ف�ي ظل التوّتر األمن�ي. هنا تبدأ رحلة طويل�ة ومعقدة من 

نشوء العشوائيات داخل المدن وليس فقط في األطراف”.
 وي�رى العبي�دي أن�ه “ل�وال الفس�اد اإلداري والمال�ي في 

مؤّسسات الدولة، لكان يمكن القضاء على هذه العشوائيات 
إل�ى األبد. غي�ر أن ما بني م�ن مجمعات س�كنية وّزع على 
مناص�ري األحزاب الحاكم�ة والمتنفذين ف�ي الدولة، فيما 
ت�رك الفقراء ليواجه�ون مصيراً مجه�والً. وأحيان�اً، تزيل 
جه�ات حكومي�ة ه�ذه العش�وائيات بحج�ة التع�دي على 

ممتلكات الدولة”.
من جهت�ه، يوضح المهندس المعم�اري، عامر صيهود، أن 

“الع�راق بحاجة إلى أكث�ر من أربعة ماليين وحدة س�كنية 
بش�كل عام، وأكثر من مليون وخمسمئة ألف وحدة سكنية 
ف�ي العاصمة بغ�داد فقط، لحل أزمة الس�كن. وكانت هيئة 
االس�تثمار قد أعّدت خططاً إلنش�اء مش�اريع س�كنية في 
العاصمة بغداد لحل هذه المش�كلة، من دون تنفيذ أي منها 
بس�بب الفس�اد اإلداري والمالي”. ويش�ير إل�ى أنه “يمكن 
العمل على الحد من أزمة السكن، لكننا نعاني بسبب تفشي 

الفساد”.
وتنتش�ُر العش�وائيات بش�كل خ�اص ف�ي مدين�ة الص�در 

ومعسكر الرشيد سابقاً ومدينة أبو دشير وغيرها.
ويقول ماضي حس�ن )46 عاماً(، الذي يس�كن وعائلته في 
من�زل صغير م�ن الصفيح مس�احته ال تتجاوز الخمس�ين 
مت�راً مربعاً في أط�راف العاصمة بغ�داد: “أعمل في مجال 
البناء وال أملك المال لش�راء أو اس�تئجار منزل، فلجأت إلى 
أحد التجمعات السكنية العشوائية في أطراف بغداد حتى ال 

يتشرد أطفالي. حالي حال اآلالف”.
فيما يق�ول مصطفى حازم )37 عاماً(، إن “مصير س�كان 
الجه�ات  العش�وائيات مجه�ول. نح�ن محاص�رون بي�ن 
الحكومي�ة وتهديداتها المس�تمرة بإزالة عش�وائياتنا بين 
الحي�ن واآلخر بحجة التعديات غي�ر القانونية، وبين الفقر 
وع�دم تمكننا من اس�تئجار من�ازل لعائالتن�ا، فيما تذهب 
المجمعات الس�كنية القليلة التي بني�ت هنا أو هناك لبعض 

المتنفذين وأقارب المسؤولين في الدولة”.
مش�كلة  أن  متخّصص�ون  ومهندس�ون  خب�راء  وي�رى   
العش�وائيات ال يمك�ن حلّه�ا عل�ى مدى الس�نوات العش�ر 
المقبلة بس�هولة، إذا لم تتوقف الحروب في البلد، باإلضافة 
إلى مكافحة الفس�اد اإلداري والمالي في مؤسسات الدولة، 
فضالً عن ضرورة إعطاء فرص اس�تثمارية كبيرة لشركات 

أجنبية لبناء مجمعات س�كنية 
في مختلف المحافظات 

لك�ن  العراقي�ة. 
األم�ر  أن  يب�دو 

للغاي�ة  صع�ب 
الوق�ت  ف�ي 
الحالي بس�بب 

الحروب.

المستقبل العراقي / صالح حسن

ثمة مس�ائل وأدوات كثيرة غي�ر عنفية لكنها 
كثيراً ما تكون سبباً مباشراً في تأجيج العنف 
وإدام�ة زخمه. ال نقصد هنا بالعنف العمليات 
اإلرهابي�ة والجرائ�م الكب�رى الت�ي ترتكبها 
جماع�ات وأح�زاب وميليش�يات، لك�ن تل�ك 
االنفع�االت غي�ر المبررة والمجهول�ة الدافع 
الت�ي ترتكب من قبل أفراد صغ�ار وكبار. من 
هذه المسائل العنفية وأدواتها »العشوائيات«، 
وه�ي كثي�رة ومتنوعة ب�دءاً من بن�اء المدن 

وانتهاء بتنظيم الحدائق الصغيرة.
فالمرج�ح أن بيتاً مس�احته مئت�ا متر يكون 
كافياً لعائلة مكونة من أربعة أفراد، لكن عندما 
يضطر الناس الى تحويل هذه المساحة سكناً 
لس�تة عش�ر ف�رداً وبطريقة غير مدروس�ة، 
يتح�ول األم�ر جحيم�اً لجميع ه�ؤالء الذين 
يسكنون تلك المساحة الضيقة. والمشكلة ال 
تكمن في المساحة وحدها ولكن في التصميم 

والتقطيع وشكل البناء أيضاً.

هذه مش�كلة تخص بيتاً واح�داً فما بال مدن 
كاملة مساحتها تتجاوز عشرات الكيلومترات 
المربعة ويس�كنها مئات آالف البش�ر؟ توجد 
في بغداد العش�رات م�ن هذه الم�دن المبنية 
بطريق�ة عش�وائية قبيح�ة ومؤلم�ة وغي�ر 
حضارية مما ينعكس سلوك ساكنيها المتوتر 
ف�ي الداخل عل�ى الخارج بش�كل يومي مولداً 

الكثير من الجرائم.
يشعر سكان هذه المدن بالتهميش والحرمان 
وبالتال�ي اليأس الذي يدف����ع هؤالء الناس 
ال�ى العنف بمش�اعر غامضة ومث�ارة تتأجج 
ف�ي اي�ة لحظة وتثم�ر يومي�اً نزاعاً مس�لحاً 
ي�ودي بش�خص او أكث�ر. أم�ا إذا أضيف الى 
ه�ذا العن�ف الف�ردي ذل�ك العن�ف الجماع�ي 
العنفي�ة  الدواف�ع  فس�تكون  كالتفجي�رات، 
لس�اكني العش�وائيات أكثر إثارة العتقادهم 
أنهم مستهدفون من الجميع، المجتمع برمته 

وكذلك اإلرهابيين.
األف�ق المغل�ق وصغر حج�م النواف�ذ وضيق 
حجم غرف النوم والحّمامات تش�عر س�اكن 

هذا المكان بأنه يعيش في زنزانة. يضاف الى 
ذلك أن عدداً كبيراً من األفراد ال يس�تطيعون، 
والحال هذه، قضاء حاجاتهم اليومية بش�كل 
طبيع�ي. فالذه�اب إلى الحّم�ام يجعل هؤالء 
أحيان�اً يقفون ف�ي االنتظار كي يص�ل اليهم 

الدور.
وغالب�اً م�ا تفتق�ر البي�وت العش�وائية ال�ى 
الخدمات من ماء وكهرباء ومجاٍر، ما يضطر 
س�اكنيها ال�ى جلب الم�اء من أماك�ن أخرى 
وتخزينه في مكان ما من البيت، وال بد ان ذلك 
يتطلب مس�احة مقتطعة من مس�احة البيت 
الضيق�ة أساس�اً. والحص�ول عل�ى الكهرباء 

يتطلب البحث عن مصدر قريب، 
ام�ا المجاري فالطامة الكبرى لهؤالء الذين ال 
يترددون في حفر الشوارع وتدميرها من اجل 
التخل�ص من الفضالت. يغي�ب الحس والقيم 
األخالقي�ة والجمالي�ة ع�ن ه�ذه التجمع�ات 
المحشورة في هذه األماكن القبيحة وال ينمو 
غي�ر التذم�ر والب�ؤس والكراهي�ة والجريمة 
أيض�اً. األجي�ال الش�ابة التي تترع�رع هناك 

ه إلى الجميع،  مصدر العنف الذي غالباً ما يوجَّ
خصوصاً األطفال والنساء.  وأكثر ما تتعرض 
له النس�اء م�ن جرائم في تل�ك األماكن هو 

االغتص�اب، ومن ثم جرائم القتل وغس�ل 
الع�ار، خصوصاً ان الدولة غائبة وحلت 

والعش�يرة  العش�يرة.  محله�ا 
ل�م تع�د الي�وم بعي�دة ف�ي 

والمناطق  واألرياف  القرى 
النائية، ب�ل هي في أرقى 
قل�ب  وف�ي  األماك�ن 
العاصمة، تس�يطر على 
قيمها  وتفرض  الشارع 
المدنيين.  الس�كان  على 

وه�ي ب�دل ان تتخلى عن 
ثقاف�ة العش�وائيات الت�ي 

ج�اءت منها قامت بنقل هذه 
العش�وائيات الى قلب المدينة، 

فبتن�ا نرى بيوت�اً جميلة تتحول 
مجموعة بيوت صغي�رة وقبيحة 

ومقطعة بطريقة بشعة.
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العشوائيات والعنف يف العراق

مليونني وخم�شائة الف اإن�شان يقطنون  يف 1552 ع�شوائية

اق�ر مجلس ال�وزراء ف�ي جلس�ته االعتيادية التاس�عة 
والعش�رين المنعق�دة في الحادي والعش�رين من تموز 
الس�كن  وتاهي�ل  وباالجم�اع  خط�ة معالج�ة   2015
العش�وائي  في الع�راق المقدمة من قب�ل اللجنة الفنية 
لس�تراتيجية التخفيف من الفقر  والمعدة بالتعاون مع 

منظمة األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
وبين�ت المدي�ر العام التنفي�ذي لس�تراتيجية  التخفيف 
م�ن الفقر في وزارة التخطيط الس�يدة نجالء علي مراد 
ان اللجن�ة العلي�ا لس�تراتيجية التخفي�ف م�ن الفقق�ر  
أعدت خطة معالجة العش�وائيات في اط�ار ما تضمنته 
اإلس�تراتيجية  لتوفير سكن الئق للفقراء بالتنسيق من 

منظمة الهبيتات.
وقال�ت مراد الخط�ة تمثل خارطة طريق  لحل مش�كلة 
العش�وائيات باالعتماد على عدة أس�س أساس�ية منها 
النظ�ر ال�ى المش�كلة بنح�و متكام�ل وع�دم تجزئتها 
م�ن حيث إبعاده�ا السياس�ية واالقتصادي�ة والصحية 

والعمرانية واالجتماعية  وبإطار عملي مستدام ..
وش�ددت على ض�رورة توفير األراضي الالزمة إلنش�اء 
المجمع�ات الس�كنية المطلوب�ة .. فض�ال ع�ن العم�ل 
والتدخ�ل في معالجة كل عش�وائية  تعتمد  على حالتها 
وطبيعته�ا  مع ض�رورة اس�تمرار واس�تدامة التمويل  
لكي ال يتوقف المش�روع  والتنس�يق مع جميع الجهات 
الت�ي  له�ا اإلمكانية والق�درة على االش�تراك في تنفيذ 
هذا المش�روع س�واء كانت  وطنية او دولية  وان يكون 
مش�روع معالج�ة العش�وائيات متكام�ال م�ع الخطط 
واالس�تراتجيات  القائمة ومنها خطة التنمية الخمسية  
واإلستراتجية الوطنية لإلسكان وإستراتيجية التخفيف 

من الفقر
وأضاف�ت م�راد ان تنفي�ذ خط�ة معالجة العش�وائيات  
تتطل�ب وج�ود إرادة سياس�ية لمس�اعدة الفق�راء من 
خالل توجيه السياس�ات العامة للدولة لمعالجة مشكلة 

العش�وائيات الت�ي أصبح�ت تمثل ب�ؤرة للفق�ر  نتيجة  
تدني  مس�توى المعيش�ة  .. الفتة  الى وج�ود مليونين 
وخمس�ائة الف إنس�ان يقطن�ون  في 1552 عش�وائية 

منتش�رة ف�ي عموم الع�راق  تضم  )347( الف مس�كن  
وق�د احتلت بغ�داد المرتبة االولى في عدد العش�وائيات 
بوجود )335( عشوائية وفي نينوى 272 عشوائية وفي 

