
العراقية - فيصل سليم ...

برعاية رئي�س الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي وبح�ضور 
نائب رئي�س الوزراء بهاء االعرجي وحتت �ضعار )منقذ التجارة 
واال���ض��ت��ث��م��ار ب��ن ال���ع���راق وال���ع���امل ( اق��ي��م��ت ال�����دورة احل��ادي��ة 

واالربعن من معر�س بغداد الدويل .
ال��وزراء ال�ضيد بهاء  ويف بداية االفتتاح قال القى  ممثل رئي�س 
والزراعية  العلمية  الظاهرة  ان هذه  فيها   قال  كلمة  االأعرجي 
ال���دورة )  ال��ظ��روف التي مير بها عراقنا مت افتتاح ه��ذه  ورغ��م 
41 ( التي جتمع الدول العربية واالجنبية ا�ضافة اىل ال�ضركات 

العربية واالجنبية ) فمرحبا بكم يف عراقنا اجلديد(.
مير العراق يف هذه الفرتة احلرجة من قبل االع��داء وتعطيل 

العجلة العراقية لكن هذه الظروف نبعث ب�ضورة االمل وافتتاح 
هذه الدورة خري دليل على ذلك.

ويف ذات ال�ضياق ذاته اكد االعرجي ان مثل هكذا تظاهرات نقوم 
بدعم القطاع اخلا�س ونحن موؤمنون ان يبنى العراق االبي يف 
هذه امل�ضاركة وان اعداء العراق �ضيندحرون وان قواتنا واحل�ضد 

ال�ضعبي �ضيق�ضي على اعداء العراق الطامعن 
وا���ض��اف االع��رج��ي على االع��ام واالإع��ام��ي��ون ان يكونوا �ضفا 
وح��دا مع  لهم موقفا  يكون  وان  اال�ضاعات  واالبتعاد عن  وح��دا 
وان  ال��ع��راق  اع���داء  على  الق�ضاء  �ضبيل  يف  العراقية  احلكومة 
االع��داء يلعبون على وت��را ح�ضا�س وهو االع��ام ال نه �ضاح ذو 
حدين  ولي�س لدينا اي خافات مع اي �ضخ�س او جهة يف العراق 
دليل  العاملي هو خري  التجمع  وه��ذا  التظاهرات  ه��ذه  مثل  وان 

لرفع راية العراق بن دول العامل.

الصليب االحمر يتفقد المعتقلين السعوديين في سجون العراق باجراءات انسانية

زيارة العبادي اليران لتعزيز دور العراق االمني في محيطه الجغرافي
الغبان.. يكشف عن خطة جديدة بشأن األمن

حكام الرياض يحكمون العراقيين بـ »االعدام« لدوافع طائفية بامتياز

السنة الثالثة    رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق - بغداد 1687 لسنة 2011               معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيينالسعر )500( دينارصحيفة يومية سياسية مستقلة تصدر عن المؤسسة العراقية المستقلة للصحافة والنشر

االفتتاحيـة

رئيس التحرير
اكرث  باعتبارها من  العراق  النازحن يف  ازمة  ال�ضكوت عن  الميكن 
ب��ع��د امللف  ال��ط��اب��ع االن�����ض��اين وال��وط��ن��ي  ال��ت��ي يغلب عليها  امل��ل��ف��ات 
ال��ذي ترتبط به تلك االزم��ة ب�ضكل مبا�ضر حيث نزح مئات  االمني 
االالف من مواطنينا االعزاء من مناطق �ضكناهم ب�ضبب تهديدات 
ع�ضابات داع�س  االجرامية االرهابية اخلارجة عن كل اعراف الدين 
اقرتها  التي  االن�ضان  حقوق   ت�ضريعات  وع��ن  ال�ضمحاء  اال�ضامي 
التي  دي��اره��م  م��ن  ال��ع��زل  ال�ضكان  هجر  حيث  الو�ضعية,  ال��ق��وان��ن 
الع�ضابات ول�ضنا حاليا ب�ضدد اخلو�س يف تفا�ضيل  اغت�ضبتها تلك 
ما  ان  يهمنا  ما  بقدر  الدواع�س  بيد  االهلة  امل��دن  �ضقوط  ا�ضباب  او 
حدث قد حدث وا�ضبح واقعا ملمو�ضا مريرا بكل ماأ�ضيه وكارثيته 
ف�ضل  اب���واب  ونحن  ال�ضيما  �ضعبة  ايامهم  املهجرون  يعي�س  حيث 
ال�ضتاء الذي على ما يبدو انه �ضيكون مطريا ملبدا بالغيوم يف اكرث 
ايامه بينما ان اغلبهم ي�ضكن يف مواقع الترتقي اىل م�ضتوى االن�ضان 
اب�ضط  من  خالية  متهالكة  اغلبها  مدار�س  او  خرائب  من  العراقي 
مقومات احلياة العادية  كالكهرباء واملاء ومتطلبات مهمة  اخرى ال 

حتمي من برد و ال تقي من زخات املطر,      
ل���ذا ف��ن��ح��ن وم���ن ب���اب احل��ر���س ع��ل��ى ح��ي��اة موطنينا االع�����زاء من 
ال��ن��ازح��ن ن��ق��دم دع��وات��ن��ا ب��احل��اح اىل ك��ل امل�����ض��وؤول��ن يف ال�ضلطتن 
الت�ضريعية والتنفيذية اىل االهتمام بهذا اجلانب باعتباره ا�ضتحقاق 
ا�ضرع  ان�ضانية غاية يف االهمية كما نطالب باتخاذ  وطني و�ضرورة 
االجراءات لتبلبية متطلبات خدمتهم كما ندعو اىل نقل �ضاحيات 
اللجنة املوؤقتة للنازحن اىل موؤ�ض�ضات ر�ضمية اخرى كوزارة الهجرة 

واملهجرين لاإ�ضراع يف اإغاثة االأ�ضر النازحة ب�ضبب اأعمال العنف.
تواجد  الأم��اك��ن  امليدانية  زياراتنا  اثناء  اطاعنا  خ��ال  من  ونحن 
النازحن يف اأكرث من منطقة مل�ضنا �ضعف اخلدمات يف مراكز االيواء 
مقارنة  النازحة  االأ�ضر  اإغاثة  عمليات  تاخري  الحظنا  بهم  اخلا�ضة 
باأو�ضاعهم املاأ�ضاوية, ومبا اأن هذا امللف على درجة كبرية من االأهمية 
واليحتمل التاأجيل والت�ضويف ملا يحمله من اأبعاد اإن�ضانية, نرى من 
اأن ت�ضاهم وزارة الهجرة واملهجرين  بهذا امللف احليوي  ال�ضروري 
واملهم ف�ضا عن م�ضاهمة جمل�س املحافظات واالق�ضية والنواحي 
املتمكنن  املواطنن  النازحون .ونطالب بتحفيز  التي يتواجد فيها 
بع�س  ل��دى  املتاحة  الن�ضانية  املعونات  بتقدمي  اال�ضهام  على  ماديا 
واالإع��ان��ات  املنح  م��ن  املي�ضورين  ت��رع��ات  م��ن  واالإ���ض��ت��ف��ادة  املوطنن 
االأ�ضر  وان  ال�ضيما  الروتينية,  احللقات  وجت���اوز  املمكنة  بال�ضرعة 
النازحة ُمقبلة على كارثة اإن�ضانية حقيقية ب�ضبب االأمطار التي قد 

تهطل يف اأية حلظة ف�ضا عن احلاجات االن�ضانية االخرى ".

للنازحين استحقاقات وطنية 

اأكد رئي�س الوزراء حيدر العبادي, االثنن, اإن املرجعية 
الدينية العليا رف�ضت رف�ضا قاطعا اأي تدخل ع�ضكري 

بري اأجنبي يف العراق.
لقائه  بعد  ع��ق��ده  م��وؤمت��ر �ضحفي  ال��ع��ب��ادي يف  وق���ال 
مبحافظة  ال�ضي�ضتاين  علي  االأع��ل��ى  ال��دي��ن��ي  امل��رج��ع 
ال��ن��ج��ف, ان���ه "جرى خ���ال ال��ل��ق��اء ع��ر���س م��ا ج��رى 
ال�ضي�ضتاين  ال�ضيد  ع��ل��ى  اجل��دي��دة  احل��ك��وم��ة  خ���ال 
وال��ت��ب��اح��ث ح���ول اأخ���ر ال��ت��ط��ورات وامل�����ض��ت��ج��دات التي 

ت�ضهدها ال�ضاحة العراقية".
واأ�ضاف, "ال�ضي�ضتاين بارك ت�ضكيل احلكومة اجلديدة 
اخلدمات  لتوفري  اجل��ه��ود  م��ن  امل��زي��د  ببذل  وطالبها 

لعموم اأبناء ال�ضعب العراقي.
زيارتنا  م��ن  اال�ضا�ضي  "الهدف  اإن  ال��ع��ب��ادي  واأو���ض��ح 
النجف واملرجعية الدينية هو لبيان موقف احلكومة 
اإن  اىل  م�ضريا  امل�ضريية",  الق�ضايا  جت��اه  اجل��دي��دة 
ع�ضكري  تدخل  اأي  قاطعا  رف�ضا  رف�ضت  "املرجعية 
اخرى  جهة  اي  اأو  االأمريكي  للجي�س  كان  �ضواء  بري 

م�ضاركة بالعمليات الع�ضكرية �ضد االإرهاب.
وب��ن ال��ع��ب��ادي ان��ه "مت دع��م ال��ق��وة اجل��وي��ة ع�ضكريا 
اأكرث دقة وفعالية يف ا�ضتهداف  ولوج�ضتيا, واأ�ضبحت 
العام  "موازنة  اإن  مو�ضحا  االإرهابية",  الع�ضابات 
 2014 اإن موازنة  اعتبار  �ضتقر على   2015 القادم 
وان  خ�ضو�ضا  واالأع��ب��اء  امل�ضروفات  من  الكثري  فيها 
ال�ضعبي  واحل�ضد  الع�ضكرية  للعمليات  ميزانية  هناك 

وغريها".

فيما حذر وزير الداخلية اجلديد حممد �ضامل الغبان  
"امراً خطرياً" يف  باتت ت�ضكل  الف�ضاد  اأن ظاهرة  من 
"جماملة  دون  مكافحته  على  ���ض��دد  وفيما  ال�����وزارة, 
وحماباة", واأكد على مراعاة حقوق االن�ضان والقوانن 

الدولية.
ام�س  البياتي,  عبا�س  القانون  دول��ة  ع��ن  النائب  اأك��د 
اىل  العبادي  ال���وزراء حيدر  رئي�س  زي��ارة  اأن  االث��ن��ن, 
االم��ن��ي يف حميطه  ال��ع��راق  دور  لتعزيز  ت��اأت��ي  اي���ران 

اجلغرايف.

وقال النائب البياتي, اإنه "بعد ت�ضكيل حكومة رئي�س 
ال����وزراء ح��ي��در ال��ع��ب��ادي, ه��ن��اك ان��ف��ت��اح ع��رب��ي ودويل 
على العراق. والعراق عليه ان ي�ضتغل هذا االنفتاح يف 

تطوير عاقاته مع دول اجلوار والعامل".
بالنيابة  ارهابي  تنظيم  يقاتل  االن  "العراق  واأ�ضاف 
عن دول املنطقة العربية, ويقف يف خط املواجهة امام 
ف��اأن هذه  ل��ذا  ال���دول.  تلك  داع�����س على  تقدم تنظيم 
يف  للعراق  اللوج�ضتية  امل�ضاعدة  تقدمي  عليها  ال��دول 

احلرب التي يخو�ضها".

واأو�ضح البياتي اأن "زيارة رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
اىل ايران تاأتي لتعزيز دور العراق االمني يف املنطقة 

العربية والعامل".
وقال الغبان يف حديث لعدد من و�ضائل االعام  بينها 
واخللل  ال��ف��راغ  من  عانت  "الوزارة  اإن  "العراقية" 
والتلكوؤ يف االداء ب�ضبب عدم ت�ضدي وزير لها", م�ضدداً 
ال��وزارة  لبناء هذه  ام��ام مرحلة جديدة  "اننا  بالقول 

ملعاجلة اخللل ال�ضابق".
وروؤي���ة  ت�ضور  اع���داد  على  "�ضنعكف  ال��غ��ب��ان  واأ���ض��اف 
الو�ضع  معاجلة  والتعا�ضد  ال��وزارة  باأجهزة  للنهو�س 
ت�ضكل  باتت  الف�ضاد  "ظاهرة  اأن  اىل  الفتاً  ال�ضابق", 
وزارة  وال�ضيما  ال��دول��ة  ك��ل مفا�ضل  يف  خ��ط��رياً  ام���راً 

الداخلية".
دون  الف�ضاد  مكافحة  على  ب�"العمل  ال��غ��ب��ان  وتعهد 
جم��ام��ل��ة وحم���اب���اة وت��ف��ع��ي��ل دور االج���ه���زة ال��رق��اب��ي��ة 
واعادة الثقة للمواطن باالأجهزة االمنية", م�ضدداً يف 
ذات الوقت على �ضرورة "التاأ�ضي�س مل�ضوؤولية ت�ضامنية 

وثقافة جديدة وح�س امني".
ال��داخ��ل��ي��ة حم��م��د �ضامل  ���ض��ي��اق اخ���ر ك�ضف وزي���ر  ويف 
الغبان خال حديثة عن خطة وروؤية جديدة لرئي�س 
اأن  االأم��ن, وفيما اعتر  ب�ضاأن  العبادي  ال��وزراء حيدر 
ال��ع��راق يف ح��رب �ضر�ضة مع االره���اب, اأك��د اأن ال��وزارة 

قدمت 60 األفاً بن قتيل وجريح ومعاق.
وقال الغبان يف كلمة األقاها يف حفل ا�ضبوع النزاهة اإن 
"العراق يخو�س حرباً �ضر�ضة مع عدو �ضر�س ي�ضتهدف 
العراق باأكمله وما مل يتحلى املنت�ضب واملقاتل بالنزاهة 

واالإخا�س فا ميكنه مواجهة هذه التحديات", 

المرجعية رفضت "بشكل قاطع" أي تدخل عسكري بري في العراق

العدد)572( الثالثاء 21 تشرين االول 2014

ا�ضتقبل املرجع الديني االأعلى علي ال�ضي�ضتاين, االثنن, رئي�س الوزراء حيدر العبادي, يف 
لقاء هو االأول من نوعه للمرجع االأعلى ب�ضيا�ضي عراقي منذ اأربعة �ضنوات. وقال م�ضدر 
مطلع اإن “املرجع الديني االأعلى علي ال�ضي�ضتاين ا�ضتقبل رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
“ال�ضي�ضتاين  اأن   , امل�ضدر  واأ���ض��اف  اليوم”.  �ضباح  النجف,  حمافظة  اىل  و�ضل  ال��ذي 
�ضيبحث مع العبادي اأمور الباد والتطورات احلا�ضلة فيها”, م�ضريا اىل ان “هذا اللقاء 

هو االأول من نوعه للمرجع االأعلى ب�ضيا�ضين عراقين منذ اأربعة �ضنوات”.

السيستاني يستقبل العبادي بالنجف في اول لقاء له مع سياسيين عراقيين 

assad_assad43@yahoo.com

الحشد الشعبي .. نظرة تقييم مستقبلية

يجدر بكل القوى ال�ضيا�ضية مع نواب املجل�س العراقي النظر 
اىل احل�ضد ال�ضعبي نظرة تنطلق من �ضميم االرادة الوطنية 
اجلي�س  ه��و  ال�ضعبي  الع�ضكري  التجمع  ه��ذا  ان  اع��ت��ب��ار  يف 

الرديف للموؤ�ض�ضة الع�ضكرية القائمة بثوابتها املعروفة .
وبعد ت�ضريحات رئي�س الوزراء حيدر العبادي يف ان احلكومة 
�ضلطة  وحتت  بيد  وح�ضره  املنت�ضر  ال�ضاح  م�ضكلة  �ضتعالج 
النواب  جمل�س  اىل  رفعه  ومت  ق��ان��ون  ب�ضن  اأوع���ز  احلكومة 
ليتم ت�ضريعه بخ�ضو�س جعل احل�ضد ال�ضعبي حر�ضا وطنيا 

يف اطار املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية وبخافه فاأن اي �ضاح خارج هذا 
�ضياقات  بعيدا عن  كان  �ضتتم حما�ضبة مقتنيه طاملا  االط��ار 

ال�ضلطة .
ومب���ا ان م�����ض��روع ق��ان��ون احل��ر���س ال��وط��ن��ي ح���دد م��ق��وم��ات 
ت�ضكيله مت�ضمنا ان كل حمافظة �ضتحتفظ بح�ضدها ال�ضعبي 
ويكون رئي�س اللجنة االمنية )املحافظ( م�ضوؤوال مبا�ضرا عن 
حتريكه وفق املتغريات والطواريء �ضاما كل املتطوعن مبا 

ي�ضمن وجودهم ورواتبهم على ا�ضا�س اجلي�س الرديف .
النظام  ب��ح��روب  طويلة  عقود  ومنذ  ابتلى  ال��ذي  ال��ع��راق  ان 
والتي  اخلارجية  االعتداءات  خطر  يواجه  زال  وما  ال�ضابقة 

متثلت اخريا بالهجمات االرهابية وملا عانته مفا�ضل اجلي�س 
ال��ع��راق��ي م��ن وه���ن و���ض��ع��ف واخ�����رتاق الب���د واحل���ال���ة ه��ذه 
اثبت  ال��ذي  ال�ضعبي  احل�ضد  على  ث��ان��وي  كعن�ضر  االع��ت��م��اد 
مقاتلوه جدارة يف االندفاع واالدارة لتحرير عدد من املناطق 
ذلك  على  وال�ضواهد  والع�ضكرية  االمنية  القوات  جانب  اىل 
اآم���ريل وب��رط��ل��ة وم��ن��اط��ق يف حمافظة  ك��رثة بينها حت��ري��ر 

االنبار .
اننا اليوم امام حتدي كبري حن ناحظ امل�ضهد اللوج�ضتي 
الذي بداأ وا�ضحا وغري خاف على احد من احتال الدواع�س 
االرهابين ملناطق يف املو�ضل و�ضاح الدين فاأن ما يتطلبه 

تخلو من  نظرة  ال�ضعبي  احل�ضد  اىل  ينظر  ال  ان  هو  االم��ر 
ت��ق��ي��ي��م وط��ن��ي ب��ع��د ان اع��ط��ى ه�����وؤالء االب���ط���ال ���ض��ه��داء مل 

تذكرهم و�ضائل االعام وال قيادات امليدان الع�ضكرية .
اية اهلل العظمى  املتمثلة ب�ضماحة  الر�ضيدة  وكانت املرجعية 
وايجاد  ال�ضعبي  احل�ضد  تقنن  اكدت  قد  ال�ضي�ضتاين  ال�ضيد 
يكون  لكي  ال�ضاح  وامتاك  لتنظيم حتركه  قانونية  مظلة 

ا�ضا�ضا بيد احلكومة .
قوى  من  احلكومة  يف  املوؤتلفن  جميع  على  يتعن  هنا  من 
وا���ض��ف��اء  ال�ضعبي  الع�ضكري  اجل��ه��د  ه���ذا  م��ب��ارك��ة  �ضيا�ضية 
ان��ه  ..ك��م��ا  ف��ي��ه  ا���ض��ا  امل�����ض��ارك��ن  ح���دود  ال�ضرعية عليه يف 

ال��ت��ع��ام��ل مع  امل��ي��دان��ي��ة  الع�ضكرية  ال��ق��ي��ادات  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب 
ال�ضرايا والكتائب وانواعها مبثل ما يتم التعامل مع اقرانهم 

الع�ضكرين .
وح���ن ي��ت��م حت��ري��ر االرا����ض���ي ال��ع��راق��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة م���ن قبل 
ع�ضابات داع�س وتعود االمور اىل جماريها الطبيعة فاأن لكل 
حادث حديث .. او على االقل اال�ضتفادة من طاقات ال�ضباب 
خ�ضو�ضا يف احل�ضد ال�ضعبي اما حتويله اىل وظائف مدنية 
ال�ضيما العاطلن منهم او زج البع�س االخر كموارد ب�ضرية 
اىل ت�ضكيات اجلي�س العراقي .او االبقاء على مامت ت�ضميته 

باحلر�س الوطني.

/ فؤاد العبودي

/ المحرر السياسي

العراقية/ بغداد…

للتعاون  ال��ع��راق  ا�ضتعداد  على  مع�ضوم   ف���وؤاد  اجلمهورية  رئي�س  اك��د 
كان  احلكومة  ت�ضكيل  ا�ضتكمال  ان  او�ضح  فيما  �ضوي�ضرا,  مع  الكامل 

مو�ضع ترحيب داخلي ودويل.
وقال مكتب رئا�ضة اجلمهورية يف بيان �ضدر على هام�س ت�ضلم رئي�س 
اأوراق اع��ت��م��اد ال�����ض��ف��ري ال�����ض��وي�����ض��ري م��اي��ك��ل وي���ن���زاب اإن  اجل��م��ه��وري��ة 
"مع�ضوم رحب بال�ضفري اجلديد, متمنيا له النجاح يف اأداء مهام عمله 
�ضفريا لباده يف العراق", موؤكدا "ا�ضتعداد العراق للتعاون الكامل مع 

�ضوي�ضرا".
البلدين  الثنائية بن  العاقات  "اأهمية  واأكد رئي�س اجلمهورية على   
و�ضرورة تو�ضيعها وتن�ضيطها خدمة مل�ضلحة �ضعبي البلدين", م�ضريا 
التوا�ضل  و�ضبل  وال�ضياحة,  ال�ضناعة  الكبري يف جماالت  "التطور  اىل 

مع �ضوي�ضرا واال�ضتفادة من اخلرات يف هذه املجاالت".
التي  احل��ي��ادي��ة  بال�ضيا�ضة  "اعجابه  مع�ضوم  اأب���دى  ال��ب��ي��ان,  وبح�ضب 
تنتهجها �ضوي�ضرا على امل�ضتوى الدويل, والنظام الفيدرايل الذي تتبعه 
"ح�ضور التجربة ال�ضوي�ضرية عند كتابة م�ضودة  الدولة", م�ضريا اىل 

الد�ضتور العراقي".
يف  واالأمنية  ال�ضيا�ضية  "االأو�ضاع  جممل  على  ال�ضوء  مع�ضوم  و�ضلط 
ترحيب  مو�ضع  ك��ان  احلكومة  ت�ضكيل  "ا�ضتكمال  اأن  م��وؤك��دا  الباد", 

داخلي ودويل".
على  �ضتحافظ  "باده  ان  ال�ضوي�ضري  ال�ضفري  اأك��د  البيان,  وبح�ضب 
روابط ال�ضداقة مع العراق", جمددا دعم �ضوي�ضرا للعراق يف "املجاالت 

كافة ال�ضيما زيادة امل�ضاعدات املقدمة للنازحن واملهجرين".

معصوم يؤكد استعداد العراق 
للتعاون الكامل مع سويسرا

االقتصادية النيابية: رصيد العراق في 24  مليار دوالر

افتتاح معرض بغداد الدولي لدورته ) 41 ( ... اكبر تظاهرة اقتصادية وعلمية

العراقية/ بغداد…
واحتفالهم  ال��ع��رب  ال�ضحفين  ب���دور  ال�ضي�ضي   الفتاح  عبد  امل�ضري  الرئي�س  اأ���ض��اد 
الامي.  موؤيد  العراقين  ال�ضحفين  بنقيب  لقائه  خال  وذل��ك  الذهبي,  باليوبيل 
بنقيب  اليوم,  التقى,  ال�ضي�ضي  الفتاح  عبد  امل�ضري  "الرئي�س  اإن  مطلع  م�ضدر  وق��ال 
ال�ضحفين العراقين موؤيد الامي يف العا�ضمة امل�ضرية القاهرة".  واأ�ضاف امل�ضدر  
"ال�ضي�ضي ا�ضاد بدور ال�ضحفين العرب وحيا احتفالهم بيوبيلهم الذهبي". ي�ضار  اأن 
اىل اأن نقيب ال�ضحفين العراقين موؤيد الامي انتخب موؤخراً ملن�ضب النائب االول 

لرئي�س االحتاد العام لل�ضحفين العرب

السيسي يلتقي الالمي ويشيد بدور الصحفيين العرب

العراقية/ بغداد…

قررت رئا�ضة جمل�س النواب  يف جل�ضته ال�23 اىل يوم الثامن والع�ضرين من ال�ضهر احلايل 
بعد القراءة االوىل لقانون حرية التعبري والتظاهر ال�ضلمي.

الثالثة  اليوم, رفع اجلل�ضة  ق��ررت, ع�ضر  النواب  "رئا�ضة جمل�س  اإن  وق��ال م�ضدر برملاين   
والع�ضرين اىل يوم الثامن والع�ضرين من �ضهر ت�ضرين االأول احلايل".

وا�ضاف امل�ضدر , اأن "الرملان انهى القراءة االوىل لقانون حرية التعبري والتظاهر ال�ضلمي".
 وكان جمل�س النواب عقد يف وقت �ضابق اليوم االثنن, جل�ضته االعتيادية ال�23 برئا�ضة �ضليم 
اجلبوري وح�ضور 205 نواب ملناق�ضة خم�ضة قوانن وعر�س تقرير جلنة النازحن املوؤقتة.

 مجلس النواب ينهي القراءة االولى لقانون حرية التعبير  
ويرفع جلسته الى الـ28 من الشهر الحالي

االثنن  ام�س  ا�ضت�ضافة  انها  النيابية  االقت�ضادية  اللجنة  ك�ضفت  بغداد…  العراقية/ 
حمافظ البنك املركزي علي العاق وبحثت معه مكافحة جرائم  غ�ضيل االموال وتطوير 

عمل امل�ضارف االهلية."م�ضرية يف الوقت ذاته اإىل  اأن احتياطي �ضندوق 24  مليار دوالر
وقال ع�ضو اللجنة جواد البوالين يف موؤمتر �ضحفي مع عدد من اع�ضاء اللجنة االقت�ضادية 
ان االمور التي متت مناق�ضتها االر�ضدة املتداولة للكتلة النقدية امل�ضوؤول عنها البنك املركزي 
ف�ضا عن القوانن التي ت�ضاعد على تطوير عمل البنك املركزي والتي  �ضيتم ت�ضريعها و 

ت�ضمل قانون البنك املركزي, وامل�ضارف, قانون غ�ضيل االموال".
من جانبه او�ضح الع�ضو االخر يف اللجنة عبد ال�ضام املالكي  " احتياطي البنك املركزي 76 
مليار دوالر ويف �ضندوق dfi 24 مليار دوالر العملة املتدوالة يف ال�ضوق 40 مليون ترليون 

. املقبل  العام  �ضيكون  العملة  من  اال�ضفار  حذف  ان  اىل  "م�ضريا 



العراقية / خاص

اكد النائب الثاين لرئي�س الربملان العراقي ارام �سيخ حممد ان ” م�سودة 
ما  وانها  بعد  الربملان  اىل  ت�سل  مل   2014 لعام  العامة  امل��وازن��ة  قانون 
تزال يف احلكومة ليتم تعديلها موؤكدا ان الربملان عازم على التعامل معها 

بايجابية “.
وقال �سيخ حممد ان ” من املتوقع ان يتم اقرار املوازنة للعام 2014 حال 

و�سولها اىل الربملان العراقي”.
اىل  العامة  املوازنة  قانون  م�سودة  اع��اد  قد  العراق  الربملان  ان  اىل  ي�سار 

احلكومة ليتم اعادة �سياغتها مبا يتالئم مع الواقع العام للبالد.

العراقية - بغداد

ا����س���ت���غ���رب ����س���ك���ان م���دي���ن���ة امل���و����س���ل م��ن 
داع�س  تنظيم  نظمه  ال���ذي  اال�ستعرا�س 
مب�ساركة الع�سرات من �سياراته يف �سوارع 
ان  دون  من  م�سلحة  ومبظاهر  مدينتهم 

يتم ا�ستهدافه بالطائرات.
"تنظيم داع�س نظم  وقال �سهود عيان ان 
من  اك��ر  مب�ساركة  ع�سكريا  ا�ستعرا�سا 
�سوفر ليت كانت  اآب نوع  �سيارة بيك   50
تابعة للقوات االمنية، ا�سافة اىل �سيارات 
يخرجون  امل�سلحني  وك��ان  اخ��رى،  مدينة 
انف�سهم من نوافذ ال�سيارات وهم يحملون 

اال�سلحة وب�سكل الفت".
لزمن  ا���س��ت��م��ر  "اال�ستعرا�س  ان  وب��ي��ن��وا 
املو�سل  و�سارع  خمتلف  بني  انتقل  طويل 
م�سيفني  والغربي"،  ال�سرقي  بجانبيها 
"اإننا ن�سمع ون�ساهد افالم فيديو واخبار 
او جتمع  داع�����س  على  امريكية  غ���ارة  ع��ن 
من  خمتلفة  م��ن��اط��ق  يف  اف���راده���م  بع�س 
العراق وكوباين يف �سوريا، لكننا ن�ستغرب 
من عدم ا�ستهداف اال�ستعرا�س الذي كان 
ي�سم قوات كبرية يف املو�سل مع العلم ان 
العراقية ال  االمريكية وكذلك  الطائرات 

تنفك عن التحليق يف �سماء املو�سل".
االول  المرين  يدعو  "هذا  ان  واو�سحوا 
ب��امل��راق��ب��ة اجلوية  ال��ق��وات  ادع���اء تلك  ان 
ان  او  وت��ه��وي��ل،  مبالغة  فيه  ام��ر  لداع�س 
�سربات  بتوجيه  ج��ادة  غ��ري  ال��ق��وات  تلك 
ما  بقدر  منهم  وانقاذنا  لداع�س  موجعة 
تكون �سرباتها ذات تاأثري تتعلق مب�سالح 
امريكا وان املو�سل خارج االهتمام بالوقت 

احلا�سر".
يف  ل��الن��ت��ب��اه  امل��ل��ف��ت  "واالمر  وت���اب���ع���وا 
ان���ه يختلف ع��ن باقي  ه���ذا اال���س��ت��ع��را���س 

يف  التنظيم  نظمها  ال��ت��ي  اال�ستعرا�سات 
بداية �سيطرته على املو�سل حيث ت�سمنت 
ت��ل��ك اال���س��ت��ع��را���س��ات م�����س��ارك��ات م��ع��دات 
متنوعة  وا�سلحة  ثقيلة  ع�سكرية  واآل��ي��ات 
بينها مدرعات ومدفعية ودبابات وهمرات، 
على  االخ���ري  اال�ستعرا�س  اقت�سر  بينما 

عجالت وا�سلحة خفيفة فقط".
وكان تنظيم داع�س االرهابي متكن ب�سبب 

تواطوؤ عنا�سر يف قوات اجلي�س وال�سرطة 
ومب�����س��اع��دة جم��م��وع��ة م���ن االه�����ايل من 
ال�10  يف  املو�سل  مدينة  على  ال�سيطرة 
م����ن ح�����زي�����ران امل����ا�����س����ي، يف ح����ني ب����دات 
االج���ه���زة االم��ن��ي��ة ومب�����س��ان��دة امل��واط��ن��ني 
وطريان اجلي�س من ت�سييق اخلناق على 
اثر  املو�سل  يف  وحما�سرتهم  االرهابيني 
حماولتهم التمدد اىل مدن اخرى االمر 

من  ال��ع�����س��رات  تكبيدهم  اىل  ادى  ال���ذى 
عربية  جن�سيات  يجمل  بع�سهم  القتلى 
اىل  خمتلفة  مناطق  من  ج��اءوا  واجنبية 
نينوى، يف حني تدفقت اىل مراكز التطوع 
من  االالف  مئات  �سامراء  نحو  وال��ذه��اب 
ال�����س��ب��اب ح���ال اط���الق امل��رج��ع��ي��ة الدينية 
لقتال  دع���وة اجل��ه��اد  اال���س��رف  النجف  يف 

داع�س االرهابي.

العراقية - بغداد
ط��ال��ب ع����دد م���ن ال���ن���واب ال���رك���م���ان يف 
جمل�س النواب، االثنني، ب�"اإنقاذ" ناحية 
قرة تبة من قب�سة ارهاب داع�س، مبينني 
ان الناحية تتعر�س منذ ال�سباح لق�سف 
بالهاونات وهجوم من ارهابي داع�س عرب 

ثالث جهات.
القانون  دول��ة  ائتالف  عن  النائب  وق��ال 
ع���ب���ا����س ال���ب���ي���ات���ي يف م����وؤمت����ر ���س��ح��ف��ي 
ب��ح�����س��ور ع����دد م���ن ال����ن����واب ال��رك��م��ان 
"الناحية  اإن  "العراقية"،  وح�����س��رت��ه 
بالهاونات  لق�سف  ال�سباح  منذ  تتعر�س 
وه��ج��وم م��ن اره��اب��ي��ي داع�����س ع��رب ثالث 
جهات مما ا�سطر عدد كبري من االهايل 
اىل النزوح خارج الناحية والزالت عوائل 

تغادرها تباعا".
اع��ل��م��ن��ا اجل��ه��ات  ان  "�سبق  ان���ه  وا����س���اف 
احل��ك��وم��ي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة ب���ان ه��ن��اك ب��وؤر 
وجيوب لداع�س يف اطراف املدينة والبد 
من معاجلتها عرب الطائرات والعمليات 
قبل  اجل��ي��وب  ه���ذه  وت��ط��ه��ري  الع�سكرية 
تتعاي�س  التي  املدينة  الأم��ن  تتعر�س  ان 
فيها كل القوميات الركمانية والعربية 
وال��ك��ردي��ة، وب��ال��ت��ايل ف��ه��ي مت��ث��ل ع��راق��ا 
م��ن اجلميع  وق��ف��ة  اىل  م�سغرا وحت��ت��اج 

من اجل انقاذها".

ودعا البياتي "التحالف الدويل وطريان 
اجل��ي�����س ال���ذي���ن ب���ذل���وا ج���ه���ودا ك��ب��رية 
ل��ف��ك احل�����س��ار ع���ن اآم�����ريل ودك اوك���ار 
االرهابيني يف تكريت وغريها ان يقوموا 
الناحية"،  يف  االه�����داف  ه���ذه  مب��ع��اجل��ة 
ال���ق���ي���ادات  "تقوم  ان  ام���ل���ه  ع���ن  م��ع��رب��ا 
عاجلة  باجراءات  واحلكومية  الع�سكرية 

النقاذ املدينة و�سكانها".
وطالب البياتي ب�"دعم املقاومة وا�ستيعاب 

احل�سد  ت�سكيالت  يف  ال��رك��م��ان  ���س��ب��اب 
ال�سعبي او القوات امل�سلحة يف ظل النظام 

والقانون واملوؤ�س�سات الد�ستورية".
، بان  واأف��اد م�سدر حملي يف وقت �سابق 
ال��ع�����س��رات م��ن اجل��رح��ى ���س��ق��ط��وا ج��راء 
لناحية  االإره��اب��ي  داع�����س  تنظيم  ق�سف 
دي��اىل،  يف  بعقوبة  ���س��رق  �سمال  تبة  ق��رة 
مبينا ان الناحية تتعر�س لهجوم اإرهابي 

منذ ليلة ام�س.