البصرة 167 عش�وائية وذي قار 132 عشوائية واالنبار 
فيها 102 عشوائية

وأش�ارت الى  ان المش�كلة الت�ي واجهناها ف�ي توفير 

الس�كن الالئق للفقراء وبضمنهم  س�اكنو العشوائيات 
ه�ي  صعوب�ة تخصي�ص األرض .. مبين�ة ان�ه في عام 
2013 خصص�ت وزارة التخطي�ط )200( ملي�ار دين�ار  
ضمن تخصيصات إس�تراتيجية التخفيف من الفقر  من 
الموازنة االس�تثمارية  لتنفيذ مش�روع بن�اء مجمعات 
س�كنية اقتصادية م�ع توفير الخدم�ات المطلوبة  وتم 
اختيار احد األحياء في العاصمة بغداد وهو حي )التنك(  
لتنفيذ مجمع س�كني  ولكن عدم توفر األرض حال دون 

تنفيذ المجمع ..
ووضحت ان اإلدارة التنفيذية لستراتيجية التخفيف من 
الفقر  فاتحت عددا من المحافظات  لتخصيص األراضي 
الالزم�ة إلنش�اء مش�روع معالج�ة العش�وائيات  وقد 
اس�تجابت بعض تلك المحافظات ومنها  محافظات ذي 
قار والقادسية وبابل وخصصت األراضي المناسبة التي 

تم تحويل ملكيتها الى وزارة األعمار واإلسكان
وأعرب�ت : ع�ن أملها في ان تتضافر جمي�ع الجهود من 
اجل دعم المش�روع المقترح الذي ص�ادق عليه مجلس 
ال�وزراء لمعالجة الس�كن العش�وائي وتخفي�ف الفقر  
بدعم من منظمة األمم المتحدة للمس�توطنات البشرية 
)الهبيتات(  والجهات األخرى  ويتضمن المشروع  ثالث 
مراحل  هي مرحل�ة التهيئة واإلعداد ومرحلة المعالجة 
والح�د  م�ن تفاقم الظاهرة ثم معالجة أس�باب نش�وء 

الظاهرة  لمنع تكرارها .
وذكرت انه تم تشكيل اللجنة التوجيهية العليا لإلشراف  
وتنس�يق الجه�ود بين الوزارات  والجه�ات ذات العالقة 
.. مش�يرة الى ب�دء التحرك عل�ى ارض الواقع من خالل 
التحضي�ر  لقيام وفد فني عراقي يضم عددا من الخبراء 
والمختصي�ن  بزي�ارة إل�ى جمهورية الصين الش�عبية 
به�دف االطالع عل�ى إمكان�ات الش�ركات الصينية في 
مجال إنش�اء المجمعات الس�كنية االقتصادية بأس�عار 

مناسبة وسرعة في االنجاز

المستقبل العراقي /متابعة

متى يتم معاجلة العشوائيات يف العراق؟

»عشوائيات احلواسم« ملجأ الفقراء
العراق بحاجة اىل 4 ماليني وحدة �شكنية
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مع ذلك، تس�تطيع جني األرباح 
األوراق  أس�عار  هب�وط  بس�بب 
المالية، وذلك عن طريق البيع على 
المكش�وف، بالتالي أقدم فيما يلي 
التداوالت الت�ي - نعرف بعد مرور 
الوق�ت أنها - حقق�ت األرباح هذا 

العام.
الوالي�ات المتح�دة تحب النفط 
الثان�ي  كان�ون  ف�ي  الرخي�ص: 
)يناير(، بالكاد بيع�ت أعداد كبيرة 
من أس�هم ش�ركات الطاق�ة. ظن 
كثيرون أن أسعار النفط ستنتعش. 
كانت فرصة لتداول أس�هم الطاقة 
المكش�وف، وش�راء األسهم  على 
التي اس�تفادت من العائ�دات التي 
أوجدتها أس�عار النف�ط الرخيصة 
مؤش�ر  ش�راء  إن  للمس�تهلكين. 
التقديري�ة  االس�تهالكية  األس�هم 
على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 
وتمويل�ه ع�ن طريق الت�داول في 
مؤشر الطاقة على المكشوف كان 
من الممكن أن يحقق نس�بة 39.6 

في المائة.
تباط�ؤ الصين: متاع�ب الصين 
الس�لع  أس�عار  انخف�اض  تعن�ي 
الذي يسبب االنكماش،  األساسية، 
وهذا بدوره يتسبب في دعم أسعار 
الطويل�ة.  اآلج�ال  ذات  الس�ندات 
بمؤش�ر  هايندس�ايت  تداول�ت 
بلومبيرج للمع�ادن الصناعية على 
المكشوف )منخفضا بنسبة 29.7 
في المائة(، ووضعت العائدات في 
مؤش�ر بلومبيرج لسندات الخزانة 
“إي إف إف إيه” ألجل سبع - عشر 
سنوات، الذي كان مرتفعا قليال في 
ذلك العام. الربح: 42.5 في المائة.

النف�ط يواصل هبوطه: توقعت 
اتفاقي�ة م�ع  إب�رام  هايندس�ايت 
إيران، وفق�دان االنضباط المطلق 
بالنس�بة ل�دى منظم�ة أوب�ك. إن 

تداول مؤش�ر مجم�ع الطاقة على 
المكش�وف )بم�ا ف�ي ذل�ك الغ�از 
الطبيعي، الذي هو اآلن في تخمة( 
من خالل مؤشر بلومبيرج للطاقة 
)المنخفض بنس�بة 42 في المائة( 
ووض�ع المال في س�ندات الخزانة 
ذات اآلج�ال الطويل�ة أس�فر ع�ن 

عائدات بنسبة 52 في المائة.
االنتق�ال إل�ى بيون�س آي�رس: 
بعمل�ة  مقوم�ة  عائدات�ك  اجع�ل 
ضعيفة وس�يبدو كل شيء أفضل. 
تبدو هذه السنة ضعيفة جزئيا ألن 
الدوالر كان قويا )مدعوما بحديث 
الواليات المتحدة عن رفع أس�عار 
الفائ�دة والمال الس�هل ف�ي بلدان 
أخرى(، ويغلب على المؤشرات أن 

يعبَّر عنها بالدوالر.
فاينانش�يال  مؤش�ر  انخف�ض 
تايمز العالمي بالدوالر بنسبة 2.05 
في المائة. لكن البيزو األرجنتيني، 
بع�د انخفاض�ه األخي�رة، تراج�ع 
بنس�بة 38.99 ف�ي المائ�ة مقابل 
ال�دوالر. من حيث القيم�ة بالبيزو 
اكتسبت األسهم العالمية ما نسبته 
54.2 ف�ي المائ�ة )وفيم�ا يتعل�ق 
بالري�ال البرازيلي، كان المكس�ب 

44 في المائة(.
حدد م�كان الفقاعة: مع انتهاء 
ع�ام 2014 ب�دت س�وق الواليات 
المتحدة الدائنة المتصاعدة وكأنها 
تمر في مراحلها األخيرة. اش�ترت 
هايندسايت س�لة مرجحة مماثلة 
فيس�بوك   - ش�ركات  أرب�ع  م�ن 
وجوج�ل  ونيتفليك�س  وأم�ازون 
ف�ي   73 بنس�بة  بذل�ك  )مرتفع�ة 
المائة(، ودفعت ثمن ذلك عن طريق 
التداول على المكشوف على مؤشر 
س�تاندرد آن�د ب�ورز 500 المرجح 
بشكل متكافئ )المنخفض بنسبة 
3 في المائة(. وحقق هذا ما نسبته 

78.3 في المائة.
شركات االس�تيراد تتفوق على 
شركات التصدير: يستفيد بعضهم 
م�ن انخف�اض الس�لع األساس�ية 
عل�ى حس�اب اآلخري�ن. الياب�ان، 
م�ع التأثير الكام�ل لبرنام�ج آبي 
االقتص�ادي وتقدي�م بن�ك اليابان 
مزي�دا م�ن الحواف�ز، كان�ت مثاال 
واضح�ا للش�راء به�دف االنتف�اع 

م�ن ارتفاع األس�عار. ق�م بتمويل 
 225 تعام�ل ف�ي مؤش�ر ني�كاي 
)المرتفع بنسبة 9.6 في المائة من 
حيث القيمة بال�دوالر(، مع تداول 
المكشوف بمؤش�ر مورجان  على 
س�تانلي المركب ألمريكا الالتينية 
- المعتمد بش�كل كبير على السلع 
األساس�ية ال�ذي انخفض بنس�بة 
31.2 في المائة - وس�يكون الربح 

59.4 في المائة.
انتصارات الطاقة النظيفة: كان 
هن�اك زخم في حركة التخلص من 
األص�ول العالقة وس�جلت الطاقة 
النظيفة مكاسب. وعمل البيع على 
المكش�وف لمؤش�ر س�تو للفحم 
العالمي )المنخفض بنسبة 60 في 
المائة(، وإعادة اس�تثمار العائدات 
ف�ي مؤش�ر س�تاندرد آن�د ب�ورز 

العالمي للطاقة النظيفة )المرتفع 
بنسبة 2.6 في المائة( على تحقيق 
عائدات إجمالية بلغت نسبتها 163 

في المائة.
أزم�ة ف�ي اليون�ان ولي�س في 
منطقة اليورو: اس�تقبلت اليونان 
ع�ام 2015 وهي غير ق�ادرة على 
س�داد ديونها، مع غضب سياس�ي 
متعمق. لكن بقية مصارف أوروبا 

س�ددت ديونه�ا. لذل�ك كان رهانا 
جيدا أن تتوقع أن األسهم اليونانية 
ستتراجع بش�كل كبير، في الوقت 
الذي اس�تمرت في االنتعاش بلدان 
منطق�ة اليورو الت�ي كان يتجنبها 

المستثمرون في الماضي.
المكش�وف  عل�ى  التعام�ل  إن 
فاينانش�يال  مؤش�ر  باس�تخدام 
تايمز للش�ركات الكبي�رة في أثينا 
)المنخفض بنسبة 32 في المائة(، 
ووضع األموال في مؤش�ر إيطاليا 
ب�ي  آي  إم   - تايم�ز  فاينانش�يال 
)المرتفع بنس�بة 12.5 في المائة( 
حق�ق أرباح�ا نس�بتها 65.7 ف�ي 

المائة.
وحققت هايندس�ايت أكبر قدر 
من األم�وال ف�ي س�وق االئتمان. 
ش�راء التأمين على عقود مقايضة 
اإلعس�ار االئتمان�ي الس�يادي في 
ث�الث  أمواله�ا  ضاع�ف  اليون�ان 
م�رات قب�ل 30 حزي�ران )يونيو(. 
والتحول مباش�رة، وبي�ع التأمين، 
وإدراك أن اليونان قد تستس�لم في 
نهاي�ة المط�اف، عمل م�رة أخرى 
على مضاعفة األرباح ثالث مرات. 
هذان النوعان من التداوالت حققا 
لهايندس�ايت كابيتال ربحا صافيا 

نسبته 1573 في المائة.
هل تعتبر هايندس�ايت مؤش�را 
عادال؟ ال. في العالم الحقيقي يجب 
التح�وط ضد خط�ر أن نكون على 
خطأ. لك�ن إذا اعتق�دت أن الصين 
كان�ت ف�ي م�أزق، وأن النف�ط قد 
ينخف�ض، وأن ال�دوالر س�يرتفع، 
فإن هذه التداوالت تصبح معقولة. 
كل ما في األم�ر أن ذلك يحتاج إلى 

اقتناع قوي.
لسوء الحظ، لم تخبرني شركة 
هايندس�ايت كابيتال عن تداوالتها 

للعام المقبل.

نظرة متأخرة يف أسواق 2014
       جون أوثرز

اأخريا فعل االحتياطي الفيدرايل ما كان متوقعا، ورفع اأ�شعار الفائدة امل�شتهدفة لديه. مل يت�شرر اأي اأحد )ب�شكل كبري(. بالتايل يف الوقت الذي ي�شارف فيه عام 2015 على االنتهاء، تعود 
“النظرة البعيدة” اإىل مكاتب هايند�شايت كابيتال. كنت اأعقد اجتماعات مع مديري مكتب هايند�شايت �شنويا ول�شنوات عديدة. وهم ي�شتخدمون اال�شرتاتيجية الوحيدة امل�شمونة للتغلب على 
جميع االآخرين: االإدراك املتاأخر. يف بداية العام تتعامل ال�شركة فقط يف التداوالت التي �شتثبت قدرتها على جني املال. ويتم فر�ض قليل من القواعد، وال تقدم رهانات على االأ�شهم املنفردة، 

وال ي�شتخدم الرفع املايل، وال جتري اأي تداوالت خالل العام )با�شتثناء واحد يف 30 يونيو(. ويجب اأن تبني اأن هناك مربرا ملا مت فعله يف االأول من كانون الثاين )يناير(.

    كاظم شبر 

رفيع�ي  المصرفيي�ن  بع�ض 
المس�توى في العالم وضعوا خالل 
العام الماضي ماليين الدوالرات في 
قطاع التكنولوجيا المالية الُمزدهر، 
التكنولوجي�ا  م�ن  واس�تفادوا 
الجديدة التي ُتقّدم الخدمات المالية 
عب�ر اإلنترنت، بدءا من المدفوعات 
واإلق�راض إل�ى العم�الت الرقمية 

والتحويالت عبر الحدود.
بلي�ث  إن  قي�ل  الش�هر،  ه�ذا 
ماس�ترز، المصرفية الس�ابقة في 
جيه بي مورج�ان التي كانت رائدة 
في استخدام الُمش�تقات الُمعقدة، 
رفض�ت تول�ي إدارة باركلي�ز م�ن 
أج�ل التركيز على ش�ركة ديجيتال 
أس�يت هولدينجز، الشركة الناشئة 
القائم�ة في نيوي�ورك، التي تهدف 
الُمش�تّقات  ت�داول  تس�ريع  إل�ى 
المرتبطة  التكنولوجيا  باس�تخدام 

بعملة البيتكوين الرقمية.
هناك ش�خصيات المع�ة أخرى 
المالي�ة  التكنولوجي�ا  اس�تبدلت 
المصرف�ي، بهدف تحّدي  بالقطاع 
الش�ركات التقليدية، منهم فيكرام 
باندي�ت الرئيس التنفيذي الس�ابق 
لسيتي جروب، وجون ماك الرئيس 

السابق في مورجان ستانلي.
هانز موريس، الرئيس الس�ابق 
لش�ركة في�زا، ال�ذي أطلق ش�ركة 
نيكا بارتنرز العام الماضي لتمويل 
للش�ركات  المش�ورة  وتقدي�م 
التكنولوجيا  الناش�ئة ف�ي مج�ال 
المالية، ق�ال إن أكب�ر المصرفيين 
ف�ي وول س�تريت جذبه�م الحجم 
لتطوي�ر منتجات ذكية جديدة دون 
التع�ّرض لإلعاق�ة م�ن الضواب�ط 
الجدي�دة الُمكّثف�ة المطلوب�ة ف�ي 
وبحس�ب  التقليدي�ة.  المص�ارف 
ه�و  الُمبت�ذل  “التعبي�ر  موري�س 
“القوانين التنظيمية ُتثير جنوني”. 
األم�ر ليس كذلك. إن�ه حجم ما هو 
مطل�وب والموجة المس�تمرة من 
المب�ادرات التنظيمية الجديدة. هذا 

ما يدفعك إلى اإلحباط”.
أصبح�ت التكنولوجي�ا المالية، 
الصارم�ة  القي�ود  م�ن  الخالي�ة 
المعلوم�ات  وأنظم�ة تكنولوجي�ا 
القديمة، واحدة من أهم القطاعات 
هذا الع�ام، حيث تجذب الش�ركات 
الناش�ئة ملي�ارات ال�دوالرات م�ن 
االس�تثمارات. ف�ي الرب�ع الثال�ث 

وحده وصلت االستثمارات العالمية 
في ش�ركات التكنولوجي�ا المالية 
المدعومة بمش�اريع، مثل إقراض 
الس�وق، إلى مس�توى قياسي بلغ 
4.85 مليار دوالر، بحسب “سي بي 
إنسايتس”، ش�ركة تزويد البيانات 

لصناعة رأس المال الُمغامر.
جولدم�ان  تقدي�رات  وتش�ير 
ساكس إلى أن صناعة التكنولوجيا 
المالية الناش�ئة ُيمكن أن تستهدف 
إي�رادات تزي�د عل�ى 4.7 تريلي�ون 
دوالر وأرباحا تبلغ 47 مليار دوالر 

من المصارف التقليدية.
وأدى تدّف�ق األموال إلى القطاع 
الش�ركات  تقييم�ات  رف�ع  إل�ى 
الناش�ئة، م�ع تحقيق كثي�ر منها، 
بم�ا ف�ي ذل�ك “فندينج س�يركل” 
و”ترانسفيروايز”، ما ُيسّمى وضع 
“وحيدة القرن” الذي يعني ش�ركة 

قيمتها مليار دوالر أو أكثر.
الذي�ن  الُمحّركي�ن  بي�ن  وم�ن 
للقط�اع  القدي�م  العال�م  يه�ّزون 
فمن�ذ  باندي�ت.  فيك�رام  المال�ي، 

أُخِرجه من س�يتي جروب في عام 
2012، أصب�ح الرئي�س التنفي�ذي 
واح�داً  ج�روب  لس�يتي  الس�ابق 
إنتاج�اً  م�ن المس�تثمرين األكث�ر 
في الش�ركات الناش�ئة ف�ي مجال 
المصرف�ي  المالي�ة.  التكنولوجي�ا 
المول�ود ف�ي الهند ق�اد مجموعة 
س�يتي خ�الل األزمة المالي�ة، لكن 
استثماراته اآلن تتركز في شركات 
تحاول انت�زاع العمل من المصارف 
القائمة. من بين استثمارات الرجل 
البال�غ م�ن العم�ر 58 عام�اً هناك 
“كوم�ون بون�د”، م�زّودة قروض 
جمع�ت  اإلنترن�ت.  عب�ر  الط�الب 
هذه الش�ركة أكثر من 100 مليون 
دوالر في شكل سندات وأسهم من 
المس�تثمرين في أيلول )س�بتمبر( 
بي�ن  م�ن  باندي�ت  وكان   .2013
مجموعة م�ن المس�تثمرين الذين 
اس�تثمروا في عام 2013 نحو 2.7 
مليون دوالر في “أوركارد”، شركة 
تزوي�د البيان�ات والبني�ة التحتي�ة 
لقطاع إقراض الس�وق، التي يعتبر 

ف�ي  الس�ابق  الُمش�ارك  الرئي�س 
جولدمان ساكس، جون وينكيلريد، 

مستثمرا فيها.
كذل�ك تتضمن محفظ�ة بانديت 
االستثمارية في مجال التكنولوجيا 
المالية منصة إم إم كيه تي للتداول، 
التي تعمل على تطوير التكنولوجيا 
الس�وق  ف�ي  الس�يولة  لتحس�ين 

الثانوية للقروض.
االسم الثاني الذي لم ُيِضع وقتا 
ف�ي محاول�ة زعزعة نف�س العمل 
ال�ذي أمض�ى في�ه أكثر م�ن ثالثة 
عقود هو جون ماك. بعد تنحيه من 
منصب الرئيس التنفيذي لمورجان 
ستانلي في عام 2011، استثمر في 
مجموعة من شركات التكنولوجيا 
المالي�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك “ليندين�ج 

كلوب” و”أوركارد”.
المصرف�ي البالغ م�ن العمر 71 
عام�اً كان واح�داً م�ن مجموع�ة 
م�ن المس�تثمرين البارزي�ن الذين 
130 ملي�ون  س�اعدوا ف�ي جم�ع 
دوالر ف�ي آذار )م�ارس( لش�ركة 

داتامين�ر، الت�ي تعمل عل�ى تحليل 
وس�ائل اإلعالم االجتماعية إلنشاء 
تنبيهات للمتداولين. جمع التمويل 
كان على أس�اس أن قيمة الش�ركة 

نحو 700 مليون دوالر.
إل�ى جانب الري س�امرز، وزير 
الخزانة األمريكي األسبق، وعدد من 
أصحاب رؤوس األم�وال الُمغامرة 
البارزي�ن، يعتب�ر م�اك واح�دا من 
أعضاء مجلس إدارة شركة ليندينج 
كل�وب. وت�م تقدير قيمة أس�همه 
البالغ�ة 2.4 مليون في الش�ركة ب� 
36 ملي�ون دوالر عندم�ا ُطرح�ت 
ف�ي بورص�ة نيويورك ف�ي كانون 
األول )ديسمبر( 2014، لكنها اآلن 
تس�اوي أقل من 33 ملي�ون دوالر 
بقليل بس�بب تراجع أسهم الشركة 

في عامها األول من التداول.
ف�ي أيل�ول )س�بتمبر(، ش�ارك 
أولي�ة  تموي�ل  جول�ة  ف�ي  م�اك 
بقيم�ة عش�رة ماليي�ن دوالر ف�ي 
ف�ي  الناش�ئة  الش�ركة  “نيف�ت”، 
مجال التصني�ف االئتماني، )نيفت 

ه�ي األح�رف األول�ى م�ن “ني�و 
تكنولوجي�ز”(.  فندين�ج  إنجالن�د 
كذلك من الش�خصيات التي حولت 
اتجاهها، جو س�اندرز. فبعد حياة 
مهني�ة طويلة في مج�ال بطاقات 
االئتم�ان ت�م تعيين س�اندرز )69 
عاماً( في منصب الرئيس التنفيذي 
لش�ركة التكنولوجيا والمدفوعات 
العالمية، فيزا، في عام 2007. وقاد 
المجموع�ة عن�د طرح أس�مهمها 
لالكتتاب الع�ام األولي في بورصة 
ناس�داك في ع�ام 2008، وكان في 
ذل�ك الحين أكبر اكتت�اب في تاريخ 
الوالي�ات المتح�دة � قب�ل تقاعده 
ف�ي ع�ام 2012. وبعد عام س�اعد 
في إطالق “جرين فايزر كابيتال”، 
ش�ركة رأس الم�ال الُمغام�ر التي 
ُترّك�ز على الش�ركات الناش�ئة في 
مج�ال التكنولوجي�ا المالي�ة ف�ي 
مراح�ل ُمبّك�رة. قال س�اندرز هذا 
العام: “عل�ى المدى األعوام القليلة 
الماضي�ة، التغي�رات الناش�ئة عن 
الجدي�دة  التكنولوجي�ات  اعتم�اد 
كانت هائلة وستتسارع في األشهر 
المقبل�ة”. وف�ي أيلول )س�بتمبر( 
2015 ق�ادت جري�ن فاي�زر جولة 
استثمارات بقيمة 1.5 مليون دوالر 
في الش�ركة الناش�ئة للمدفوعات، 
كاش، باعتبارها ش�ركة قائمة في 
سان فرانسيسكو تهدف إلى تعطيل 
ش�بكات بطاقات االئتمان القائمة. 
وكج�زء م�ن جم�ع التموي�ل هذا، 
انضم س�اندرز إلى الشركة ليتولى 

منصب رئيس مجلس اإلدارة.
ش�اركت  نفس�ه،  الش�هر  ف�ي 
جري�ن فاي�زر ف�ي جول�ة تموي�ل 
ُمغام�ر بقيمة ثمانية ماليين دوالر 
م�ن أج�ل ش�ركة كالود ليندين�ج 
سوليوش�نز، م�زّودة التكنولوجيا 
لمصارف الس�وق وش�ركات مالية 
أخرى. وهن�اك اس�تثمارات أخرى 
تش�مل داتافوك�س، منص�ة الجيل 
التال�ي للتحلي�ل واألبح�اث، الت�ي 
جمعت خمس�ة ماليي�ن دوالر في 

تموز )يوليو(.
ش�خصية مصرفي�ة أخرى هي 
هانز موريس الذي أمضى 27 عاماً 
ف�ي س�يتي ج�روب، والذي ش�غل 
الماليين  اإلداريي�ن  منص�ب كبي�ر 
في البن�ك األمريكي ورئيس قس�م 
والعمليات  والتكنولوجي�ا  التمويل 
في س�يتي ماركيتس آن�د بانكينج. 
وغادر البنك لُيصبح رئيس�ا لشركة 

فيزا ف�ي الفترة 2007 � 2009 قبل 
االنتق�ال إل�ى مجموع�ة األس�هم 
الخاصة، جن�رال أتالنتيك، في عام 
الش�ركة ه�ي  2010. كان�ت تل�ك 
الم�كان الذي تع�رض فيه لمفهوم 
“االبت�كار” ال�ذي ق�اده لتأس�يس 
ش�ركة رأس الم�ال الُمغام�ر ف�ي 
مجال التكنولوجي�ا، نيكا بارتنرز، 
في عام 2014 مع خطة الس�تثمار 
25-20 ملي�ون دوالر على مدى 18 
التكنولوجيا  ش�هراً ف�ي ش�ركات 
المالي�ة الت�ي ُترّكز عل�ى القروض 
االستهالكية البديلة، وحلول الدفع 
التجاري�ة وبرام�ج البني�ة التحتية 
المالي�ة. ق�ال موري�س ف�ي ذل�ك 
الوقت: “نحن نجم�ع بين الخبرات 
ف�ي النظ�ام المالي م�ع الكثير من 

العالقات في وادي السليكون”.
ماس�ترز،  بلي�ث  أخي�را، 
الُمخضرمة الس�ابقة ف�ي جيه بي 
مورجان، صنعت اس�مها رائدة في 
س�وق ُمقايض�ة العجز عن س�داد 
الق�روض � األدوات الت�ي أصبحت 
س�يئة الس�معة لُمس�اعدتها ف�ي 
تأجيج أزمة القروض العقارية في 

عام 2008.
من�ذ أن ترك�ت البن�ك األمريكي 
في نيسان )أبريل( 2014، أصبحت 
ماسترز واحدة من أبرز الُمدافعين 
ف�ي وول س�تريت ع�ن “سلس�لة 
البيانات  الُكتل”، تكنولوجيا قاعدة 
التي تدعم العمل�ة الرقمية الُمثيرة 

للجدل، البيتكوين.
ف�ي ع�ام 2015 انضم�ت إل�ى 
الش�ركة الناشئة في مجال سلسلة 
الُكتل، ديجيتال أس�يت هولدينجز، 
لتتولى منصب الرئيس�ة التنفيذية، 
الستحداث منتجات لضبط وتنظيم 
األعمال البطيئة في آليات الخدمات 
المالي�ة، مثل التس�وية، التي تقوم 

على المعامالت الورقية.
نفذت الشركة بعدد من عمليات 
االستحواذ منذ بداية العام، بما في 
ذلك ش�راء “هايبرليدج�ر” القائمة 
ف�ي س�ان فرانسيس�كو، و”بيتس 
أوف بروف” القائمة في بودابيست 
مقابل مبالغ لم يتم الكش�ف عنها. 
)أكتوب�ر(،  األول  تش�رين  وف�ي 
اشترت ديجيتال أس�يت هولدينجز 
التي تهدف   ،Blockstack.io شركة 
إل�ى تق����دي�م خدمات سلس�لة 
الُكت�ل الخاصة إل�ى القطاع المالي 

في العالم.