رأي

محمد عبد الجبار الشبوط
 التغيري �سكل وم�سمون، اأ�سخا�س ومناهج، هدم وبناء. 
ودائما العربة من التغيري امنا تكمن يف الطرف الثاين 
من هذه الثنائيات: يف امل�سمون واملناهج والبناء. فهذه 
متثل اجلانب االإيجابي من مقولة التغيري؛ فيما ميثل 
التغيري. لي�س  ال�سلبي من  الطرف االول منها اجلانب 
دورة  فالتغيري  االول.  الطرف  على  يقت�سر  ما  تغيريا 
كاملة ال تتم من دون الطرف الثاين من هذه الثنائيات.
يف  اجريناه  ال��ذي  التغيري  يكون  ان  اىل  النا�س  يتطلع 
وامل�سمون  والبناء  للمناهج  �سامال  ال�سيا�سية  العملية 
الن  وال��ه��دم.  واالأ���س��ك��ال  االأ�سخا�س  على  يقت�سر  ان  ال 
الق�سد من التغيري حتقيق االأف�سل واالح�سن يف حياة 

النا�س ال اعادة انتاج املا�سي او ما هو اأ�سواأ منه.
وهذا ال يقت�سر فقط على اجلانب ال�سيا�سي من احلياة 
بل هو �سامل لكل مناحي احلياة وجوانبها االجتماعية 

واالقت�سادية والثقافية واالإعالمية وغريها.
يف ما يخ�سنا نحن معا�سر االإعالميني، �سواء يف اعالم 
الدولة اأو يف اعالم املجتمع، فاإننا نتطلع اىل املزيد من 
املهنية،  من  واملزيد  اال�ستقاللية،  من  واملزيد  احلرية، 
اأ���س��ك��ال ال��ت��دخ��ل املختلفة  وامل���زي���د م���ن احل��م��اي��ة م���ن 

والقرارات االعتباطية، واملزيد من الدعم.
بهذا  وال����وزراء  ال����وزراء  رئي�س  م��ن  طيبا  كالما  �سمعنا 
ال�سدد و�سمعنا مثله من روؤ�ساء الكتل النيابية والنواب 
وال�����س��خ�����س��ي��ات ال��ف��اع��ل��ة يف ال���دول���ة وامل��ج��ت��م��ع. ون��ح��ن 

متفائلون مبا �سمعنا.

تغيير
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نواب تركمان يطالبون بـ »إنقاذ« ناحية قرة تبة من داعش
في مؤتمر صحفي..

العراقية/ بغداد…

 ، ال��ع��راق��ي عمار احلكيم  االإ���س��الم��ي  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س  اأك��د 
الذي  االإرهابي  داع�س  تنظيم  مواجهة  يف  اجلهود  توحيد  اأهمية 
للمجل�س  االإع���الم���ي  للمكتب  ب��ي��ان  وذك����ر  اجل��م��ي��ع.  ي�����س��ت��ه��دف 
القيادي يف  اليوم،  اأ�ستقبل، مبكتبه يف بغداد  االعلى” ان احلكيم 
االو�ساع  معه  وبحث  ب��رية  �سعدي  الكرد�ستاين  الوطني  االحت��اد 
يف  احلكيم  جهود  ب��رية  ثمن  جانبه،  م��ن  واالمنية“.  ال�سيا�سية 
تقريب وجهات النظر بني الفرقاء ال�سيا�سيني، معرباً عن �سكره 

على جهوده يف اإزالة اخلالفات بني بغداد واربيل.

العراقية/ بغداد…

اأعلنت ال�سلطة الق�سائية االحتادية ،اليوم االثنني ، ان جمل�س 
ان  م��وؤك��دا   ، ثالثة  مركزية  جنائية  هيئة  بت�سكيل  ق��ام  الق�ساء 
املجل�س وافق على املقرح بعد مناق�سته والوقوف على املربرات 

لت�سكيله .
عبد  القا�سي  االحتادية  الق�سائية  لل�سلطة  الر�سمي  املتحدث 
“)العراقية(” ذكر  علية  اطلعت  له  بيان  يف  ب��ريق��دارو  ال�ستار 
االأخ��رية مقرح  ناق�س يف جل�سته  االأعلى  الق�ساء  “جمل�س  اإن 
الهيئتني  اإىل  اإ���س��اف��ة  ث��ال��ث��ة  م��رك��زي��ة  ج��ن��ائ��ي��ة  ه��ي��ئ��ة  ت�سكيل 

املوجودتني”.

العراقية/ بغداد…

ال��دف��اع��ي، بخطوة  ائ��ت��الف دول��ة القانون ط��ه  رح��ب النائب ع��ن 
رئي�س الوزراء حيدر العبادي بت�سمية الوزراء االمنيني يف حكومته 
اجلديدة، م�سرياً اىل ان” هذه اخلطوة �ست�ساهم يف حل اخلروقات 
االمنية املتكررة يف البالد”. وقال الدفاعي، يف بيان �سحفي، ان 
االخرية  فرتها  يف  بالبالد  ع�سفت  التي  االمنية  “اخلروقات 
بخربة  يتمتعون  امنيني  وق���ادة  وزراء  وج���ود  ع��دم  نتيجة  ك��ان��ت 

وحنكة ع�سكرية الدارة امللف االمني ب�سورة �سحيحة”،

العراقية/ بغداد…

رئي�س  نائب  من�سب  ا�ستحداث  االح��د،  النيابية،  ب��در  كتلة  نفت 
الوزراء لل�سوؤون االمنية واإ�سناده اىل االمني العام للمنظمة هادي 
العامري، مبينة ان العامري رف�س ا�ستحداث املن�سب وا�ستالمه 
كونه �سيعرقل ت�سكيل احلكومة واكتمال الكابينة الوزارية. وقال 
ع��ن��ه بع�س  “ما حت���دث  اإن  ال��ك��ت��ل��ة رزاق احل���ي���دري  ع��ن  ال��ن��ائ��ب 
الربملانيني وتناقلته و�سائل اإعالم حملية عن ا�ستحداث من�سب 
اىل  املن�سب  ه��ذا  واإ���س��ن��اد  االمنية  لل�سوؤون  ال���وزراء  رئي�س  نائب 

االأمني العام ملنظمة بدر، هادي العامري، غري �سحيح”.

الحكيم : أهمية توحيد الجهود 
في مواجهة تنظيم داعش

البيرقدار: تشكيل هيئة 
جنائية مركزية ثالثة

الدفاعي: تسمية الوزراء االمنيين 
خطوة في اتجاه الصحيح

بدر: العامري رفض استحداث منصب 
نائب رئيس الوزراء للشؤون االمنية

موصليون يستغربون عدم قصف استعراض عسكري لداعش في المدينة

العراقية/ بغداد…

دعا االأمني العام الئتالف ابناء العراق الغيارى ال�سيخ 
عبا�س املحمداوي رئي�س الوزراء حيدر العبادي اىل دعم 
ق��ي��ادة عمليات ب��غ��داد وت��وف��ري ك��ل م��ا م��ن �ساأنه اإجن��اح 

عملها .
وقال يف بيان اليوم :” يف الوقت الذي نبارك فيه جهود 
ون��ه��ارا يف  ليال  يتواجد  ال��ذي  وقائدها  ب��غ��داد  عمليات 
يف  امل�سوؤولني  م��ع  و�سوارعها  ب��غ��داد  العا�سمة  �ساحات 
، ن�سد على  وزارتي الداخلية والدفاع واحل�سد ال�سعبي 
االأ���س��الء  ال��ع��راق  اب��ن��اء  م��ن  ال�سرفاء  املخل�سني  اأي���دي 
ون��دع��وه��م اىل م��وا���س��ل��ة ج��ه��وده��م ل��ت��وف��ري واالأم�����ان 

للمواطنني “.
وا���س��اف :” ن��اأم��ل م��ن ال��دك��ت��ور ال��ع��ب��ادي دع��م عمليات 
ب���غ���داد ب��ك��ل ال�����س��ب��ل امل���ت���اح���ة ، وت���وف���ري ك���ل م���ا ي��ل��زم 
ي�سهد  ال���ذي  ال��راه��ن  ال��ظ��رف  ظ��ل  لت�سهيل عملهم يف 
االمن  لتثبيت  اجلهود  ت�سافر  تتطلب  امنية  حتديات 

واال�ستقرار“.

المحمداوي يدعو الحكومة 
الى دعم عمليات بغداد العراقية : بغداد ….

يف  والقيادي  الزبيدي  باقر  النقل  وزي��ر  طالب 
كتلة املواطن، االحد ، النظام ال�سعودي بالعدول 
ال�سيخ منر  البارز  الدين  اع��دام رجل  ق��رار  عن 

النمر.
ال��زب��ي��دي ويف ب��ي��ان اط��ل��ع��ت ع��ل��ي��ه ) ال��ع��راق��ي��ة 
ال�سيخ  االع����دام بحق  ” ق���رار حكم  ان   ، ق��ال   )

املواجهة  ظل  يف  طائفية  اج��واء  �سيخلق  النمر 
داع�����س ونحن يف غنى عن  تنظيم جمرمي  م��ع 

ذلك”.
را�سخة  ق��اع��دة  �سي�سكل  “القرار  ان  وا����س���اف 
ل��ل��ق�����س��اء ع��ل��ى ن���اف���ذة ال�����س��ر ال��ت��ي ت���اأت���ي منها 
ال�سيخ  اع���دام  “قرار  ان  م��ن  حم���ذرا  الفنت”، 
النمر ي�سجع على التطرف وهو ماتريده داع�س 
الن اع����دام رج���ل دي���ن ك��ب��ري يف ه���ذه ال��ظ��روف 

املنطقة  يف  مت�سنجة  فعل  ردود  �سيثري  ال�سعبة 
كلها” .

اع��دام  يف  �سدام  “خطاأ  ان  اىل  الزبيدي  ولفت 
ال�����س��ي��د حم��م��د ب��اق��ر ال�����س��در ج���ر ال���ع���راق اىل 

ماآ�سي الزلنا نعاين منها”.
ا���س��درت  ال�سعودية  اجل��زائ��ي��ة  املحكمة  وك��ان��ت 
ال�سيخ  اهلل  اي��ة  ب��اع��دام  حكما  املا�سي  االأرب��ع��اء 

منر.

الزبيدي يطالب الكيان السعودي بعدم تنفيذ قرار االعدام بحق الشيخ النمر

العراقية / خاص 

ك�سف رئي�س اركان اجلي�س الفريق بابكر زيباري، ان ا�سلحة اجلي�س يف القطعات املن�سحبة من 
املو�سل وكركوك و�سالح الدين موجودة لدى اقليم كرد�ستان.

وكركوك  املو�سل  من  ان�سحبت  التي  اجلي�س  وح��دات  اأ�سلحة  "م�سري  زيباري  الفريق  وق��ال 
اإعادتها  و�سيتم  العراق  اإقليم كرد�ستان  االآن يف  الدين، فهي موجودة  وبع�س مناطق �سالح 

للقوات العراقية".
و�سهدت مناطق يف حمافظات نينوى و�سالح الدين وكركوك، يف العا�سر من حزيران 2014، 
ان�سحاب قطعات اجلي�س وال�سرطة اثر ا�ساعة بثت بني القوات مفادها ان قرارا �سدر من قيادة 
العمليات يف بغداد، يق�سي باأن ترك القطعات اماكنها و�سالحها يف مكان تواجدها، وتوجه 
اجلنود وال�سباط اىل منازلهم. وهو االمر الذي احدث ارباكا كبريا يف امل�سهد االمني، حيث 
ا�ستغل عنا�سر تنظيم "داع�س" هذا االن�سحاب يف فر�س ال�سيطرة على تلك املناطق وتنفيذ 

عمليات اعدام طائفية منظمة مدعومة من قبل بع�س الدول العربية املجاورة للعراق.

رئاسة البرلمان: مسودة الموازنة لم تصل البرلمان وسنتعامل معها بإيجابية

زيباري: اسلحة القطعات المنسحبة من نينوى وصالح الدين وكركوك موجودة في كردستان

العراقية - بغداد

تعهد وزير الكهرباء قا�سم الفهداوي بانهاء اأزمة الطاقة الكهربائية يف العراق 
"بال رجعة". وذكر بيان للوزارة تلقت العراقية  ن�سخة منه ان "وزير الكهرباء 
قا�سم الفهداوي تعهد بانهاء ازمة الطاقة الكهربائية يف عموم البالد دون رجعة 
قبل نهاية املدة الد�ستورية للحكومة احلالية"، كا�سفاً عن خطة للوزارة تف�سي 
وقال  اال�ستثمار".  على  اعتماداً  واالنتاج  التوزيع  بالتوجه خل�سخ�سة قطاعي 
الوطنية  الطاقات  لدعم  خطة  اع��دت  "الوزارة  ان  البيان  بح�سب  ال��ف��ه��داوي، 
"االمر �سيتحقق وفق خطة وتنفيذ  ان  او اخلا�س"، مبيناً  العام  القطاع  �سواء 
م��ن جميع  عليه  ال��ق��رار حكومي ومتفق  ه��ذا  ان  ال��دول��ة ال�سيما  م��ن  وا���س��ن��اد 
جانب  اىل  النواب  وجمل�س  "احلكومة  ان  مو�سحاً،  الوزراء"،  جمل�س  اع�ساء 
امل�ستثمرين متفقون على دعم الوزارة وجتاوز ازمة الكهرباء دون رجعة". ولفت 
وزير الكهرباء، اىل ان "اأكرب م�سكلتني تواجهان الوزارة، هما ا�ستح�سال اجور 
الكهرباء من املواطنني، واال�سراف بالطاقة، وعليه فان هذه امل�ساكل الحتل اال 
بادخال امل�ستثمرين وخ�سخ�سة قطاع التوزيع". وك�سف الفهداوي عن "وجود 
خطة لتاأ�سي�س �سركات خا�سة تتكون من ا�سحاب املولدات بجميع املناطق تبيع 
الكهرباء على املواطنني، وان هذه ال�سركة �ستكون م�ساهمة من ا�سحاب املولدات 
اىل  الكهرباء،  توزيع  عملية  يف  وجنحوا  خربة  ا�سحاب  ا�سحوا  النهم  االهلية 
جانب تقبلهم من قبل املواطنني وت�سديد االجور لهم". واعلن عن "قرب عقد 
لقاء مع ا�سحاب املولدات يف جانب الكرخ، ف�سال عن ا�ستطالع راأي املواطنني 
ان  الفهداوي،  وتابع  الفكرة".  هذه  لبلورة  اجلامعات  ا�ساتذة  من  واملخت�سني 
"وزارة الكهرباء و�سعت خطة طارئة تتحدث ا�سبوعيا الي�سال الكهرباء ملواطني 
الوزارة  "حر�س  الدين واملو�سل واالنبار"، موكداً   ال�ساخنة يف �سالح  املناطق 
دون  املحافظات  عموم  يف  املواطنني  جلميع  الكهربائية  الطاقة  اي�سال  على 
ا�ستثناء". واأ�سار اىل ان "الوزارة اجرت ا�ستطالعا حول ح�سة املواطن العراقي 
ان  ك�سف  واالردن،  اي��ران  من  كل  مع  باملقارنة  ال�سنوي  الطاقة  ا�ستهالك  من 
الكهرباء يف  فان  وبالرغم من هذا  �سنويا،  االك��ر  العراقي هي  املواطن  ح�سة 
هاتني الدولتني م�ستمرة، مما يدل على ان املواطن العراقي م�سرف با�ستهالك 
الطاقة". ونوه الفهداوي، ان وزارته "اعتمدت منوذج عقد بريطاين معتمد يف 
التعاقدات هناك �ستعمل على ترجمته اىل اللغة العربية كي يكون عقدا موثوقا 
ال يعتمد فقط يف وزارة الكهرباء بل من املوؤمل ان يعتمد يف الدولة العراقية، اذ 

�سيتم التن�سيق مع وزارة التخطيط لبلورة هذا املو�سوع".

الفهداوي: سننهي أزمة الكهرباء بال رجعة ولدينا 
خطة لخصخصة االنتاج والتوزيع عبر االستثمار



الصليب االحمر يتفقد المعتقلين السعوديين في سجون العراق باجراءات انسانية
وق����ال النائب "ان،"احلكم ال�ش����ادر بحق ال�شيخ النمر 
من قبل الق�شاء ال�شعودي جاء بدوافع طائفية بامتياز 
اال�ش����وات  ا�ش����كات  االعتق����ال  عملي����ة  ه����دف  ان  مبين����ا 

املطالبة باحلقوق امل�شروعه وهي حق املواطنة".
ونا�ش����د البعيجي "اجلامعة العربية ومنظمات حقوق 
االن�شان وكل االحرار يف العامل بالتدخل وال�شغط على 
حكومة اململكة ال�شعوديةالطالق �شراح ال�شيخ النمر".

ال�شي����خ  حي����اة  �شم����ان  واهمي����ة  "�ش����رورة  وا�ش����اف 
وتخلي�شه م����ن كل االجراءات التع�شفية ال�شادرة بحقه 
بع����دج ان ا�ش����در الق�ش����اء ال�شع����ودي حكم االع����دام بحق 

ال�شيخ منر النمر يف وقت �شابق .
 

الصيب االحمر شاهد دولي
زار فري����ق م����ن مكتب ال�شليب االأحم����ر الدويل �شجن 
النا�شري����ة مبحافظة ذي ق����ار  والذي يقبع بداخله 57 
�شجين����اً �شعودياً منه����م 7 موقفني و50 اآخرين حمكوم 
عليه����م بال�شج����ن ب����ني 10 �شن����وات و25 �شن����ة اأحكام����اً 

جنائية خمتلفة.
يتك����ون الفري����ق م����ن خم�ش����ة اأ�شخا�����ص م����ن جن�شيات 
خمتلف����ة يرافقه����م )امياني����ول كولين����و( من�ش����ق �ش����وؤون 
املحتجزي����ن يف اللجن����ة الدولي����ة لل�شلي����ب االأحم����ر يف 

العراق.
وق����ال �شفري ال�شعودية ل����دى االأردن د. �شامي ال�شالح 
ل�"الريا�����ص" "اإن الفري����ق قاب����ل ال�شجن����اء ال�شعودي����ني، 
واأخذ منهم ثالثني ر�شالة من اأجل اإر�شالها اإىل اأ�شرهم 
اإر�ش����ال الر�شائ����ل  "ومت  باململك����ة العربي����ة ال�شعودي����ة"، 
ملكت����ب ال�شلي����ب االأحمر بالكوي����ت حتى ينقله����ا للهالل 

االأحمر ال�شعودي ومن ثم ت�شليمها لذويهم".
واأ�ش����اف اأن "الفري����ق ح�ش����ل عل����ى اأرقام هوات����ف اأ�شر 
ال�شجن����اء، ومت ت�شليمه����ا مل�شوؤويل ال�شج����ن حتى يتمكن 
ال�شعودي����ون م����ن التوا�شل م����ع ذويه����م يف اململكة خالل 

الفرتة احلالية".
 

زيارات شهرية منتظمة
وذك����ر د. ال�شال����ح اأن الزي����ارة ج����اءت بع����د طل����ب م����ن 
ال�شف����ارة، م�ش����رياً اإىل م�شوؤويل فري����ق ال�شليب االأحمر 
اأو�شح����وا ل����ه ب����اأن الزي����ارات لل�شجن����اء �شتك����ون �شهري����ة 
كلم����ا كان����ت احلال����ة االأمني����ة م�شتق����رة، ومت ت�شليمه����م 
ا�شتف�ش����ارات عن بع�ص املفقودين وال�شجناء ال�شعوديني 

املتواجدين يف �شجون العراق ملعرفة كافة تفا�شيلهم.
ال�شه����ر  الفري����ق وعدون����ا بزي����ارة خ����الل  اأن  واأو�ش����ح 
الق����ادم ليت����م تزويدن����ا يف كل ما مت طلبه م����ن معلومات 
ع����ن اأح����وال واأو�ش����اع ال�شجن����اء، ومت التاأكي����د علي����ه باأن 
االجتم����اع خ����الل ال�شهر الق����ادم �شيك����ون ملتابعة )هل مت 
االإج����راء وحتقيق رغبات ال�شجن����اء للتوا�شل مع ذويهم 

واطمئنان اأ�شرهم اأم مل يتم؟(.
واأف����اد د. ال�شال����ح اأن ال�شف����ارة حتر�����ص اأ�شد احلر�ص 
عل����ى �شرعة متكني ال�شجناء م����ن التوا�شل مع عوائلهم 
اأن ع����دد ال�شعودي����ني يف �شج����ون  اإىل  يف اململك����ة، الفت����اً 
الع����راق حت����ى االآن غري مع����روف، واملوؤك����د لدينا ما بني 
65 اإىل 69 �شجيناً �شعودياً يف �شجون العراق، متوقعاً 
اأن يك����ون الرقم اأكرث من ذلك، حيث اإن هناك اأ�شخا�شاً 

ال يريدون الك�شف عن جن�شياتهم.
 

فريق الدفاع عن المعتقلين
واك����د  رئي�����ص فريق الدف����اع عن ال�شجن����اء ال�شعوديني 
يف الع����راق، املحام����ي حام����د اأحم����د اأن جمي����ع املعتقل����ني 
ال�شعودي����ني بالع����راق بخري، ومل يتعر�ش����وا الأي تعذيب 

من جراء االأحداث التي وقعت بالعراق اأخرياً.
وق����ال املحامي حام����د اأحمد اإن املعتقل����ني ال�شعوديني 
النا�شري����ة  �شج����ن  يف  جميعه����م  معتق����اًل   61 عدده����م 
جنوب العراق، وقد مت االت�شال مبدير �شجن النا�شرية 

وامل�شوؤولني هناك..
واأّك����دوا اأن ال�شجن����اء ال�شعودي����ني يف حال����ة جيدة، ومل 
يتعر�����ص اأي واح����ٍد منه����م اإىل التعذي����ب. ويعاملون كما 

يعامل ال�شجناء العراقيون.
وكان �شجن املفرق غربي بعقوبة يف منطقة دياىل، قد 
�شه����د االأ�شبوع املا�شي مقت����ل 44 �شجيناً، وقد ت�شاربت 
الروايات حول هوية اجلهة امل�شوؤولة عن قتل ال�شجناء؛ 
اإذ يق����ول بع�ص امل�شوؤولني العراقي����ني اإنهم ُقتلوا باأيدي 
اأفراد "داع�ص"، كما تعّر�ص قبل يومني موكب لل�شرطة 
العراقي����ة كان ينق����ل �شجن����اء لهجوم من ِقب����ل م�شلحني 
يف حمافظ����ة بابل جنوبي بغداد، م����ا اأدى اإىل مقتل 23 

�شجيناً.
 

القضاء العراقي يخفف االحكام
وك�ش����ف امل�شرف عل����ى العالق����ات الثنائي����ة والقانونية 
بال�شف����ارة العراقي����ة يف الريا�ص الدكت����ور معد العبيدي 
ع����ن تخفي�����ص حكم االإع����دام بح����ق �شجين����ني �شعوديني 
اإىل ال�شج����ن 15 عام����ا بع����د قبول اال�شتئن����اف مبحكمة 
التميي����ز العراقي����ة، مبين����ا اأن خم�ش����ة �شعودي����ني وت�شعة 
عراقيني لن ت�شملهم اتفاقية تبادل ال�شجناء بني بغداد 

والريا�ص؛ ل�شدور اأحكام باالإعدام بحقهم.
واأ�ش����ار العبيدي اإىل اأن اجله����ات الت�شريعية يف اململكة 
والع����راق ب�ش����دد املوافق����ة عل����ى اتفاقية تب����ادل ال�شجناء 
ب����ني البلدي����ن واملوقع����ة يف مار�����ص املا�ش����ي، مبين����ا اأن����ه 
يف حال����ة املوافق����ة م����ن اجلانب����ني ف�شيت����م تب����ادل وثائ����ق 
الت�شدي����ق على اأن تعمل جلنة م�شرتكة من البلدين يف 
م����دة ثالثني يوما لرتتيب اآلية تبادل ال�شجناء وكيفية 

نقلهم ومراحل الت�شليم املختلفة.
واأو�ش����ح اأن »الربملان العراقي يعمل حاليا على درا�شة 
بن����ود االتفاقية متهي����دا للت�شديق عليها، كما هو احلال 
بالن�شب����ة لالتفاقي����ة لدى اجلانب ال�شع����ودي الذي اأفاد 
بدرا�شته����ا م����ن قب����ل جمل�����ص ال�ش����ورى قب����ل اأن حت����ال 

ملجل�ص الوزراء للت�شديق عليها«.
 

سعوديون ينقلون الى بلدهم
وك�شف����ت م�ش����ادر اأن �شبع����ة �شعوديني �ش����درت بحقهم 
اأح����كام باالإع����دام م����ن قب����ل حمكم����ة اجلناي����ات املركزية 
العراقي����ة قب����ل اأن يتم االأ�شبوع املا�ش����ي تخفي�ص احلكم 
بح����ق اثن����ني منه����م اإىل 15 عام����ا، فيم����ا �ش����درت اأحكام 
مماثل����ة من قب����ل املحاكم ال�شرعي����ة باململكة بحق ت�شعة 
املخ����درات،  بجرائ����م  حمكوم����ون  غالبيته����م  عراقي����ني 
ياأت����ي ه����ذا يف الوقت ال����ذي حت�شلت فيه بع�����ص امل�شادر 
عل����ى القائم����ة النهائي����ة لل�شجن����اء ال�شعودي����ني الذي����ن 
�شيت����م نقله����م للمملك����ة �شم����ن اتفاقية تب����ادل ال�شجناء 
م����ع الع����راق خ����الل االأ�شه����ر املقبل����ة وتفا�شي����ل االأحكام 
الق�شائي����ة ال�ش����ادرة بحقه����م والت����ي �شي�شتم����ر تنفيذها 

بعد عملية تبادل ال�شجناء.
وكان����ت جلنة اأمنية عراقي����ة جابت عددا من ال�شجون 
العراقي����ة حل�ش����ر اأع����داد ال�شعودي����ني ب�شج����ن »�شو�ش����ة« 
بال�شليماني����ة، و�شجن »بادو�����ص« يف املو�شل، و�شجنني يف 
بغ����داد و�شج����ن النا�شري����ة بجن����وب الع����راق، وذل����ك قبل 
الو�ش����ول اإىل القائمة النهائي����ة لل�شجناء ال�شعوديني يف 
العراق والذي بلغ عددهم 71 �شجينا من بينهم خم�شة 

�شجناء حمكومني باالإعدام.
 

احكام العفو الخاص
 

ال�شجن����اء  غالبي����ة  اأن  املوقوف����ني  قوائ����م  وك�شف����ت 
ال�شعودي����ني موقوف����ون يف �شج����ن �شو�ش����ة يف كرد�شت����ان 
الع����راق حي����ث يوجد 38 �شجينا، بينم����ا يحت�شن �شجن 
النا�شرية 13 �شجينا، وتوزع البقية يف مقرات و�شجون 
عراقي����ة خمتلفة، هذا فيما يوج����د ال�شجناء العراقيون 
بع����دد م����ن �شج����ون اململك����ة ويرتك����ز اأغلبه����م يف �شج����ون 

منطقتي احلدود ال�شمالية واملنطقة ال�شرقية.
وكان م�شدر يف وزارة العدل العراقية قد زار ال�شعودية 

ووق����ع اتفاق تب����ادل ال�شجناء مع وزير الع����دل ال�شعودي 
الدكت����ور حممد العي�شى ون�شت االتفاقية على اأن تقوم 
دول����ة االإدان����ة بت�شلي����م املحك����وم علي����ه بع����د املوافقة على 
نقل����ه اإىل دول����ة التنفيذ يف امل����كان والتاريخ اللذين يتفق 
عليهما الطرفان املتعاقدان، على اأن ت�شمل كل ال�شجناء 

يف البلدين بعقوبات �شالبة للحرية.
وتت�شم����ن االتفاقية كذل����ك تنفيذ العقوبة املن�شو�ص 
عليه����ا يف احلك����م دون تعدي����ل مدته����ا اأو طبيعته����ا، وال 
ميك����ن باأي حال ت�شديده����ا اأو ا�شتبدالها بغرامات مالية 
ويت����م تنفيذه����ا طبقا لالأنظم����ة املعمول بها ل����دى دولة 
التنفي����ذ عل����ى اأن حت�ش����م م����ن العقوب����ة م����دة التوقي����ف 
االحتياط����ي وما ق�ش����اه املحكوم عليه من اأجل اجلرمية 

ذاتها يف دولة االإدانة«.
واأك����دت االتفاقية كذلك عل����ى اأنه ت�شري على املحكوم 
اأحكام العف����و العام اأو اخلا�ص ال�شادرة من دولة االإدانة 
وال ت�ش����ري اأح����كام العف����و الع����ام اأو اخلا�����ص ال�ش����ادرة يف 

دولة التنفيذ اإال بعد موافقة دولة االإدانة.
 
 

نقمة شعبية على اعدام العراقيين
ال�شج����ون  يف  العراقي����ني  اإع����دام  ق�شي����ة  ت����زال  فيم����ا 
ال�شعودية تثري غ�شب ال�شارع العراقي، حيث دعت وزارة 
حقوق االإن�شان العراقية ذوي املعدومني واملحكومني يف 
ال�شج����ون ال�شعودي����ة اإىل تقدمي اأية معلوم����ات اأو وثائق 
عن ذويهم اإىل مكاتب الوزارة يف بغداد واملحافظات لكي 

يت�شنى لها متابعة ق�شاياهم يف املحافل الدولية.
ه����ذه الدع����وة ن�ش����رت عل����ى �ش����كل اإع����الن يف ال�شح����ف 
املحلي����ة، ويوؤك����د الناط����ق الر�شم����ي با�ش����م وزارة حق����وق 
االإن�ش����ان اأنه����ا مب����ادرة جلم����ع املعلوم����ات تاأت����ي يف اإط����ار 

حر�ص احلكومة على حقوق العراقيني اأينما كانوا.
 

ويف ت�شري����ح و�ش����ف  م�شدر يف لوزارة اأح����كام االإعدام 
عل����ى  تطمئ����ن  اأن  ت����ود  ال����وزارة  اأن  موؤك����دا  بالقا�شي����ة، 
ح�ش����ول العراقي����ني الذي����ن نف����ذ بحقه����م االإع����دام على 
حماكم����ة عادلة وف����ق القوانني الدولي����ة، م�شريا اإىل اأن 
ال����وزارة وبالتن�شيق م����ع وزارة اخلارجي����ة وبالتعاون مع 
اأ�ش����ر ال�شجن����اء واملحكوم����ني تعمل على جم����ع املعلومات 
ح����ول اأعداد املعتقل����ني العراقيني وق�شاياه����م واالأحكام 

ال�شادرة بحقهم الثارتها يف املحافل الدولية.
 

امام انظار المحافل الدولية
وكان����ت ال�شلط����ات ال�شعودي����ة اأقدم����ت يف وق����ت �شاب����ق  
عل����ى اإعدام �شبعة عراقي����ني بقطع رقابهم بال�شيف وفق 
القان����ون ال�شع����ودي بته����م يوؤك����د برملاني����ون وم�شوؤول����ون 

ومواطنون عراقيون اأنها ال ترقى اإىل حكم االإعدام.
ال�شلط����ات  العراقي����ة طالب����ت  االإن�ش����ان  وزارة حق����وق 
ال�شعودي����ة بوقف تنفيذ اأحكام االإعدام بحق العراقيني. 
واإ�شتنك����رت وزارة اخلارجي����ة العراقي����ة اإق����دام ال�شلطات 
ال�شعودي����ة عل����ى تنفيذ حكم االإع����دام ب�شبع����ة عراقيني، 
اإذ اأع����دم �شت����ة منه����م يف �شج����ن رفح����ا وال�شاب����ع يف �شجن 
الدم����ام بتهمة االجتار باملخدرات، وذلك يف وقت ي�شتعد 
في����ه الع����راق امل�شادق����ة عل����ى اتفاقي����ة تب����ادل ال�شجن����اء 

واملحكومني بني البلدين.

مطالبة بالتوضيحات
موقعه����ا  عل����ى  ُن�ش����ر  بي����ان  يف  ال����وزارة  وطالب����ت 
االلك����رتوين ال�شعودية بتو�شيح االأ�شب����اب التي اأدت اإىل 
التنفي����ذ املفاج����ئ حلك����م االع����دام يف ه����ذا الع����دد، ودعت 
ال�شعودي����ة اإىل وق����ف تنفيذ اأحكام االإع����دام بحق �شجناء 
عراقي����ني حمكوم����ني بته����م م�شابه����ة. لك����ن ردود الفعل 
هذه مل متنع برملانيني ومراقبني من انتقاد ما و�شفوه 
بتجاه����ل احلكوم����ة العراقي����ة الإع����دام العراقي����ني م����ن 
قب����ل ال�شلطات ال�شعودي����ة، ال�شيما وان هن����اك معتقلني 
�شعودي����ني �ش����درت بحقه����م يف الع����راق اأح����كام خمتلف����ة 
بينه����ا االإع����دام وذل����ك بته����م االإره����اب. املتح����دث با�ش����م 
اأه����ايل املعتقل����ني العراقي����ني يف ال�شعودي����ة عبا�ص �شامل 
انتق����د م����ن جهت����ه اإهمال احلكوم����ة وال�شف����ارة العراقية 
ملل����ف املعتقل����ني العراقيني يف ال�شج����ون ال�شعودية وعدم 
اهتمامه����ا اأي�ش����ا ب�ش����كاوى ومعاناة اأ�ش����ر املعدومني منذ 

.2006
 

مساندة اسر المعدومين
وح����ول ما اإذا كانت احلكوم����ة العراقية م�شتعدة لرفع 
دع����اوى ق�شائي����ة يف املحاك����م الدولي����ة ق����ال كام����ل اأمني 
الناطق الر�شمي با�شم وزارة حقوق االإن�شان اإن احلكومة 
م�شتع����دة مل�شان����دة اأ�ش����ر املعتقل����ني لكن ه����ذا يعتمد على 
اآراء اخل����رباء القانوني����ني بع����د اأن يطلع����وا عل����ى ق�شايا 
املعتقل����ني وحتديدا الذي����ن مت اإعدامه����م موؤخرا. ونفى 
م�شدر يف وزارة حقوق االن�شان وجود اإح�شائيات دقيقة 
ور�شمي����ة ح����ول ع����دد ال�شجن����اء العراقي����ني يف ال�شج����ون 
ال�شعودية. النا�شط يف جمال الدفاع عن حقوق االإن�شان 
واخلبري القانوين ح�شن �شعبان يرى اأنه من ال�شعب اأن 
تق����وم املحكمة اجلنائية الدولي����ة باإعادة النظر بقرارات 
�شادرة من حمكمة وطنية، واأن ما تقوم به وزارة حقوق 
االإن�ش����ان ياأت����ي يف اإط����ار الدعم املعن����وي الأ�ش����ر ال�شجناء 
العراقي����ني، وم����ا ت�شتطي����ع اأن تقدمه هو م�شاع����دة اأ�شر 
عل����ى  للح�ش����ول  باالإع����دام  املحكوم����ني  اأو  املعدوم����ني 

تعوي�شات.
 