أسامء »وول سرتيت« هتدد صناعتها القديمة



حقق برش�لونة اإلس�باني، بطل اوروبا، رقماً 
قياس�ياً جدي�داً يف عدد م�رات الف�وز ببطولة 
كأس العال�م لالندي�ة لك�رة الق�دم من خالل 
تتويجه باللق�ب الثالث يف تاريخ�ه بعد فوزه 
الس�احق ع�ى ريفر بلي�ت األرجنتين�ي، بطل 
بثالث�ة  »ليربت�ادورس«،  الجنوبي�ة  امري�كا 
أهداف نظيفة، األحد ، ملعب يوكوهاما الدويل 

باليابان يف نهائي مونديال األندية.
سجل األرجنتيني ليونيل مييس هدف برشلونة 
الحالي�ة  البطول�ة  يف  ل�ه  االول  وه�و  االول، 
والخام�س له خالل 3 بط�والت لريفع رصيده 
اىل )5 أهداف(،اله�داف التاريخ�ي للبطول�ة، 
وأضاف األوروجوياني لويس سواريز الهدفني 
الثاني والثالث لربش�لونة لريفع رصيده اىل )5 
أهداف( ويصب�ح هداف البطولة يف نس�ختها 
الحالية ويعادل رقم ديلجادو ومييس الهدافني 
التاريخ�ني للبطول�ة )5 اه�داف( ل�كل منهم 
ويرف�ع م�ن رصيد أه�داف الثالث�ي MSN  اىل 

142 هدف خالل عام 2015.
ونج�ح برش�لونة من اضاف�ة لق�ب جديد اىل 
رباعيته يف عام 2015 )دوري وكأس أس�بانيا 
ودوري أبط�ال أوروب�ا والس�وبر االوروب�ي( 
ليحقق خماسية كما تمكن الفريق الكتالوني 
من إحراز لقبه العرشين عى الس�احة الدولية 
والقارية ليعادل الرق�م القيايس لفريق األهيل 

املرصي ولكل منهما )20 بطولة قارية(.
لعب االسباني لويس انريكي، مدرب برشلونة، 
بطريق�ة )4-3-3( معتمدا ع�ى عودة نجميه 
االرجنتين�ي ليونيل مي�يس والربازييل نيمار دا 
سيلفا من االصابة مع زميلهما االوروجوياني 
لويس سواريز )هداف البطولة( لتكتمل ثالثية 
MSN الول م�رة يف البطولة، مع مس�اندة من 
ثالثي الوس�ط الكرواتي راكيتيتش واالسباني 

انييستا ومواطنه بوسكيتش.
يف املقابل لعب األرجنتيني مارس�يلو جيالردو، 
بلي�ت، بطريق�ة )2-3-1-4(  ريف�ر  م�درب 
معتمدا ل�وكاس نيكوالس االري�و ورودريجو 
مورا كثنائي هجومي مع مساندة من كارلوس 
سانشيز وماتياس كرانيفيرت وليوناردو دانيل 

بونزيو وكاميلو مايادا.
وتف�وق انريك�ي يف ادارة اللق�اء عى حس�اب 
امل�درب املجته�د االرجنتيني جي�الردو، املدير 

الفن�ي لريفر بليت، وتمكن م�ن قيادة فريقه 
الضاف�ة لق�ب قي�ايس جدي�د يف كأس العالم 
لالندية بفضل تألق نجومه الثالثة MSN حيث 
س�جل س�واريز هدفني ومييس ه�دف وصنع 
نيم�ار هدفني بينم�ا صنع بوس�كيتش هدف 
اخر، فيم�ا انفرد القائد انييس�تا بلقب االكثر 
تتويجا يف تاريخ برش�لونة عى حساب زميله 

السابق تشايف.
ج�اءت بداية اللقاء قوية م�ن الفريقني وكان 
اللق�اء مفتوحا وهجوميا م�ن الجانبني حيث 

ه�دد ريفر بلي�ت مرمى برش�لونة مبكرا عرب 
االري�و اال ان بيكيه كان حارضا وابعد عرضية 
الالع�ب االرجنتين�ي لركني�ة )6(، ورد مييس 
بتسديدة مفاجئة وصاروخية انقذها باريفريو 

، حارس ريفر بليت، برباعة يف الدقيقة )11(.
ووق�ف باريف�ريو ،ح�ارس ريفر بليت، س�دا 
منيع�ا أم�ام مح�اوالت برش�لونة الهجومية 
وخرج من مرم�اه ليبعد الك�رة قبل الوصول 
اىل نيمار )15(، وتصدى لتسديدة داني الفيس 

مورا بثبات )24(، ورد االرجنتيني 

بتس�ديدة قوية تص�دى لها التش�ييل كالوديو 
براف�و، ح�ارس برش�لونة، بثب�ات يف الدقيقة 
)26(.جاء هدف التقدم لربش�لونة ،املش�كوك 
يف صحت�ه، بع�د جمل�ة تكتيكية رائع�ة بدأت 
م�ن عرضي�ة دان�ي الفي�س اىل نيم�ار ال�ذي 
مررها برأس�ه لزميله مييس ليهيأها لنفس�ه 
مع ملس�ه ي�د ل�م يراها حك�م اللق�اء قبل ان 
يسددها بيساراه عى يسار باريفريو، حارس 
ريف�ر بلي�ت يف الدقيق�ة )36(،وتمكن مييس 
م�ن معادل�ة رقم الربازي�يل ديلج�ادو الهداف 

التاريخ�ي للبطول�ة )5 اه�داف( ، كما تمكن 
مييس من تسجيل هدفه الخامس عرش خالل 
20 نهائي بطولة بمسريته كما صنع 5 اهداف 

»اسيست« يف تلك النهائيات.
الثان�ي  اله�دف  يضي�ف  أن  س�واريز  وكاد 
لربشلونة يف محاولتني االوىل أنقذها باريفريو، 
حارس ريفر بليت، )37(، والثانية مرت بجوار 
القائ�م م�ن تس�ديدة قوي�ة )45+1( لينتهي 
بعدها الشوط األول بتقدم برشلونة عى ريفر 

بليت بهدف نظيف لنجمه مييس.

  ويف الش�وط الثاني، ومن تمريرة سحرية من 
بوس�كيتش انفرد عى اثرها س�واريز بمرمى 
ريفر بليت وسددها قوية لتمر من تحت اقدام 
الحارس االرجنتيني باريفريو وهي يف طريقها 
لهز ش�باكه يف الدقيقة )49( ليتقدم برشلونة 

بهدفني دون مقابل.
وأه�در مي�يس فرصة اضاف�ة اله�دف الثالث 
لفريق�ه بعدما تالعب بمدافعي ريفر وحارس 
مرماهم قبل ان يسددها يف املرمى الشاغر من 
حارس�ه اال ان جابريل مريكادو،مدافع ريفر، 

ابعد الكرة من عى خط مرمى فريقه )54(.
وتغ�اىض الحكم االيراني ع�يل رضا فاجهاني 
عن احتساب رضبة جزاء طالب بها نيمار بعد 
اعاقته داخل منطقة جزاء الفريق االرجنتيني 
)55( قب�ل ان يه�در مي�يس ه�دف محق�ق 
بتسديدة مرت بجوار القائم )57(، بينما انقذ 
باريفريو تس�ديدة بعد انفراد سواريز بمرماه 
بينم�ا م�رت تس�ديدة نيم�ار ف�وق العرضة 
)58(، وبعده�ا أجرى لوي�س انريكي ، مدرب 
برش�لونة، اول تبديالته لتنشيط فريقه حيث 
دف�ع بالبدي�ل س�ريجيو روبرتو عى حس�اب 

راكيتيتش )65(.
نيم�ار  عرضي�ة  وم�ن   )68( الدقيق�ة  ويف 
الس�حرية تمكن س�واريز من اضاف�ة الهدف 
الثالث لفريقه والثاني له برأس�ية قوية مرت 
عى يمني ح�ارس ريفر بلي�ت ليصبح الالعب 
البطول�ة برصي�د )5  االوروجويان�ي ه�داف 
اهداف( ومتس�اويا م�ع الهداف�ني التاريخني 
للبطول�ة مي�يس وديلج�او، ،كما ان س�واريز 
تمكن من تس�جيل 21 هدف يف اخر 18 مباراة 

لسواريز مع برشلونة.
واصل برشلونة مسلسل اهدار الفرص السهلة 
عى املرمى واهدر الثالثي MSN فرصة اضافة 
اله�دف الراب�ع يف املقاب�ل تص�دى باريفريو، 
ح�ارس ريف�ر بلي�ت، وخ�ط دفاع�ه لجميع 
املحاوالت الهجومية الكتالونية ، ودفع انريكي 
بالبدي�ل فرمالني وجريمي ماثيو عى حس�اب 

ماسكريانو ونيمار يف الدقائق االخرية.
وتصدى قائم مرمى برشلونة وحارس مرماه 
براف�و لتس�ديدة البدي�ل جونزال�و مارتينيز، 
بينما اهدر مييس وسواريز فرصتني متتاليتني 
لينتهي اللقاء بعدها بفوز س�احق لربش�لونة 
عى ريف�ر بليت بثالثية نظيفة ويتوج العبوه 

بكأس العالم لالندية الثالثة »رفم قيايس«.
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منتخبنا حيصد الذهبية االوىل بمنافسات كأس العالـم للمبارزة عىل الكرايس املتحركة
 

يواص�ل منتخبن�ا اىل تحقي�ق اإلنج�ازات خالل 
منافس�ات كأس العالم للمب�ارزة عى الكرايس 
بالش�ارقة  تق�ام  الت�ي  املتحرك�ة 
والعب�ة  العب�ا   169 بمش�اركة 
يمثل�ون 27 دولة.واس�تطاع 
البطل العراق�ي عمار عيل 
الذهبية  امليدالي�ة  انتزاع 
وتحقي�ق املرك�ز األول 
خالل منافسات اليوم 
كأس  لبطول�ة  األول 
للكب�ار ويف  العال�م 
س�يف  مس�ابقة 
للرج�ال  املب�ارزة 
للفئ�ة ]ب [ تاركا 
الثان�ي  املرك�ز 

امليدالي�ة  محقق�ا  س�يلفا  جوف�ان  للربازي�يل 
الفضي�ة يف حني ح�ل يف املركز الثال�ث البلغاري 
اليك�يس س�نكفيتش.وكان منتخبن�ا قد حقق 
ميدالية ذهبية يف منافس�ات بطولة العالم تحت 
23 س�نة.ويف منافسات سالح الشيش للسيدات 
للفئ�ة » إي�ه » هيمن�ت الصينيات ع�ى املراكز 
األوىل حيث ج�اءت يف املركز األول الالعبة جينج 
رونج بينم�ا جاءت زميلتها تشانش�و ش�ونج 
يف املرك�ز الثاني يف ح�ني حلت يف املرك�ز الثالث 
الالعب�ة ايفا أندريه من املج�ر ويف املركز الثالث 
مكرر الالعبة األوكرانية ناتاليا موركفيتش .ويف 
منافس�ات س�يف املبارزة للرجال الفئة » إيه » 
واصل الصينيون انتزاع امليداليات الذهبية حيث 
استطاع الالعب جيان كوين تيان إحراز امليدالية 
الذهبية بينما ج�اء يف املركز الثاني الالعب أرثر 
يوسوبوف من روس�يا ويف املركز الثالث الالعب 
جانج ص�ن من الصني ويف املرك�ز الثالث مكرر 

الالع�ب ب�ريز جليف�ري م�ن اململك�ة املتح�دة.
ويف منافس�ات س�الح الس�يف العربي ش�هدت 
املنافس�ات هيمنة صيني�ة عى املراك�ز الثالثة 
األوىل حي�ث ج�اء يف املرك�ز األول الالعب جيان 
كوين ني�ان من الص�ني وجاء يف املرك�ز الثاني 
والثالث الصينيان ياجن تش�ن والالعب راي يي 
بينم�ا حل يف املركز الثالث مكرر الالعب فيكتور 
درونوف من روسيا .ويف نفس منافسات سالح 
السيف العربي للس�يدات أحرزت الصينية بيان 
جيان�ج امليدالي�ة الذهبي�ة وج�اءت األوكرانية 
ناتالي�ا مروكوفيتش يف املرك�ز الثاني واملجرية 
أندري�ا هاجم�س يف املرك�ز الثال�ث .ويف نف�س 
املنافس�ات للفئة » ب » أنت�زع األوكراني أنتون 
داتس�كو امليدالية الذهبية وجاء يف املركز الثاني 
أليس�يو س�اري من إيطالي�ا ويف املرك�ز الثالث 
الالعب بنايوتوس تراين�ت فيلو من اليونان ويف 

املركز الثالث ألربت كامالوف من روسيا.

ذك�ر مصدر مق�رب من م�درب املنتخ�ب الوطن�ي ونادي 
الرشطة السابق حكيم شاكر ان االخري مرشح فوق العادة 
للعمل مع ناشئة نادي اودينيزي االيطايل. واكد املصدر: ان 
املدرب الوطني الس�ابق حكيم ش�اكر ب�ات قريبا جدا من 
العم�ل مع اح�دى فرق الفئ�ات العمرية لن�ادي اودينيزي 
االيط�ايل«. ورفض املص�در اعطاء اي تفاصي�ل عن قيمة 
العق�د او مدت�ه او حتى موعد الس�فر اىل ايطاليا. يش�ار 
ان حكيم ش�اكر قاد الع�راق الحتالل وصافة خليجي 21  
بالبحري�ن بعد الخس�ارة امام االم�ارات )1-2(، وثاني 
ش�باب اس�يا ورابع ش�باب العالم التي ج�رت برتكيا 
صي�ف العام 2013. وكان حكيم ش�اكر ق�د اقيل من 
منصبه قبل شهرين من تريب نادي الرشطة بسبب سوء النتائج. من 
جانبهأعرب عضو اتحاد الكرة يحيى كريم عن تفاؤله يف كسب القضية 
التي رفعها املدرب األس�بق حكيم ش�اكر عى اتح�اد الكرة يف محكمة 
ب�داءة الرصافة بعدم اس�تالمه عقد الرشط الجزائي بع�د إقالته من 
تدريب املنتخب أثر النتائ�ج املتواضعة يف دورة كأس الخليج العربي 
22 الت�ي اقيمت بالعاصمة الس�عودية الرياض.واضاف كريم :ان 
امل�درب حكيم ش�اكر أدعى يف الدع�وى القضائية أن�ه تم إنهاء 
عقده من دون الجلوس معه يف جلسة تشاورية وهذا ال يجاري 
الحقيقة التي كش�فها محامي االتح�اد لقايض املحكمة خالل 
الجلستني السابقتني حيث عقدت معه لجنة املنتخبات الوطنية 
جلسة ملناقشته عن أسباب تدني نتائج املنتخب يف خليجي 22 
وتم تدوينها يف محرض رس�مي تم رفعه�ا اىل اجتماع االتحاد 
الذي تم عى ضوئها إقالت�ه من تدريب املنتخب بعد ان احتل 
منتخبن�ا املركز األخري يف ترتيب املنتخبات املش�اركة يف تلك 
ال�دورة وال�ذي كان م�ن اهم ال�رشوط التي ت�م إبرامها يف 
عق�ده ملدة ع�ام والبال�غ 450 مليون دين�ار .وأوضح ان 
محامي االتحاد سيقدم اىل قايض محكمة بداءة الرصافة 
يف الجلس�ة املقبلة التي س�تعقد االربع�اء املقبل املحرض 
الرس�مي للجنة املنتخبات الوطنية الذي اس�تند اىل تدني 

النتائج التي كانت وراء إقالة املدرب حكيم شاكر.

يبدو أن عالقة املدرب االس�باني رافاييل 
بينيتيز مع ابرز العبي ريال مدريد تسري 
يف االتجاه الخاطئ بعدما تحدثت العديد 
م�ن التقارير االعالمية عن رغبة االملاني 
توني كروس بمغادرة قلعة )س�انتياغو 
برينابيو( خالل فرتة االنتقاالت الشتوية 
املقبل�ة. وأكدت صحيف�ة )دييل مريور( 

الربيطانية ان العب الوسط االملاني توني 
ك�روس طلب م�ن وكيل اعمال�ه فولكر 
س�تورث بالبحث عن ناد جديد لالنتقال 
إليه يف كانون الثان�ي/ يناير املقبل، بعد 
توتر عالقته مع املدرب الس�ابق لنابويل.

تون�ي ك�روس صاح�ب ال�� )25 عاما( 
وال�ذي انض�م إىل الن�ادي امللك�ي صيف 
الع�ام 2014 قادم�ا من باي�رن ميونيخ 
االملان�ي، اعط�ى وكي�ل اعمال�ه ه�ذه 

التعليم�ات ع�ى خلفية اجالس�ه عى 
دكة االحتياط ام�ام فياريال يف مباراة 

انتهت بفوز االخري بهدف نظيف يف قمة 
مباريات الجولة 15، وهي املباراة الثالثة 

التي يخرسها املريينغي هذا املوسم 
ببطول�ة الليغ�ا تحت 

قيادة بينيتيز.

كش�فت العديد م�ن التقارير االعالمية 
أن الربتغ�ايل جوزيه مورينيو والويلزي 
رايان غيغز سيخلفان الهولندي لويس 
فان غ�ال، املتوقع صدور ق�رار اقالته 
يف  املقبل�ة،  س�اعة   24 ال��  بغض�ون 
تدريب مانشس�رت يونايت�د االنجليزي.

ووفقا لش�بكة قنوات )اي اس بي ان( 
االمريكي�ة ، ف�إن جوزي�ه موريني�و، 
ال�ذي اقيل مؤخرا من تدريب تش�يليس 
بس�بب س�وء النتائج، ب�ات قريبا من 
تدريب الش�ياطني الحمر خلفا للويس 
فان غ�ال، وسيس�اعده راي�ان غيغز، 
حي�ث تأت�ي خط�وة إد ادوارد الرئيس 
التنفيذي ملانشس�رت يونايت�د بالتعاقد 
م�ع »السبيش�ال وان« كون�ه م�درب 
بطوالت.وس�تكون مج�اورة مورينيو 

يف تدريب الحمر تجربة مميزة للويلزي 
غيغز، الالعب السابق للمانيو، من أجل 
االحتكاك بم�درب من طبين�ة »املدرب 
االستثنائي«، الكتساب ما يحتاجه من 
خ�ربة كافية يف مجال التدريب لخالفته 
يف املس�تقبل.وألول م�رة من�ذ 17 عاما 
يفشل مانشسرت يونايتد بتحقيق الفوز 
يف 6 مباري�ات ع�ى التوايل )3 خس�ائر 
ومثله�ا تع�ادالت(، وهو رقم س�لبي 
جديد حققه املدرب السابق للطواحني 

الهولندية مع مانشس�رت يونايتد، بطل 
ال�دوري االنجلي�زي املمت�از 20 م�رة. 
ورغم أن مش�وار جوزي�ه مورينيو مع 
اسود لندن لم يشهد اي نجاحات تذكر 
عى املستوى االوروبي بعدما اكتفى يف 
التتويج بلقبي الدوري والكأس املحليني 
يف موس�مه االول م�ع تش�يليس، ث�م 
وض�ع البلوز عى بعد خطوة من احدى 

االربع�ة  املراك�ز 
للهبوط  املؤدي�ة 

الثان�ي،  موس�مه  يف 
إال أنه يظ�ل من ابرز 
التدريبي�ة  االس�ماء 
عى مستوى الساحة 
وتج�در  العاملي�ة. 

مانشسرت  أن  االش�ارة 
املرك�ز  يحت�ل  يونايت�د 
الخامس عى س�لم ترتيب 
برصيد  الربيمريلي�ج  اندية 
29 نقط�ة بعد خس�ارته عى ارضه 
)اولد ترافورد( امام نوريتش سيتي 
1-2، وهو الفوز االول للكناري عى 
م�رسح االح�الم من�ذ ع�ام 1989، 
ضم�ن مباري�ات الجولة الس�ابعة 
عرش من الدوري االنجليزي املمتاز 

لكرة القدم.

 
 أعلن االتحاد الفرعي أللعاب القوى العراقي، 
ع�ن اختت�ام أول دورة تحكي�م بمش�اركة 
24 مدرب�اً، فيم�ا أكد املحارض األس�يوي أن 
ال�دورة كانت مميزة وتلقى بها املش�اركون 
معلومات قيمة يف قوانني اللعبة. وقال رئيس 
االتحاد صباح حس�ن: إن »كركوك ش�هدت، 
اختت�ام ال�دورة التحكيمية الدولي�ة بألعاب 
الق�وى والت�ي أقامتها بتعاون م�ع االتحاد 
الفرع�ي يف كركوك و ح�ارض فيها املحارض 
األس�يوي عيل ياسني حوس�نينَ وشارك فيها 
24 مدرب�اً«، موضح�ا أن »املش�اركني تلقوا 
عى مدى أس�بوع جملة مح�ارضات بواقع 
وجبتني صباحي ومس�ائي«. وأضاف حسن، 
أن »ال�دورة تع�د األوىل م�ن نوعه�ا تق�ام 

بمشاركة أس�يوية ورعاية االتحاد العراقي 
املركزي«. م�ن جهت�ه ق�ال رئي�س ممثلي�ة 
اللجن�ة االوملبي�ة حرب�ي خال�د: إن »اوملبية 
كركوك تشكر االتحاد املركزي أللعاب القوى 
عى إقامته الدورة يف كركوك وكذلك املحارض 
ع�ى جه�وده القيم�ة يف إيص�ال املعلومات 
للمش�اركني«، موضحا أن »الواقع الريايض 
لكركوك منذ عام 2003 ولغاية اليوم ش�هد 
تطوراً كبرياً ل�ه ».وتابع خالد، أن »التعايش 
الس�لمي واألخوي كان حارضاً بني مكونات 
ري�ايض كرك�وك، وأن ال�دورة كان�ت عامالً 
للتطور رياضة العاب القوى يف كركوك«. أما 
املح�ارض البحرين�ي عيل ياس�ني ق�ال : إن 
»ال�دورة تعد من انجح ال�دورات، وأنه خرج 
بانطب�اع جي�د ع�ن التعايش الس�لمي بني 
املكونات يف كركوك«، الفتا اىل أن »تأهل 8 من 

املش�اركني اىل املش�اركة يف 
دورة املس�توى الثاني الدويل 

يعد انجاز يضاف لالتحاد«.يذكر 
أن االتح�اد العراقي أللعاب القوى بالتعاون 
مع االتحاد الفرعي أول دورة تدريبية للفرتة 
م�ن 13 ولغاي�ة 19 من كان�ون األول الحايل 
بمشاركة محارض أسيوي مختص يف مجال 

اللعبة.

توين كروس يبحث عن نادي جديد

مورينيو وغيغز االقرب خلالفة 
فان غال

احتاد ألعاب القوى خيتتم أول دورة تدريب 
حتكيم دولية يف كركوك

المستقبل العراقي/ متابعةالمستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ وكاالت

حكيم شاكر يقرتب من تدريب 
الفئات العمرية الودينيزي االيطايل

المستقبل العراقي/ متابعة



أقراص تكبح زيادة الوزن
ابتكر هذه األقراص علماء من اليابان يقولون 
ان كبح ما يس�مى »جينات الدهون« يس�مح 
لإلنس�ان تناول ما يعجبه من امل�واد الغذائية 

من دون ان يزداد وزنه.
واصب�ح ابتكار ه�ذه األقراص الق�ادرة عىل 
ح�رق الده�ون ممكن�اً بفضل االكتش�افات 
الت�ي حققه�ا علماء معه�د اوكين�اوا للعلوم 
والتكنولوجيا، حيث تمكنوا من وجود جينني 
اثنني يسببان البدانة، وذلك ألنها تؤثر يف عمل 
الجني الذي يلع�ب دورا مهما يف عملية توزيع 

الدهون يف الجسم، أو حرقها كمصدر طاقة.
كما يشري العلماء اىل ان هذه األقراص تساعد 

ع�ىل التخفيف من احتم�ال اإلصابة بعدد من 
األم�راض التي لها عالقة بال�وزن الزائد ومن 
ضمنه�ا أم�راض القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة 
والرسطان والنوع الثاني من مرض السكري.