قطع لرأس شبح يطارد العراقيين في السعودية
املعتقل����ني  جلن����ة  رئا�ش����ة  اك����دت  اخ����ر  جان����ب  وم����ن 
ال�شعودي����ني يف الع����راق اأن ال�شلط����ات العراقية "اأفرجت 
ع����ن )57( معتق����ال �شعودي����ا"، مرجح����ا و�شوله����م اإىل 
ال�شعودي����ة يف "غ�ش����ون اأ�شب����وع" بعدم����ا مت التاأك����د م����ن 
"�شالمته����م �شحي����ا" يف بغداد،. و�شجع����ت هذه االنباء 
بالعم����ل  بغ����داد  مطالب����ة  عل����ى  ال�شم����اوة  يف  مواطن����ني 
لالإف����راج عن معتقلني عراقي����ني معتقلني يف ال�شعودية 
يواج����ه بع�شهم اأحكام����اً باالإعدام، وذك����ر معتقل عراقي 
يف ال�شعودي����ة  ان عقوب����ة "قط����ع الراأ�����ص" �شب����ح يط����ارد 
اجلمي����ع يف تل����ك ال�شجون. وقال رئي�����ص جلنة املعتقلني 
ال�شعوديني يف العراق، يف جمموعة اجلري�ص للمحاماة، 
ثام����ر البليه����د، ان "ال�شلط����ات العراقي����ة اأفرج����ت ع����ن 
)57( معتقال �شعوديا"، معربا عن اعتقاده ب� "و�شولهم 
اإىل اململكة ال�شعودية يف غ�شون اأ�شبوع تقريبا".م�شيفا 
اأن "املعتقلني ال� )57( مت عر�شهم على اللجنة الطبية 
يف بغ����داد ومت التاأك����د م����ن �شالمتهم �شحي����ا" ، مبينا اأن 
"االإفراج ال ي�شمل املعتقلني املحكوم عليهم باالإعدام".
وكان����ت م�شادر مقربة م����ن وزارة الداخلية ال�شعودية 
ك�شفت، يف حزيران املا�شي، اأن "وفداً اأمنياً �شعودياً كبرياً 
ي����زور العراق بهدف "اإنهاء ملف املعتقلني ال�شعوديني"، 
واأكدت "وجود موؤ�شرات كبرية" حل�شم هذا امللف، الفتة 
اإىل وج����ود "قنوات ات�ش����ال مفتوحة وزي����ارات متبادلة" 

بني امل�شوؤولني يف البلدين على اأعلى امل�شتويات.
 

اغلب المعتقلين "ارهابيون"
م����ن  اأك����رث  هن����اك  اأن  اإىل  �شحفي����ة  تقاري����ر  وت�ش����ري 
400 معتق����ل م����ن دول عربي����ة خمتلف����ة يف ال�شج����ون 
العراقي����ة، وبينه����م 65 م�شري����اً و 100 �ش����وري و90 
�شعودي����اً و12 تون�شي����اً و15 جزائري����اً و23 ليبياً و22 
اأردني����اً و19 �شودانياً و24 مينياً و40 فل�شطينياً و13 
مغربياً ولبناين واحد ، وتقول اأن اغلبهم مل توجه لهم 
اتهام����ات ر�شمي����ة ، فيما نفذت ال�شلط����ات العراقية حكم 
االإعدام يف حق بع�شهم بتهمة االإرهاب. اىل ذلك طالب 
اأه����ايل املعتقل����ني يف حمافظة املثن����ى، احلكومة املركزية 
بالعمل على اإنقاذ اأبنائهم وذويهم املعتقلني يف ال�شجون 
ال�شعودي����ة ويف ح����ني ا�شتك����ى اأح����د املعتقل����ني هن����اك من 
"�شوء املعاملة" التي يلقاها واأقرانه، وتعر�شهم لقطع 
التدخل  ا�شتعدادهم  ونائب  م�شوؤول  اأبدى  "الروؤو�ص"، 

الإي�شال �شوت االأهايل اإىل بغداد
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بي��ن  الرس��مية  التوجه��ات  تتقاط��ع 
م��ن  والس��عودية  العراقي��ة  الحكومتي��ن 
فالع��راق  والتوجه��ات  االج��راءات  حي��ث 
يس��مح للمعقلي��ن الس��عوديين بالتواصل 
م��ع ذويه��م ومن خ��ال زي��ارات منتظمة 
يقومم بها مس��ؤولون في  منظمة الصليب 
االحمر بينما اليس��مح ل��كل معتقل عراقي 
في الملكة بذلك السباب اقل ما يقال عنها 
طائفي��ة حيث اعتب��ر النائب ع��ن ائتاف 
دولة القانون في بابل منصور البعيجي يوم 
ام��س ،االثني��ن، عملي��ة اعتق��ال واصدار 
الحك��م على الش��يخ نم��ر النم��ر تمت وفق 

دوافع طائفية بامتياز.

قال سفير الس��عودية لدى األردن “إن فريق 
دولي قابل الس��جناء الس��عوديين، وأخذ منهم 
ثالثي��ن رس��الة م��ن أجل إرس��الها إلى أس��رهم 
بالمملك��ة العربية الس��عودية”، “وتم إرس��ال 
بالكوي��ت  األحم��ر  الصلي��ب  لمكت��ب  الرس��ائل 
حتى ينقله��ا للهالل األحمر الس��عودي ومن ثم 
تس��ليمها لذويه��م”وأن “الفري��ق حصل على 
أرق��ام هوات��ف أس��ر الس��جناء، وتم تس��ليمها 
لمسؤولي الس��جن حتى يتمكن السعوديون من 
التواص��ل م��ع ذويهم في المملكة خ��الل الفترة 

الحالية”

ما تزال قضية إعدام العراقيين في الس��جون 
العراق��ي،  الش��ارع  غض��ب  تثي��ر  الس��عودية 
حي��ث دع��ت وزارة حق��وق اإلنس��ان العراقي��ة 
ذوي المعدومي��ن والمحكومي��ن ف��ي الس��جون 
الس��عودية إلى تقديم أية معلوم��ات أو وثائق 
ع��ن ذويه��م إل��ى مكات��ب ال��وزارة ف��ي بغداد 
والمحافظات لكي يتس��نى لها متابعة قضاياهم 

في المحافل الدولية

العراقية � بغداد

حكام الرياض يحكمون العراقيين ب� »االعدام« لدوافع طائفية بامتياز



بغداد - العراقية   

احمد  خلف  حامد  الدكتور  ال���وزراء  ملجل�س  العام  االم��ن  وق��ع 
مذكرة تفاهم مع الوكالة االمريكية للتنمية الدولية.

وت���ت�������س���م���ن امل�����ذك�����رة ق����ي����ام ال����وك����ال����ة االم���ري���ك���ي���ة ب��ت��ح�����س��ن 
العامة،  وال�سيا�سات  العامة،  باالمانة  اخلا�سة  اال�سرتاتيجيات 
العامة، وتدريب وتطوير وتعزيز  االداري��ة  والنظم  وال�سفافية، 
امل�ساريع،  وادارة  ال����وزراء،  ملجل�س  العامة  االم��ان��ة  ك���وادر  ك��ف��اءة 

وبقية االولويات املرتبطة مبهام االمانة العامة ملجل�س الوزراء
ووقع عن الوكالة االمريكية نائب املدير امل�ساعد ملنطقة ال�سرق 
االو�سط ال�سيدة الزابيث كفيتا�سفيلي، ومدير البعثة يف العراق 

ال�سيد دوغال�س بول.
وكان االمن العام ملجل�س الوزراء اكد، خالل لقائه مدير بعثة 
الوكالة يف العراق اخلمي�س املا�سي، عزم االمانة العامة توقيع 
مذكرة تفاهم مع الوكالة لال�ستفادة من خرباتها املتقدمة يف 
جماالت عدة، متعهدا بت�سهيل االجراءات لدعم اعمال الوكالة 

مع بقية الوزارات.

العراقية - عباس خليفة

انطلقت اول ام�س االحد احلملة الوطنية 
عمر  م��ن  االط��ف��ال  �سلل  للقاح  ال�ساملة 
اعتبار من االحد  �سنوات  يوم اىل خم�سة 
ان  علما  اي��ام  خم�سة  ول��ف��رتة   19/10
امل����راك����ز ال�����س��ح��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ق��ط��اع��ات 
ال�����س��ح��ي��ة ان��ه��ت ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا ال��الزم��ة 
اخلريفية  الوطنية  باحلملة  للمبا�سرة 

ال�ساملة للقاح �سلل االطفال..
ال�سريفي  ا�سمر  عماد  الدكتور  قال  حيث 
ال���ق���ط���اع يف اج���ت���م���اع ام�������س قبل  م���دي���ر 
ان���ط���الق احل��م��ل��ة م���ع م�������س���وؤويل �سعب 
ووح������دات ال��ق��ط��اع وب��ح�����س��ور ال��دك��ت��ورة 

اميان عبد اخلالق امل�سرفة الوزارية.
وم���ن خ���الل االج��ت��م��اع مت ال��ت��اك��ي��د على 
اجل��ه��ود  وم�ساعفة  وال��ت��ع��اون  التن�سيق 
من اجل الو�سول اىل اعلى ن�سب الجناح 

حملة �سلل االطفال.
ودعا اىل االلتزام باخلطة املر�سومة التي 
الوقاية من  ال�سحة حول  و�سعتها وزارة 
�سمول  يتم  ان  على  االطفال  �سلل  مر�س 
ال�ساخنة  املناطق  من  النازحن  االطفال 
�سمن  واملتواجدين  املهجرين  واالط��ف��ال 

الرقعة اجلغرافية للقطاع..
توزيع  على  االت��ف��اق  مت  ذل��ك  اىل  ا�سافة 
ال���ف���رق ال��ت��ل��ق��ي��ح��ي��ة اجل���وال���ة ك���ل ح�سب 
م��ن��ط��ق��ت��ه اجل���غ���راف���ي���ة وال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى 

امل��ن��اط��ق ال��ع�����س��وائ��ي��ة وب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 
واكد  للطفل..  ال�سابق  التلقيحي  املوقف 
امليداين  الر�سد  فرق  ان هناك  ال�سريفي 
ول�سمان  التلقيحية  الفرق  عمل  ملتابعة 
على  والتاأكيد  التلقيحية  احلملة  ج��ودة 
اىل  دار  م��ن  تنتقل  التي  الراجلة  ال��ف��رق 
حتى  االي���ام  وح�سب  امل��ل��ون  بالتاأ�سري  دار 
نتمكن من الو�سول اىل الهدف املطلوب 
اللقاحات  و���س��ول  ول�سمان  احلملة  م��ن 

اىل جميع االطفال.
وزارة  اق��ام��ت  مت�سل  �سعيد  وع��ل��ى  ه���ذا 
اليون�سيف  منظمة  مع  بالتعاون  ال�سحة 
و�سعب تعزيز ال�سحة يف املراكز ال�سحية 
ك��اف��ة ا���س��اف��ة اىل ال���وح���دات االع��الم��ي��ة 
م���ه���رج���ان���ا ح���ي���ٌث اق���ي���م امل���ه���رج���ان ع��ل��ى 
اول  املتنبي  �سارع  يف  الثقايف  املركز  ار���س 
التثقيفية  الفعاليات  من  عدد  �سم  ام�س 
وال��ت��وع��ي��وي��ة م��ن اج���ل االه��ت��م��ام ب�سحة 
االطفال  �سلل  مر�س  من  العراق  اطفال 
با�سا  جنيب  مدر�سة  اط��ف��ال  تغنت  حيث 
واف��ت��ت��اح م��ع��ر���س ل��ل�����س��ور ال��ف��وت��غ��راف��ي��ة 
مو�سح فيها احلمالت التي نفذتها الفرق 
وف��ع��ال��ي��ات  ل���ل���وزارة  ال��ت��اب��ع��ة  التلقيحية 
اخ������رى حت����ث امل���واط���ن���ن ع���ل���ى ����س���رورة 
وت�سجيع  التلقيحي  ب��اجل��دول  االل���ت���زام 
وح�سد  الفعالة  امل�ساهمة  على  املواطنن 
اكرب عدد من املجتمع للم�ساهمة يف اجناح 

احلملة الوطنية لتلقيح �سلل االطفال..

العراقية : فيصل سليم 

ت�سهد بغداد حاليا اكرب تظاهرة اقت�سادية ي�سارك 
فيه���ا 20 واكرث م���ن 500 �سركة عربية واجنبية 
اىل جان���ب مئ���ات ال�س���ركات واملوؤ�س�س���ات م���ن كافة 
ال���وزارات العراقي���ة وجت�س���د ه���ذه امل�سارك���ة ثق���ة 
ه���ذه الدول وال�سركات لالقت�س���اد العراقي القوي 
ودوره وتعزيز وتطوير اوا�سر التعاون يف املجاالت 

املختلفة بن العراق ودول العامل 
ويقول مرا�سل  جريدة ) العراقية ( ان معرو�سات 
ه���ذه الدول تتناول اخر ما تو�سل اليه التكنلوجيا 
عل���ى اجلانبن العربي والعامل���ي ويف كافة املجاالت 

من الزراعة وال�سناعة واالقت�ساد 
ويف ه���ذا ال�سي���اق قال نائ���ب رئي�س ال���وزراء ال�سيد  
به���اء االعرجي مرحبا ب�سيوف واحل�سور  ان هذه 
التظاه���رة العلمية والزراعية ورغم الظروف التي 
مي���ر به���ا عراقن���ا مت افتت���اح ه���ذه ال���دورة ) 41 ( 
الت���ي جتمع الدول العربي���ة واالجنبية ا�سافة اىل 
ال�س���ركات العربي���ة واالجنبي���ة ) فمرحب���ا بك���م يف 

عراقنا اجلديد ( .
مي���ر الع���راق يف ه���ذه الف���رتة احلرج���ة م���ن قب���ل 
ه���ذه  لك���ن  العراقي���ة  العجل���ة  وتعطي���ل  االع���داء 
الظروف نبعث ب�س���ورة االمل وافتتاح هذه الدورة 

خري دليل على ذلك .
هك���ذا  مث���ل  ان  االعرج���ي  اك���د  ال�سي���اق  ذات  ويف 
تظاه���رات الت���ي نقوم م���ن خاللها  بدع���م القطاع 
اخلا����س ونح���ن موؤمن���ون ان يبن���ى الع���راق االب���ي 
يف ه���ذه امل�سارك���ة وان اع���داء الع���راق �سيندح���رون 
وان قواتن���ا واحل�س���د ال�سعبي �سيق�س���ي على اعداء 

العراق الطامعن 
وا�س���اف االعرج���ي على االع���الم واالإعالميون ان 
يكون���وا �سف���ا وح���دا واالبتع���اد ع���ن اال�ساع���ات وان 
يك���ون له���م موقف���ا وح���دا م���ع احلكوم���ة العراقية 
يف �سبي���ل الق�ساء عل���ى اعداء الع���راق وان االعداء 
يلعبون على وترا ح�سا�س وهو االعالم ال نه �سالح 
ذو حدين  ولي�س لدينا اي خالفات مع اي �سخ�س 
او جه���ة يف العراق وان مث���ل هذه التظاهرات وهذا 
التجم���ع العامل���ي هو خ���ري دليل لرفع راي���ة العراق 

بن دول العامل 
وم���ن جانب اخر القى وكيل وزي���ر التجارة ) وليد 
حبي���ب املو�سوي ( كلم���ة اثناء افتتاح معر�س بغداد 
وق���د رح���ب بال�سي���وف واحل�س���ور م���ن ال�س���ركات 
العربية واالجنبية وان هه التظاهرة متثل انفتاحا 
للعراق على العامل من كافة اجلوانب االقت�سادية 
ان  ح�سورك���م  دلي���ل  وان  وال�سناعي���ة  والعلمي���ة 

الع���راق اأم���ن ومطمئ���ن باأبنائه���م الغي���ارى الذين 
يقفون �سفا واحدا �سد الهجمة ال�سر�سة من كافة 

التنظيمات االرهابية 
وا�س���اف املو�سوي �سنق���وم ببناء معر�س���ا ثابتا اخر 
عل���ى اط���راف بغ���داد بع���د ان تتي�س���ر لن���ا ار�سي���ة 
املعر�س لك���ي يكون العراق منف���ذا اقت�ساديا مهما 

يف منطقة ال�سرق االو�سط 
واك���د ان م�سارك���ة القطاعي���ن اخلا����س و العام يف 
الع���راق يف ه���ذا املعر����س �سيكون فر�س���ة لالطالع 
عل���ى اخ���ر م���ا تو�س���ل الي���ه  الع���امل م���ن تقني���ات 
�سفق���ات  لعق���د  منا�س���ب  وكذل���ك  وتكنولوجي���ا 
اجله���ات  ب���ن  واقت�سادي���ه  جتاري���ه  واتفاق���ات 
العراقية والعربية واالجنبية امل�ساركة يف العر�س 
وا�س���ار املو�س���وي  اىل ان ه���ذه ال���دورة �ساركت فيها 
20 دول���ة م���ن �سمنه���ا ) بريطاني���ا  ، الت�سيك ، 

املانيا ،اليابان .، رو�سيا ،. ايران ، بلغاريا ، باك�ستان 
، �سلوفاكي���ا ، �سريالن���كا ، اوكراني���ا ، الكام���ريون ، 
ال�س���ودان ، لبن���ان (  وغريها من الدول امل�ساركة يف 
ه���ذه الدورة ا�سافة اىل 500 �سركة ماآبن عربية 
ودولي���ة  من بينه���ا wlio se(( االملانية اخلا�سة 
باملكائ���ن العمالق���ة و�سرك���ة ) �سايب���ا ( االيراني���ة 
املتخ�س�سة بال�سيارات و�سركة املن�سوجات الكويتية 
 ))embassy of switzland و�سرك���ة 
ال�سوي�سري���ة و�س���ركات �سينية عمالقة يف جماالت 

ال�سيارات .
االحت���ادات  م���ن  ع���ددا  املعر����س  يف  �س���ارك  كم���ا 
واجلمعي���ات العربي���ة واالجنبي���ة وكذل���ك �سركات 
م���ن وزارة ال�سناع���ة التج���ارة وال�سناعة واال�سكان 
العام���ة  و�سرك���ة  اور  �سرك���ة   ( امث���ال  واالعم���ار  

لل�سيارات (..

عر����س لفي���ف م���ن موظف���ي وزارة اال�سكان واالعم���ار تظلمه���م من عدم 
�سموله���م ا منحه���م املخ�س�س���ات االداري���ة الت���ي مت���ت املوافق���ة عليه���ا يف 
اجتم���اع هيئ���ة الراي يف ل���وزارة املذكورة منذ �سه���ر اب املا�سي وذلك وفق 

املادة 13 لقانون 22 ل�سنة 2008
ومنذ ا�سهر معدودة ونحن مل مننح هذه املخ�س�سات التي تعترب حقوقنا  

املكت�سبة طبقا للقوانن املعمول بها يف وزارة اال�سكان واالعمار .
ويف الوق���ت ال���ذي �سرف���ت في���ه املخ�س�س���ات املذك���ورة ملوظفي ال���وزارات 

املذكورة ومن بينها وزارة البلديات واال�سغال العامة .
وبالن�سبة لنا فقد مت مفاحتة ت�سكيالت الوزارة لتحديد ا�سماء امل�سمولن 

اال ان االمر مازال متوقفا حاليا يف وزاراتنا فقط .
انن���ا ونعر����س تظلمن���ا و�سكوان���ا ه���ذه نرج���و منه���ا اال�س���راع يف �س���رف 
املخ�س�س���ات حي���ث انن���ا عل���ى م�س���ارف العام وحي���ث �سينته���ي وتعد خطة 
املوازن���ة اجلدي���دة ..بينما نحن مازلن���ا نعاين �سعف مواردن���ا املالية وان 

منحنا املخ�س�سات �سي�ساعدنا على ترتيب او�ساعنا املالية.

بع���ث ع���دد م���ن املواطن���ن بر�سال���ة ي�سك���ون فيه���ا م���ن ا�سح���اب الكي���ات 
والكو�سرتات الذي يكرثون امام دور املواطنن وي�ستجمون ا�سحاب هذه 
املركبات بكرثة مما ت�سمع عنهم الكالم الغري نظيف وكرثة امل�ساكل فيما 

بينهم .
ا�ساف���ة اىل مايقوم���ون بت�سلي���ح �سياراته���م ق���رب م�ساكنن���ا والن�ستطيع 

التكلم ب�سبب كرثتهم وم�سكلهم امل�ستمرة .
عنهم : املواطن : حممد قا�سم : حملة : 206 : قرب م�ست�سفى الكرامة.

لفي���ف م���ن اه���ايل حمل���ة 337 يف منطق���ة ال�سع���ب ي�سك���ون م���ن ع���دم 
االهتم���ام مبحلته���م وفيه���ا التك�س���رات واحلفريات وا�سته���الك �سوارعها 
املتواج���دة يف هذه املحل���ة ...ينا�سدون امانة بغ���داد بتبليطها ا�سوا بباقي 

املحالت واالزقة املجاورة 
عنهم المواطن - انمار محمد

بعث لنا املواطن ح�سن عدنان  من�سور بر�سالة ي�سكو عن تكاثر النفايات 
يف حملتهم رغم ال�سكاوي املتكررة يف بلدية الكاظمية 

نطال���ب بال�سرع���ة الق�س���وى واملمكن���ة باالهتم���ام يف حملتن���ا ا�سافة اىل 
ار�س���ال �سي���ارات لنق���ل النفاي���ات املرتاكم���ة يف حملتن���ا وانقاذن���ا من هذه 

االو�ساخ املرتاكمة 
عنهم المواطن  - عدنان حسين

لفي���ف م���ن املواطن���ن م���ن حل���ة 651 بعث���وا بر�سائ���ل ي�سك���ون فيها من 
ك���رثة اجلوبات ومربي االغن���ام يف املناطق ال�سكنية وهذه االخرية ت�سبب 
الروائ���ح الكريه���ة واالمرا����س الت���ي ت�سببه���ا احليوانات وكذل���ك ماتقوم 
بيه���ا االغن���ام من تخريب احلدائ���ق واالر�سفة رغم اننا ق���د نا�سدنا عدة 
م���رات امان���ة بغداد ومل تتخ���ذ اي اجراء قانوين جتاه ه���ذه امل�سكلة التي 

نعتربها غري ح�سارية 
عنهم المواطن : محمد سمير

من  عموما  ال�سعب  واب��ن��اء  خ�سو�سا  ال�سباب  م��ن  وا�سعه  �سريحه  تعاين 
ال�سرب  بفارغ  ينتظرون  اخلريجن  من  االالف  ي��زال  فال  البطالة  تف�سي 
فر�س عمل ي�ستطيعون من خاللها �سد حاجاتهم املعي�سيه بعد اأن اغلقت 
التعينات ابوابها و اقت�سرت على املقربن من امل�سوؤولن االدارين يف دوائر 
اأم��ر ممكن ويف  الدولة ويف االح��زاب ومل يعد احل�سول على فر�سة عمل 
متناول يد املواطن العراقي ولن يتم ت�سغيل العمالة الوطنية االبتن�سيط 
�سركات ال�سناعة و اال�ستفادة من اخلربات و الكفاءات يف م�ساريع منتجه 
ال�سناعين  و  للم�ستثمرين  ت�سهيالت  تقدمي  و  العراقي  االقت�ساد  لدعم 
هذا  يف  العاملية  التجارب  من  باال�ستفادة  تنظيمها  و  العمل  �سوق  لتو�سيع 
املجال لقد خطت دوائر التاأهيل و التدريب املهني خطوات باجتاه تاأهيل 
العاطلن و اك�سابهم اخلربات املطلوبة للعمل اال ان هذه اخلطوات مازالت 
بطيئة و حمدوده ب�سبب عدم وجود املحفزات لدخول هذه الدورات و غياب 
ربطه  يتطلب  ال��ذي  املهني  التدريب  و  التاأهيل  لقطاع  احلكومي  الدعم 
مبراكز االبحاث و اجلامعات يف الداخل و اخلارج لغر�س اعداد كوادر تعيد 
تاأهيل ال�سناعة الوطنية و توفري احلماية االزمة لها بعد انفتاح اال�سواق 
قانون  وتفعيل   2003 اح���داث  بعد  املختلفة  املنتوجات  ام���ام  العراقية 
حاجة  من  ج��زء  ل�سد  املحلي  للمنتوج  الدعم  اع��ادة  و  الكمركية  التعرقة 
امل�سروعات ال�سغرية �سيما وان قانون  الطلب املحلي و هذا يتحقق بدعم 
2012 قد دخل  ل�سنة  للدخل رقم )10(  امل��دره  ال�سغرية  امل�ساريع  دعم 
حيز التنفيذ و االجراءات العملية ب�سدد متويل ان�ساء م�سروعات �سغرية 
البالد  يف  اجتماعية  و  اقت�سادية  تنمية  اح���داث  و  البطالة  المت�سا�س 
اجل��دوى يف  ودرا�سة  االك��رث جناحا  و  االمثل  امل�سروع  ا�ستخدام معايري  و 
امل�ساريع  توزيع  و  الن�ساط  هذا  ملثل  بامل�ساريع  املعينة  املناطق  حاجة  �سوء 
ان   ، احل��اج��ة  لتلك  الن�ساط  وم��الءم��ة  اليها  احل��اج��ة  ���س��وء  يف  ال�سغرية 
اال�ستفادة من التجارب العاملية يف هذا املجال اأمر �سروري ملا له من اثر يف 
جناح هذه امل�ساريع و حتقيق ان�سيابية للمنتوجات و اخلدمات و ا�ستعمال 
مبا  ت�سويقه  و  املنتوج  عر�س  جم��ال  يف  االن��رتن��ي��ت  و  احلديثة  التقنيات 
ارتباط مع م�ساريع تكميلية  انتاج م�ستلزمات و�سلع لها  يحقق �سراكه يف 
ت��وؤدي اىل خف�س كلف املنتوجات من اجل �سد  اخ��رى و ا�سدار ت�سريعات 
هذه  لتطوير  املجال  فتح  و  خارجية  ا���س��واق  عن  البحث  و  املحلي  الطلب 
للمنتوج  االع��ت��ب��ار  اع����ادة  و  ك��ب��رية  و  متو�سطة  م�����س��اري��ع  اىل  امل�����س��روع��ات 
املحلي العراقي الذي �سبق وان اكت�سب �سمعه جيدة يف اال�سواق العراقية 
و العربية و اعادة ال�سناعات الغذائية و تعليب التمور و حتقيق االكتفاء يف 
جميع املحافظات وال حل مل�ساكل االقت�ساد العراقي و الركود الذي يعانيه 
االبتن�سيط  ال�سناعات ال�سغرية و رعايتها ودعمها بكل م�ستلزمات النجاح 
خا�سة بعد دخول قانون دعم امل�ساريع ال�سغرية حيز التنفيذ و تخ�سي�س 
املبالغ االزمة لذلك للتخفيف من البطالة و اختيار م�ساريع حتقيق قدر 
دعم  و  املحلية  احلاجة  ل�سد  االجتماعية  و  االقت�سادية  التنمية  اكرب من 
االقت�ساد الوطني من خالل اال�ستثمار الذي تقوم به امل�سارف احلكومية 
و دعم امل�سارف االهلية مبا ميكنها من القيام بدعم م�ساريع اال�ستثمار و 
اال�ستفادة من ال�سيولة النقدية لديها لدعم امل�سروعات ال�سغرية بفوائد 
اخر  جانب  من  املقرت�سن  و  جانب  من  الدولة  خزينة  تتحملها  ب�سيطة 
اآلية االقرا�س اىل اق�سى ما ميكن و حتديد  مع ا�سدار تعليمات ت�سهيل 
و  العراقي  ال�سوق  اليها  يحتاج  التي  االقت�سادية  اجل��دوى  ذات  امل�ساريع 
دعم املنتوج املحلي و تطوير و اتباع مقاي�س اجلوده كي نتمكن من حتقيق 
االكتفاء الذاتي من ال�سناعات الغذائية و التحويلية التي ت�سد احلاجات 

اال�ستهالكية للمواطن العراقي ...
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 افتتاح معرض بغـداد الدولي للدورة الحادية واالربعون
بمشاركة اكثر من 500 شركة عربية وعالمية شكاوى المواطنينمشكلة العاطلين ... حلول مؤجلة

اعداد : فيصل سليم

لفيف من موظفي وزارة االعمار واالسكان يرفعون 
تظلمهم لعدم منحهم المخصصات االدارية

اهالي محلة 206 يعانون من مشكلة 
الكوسترات والكيات امام دور المواطنين

اهالي محلة 337 في منطقة 
الشعب يعانون االهمال

اهالي محلة 404 يعانون 
من تكثر االزبال 

اهالي محلة 651 يعانون 
كثرة الجوبات 

صالح محسن

انطالق الحملة الوطنية للقاح شلل االطفال

بغداد - العراقية
الكعبي  عبعوب  نعيم  املهند�س  بغداد  ام��ن  اعلن 
امانة بغداد وعدة  عن ت�سكيل غرفة عمليات بن 
وزارات ملواجهة احلاالت الطارئة يف اثناء �سقوط 

االمطار.
 ون��ق��ل��ت م��دي��ري��ة ال��ع��الق��ات واالع����الم ع��ن ام��ن 
عمليات  �سكلت غرفة  بغداد  امانة  ان  قوله  بغداد 
ب��رئ��ا���س��ة ام���ن ب���غ���داد وال��وك��ي��ل ال��ف��ن��ي ل��الم��ان��ة 

وممثلن عن وزارات الكهرباء والداخلية والدفاع 
ملواجهة  ب��غ��داد  يف  املحلية  واحل��ك��وم��ة  والبلديات 

احلاالت الطارئة يف اثناء �سقوط االمطار .
عاتقها  على  �ستاأخذ  العمليات  غرفة  ان  وا�ساف   
توحيد اجلهود بن امانة بغداد والوزارات ال�ساندة 
لها خالل �سقوط كميات كبرية من االمطار على 
العا�سمة عرب توجيه اجلهد الهند�سي اىل اماكن 
اخل��ل��ل وال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ع��م��ل ع��ل��ى ح���ل امل�����س��ك��الت 

واملعوقات التي تواجه عمل امانة بغداد.

 وا����س���ار اىل ان دائ����رة جم����اري ب��غ��داد وال���دوائ���ر 
ال��ب��ل��دي��ة اجن����زت خ���الل امل����دة امل��ن�����س��رم��ة )31( 
م�سروعا للطوارئ وحتقيقها ن�سب اجناز متقدمة 
يف ان�ساء )22( م�سروعا اآخر للطوارئ اىل جانب 
احالة )3( م�ساريع طوارئ لل�سركات املتخ�س�سة 
لغر�س تنفيذها التي �ستكون كفيلة بت�سريف مياه 
ال�سكنية يف حالة  ال�سوارع واملحالت  االمطار من 
�سقوط االمطار الغزيرة اىل جانب تهيئة و�سيانة 
ت�سريف  حم��ط��ات  يف  وامل�����س��خ��ات  امل��ك��ائ��ن  جميع 

مياه ال�سرف ال�سحي الرئي�سة والفرعية وتاأهيل 
ال��دوائ��ر  عموم  يف  وامل�سبكات  امل��ن��ه��والت  وتنظيف 
ال��رئ��ي�����س��ة العاملة  ال��ب��ل��دي��ة وت��ن��ظ��ي��ف اخل��ط��وط 

حالياً.
اع��م��ال  ا�ستطاعت اجن���از  ب��غ��داد  ام��ان��ة  ان  وب���ن   
ان�ساء حمطة لت�سريف مياه االمطار يف منطقة 
حي اور وت�سارف على اإكمال اعمال ان�ساء حمطة 
2  ( يف منطقة ال�سعب وت�سريف املياه  (الديوان 

اىل قناة ال�سرطة �سرقي العا�سمة بغداد.

امين بغداد : تشكيل غرفة عمليات بين امانة بغداد وعدة وزارات لمواجهة الحاالت الطارئة في اثناء سقوط االمطار

االمانة العامة لمجلس الوزراء توقع مذكرة 
تفاهم مع الوكالة االمريكية للتنمية الدولية

بغداد - العراقية   

اك���د ال�����س��ي��د وزي���ر ال��ك��ه��رب��اء امل��ه��ن��د���س قا�سم 
حممد الفهداوي ان حمطة اخلريات الغازية 
يف حمافظة كربالء تعد اف�سل م�سروع نفذ يف 
ال�سرق االو�سط ب�سهادة منظمات دولية تابعة 

لالمم املتحدة.
املتحدث  املدر�س  م�سعب  الدكتور  ذلك  اعلن 
مكتب  ومدير  الكهرباء  وزارة  با�سم  الر�سمي 
م�سيفاً،  فيها،  احلكومي  واالت�سال  االع��الم 
ج���اء ذل���ك خ���الل زي����ارة ���س��ي��ادت��ه اىل املحطة 
املذكورة برفقة ال�سيد وزير االعمار واال�سكان 
املهند�س طارق اخليكاين، وقال ال�سيد الوزير 
امل��ي��دان��ي��ة يف موقع  ال��ف��ه��داوي خ��الل جولته 
تنمية  اىل  ���س��ت��وؤدي  املحطة  ه��ذه  ان  املحطة، 
من  املقد�سة  ك��رب��الء  حمافظة  يف  اقت�سادية 
وتعبيد  للمحطة  �سكني  جم��م��ع  ب��ن��اء  خ���الل 
املحطة  لتو�سيع  م�سروع  عن  ف�ساًل  ال��ط��رق، 

ذاتها ببناء حمطة حرارية جماورة.
م��ب��ي��ن��اً، ان حم��ط��ة اخل�����ريات ���س��ت��وف��ر ج����زءاً 
رغم  الكهربائية  للطاقة  ال��ع��راق  احتياج  من 
% من   35 ت��ع��اين االن م��ن ف��ق��دان  ك��ون��ه��ا 
ال��وق��ود  ا���س��ت��خ��دام  ب�سبب  االن��ت��اج��ي��ة  طاقتها 
البديل، وه��ذا االم��ر �سيحل قريباً من خالل 
اي��ران اىل جانب  الغاز الطبيعي من  ا�سترياد 
العاملن  ح��اث��اً  امل�����س��ت��وردة،  الكمية  م�ساعفة 
يف امل��ح��ط��ة ع��ل��ى م�����س��اع��ف��ة اجل���ه���ود ل��رف��ع 
خطوط  باجناز  واالإ���س��راع  االإنتاجية  الطاقة 
الرابطة بن املحطة  الكهربائية  الطاقة  نقل 
وال�����س��ب��ك��ة ال���وط���ن���ي���ة ل���ت���ك���ون ج����اه����زة ل��ن��ق��ل 
حالة  با�ستثمار  موجهاً  اجل��دي��دة.  ال��ط��اق��ات 
يف  الكهربائية  الطاقة  على  الطلب  انخفا�س 
ال��وح��دات  م��ن  ع��دد  ل�سيانة  احلا�سر  ال��وق��ت 

التوليدية العاملة.
الفهداوي خالل لقاءه عدد من  الوزير  واكد 
املحطة  �سيدت  التي  اخل���ريات  ناحية  وج��ه��اء 
ع��ل��ى ار����س���ه���ا، ان اول����وي����ات ت��ع��ي��ن م��الك��ات 
املحطة يجب ان يكون من ابناء الناحية على 

�سوء االخت�سا�سات املطلوبة.