يذكر ان عدد الذين يعانون من الوزن الزائد يف 
العال�م بلغ 1.9 ملياراً ش�خص يف عام 2014 
اعماره�م 18 س�نة وأكث�ر، م�ن بينهم 600 

مليون يعانون من البدانة.
لذلك تحت�اج البرشية اىل ابتكار س�بل جديدة 
ملكافح�ة البدان�ة، حي�ث ال وج�ود حاليا ألي 
طريق�ة أو ع�الج س�وى مراعاة نم�ط حياة 

صحي واتباع حمية غذائية.

يؤكد األطباء ان رشب السوائل املفيدة مثل 
املاء والشاي بعد تناول الطعام أو يف إثناء 
ذل�ك، يمكن ان يس�بب ارضارا جس�يمة 

للجهاز الهضمي وخاصة املعدة.
الس�وائل  رشب  ع�ن  النات�ج  وال�رر 
بع�د األكل أو يف اثنائ�ه يتمث�ل، حس�ب 
رأي األطب�اء، يف إبط�اء عملي�ة الهض�م 

واالمتصاص يف الجهاز الهضمي.
ويق�ول الخ�راء: »عن�د رشب امل�اء من 
أجل أن يس�اعد ع�ىل بلع الطع�ام تبطؤ 
عملي�ة هضم ه�ذا الطعام، وه�ذا بالتايل 
يتس�بب بارضار للمعدة«.ويؤكد األطباء 

ان اإلنس�ان عندم�ا يبدأ بتن�اول طعامه 
تبدأ املع�دة بفرز عص�ارة تكفي كميتها 
لهض�م الطع�ام. لذل�ك عندم�ا ي�رشب 
اإلنسان السوائل مبارشة بعد االنتهاء من 
تناول الطعام ف�إن تركيز هذه العصارة 
ينخفض، مما يسبب بطء عملية الهضم.

وي�ؤدي هذا حس�ب رأي األطباء اىل تآكل 
غش�اء املعدة. وه�م يؤك�دون ان اخطر 
الس�وائل هي تلك املحتوية عىل الس�كر، 
أو الت�ي يرشبه�ا الش�خص عن�د تناوله 
الحلوي�ات، حيث يس�بب ه�ذا يف البداية 

تخمراً يف املعدة وتكوناً للغازات.

املاء بعد األكل يؤذي املعدة
www.almustakbalpaper.net
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امليزان

؟؟هل تعلم
أن هن�اك أنواعا من الس�حلبية ) نب�ات( لها براعم 
يح�وي كل برعم منها بذورا صغ�رية ، يبلغ عددها 

ما يقارب 70,000,000 بذرة صغرية
أن ضغ�ط امل�اء داخ�ل كل خلي�ة يف البصل�ة كاف 

لتشغيل محرك بخاري
أن اإلنس�ان ه�و الحي�وان الوحي�د ال�ذي ينام عىل 

ظهره
أن أكث�ر من نص�ف إنت�اج العالم م�ن الفضة يتم 

استعماله كيماويا يف صنع أفالم التصوير واملرايا
أن نب�ات الدب�ق ، ه�و نب�ات متطف�ل يتطفل عىل 
األش�جار ، ويتغ�ذى عليها ، وعندم�ا يكتمل نموه 

يقتل الشجرة الذي تغذى منها
أن غراء الس�مك مادة تس�تعمل يف صنع الغراء ويف 
صنع الجييل ، كما تستعمل يف إعطاء الكحول لونه 

الصايف وهي تستخرج من سمك الحفش
أن ش�جر الصنوبر هو الشجر األكثر نباتا يف العالم 
. وتبلغ نس�بتها إىل مجموع أنواع األشجار األخرى 
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مول�ود ب�رج الحم�ل يعش�ق أن يك�ون 
مش�هورا ومرغوبا من الجمي�ع ، ويعمل 
للوص�ول إىل أهداف�ه، أما امل�رأة فهى عىل 
بع�ض  ىف  طائش�ة  ترصفاته�ا  العك�س 

األحيان التى تتطلب غري ذلك . 

امرأة الث�ور مميزة، تح�ب الحياة العامة 
معه�م،  تتعام�ل  م�ن  بعناي�ة  وتخت�ار 
وه�ى ش�معة تحرتق م�ن أج�ل اآلخرين 
وخصوص�ا عائلتها، وم�ن املفيد التعرف 

عىل شخصيتها جيدا قبل االرتباط بها. 

امل�رأة ىف برج الجوزاء متم�ردة وتفعل ما 
تريد برشط عدم اخ�رتاق القواعد العامة 
ىف املجتمع، تعي�ش منفردة وبحرية تامة 
ويمكن أن تجلب لها هذه الحرية املشاكل 
ولكنه�ا ىف النهاية تفع�ل كل ما يحلو لها 

بغض النظر عن رأى من حولها فيها . 

امل�رأة ىف ب�رج الرسطان مختلف�ة تعيش 
الحي�اة به�دوء، عالقته�ا ب�كل املحيطني 
جي�دة، وه�ى أم جي�دة ودائما م�ا تقدر 
الرجل ال�ذى ترتب�ط به وتعت�ره ملكها 

املتوج. 

مول�ود ب�رج االس�د ش�خصية مهم�ة ىف 
املجتمع وأعماله التجارية ناجحة وقوية 
يتطلع دائما ألن يكون األول ىف كل املجاالت 
الت�ى يخوضها، وهو ناج�ح ىف حبه لكن 

ينقصه الحماس . 

مولود برج العذراء مرتب ومنظم وينجح 
ىف أعماله جيدا، لكنه ىف نفس الوقت يريد 
أن يك�ون الرج�ل األول واألوحد ىف العمل، 
ولكن�ه غالب�ا م�ا يعامل رشيكت�ه بحب 

وود. 

ش�خصية قوية ىف مجال العمل وينجح ىف 
عقد الصفق�ات املهمة ، وغالبا ما يحاول 
زمالؤه تدب�ري املكائد له، وكثريا ما ينجح 
ىف ج�ذب النس�اء إليه ، ويح�ب أن يرتبط 

باملرأة الواثقة من نفسها 

مولود برج العقرب ش�خصية قادرة عىل 
فع�ل كل ىشء، ق�وى ألنه يعي�ش بأفكار 
مختلفة عن اآلخرين، ناجح ىف العمل وله 
نظرة مستقبلية، حياته العاطفية هادئة 

ولكنها مملة 

امرأة ورجل برج القوس من األش�خاص 
الذين يعش�قون االخت�الط بالناس، وهم 
محبوبون عىل املس�توى العائىل واألرسى 
والعمىل، وعىل املستوى العاطفى تتذبذب 
العالق�ة كل ف�رتة، لك�ن ىف النهاي�ة تظل 

العالقة مستقرة. 

ش�خصية كتوم�ة وغامض�ة للمحيطني 
به�ا ، موالي�د ال�رج أصحاب مس�ئولية 
عائالته�م  خصوص�ا  اآلخري�ن  تج�اه 
وأرسه�م، ولديهم حنان وعطف ألوالدهم 

وزوجاتهم. 

له�م طبيعة خاص�ة ىف الحياة ، ينش�دوا 
الحري�ة والعيش عىل طريقتهم الخاصة ، 
ويسبقون زمالءهم ىف التخطيط والتدبري 
ىف محيط العمل، لديه�م رفاهية ىف الحب 

وحياتهم العاطفية جميلة . 

الرومانسية الحاملة التى يتميز بها مواليد 
ب�رج الح�وت تجعلهم أش�خاصا مميزين 
ومحبوب�ني م�ن املحيط�ني به�م، لكنهم 
يحتاج�ون إىل الدع�م ىف مج�ال العمل ألن 

أعمالهم غري ناجحة بالدرجة الكافية 

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

طبق اليوم

1 بطل�ة كأس العال�م لك�رة الق�دم 
o 2006 نصف طعام

2 طري طويل األرجل واملنقار o س�ئم 
o لتفسري املعنى واالستطراد.

3 مجموعات م�ن األوامر للكمبيوتر 
لعمل يشء م�ا o متالزم�ة االلتهاب 

التنفيس الحاد.
4 قر o حيث يلتقي امللتقون.

5 مجموعة طق�وس وتقاليد لحدث 

ما o احد الوالدين
6 أخط�أ o ق�دح وذم ش�عرا o س�أم 

وضيق من بطء مرور الوقت.
7 للنداء o عكس منغلق

8 السنة النار الشديدة o متشابهات
9 نصف خ�روج o توقف لعمل يشء 

جانبي أثناء القيام برحلة أساسية.
10 بطل�ة كأس العال�م لك�رة القدم 

o 1998 استجد وأظهر لونا جديدا.

1 بطل�ة كأس العال�م لك�رة الق�دم 
.1994

 o 2 يقطع باألس�نان وخاصة اللحم
مدينة باكستانية.

3 أش�ياء غ�ري مفهوم�ة أو صعب�ة 
الفهم o يصيبه الجنون.

4 فع�ل أمر يقال عند الصالة o خوف 
مريض

5 ارتفع وعال.

6 بح�ر o فج�وات بالغ�ة الصغ�ر يف 
الجسم أو ورق النبات.

7 عكس الحرب o من ينعق.
8 نصف نبات o ما يوضع عىل األثاث 

لحمايته أو لزينته فتفرش عليه.
الش�باب  ن�ادي  يف  ليب�ي  الع�ب   9

السعودي.
10 العب وفاق سطيف الجزائري

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
2 كوب طحني ابيض

1 كوب زيت
1 وربع كوب سكر 

1 كوب حليب سائل 
3 بيض 

1 ملعقة كبرية بكينغ باودر 
فانيال وبرش برتقالة او ليمونة

طريق�ة تحض�ري كيك�ة هش�ة ولذي�ذة 
بصلصة التويف

1. اوال ندهن قالب الكيك بالس�منة قليال 
ونضعه جانبا.

2. نخل�ط البي�ض مع الس�كر والفانيال 
وب�رش الرتق�ال بالخ�الط الكهربائ�ي 
حتى نحصل عىل مزيج فاتح ويتضاعف 
البي�ض نضيف الزيت ونس�تمر بالخفق 

والحليب السائل ونستمر بالخفق.
3. نطفىء الخالط وبواس�طة السباتوال 
نضي�ف الطح�ني م�ع البكين�غ ب�اودر 

تدريجيا وبهدوء.
4. يوض�ع الخلي�ط يف القال�ب املده�ون 
ويدخل الفرن املحمى مسبقا عىل درجة 

180 مدة 35 دقيقة وبالهنا والعافية.

معلومات  عامة

فوائد اخلولنجان
1. تن�اول الخولنج�ان يس�اعد يف التخفي�ف 
م�ن االنزعاج الناجم يف املعدة والبطن بس�بب 

التهاب أو أمراض أخرى
2. كما أنه يساعد يف الحد من دوار الحركة

3. كما أنه يس�اعد يف تعزيز الدورة الدموية يف 
الجسم

4. عندما تعاني من اإلسهال ، يمكنك أن تأكل 
دائم�ا بضع رشائ�ح من الخولنج�ان كما أنه 

يعطي اإلغاثة الفورية
فوائد للجلد من الخولنجان :

5. وب�رصف النظر ع�ن قيمه�ا الطبية ، كما 
تستخدم عىل نطاق واس�ع للعناية بالبرشة . 
فعصري الخولنج�ان يمكن تطبيقها موضعيا 
لعالج العديد م�ن األمراض الجلدية . وتتكون 
م�ن 40 مض�ادات األكس�دة التي تس�اعد يف 

حماية البرشة من الشيخوخة
6. هذه العش�بة تزيل الس�موم من الجس�م 
ويحس�ن ال�دورة الدموي�ة . ه�ذه النتائج يف 
اإلف�راج عن امل�واد الغذائية اضافية ألنس�جة 

الجلد . 

»فون كلني« لترسيع أجهزة أبل

من هنا وهناكمن نوادر العرب

حسني الساعدي

• ذهب أحد األشخاص إىل الخياط ليخيط 
ل�ه ثوب�اً فلم�ا اس�تلم الثوب وج�د فيه 
بعض العي�وب فذه�ب إىل الخياطفقال 
ل�ه : إني وجدت يف الث�وب بعض العيوب 
فس�كت بره�ة ث�م بك�ى فق�ال الرجل 
للخياط : ما أردت أن أخذلك س�وف آخذ 
الثوب بالعي�وب ،قال الخياط : و الله ما 
لهذا بكيت ،و إنما أبكي ألني اجتهدت يف 
خياطت�ه و ظهرت فيه كل هذه العيوب 

و اجته�دت يف عب�ادة ربي س�بحانه فيا 
وييل كم فيها من العيوب

• دخل أعرابي بلدة فلحقه بعض كالبها 
ف�أراد أن يرميه�ا بحجر فل�م يقدر عىل 
انتزاع�ه من األرض فقال غاضباً : عجباً 
أله�ل ه�ذه البل�دة يقي�دون الحج�ارة 

ويطلقون الكالب !!!!
• ح�ّدث اإلمام العالم الش�هري س�فيان 
الث�وري رحم�ه الله فق�ال :ل�و رأيتني 
و يل عرش س�نني طويل خمس�ة أش�بار 
و وجه�ي كالدين�ار و أن�ا كش�علة نار 

،ثياب�ي صغار و أكمامي قصار ، و ذييل 
بمق�دار ، و نعيل كآذان الفار ،اختلف إىل 
علماء األمص�ار ، كالزهري و عمرو بن 
دينار ،أجلس بينهم كاملس�مار محرتي 
كالج�وزة ، و مقلمت�ي كامل�وزة ،ف�إذا 
أتيت قالوا : أوس�عوا للشيخ الصغري ،ثم 
ضحك و قال : يا لله كم هي رائعة حياة 

الطفولة ...
ج�د يف الطل�ب و بس�اطة يف الحي�اة و 
طه�ارة يف املس�لكو نق�اوة يف الس�ري و 

ترفع عن اآلثام ....ما أحىل هذه األيام

تطبيق “فون كلني” يوفر ملس�تخدمي أجهزة ماك تنظيف 

وترسيع أجهزة أبل الذكية س�واء آيفون أو آيباد عن طريق 

وصلها بالكمبيوتر.

ويقوم تطبيق “فون كل�ني” بإزالة امللفات غري الرورية 

التي تس�بب ثقل وزيادة استهالك يف مساحة الجهاز، كما 

يقوم التطبيق بش�كٍل ذكي بالكش�ف عن التطبيقات التي 

تسبب ثقل وضعف باألداة داخل أجهزة “آي أو إس”.

عـامـوي

افـقـي

بدون تعليق

كيكة بصلصة التويف
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مس���احة لل���رأي

من�ذ بدء البدء، أي منذ لحظة رشوع اإلنس�ان يف خ�وض مغامرته الوجودية يف 
قلب الطبيعة ويف مواجهتها، ومع الحياة ويف رحابها الكونية الغامضة، لم يكن ثّمة 
من أحد أو يشء يدلّه عىل طريق هذه املغامرة ودروبها املتشّعبة املسكونة بالّدهشة، 
والتس�اؤل الحّر، والّس�عي الالهب إىل االكتشاف والكشف، س�وى حاجته، املحّفزة 
بم�ا أودع يف كيانه من قوى وملكات وقدرات، إىل اكتش�اف ممكنات املجال الحيوّي 
الكوني الذي قّدر له أن يقف يف وسطه وأمامه، مندهشا ومتسائال ومدركا وفاعال، 
ليجعل منه مس�كنا يحفظ عليه وجوده، ويتيح له أن يطّور هذا الوجود ويعلو به 
قدما مع كّل خطوة يخطوها يف رحابه، ومع كل تجربة يخوضها مستلهما دروسها 
ومح�ّوال خالصاتها إىل بصي�ص معرفة خافت يلهم خطوه الّذاهب إىل اس�تخالص 
بصيص إدراك معريفّ جديد أقّل خفوتا. وما كان الكتش�اف اإلنسان الّنار، ورشوعه 
يف تعّرف بعض خصائصها الكاش�فة عن جوانب من طبيعتها القابلة ألداء وظائف 
تمّكنه من الّشوع يف االنفصال عن الطبيعة وكائناتها األخرى التي كان يرى نفسه 
ج�زءا منها، ملتحما بها، إال أن يأخذه صوب مرحل�ة جديدة أفضت نهاياتها ليس 
إىل تحقي�ق أّول إنج�از عميّل عىل طريق تأمني حاجاته وتنظيم حياته فحس�ب، بل 
إىل اكتش�اف أّول تغطية فكرية، رمزية والواعية، لواقعه العاري، املكش�وف، والبدء 
يف تلم�س الطريق املفيض به إىل الخروج من الّتوّحش عرب التمايز عن الحيوان الذي 
ظّل عاريا ومكشوفا، والشوع يف تدشني زمن اإلنسان اإلنسان! فكيف، وعرب ماذا، 
تجّس�دت هذه التغطية الفكرية الّرمزية املسكونة بوعي غامض افتتح به اإلنسان 
زمنه املفتوح عىل صريورة وجودية دائمة ومفتوحة عىل تقّدم مّطرد؟ بحس�ب ما 
تتوافر عليه حقول املعرفة اإلنس�انية ذات الّصلة، فإّن هذه التغطية إنما تجّسدت، 
بادئ ذي بدء، يف القناع األرواحي الذي عربه رشع اإلنسان يف اكتشاف ُبعد كينونته 
الثاني، أي الفكر، مجّس�دا -يف البدء- يف قناع مادّي متعنّي ال يغطي ُبعده األّول، أي 
الجس�د، فحسب، بل يغطي، وإن عىل نحو رمزّي تصّورّي ملتبس، الواقع الغامض 
الذي رشعت ملكات اإلنس�ان التأملية والتخّيلية والّتصورية والّذهنية يف اكتش�افه 
وكشفه. بهذا املعني فإّن اكتشاف اإلنسان القناع ال يقّل أهمية، يف مسار الحضارة 
اإلنس�انية، عن اكتش�افه الّنار، ذل�ك ألّنه قد مّكنه من تأس�يس وجوده يف الوجود 
عرب اكتش�اف بع�ده الثاني واالنطالق، يف اللّحظة نفس�ها، يف تلمس إدراك جوهره 
اإلنس�اني الذي أّهله للوقوف أمام الطبيعة منفصال عن اململكة الحيوانية، وعن كل 
ما تحتويه الطبيعة من أحياء وأش�ياء وموجودات وكائنات، ومكتش�فا، يف تضافر 
حميم�ّي وثيق مع كّل ما س�بق، ما اصطلح عىل تس�ميته عق�ب مراحل حضارية 
شاس�عة ومدي�دة، ب� “الاله�وت الطبيعي”. وبطبيع�ة الحال، فإّن ه�ذا “الالهوت 
الطبيعي” الذي انبثق يف مس�تهّل سعي اإلنس�ان إىل تكييف نفسه مع الطبيعة عرب 
مواجهة رضوراتها واكتشاف قوانينها وتكييف قواها بما يستجيب لتلبية حاجاته 
اإلنس�انية الحياتية العملية، ولتوقه الالهب إىل معرفة ذاته، وإش�باع أشواق روحه 
املتوثبة إلدراك نفس�ها وتأكيد حضورها وتوسيع مجال حريتها، لم يكن لينفصل، 
بأي حال، عن املسار الّثقايف )الحضاري( اإلنساني الشامل الذي احتضن كّل ذلك يف 
إهاب واحد! فكيف يمكن إلنس�ان عاقل، يف هذا الزّمن الذي نعيش، أن يرى يف عزل 
الّدين عن الثقافة، وفّك لحمتهما الّراس�خة منذ ب�دء البدء، وغري القابلة للفصل إال 
تعّس�فا، خريا من أّي نوع كان، إلنس�ان إنسان؟ وكيف إلنس�ان عاقل يريد الحياة 
الح�رّة الكريم�ة الواع�دة بتق�ّدم حض�ارّي مطرد أال يق�ف يف مواجهة ه�ذا العزل 
املتعّس�ف الذي سيأخذه، والحضارة اإلنس�انية بأرسها، إىل أزمنة تسبق وجودهما 

كإنسان وكحضارة إنسانية؟

اعتقد السومريون أن الكلمة األوىل ولدت “متخفية” بني نبات القصب والربدي 
يف األه�وار وكانت الكلمات يف رؤى الس�ومري وتخيالته مختبئة بني أنني القصب 
وحفيف الصفصاف ومختلطة مع ش�دو طيور املاء وأصوات الطبيعة، فعزم عىل 
اقتناصه�ا وتحريرها من ف�وىض الطبيعة وتطويعها، فق�ام أول كاتب يف العالم 
بقطع رأس القصبة بشكل مثلث وهيأ قطعة طني طرّي من شاطئ الفرات، ورسم 
عىل الطني أول حرف أو رمز يف تاريخ البشية، ومن تلك اللحظة ولدت الكتابة مع 
أول شكل رسمه ذلك الكاتب املجهول عىل هيئة صورة يف نحو )3500( قبل امليالد 
ثم طور الصورة إىل رموز ليكون بوس�عها اس�تيعاب األف�كار املجردة والعواطف 
والصيغ الروحانية، واس�تطاع بهذه الطريقة تدوين نوازع�ه ورؤاه وكتابة أول 
س�لم موسيقي وأوىل قصائد العشق، ثم اس�تخدم الكلمات يف الطقوس السحرية 
والدينية وأدعية الرضاعة العتقاده يف الطاقة العظيمة التي تنطوي عليها كلمات 
اللغة. كان الس�ومريون والفراعنة وأقوام املايا واألزتيك ومعظم الحضارات التي 
س�اهمت بابتكاراتها يف الهند والصني، ينسبون إىل الكلمات قوى سحرية خارقة 
ويس�تخدمونها غالب�ا يف الطقوس والش�عائر الس�تجالب املط�ر والنرص والحب 
والخصب والوفرة، حتى أن التقليد البابيل والس�ومري كان يؤكد عىل قوة االس�م 
وقدرته عىل التس�بب يف الخري والش لصاحبه، فكانوا يطلقون أس�ماء علنية عىل 
األبناء لالس�تخدام بني الناس ويخفون االسم الحقيقي املسجل يف أختام العائلة، 
ليحولوا دون اس�تخدام االسم يف السحر الشير، فنجد لديه�م أسم�اء م�زدوجة 

من أجل اتقاء الشور.
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كت�ب دوستويفس�كي يف إحدى رس�ائله “..نع�م إنهم منعوني م�ن الكتابة، 
وأفّضل أن أس�جن خمس�ة عش عاما، رشط أن أحتفظ بقلمي يف يدي”. ال يدرك 
قت من روح�ه الكلمات، ال يحّس  وج�ع هذه الكلمات ومرارتها س�وى كاتب رُسِ
آالم فقدان الكلمة س�وى شاعر عجز عن قطف الكلمات اليانعة من شجر اللغة، 
وحيل بينه وبني اقتناص املعاني من رحابة املخيلة، أن يس�جن كاتب عظيم مثل 
دوستويفس�كي ويحول الس�جانون بينه وب�ني الكتابة، ويس�لبونه أداة وجوده 
وجدواه، فمعنى ذلك أنهم برتوا وش�ائج الحياة مع روحه، لكنه ال يستس�لم فله 
يف الكلمات أمان القلب والروح وش�هوة عبور الغ�د، فيكتب “لم أفقد األمل.. فأنا 
مس�كون بالخ�وف من أن ُيص�اب حب�ي األول للعمل بالفتور، قب�ل انطالقه عىل 
ال�ورق…” لم يكن يخىش املوت، بل فتور الهّمة ومخاصمة الكلمات لقلمه وحبه 
الطاغي للكتابة ذلك الحب الذي شّكل شخصيته وكرّس أسلوب حياته ووهبه رّس 
البقاء. نحن جميعا نحيا بالكلمات بل نحن الكلمات التي قيلت والتي سوف ُتقال 
إىل األبد، فبالكلمات صاغ اإلنسان مفردات الحضارة ومبتكرات العقل وبها رصنا 
نرس�م وحدتن�ا وأحزاننا، وبالكلمات ُيدان أحدنا ويس�جن أو ينال س�واه الرباءة 
وبها نمتلك مربرات أفعالنا، وبها ُنغوى وبس�حرها تغمرنا النش�وات أو نركن إىل 
اآلم�ال العظيمة، وعندما ينطق طفل أوىل كلماته نحتف�ل بالنطق املتعثر واللثغة 
الفاتنة ونعرتف به إنس�انا بإمكانه التواصل مع الناس يف حياته، فالكلمات رّسنا 
األول ووس�يلتنا يف عبور الزمن نحو مبتغانا، وطواعية الكلمات لتجس�يد أفكارنا 
إنما هي هبٌة ثمينة ال يمس�ك بها غري الش�اعر الفنان والكات�ب الرائي والروائي 
املنضبط، مثلما يمسك املؤلف املوسيقي بالنغمة الصحيحة متفاديا خلل النشاز، 
فجم�ال الكلمات ال يق�دح رشُره دونما فن مقتدر يف القول وبراعة يف اس�تخدام 

املفردة إلطالق موسيقاها الخبيئة وسحرها الكامن يف ذاكرة البش ومخّيالتهم.