وزير الكهرباء يزور محطة 
الخيرات الغازية في كربالء

م��ف��و���س��ي��ة  اب�����دت  العراقية   - ب��غ��داد 
ا�ستغرابها من  ال��ع��راق،  االن�����س��ان يف  ح��ق��وق 
وا�سدارها  الق�سائية  املوؤ�س�سة  حت��رك  ع��دم 
�سبايكر  بجرمية  تورطوا  اف��راد  بحق  احكام 
انها  املا�سي، م�سرية اىل  يف تكريت حزيران 
لكن  الدعاوى  ع�سرات  العام  االدع��اء  �سلمت 
االخري مل يتحرك لغاية االن. وقالت ع�سو 
املفو�سية ب�سرى العبيدي اإن "االدعاء العام 
وح�����س��ب ال��ق��ان��ون ال����ذي ج��ع��ل��ه مم��ث��اًل عن 
الدعاوى  حتريك  يف  دوره  ياأخذ  ان  ال�سعب 

الق�سائية �سد املتورطن بجرمية �سبايكر"، 
من  ال��ع��ام  االدع���اء  مينع  "مالذي  مت�سائلة 
اخذ دوره"؟ وا�سافت العبيدي "الزلنا ن�سلم 
االدعاء العام املزيد من االيفادات وملن مل نر 
االقل  وعلى  اال�سباب،  والنعرف  حت��رك،  اي 
كان من املفرت�س ان ي�سدر الق�ساء مذكرات 
املتورطن  من  ا�سمه  ذك��ر  من  بحق  توقيف 
باجلرمية فيما بعد يجرى التحقيق معه". 
من  كان  "الق�ساء  ان  اىل  العبيدي  وا�سارت 
املفرت�س ان ي�سدر ق��رارات منع من ال�سفر 

حتى  �سبايكر  ب��ج��رمي��ة  امل��ت��ورط��ن  جلميع 
ويحقق  الق�سائية  ال�سلطة  ام��ام  يخ�سعوا 
االج���راءات  تاخذ  تورطهم  ثبت  ف��ان  معهم 
يطلق  العك�س  ثبت  وان  جمراها  القانونية 
من  طالب   1700 نحو  وقتل  �سراحهم". 
ط��ل��ب��ة ق��اع��دة ال��ق��وة اجل��وي��ة يف ت��ك��ري��ت يف 
ح���زي���ران امل��ا���س��ي ب��ع��د ان ان�����س��ح��ب��ت ق���وات 
مدينة  من  قتال  دون  من  العراقي  اجلي�س 
اال�سالمية  ال��دول��ة  عنا�سر  ودخ��ول  تكريت 

قتال. دون  "داع�س" من 

حقوق االنسان: القضاء لم يصدر حتى االن اي حكم بحق متورطي جريمة سبايكر

الطب  اإن كلية  البلداوي،  املقد�سة و�سن  قالت م�سوؤولة اعالم جامعة كربالء 
نظمت دورة للبحوث الطبية �سارك بها 20 طبيبا ممار�سا واخت�سا�س ودبلوم 
"ق�سم  اأن  ال��ب��ل��داوي  ايام".واأو�سحت   5 مل��دة  وا�ستمرت  عليا  ودرا���س��ات  ع��ايل 
بها  �سارك  الطبية  للبحوث  دورة  نظم  الطب  كلية  يف  واملجتمع  اال�سرة  طب 
ا�ساتذة وتدري�سيي الفرع وا�ستمرت ملدة 5 ايام".وا�سافت "الدورة التي اقيمت 
الطبية  البحوث  اج��راء  رك��زت على كيفية  دائ��رة �سحة كربالء  بالتن�سيق مع 
ومعرفة ا�سا�سيات البحث وكيفية البحث عن م�سادر تبويبها وتنزيلها، وكذلك 

التكرار  عن  بعيدا  امل�سادر  عملية  عن  والك�سف  العلمية  االمانة  عن  التاأكيد 
والغ�س العلمي".وا�سارت اإىل اأن "الدورة �سملت اي�سا احلديث عن اخالقيات 
اجراء البحوث وكيفية كتابة البحوث القابلة للن�سر وانواع البحوث الطبية".
�سهرزاد  والدكتورة  اهلل  ن�سر  ح�سن  الدكتور  فيها  �سارك  "الدورة  اأن  وتابعت 
والدكتور علي ابو طحن"، مبينة اأنه "يف ختام الدورة اجري امتحان نظري 
ودرا�سات  ع��ايل  ودبلوم  واخت�سا�س  ممار�سا  طبيبا   20 من  اك��رث  فيه  �سارك 

عليا".

كلية الطب في جامعة كربالء المقدسة تقيم دورة عن البحوث الطبية



العراقية / متابعة 

بريطانيا  يف  املقيمني  امل�صريني  من  ع�صرات  ن��دد 
للجامعات  ب��اده��م  الأم���ن يف  اق��ت��ح��ام  �صموه  مب��ا 

وتنكيله بطلبتها.
بلندن  امل�صرية  ال�صفارة  اأم��ام  املتظاهرون  واحتج 
ع��ب��ارات حتمل 'حكم  ورف��ع��وا لف��ت��ات كتبت عليها 
م�صوؤولية  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  والرئي�س  الع�صكر' 
يوليو/ م��ن  ال��ث��ال��ث  ان��ق��اب  منذ  امل�صتمر  القمع 
متوز 2013 و�صول ملا �صموها حملة �صر�صة �صد 

طلبة اجلامعات 'الذين ميثلون نخبة املجتمع'.
ويف حديث قال اأمني العاقات اخلارجية يف حزب 
امل�صريني  اإن  ����ص���ودان  حم��م��د  وال��ع��دال��ة  احل��ري��ة 
باأنهم مع احلراك  ر�صالة  لإي�صال  ج��اوؤوا  باخلارج 
الداخلي وي�صاندون اجلامعات يف مواجهة 'وح�صية 

ال�صرطة النقابية واجلي�س'.
واأك����د ع��ل��ى ح��ق ال��ط��ل��ب��ة يف ال��ت��ع��ب��ر ع��ن اآرائ���ه���م، 
طالب   200 اع��ت��ق��ال  الآن  حتى  مت  اأن���ه  مو�صحا 

ومداهمة اأكرث من 2100 من بيوت الطلبة.
وقال اإن هذا الو�صع احلايل مل مير على م�صر يف 
اأي من العقود ال�صتبدادية ال�صابقة. �صرقة الثورة

وقال القيادي يف حزب احلرية والعدالة اإن ال�صباب 
ف��ج��روا ث���ورة 25 ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون ال��ث��اين 2011 
الع�صكر  وال��دمي��ق��راط��ي��ة، لكن  اأج���ل احل��ري��ة  م��ن 
وعرب  ال�صي�صي.  الفتاح  عبد  بقيادة  منهم  �صرقها 
املتوالية  'اجل��رائ��م  ع��ن  ال��ع��امل  ل�صكوت  اأ�صفه  ع��ن 
يف م�صر' واآخ��ره��ا م��ا يجري يف اجل��ام��ع��ات، وق��ال 
احلكومات  جبني  يف  ع��ار  و�صمة  ال�صمت  ه��ذا  اإن 

الدميقراطية يف العامل.
وح�����ص��رت يف امل��ظ��اه��رة ���ص��ع��ارات راب���ع���ة ال��ع��دوي��ة 
وه���ت���اف���ات ت��رف�����س الن���ق���اب وت�����ص��ت��ن��ك��ر اع��ت��ق��ال 
ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات. ورغ���م ق��ي��ام اأح���د موظفي 
املتظاهرين  ف����اإن  وال��وع��ي��د  ب��ال��ت�����ص��وي��ر  ال�����ص��ف��ارة 

وا�صلوا وقفتهم الحتجاجية.
ون��ا���ص��د امل���وج���ودون ط��اب م�صر ال��وح��دة جم��ددا 
�صْلبهم  ال��ع�����ص��ك��ري  يف م��واج��ه��ة 'حم���اول���ة احل��ك��م 
ووقف  الطاب  عن  ب��الإف��راج  مطالبني  ثورتهم'، 
ب��اأن  اعتقادهم  ع��ن  ع��ربوا  لكنهم  الأف����واه.  تكميم 
النقاب  اإ�صقاط  عقب  ياأتي  املطالب  هذه  تنفيذ 

الع�صكري.
ال�صيا�صي  النا�صط  ق��ال  ن��ت،  للجزيرة  حديثه  ويف 
امل�صري اأحمد �صعد اإن الوقفة حماولة للتعبر عن 

دعم الطلبة وحريتهم.
وقال اإنهم جاوؤوا للتعبر عن غ�صبهم من التنكيل 
الأم���ن���ي ب��ال��ط��اب ال����ذي و���ص��ل اإىل ح���د اإط���اق 
ال��ر���ص��ا���س احل����ي ع��ل��ي��ه��م ك��م��ا ج����رى يف ج��ام��ع��ة 

القاهرة بالق�صر العيني، وفق روايته.
وط���ال���ب ال��ن��ا���ص��ط ال�����ص��ي��ا���ص��ي امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 
ب��ال��ق��ي��ام ب��دوره��ا يف ح��م��اي��ة ال��ط��اب، م��ع��ت��ربا اأن 
مهما،  لي�س  بالوقفة  امل�صاركني  املتظاهرين  ع��دد 
للمطالبة  يحملونها  التي  الر�صالة  هو  الأه��م  بل 
باحلرية والكرامة. وا�صتغرب النا�صط �صعد حالت 
من  والطالبات  الطلبة  'واإل��ق��اء  واخل��ط��ف  القتل 
بع�س الأب��ن��ي��ة' وغ��ر ذل��ك م��ن مم��ار���ص��ات الأم��ن 
امل�����ص��ري يف ق��م��ع��ه ل��ل��ج��ام��ع��ات. واق��ت��ح��م��ت ق���وات 
الأمن امل�صرية الأحد �صت جامعات لل�صيطرة على 
النقاب'  �صد  'ط��اب  حركة  نظمتها  مظاهرات 
املعار�صة لل�صلطات احلالية. وقد ن�صبت ا�صتباكات 
ع��دد من  القب�س على  األ��ق��ي  كما  اجل��ان��ب��ني،  ب��ني 
ال���ط���اب، يف ال���وق���ت ال����ذي ام���ت���دت ف��ي��ه ط��واب��ر 
اأمام بوابات جامعات بالقاهرة مع دخول  الطاب 
اأمنية  ت�صديدات  ب�صبب  للدرا�صة  الثاين  الأ�صبوع 

فر�صتها �صركة حرا�صات خا�صة جديدة.
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 تدخل المفوضية االوروبية  اسبوعا حاسما مع تنصيب الجهاز التنفيذي االوروبي 
الجدي��د آخ��ر مرحلة يقطعها رئي��س المفوضة جون كلود يونك��ر قبل التصدي 
للتحديات االقتصادية والدبلوماسية التي يتعين على اوروبا مواجهتها. فاوروبا 
تخض��ع الي��وم لضغ��وط ملفات كبرى تس��تدعي التص��دي لها بينه��ا بالخصوص 
منطق��ة اليورو المهددة بازمة جديدة، ومخاطر عدوى االضطرابات في الش��رق 

االوسط، والعالقات مع روسيا التي ال تزال متوترة بسبب االزمة االوكرانية.
لك����ن اوروب����ا تب����دو وكانه����ا غائب����ة م����ع عملي����ة 
التجديد اجلاري����ة للمفو�صية الوروبية الذراع 
و500  دول����ة   28 ي�ص����م  لحت����اد  التنفيذي����ة 
ملي����ون ن�صم����ة. وم����ن املق����رر مبدئي����ا ان ي�صّوت 
الربع����اء يف جل�ص����ة علني����ة  الوروب����ي  الربمل����ان 
لتن�صي����ب اجمايل للفريق، الذي �صيخلف فريق 
رئي�س املفو�صية ال�صابق جوزيه مانويل باروزو. 
ويف ه����ذه احلال����ة يتوىل فريق يونك����ر مهامه يف 

الول من ت�صرين الثاين/نوفمرب.
لك����ن قب����ل ذلك يتع����ني ان مين����ح ن����واب الربملان 
الثقة لآخر مفو�صة معينة ال�صلوفينية فيوليتا 
بع����د رف�����س  الت����ي عين����ت عل����ى عج����ل،  بول����ك، 
الربمل����ان الت�صديق على تعيني مواطنتها الينكا 

براتو�صيك. كم����ا يتعني على زميلها ال�صلوفاكي 
مارو�����س �صيفكوفيت�����س ان ين����ال ثق����ة الربمل����ان 
ليح�ص����ل عل����ى اح����د املنا�ص����ب ال�صبع����ة لنائ����ب 

رئي�س املفو�صية.
وق����ال م�ص����در قريب م����ن يونك����ر "المر لي�س 
نهائي����ا، لك����ن من املرجح" ان تت����م المور، كما 
ه����و مقرر بعدم����ا جرت جل�ص����ات ال�صتماع با 
ال�صعب����ي  احل����زب  يف  م�ص����در  وق����ال  م�ص����اكل. 
الوروب����ي )ميني( ان "�ص����ر عملية التن�صيب 
الربع����اء كم����ا ه����و مق����رر حمتم����ل بن�صبة 95 
باملئ����ة". واذا م����ا مت تاجي����ل العملي����ة فان ذلك 
�صرخ����ي بظاله عل����ى القم����ة الوروبية التي 
�صتعقد اخلمي�س واجلمعة يف بروك�صل وجتمع 

ق����ادة ال����دول واحلكوم����ات حول ج����دول اعمال 
مزدحم.

ويتوق����ع ان جت����ري مفاو�ص����ات �صعب����ة ب�ص����ان 
الهداف التي �صتح����دد لأفق 2030 ملواجهة 
الحتبا�����س احل����راري. كم����ا �صيكون عل����ى قادة 
الدول ال� 28 التفاق على كيفية مواجهة وباء 
ايبول وتقدم تنظي����م "الدولة ال�صامية" يف 
الع����راق و�صوريا. وقالت م�صادر اوروبية انه يف 
ح����ال تاخر الربملان فان ت����ويل مهام املفو�صية 
اجلدي����دة ق����د يوؤجل اىل كان����ون الثاين/يناير 
او �صباط/فرباير 2015. وهو ما يبقي على 
الدف����ة فري����ق املفو�صي����ة ال�صاب����ق ال����ذي فرتت 
حما�صته يف الوقت الذي تت�صاعد فيه الزمة.
ال�صب����وع  يف  العاملي����ة  البور�ص����ات  وتراجع����ت 
املا�ص����ي ب�صب����ب خماوف من ع����ودة الركود اىل 
منطق����ة الي����ورو او ح����دوث حلق����ة جديدة من 
الزمة اليونانية. ولتبديد هذه املخاوف تعهد 
يونكر بان يطلق يف ال�صهر الوىل من وليته 
خطة ا�صتثمار بقيمة 300 مليار يورو بهدف 
اختب����ار  وهن����اك  والوظائ����ف.  النم����و  حتفي����ز 
اآخ����ر ينتظ����ر املفو�صي����ة اجلدي����دة م����ع درا�ص����ة 
م�صروع����ي ميزانيتي فرن�ص����ا وايطاليا اللذين 
يتعار�����س انحرافهم����ا مع الت�ص����دد يف م�صتوى 

امليزانية الذي تعتمده منطقة اليورو.

ان  الوروب����ي  الحت����اد  عل����ى  �صيك����ون  كم����ا 
الدميوقراط����ي"  ب�"العج����ز  اتهام����ات  يدف����ع 
والنعزالي����ة الت����ي ادت اىل نفور ع����دد متزايد 
م����ن الناخب����ني. وي�صتم����ع الربمل����ان الوروب����ي 
الثن����ني اىل �صيفكوفيت�س الذي نقل من ملف 
النقل اىل نائب رئي�س املفو�صية للطاقة واىل 
بول����ك املبتدئ����ة يف ع����امل ال�صيا�ص����ة التي عينت 
لتوها نائب لرئي�صة الوزراء يف بادها قبل ان 

تعني يف املفو�صية مكلفة بالنقل.
و�صيك����ون موق����ف روؤ�ص����اء الكت����ل ال����ذي �صيعلن 
تاجي����ل  او  تنظي����م  جله����ة  حا�صم����ا  الثاث����اء 
الت�صويت على الثق����ة الربعاء.وقالت م�صادر 
يف  كاهم����ا  ينج����ح  ان  تتوق����ع  انه����ا  برملاني����ة 
الختب����ار رغ����م ال�صك����وك الت����ي يثره����ا نق�س 
التجرب����ة ل����دى بول����ك وولعها بريا�ص����ة امل�صي 
التوا�ص����ل  مواق����ع  تثره����ا  الت����ي  الن����ار  عل����ى 

الجتماعية.
وق����ال م�ص����در يف احل����زب ال�صعب����ي الوروب����ي 
ف�صت�صر  اجابات غريبة  ت�صدر منها  "اذا مل 
الم����ور عل����ى م����ا يرام". م����ن جهته ق����ال نائب 
تب����دا  ان  امله����م  الين����ا  "بالن�صب����ة  ا�صرتاك����ي 
املفو�صية العمل". وت�صغط فرن�صا واملانيا من 
جهتهما كي تتم المور كما هو مقرر، بح�صب 

ما افادت م�صادر اوروبية.

5 العدد)572( الثالثاء 21 تشرين االول 2014
Tus: 21 oct 2014 issue no.572

احمد مهدي عصاد

ahmed.assad2014@yahoo.com

العراقية /متابعة 
 اعلنت احل��ك��وم��ة اجل��زائ��ري��ة ان��ه��ا ق���ررت حت�صني روات��ب 
غر  ال��ت��ظ��اه��رة  بعد  وذل���ك  ال�صرطة  عنا�صر  وت��ق��دمي��ات 
امل�صبوقة التي نظمها املئات منهم هذا ال�صبوع للمطالبة 
ب"الزلزال  ال�صحف  و�صفتها  وال��ت��ي  ظروفهم  بتح�صني 

ال�صيا�صي".
ن�صرتها  اعقاب معلومات غر موؤكدة  القرار يف  واتى هذا 
اأمن  رئي�س  من  كل  اقالة  عن  الكرتونية  اخبارية  مواقع 
ولية العا�صمة واملفت�س العام لاأمن الوطني، ولكن هذه 

املعلومات مل يوؤكدها اي م�صدر ر�صمي.
�صال  امل��ال��ك  عبد  رئي�صها  ان  ب��ي��ان  يف  احلكومة  واعلنت 
"اجتماعا وزاريا م�صرتكا خ�ص�س لدرا�صة امل�صائل  تراأ�س  

املرتبطة بالو�صعية
اىل  م�صرة  الوطني"،  الأم��ن  ملوظفي  املهنية  الجتماعية 
انه مت خال الجتماع اتخاذ قرار بتح�صني رواتب عنا�صر 

قوى المن وتقدمياتهم. 
ي���اأت على ذك��ر م�صر املدير  ال��ب��ي��ان احل��ك��وم��ي مل  ول��ك��ن 
العام لامن الوطني اللواء عبد الغني هامل الذي كانت 
املطالبة باقالته البند الول يف �صل�صلة املطالب ال19 التي 

رفعها املتظاهرون.
عجل  على  "القيام  تقرر  فقد  احلكومي  البيان  وبح�صب 
بتج�صيد تدابر حت�صينية" يف جمالت الرواتب، وال�صكن، 
والتنظيم، وظروف العمل، ومتثيل عنا�صر الأمن الوطني.
وكان املئات من افراد ال�صرطة جتمعوا الربعاء امام مقر 
غرداية  يف  م�صبوقة  غر  م�صرة  بعد  اجلمهورية  رئا�صة 
برحيل  للمطالبة  اجل��زائ��ر،  العا�صمة  وو���ص��ط  )ج��ن��وب( 
امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ام��ن ال��وط��ن��ي ال���ل���واء ع��ب��د ال��غ��ن��ي هامل 
فرن�س  وك��ال��ة  م��را���ص��ل  بح�صب  عملهم،  ظ���روف  وحت�صني 

بر�س.

ارحل"  "هامل  عليها  كتب  لفتات  ال�صرطة  اع��وان  ورف��ع 
ك��رام��ة  هامل" و"اين  ي��رح��ل  ح��ت��ى  ل��ل��ع��م��ل  ن��ع��ود  و"لن 
حت�صني  مبطالب  تتعلق  لفتات  اىل  ال�صرطي" بال�صافة 
امل�صتمر ثماين  ال��ع��م��ل  ن��ظ��ام  ال��غ��اء  ال��ع��م��ل م��ث��ل  ظ���روف 
�صاعات مقابل 16 �صاعة راحة. كما طالب افراد ال�صرطة 
مع  م�صاحلهم"،  ع��ن  ت��داف��ع  نقابة  تا�صي�س  يف  ب"احلق 

العلم ان القانون مينع حاليا على افراد ال�صرطة واجلي�س 
التنظم يف نقابة، بينما ي�صمح لعنا�صر اجلمارك واحلماية 

املدنية بذلك.
الذين  الحتجاجي،  التحرك  هذا  اثر  التقى  �صال  وك��ان 
و�صفه �صيا�صيون و�صحافيون ب"الزلزال ال�صيا�صي"، وفدا 
من املحتجني املنتمني اىل "الوحدات اجلمهورية لامن" 

ومنع  ال�صغب  مكافحة  مهمتها  لل�صرطة  تابعة  ق��وة  وه��ي 
املظاهرات. 

200 الف فرد اغلبهم من  ال�صرطة حوايل  وي�صم جهاز 
الع�صر  خال  بكثافة  توظيفهم  ال�صغب مت  مكافحة  قوات 
�صنوات املا�صية ملواجهة ت�صاعد املعار�صة لنظام بوتفليقة 

الذي يحكم الباد منذ 15 �صنة.

الحكومة الجزائرية تقرر تحسين رواتب وتقديمات وظروف عمل عناصر الشرطة

المفوضية األوروبية تستعد لمواجهة التحديات االقتصادية
بقيــــادة يونكـــــر...
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اأكدت فرن�صا اأنها ترف�س اأن يكون اخليار يف �صوريا 'اإما الدكتاتورية 
و�صرورة  ال�صورية  املعار�صة  دور  اأهمية  على  م�صددة  الإره���اب'،  اأو 

ح�صولها على الدعم الدويل.
وقال وزير الدفاع الفرن�صي جان اإيف لودريان يف الدوحة اإن باده 

وقطر 'متفقتان متاما' على اأن اخليار 'لي�س بني هذا وذاك'.
واأ�صاف اأن الوزير -الذي التقى اأمر قطر ال�صيخ متيم بن حمد اآل 
ثاين مع وزير الدولة ل�صوؤون الدفاع اللواء حمد بن علي العطية- 
ال��دك��ت��ات��وري��ات  وا�صتئ�صال  الإره����اب  ل�صتئ�صال  اإرادة  'ه��ن��اك  اأن 
املجتمع  بدعم  حتظى  واأن  نف�صها  املعار�صة  تنظم  اأن  على  والعمل 

الدويل'.
الوليات  تقوده  ال��ذي  ال��دويل  التحالف  من  ج��زء  وقطر  وفرن�صا 
ي�صيطر على مناطق  الذي  الإ�صامية  الدولة  تنظيم  املتحدة �صد 

وا�صعة يف العراق و�صوريا.

فرنسا ضد التخيير بين 
الدكتاتورية واإلرهاب في سوريا

العراقية / متابعة 

 قال الرئي�س التنفيذي لإقليم هونغ كونغ الإداري اخلا�س �صي ليونغ 
اإن ال�صلطات املركزية ال�صينية على دراية كاملة بالو�صع يف هونغ كونغ، 
مع  التعامل  يف  املحلية  الإق��ل��ي��م  حكومة  ويف  فيه  ثقتها  ع��ن  واأع��رب��ت 
حركة "احتلوا و�صط هونغ كونغ".ويف مقابلة تلفزيونية، قال ليونغ اإن 
كونغ،  اإزاء هونغ  البالغ  قلقها  ب�صراحة عن  اأعربت  املركزية  احلكومة 
واإنها على دراي��ة كاملة مبا يحدث يف املدينة والأ�صباب وراء الأح��داث 

اجلارية.
حملية  حركة  لي�صت  كونع"  هونع  و�صط  "احتلوا  حركة  اأن  ذك��ر  كما 
"من  ت��وج��د ق��وى خ��ارج��ي��ة م�صاركة يف احل��رك��ة. وق���ال  مت��اًم��ا، حيث 
الوا�صح اأن هناك م�صاركة من اأ�صخا�س ومنظمات من خارج هونغ كونغ، 
املرة  ال�صيا�صة يف هونغ كونغ على م��دار فرتة طويلة. وه��ذه لي�صت  يف 

الوحيدة التي يقومون فيها بذلك. كما اإنها لي�صت ا�صتثناء."
واأ�صار اإىل اأنه ل ميكن لأي �صخ�س اأن ي�صيطر الآن على احلركة التي 
"لقد خرجت  خرجت عن ال�صيطرة حتى بالن�صبة اإىل منظمها، قائًا 
اأطلقوها،  الذين  الأ�صخا�س  اإىل  بالن�صبة  حتى  ال�صيطرة  عن  احلركة 
الذين  ل��ه��وؤلء  حتى  اأو  لها  خططوا  الذين  الأ�صخا�س  اإىل  وبالن�صبة 
وهو  احلركة،  تلك  وقف  ميكنهم  ل  و"اأ�صبح  لها"،  ال�صيناريو  و�صعوا 
الوقت  بع�س  �صي�صتغرق  الأم��ر  اأن  ليونغ  للغاية".واأ�صاف  مقلق  اأم��ر 
لإيجاد حل للم�صكلة، واأعرب عن رغبته يف اإنهاء �صلمي وهادف لذلك. 
وقال اإنه يتحمل م�صوؤولية تطبيق عملية القرتاع العام يف هونغ كونغ 
يف 2017 وفًقا للقانون الأ�صا�صي، و�صيعمل جتاه حتقيق ذلك الهدف.

اإىل حركة  ان�صموا  املحتجني، ومعظمهم من الطاب،  اآلف  اأن  يذكر 
الذي  الإطار  اإزاء  �صخطهم  عن  كونغ" للتعبر  هونغ  و�صط  "احتلوا 
ال�صيني  ال�صعب  ل��ن��واب  ال��ق��وم��ي  للمجل�س  ال��دائ��م��ة  اللجنة  و�صعته 
اقرتاع  عرب  للمنطقة  املقبل  الزعيم  لنتخاب  اأيلول/�صبتمرب   28 يف 
اأو  اثنني  ب��ني  م��ن  ولكن  املبا�صر،  احل��ر  بالنتخاب  �صمحت  حيث  ع��ام، 
املحتجون  اعتربه  مما  بكني،  تعينها  جلنة  تختارهم  مر�صحني  ثاثة 

زائفة". "دميقراطية 

حاكم هونغ كونغ يتهم قوى 
خارجية بالتحريض على التظاهر

عربية ودولية

تأثيراألنترنت 
في حياتنا؟

كانت يف البداية جمرد اأداة لنقل البيانات الرقمية من جهاز كمبيوتر 
بحجم غرفة كبرة اىل جهاز اآخر بنف�س احلجم تقريباً، ولكن حتّول 
ب�صرعة اىل و�صيلة فعالة للتعبر الذاتي باأ�صكال متنوعة. وهي تبدو 
غر مادية ولكنها تتطور باأ�صتمرار وتزداد تعقيدا من يوم اىل اآخر. 
وحتمل الفوائد وال�صرور معا، وبداأنا الآن ندرك مدى تاأثرها على 

عاملنا.
فى كل حلظة مئات املايني من الب�صر يخلقون ويتبادلون ويح�صلون 
على كميات هائلة من املعلومات يف ف�صاء حر ل حتده يف الواقع اي 
للقوانني  ال�صبكة  اخ�صاع  يتعذر  ل��ذا  �صيا�صية،  او  جغرافية  ح��دود 
للتعبر  اأو تلك. وبف�صل المكانات اجلديدة  الدولة  الوطنية لهذه 
الأفرتا�صي  امل�صهد  ن�صاأ  الهائل  املعلوماتي  والتدفق  الراأي  احلر عن 

املعقد املعروف لنا.
متعن ايها القاريء كم موقعا الكرتونيا زرت؟ وكم ر�صالة الكرتونية 
واملقالت  والتقارير  والق�ص�س  الخبار  من  وك��م  تلقيت؟  اأو  اأر�صلت 
قراأت؟ وكم من احلقائق اجلديدة عرفت؟ وكم من عاقات جديدة 
اأن�صاأت؟ وكم من الأحام ولدت هنا وحتققت؟ كل ذلك بف�صل هذه 

املن�صة ال�صاملة.
كان   : م��ن حقبة ظامية  ن��وع  نعي�س يف  كنا  الإن��رتن��ت،  قبل ظهور 
اأو  التلفزيون  او  الراديو  الأخبار من  ل�صماع  ننتظر طويا  اأن  علينا 
اإىل متجر  التايل. ون�صطر للذهاب  اليوم  نقراأ عنها يف ال�صحف يف 
األبومات جديدة حتتوي على الأغاين  للت�صجيات املو�صيقية ل�صراء 

واملو�صيقى التي نحبها. 
اقتحمت �صبكة الأنرتنيت حياتنا وغرت كل �صيىء فيها، نحن نعرف 
اليوم كل ما يحدث يف العامل حلظة بلحظة، نعرف عن الزلزل قبل 
اأن ت�صل الينا، ن�صتطيع ان نغر باأنف�صنا اأي مقال ، ميكننا ان نطلع 
على الأخبار اأول باأول وعلى  الآراء املختلفة والتعليق عليها. ميكننا 
العامل  ان��ح��اء  �صتى  يف  ال��ق��راء  عليها  ليطلع  ب�صرعة  مقالتنا  ن�صر 
ن�صاء. كل ذلك بب�صع  والر�صائل وال�صور مع من  املعلومات  ونتبادل 

نقرات املاو�س.
الإنرتنت غرت ثقافتنا، فنحن اليوم نح�صل على الفور على اجابات 
لأي �صوؤال يخطر ببالنا. ميكنننا ان نوجه الأ�صئلة حتى اىل الروؤ�صاء 

والزعماء وقد نتلقي منهم الأجابات احياناً. 
ويف الوقت ذات��ه، ف��اأن ع��دم وج��ود اأي ن��وع من التوجيه املركزي على 
ن�صر  والأره��اب��ي��ني  واملتطرفني  للعن�صريني  الفر�س  اأت���اح  ال�صبكة، 

�صموم الكراهية والعنف يف العامل على نحو غر م�صبوق.
من  جم��ال  كل  عن  ت�صوراتنا  تتغر  �صوف  الف�صاء  ه��ذا  تو�صع  وم��ع 
املفاهيم  اىل  اليومية  التفا�صيل  من   - الأن�صانية  احل��ي��اة   جم��الت 
وحتى  الآخ���ري���ن،  م��ع  وال��ع��اق��ات  بال�صخ�صية،  املتعلقة  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 
�صامتنا ال�صخ�صية. وحتت ال�صغط ال�صديد للتكنولوجيا اجلديدة 
 : ال��ب�����ص��ر  ب��ني  الت�����ص��ال  ط��ري��ق  ع��ل��ى  التقليدية  احل���واج���ز  �صتنهار 
امل�صافات ، اللغات ، حمدودية فر�س احل�صول على املعلومات – ويبداأ 
�صعود موجة جديدة من البداع وتنمية الطاقات الب�صرية الكامنة . 
وقد ادى التو�صع الهائل ل�صبكة الإنرتنت اإىل �صل�صلة من التحولت 
الجتماعية والثقافية و ال�صيا�صية الأكرث اثارة  للده�صة يف التاريخ .

إيران تطالب تركيا بعدم التدخل بشؤون دول الجوار
العراقية / متابعة 

طالبت اإيران تركيا بعدم التدخل يف �صوؤون دول اجلوار، وبالبحث عن حلٍّ 
�صيا�صي لاأزمة ال�صورية التي ا�صتمرت اأكرث من ثاث �صنوات ون�صف �صنة.

امل��ر���ص��د الأع��ل��ى  اأك���رب ولي��ت��ي، م�صت�صار  ان��ب��اء �صحفية  ع��ن ع��ل��ي  ون��ق��ل��ت 
اإن باده تطالب جميع دول  الدولية، قوله  لل�صوؤون  الإيرانية  للجمهورية 
لدول  الداخلية  ال�صوؤون  يف  التدخل  بتجنب  تركيا-  بينها  -وم��ن  املنطقة 
اجلوار. واأ�صاف وليتي اأثناء لقائه مبعوث الأمم املتحدة اإىل �صوريا �صتيفان 
دي مي�صتورا -الذي يزور طهران- اأن ما يجري يف �صوريا 'عجيب ول مثيل 
�صيا�صيا  اأن يكون  ال�صورية يجب  الأزم��ة  اأن حل  التاريخ'، و�صدد على  له يف 

ولي�س ع�صكريا.
واعترب اأن احلل يف �صوريا يتمثل يف احلوار والتفاو�س، معربا عن اأمله يف اأن 
يكون اأداء دي مي�صتورا وفريقه يف الأزمة ال�صورية 'موفقا اأكرث من �صابقيه'.
باملنطقة  ي�صر  ال�صورية  الأزم��ة  ا�صتمرار  اإن  مي�صتورا  دي  قال  جانبه،  من 
اإيرانية ت�صاعد على حل  كلها، معربا عن اأمله يف احل�صول على مقرتحات 

تلك الأزمة.
اإيجاد حل �صيا�صي ي�صمل  اإىل الإ�صراع يف  ويف وقت �صابق، دعا دي مي�صتورا 
جميع الأطراف يف �صوريا، معتربا اأن ذلك هو 'اأف�صل �صبيل' ملواجهة تنظيم 
الدولة الإ�صامية، الذي ي�صن عليه حتالف دويل غارات يف �صوريا والعراق 

منذ اأ�صابيع.
ودولية  اإقليمية  وعوا�صم  ومو�صكو  طهران  �صيزور  اإن��ه  مي�صتورا  دي  وق��ال 

اأخرى يف اإطار اجلهود التي يبذلها لإيجاد حل لاأزمة ال�صورية

احتجاج أمام سفارة مصر في لندن ضد قمع الطلبة



العراقية - بغداد

ابعاد  ا���س��ب��اب  يف  �سيحقق  االحت���اد  ان  ال��ك��رة  احت���اد  يف  م�سدر  ك�سف 
كوريا  مع  مباراته  قبل  ال�سباب  منتخب  عن  ك��رمي  �سريكو  الالعب  

ال�سمالية.
امل��درب  ان  الكرة هي  التي و�سلت اىل احت��اد  االن��ب��اء  ان  امل�سدر  وق��ال 
اجللو�س  على  ت��ذم��ره  ب�سبب  ك��رمي  �سريكو  ا�ستبعد  حميد  رح��ي��م 

البدالء وللوقوف على حقيقة االم��ر فان االحت��اد �سيحقق  على دكه 
يف ا�سباب ابعاد  �سريكو عن منتخب ال�سباب قبل مباراته مع كوريا 

ال�سماليةالتي خ�سرها بهدفني لهدف.
امل��درب هو �ساحب  املوهوبني لكن  ان �سريكو من الالعبني  وا�ساف: 
الراأي االأول واالأخري يف عملية اإ�سراكه والبد من معرفة احلقيقة من 
خالل التحقيق الذي يعتزم االحتاد اإجراوؤه مع املدرب والالعب واتخاذ 

القرار املنا�سب.

العراقية - بغداد
  

افتتحت البعثة العراقية مش��اركتها بدورة االلعاب االس��يوية لذوي االعاقة التي انطلقت امس منافس��اتها 
بمدينة انجون الكورية بحصد سبعة اوسمة ملونة اثنين منها ذهب ومثلهما فضة وثالث برونزيات.

وتألق العبو العاب القوى وكانت لهم حصة االس��د في حصاد االوس��مة فيما تعد خس��ارة منتخب الطائرة من 
وضع الجلوس هي االكثر تأثيرا بعد ان فقدوا فرصة التأهل الى بارالمبياد رودي جانيرو.

وتوزعت االوس��مة على اتحاد العاب القوى خمس��ة اوس��مة اثنين منها ذهب وفضية وثالث برونزيات فيما 
حصد االثقال فضية بينما احرز المبارز عمار هادي الفضية ايضا.

اثن����ى رئي�����س البعثة العراقية الدكتور احم����د العاين على نتائج 
البعثة يف اليوم االول وقال: ان النتائج يف اليوم االول تب�سر بخري 
وتوؤك����د االنطالقة القوي����ة للمنتخبات العراقي����ة حيث ح�سدنا 
�سبع����ة او�سم����ة ملون����ة ذهبيت����ان وف�سيت����ان وث����الث برونزي����ات. 
وا�س����ار اىل ان احل�س����اد �سي����زداد يف االي����ام املقبل����ة حي����ث نع����ول 
����ى �سباق����ات الي����وم فنتوق����ع ان يكون هناك عدد م����ن االو�سمة  عل
خ�سو�سا ملنتخبي العاب القوى الذي ابدع باليوم االول وكذلك 
لفري����ق االثقال الذي كان له ن�سيب من التتويج. وبني ان عزف 
الن�سي����د الوطن����ي مرت����ني يف الي����وم االول يع����د اجن����از حقيق����ي 
يج����ب ان نتوق����ف عن����ده كما ان العل����م العراقي رف����ع مبناف�سات 
اال�سي����اد �سب����ع مرات وم����ع كل و�سام يح�سده ابط����ال الباراملبية. 
واو�س����ح بان التخطيط للم�سارك����ة كان جيد وبالتايل نتامل ان 
جنن����ي ثم����اره يف االيام املقبلة من ال����دورة. وافتتح وفد منتخبنا 
اللعاب القوى م�ساركته يف دورة االلعاب اال�سيوية لذوي االعاقة 

م�ساركت����ه باحراز و�سامني ذهبيني وثالث برونزيات يف اوىل ايام 
ال����دورة. حي����ث ح�سد ول����دان ن����زار اوىل الذهبي����ات بفعالية دفع 
الثق����ل حيث بلغت حماولت����ه 11،67م ليح����رز الو�سام الذهبي 
بينم����ا اح����رز العب منتخبن����ا االخر كوف����ان ح�س����ن برونزية ذات 
ال�سب����اق مبحاولته البالغ����ة 11،11م .فيما كانت الف�سية من 

ن�سيب الالعب االيراين مبحاولة بلغت 11،36م.
كم����ا احرز الع����ب منتخبن����ا اللعاب الق����وى عبا�س ح����امت ذهبية 
�سب����اق 400م بزمن قدره 54ثا فيم����ا جاء العداء الكوري ثانيا 
بزم����ن 56 ث����ا وال�سين����ي ثالث����ا بزم����ن 57 ث����ا ، وح�س����د فري����ق 
الع����اب الق����وى اي�سا برونزي����ة 400م لفئة اخ����رى عرب الالعب 
����ي جب����ار بزمن قدره 59 ثا فيما كان����ت الذهبية من ن�سيب  عل
الالعب ال�سيني بزمن 54ثا والف�سية للكوري اجلنوبي بزمن 
58 ثا، فيما ح�سد رامي القر�س عدنان علي برونزية اخرى 
اللع����اب القوى بع����د رمية بلغت 19،49م بينم����ا كانت الذهبية 

21،50م  بلغ����ت  مب�ساف����ة  االي����راين  الالع����ب  م�سلح����ة  م����ن 
والف�سية لالعب الهندي مب�سافة بلغت 9،79 م برغم انه اقل 
م�ساف����ة م����ن العبن����ا عدن����ان يلعب بفئ����ة 53 والالع����ب الهندي 
يلعب لفئة ا�سابته ابلغ وب�سبب دمج ال�سباقات ذهبت الف�سية 

لالعب الهندي.
وافتت����ح فري����ق االثق����ال �سباقات����ه باح����راز و�سام����ا ف�سي����ا ب����وزن 
49 كغ����م ع����رب الرباع م�سطف����ى �سلمان بعد مناف�سة �سر�سة 
م����ع الالع����ب الفيتنامي حي����ث اكتفى العبن����ا م�سطفى �سلمان 
بالف�سي����ة بعد حماول����ة بلغت 172كغم بينم����ا رفع الفيتنامي 
159كغم  178كغ����م وج����اء الرباع الهندي ثالث����ا برفعة بلغت 
ليح�س����د الربونزي����ة . فيم����ا اخفق����ت الالعب����ة بان عب����د الكرمي 
م����ن دخ����ول ج����دول االو�سمة ب����وزن 45كغم بع����د ان توقفت عند 
املحاول����ة 60 كغ����م لتق����ف باملرك����ز الراب����ع بينما كان����ت الذهبية 
م����ن ن�سي����ب الالعبة ال�سينية والتي رفع����ت 98كغم والف�سية 
لالعب����ة الفيتنامية 67 كغم وكان الربونز من ن�سيب الالعبة 

اليابانية 62كغم .
وق����ال م����درب املنتخ����ب الوطني انرتاني����ك ديكري�����س ان املناف�سة 
كان����ت �سر�سة بني م�سطف����ى والالعب الفيتنام����ي ونتيجته مل 
تكن �سيئة على العك�س ف�سية م�ستحقة ويعد اجناز طيب له .
ام����ا الالعب����ة ب����ان عب����د الك����رمي فق����د تفاجئن����ا بتق����دم م�ستوى 
الالعب����ات ال�سينية متوقعة لكن الفيتنامية واليابانية حققن 
تط����ور ملح����وظ كن����ا ناأمل ان تك����ون بان من ب����ني املتوجات اال ان 
احلظ مل يحالفنا ومل حتقق بان رقمها ال�سخ�سي فلم تتمكن 
من التتويج. ولدينا حظوظ كبرية مل�ساعفة االجناز اليوم عرب 
الرباع����ني ح�سني علي ل����وزن 54كغم وح�سن كرم بوزن 59كغم 
والالعب����ة زهراء كاظم بوزن 50كغم . ومتكن املبارز عمار هادي 

����ي بعد ان جت����اوز جمموعت����ه املوؤلفة  م����ن ح�س����د الو�س����ام الف�س
التايلن����دي واملالي����زي والهن����دي بع����د اداء مت����زن وثاب����ت لينتق����ل 
اىل دور 16 فه����زم الع����ب هون����غ كونغ بنتيج����ة 15 – 5 ويف دور 
الثماني����ة تغلب على الالعب الك����وري بنتيجة 15 – 6 ليدخل 
املرب����ع بجدارة قبل ان يه����زم الياباين بنتيجة 15 11- ويتاهل 
اىل املب����اراة النهائي����ة الت����ي خ�سره����ا مل�سلحة الالع����ب ال�سيني 

بنتيجة 8 – 15 نقطة.
ويلع����ب منتخبن����ا يف املجموع����ة االوىل والت����ي ت�س����م اىل جانب����ه 
فري����ق اي����ران وكوري����ا ومنغولي����ا حي����ث �سيالع����ب الي����وم املنتخب 
املنغ����ول م����ن اج����ل فر�س����ة ك�س����ب بطاق����ة التاه����ل اىل دور رب����ع 
النهائ����ي. وق����ال م����درب الفري����ق �سف����اء فخ����ري اخل�س����ارة ام����ام 
الفري����ق االي����راين واردة كون����ه بطل الع����امل بكرة اله����دف وميلك 
فري����ق ممي����ز جدا وهو موؤه����ل بقوة للذه����ب وان اخل�سارة جاءت 
�سمن توقعاتنا لكننا نعول على مبارياتنا االخرى يف املجموعة 
. وب����ني مباراة اليوم �سد منتخب منغوليا لي�س بال�سعبة وهي 
فر�س����ة للتعوي�����س وب�سراحة همن����ا لي�ست هذه املب����اراة بل اننا 
نفك����ر يف مباراة الغد امام البلد امل�سيف النها �ستح�سم �ساحب 
بطاقة التاهل الثانية لذا �سرنكز بقوة على املباراتني املتبقيتني 
����ي اىل البطولة  م����ن اج����ل التاأهل. ودخل منتخ����ب التن�س االر�س
دون حاف����ز معن����وي فاهت����ز بخ�س����ارة اوىل لالع����ب ح�سني حامد 
الذي كان يعول عليه دخول جدول االو�سمة فخ�سر مبجمعتني 
ام����ام الالع����ب التايلن����دي االوىل برغم تقدم����ه بالنتيجة باربعة 
نق����اط اال ان����ه خ�ساره����ا باالخ����ري بنتيج����ة 5 – 7 فيما عجز يف 

املجموعة الثانية عن حتقيق ولو نقطة واحدة فانهزم 0-6 .
فيم����ا خ�س����رت الالعب����ة زين����ب كاظم ه����ي االخرى ام����ام الالعبة 

املاليزية بنتيجة �سوطني االول انتهى 4 – 6 والثاين 3-6 .

� 16 بع����د تغلبه على  فيم����ا تاأه����ل الالعب ن�س����ر مهدي لدور ال
 4  6- انته����ت  االوىل  رد  دون  مبجموعت����ني  املالي����زي  الالع����ب 
والثاني����ة -6 5 . و�سيلع����ب غ����دا ن�س����ر مه����دي �س����د الالع����ب 
�سيخو�����س  النهائ����ي فيم����ا  رب����ع  بل����وغ  اج����ل  م����ن  ����ي  االندوني�س
اي�س����ا مبعي����ة زميل����ه ح�سني حامد الي����وم �سب����اق الزوجي. وقال 
����ي حممود �سي����د ان النتائج  م����درب منتخ����ب التن�����س االر�سي عل
غ����ري مر�سي����ة حيث كنا نع����ول على ح�سني حام����د خلطف احد 
االو�سم����ة اال ان����ه مل يك����ن بيوم����ه وان�سح����ب اىل طريق����ة لع����ب 
اخل�س����م ومل يجاري����ه برغم تقدمه بالنتيجة حيث عجز عن رد 
ار�س����االت الالعب التايلندي ومل يج����د حل لت�سديداته بطريقة 
)�سال�س( برغم توجيهاتي له بان يلعب بطريقته دون االجنرار 
للخ�سم. وبني ان ن�سر مهدي ميتلك فر�سة جيدة وهو العب 
����ى التوجيهات نتمنى ان يركز يف املباراة املقبلة  مواظ����ب يركز عل
ل�سم����ان و�سول����ه اىل رب����ع النهائ����ي. وا�سار اىل ان خ�س����ارة زينب 
كان����ت مفاج����اأة لنا برغم ق����وة الالعب����ة املاليزية لك����ن مامتتلكه 
زين����ب كان ي�سعن����ا خلان����ة التاف����وؤل الجتي����از ال����دور االول اال ان 
امل����ربر الوحي����د خل�سارتها قل����ة خربتها كونها ت�س����ارك الول مرة 

من خالل هذه الدور.
كما تاأهل ثنائي الرماية اىل باراملبياد رودي جانريو التي �ستقام 
يف الربازي����ل عل����م 2016 بع����د ان حققا الرق����م التاأهيلي برغم 
ع����دم مناف�ستهما على ج����دول االو�سمة حيث حلت الرامية فرح 
عبد الكرمي باملركز ال�ساد�س بعد ان جمعت 393 نقطة بينما 
����ي 374 نقطة وجاء زميله����ا حممود جبار  يبل����غ الرقم التاهيل
ب����ذات املركز بع����د ان جمع 567 نقطة والرق����م التاهيلي 363 

نقطة.

مايكتبه الزمالء مرحب�������ًا

نعي������م حاج�������م

naem_hagm@yahoo.com
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و�سعت اال�سرة الريا�سية يف العراق من 
اوملبية  كرة وجلنة  واحت��اد  �سباب  وزارة 
ا���س��ت�����س��اف��ة ال���ب���الد ل��ب��ط��ول��ة اخل��ل��ي��ج 
ك��اول��وي��ة للعمل نحو رف��ع احل��ظ��ر عن 
امل���الع���ب ال��ع��راق��ي��ة ، خ��ا���س��ة ب��ع��د ان 
ت��ال���س��ت اجل���ه���ود خل��ل��ي��ج��ي 22 ال��ت��ي 
 21 قبلها  وم��ن  ال�سعودية  اىل  ذه��ب��ت 
بعدها  وم���ن  ال��ب��ح��ري��ن  نظمتها  ال��ت��ي 
خليجي 23 التي رمبا ح�سم امرها اىل 

الكويت.
محمد حمدي

اب��ت��ل��ى  ا���س��م��اء  اأُ����س���ري اىل  ان  اري����د   ال 
ري���ا����س���ي���وه���ا ب����امل����وت امل���ب���ك���ر ، ول��ك��ن��ي 
���س��ا���س��ت��ع��ر���س اك����ر م���ن م���ث���ال مل��ع��ان��اة 
ن�ساء اولئك الريا�سيني الذين ت�سرفوا 
ب��ح��م��ل ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ال���ع���رب وال���ع���راق 
يف اح������دى ال���ري���ا����س���ات ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د 
ت��ن��اول  ال��ق��وة وال��ع�����س��الت ب�سبب  ع��ل��ى 
امل��ن�����س��ط��ات ال��رخ��ي�����س��ة ال��ت��ي ل��ه��ا اك��ر 
وتت�سبب  اخلاليا  يف  جانبي  تاأثري  من 
والكبد،  والكليتني  القلب  ام��را���س  يف 
وتظهر اعرا�س كل ذلك بعد وقت من 

التعاطي.
سمير الشكرجي

نقل  مل  ان   ، ال���ف���ائ���زة  ال���ف���رق  اغ���ل���ب 
نقطة  اىل  ت��ط��م��ح  ال��ت��ي  او   ، جميعها 
من املباراة ، يكر �سقوط العبيها على 
االر������س ب�����س��ب��ب او ب���دون���ه ل��ق��ت��ل وق��ت 
امل���ب���اراة وام��ت�����س��ا���س ح��م��ا���س ال��ف��ري��ق 
الفائز او املناف�س وال نعلم حقيقة االمر 

حقا.
علي سلمان غالي

اردن������اه������ا ف����رح����ة ن���ل���م���ل���م ب���ه���ا ب��ع�����س 
االم��ل  خيبات  �سببتها  التي  جراحاتنا 
االخ������رية ل��ل��ك��رة ال���ع���راق���ي���ة، اردن���اه���ا 
���س��رخ��ة ن��ط��رد ب��ه��ا ك��واب��ي�����س ال��ت�����س��اوؤم 
اجل��اث��م��ة ع��ل��ى ���س��در ال��ك��رة ال��ع��راق��ي��ة 
ل�سان  على  ب�سارة  متنيناها  وع�ساقها، 

اربيل.
صالح حسن

في مستهل المشاركة االسيوية في انشون

7 أوسمة متنوعة تطرز صدور العبي البارالمبية

العراقية - متابعة

اك���د الع���ب ال���ق���وة اجل���وي���ة ح��م��ادي 
اح���م���د ان امل�������درب ه����و م����ن ي��ح��دد 
ت���واج���ده م��ع امل��ن��ت��خ��ب ول��ي�����س ه��و . 
وق���ال ح��م��ادي يف: ان امل���درب حكيم 
���س��اك��ر ه��و م��ن ي��ح��دد ت��واج��دي مع 
امل��ن��ت��خ��ب ول��ي�����س ان���ا ك��ون��ه �ساحب 
عملية  يف  واالخ�����ري  االول  ال���ق���رار 
لتمثيل  املوؤهلني  الالعبني  ت�سمية 

املنتخب يف البطوالت املقبلة.
اك��ون منزعجا يف حال  وا�ساف: لن 
النهائية  القائمة  عن  ابعادي  مت  ان 
املقبلة  البطوالت  يف  �ست�سارك  التي 
ل��ك��ن��ي يف ال���وق���ت ذات�����ه ���س��اب��ذل كل 
الت�سكيلة  يف  ل��ل��ت��واج��د  ب��و���س��ع��ي  م��ا 

الوطنية.

حمادي احمد
المدرب هو من يحدد تواجدي مع المنتخب وليس انا

اتحاد الكرة يحقق في أسباب إبعاد شيركو كريم سعد قيس وازمة القيثارة

اأ�سبحت مثل كرة الثلج وراح��ت تكرب يوم بعد  ن��ادي ال�سرطة  اأزم��ة 
والريا�سة  ال�سباب  ك��وزارت��ي  مهمة  ج��ه��ات  ت��دخ��ل  وا�ستدعت  اأخ���ر 
العامة  الهيئة  االدارة احلالية �سد  بجانب  وقفتا  اللتان  والداخلية 
االأط���راف ال متثل �سيء بجانب ما قاله  ه��ذه  ولكن ت�سريحات كل 
اأحد الرموز املهمة يف تاريخ النادي االأخ�سر وهو الكابنت �سعد قي�س 
الذي خرج من �سمته واأدىل بدلوه بخ�سو�س هذا امللف ال�سائك عرب 
لقاء اأجراه معه الزميل علي نوري ون�سر يف جريدة ) اأ�سبوع البطل 
(. وعندما يتحدث �سعد قي�س فعلى اجلميع اال�ستماع ملا يقوله الأنه 
بكل تاأكيد ال يريد �سوى م�سلحة النادي اأواًل واأخرياً. عندما ي�سف 
والتعامل  واالج��ح��اف  "غنب   � بال الريا�سيني  نقل  ق��رار  قي�س  �سعد 
الغري ريا�سي" فعلى اجلميع النزول من �سهوة عنادهم ومراجعة 
"ان ما حدث هو  الواحد  �سعد قي�س باحلرف  يقول  القرار. عندما 
دليل على عدم احرتافيه اإدارة تدعي اأمور معينه وال تت�سف ابدا بها 
بل هي بعيده كل البعد عن امل�سداقية والتعامل بفكر وعقل متزن" 
فهنا على االدارة مراجعة ح�ساباتها جيداً. عندما يعزو �سعد قي�س 
ال�سرطة  اإدارة  اأع�ساء  اغلب  منه  يعاين  الذي  "النق�س  اىل  ال�سبب 
من النجوم واأ�سماء النجوم الن اغلب بل جميع اإدارة نادي ال�سرطة 
ال متلك ذلك التاريخ الريا�سي الكبري واملعروف وان وجود االأ�سماء 
الكبرية واملعروفة والتي لها تاريخ كبري وحمبة كبرية من اجلمهور 
ت�سابه  يعني  ال�سرطة" فهذا  ن��ادي  الإدارة  قلق  م�سدر  باالأ�سل  هم 
كبري بني ما يقوله وما ذكره اأغلب االأبطال الذين تلظوا بنار القرار. 
مع  تواجده  رافقت  التي  اخلفايا  بع�س  قي�س  �سعد  يك�سف  عندما 
الفريق يف الدوحة قبل عدة اأ�سهر ويقول: "�ساهدت باأم عيني اأمورا 
واالإدارة  الالعبني  بني  كثريه  فجوات  وهناك  الفريق  داخ��ل  غريبه 
ه��وؤالء  وتاأثري  منهم  الالعبني  وامتعا�س  ب���االإدارة  االأ�سماء  وبع�س 
على القرار الريا�سي واالإداري بالفريق وتاأثريه على بع�س الالعبني 
الذين ي�سعرون بالظلم والغنب وكذلك افتقاد االإدارة للوعي الثقايف 
الكالم �سعي جاد  بالتعامل مع االخرين" ي�ستوجب هذا  االح��رتايف 
�سعد  ي�سكو  عندما  ات�ساعها.  قبل  الفجوات  لتقلي�س  االدارة  من 
لغر�س  ال��ن��ادي  ادارة  م��ن  ك��ت��اب  ع��ل��ى  ح�سوله  ع���دم  مب����رارة  قي�س 
مرات  عدة  بنيان  باأياد  "ات�سلت  ويقول  تدريبية  دورة  يف  اال�سرتاك 
وكتبت له ر�سائل ن�سية الأكر من مرة ومل اح�سل على الرد" فان 
هذا يدعونا لعاتبة ال�سيد رئي�س النادي النه من املعيب جتاهل جنم 

مثل قي�س بهذا ال�سكل.

العراقية - سيف سالم
العراقية ومنجما  االندية  اه��م  ال���زوراء من  ن��ادي 
ل��الع��ب��ني ال��ك��ب��ار ال��ذي��ن ت���الأل���وؤا يف ���س��م��اء ال��ك��رة 
املنتخبات  رف��د  ول��ط��امل��ا  فيها  واب��دع��وا  ال��ع��راق��ي��ة 
وم��اي��زال  وامل��ب��دع��ني  الكبار  بالالعبني  العراقية 
اجلديدة  للمواهب  خ�سبه  ار���س��ا  ال���زوراء  ملعب 
ح��ي��ث ي��ع��ت��رب م���ن اف�����س��ل االن���دي���ة ال��ت��ي تعتني 
ب��ال�����س��غ��ار ح��ت��ى ت��ه��ي��ئ��ه��م وف����ق خ��ط��ة م��در���س��ة 

ليكونوا جنوما مل�ستقبل الكرة العراقية
وق��د عرف   1937 ع��ام  ال����زوراء يف  ن���ادي  تاأ�س�س 
وتاريخ  تبداأ عراقة  هنا  ال�سكك ومن  نادي  با�سم 
النادي االأبي�س حيث بدايات ملوك الكرة العراقية 
مع االأجن��ازات والبطوالت الكبرية والكثرية حيث 
يعتربامللك االأبي�س الزورائي الفريق االأكر فوزا 
دوري  ب��ط��ول��ة   12 و  ك��اأ���س  14بطولة  ب��الأل��ق��اب 
والفريق  االأخ���رى  ال��دول��ي��ة  للبطوالت  بالأ�سافة 

االأكر جماهريا يف العراق وبال منازع…
وا�ستطاع ن��ادي ال��زوراء من اح��راز بطولة ال��دوري 
قيا�سيا  يعترب  ال��رق��م  وه���ذا  م���ره   12 ال��ع��راق��ي 
 ،77  ،76 التالية  حيث احتفظ باللقب لالأعوام 

 2001 ،2000 ،99 ،96 ،95 ،94 ،91 ،79
ال���زوراء  جعلت  االل��ق��اب  وه��ذه   2011،  2006،
ال��ع��راق��ي��ة يف نيل  امل��رت��ب��ة االوىل ب��ني االن��دي��ة  يف 
ال��دوري  ببطولة  االحتفاظ  يف  الكبري  العدد  هذا 
وكذلك نال بطولة كا�س العراق 14 مرة ومل تاتي 
انت�سارت الزوراء على ال�سعيد املحلي اعتباطا بل 
القائمون على  جاءت وفق درا�سة علمية و�سعها 
كرة الزوراء يف اختيار املدرب الذي يح�سن اختيار 
ال���الع���ب ال����ذي ي��ط��ب��ق ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ي�سعها 

امل�سرفون على الفريق
ف�سال ان ال��زوراء احرز . – بطولة كا�س النخبة، 

م��رت��ني. -امل���رك���ز االأول ب��ب��ط��ول��ة ان��دي��ة ال��ت��ع��اون 
العربي عام 1989. -املركز الرابع يف دوري ابطال 
عام  الدولية  ال�سداقة  -كا�س   .1996 عام  اآ�سيا 
اآ�سيا  اأندية  يف  الثاين  االإمارات.املركز  يف   1999

ابطال الكوؤوو�س عام 2000.
القدم  ل��ك��رة  ملعب  اأه��م��ه��ا  من�ساآت  ال��ن��ادي  ل��دى 
بعد  ال��ع��راق��ي��ة  العا�سمة  يف  ال��ث��اين  امللعب  وه��و 
الدويل من ناحية �سعة مدرجاته  ال�سعب  ملعب 
واالن��دي��ة  الوطنية  ال��ف��رق  لن�ساطات  واحت�سانه 
املحلية. ويقع ملعب النادي يف منطقة العطيفية 
م��ت��ف��رج وق��اع��ة  ال���ف  وي��ت�����س��ع لع�سرين  ب��غ��داد  يف 
لفرق  اأخ��رى  ومرافق  اجلماعية،  لاللعاب  مغلقة 
ال����ن����ادي ك���اف���ة وغ�����رف ل�������الإدارة وق���اع���ة امل��الك��م��ة 
وملعب لكرة ال�سلة.. وهناك ملعب لفرق ال�سباب 
والنا�سئة واالأ�سبال. ومن الريا�سات االأخرى ففي 
لتخريج  مدر�سة  ال���زوراء  ن��ادي  فيعد  ال�سلة  ك��رة 
)ميني  ال�سلة  ك��رة  يف  املبدعة  ال�سغرية  امل��واه��ب 
با�سكت(. ويف املالكمة يعد مدر�سة كذلك يف هذه 
وكذا  موا�سم،  لعدة  والعرب  العراق  وبطل  اللعبة 
االمر يف تن�س الطاولة والفرو�سية واألعاب القوى 
كبري  باهتمام  الن�ساء  ريا�سة  وحت�سى  وغريها. 

االألعاب  البطالت يف  العديد من  ال��ن��ادي  واجن��ب 
النادي يف منطقة  الفرقية والفردية. يقع ملعب 
العطيفية يف بغداد ويت�سع لع�سرين الف متفرج، 
وهو ثاين اأكرب ملعب يف بغداد بعد ملعب ال�سعب 
الدويل، ولكنه حالياً يعاين من االإهمال ال�سديد 

حاله حال باقي املن�ساآت الريا�سية العراقية.
وهناك الكثري من عمالقة الكرة العراقية الذين 
�سحوا بزهرة �سبابهم من اجل ا�سعاد اجلماهري 
ال���ع���راق���ي���ة وب���اخل�������س���و����س م�����س��ج��ع��ي ال��������زوراء 

مبواهبهم امثال :
اأن��ور ج�سام وح��ازم ج�سام وف��الح ح�سن  االخ��وي��ن 
وث��ام��ر ي��و���س��ف وع��ل��ي ك��اظ��م وح�����س��اين ع��ل��وان و 
وع��ادل خ�سري  وابراهيم علي  ن��ادر  ابراهيم عبد 
وليث ح�سني ورا�سي �سني�سيل عبداالمري ناجي 
وحيدر  ه��ادي  وعلي  را�سي  واحمد  حمد  وعدنان 
وح�سام  وليث ح�سني  اجلبار  عبد  اأحمد  حممود 
وال��ي��وم  ك��اظ��م  واأح��م��د  وع���الء عبدال�ستار  ف���وزي 
يكمل م�سرية هوؤالء النجم احمد دعب�س ومروان 
الزهرة  ح�سني واحل��ار���س احمد علي وع��الء عبد 
وعماد حممد وه�سام حممد وحيدر عبد االمري 

وحيدر جبار.

الزوراء … مدرسة االجيال

اأن  زغ��ري،  ال��ك��رة كامل  اأك���َد ع�سو احت��اد  العراقية   - بغداد 
املباراة التجريبية للمنتخب الوطني املقرتحة اأمام منتخب 
م�سر مازالت غري موؤكدة، مبينا اأن االحتاد ينتظر رد اجلانب 
�سيء  اأي  اأن  اإىل  اأ�سار  فيما  امل��ب��اراة،  لتحديد موعد  امل�سري 
ر�سمي يخ�س مدة عمل االحتاد مل ي�سل من الفيفا. وقال 
الوطني  للمنتخب  املقرتحة  الودية  »امل��ب��اراة  اإن  زغ��ري  كامل 
�20 اإىل  امام نظريه امل�سري والتي حدد �سقفها للمدة بني ال

�30 من ت�سرين االول احلايل مازالت غري موؤكدة«، مبينا  ال
امل��ب��اراة  اق���رتاح  بعد  امل�سري  ن��ظ��ريه  رد  بانتظار  »االحت���اد  اأن 
»اأي  اأن  زغ��ري  اأك��د  �سلة  ذي  غ��ري  �سياق  ويف  ر�سمي«.  بطلب 
�سيء ر�سمي يخ�س حتديد مدة عمل احتاد الكرة والبت فيها 
بني �سنة واحدة او اأربع �سنوات مل ي�سل من االحتاد الدويل«، 
الفتا اإىل اأن »االحتاد لديه خماطبات مع نظريه الدويل ب�سان 

الق�سية لكنها مازالت قيد االنتظار ومل حت�سم بعد

أنحاد الكرة : مباراة مصر ما زالت غير مؤكدة
ال�سرطة  ف��ري��ق  م����درب  اأع����رب  العراقية   - بغداد 
الذي  الفوز  بعد  ر�ساه  عن  االثنني،  يو�سف،  حممد 
ال��ك��رة  ب����دوري  ال��ن��ج��ف  ع��ل��ى �سيفه  ال��ف��ري��ق  حققه 
بت�سكيل  امللعب  اأر���س  نزل  الفريق  اأن  موؤكدا  املمتاز، 
هجومي حل�سم املباراة مبكرا، فيما تعهد باالأف�سل 

يف مباريات الفريق املقبلة.

وقال حممد يو�سف   اإن "فريقه قدم اأداء مميزا اأمام 
�سيفه فريق النجف يف مباراتهما التي جاءت �سمن 
مناف�سات الدوري الكروي املمتاز"، معربا عن "ر�ساه 
اول  وه��ي  �سيما  ال��الع��ب��ون  ق��دم��ه  ال���ذي  االداء  على 

مباراة لهم يف الدوري".
اأر�س امللعب  "فريق ال�سرطة نزل  اأن  واأ�ساف يو�سف 
مهاجما بعد االعتماد على طريقة )1324(، لكن 

الت�سجيل،  الالعبني من  النجف منع  دف��اع  متا�سك 
الفريق  و�سجل  الثاين  ال�سوط  تغري يف  االأم��ر  ولكن 
العام  امل�ستوى  طيكون  ب��ان  متعهدا  الفوز"،  ه��ديف 

اف�سل بكثري يف املباريات املقبلة".
وك����ان ف��ري��ق ال�����س��رط��ة ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ���س��ي��ف��ه النجف 
و�سرغام  ح�سني  م��روان  �سجلهما  نظيفني  بهدفني 

ا�سماعيل.