لطفية الدليمي

جبلنا عىل الكلامت ونموت دوهنا

المستقبل العراقي/متابعة  

 كان�ت الرح�ى إح�دى أه�م األدوات 
يف  امل�رأة  تس�تخدمها  الت�ي  املنزلي�ة 
التقليدي�ة لطح�ن الحبوب  املجتمع�ات 
وإطع�ام أهل بيته�ا، وه�ي يف اآلن ذاته 
رفيقتها التي تبوح لها بأرسارها وتشكو 
لها همومها وتعرب أمامها عن سعادتها.

وهذه العالقة التي تجاوزت فيها الرحى 
مج�رد األداة املنزلي�ة إىل صديق�ة للمرأة 
ومتنف�س لها مّما تلق�اه من ضغوط يف 
حياته�ا اليومي�ة يف مجتمع�ات ذكورية 
ال تمنحه�ا ح�ق التعبري ع�ن ذاتها وعن 
مش�اعرها، تقف وراء والدة تراث غنائي 
ش�عبي ثري بالصور الش�عرية الجميلة 
بصدقه�ا وبتعبريها التلقائي عن ضعف 

حال مستعملتها.
انس�حبت الرحى من الحياة اليومية 
ومن عادات الطبخ يف أغلب املدن العربية 
وأصبحت ال تحرض س�وى يف مناس�بات 
الت�ي  املهرجان�ات  ويف  ال�رتاث  إحي�اء 
تحيي العادات والتقاليد وتهتم باألدوات 
املنزلية القديمة ليطلع جيل الصغار عّما 
كانت تس�تعمله الجدات لرحي الحبوب. 
ولع�ل غالبي�ة جي�ل الش�باب والصغار 
تجه�ل ص�وت الرح�ي وط�رق صنعه�ا 
دقيقه�ا  وطع�م  اس�تخدامها  وكيفي�ة 
الرطب واملرحي عىل مهل وبصرب، وبفعل 
الحداثة أصبحت الرحى اليدوية بأنواعها 

األكث�ر قدما من ب�ني مقتنيات املتاحف، 
ومن أدوات وتحف الديك�ور الذي يعتمد 
الطاب�ع التقلي�دي بع�د أن كان�ت أه�م 
األدوات إلع�داد الطع�ام، حي�ث ال تغيب 
ع�ن أغل�ب املن�ازل العربي�ة يف األري�اف 
والبوادي ويف بدايات تش�كيل املدن. وألن 
امل�رأة هي املكلف, بش�ؤون البيت ومنها 
الطب�خ، فهي أكثر من يس�تعمل الرحى 
بشكل يومي، حيث تستبق نهوض بقية 
أف�راد األرسة من النوم لتعد رغيف الخبز 
م�ن الدقيق الذي جهزت�ه مرددة األغاني 
واألش�عار التي حفظته�ا ذاكرتها، مما 
كانت تردده أمها أو جدتها أو مما ألفته 

بنفسها.
ونجد يف املوروث الغنائي القديم ألغلب 
ال�دول العربي�ة العديد م�ن األغاني التي 
يمكن وصفها بالنس�ائية والتي كثريا ما 
تحّملها النس�اء كلمات وألحانا تعرب من 
خاللها عن حزنها أو فرحها. ويف املخزون 
الشعبي للرتاث العربي يف غالبية املناطق 
العربي�ة نج�د حكايات طويل�ة تناقلتها 
األغان�ي  ووثقته�ا  املتعاقب�ة  األجي�ال 
البدوية واألغاني الشعبية والفلكلور من 

حديث النساء قديما مع الرحى.
العالق�ة الوثيق�ة بني امل�رأة والرحى 
واجتماعي�ة  نفس�ية  أبع�ادا  اكتس�بت 
ووجدانية مختلف�ة وتمخض عنها زخم 
غنائي وشعري مّثل أحد وجوه اإلبداع يف 

املجتمعات التقليدية. 

كما نج�د البعض من ذك�ر الرحى يف 
الرواي�ات والكتب األدبية القديمة وكذلك 
يف كت�ب التاري�خ ويف وص�ف املؤرخ�ني 
للحي�اة اليومي�ة يف املجتمع�ات العربية 
عرب مراحل تطورها التاريخي وصوال إىل 
زمن املكننة والحياة الحرضية املعارصة 
التي غّيب�ت الرحى عن االس�تعماالت يف 

املجتمعات الحديثة.
تحم�ل  التقليدي�ة  اليدوي�ة  الرح�ى 
تسميات عديدة باختالف املناطق العربية 
و”الجاروش�ة”  “الطاحون�ة”  ومنه�ا 
و”التارش�ة” )إذا كانت كب�رية الحجم( 
لعلها تكون آخ�ر األدوات الحجرية التي 

رافقت اإلنس�ان يف حياته لق�رون حتى 
زمن غري بعيد. وتصنع الرحى من الحجر 
الخشن الثقيل أو من حجر الصوان الذي 
تس�مح صالبته برحي الحب�وب الجافة 
بأنواعه�ا، وه�ي ُتس�تعمل الس�تخراج 
الدقي�ق الرط�ب وكذلك لج�رش الحبوب 

وطحنها.
ويرّكب الحجران أحدهما فوق اآلخر، 
ويكون السفيل منهما ثابتا بينما يتحرك 
الحج�ر العل�وي حول محوٍر خش�بي أو 
معدني تك�ون قاعدته مثبت�ة يف الحجر 
الس�فيل الذي يطلق عليه يف سوريا مثال 
اسم “الس�ندة” ويسّمى “قطب الرحى” 

)ال�ذي اكتس�ب حض�ورا لغوي�ا كبريا(، 
وعندما يدور الحج�ر العلوي من الرحى 
فإن�ه يمر فوق حبات القمح أو الش�عري 
الت�ي توضع م�ن فتحة دائري�ة صغرية 
يف وس�ط الحج�ر العل�وي أثن�اء عملية 
التدوي�ر، فتتكرس تلك الحب�ات كلما دار 
عليه�ا حج�ر الرح�ى وقتا أط�ول حتى 

تصبح دقيقا ناعما.
أم�ا الفراش�ة فه�ي قطعة خش�بية 
مس�تطيلة كفراش�ة املغزل به�ا ثقب يف 
وس�طها تستعمل ملس�ك املحور وتثيبته 
حت�ى ال يتزح�زح، واله�اوي أو الهادي 
هو خشبة عىل شكل عصا صغرية تثبت 
يف الثق�ب الجانبي لتك�ون املقبض الذي 
يدير حجر الرحى العل�وي، وأحيانا تلف 
عليها قطعة م�ن القماش حتى ال تؤذي 
الي�د، ألن احتكاكها باليد يس�بب اآلالم. 
ويف�رش تحت الرحى بس�اط يكون من 
جل�د الحي�وان أو قطع�ة م�ن القم�اش 
تس�مى “الرقعة” ليس�قط فوقها الحب 

املجروش أو املرحي.
وللرحى أبعاد رمزية اجتماعية حيث 
ال تمتل�ك جميع العائ�الت آلتها الخاصة 
فتق�وم النس�وة إم�ا باس�تعارتها م�ن 
الج�ريان أو يجتمع�ن يف من�زل إحداهن 
للرحي م�ع بعضهن ويتي�ح لهن القيام 
به�ذه املهم�ة تب�ادل أط�راف الحدي�ث 
والنق�اش وتردي�د األهازي�ج الش�عبية 
إلضفاء جان�ب من الرتفيه أثن�اء العمل 

الجماع�ي ال�ذي يس�تغرق وقت�ا طويال 
يمكن أن يكون ممالّ.

ومثلما انحرصت اس�تعماالت الرحى 
نقص�ت أو انتهت صناعتها وتكاد حرفة 
ومهنة صانعي الرحي تصبح من املايض 
رغ�م أن له�ا تقنياتها املمي�زة وطرقها 
ومراحله�ا الت�ي تتطل�ب دراي�ة كب�رية 
وخربة خاصة يف انتقاء املادة األولية من 
أن�واع الحجارة لتصمي�م جزأيها العلوي 
والس�فيل أو فردتيها بمقاس�ات معّينة 
وبس�مك مع�ني وبقط�ر يبل�غ نحو 50 
سنتمرتا لكل منهما، بحيث يكون الجزء 
العلوي أقل س�مكا ليك�ون خفيفا أثناء 
تدويره وكذلك تتطلب طرق صناعة بقية 
أجزاء الرحى نفس الدقة يف اختيار املواد 
األولية ونوعية الخشب ومقاساته وطرق 

تركيبه وتثبيته ليسهل استعمالها.
ورغم انتهاء حقبة اس�تعمال الرحى 
إال أن ارتباطها بالحياة التقليدية وعالقة 
املرأة العربية بها وما خلفته هذه العالقة 
من إبداعات فنية، ش�عرا وغناء، جعلها 
م�ن األدوات الرتاثي�ة وثيق�ة االرتب�اط 
باملوروث الشعبي العربي ورمزا لألصالة 
تط�ور  مراح�ل  الستكش�اف  ومص�درا 
ابتكارات اإلنس�ان يف صنع األدوات التي 
تمكنه من تس�هيل حياته وتوفري الغذاء 
بجهد أقل. وهي اليوم قطعة أثرية تتزّين 
به�ا املتاحف العربية لتوث�ق من خاللها 

مراحل تاريخية بعينها .

الرحى.. رفيقة قديمة للمرأة العربية وخمزن األهازيج الشعبية

 أثن�اء حفري�ات أجري�ت يف منطق�ة 
معهد ماساتشوس�تس التكنولوجي عثر 
عمال اإلنشاء يف مدينة بوسطن األمريكية 
عىل زجاجة تحتوي عىل رس�الة بعث بها 

أهايل املدينة إىل أجيال عام 2957 .
وت�م وض�ع الزجاجة يف مخب�أ تحت 
األرض يف الخام�س م�ن يونيو/حزيران 
ع�ام 1957 . ووضعت الرس�الة يف داخل 
اس�طوانة زجاجي�ة خاصة ملئ�ت بغاز 
األرج�ون. وتحت�وي الرس�الة أيضا عىل 
نظ�ري الكرب�ون » C 14 » ليس�هل قراءة 
مضمون الرس�الة.وكتب ع�ىل الزجاجة 

إنه يجب فتحه�ا يف الخامس من يونيو/
حزي�ران ع�ام 2957.وتقررع�دم فت�ح 
الزجاجة وقام رئيس املعهد وبروفيسور 
امليكاني�ك الكهربائي بطم�ر الزجاجة يف 

األرض مجددا.
يذك�ر أن الزجاجة احت�وت أيضا عىل 
معلوم�ات ع�ن حال�ة العل�م والبح�وث 
العلمي�ة الت�ي أجري�ت يف املعه�د وكذلك 
مجلة علمي�ة وبضع قطع نقدية وجهاز 
كريوت�رون م�ن ش�أنه أن يحل حس�ب 
الرس�الة مح�ل الصمام�ات الالس�لكية 

والرتانزستورات.

ان  العلماء  اس�تنتج 
ازدياد سكان  اس�تمرار 
الحالية  بالوتائر  األرض 
سيؤدي اىل نضوب املياه 
العذبة ع�ىل األرض بعد 
25 سنة..هذا ما توصل 
الدويل  املعهد  اليه خرباء 
املائي�ة.  امل�وارد  إلدارة 
ه�ذا  الخ�رباء  وعل�ل 
بازدي�اد س�كان األرض 
بوتائ�ر رسيع�ة جدا. إذ 
يعيش حاليا عىل كوكب 

األرض أكثر م�ن 7 مليارات 
ش�خص ويزداد ه�ذا الرقم 
بمقدار 83 مليون ش�خص 

سنويا.
وبحس�ب رأي العلم�اء، 
تبل�غ الزي�ادة الس�نوية يف 
حج�م امل�اء املس�تخدم 64 
وان  مكع�ب،  م�رت  ملي�ون 
زي�ادة ع�دد س�كان األرض 
ي�ؤدي  اضعاف�ه  ثالث�ة  اىل 
اىل ازدي�اد الحاج�ة اىل املاء 

بمقدار 17 مرة.

ربع قرن وسنموت عطشًا !!رسالة موجهة إىل أجيال عام 2957
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