مدرب الشرطة يعرب عن رضاه بالفوز على النجف ويتعهد باألفضل
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 منافس��ات بطولة كأس العرب للناش��ئين تحت 17 عاما لكرة القدم، 
الت��ي تس��تضيفها قطر عل��ى ملعبي قطر والوكرة بمش��اركة س��بعة 

منتخبات على مدى اسبوعين .
والتق���ى منتخب���ا موريتاني���ا وجيبوتي يف 
مباراة االفتت���اح  ام�س على ملعب الوكرة 
�سم���ن مناف�س���ات املجموع���ة االأوىل التي 

ت�سم اأي�سا منتخب قطر .
االأوىل  اجلول���ة  مباري���ات  وت�ستكم���ل 
مبارات���ان  تق���ام  حي���ث  الثالث���اء،  الي���وم 
االأوىل  يلتق���ي يف  الثاني���ة،  املجموع���ة  يف 
الع���راق مع ال�س���ودان، فيما جتمع الثانية 

بني ال�سعودية وفل�سطني .
يف  م�س���واره  القط���ري  املنتخ���ب  ويفتت���ح 
البطول���ة ي���وم اخلمي�س املقب���ل مبواجهة 
املنتخب املوريتاين �سمن اجلولة الثانية 

من املجموعة االأوىل.
وق���د اأنهي االحت���اد القطري لك���رة القدم 
البطول���ة  الإخ���راج  اال�ستع���دادات  كاف���ة 
الناحي���ة  حي���ث  م���ن  �س���ورة  اأف�س���ل  يف 

التنظيمية اأو الفنية.
اأكتم���ل  ق���د  امل�سارك���ة  املنتخب���ات  وكان���ت 
و�سوله���ا اإىل الدوح���ة وب���داأت تدريباته���ا 
باالحت���اد  التطوي���ر  اإدارة  مالع���ب  عل���ى 

القطري.
جمموعت���ني  اإىل  البطول���ة  تق�سي���م  ومت 
�سم���ت املجموع���ة االأوىل منتخب���ات قطر 
�سم���ت  بينم���ا  وجيبوت���ي،  وموريتاني���ا 
وال�سعودي���ة  الع���راق  منتخب���ات  الثاني���ة 

وال�سودان وفل�سطني .
وعق���د الي���وم االجتم���اع الفن���ي اخلا����س 

ريجن�س���ي،  وين���دام  فن���دق  يف  بالبطول���ة 
ال�سحفي���ة  املوؤمت���رات  انعق���دت  حي���ث 
الت���ي حت���دث خالله���ا مدرب���و املنتخب���ات 

والالعبون .
واأك���د علي جا�س���م املفتاح مدي���ر البطولة 
ومدي���ر اإدارة التطوير باالحتاد القطري 
اإقام���ة  ا�ستم���رار  اأهمي���ة  الق���دم  لك���رة 
البطول���ة العربي���ة لل�سب���اب مل���ا في���ه م���ن 
الفائ���دة الكبرية الت���ي �ستعود على جميع 
املنتخبات امل�سارك���ة من االحتكاك القوى 
والتع���ود عل���ى حتم���ل امل�سوؤولي���ة والدفاع 

عن األوان املنتخب يف �سن �سغري
 ، �سحف���ي  ت�سري���ح  يف   ، املفت���اح  ورح���ب 
بجمي���ع املنتخبات امل�سارك���ة ، ومتنى لهم 
تق���دمي اأف�سل ما لديهم خ���الل مباريات 
البطولة الت���ي جتمع بني االأ�سقاء العرب 

على اأر�س الدوحة .
و�سع���ت  املنظم���ة  اللجن���ة  اأن  واأو�س���ح 
خ���الل اجتماعاته���ا يف الف���رة االخ���رية 
الت�سور النهائ���ي لال�ست�سافة من جميع 
النواح���ي، م�س���ريا اإىل اأن اللجن���ة حددت 
مالع���ب التدري���ب للمنتخب���ات ال�سبع���ة، 
واأي�س���ا الفن���ادق الت���ي مت االتف���اق عليه���ا 
لتك���ون م���كان اإقام���ة املنتخب���ات واللجن���ة 

املنظمة واحلكام.
املنظم���ة  اللجن���ة  اأن  اإىل  املفت���اح  وا�س���ار 
املكون���ة من اأع�ساء االحت���اد العربي لكرة 

الق���دم، اأق���رت م�سارك���ة 23 العب���ا ل���كل 
منتخ���ب يف البطول���ة، الت���ي يتاأه���ل فيها 
اأول وثاين كل جمموعة اإىل الدور ن�سف 
النهائي الذي تقام مبارياته 30 اأكتوبر، 
ويلع���ب اخلا�س���ران على املرك���ز الثالث 2 
نوفم���ر، فيما يتاأه���ل الفائ���زان للمباراة 

النهائية التي تقام يف نف�س اليوم.
اإدارة التطوي���ر باالحت���اد  وك�س���ف مدي���ر 
ت�س���اوي  حال���ة  يف  اأن���ه  ع���ن  القط���ري 
منتخبني يف عدد النقاط يتم اللجوء اإىل 
ف���ارق االأه���داف اأوال، ث���م املنتخب االأكرث 

ت�سجيال يف مباريات املجموعة املعنية، ثم 
قاع���دة اللعب النظي���ف ، ويف حال ت�ساوي 
منتخب���ني يف كل ه���ذا يت���م اج���راء قرع���ة 
الختي���ار املنتخب املتاأه���ل، و�سيتم اللجوء 
ح���ال  يف  الرجي���ح  ركالت  اإىل  مبا�س���رة 
انته���اء مباري���ات ن�سف النهائ���ي والثالث 

والنهائي بالتعادل .
واأعل���ن مدي���ر البطول���ة ع���ن تخ�سي����س 
مب���اراة،  كل  يف  الع���ب  الأف�س���ل  جائ���زة 
الع���ب  الأف�س���ل  جائ���رة  اإىل  باالإ�ساف���ة 

واأف�سل حار�س يف البطولة .

نتائج مخيبة لآلمال
كل اسبوع

نافع خالد

frhnaem@yahoo.com
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منيعا  دف��اع��ا  ميونيخ  ب��اي��رن  ميلك 
الخراقه  فر�سة  هناك  كانت  واذا 
روم��ا  ق��ائ��د  ت��وت��ي  فران�سي�سكو  ف��ان 
االي����ط����ايل ه���و م���ن ي�����س��ت��ط��ي��ع ه��ذا 
مناف�سه  فريقه  ي�ست�سيف  عندما 
االمل������اين ب��امل��ج��م��وع��ة اخل��ام�����س��ة يف 
ال��ق��دم  ل��ك��رة  اوروب������ا  اب���ط���ال  دوري 

ملباراة اليوم .
وه����ز روم�����ا و���س��ي��ف ب��ط��ل ال�����دوري 
مناف�سيه يف  �سباك جميع  االيطايل 
و�سجل  امل��و���س��م  ه���ذا  م��ب��اري��ات  ت�سع 
خ���الل ه���ذه ال��ف��رة 20 ه��دف��ا من 
ال��ذي  ل��ت��وت��ي  اأه�����داف  بينها ث��الث��ة 

�سنع اأي�سا اأربعة اأهداف لزمالئه.
اأ�سابيع  منذ  ع��ام��ا   38 ت��وت��ي  وب��ل��غ 
اأم�سى معه  ال��ذي  23 له يف عامل االح��راف مع النادي  قليلة ويخو�س املو�سم 
م�����س��واره باأكمله وه��و م��ن ال��ع��وام��ل ال��ه��ام��ة يف نه�سة روم���ا حت��ت ق��ي��ادة امل��درب 

الفرن�سي رودي جار�سيا.
عند  اللعب  اي��ق��اع  �سبط  يف  ينجح  ي��زال  وال  املهاجمني  وراء  دورا  توتي  ويلعب 

امل�ساركة وي�ساهم بفعالية يف �سنع فر�س جلرفينيو وماتيا دي�سرو.
وكان جار�سيا ينوي يف البداية منح توتي راحة يف مباراة يوم ال�سبت املا�سي اأمام 

كييفو املتعرث لكنه قرر تغيري قراره يف اللحظات االأخرية.
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اع���رف ب��ري��ن��دان رودج����رز، 
امل�������دي�������ر ال�����ف�����ن�����ي ل���ف���ري���ق 
ل��ي��ف��رب��ول االإن��ك��ل��ي��زي ل��ك��رة 
ال����ق����دم، ب������اأّن ف���ري���ق ك��وي��ن��ز 
ي��ك��ن  ري����ن����ج����رز مل  ب���������ارك 
ي�ستحّق الهزمية يف مواجهة 
ف��ري��ق��ه خ���الل امل���ب���اراة التي 
يف   3-2 ليفربول  فيها  ف��از 
الدوري  الثامنة من  املرحلة 

االإنكليزي.
"كوينز  رودج���������رز:   وق�����ال   
ي��ك��ن  ري����ن����ج����رز مل  ب���������ارك 
بالتاأكيد،  الهزمية  ي�ستحّق 
حالفنا احلظ يف الفوز بهذه 
قلياًل يف  اأف�سل  كنا  امل��ب��اراة، 
كوينز  ولكن  الثاين  ال�سوط 
ب�������ارك ا����س���ت���ح���ّق ب��ال��ت��اأك��ي��د 
اخل��������روج ب�������س���يء م����ن ه���ذه 

املباراة".
االأّول  ال�سوط  "يف  واأ���س��اف: 
االإيقاع اجليد ومل  نقّدم  مل 
من����ّرر ال��ك��رة ج��ي��داً واف��ت��ق��د 
ول���ك���ن  ل���ل�������س���رع���ة،  االأداء 
األ��ن   وفيليب كوتينيو منحتنا دفعة فنية فبداأنا يف �سناعة فر�س  م�ساركة جو 

اأكرث، كنا حمظوظني على كّل حال".
كما  رينجرز،  ب��ارك  كوينز  من  خطريتني  لفر�ستني  والقائم  العار�سة  وت�سّدت 

ت�سّدى �سيمون مينوليه حار�س مرمى ليفربول الأكرث من فر�سة خطرية.
وكان ال�سيء الوحيد الذي ف�سل فيه كوينز بارك رينجرز يف ال�سوط االأّول هو هّز 
ال�سباك ودفع ثمن ذلك غالياً يف ال�سوط الثاين، خا�سة يف الوقت بدل ال�سائع 

للمباراة، حيث خ�سر اللقاء يف الوقت القاتل.

توتي
يتطلع الختراق الدفاع المنيع لبايرن ميونيخ

رودجرز
لقـــــد حالفنــــــا الحــــــــــظ

بمشاركة سبعة منتخبات 

انطالق منافسات بطولة كأس العرب تحت 17 سنة  في قطر
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اح��ت��ف��ل امل�������س���ري حم��م��د ال�����س��ورب��ج��ي 
لعبة  يف  ع��امل��ي��اً  االأول  امل��رك��ز  ب�����س��م��ان��ه 
ال�����س��ك��وا���س ب���اإح���رازه ب��ط��ول��ة ال��والي��ات 
مواطنه  على  ب��ف��وزه  املفتوحة  املتحدة 
)االأ�سواط   3-1 �سبانة  عمر  املخ�سرم 
11-8 و9-11 و3-11 و3-11( يف 

فيالدلفيا.
اإىل  ال�����س��ع��ود  ال�����س��ورب��ج��ي �سمن  وك���ان 
ال��ع��امل��ي  ال��ت�����س��ن��ي��ف  يف  االأول  امل����رك����ز 
لالعبي ال�سكوا�س الذي �سي�سدر ال�سهر 
املقبل، بعد فوزه يف الدور ن�سف النهائي 
على املت�سدر احلايل الفرن�سي غريغوار 

غولتييه )31 عاماً(.
وك�����ان ال���ري���ط���اين ن��ي��ك م��ات��ي��و )34 
ع���ام���اً( ال��وح��ي��د ال���ق���ادر ع��ل��ى ح��رم��ان 
الت�سنيف  قمة  اعتالء  من  ال�سوربجي 
ال���ع���امل���ي ل����و ق�����در ل����ه اإح���������راز ب��ط��ول��ة 
�سبانة  لكن  املفتوحة،  املتحدة  الواليات 
يف   3-1 النهائي  ن�سف  يف  عليه  تفوق 
العامل �سبع  مواجهة جمعت بني بطلي 
م��رات  و3  للم�سري  م���رات   4( م���رات 

للريطاين(.

الشوربجي بطل أميركا 
المفتوحة للسكواش

مل تكن اخل�سارة التي تعر�س اإليها منتخبنا الوطني لل�سباب اأمام 
اعتيادية  خ�سارة  اأ�سيا  ك��اأ���س  بطولة  يف  ال�سمالية  ك��وري��ا  منتخب 
كونها اأق�ست ليوث الرافدين الذين ظهروا وكاأنهم اإحدى الفرق 
ال�سعبية التي تزخر بها العا�سمة العراقية بغداد على الرغم من 
الدعم الكبري والوا�سع الذي قدمه االحتاد العراقي املركزي لكرة 
يف  خارجية  تدريبية  مع�سكرات  اإق��ام��ة  م��ن  �سابق  وق��ت  يف  ال��ق��دم 
اأم��ال  اأع�ساءه من العبني ومدربني خيبوا  ان  اإال  دول��ة  اأك��رث من 
التي  االأ���س��ي��وي��ة  البطولة  م��ن  ال��ع��راق��ي��ة بعد اخل���روج  اجل��م��اه��ري 

يت�سيد العراق �سجالتها كونه اأكرث الفرق التي حققت لقب 
اأخر  يف  العبونا  به  ظهر  ال��ذي  الهزيل  امل�ستوى  اإ�سافة  البطولة 
لواحد  بهدفني  الفريق  خ�سرها  وال��ت��ي  البطولة  يف  لهم  م��ب��اراة 
جاء يف الثواين االأخرية من اللقاء مل يغري من النتيجة يف �سيء ، 
ولعل الكثري من املتابعني لل�ساأن الكروي العراقي على علم ان كرة 
القدم فوز وخ�سارة وال ميكن ان يبت�سم لك احلظ يف كل منا�سبة 
اإال ان هذه االأمور ال تنطبق على فريقنا ال�سبابي الأنه ميتلك كم 
هائل من الالعبني املتميزين مع فرقهم يف الدوري املحلي املمتاز 
الالعبني  م��ن  اق��ل  لي�سوا  ب���دالء  ال��ف��ري��ق ميتلك الع��ب��ني  ان  كما 
االأ�سا�سيني يف امل�ستوى الفني ، ففي كل مرة تلقى الكرة يف مرمى 
االحتاد وتوجه االتهامات اإىل الكابينة االحتادية  بعدم وجود دعم 
حقيقي للمنتخبات التي ت�سارك يف بطوالت ر�سمية اإال ان هذه املرة 
ال ي�ستطيع احد من توجيه اللوم على احتاد الكرة كال�سابق بعد ان 
مت توفري جميع امل�ستلزمات ال�سرورية لنجاح مهمة رحيم حميد 
وت��اري��خ منتخب  �سمعة  احل��ف��اظ على  اأخ��ف��ق��وا يف  ال��ذي��ن  والعبيه 
ال�سباب العراقي الذي لقن جميع املنتخبات االأ�سيوية درو�س وعر 
يف هذه البطولة ولكنها يف ن�سخ ما�سية كانت فيها الفرق العراقية 
امللقاة على عاتقها وهنا على االحتاد  امل�سوؤولية  لل�سباب على قدر 
العراقي الكروي اأن يعيد النظر باأ�سماء املدربني والكوادر امل�ساعدة 
التي تعمل يف املنتخبات العراقية وان يكون العمل يف املرحلة املقبلة 
املحلي  ال���دوري  يف  امل��درب��ني  يحققها  التي  االجن���ازات  اأ�سا�س  على 
ال�سخ�سية واملح�سوبية الن  العالقات وامل�سالح  اأ�سا�س  ولي�س على 
التي تتم يف اخلفاء  العراق وكرته اكر من جميع ال�سفقات  ا�سم 
الن الكرة العراقية اأ�سبحت على املحك يف ظل االإخفاقات املتتالية 

التي تعر�ست اإليها يف االآونة االأخرية.

العراقية - متابعة
اعلن االحتاد الكويتي لكرة القدم ر�سميا عن 
�ستخو�س غمار خليجي  التي  االزرق  قائمة 
العبا،   26 �سمت  والتي  الريا�س،  يف   22
وف��ق��ا الخ��ت��ي��ارات امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ال��رازي��ل��ي 
بقائمته  االزرق  و���س��ي��غ��ادر  ف��ي��ريا.  ج��ورف��ان 
 24 يف  اب���وظ���ب���ي  م��ع�����س��ك��ر  اىل  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
اجل���اري، خلو�س ث��الث مباريات ودي��ة، مع 

وتون�س اىل جانب منتخب  ال�سمالية  كوريا 
ثالث مل يتم حتديده حتى االن.

عبدالعزيز  ت��واج��د  االزرق  قائمة  و���س��ه��دت 
رحلة  من  والعائد  القاد�سية  الع��ب  امل�سعان 
اح���راف اوروب��ي��ة، حيث ج��اء اخ��ت��ي��اره على 
ح�ساب زميله يف القاد�سية حمد امان، الذي 
عانى من كرثة اال�سابات يف الفرة االخرية.

املتمثلة  امل��ف��اج��اأت  بع�س  القائمة  و���س��ه��دت 
العربي  مهاجم  الر�سيدي  فهد  ا�ستبعاد  يف 

ال��ك��وي��ت، يف  وع��ب��دال��ه��ادي خمي�س م��ه��اج��م 
ح��ني اك��ت��ف��ى ف��ي��ريا ب��ت��واج��د ي��و���س��ف نا�سر 
م��ه��اج��م م��ك��اظ��م��ة وع��ل��ي ال��ك��ن��دري مهاجم 
ال��ك��وي��ت وك���ذل���ك ف��ي�����س��ل ال��ع��ن��زي مهاجم 
ال�����س��امل��ي��ة ال���ذي ق���دم م�����س��ت��وي��ات رائ��ع��ة ه��ذا 

املو�سم.
وفيما يلي اال�سماء املختارة يف قائمة االزرق 
النهائية خلليجي الريا�س:. نواف اخلالدي 
وع���ام���ر امل���ع���ت���وق وخ���ال���د اب���راه���ي���م و���س��ي��ف 

العامر وفهد  املطوع وط��الل  وب��در  احل�سان 
و�سليمان  امل�سعان  وعبدالعزيز  االن�����س��اري 
نايف  وط��الل  ال��ق��الف  وحميد  عبدالغفور 
وفهد  ال�سليمي  وعبدالعزيز  املق�سيد  وعلي 
ع���و����س وف���ه���د ال��ع��ن��زي وول���ي���د ع��ل��ي وع��ل��ي 
نا�سر  ويو�سف  ال�سريدة  و�سريدة  الكندري 
وف��ه��د ال��ه��اج��ري وف��ي�����س��ل ال��ع��ن��زي واح��م��د 
را����س���د وف��ي�����س��ل احل���رب���ي وح�����س��ني ف��ا���س��ل 

وم�ساعد ندا.

اعالن اسماء 26 العبا لقائمة الكويت في خليجي 22

العراقية - متابعة

بافليوت�سنكوفا  اأن��ا���س��ت��ازي��ا  ال��رو���س��ي��ة  ت��وج��ت 
بلقبها الثاين لعام 2014، بعد اأن و�سعت حدا 
ب��ال��ف��وز عليها  اإي��ري��ن��ا بيغو  مل��غ��ام��رة ال��روم��ان��ي��ة 
4-6 و7-5 و6-1، ، يف نهائي ال�سيدات لدورة 
مو�سكو الدولية بالتن�س والبالغ جوائزها 855 

األف دوالر للرجال و710 اآالف لل�سيدات.
اأن  عامليا   30 امل�سنفة  لبافليوت�سنكوفا  و�سبق 
فازت هذا املو�سم بلقب بطلة دورة باري�س، وقد 
رف��ع  م��ن  م��و���س��ك��و  يف  االأول  بتتويجها  مت��ك��ن��ت 
مباريات   10 اأ�سل  من  األقاب   7 اإىل  ر�سيدها 

نهائية.
وو�سعت بافليوت�سنكوفا حدا ملغامرة بيغو )24 

عاما( وامل�سنفة 61 عامليا.

بافليوتشنكوفا تحزر 
بطولة موسكو للتنس

ليفربول  ن���ادي  حقق  متابعة    - العراقية 
كوينز  ن���ادي  م�سيفه  على  بتغلبه  م��ث��رياً  ف���وزاً 
ب���ارك ري��ن��ج��رز ب��ث��الث��ة اأه����داف م��ق��اب��ل هدفني 
ملعب  على  االأح���د،  م�ساء  اأقيم  ال��ذي  اللقاء  يف 
لوفت�س رود �سمن اجلولة الثامنة من مناف�سات 

الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم .
مع  اأه���داف  دون  من  �سلبياً  االأول  ال�سوط  ج��اء 
ليفربول ولكن فر�س  اأك��رث من جانب  �سيطرة 

اأخطر بكثري، حيث حرم  اأ�سحاب االر�س كانت 
هدفني  من  رينجرز  ب��ارك  كوينز  ال��ري��دز  قائم 
حمققني اآخرهما راأ�سية املهاجم ت�ساريل اأو�سنت 
اأن  قبل  بالعار�سة  ارتطمت  ك��رة  اأر���س��ل  عندما 
تعود اإىل زامورا الذي مل�س الكرة باأطراف قدمة 
ال�سلوفاكي  امل��داف��ع  ول��ك��ن  امل��رم��ى  نحو  لت�سري 
خط  م�سارف  من  يبعدها  اأن  ا�ستطاع  �سكريتل 
الثاين  ال�����س��وط  ويف   .  34 الدقيقة  يف  امل��رم��ى 
عندما  النتيجة  اف��ت��ت��اح  م��ن  ال���ري���دز  ا���س��ت��ط��اع 

عن  االأول  ال��ه��دف  دان  ريت�سارد  امل��داف��ع  �سجل 
67 بعد  الدقيقة  طريق اخلطاأ يف مرماه عند 
اأودعها  جون�سون  االمي��ن  الظهري  من  عر�سية 
االول داخل �سباكه ،ويف الدقائق الع�سر االخرية 
النتيجة عندما  اأن يعدلوا  االر���س  اأ�سحاب  كاد 
ك��رة  ت����راوري  ارم��ان��د  ال�سنغايل  امل��داف��ع  ار���س��ل 
اىل  البلجيكي  امل��ت��األ��ق  احل��ار���س  حولها  راأ���س��ي��ة 
ركلة ركنية مل تثمر . ويف الدقيقة 87 ا�ستطاع 
من  فارغا�س  اأدواردو  الت�سيلي  البديل  املهاجم 
ب��ارك  جماهري  وا�سعاد  التعادل  ه��دف  ت�سجيل 
�سوى ثالث  االأر���س  اأ�سحاب  يهناأ  رينجرز ومل 
بالنتيجة  ليتقدم  ليفربول  ع��اد  عندما  دق��ائ��ق 
بت�سجيله الهدف الثاين عر الرازيلي كوتينيو 

ب��ت�����س��دي��دة م��ت��ق��ن��ة م���ن داخ����ل م��ن��ط��ق��ة اجل����زاء 
�سكنت على ي�سار احلار�س . ويف الدقيقة االأوىل 
ف��ارغ��ا���س ليزور  ع��اد  ال�سائع  ب��دل  ال��وق��ت  م��ن 
الثاين  ال��ه��دف  بت�سجيله  اأخ���رى  م��رة  ال�سباك 
له ولفريقه بعد كرة راأ�سية غالطت بها حار�س 
الوقت بدل  الدقيقة االخ��رية من  . ويف  املرمى 
الهدف  ت�سجيل  من  ليفربول  ا�ستطاع  ال�سائع 
املدافع  �سجل  عندما  ال��ث��الث  والنقاط  الثالث 
�ستفني كولكر عن طريق اخلطاأ يف مرماه لتاأتي 
بعدها �سفارة احلكم لتعلن عن فوز ليفربول . 
وبهذا الفوز قفز ليفربول اىل املركز الرابع عند 
ب��ارك رينجرز يف  13 فيما بقى كوينز  النقطة 

املركز االخري عند النقطة الرابعة .

ليفربول يعود من كوينز بارك بفوز صعب في الدوري اإلنجليزي

العراقية - متابعة  انتهت القمة الكروية يف الدوري االيطايل )الكالت�سيو(، بني اأنر 
االإث��ارة منذ  املباراة من طابع  بتعادلهما بهدفني لكل منهما، ومل تخلو  ونابويل  ميالن 
اهداف  اأربعة  ت�سجيل  �سهدت  التي  االخ��رية  الع�سر  الدقائق  حتى  لتمتد  االأوىل  دقائقها 
تقا�سمها الفريقان. وافتتح كاليخون الت�سجيل يف الدقيقة ال�78 من املباراة التي �سيفها 
نابويل، ومن ثم عدل غوارين النتيجة لالنر بعد ثالث دقائق، ويف الدقيقة 90 �سجل 
كاليخون ثاين اأهدافه واأهداف فريقه يف اللقاء ومنح التقدم جمددا لنابويل، لكن التقدم 
مل يدم �سوى دقيقة حيث �سجل هرينانيز هدف التعادل يف الدقيقة ال�91 لينتهي اللقاء 

على التعادل االيجابي 2-2 .

انتر ميالن ونابولي يتعادالن إيجابيا في الكالتشيو



ام خالد : الفتيات المحتشمات 
والطبيعيات أصبحن نادرات

�أم�ض���ت �أم خال���د نحو عامني ت���دور يف كل 
حي وال تفّوت منا�ضبة بحثاً عن �ملو��ضفات 
و�بنه���ا  خال���د  �لكب���ر  فابنه���ا  �ملطلوب���ة. 
�الأ�ضغر عبد �لرحمن يف �ضن �لزو�ج. وهي 
تبح���ث ع���ن فتات���ني تنا�ضب���ان تطلعاته���ا. 
�لفتي���ات  �أن  ��ضتنتج���ت  رحلته���ا،  خ���ال 
�للو�ت���ي تتو�فر فيهن �الأخ���اق و�اللتز�م 
�لدين���ي و�حلجاب، �إ�ض���افة �ىل �الحت�ض���ام 
�لطبيع���ي،  و�ملظه���ر  �لع���ايل  و�لتعلي���م 
�أ�ض���بحن نادر�ت جد�. فتقول: »�ض���ابقاً مل 
يكن ي�ض���مح للفتاة قبل �لزو�ج، بالترّبج �أو 
و�ضع كحل �لعينني �أو �أحمر �ل�ضفاه ولب�س 
�ملاب�س �لق�ض���رة. �ما �الآن فال�ض���غر�ت 
ت�ض���مح لهن �أمهاتهن ب���كل ذلك، متخليات 
عن �الأ�ض���ول و�الأع���ر�ف �لقدمية. �رى يف 

ذلك خد�س لرب�ءة �لفتاة«.

عهود مكي: بعض األمهات
 يتلذذن بالوقاحة

توؤك���د عه���ود مك���ي )25 عام���اً( �أن بع����س 
�أمهات �لعر�ض���ان وقح���ات. فو�لدتها، �لتي 
ت�ض���تقبل �ت�ض���االت �أمهات �لعر�ضان، غالبا 
م���ا تقفل �خلط غا�ض���بة. ت���روي عهود �أن 
�إحدى �ملت�ض���ات بو�لدتها كانت ت�ضتف�ضر 
وتعليمه���ا  �ل�ض���كلية  مو��ض���فاتها  ع���ن 
وعمله���ا. وكان���ت �لو�لدة لبق���ة جتيب عن 
كل �ال�ضتف�ضار�ت، �إىل �أن �ضعرت باأن �ملكاملة 
�أ�ض���بحت جمرد حتقيق فظ. وحني �ضاألت 
عن �البن و�ض���نه وم�ضتو�ه �لتعليمي، تبنّي 
�أن���ه ال ميلك �ض���هادة جامعي���ة وعمله غر 
ثاب���ت، مم���ا �أث���ار غ�ض���ب �أم عه���ود ودفعها 

الإقفال �خلط.

تحقيق مع العروس تتناوب 
عليه أم العريس وأخواته

فوجئ���ت و�لدة غدي���ر حمد�ن )23 عاماً( 
للزي���ارة  موع���د�ً  طلب���ت  �ض���يدة  بو�ض���ول 
تناوب���ت  وق���د  �خلم����س!  بناته���ا  برفق���ة 
�الأخ���و�ت باالأ�ض���ئلة. و�ح���دة ت�ض���األ غدي���ر 
جمع���د�ً،  �أم  �أمل�ض���اً  كان  �إن  �ض���عرها  ع���ن 
�ملهن���ي،  ع���ن طموحه���ا  وثاني���ة ت�ضتف�ض���ر 
وثالث���ة ت�ض���األ عن ج�ض���مها �إن كان نحيفاً. 
�لزي���ارة  تنته���ي  �أن  حينه���ا متن���ت غدي���ر 
ب�ض���رعة لئ���ا تت�ض���رف معه���ن بفظاظ���ة. 
بع���د م�ض���ي �أكرث من �ض���هر، �ت�ض���لت هذه 
�ل�ض���يدة مرة �أخ���رى تطلب موع���د� لياأتي 
�لعري����س وي���رى غدير، فاعت���ذرت منها �أم 

غدير وقالت �إن �بنتها ُخطبت.

والدته تمانع زواجه بسبب 
خالفها مع والدة العروس

يقول يامن �ض���اهني )31 عاماً( �إن �ض���بب 
بقائ���ه م���ن دون زو�ج يرج���ع �إىل و�لدت���ه. 
فرغم �أنه �أنهى تعليمه ووجد وظيفة قبل 
خم�س �ض���نو�ت التز�ل �أم���ه تعار�س زو�جه 
قب���ل �أخي���ه �الأك���رب، �إ�ض���افة �ىل �أن �لفت���اة 
�لت���ي �ختاره���ا ه���ي �بن���ة خال���ه وه���ي غر 
متعلم���ة كم���ا �أنه���ا وو�لدته���ا عل���ى خاف 
م�ضتمر. بعد �ملحاوالت غر �ملجدية، قرر 
حممد �لعزوف عن �لزو�ج �إىل حني �قتناع 

و�لدته بالعرو�س �لتي يريدها.

أثاث البيت قبل العروس!

ي�ض���كو تام���ر عو����س )28 عام���اً( م���ن �أن 
و�لدته تهتم للمظاهر فبعد كل زيارة تبد�أ 
باحلدي���ث ع���ن �أث���اث �ملنزل غ���ر �لفاخر. 

حت���ى ح���ني ت���زور عائ���ات م���ن �لطبق���ات 
�لر�قية جتد عيباً: فمرة تقول �إن ماب�س 
�أم �لعرو����س غ���ر �أنيق���ة، وم���رة تق���ول �إن 
فناج���ني �ل�ض���اي مل تك���ن الئق���ة، مما يدل 

على �فتقارهم �ىل �لذوق و�الإتيكيت.

تقليل ثقتها بنفسها

�أم���ا بالن�ض���بة �ىل ب�ض���مة ��ض���ماعيل )28 
عاماً( فاأمه���ات �لعر�ض���ان �ملتطلبات يرثن 
غ�ض���بها. فبعد جت���ارب عدة قررت ب�ض���مة 
�أال تت���زوج بالطريق���ة �لتقليدي���ة. �إذ تاأت���ي 

تتك���رر  و�أحيان���ا  وتعاينه���ا  �لعري����س  �أم 
�لزي���ارة لت�ضت�ض���ر �أخته���ا �أو �بنته���ا. ومن 
ث���م تختفي، وهذ� ما يولد لديها �أح�ضا�ض���اً 
بع���دم �لثق���ة ومب���ا تتمتع به م���ن مقومات 

جمالية وعلمية.

جواز السفر األجنبي شرط جديد!

ب���ات �مت���اك �لعرو�س جو�ز �ض���فر �أجنبي 
و�ح���د�ً م���ن �ملعاي���ر �الأ�ضا�ض���ية بالن�ض���بة 
عل���ى  هم���ام  �أم  �ملتطلب���ات.  �الأمه���ات  �ىل 
�ض���بيل �ملث���ال تتلق���ى �ت�ض���االت ال حت�ض���ى 
م���ن �أمه���ات ي�ض���األن ع���ن �بنته���ا �لت���ي مل 
تتج���اوز 17 عام���اً، الأنه���ا حتم���ل �جل���و�ز 
�لربيط���اين. لكنه���ا تعت���ذر دوم���ا ل�ض���غر 
�ض���ن �بنتها ورغبته���ا يف �أن تكم���ل تعليمها 

�جلامعي.

أم محمد: على العروس وعائلتها
 أن يتمتعوا بتعليم جامعي

�أحم���د  �م  �أ�ض���ّرت  فا�ض���لة  خطوب���ة  بع���د 
)51 عام���ا( عل���ى �نتق���اء عرو����س تتمت���ع 

مبو��ضفات عالية. فخطيبة �بنها �ل�ضابقة 
كان���ت بح�ض���ب قولها تفتقر ه���ي وعائلتها 
�ىل �لثقاف���ة وف���ن �لتعامل. فاأح���د�ً منهم 
مل يك���ن يحمل �ض���هادة جامعية، لذ� قررت 
و�بنها ف�ضخ �خلطوبة و�لبحث عن عرو�س 
متتل���ك وو�لديها �ض���هاد�ت جامعية وذلك 
لتن�ضئة �حفاد وفق تربية رفيعة �مل�ضتوى.

كثيرات ينسين أن لديهن بنات

ت���ز�ول  �لت���ي  �أم في�ض���ل  ت���روي �خلطاب���ة 
ه���ذ� �لن�ض���اط منذ ثم���اين �ض���نو�ت �أن فئة 

�الأمهات �ملرتدد�ت ي�ضبنب لها �لقلق. فعادة 
تعط���ي �أرقام �أمهات �لفتيات �للو�تي تتفق 
مو��ضفاتهن مع مو��ضفات �ل�ضاب �ملتقدم 
للخطبة. يف �ملقابل، ت�ض���ّر بع�س �الأمهات 
عل���ى �أخذ �أرقام هو�تف �أمهات �لعرو�ض���ات 
بغ����س �لنظر عم���ا �إذ� كن منا�ض���بات �أم ال. 
وتتنا�ض���ى ه���ذه �لفئ���ة �ملتطلب���ة �أن هن���اك 

فتيات لهن م�ضاعر و�نهن لديهن فتيات.

فئة األمهات المتطلبات
اصبحت منقرضة

يف �ملقابل، تنفي ��ضت�ض���ارية �لطب �لنف�ضي 
وعاج �الإدمان، رئي�ضة �لق�ضم �لن�ضائي يف 
م�ضت�ض���فى �الأم���ل �لدكت���ورة فاطمة كعكي 
وجود فئة �الأمهات �ملتطلبات معتربة �أنها 
باتت منقر�ض���ة. �إمنا ترى �أن لاأمهات يف 
بع����س �الأحي���ان ح���ق يف فر�س مو��ض���فات 
�مل�ض���تقبلية،  �الب���ن  زوج���ة  عل���ى  معين���ة 
وت�ض���اوي  و�لتقالي���د  �لع���اد�ت  كان�ض���جام 
و�لدين���ي  و�لثق���ايف  �الجتماع���ي  �لو�ض���ع 
للعائلت���ني، الأن ه���ذ� �م���ر �أ�ضا�ض���ي ل���زو�ج 

ناج���ح. وتق���ول �إن »م���ا يح�ض���ل حالي���اً هو 
فر�س �ل�ض���اب و�لفتاة �ل�ض���ريك �مل�ضتقبلي 
عل���ى �الأم حت���ى و�إن كان هذ� �الآخر غريب 
عن تقاليد �لعائلة وم�ضتو�ها �الجتماعي. 
وه���ذ� يح�ض���ل ب�ض���بب �النفت���اح وو�ض���ائل 
�لتو��ض���ل �الجتماع���ي. �إمن���ا ه���ذ� �الم���ر 
يقلل ن�ض���بة ف�ضل �لزو�ج باعتبار �أن �ل�ضاب 
و�لفتاة قد �ختار� �أحدهما �الآخر، �إ�ض���افة 
�إىل �أن �الأم ال تتحمل �أي م�ضوؤولية يف حال 

ح�ضول �لطاق«.

هؤالء األمهات يهمشن المقومات 
الجوهرية لزواج ناجح

ت�ض���دد �مل�ض���رفة �الجتماعية يف م�ضت�ض���فى 
�الأم���ل، �لكاتب���ة �ض���وز�ن م�ض���هدي على �أن 
�ملجتم���ع م�ض���كلته يف تعامل���ه م���ع منط���ق 
�ل���زو�ج وفق طرق تخطاه���ا �لزمن، �إذ �نه 
ال ي���ز�ل يعت���رب �لعرو����س ب�ض���اعة �أو منتج 
م���ن ح���ق �أم �لعري����س و�أخو�ته �إخ�ض���اعها 
للتحقيق. كما ت�ض���تغرب �أن بع�س �ل�ض���بان 
ي�ض���عون كل ثقته���م باأمهاته���م و�أخو�تهم، 
لتف�ض���ياتهم  �عتب���ار  �أي  دون  م���ن 
�ل�ضخ�ضية. فاالأم هي من حتدد �ملو��ضفات 
�خلارجية كالقامة ولون �لب�ض���رة، �إ�ض���افة 
و�لتعلي���م.  كاملهن���ة  �أخ���رى  معاي���ر  �ىل 
لاأ�ضف كل تلك �ملو��ضفات ال تكفل زو�جاً 
يهم�ض���ن  �الأمه���ات  ه���وؤالء  �أن  �إذ  ناجح���اً. 
�أهمية �حلكمة و�لن�ضج و�لثقافة. يبحثن 
ع���ن �لتدي���ن �لظاه���ري كالت���ز�م �حلجاب 
ع���ن  �لط���رف  ويغ�ض���ّن  �لق���ر�آن،  وحف���ظ 
�لتدي���ن �حلقيق���ي �ملتمث���ل بح�ض���ن �خللق 

و�الأمانة.

دوافع نفسية مجهولة
 تتحكم بتردد تلك األمهات

ب���دوره، يق���ول ��ضت�ض���اري �لط���ب �لنف�ض���ي 
و�الإدمان �لدكتور علي جابر �ل�ضامة، �إن 
ه���ذ� �لن���وع من �الأمهات يعانني م�ض���كات 
خو�ض���هن  �ض���ببها  يك���ون  ق���د  نف�ض���ية 
جترب���ة مماثل���ة. كما قد تك���ون ناجتة عن 
�أو �خ���اً ليتب���ني �ن���ه زو�ج  تزويجه���ن �بن���اً 
فا�ض���ل. ل���ذ� تك���رث ل���دى ه���ذه �لفئ���ة م���ن 
�الأمه���ات �لطلبات غر �ملربرة. هذ� يوؤدي 
�إىل �متن���اع �ل�ض���اب ع���ن �ل���زو�ج �أو تاأخ���ره 
يف �لعث���ور على �لزوجة �مل�ض���تقبلية، لذلك 
يج���ب �أن يتمتع ب�ضخ�ض���ية قوي���ة ويطلب 
م���ن و�لدت���ه �لتخل���ي عن بع�س �ل�ض���روط 

ليت�ضنى له �الختيار بحرية.

أمهات يعش��قن السيطرة، يتس��ببن بعزوف أبنائهن 
ع��ن ال��زواج، إضافة الى التس��بب بألم نفس��ي لفتيات 
وقع��ن ضحياته��ن. فإل��ى جان��ب األخ��الق والس��معة 
الطيب��ة والنس��ب والمظه��ر الحس��ن، تف��رض بعض 
األمه��ات المتطلبات ش��روطًا تعجزي��ة على العروس 
المس��تقبلية. يزرن كل البيوت للتع��رف الى الفتيات 
وفت��ح تحقي��ق معه��ن لالط��الع عل��ى كل التفاصيل. 
فتستمر رحلة البحث عن األجمل واألفضل سنوات، من 
دون الوص��ول ال��ى العروس المرجوة. ف��ي حين يصاب 
الش��باب بحال من اليأس، الس��يما أن الفتيات أصبحن 

يرفضن الزواج بسبب هذا النوع من األمهات.
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والدته تمان��ع زواجه 
م��ع  خالفه��ا  بس��بب 

والدة العروس

أم���ه��ات يعش��ق���ن 
السيط�رة، يتسبب���ن 
بع��زوف أبنائهن عن 

الزواج

الفتيات المحتشمات والطبيعيات أصبحن نادرات
»عروس االبن«… أمهات يبحثن عن إبرة في كومة قش

العراقية / بغداد

لألمه��ات ف��ي بع��ض األحي��ان ح��ق ف��ي ف��رض 
مواصف��ات معينة على زوجة االبن المس��تقبلية

الطلبات  التعجيزية غير المبررة تؤدي إلى امتناع الشاب 
عن الزواج أو تأخره في العثور على الزوجة المستقبلية



سمير عطا الله 
طبعا �سمعت بالإمرب�طور نريون، �أو قر�أت عنه، لأن 
�إّل ومّر به،  �أح��د� مل يقر�أ عن مزيج �ل�سر و�جلنون 
منوذجا �أو مثال. كل ما ياأتينا من �لتاريخ ي�سلنا عن 
يخطئون  قد  وفطرتهم.  وروؤيتهم  �مل��وؤرخ��ن  �أق��ام 
جم��ت��ز�أة.  �حلقائق  فت�سلنا  ينحازون  وق��د  فنخدع. 

وقد يجمعون، فح�سنا يفعلون.
لقد �أجمعو� على نريون، �أو هكذ� �عتقدنا. �لآن هناك 
م�سعى بن موؤرخي �إيطاليا »لإعادة �لعتبار« �إىل تلك 
�ل�سخ�سية �ملري�سة. ل نفي ملا �رتكب، ولكن ل بد �أن 
نعرف، مثا، �أنه قبل �أن يرتكب ما �رتكب، كان رجا 
�ملرحلة  تلك هي  و�مل�سارح.  �ملدن  ببناء  يحلم  طبيعيا 
�لأوىل. �أما يف �ملرحلة �لثانية، فالثابت �أنه �أمر بقتل 
زوجته �لأوىل، �أوكتافيا. وظل يرف�س زوجته �حلامل 
�أغريبنيا بعد زنى  �أمه  بوبايا حتى �ملوت. و�أمر بقتل 
�أخيه بالتبني بريتانيكو�س.  فاح�س. و�أقدم على قتل 
�أ�ستاذه وكبري فا�سفة روما،  �أم��ر   - �إليك هذه  ثم - 
يافع  �أمر بخ�سي  ينتحر، ففعل. وبعدها  �أن  �سينيكا، 
وتزوج به. وكانت �خلامتة �إحر�ق روما ثم �لتفرج على 
�ملوؤرخن  بع�س  �لكمنجة.  على  يعزف  وه��و  �حلريق 
�لقيثارة.  يعزف على  كان  �إن��ه  بل  ويقول،  ذلك  ينفي 
�ملوؤرخون �لت�سحيحّيون ل ينفون كل ما حدث. لكنهم 
مل  �لآخرين  �لأباطرة  بع�س  �إن  �لقول  يريدون  �إمنا 

�إمرب�طور  �أول  ق�سطنطن،  خذ  منه.  �أف�سل  يكونو� 
م�سيحي، فاإنه قتل �بنه �لبكر وزوجته �لأوىل وحماه. 
�أه��ل �لطبقة  �ل��ذي م��اأ روم��ا بدماء  �أغ�سط�س  وخ��ذ 
�لو�سطى. لكن �أغ�سط�س كان خبري بروباغند� وعرف 

كيف يبني لنف�سه �سورة �لإمرب�طور �لعظيم.
بناءها  �أع����اد  لكنه  روم����ا،  �أح����رق  ن���ريون  �أن  �سحيح 
وبيوت  �سيقة  كانت  �سو�رعها  �إن  ثم  �أف�سل.  ب�سورة 
مما  و�ف���رة،  و�لطبخ  �لتدفئة  وزي��وت  كثرية  �خل�سب 
�مل��وؤرخ��ون،  �ل�سادة  �أيها  يا  �حل��ري��ق.  �نت�سار  يف  �ساعد 

ملاذ� ل ترحمون عقولنا؟
ي��خ��ام��رين ���س��ك ب����اأن �مل�����س مل ي��ك��ن يف �لإم���رب�ط���ور 
�لقرن  ت��زور �سريحه حتى  �لنا�س  لقد ظلت  وح��ده. 
�حلادي ع�سر عندما تقرر بناء كني�سة يف �ملكان »لإز�لة 
�ل�ساحة  �سميت  �لظهور.  ع��ن  يكف  ل  �ل��ذي  �سبحه« 
»بياز� ديل بوبولو«، �ساحة �ل�سعب، حيث �سوف ت�سغي 
�ملعا�سر.  �لديكتاتور  مو�سوليني،  خطب  �إىل  روم���ا 
�لإمرب�طورية �لرومانية حكاية من �لأجماد و�لظلم 
�أي�����س��ا ح��ك��اي��ة �ل��ق��و�ن��ن  و�ل��ف�����س��ق و�ل��ف��ج��ور. لكنها 
و�لفنون و�لتطور. وكانت مدر�سة �حلقوق �لرومانية 
�ل���ربج، و�سط  �ساحة  ب���ريوت، ومكانها يف  �ل��ك��ربى يف 
�لبلد. وظلت �آثارها قائمة �إىل �أن �أ�سدر وزير �لثقافة 
لنا  كيف  فوقها.  جت��اري  بناء  باإقامة  ق���ر�ر�  �ل�سابق 
وهمك  �ل��ت��اري��خ��ي  ح�س����ك  ع��ل��ى  معاليك  ن�سكر  �أن 

�لثقايف؟!
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�ملقالت �ملن�سورة على �ل�سفحة لتعرب بال�سرورة عن وجهة نظر                              و�منا تعرب عن وجهة نظر �لكاتب لذ� �قت�سى �لتنويه

راجح الخوري 

  ليس من عادة الرؤساء األميركيين حضور اجتماعات على مستوى رؤساء األركان، لكن باراك أوباما أراد إعطاء 
انطباع عن أن الواليات المتحدة جادة في تصميمها على مواجهة »داعش«، ولهذا حرص على حضور االجتماع في 

قاعدة أندروز الذي ضم ممثلين عسكريين من 20 بلدا مشاركا في التحالف الدولي لمواجهة اإلرهابيين!
�لعر�قية  �لأنبار  حمافظة  يف  �مليد�نية  �لتطور�ت  بن  �ملقارنة  لكن 
كما يف مدينة كوباين �ل�سورية حيث يو��سل »د�ع�س« تقدمه، ونتائج 
�لجتماع �لع�سكري، بدت �سادمة وو�سعت د�ئرة �لت�ساوؤل و�حلرية: 
كيف ل ميكن لتحالف دويل ي�سم �أربعن دولة �أن يتمكن - بعد �سهر 
كامل من بدء عملياته �جلوية �سد هذ� �لتنظيم �لإرهابي - �إل من 
�إع��ان �أن��ه �أب��ط��اأ تقدم »د�ع�����س« يف ك��وب��اين، يف وق��ت ك��ان �لدو�ع�س 

يقرعون �أبو�ب �لعا�سمة �لعر�قية بغد�د؟
�ملتحدث  ت��وم��ا���س،  �ي��د  �لعقيد  ت�سريح  �إىل  بحاجة  �أح���د  يكن  مل 
على �حلملة  �أطلق  �لبنتاغون  ب��اأن  مارتن دميب�سي،  �جل��ر�ل  با�سم 
�لدولية ��سم »�لعزم �لتام« [�إنهرينت ريزولف[، لأن ما هو �أهم من 
�لت�سميات �لعمل �مليد�ين �لذي ميكن �أن يثبت فعا وجود مثل هذ� 
ق��و�ت تقاتل على �لأر���س يف  �إىل  �لعزم. وبغ�س �لنظر عن �حلاجة 
�لنهاية للتمكن من �إحلاق �لهزمية ب�»د�ع�س«، فاإن عمليات �لق�سف 

�جلوي بدورها �فتقرت حتى �لآن �إىل �لعزم و�حلزم!
�لعمليات  ب��دء  م��ن  يومن  وبعد  �ملا�سي  )�أي��ل��ول(  �سبتمرب   22 يف 
�جلوية �لأمريكية على حميط �ملو�سل، �ساألت وكالة »فر�ن�س بر�س« 
�ل��ذي  ديتبول،  ديفيد  �لأم��ريك��ي  �جل��و  �ساح  �ملتقاعد يف  �جل���ر�ل 
�سارك يف �جتياح �أفغان�ستان عام 2001، عن ر�أيه يف كيفية �لت�سدي 
�أن  يجب  �لأمريكية  �جلوية  �لقوة  ��ستخد�م  �إن  فقال  لاإرهابين، 
يكون �أ�سبه بعا�سفة ولي�س برذ�ذ مطر، يجب �أن تكون عملية و��سعة 
على مدى �أربع وع�سرين �ساعة طيلة �أيام �لأ�سبوع. يجب �سل حركة 

�لإرهابين كليا!
�أ�سبه  �لق�سف  عمليات  كانت  �ملا�سي،  �لثنن  �إىل  �حلن  ذلك  منذ 
كوباين  ملحا�سرة  يتقدم  كان  »د�ع�س«  �أن  رغم  �ملتقطع  �ملطر  ب��رذ�ذ 
ع�سية  تعمدت  و��سنطن  �أن  �لو��سح  من  ولكن  �لأن��ب��ار،  يف  ويتو�سع 
�إن��ق��اذ�  �ل��غ��ار�ت  تكثيف  و��سنطن،  �ساحية  يف  �لع�سكري  �لج��ت��م��اع 
لاجتماع، فاأعلن تنفيذ 21 غارة �سد مو�قع »د�ع�س« حول كوباين، 
�إىل  �لإره��اب��ي��ن، وه��و ما يدفع  �إن��ه مت وق��ف تقدم  بالقول  �سمحت 
�لتوغل يف �لت�ساوؤل: هل من �ملعقول بعد �سهرين من بد�ية �لق�سف 
�جلوي، �أن يكون �لإجناز �لوحيد هو تاأخري �ملذبحة يف عن �لعرب، 
وهل يقاتل �لتحالف �لدويل تنظيما �إرهابيا �أو دولة عظمى ��سمها 

»د�ع�س«... غريب!
�لأم��ري�ل  �لبنتاغون،  با�سم  �ملتحدث  �ألقى  �ملا�سي،  �لأ�سبوع  نهاية 
جون كريبي، ظال من �ل�سك حول فاعلية �لعمليات �جلوية �سد 
�أو  �أن �لأم��ر �سيكون �سها  �أح��د  �أن��ه »مل يقل  �أعلن  »د�ع�����س« عندما 
باأن  �أمني خاطئ  �أي �سخ�س وهم  يتكون عند  �أن  �سريعا، ول يجوز 
هذه �ل�سربات �جلوية قد توؤتي ثمارها... ورغم �أننا نتقا�سم �ل�سعور 

بالعجلة، فيجب �أن نتقا�سم �ل�سعور بال�سرب �ل�سرت�تيجي«!
�ل�سرب �ل�سرت�تيجي؟

�لعن�سر  يكون  كيف  ث��م  �ل�سرت�تيجي؟  �ل�سرب  معنى  م��ا  غ��ري��ب! 
حيال  وجمهول  و��سنطن،  يف  �ل�سرب  حيال  متو�فر�  �ل�سرت�تيجي 
�حلرب على »د�ع�س«، ذلك �أن �أوباما كرر مر�ر� �أن �أمريكا ل متلك 
��سرت�تيجية لهذه �حلرب. وما يثري �لعجب �أكرث �أن ينتهي �لجتماع 
يف قاعدة �أندروز باإعان جو�س �إرن�ست �ملتحدث با�سم �لبيت �لأبي�س: 
»نحن ل نز�ل يف �لأيام �لأوىل من و�سع هذه �ل�سرت�تيجية، �إل �أن 
�لعنا�سر �لتي منلكها حتى �لآن تفيد باأن هذه �ل�سرت�تيجية حتقق 

جناحا«!
غريب �أي�سا و�أي�سا! �أين مامح �لنجاح، عندما يفيد تقرير - ن�سر 
ي�ستخدم  د�ع�����س  تنظيم  ب��اأن   - �لأبي�س  �لبيت  بيان  م��ع  بالتز�من 
غاز �خلردل �ل�سام يف قتاله مع �لأك��ر�د، و�أن هناك 2500 �ساروخ 
�لعر�قية  �مل�ستودعات  من  �ختفت  كيماوية  روؤو����س  حمل  على  ق��ادر 
تذكر  �ل�سياق،  ه��ذ�  �لإره��اب��ي��ون! ويف  عليها  �سيطر  �لتي  �ملناطق  يف 
�سحيفة »و��سنطن تاميز« �أن »د�ع�س« ��ستوىل على غاز �خلردل من 
من  طنا   65 هناك  كان  حيث  �ملثنى،  يف  �لعر�قية  �حلكومة  من�ساأة 
هذ� �لغاز ونحو �ألفن من قذ�ئف �ملدفعية من عيار 155 مليمرت�؟
و�أين مامح �لنجاح �إذ� كان �لإرهابيون قد باتو� على �أبو�ب بغد�د، 
�جلي�س  �أخ���اه  �ل��ذي  ومع�سكرها  هيت  مدينة  م��ن  تقدمو�  بعدما 
�جلي�س يف  ه��ذ�  �آخ��ر معاقل  �أح��د   - �لفلوجة  عامرية  �إىل  �لعر�قي 
�أن  �أعلنت  �لأنبار، وهو ما مل تنكره وز�رة �لدفاع �لأمريكية عندما 
�حلكومة  على  �سغطه  من  ويزيد  �ملنطقة  تلك  يف  يتقدم  »د�ع�����س« 

�لعر�قية مبا يهدد بغد�د وكرباء.
و��سنطن �لتي �أعلنت �أن مطار بغد�د كاد ي�سقط يف �أيدي �لإرهابين 

�لع�سكري  �لجتماع  ع�سية  تلقت  �لأبات�سي،  مروحيات  تدخل  ل��ول 
�إر�سال قو�ت برية  ند�ء�ت ��ستغاثة من �مل�سوؤولن �لعر�قين تطلب 
ملنع �سقوط �لعا�سمة، لكن �ملر�قبن �أجمعو� على �أن هذه �ل�ستغاثة 
�ستبقى يائ�سة لأن و��سنطن لن ت�ستجيب للطلب، فهي لن تر�سل �أي 
جندي �أمريكي �إىل �مليد�ن وتكتفي باأنها �أوفدت مئات من �خلرب�ء 

�لع�سكرين �لذين يحاولون مللمة �سفوف �جلي�س �لعر�قي �ملنهار!
تقدم »د�ع�س« يف �لأنبار باجتاه بغد�د لي�س مفاجئا، �ملفاجئ �أن يعلن 
�إىل  و�سلت  �ملحافظة  �أن  ك��رح��وت  �سباح  �ملحافظة  جمل�س  رئي�س 
طريق م�سدود ب�سبب �سعف �لإمد�د�ت للمقاتلن من �أبناء �لع�سائر 
�ل�سنية وكذلك لل�سرطة من قبل �حلكومة �ملركزية وقو�ت �لتحالف 
�لدويل، وهذ� يعني �أن كل م�ساعي من�سق عمليات �لتحالف �لدويل 
�جلر�ل جون �آلن مع حكومة حيدر �لعبادي، لكي تو��سل �لعمل مع 
�لع�سائر وت�سكل �حلر�س �لوطني، ما ز�لت ت�سطدم بعر�قيل ت�سمح 

لاإرهابين بالتقدم يف �لأنبار، على خلفية ح�سابات تت�سل بالوقف 
�لإير�ين حتديد�!

�لتي تقاتل منذ �سهر ونيف ميكن معاينة مامح »عزم  يف كوباين 
تام« تركي على عدم ��ستجابة كل �ملطالبات �لدولية بالتدخل و�إنقاذ 
لن  تركيا  �إن  بالقول  �أوغلو  د�ود  �أحمد  عنه  عرب  وقد  �ملدينة،  تلك 
باإقامة  �لتحالف ملطالبها  ي�ستجب  ب�سوريا ما مل  ت�سرع يف مغامرة 

�ملنطقة �لعازلة و�ل�سعي لإ�سقاط �لأ�سد!
حزب  م��و�ق��ع  تق�سف  �أن  �لرتكية  �مل��ق��ات��ات  و�سع  يف  �أن  يعني  ه��ذ� 
�أما حر�ئق  »د�ع�س«،  �لتحالف  �لكرد�ستاين يف حن يق�سف  �لعمال 
بقيام  �لأك����ر�د  حلم  يحرتق  �أن  �إىل  عليها  �لتفرج  فيمكن  ك��وب��اين 
�أن »لي�س هناك من يحميهم غري تركيا«، كما  دولتهم و�أن يتعلمو� 

قال بولند �إرينج نائب رئي�س �لوزر�ء �لرتكي!
و�لعزم تام، لكن على �إد�رة �حلرب �ملذهبية!

الضربات الجوية ضد داعش ستكون اشبه بالعاصفة وليس برذاذ المطر

محمد قواص

ه���م ب�������د�أو� ه����ذ� �ل����زل����ز�ل يف �مل��ن��ط��ق��ة. �أط��ل��ق��ت 
�لبوعزيزية حر�كاً عابر�ً للحدود ل نعرف نهاياته، 
�إىل  ويحملونها  جتربتهم  يناق�سون  �ل��ي��وم  وه��م 
���س��ن��ادي��ق �لق�����رت�ع. �أه���ل ت��ون�����س ع��ل��ى م��وع��ٍد مع 
م���ا ُي��ن��ع��ُت ب��ال��ل��ح��ظ��ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة �ل���ك���ربى. يقفُز 
�ل�ستحقاق  نحو  �ل�سهر �حلايل  نهاية  �لتون�سيون 
�لت�سريعي لنتخاب �أول جمل�س للنو�ب بعد د�ستور 
�ملقبل  �ل�سهر  وي��ذه��ب��ون يف  �ل��ث��ان��ي��ة،  �جل��م��ه��وري��ة 
نحو �ل�ستحقاق �لرئا�سي للح�سم يف ذلك �لإقبال 
�لافت لدخول ق�سر قرطاج )27 ُقبل تر�سحهم 

من �أ�سل 70(.
�أ���س��ق��ط  �ليا�سمن"  "ثورة  ����س��م  ع��ل��ي��ه  �أُط���ل���ق  م��ا 
يقنْع  ومل  علي،  بن  �لعابدين  زي��ن  �لرئي�س  نظام 
مع  قطيعة  ي�سّكُل  جديد  عهد  بولوج  �لتون�سين 
�ل��ق��دمي و�ن��ب��ع��اث��اً مم��ا ه��و ج��دي��د. ت��ع��رّثت �ل��ث��ورة 
ب��ال��و�ف��دي��ن، و���س��ادرت �لأي����ادي �ل��ك��ربى �سعار�ت 
�حلاملن �لثائرين يف �سو�رع �لباد. هناك من ر�أى 
�أن حركة �لنه�سة ُملتحقًة بالثورة ل �سانعة لها، 
�ل�ساعدة )من م�سارب  بالوجوه  وهناك من وجَد 
ونقاوَة  �لثائرين  نقاَء  تعك�ُس  ل  �نتهازيًة  �أخ��رى( 
ُخ��ط��ب��ه��م. ع��ا���س��ت ت��ون�����س غ���د�ة ث��ورت��ه��ا حمكومًة 
ر��سد  )"�لنه�سة" بقيادة  �أح��ز�ب  ثاثة  باإتتاف 
�مل��رزوق��ي  �ملن�سف  ب��ق��ي��ادة  و"�ملوؤمتر"  �لغنو�سي 
وه��و  ج��ع��ف��ر(،  ب���ن  م�سطفى  ب��ق��ي��ادة  و"�لتكتل" 
�لبع�س  ُيحمله  �ل��ذي  �ل��رتوي��ك��ا،  بحكم  يعرف  م��ا 
م�سوؤولية ما �آلت �إليه تون�س من �أو�ساع �سالبة يف 

�ل�سيا�سة و�لأمن و�لقت�ساد.
ف������ازت ح����رك����ُة �ل��ن��ه�����س��ة يف �ن���ت���خ���اب���ات �مل��ج��ل�����س 
مطلقاً،  �ل��ف��وُز  يكن  مل   .2011 ع��ام  �لتاأ�سي�سي 
م��ا دف��ع��ه��ا ل��ائ��ت��اف م��ع �لآخ���ري���ن. ل��ك��ن تون�س 
�لنه�سة،  "�لرتويكا" هي مّنة من  �أن  ت�سعُر  كانت 
�ل�سام  رو�ج  باإن�سر�ح  تتاأمُل  �لتي  �حلركة  وه��ي 
م�سر  يف  �ل�سباب  ث���ور�ت  وّل��دت��ه  �ل���ذي  �ل�سيا�سي 

و�ليمن و�سوريا وليبيا.
�زده���رت  �ملعتدل"  "�ل�سام  ت��ق��ّدم  �أر���س��ي��ة  ع��ل��ى 
�أي  هنا  يهم  ول  �جلهادي".  "�ل�سام  ج��م��اع��ات 
�أن ر�بطاً جدلياً  �لتيارّين ��ستفاد من �لآخر، ذلك 
ُل��ب�����س ف��ي��ه ي��ج��م��ُع �حل���دث���ّن. مبعنى �آخ����ر، متَّ  ل 
"�ملعتدلن" عّلها  ل�سطوة  ودولياً  د�خلياً  �لرتويُج 
�أت��ت  فيما  �لره�����اب،  وت��خ��ن��ُق  �ل��ت��ط��رف  ت�ستوعب 

�لنتائُج يف تون�س كما يف غريها بعك�س ذلك.
"�لرتويكا" يف �سعّي حلكم  "�لنه�سة" حكم  ق��ادت 
�لباد لأكرث من خم�سن عاماً على ما تنباأ رفيق 
)�لنه�سة(.  �ل�سابق  �خلارجية  وزي��ر  عبد�ل�سام 
ك���ان �مل����ز�ُج �لق��ل��ي��م��ي ي�سي ب��ذل��ك. �أخ����و�ن م�سر 
�ليمن  �أخ���و�ن  م�سر،  يف  �ل�سلطة  �سلم  ي�سعدون 
ليبيا  �أخ��و�ن  يطيحون بحكم علي عبد�هلل �سالح، 
بعد  م���ا  ل��ي��ب��ي��ا  �لد�رة يف  م���ر�ك���ز  ن��ح��و  ي��ت�����س��ل��ل��ون 
�ملوؤ�س�سات  على  ي�سيطرون  �سوريا  �أخ��و�ن  �لقذ�يف، 
نف�سها  َت��ع��ُد  �ل��ت��ي  �ل�����س��وري��ة  للمعار�سة  �ل��ق��ي��ادي��ة 
من ذلك �مل�سهد �سمن  بديًا حلكم ب�سار �لأ�سد. �سُ

رفاُق �ل�سيخ �لغنو�سي و�سع تون�س حتت عباءتهم.
�ن��ع��ط��ف م����ز�ج �مل��ن��ط��ق��ة �مل��ت��ع��اط��ف م��ع ط��م��وح��ات 
و��سنطن  ت��ق��وده  كانت  غربي  م��ز�ج  على  �لنه�سة 
يف  �حلكم  منابر  �إىل  �ل�سامين  �سعود  لت�سهيل 
�ملنطقة. �سعر بذلك �سخ�سيا �ل�سيخ ر��سد �لغنو�سي 
�سل�سلة من  و�أطلق من هناك  �ملتحدة  �لوليات  يف 
�ملو�قف �لتي تت�سُق مع مز�ج و��سنطن ول تتناق�س 
مع هو�ها. و�إذ� ما كانت �مل�ساألُة م�ساألة مز�ج، فاإن 

مز�َج �لتون�سين �لذين �سبقو� �لآخرين يف �إ�سقاط 
�ل�ستبد�د و�لنقاب عليه، كان �سّباقاً مرة �أخرى 

�أي�ساً يف �لتمرد على حال �حلكم �جلديد.
�ل���س��ام  يحمله  م��ا  على  بورقيبة  تون�س  مت���ردت 
�ل�سيا�سي من �نقاب يف حياة تون�س و�لتون�سين. 
"�ل�ستثناء"  �لن�ساء قلقات من تد�بري تهدد  باتت 
�أه��ل  وب���ات  ب��ه��م.  �ل��ق��و�ن��ن �خل��ا���س��ة  �لتون�سي يف 
ق��ّي��م  م���ن  م��ت��وج�����س��ن  و�لأدب  و�ل���ف���ن  �ل��ث��ق��اف��ة 
ط��ارئ��ة ومعايري ج��دي��دة ت��ه��دُد �ب��د�ع��ات��ه��م. وب��ات 
�ل��ل��ي��رب�ل��ي��ون ك��م��ا �ل��ي�����س��اري��ون ي�����س��ت��وط��ن��ون هماً 
م�سرتكاً يف �لت�سدي مل�سري ل يريدونه ومل ترده 

ثورة �لبوعزيزية.
ت�سادم منطقان يف تون�س. يف ذلك �ل�سد�م هوجمت 
عرو�س �سينمائية وقنو�ت تلفزيونية، ر�ج �لرهاب 
�ل�سريعة"،  "�أن�سار  �ل�سعانبي، �سعد جنُم  يف جبل 
حممد  )طال  �سيا�سين  �غتيالّن  �لباُد  و�سهدت 
�لرب�هيمي و�سكري بلعيد(. �أف�ست تلك �لتطور�ت 
"�لرتويكا"، وفر�ست  �إىل قطيعة تون�س مع و�قع 
�سياق �حلو�ر �لوطني، و�أقنعت "�لنه�سة" بالتخلي 
ع��ن �حل��ك��م، وق���ادت �إىل ذل��ك �لن��ت��ق��ال �لتاريخي 

�ملوعود �لذي تب�ّسر به �لنتخابات �ملقبلة.
ب�سريط  �سنو�ت  قبل  "�لنه�سة"  خ�سوم  ��ستعان 
�لغنو�سي  ب��ن  م��زع��وم��ا  ت���و�ط���وؤ�ً  ي��ك�����س��ُف  ف��ي��دي��و 
�أو  �أي تطرف  و�ل�سلفين. لكن �لنه�سة تترب�أ من 
�إرهاب، ول�سان حالها �أننا مل نرخ�س ملوؤمتر "�أن�سار 
�ل�سريعة" �لأول �لذي �أجازته حكومة �لباجي قايد 
�ل�سب�سي. وبغ�ّس �لنظر عن ذلك �جلدل، فاحلركة 
تدفُع ثمن "تفهمها" لرو�ج �جلماعات، كما تدفُع 
من  �خو�نية  ري��اح  حملته  ما  بغبطة  تاأّملها  ثمن 
خارج �حلدود، كما تدفُع ثمن ��ستكانتها ملز�ج دويل 
دون  م�سّجع  تركيا(  قطر-   - )و��سنطن  و�إقليمي 

كثري �كرت�ث مبز�ج �لتون�سين �أنف�سهم.
خ��رج��ت �جل��م��اع��ات ُ�جل��ه��ادي��ة يف م�سر - مبارك 
فيها  تخّلت  �سهرية  مب��ر�ج��ع��اٍت  �ل��ق��ذ�يف   - وليبيا 
ع��ن �لعنف و�أب���دت ن��دم��اً على مم��ار���س��ات وف��ت��اوى 
و�ج��ت��ه��اد�ت ���س��اب��ق��ة. مل ت��ك��ن ت��ل��ك �مل��ر�ج��ع��ات �إل 
وليدة هزمية �أنزلتها بهم �ملقاربة �لأمنية يف م�سر 
ُت��ق��ّدم حركة  وليبيا )كما يف �جل��ز�ئ��ر قبل ذل��ك(. 
مر�جعة  ي�سبه  منفتحاً  ج��دي��د�ً  خطاباً  �لنه�سة 
�ل�����س��ك��ل و�مل�����س��م��ون )لح����ظ ت�سليط  �أج��رت��ه��ا يف 
�ل�سوء على عودة حامد �جلبايل وعبد�لفتاح مورو 
�للذين جاهر� بانتقاد �حلركة �سابقاً(. ل ميكن �أن 
بالنك�سات  �إل متاأثر�ً  ياأتي �سياق �لطبعة �جلديدة 
�ملتتالية �لتي منيت بها جماعات �لخو�ن �مل�سلمن 
يف م�سر �أوًل، ثم يف �ليمن وبلد�ن �أخرى. ل تعرتف 
حدود�ً  �ملرونة  يف  تذهب  لكنها  "�لنه�سة" بذلك، 
لفتة تعيُد �لعتبار للبورقيبية، وتنادي بالتو�فق 
�أ�سحاب  ب��اأن  �ل��ف��وز، على نحو ي�سي  حتى يف ح��ال 
طموحاتهم.  ملحدودية  مدركن  �أ�سحو�  �لغنو�سي 
�لعامل تغرّي، �ملنطقة تغرّيت، و�لتون�سيون يرومون 

منوذجاً �آخر لبلدهم.
تنربي حركة ند�ء تون�س ند�ً قوياً حلركة �لنه�سة. 
بديًا  نف�سه  ي��ق��ّدم ُ �لغنو�سي  ح��زب  ك��ان  م��ا  و�إذ� 
���س��رع��ي��اً ل��ن��ظ��ام ب��ن ع��ل��ي ك��ون��ه ي��اأت��ي م��ن �سفوف 
حزب  فاإن  �سجونه،  غياهب  من  ويخرج  معار�سته 
�لباجي قايد �ل�سب�سي يقّدم نف�سه بديًا عن حركة 
للمر�قب  �أخ��رى، يخّيل  بكلمة  �لنه�سة وظالها. 
�أن �أخفاقات �لنه�سة يف �خلطاب و�ل�سلوك و�ملنطق 
"ند�ء تون�س"،  و�حلكم، هو �لذي �أف�سى �إىل رو�ج 
�أن ما يرّوج عن متثيله لروح �لنظام �ل�سابق  فيما 
تون�سياً  حنينا  رمبا،  يعك�ُس،  �لبورقيبية،  وخلفيته 

�ل��ت��ي وه��ن��ت هيبتها  �ل��ق��وي��ة  �ل���دول���ة  �إىل م��ن��ط��ق 
و�رتخى وقعها يف �سنو�ت ما بعد �لثورة.

ل يريد ُ�لتون�سيون �لعودَة �إىل قو�عد حكم بن علي 
�أمر غري مطروح وغري و�رد(، ول  و�أ�سوله )وهو 
�لنه�سوين  �إىل حكم  �ل�ستكانة  �لتون�سيون  يريُد 
�أف��رزت��ه  ب��ال��ن��ح��و �ل���ذي  �أم���ر مل ي��ع��د و�رد�ً  )وه���و 
�أح��ز�ب��اً  للتون�سين،  ُي�سّجل   .)2011 �نتخابات 
وتيار�ت وموؤ�س�سات، �أنه مّت �سبط[ �يقاع �لفو�سى 
وكبت جماح �لثورة، �إذ� ما قورن ذلك مع �لنحر�فات 
�أنهم  للتون�سين  ُي�سّجل  و�ليمن.  ليبيا و�سوريا  يف 
بناء  ويف  �لنز�عات  حّل  يف  متقدماً  منوذجاً  �أر�سو� 
�لت�سويات ويف تدوير �لزو�يا، على �لنحو �لذي قد 
يجعل من جتربتهم "��ستثناء" جديد�ً عن �جلو�ر. 
قدرته  �لتون�سي  لل�سارع  و�أي�����س��ا  �أي�����س��ا  وُي�����س��ّج��ل 
ب���ادًة  �مل��ر�ق��ب��ون  �ع��ت��ربه  م��ا  ك�سر  ع��ل��ى  �لعجيبة 
�خل��رب�ء  �ع��ت��ربه  مم��ا  �لتخّل�س  وع��ل��ى  م�سّلمات، 
جتربُتهم  �أفرجته  ما  للتون�سين  وُي�سّجُل  ق���در�ً. 
ع��ن ن�����س��ٍج ك��ب��ري ل���دى �ملجتمع �مل����ديّن �ل���ذي ب��د� 
وم�سري  �لتون�سين  مب��ز�ج  �حلقيقي  �ملم�سك  �أن��ه 
ت��ون�����س. وّي�سجل مل��ن ت��ول��و� رئ��ا���س��ة �حل��ك��وم��ة بعد 
�لثورة، منذ حممد �لغنو�سي مرور� بالباجي قايد 
�لعري�س،  بعلي  �نتهاء  �جلبايل  وحامد  �ل�سب�سي 
�أنهم تخلو� عن �ملن�سب تقدير�ً للم�سلحة �لوطنية 
و�سوناً لا�ستقر�ر �لعام مبا ُير�سي �سلوكا وثقافة 

يف �حلكم تعك�س فر�دة �حلالة �لتون�سية.
�لغنو�سي  �ل�سيخّن، على ما يو�سف به ر��سد  بن 
و�لباجي قايد �ل�سب�سي، تتقرُر وجهة تون�س �ملقبلة. 
ومناكفة  مناف�سٌة  �لأ���س��ا���س��ي��ن  �حل��زب��ّن  ب��ن  م��ا 
�لزعيمّن  �سجالت  يف  حمتمل!  حتالف  و�أعر��ُس 
ول  �ل�سب�سي  �سخ�س  يطاُل  ل  �ل�سيا�سة  يف  ق�سٌف 
باأنه  خ�سمها  "�لنه�سة"  تتهُم  �لغنو�سي.  �سخ�س 
�ل�سب�سي  يطالُب  فيما  علي،  بن  نظام  �سالة  من 
خ�سمه بالتربوؤ من �أي عاقة بالخو�ن �مل�سلمن. 
تو�طوؤ�  �لثنائية  �ملناظر�ت  هذه  من  ُي�ستُم  وفيما 
من  )�أك���رث  �لح���ز�ب  بقية  تتحرُك  تون�س،  حلكم 
�ل�سفوة  د�خل  مكاناً  لنف�سها  لتجد  حزباً(   190

�ل�سيا�سية �ملقبلة.
حيوية لفتة تفرُج عنها �لنتخابات �حلالية. فعدد 
�لقو�ئم �ملرت�سحة )1327 قائمة( ُيعدُّ كبري� يف 
بلد ي�سل عدد �سكانه �إىل 11 مليوناً. لكن �ملتاأمل 
�سياحُظ بده�سة كم  �لأي��ام  تون�س هذه  ليوميات 
�أح��ز�ب  حتى  �ليديولوجيا.  من  �لباد  تخّل�ست 
�ل��ي�����س��ار ت��ت��ب��ن��ى خ��ط��ب��اً ع��م��ان��ي��ة ل ت��ه��ت��م ك��ث��ري�ً 
�لب�سار  �أغ�ست  لطاملا  �ل��ت��ي  �ل��ك��ربى  بال�سعار�ت 
�لرب�مج  يف  �لنا�س.  لهموم  �حلقيقة  �ملقاربات  عن 
و�لن�سب.  و�لح�����س��اء�ت  �لرق���ام  تكرُث  �لنتخابية 
ت�����رتدُد ح���ل���وٌل ت���ط���اُل م�����س��اك��ل �ل��ن��م��و و�ل��ب��ط��ال��ة 
و�ل����س���ت���ث���م���ار، و�أخ�������رى ع���ن �ل�����س����اح �مل�����س��ريف 
�ملوؤ�س�سات  بتقارير  ُي�ستعان  ما  و�ل�سريبي، وكثري�ً 
�لدولية، ل �سيما �لبنك و�سندوق �لنقد �لدولين، 
بن  �لو�سل  حلقيقة  تون�سي  ��ست�سام  ذل��ك  ويف 
بيتهم و�لعامل. و�ملتاأمل خلطاب �لأحز�ب �لكربى 
�سيلحُظ كم تبتعُد "�لنه�سة" عن ��سامويتها وكم 
ينفر" ند�ء تون�س" من ما�سويته )�لنو�ستاجلية( 

�ملزعومة.
�أثر لها. �أ�سبحت  نعم. �نتهت �لثورة يف تون�س. ل 
م���ا����س. ع��ّل��ق �ل��ت��ون�����س��ي��ون ث��ي��اب �ل���ث���و�ر ور�ح����و� 
�لثورة  �نتهت  و�لبناء.  �لعمل  �أ�سول  يف  يتجادلون 
��ستعد�د  على  ز�ل���و�  م��ا  �لتون�سن  لكن  تون�س،  يف 
ل��ل��ع��ودة �إىل �رت�����د�ء ث��ي��اب �ل���ث���ورة �مل��ع��ّل��ق��ة، وغ��زو 

�ل�سارع من جديد ل�ستعادة بلد ي�سبههم.

المؤرخون واالعتبار

انتخابات تونس: انتهاء الثورة!
ايالف :عزيز الحاج

خال �ل�سهور �ملا�سية تتالت �لتقارير عن موجات �لإعد�م 
يف �إير�ن، ول�سيما يف عهد �لرجل �ملبت�سم روحاين. وقد 
�ل�سهر  14 من  ويف  �سابقة.  ذلك يف مقالت  ن�سرنا عن 
�جلاري ن�سرت �سحيفة و��سنطن تاميز  تقرير� م�سهبا 
و�أوروب��ي��ة  �أمريكية  وت�سريحات  تقارير  جملة  يلخ�س 
هذه  لتجاهلها  �أوباما  �إد�رة  ب�سدة  وينتقد  �ملو�سوع،  عن 
�لوقت  يف  �إي��ر�ن  يف  �لإن�سان  حلقوق  �لب�سعة  �لنتهاكات 
�آخ��ر لإي��ر�ن يف  �ل��ذي تقدم فيه ه��ذه �لإد�رة تنازل بعد 
ملو��سلة  فر�سة  بعد  فر�سة  وتعطيها  �لنووي،  �ملو�سوع 
�ل����دويل يف  �ل���ن���ووي ول��ل��ت��ح��اي��ل ع��ل��ى �مل��ج��ت��م��ع  ن�ساطها 
مفاو�سات نووية ت�ستمر منذ ثماين �سنو�ت كاملة ك�سب 
خالها نظام �لفقيه �لوقت بعد �لوقت با�سم �لتفاو�س.. 
�سابقة  معلومات  توؤكد  �ل�سحيفة  يف  �ملن�سورة  �ملعلومات 
عن �أن وترية �لإعد�مات ت�سارعت منذ عام، وبلغت 936 
حالة. وخال �ل�سهور �لت�سعة �ملن�سرمة وحدها مت �إعد�م 
560 �سخ�سا، بينهم ن�ساء وقا�سرون ما بن 17 و15 
عاما، من  دون �أن تتفوه �إد�رة �أوباما بكلمة ��ستنكار علنية 
بحجة �لتفاو�س مع �ن ريغان كان يفاو�س �ل�سوفيت حول  
يف�سح  ك��ان  نف�سه،  �لوقت  يف  ولكنه،  �ل�ساح   تخفي�س 
يف  �لإن�سان  حلقوق  �لكبرية  �لنتهاكات  م��رة،  وكل  علنا، 
�لحتاد �ل�سوفيتي، مما كان ي�سكل �سغطا �أدبيا و�سيا�سيا 
�لإن�سان  حقوق  ن�سطاء  وي�سجع  �ل�سوفيت  �ل��ق��ادة  على 
و�لدميقر�طية يف �لحتاد �ل�سوفيتي. ووفقا لل�سحيفة، 
فثمة تقرير عام يجري �إعد�ده حول  ما يجري يف �إير�ن 
حتت عنو�ن " ما ور�ء �بت�سامة روحاين"- هذه �لبت�سامة 
�لإي��ر�ين  �لنظام  و��ستهتار  ب�ساعة  تخفي  �لتي  �ملر�وغة 
ورعايته لاإرهاب ون�ساطاته �لتخريبية يف �ملنطقة كلها- 

�لعر�ق و�سوريا و�ليمن ولبنان و�لبحرين وغريها. 
�أوب����ام����ا ل ي��ع��ري �أه���م���ي���ة م���ا ل��و���س��ع ح���ق���وق �لإن�������س���ان 
�لإي��ر�ين، ور�أيناه �أيام �نتفا�سة 2009 ل ينطق بكلمة 
�لإي���ر�ين، حتى عندما قتل  �ل�سعب  ت�سامنا مع  و�ح��دة 
وقا�سرين،  �لإير�ين" �سبابا  ..�إ����س   " �لإ���س  �لبا�سيجي 
���س��ار �لحت��اد  وق��د  ���س��ل��ط��ان..  �أغ���ا  ن��د�  �ل�سهيدة  ومنهم 
�سكت  مثلما  و�خلطر،  �ملعيب  �ملوقف  ه��ذ�  مع  �لأوروب���ي 
ن��ت��ح��دث طبعا عن  ول  �مل��ت��ح��دة؛  �لأمم  ���س��ك��رت��ري  م���ون 
حلقوق  معنى  تعرفان  ل  �للتن  بوتن  ورو�سيا  �ل�سن 
�لإن�سان و�لدميقر�طية و�للتن تعمان لامتد�د على 

ح�ساب �جلري�ن وت�سان جمل�س �لأمن. 
�عتباطا  ويف�سل  �ل��ن��ووي��ة،  بال�سفقة  مهوو�س  �أوب��ام��ا   
�نتهاكات  وبن  �لنووي  �لن�ساط  بن  خاطئة  وحل�سابات 
ح��ق��وق �لإن�����س��ان ون�����س��اط��ات ن��ظ��ام �لفقيه �لإره��اب��ي��ة يف 
�مل��ن��ط��ق��ة. وه���و ي���رى ر�أي �ل��ع��ن �ل��ت��دخ��ل �لإي������ر�ين يف 
�ل���ع���ر�ق وج����ولت ق��ا���س��م ���س��ل��ي��م��اين ب��ا���س��م �حل����رب على 
د�ع�س "�سّورته �ل�سا�سة �لإير�نية مع �لقو�ت �لعر�قية"، 
�أن ت�ساعد على دحر د�ع�س مع  �إي��ر�ن ميكن  �أن  ويتوهم 
�أ���س��ب��اب ظ��ه��ور ومت���دد د�ع�����س ب�سبب تدخلها  �أن��ه��ا م��ن 
�سيا�ساته  يف  للمالكي  ط��و�ل  ل�سنو�ت  وتبنيها  �سوريا  يف 
وممار�ساته �لطائفية و�لدموية �لتي خلقت مناخا �ساهم 

يف تقدم د�ع�س و�حتالته يف �لعر�ق.. .
�إن �لدبلوما�سية ل تعني طرح �لقيم و�ملو�ثيق �لإن�سانية 
جانبا حل�سابات �سيا�سية قا�سرة. و�إن �ل�سمت عما تفعله 
�إير�ن يف �سوريا و�لعر�ق ولبنان و�ليمن، وما ت�سلطه على 
�إمن��ا ي�سجع  �لإي���ر�ين من قمع دم��وي ووح�سي،  �ل�سعب 
و�ل��ع��دو�ن  �لعنف و�ل�ستبد�د  ق��وى  �إي���ر�ن وغ��ريه��ا م��ن 
على �مل��زي��د م��ن �جل��ر�ئ��م و�لن��ت��ه��اك��ات و�لع���ت���د�ء على 

�جلري�ن وغري �جلري�ن...

أين غابت حمية الدفاع عن حقوق اإلنسان؟؟!!



التقى وكيل وزارة الثقافة ال�سيد مهند الدليمي برئي�سي جمعية 
ال�سعراء ال�سعبيني واملنتدى الثقايف يف حمافظة بابل وبعدد من 
اع�ساء اجلمعية واملنتدى .ورحب ال�سيد وكيل الوزارة يف بداية 
اللقاء بال�ساعر ماجد كعيد رئي�س جمعية ال�سعراء ال�سعبيني 
يف بابل وبالأديب ماجد كزار رئي�س منتدى بابل الثقايف والوفد 
املرافق لهما ، م�سيداً بدورهم الثقايف والإجتماعي يف املحافظة.
وحتدث ال�ساعر ماجد كعيد رئي�س اجلمعية عن مهمات ال�سعر 
عرب  الجتماعية  الفعالية  دعائم  وار���س��اء  املرحلة  يف  ال�سعبي 
ابراز الدور الفلكلوري يف الق�سيدة ال�سعبية . كما وبحث اع�ساء 
اجلمعية اأهمية الق�سر الثقايف يف املدينة ال�سياحية الآثارية يف 
املنظمات  يجمع  ثقافياً  بيتاً  ا�ستثماره  بابل و�سرورة  حمافظة 

الثقافية والفنية يف املحافظة.

(، يف  اق��راأ  انا  انا عراقي   ( ، مهرجان  بغداد،  العا�سمة  اقيم يف 
دورت����ه ال��ث��ال��ث��ة، ال��ت��ي ���س��ه��دت ت��وزي��ع اك���ر م��ن 5000 ك��ت��اب، 
واجلغرافية  وال��ت��اري��خ  وال��ع��ل��وم  وال��دي��ن  ال�سيا�سة  ب��ني  جمعت 

والدب وق�س�س الطفال.
�سهدت  اإذ  املهرجان،  فيها  يقام  التي  الثالثة  ال�سنة  هي  وه��ذه 
 ،2012 اأي��ل��ول  م��ن  والع�سرين  التا�سع  يف  ب��غ��داد،  العا�سمة 
انطالق اأوىل فعاليات حملة )اأنا عراقي- اأنا اقراأ(، على حدائق 

�سارع اأبي نوا�س، لإ�ساعة ثقافة القراءة بني ال�سباب.
خالل  فهمي،  رائ���د  ال�سبق  والتكنلوجيا  العلوم  وزي���ر  وي��ق��ول 
من  جياًل  ن�ساط  ميثل  املهرجان  "هذا  ان  للمهرجان  ح�سوره 
ا�سا�س  يكون  ان  على  يحر�س  ال��ذي  اليافع،  العراقي  ال�سباب 
بناء الن�سان والوطن، وهوؤلء ال�سباب نتاأميل فيهم الكثري من 

اخلري، ملا ميتلكوه من عقول وافكار كبرية".
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العراقية - وسام قصي

اأوىل فعاليات مهرجان بغداد ال�سينمائي ال�ساد�س يف فندق  انطلقت 
فل�سطني مريديان.

افتتاحه  اث��ن��اء  يف  الثقافة  وزارة  وكيل  الدليمي  مهند  ال�ستاذ  وق��ال 
تعنى  وموؤ�س�سات  منظمات  ب��وج��ود  �سعداء  :نحن  الفعاليات  لهذه 
البالد.  ت��واج��ه  التي  ال�سعوبات  رغ��م  وال�سينمائي  الثقايف  بال�ساأن 
ور�سينة  ج��ادة  باأنها  توؤ�سر  املوؤ�س�سة  هذه  اأّن  الوكيل  ال�سيد  واأ�ساف 
الأح��داث.  اإدارة مثل هذه  ق��ادرة على  اأنها  امل�ستمر  بتوا�سلها  واثبتت 

اأّن وزارة الثقافة ا�سهمت ب�سكل فاعل وكبري بدعم املهرجان  واأ�ساف 
ماديا ومعنويا من اجل ان يكون احلدث الهم والكرب يف دعم الثقافة. 
ليكون  للمهرجان  الراعية  �سراكة مع هذه اجلهة  اقامة  على  موؤكداً 

حدث اأكرب واأو�سع فهي كلها روافد ت�سب يف نهر الثقافة العراقية.
الربيعي  مظفر  العامة،  الثقافية  العالقات  مديردائرة  معاون  وقال 
يعّد  ال��ذي  املهرجان  اأّن هذا  املكتب العالمي:  يف حديثه اىل مندوب 
خطوة كبرية يدل على اأننا اأمام جمتمع مدين مهم جداً، فنحن نرى 
منظمات املجتمع املدين وغري احلكومية تعنى مب�ساألة ال�سينما بهذا 
احلجم وبهذا احل�سور وبهذا العدد الكبري من ال�سيوف الذين جاءوا 

من دول خمتلفة.

يعني  فهو  املهرجان،  بهذا  خ��رياً  ن�ستب�سر  نحن  الربيعي:  واأ���س��اف 
اأّناملجتمع يخطو خطوات ثابتة نحو امل�ستقبل وي�سعنا كوزارة ثقافة 
املنظمات  هذه  انعا�س  وم�سوؤوليتنايف  الكبرية  اجلهود  هذه  دعم  اأم��ام 
غري احلكومية،وما دمنا يف نظام دميقراطي يجب اأن تعتمد اللبنات 
ان  ل�سيما  العراقي  الثقايف  امل�سهد  ر�سم  يف  املوؤ�س�سات  لهذه  الوىل 
يوؤ�سر  املهرجان مما  بهذا  العراقيني م�سرتكني  الفنانني  الكثري من 

على وجود عالقة وطيدة بني املوؤ�س�سة احلكومية وغري احلكومية.
وبنّي الربيعي: نحن كدائرة عالقات ثقافية ا�سهمنا بدعم هذا العمل 
من خالل توفري مبالغماليةوناأمل اأن يت�ساعف هذا املبلغ م�ستقباًل 

ليكون لبغداد مهرجان �سينمائي مب�ستوى يليق ببغداد احل�سارة.

من جانبه اأ�ساد مدير املهرجان، الدكتور عمار العرادي بجهود وزارة 
اأبو  نوفل  الدكتور  وامل�سرح ومببادرة  ال�سينما  بدائرة  الثقافة متمثلة 
عا�سمة  بغداد  مب�سروع  اخلا�سة  العراقية  الأف���الم  اط��الق  يف  رغيف 
اىل  �سكره  ق��دم  كما  م���رة،  لأّول  وعر�سها   2013 العربية  الثقافة 
لهذا  ومتابعته  ودع��م��ه  امل��ه��رج��ان  ملواكبته  امل��ن��دلوي  عقيل  ال�سيد 

الن�ساط ال�سينمائي منذ ع�سرة �سنوات.
واجلدير بالذكر اأّن مهرجان بغداد ال�سينمائي الدويل انطلق منذ عام 
عام 2004،اإذ �سعى اىل تنمية املواهب والطاقات ال�سينمائية ال�سابة 
التجارب  م��ن  مبزيد  ال��ع��راق  يف  ال�سينما  م�سرية  رف��د  اىل  وال��واع��دة 

ال�سينمائية.

اسماعيل الراشد الجميلي

تتعدد أنواع مواهب الفنون التشكيلية ومنها الفن الجميل )الرسم( 
ين خصهم الله بهذه 

ّ
لكنها جميعا" تقتصر على عدد معيين من الذ

الموهب��ة وهي اختيار الخط المناس��ب واللون في المكان المناس��ب 
وفكرة في ذهن الفنان يحاول تجس��يدها على الورق أو القماش قد 
تنج��ح في قناعات مبدعه��ا أحيانا" لكنها كموهبة تبقى كامنة" في 
نفوس أصحابها تتوهج بالرعاية والتشجيع وتنمى بالدراسة حيث 
تش��كل الدراس��ة األكاديمية في عرف اس��تاذ االقتص��اد الدكتور 
أج��ود العزاوي نص��ف المئة على خالف رأي بعض األس��اتذة الذين 

يدعون بان الموهبة التشكل أكثر من عشرة في المئة .
���ي وخب���ري  الدبلوما�س اأج���ود  الدكت���ور 
يف  وال�ست�س���اري  الأواب���ك  منظم���ة 
والوزي���ر  الأورب���ي  الحت���اد  منظم���ة 
املفو����س ل���وزارة اخلارجي���ة وم�ست�س���ار 
وزي���ر خارجيته���ا حالي���ا" مل ي�س���تطع 
الدخول اىل اكادميية الفنون اجلميلة 
املوهب���ة  ه���ذه  لك���ن  معين���ة  لظ���روف 
 60  /  1959 �س���نة  خ���الل  �س���قلت 
���ى ي���د الفن���ان الراحل قا�س���م ناجي  عل
ورعاية وت�س���جيع الفن���ان الراحل عطا 
�س���ربي لكن���ه حم���ل مدللت���ه موهب���ة 
الر�س���م الت���ي فر�س���ت علي���ه دلله���ا يف 
���ى جدران  لوح���ات اأقامه���ا متجاورة عل
ال���ّذي   ، ببغ���داد  للفن���ون  ح���وار  قاع���ة 
���ى  م���رات عل ع���دة  اأدور  وان���ا  اأده�س���ني 

ا�س���تاذ  يج���د  كي���ف  املعر����س  ج���دران 
ف�س���حة"  م�س���اغله  ب���كل  القت�س���اد 
م���ن الزم���ن لقنوت و�س���فاء م���ع الروح 
اأول" قب���ل اأن ت�س���ع نهاي���ات فر�س���اته 
كث���رية  م�س���احات  يف  واأل���وان  خط���وط 
تتمن���ى  والت���ي  معانيه���ا  يف  وكب���رية 
اأ�س���رار معانيه���ا ، لك���ن  اأن تع���رف كل 
اللوحات بتجاورها تعطيك الأح�سا�س 
عربي���ة  اأح���رف  هن���اك  ب���اأن  والقناع���ة 
خمطوط���ة وا�س���حة الق���راءة فح���رف 
اله���اء العرب���ي يف اللوح���ة ل يبعد عنه 
وج���ه انثوي ووجه ذكوري ليكون املعنى 
هو وهي اأما حرف الألف املم�سوق فقد 
امت���الأت م�س���احته مب�س���احات الأل���وان 
ال�س���رقية ي�س���كل رم���زا للخنج���ر ومع 

مرتبط���ا"  اخ���رى  لوح���ة  يف  حزام���ه 
دللت���ه  ومع���اين  ال�س���رقي  بال���رتاث 
ال�س���رقية  جمتمعاتن���ا  يف  املتج���ذرة 
مثلها مثل الب�سط واملفار�س ال�سرقية 
البغدادية  ذا اللوان احلارّة وامل�سم�س���ة 
واملرتبط���ة اأي�س���ا" ب���رتاث وتاأريخ هذه 
املجتمع���ات تاأبى النفكاك حيث اأخذت 
الطيور م�س���احة لت�س���يف م���ع اخليل 
مع���اين ودللت عميق���ة لب���د اأن تق���ف 
اأمامها كم�س���اهد لتح���اول فك رموزها 
اأو اأن ت�سافر بخيالك معها ل ت�ستحي 

عري���ق  لتاأري���خ  تن�س���بها  اأن  �س���رك  يف 
وعظي���م غائ���ر يف القدم فر�س نف�س���ه 
كفن ان كان �س���ومري اأو ا�س���المي لكن 
لوح���ات اخرى اأخذ البيا�س م�س���احة" 
بامت���داد الأف���ق تعي���دك للتاأم���ل فيم���ا 
اأفرغته الهامات الفنان من روحه على 
القما�س لت�س���افر من جديد مع اللون 

وم�ساحاته. 

الفنان أجود العزاوي - في سطور 

- مواليد بغداد 1942
اقت�س���ادية  عل���وم  دكت���وراه   -

جامعةغرنويل- فرن�سا
- ع�سو جمعية الفنانني الت�سكيليني 

العراقيني 
ج���ده  الأول  ���ي  ال�سخ�س املعر����س   -

اململكة ال�سعودية
املعار����س  م���ن  العدي���د  يف  �س���ارك   -

العراقية والعاملية 

في معرض الفنان أجود العزاوي ... 

قنــــوت وسفـــــر مع اللـــــون

ية
قاف

ى ث
رؤ

اعداد الشاعر حسن الخزاعيواحة الشعر

انطالق فعاليات مهرجان بغداد السينمائي السادس

الثقافة  الكوردية وبتوجيه من وكيل وزارة  الثقافة  ا�سدرت دار 
الكبار  العراقيني  الدب��اء  للراحلني من  كتابا  الترو�سي،  فوزي 
"فلك  الراحلني  اء  الذي حمل وقائع احلفل ال�ستذكاري لالأدب�
حبيب  ���س،  �سريكوبيكه  ن��ا���س��ر،  عبدال�ستار  ك��اك��ائ��ي،  ال��دي��ن 
ع��ن��وان  وحت����ت   2014/  9/  14 ب��ت��اري��خ  وذل����ك  النور�س". 
فوزي  الثقافة  وزارة  وكيل  القى  الغياب" وقد  �سماء  يف  "جنوم 
الترو�سي كلمة بهذه الحتفالية، ا�ساد فيها بدور هوؤلء الدباء، 
وقال  والدبية".  الثقافية  حياتنا  يف  ومايرتكونه  تركوه  "مبا 
م�سكونون  ا�سال  هم  ملن  ا�ستذكار  جل�سة  يف  "نحن  الترو�سي 
يف ال���ذاك���رة ال��ع��راق��ي��ة، ل��ق��د م��ن��ح��ون��ا م��وؤق��ت��ا ف��ر���س��ة احل��دي��ث 
واجلمال  باحلديث  الوطن  هذا  ت�ساري�س  ملئوا  ان  بعد  عنهم 
والآفاق". وقد ت�سمنت الحتفالية اي�سا كلمات بع�س الكتاب 
وهم )عالية طالب، عبد ال�ستار البي�ساين، ح�سب اهلل يحيى، 
علي ح�سن الفواز، اجمد توفيق، ح�سني اجلاف، ح�سام ال�سراي، 

جمال العتابي( فيما �سم الكتاب بع�س الق�سائد للراحلني.

فوزي االتروشي.. يستذكر االدباء العراقيين: 
ملئوا تضاريس الوطن بالحديث والجمال واآلفاق

اضــــاءات

ح�سبت اح�ساب كل�سي ... ابكلب فرحان ...
عرفتك �ساحبي ... ومني ح�سبتك 

حملت اهموم ... �سفت ا�سكال و الوان...
ودركه و�سيف ... يلغايل �سوتلك 

يجي ا�سمك ...افز مرعوب .. حريان...
وا�ساأل عالحوال ... ا�سلون �سحتك 

تنام الليل ... وانه الليل ... �سهران ...
و اقنع بالقليل ... وما حرجتك

ول اذكر بيوم ... اكبال خالن ..
بدر مني كالم ... و بي جرحتك 

ت�سوف الفرح مني ... واين حزنان ...
اوياك اوياك مامره خذلتك 

بعتني اب�ساع لي�س ؟ ولي�س يفالن ؟!
و اتبدلت زعل نغمة �سحكتك 

له�سه امتنى كون ... اح�سابي غلطان...
واكول ام�ساحمك ... وابعيني �سفتك

كلمة في قصيدة
سالم رشيد / الكوتحسن الخزاعي

شعراء بابل في ضيافة وكيل وزارة الثقافة مهند الدليمي

مهرجان انا عراقي انا اقرأ.. 
"اإطار الليل" تنت�سر املخرجة تال حديد  يف فيلم 
والتقاليد  امل��ت��ع��ددة  ال��ه��وي��ات  "هجنتها" و���س��ط   ��� ل
ال�سينما  م��ن��ه��ا، وت��خ��ت��ار  ال��ت��ي حت����درت  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
بديال  لها  وطنا  عالية  ب�سرية  بجماليات  املوؤثثة 
عليها،  بظاللها  تلقي  التي  املتعددة  الأوط���ان  عن 
وت�سبح البنية ال�ساعرية مدخلها الوحيد للتعبري 
البناء  عن هذا الختالط والهجنة التي قد يعجز 
بيئاتها  ب��ه  م��ا تكتنز  امل��ن��ط��ق��ي ع��ن ح��ل  ال�����س��ردي 
انعك�س ذلك  الثقافية املختلفة من تناق�سات.لقد 
بدءا من عنوان الفيلم بالعربية "اإطار الليل" الذي 
ج���اء ف��ي��ه اب��ت�����س��ار وا���س��ح ع��ن ال��ع��ن��وان الجن��ل��ي��زي 
 The Narrow Frame of( ال���ط���وي���ل 
منت�سف  "اإطار  ي��رتج��م  ال���ذي   )Midnight

الإحالة  م��دى  ووا�سح   ، اخلانق  " اأو  ال�سيق  الليل 
والغمو�س  الط���الق  وم��دى  ال��ع��ن��وان  يف  ال�ساعرية 

الذي ينبئ به.
وت����ال ح��دي��د ال��ربي��ط��ان��ي��ة امل���ول���د، ال��ع��راق��ي��ة الأب 
ابطالها  اإىل  ه��ذه  هجنتها  حملت  الأم،  واملغربية 
دوره  )اأدى  زكريا  الرئي�س  بطلها  فجاء  الفيلم،  يف 
املمثل الربيطاين من اأ�سل م�سري خالد عبد اهلل، 
ظهر يف اأفالم: عداء الطائرة الورقية، يونايتد 93، 
اأخ���رى عنها، كما حمل  ���س��ورة  اخل�����س��راء(  املنطقة 
ج��زائ��ري  فهو  اأخ���رى  هجنة  عبا�س  امل�ساد  بطلها 
اأرجنتيني يتاجر بتهريب الأطفال والرقيق الأبي�س 
يف فرن�سا واأوروبا. وهكذا جند انف�سنا منذ البداية 

يف ف�ساء معومل واأبطال معوملني )من عوملة(.

ف����������������از ال�����ف�����ي�����ل�����م 
ال�����������س�����ي�����ن�����م�����ائ�����ي 
الي�������راين " ث��الث��ة 
" ل��ل��م��خ��رج  ع�����س��ر 
ه�������وم�������ن �����س����ي����دي 
ب���ج���ائ���زة م��ه��رج��ان 
ب����و�����س����ان ال����ك����وري 

. 19� بدورته ال
وح���������س����ل ال��ف��ي��ل��م 
������ى اجل��������ائ��������زة  ع������ل
م�����ن�����ا������س�����ف�����ة م���ع 
ال���ف���ي���ل���م ال�����ك�����وري 

اجلنوبي " نهاية ال�ستاء" للمخرج كيم داي فوون.و 
�سينال كل فيلم جائزة مالية قدرها 30 الف دولر .

و"ثالثة ع�سر" فيلم اجتماعي، يحكي ق�سة طفل 
يف الثالثة ع�سر من العمر ينف�سل والداه، وب�سبب 

ال�����وح�����دة وال���ع���ق���د 
ال���ن���ف�������س���ي���ة ال���ت���ي 
ت����ن����ط����وي ع��ل��ي��ه��ا 
ن����ف���������س����ه، ي��ن�����س��م 
�����ب�����اب  ال�����������س ايل 
اك����رب منه  ال���ذي���ن 
���س��ن��اً ل��ي��ب��داأ ح��ي��اة 

وجتارب جديدة.
متثيل  من  الفيلم 
ام���������ري ج����ع����ف����ري، 
رمي�������ا رام��������ني ف����ر، 
اآزاده �سمدي، امري 
طهما�سب،  مري  ي�سنا  زاده،  حممد  نويد  جديدي، 

وي�سكا اآ�ساي�س، ومهران احمدي.
وق���د ع��ر���س ال��ف��ي��ل��م يف ق�سم ال��ن��ظ��رة اجل���دي���دة يف 

مهرجان فجر ال�سينمائي الدويل.

في مهرجان لندن السينمائي :
"إطار الليل" الممتد من المغرب إلى العراق

الفيلم االيراني )13( يفوز بجائزة مهرجان بوسان الكوري

عجب كلي و علينه الوكت دارك 
جنت تتمنه ب�س انزور دارك
اذا انته حليم و�سدك دارك

اثبتلي ابع�سرتك ح�سن النيه 
ل تظن الوكت من يفرت يطيح ...

               وبي ت�سمت هذا �سابع م�ستحيل 
اب�سلعي �سهمك ما كلت حلد جريح ...

             وما اطخ الرا�س الك اهلل وكيل 
اين طبعي �سراع لو عاند الريح ...

           وبي طبع من النخل �سربي طويل 
واهلل لو بابك ذهب دارك �سريح ...

          ماادك بابك و ا�سوفك م�سرتيح
وما امد ايدي الك مثل الذليل ...

         ابكلبي حجيك �سار ب�سمار امل�سيح
ومن ك�سرت ابخاطري �سفت الدليل ...

         تيهت بني اخلطاأ ... بني ال�سحيح

ابوذيه وقصيده

عجز عنك ال�ساين و عجز و�سفاي 
انخبط ميك بعد مابيه و�سفاي 

****
حكيمي ماعرف ادواي و�سفاي 

        الدوه عند احلبيب اخلان بيه 
****

كلي ا�سعطلك عني و�سلهاك
خل�س مي البعيني وب�س و �سلهاك 

بري اظلم جنت تدري و �سلهاك 
�سرت فوك الر�س و تخون بيه 

****
احبابي اين ابعدو عني و جفوين 

بقيت اذرف بدمعي من جفوين 
****

بعد ماريد ثوبي ب�س جفوين 
املوت اهون من افراكك عليه 

نيتك يا حلو ما �سافيه اوياي ...
           و ابحجيك اح�س املكر وا�سح

****
جربتك اهواي ابهاي و ابهاي ...

        وما �سفتك يبعد العني نا�سح 
بعت بارخ�س ثمن و انه الك �سراي...

     و فرق ما بني هذا و ذاك و ا�سح 
****

الك طعنات و�سط ا�سلوعي اهواي ...
          و الك جويات احر من �سم�س 

بارح 
****

من �سنف احلمام ادريك يهواي ....
           ما ادريك من �سنف اجلوارح 

****
ادور عال�سديق النا�سح الراي ...

           و اللي يذكرك بال�سيح ما �سح 
****

يدعمك بالزمل و املال و الراي ... 
           ويف و يفدي حياته من ميالح 

تعال ا�ستنكي عندي اجروح للبيع ...
             يعجبنك اجروحي ... اجروح تازه

انه امقرر ابيع اجروح للنا�س ...
           و ا�سوف النا�س كلبي ا�سكد توازه 

�سنه انطيكم �سمان اجروحي متطيب ...
             لن بيهن وجع بجه الكزازه 
و عندي ادموع بعيوين جديدات ...

           تفيد اللي بجه و فارك اعزازه

ه��ذا  يف  اب��دع��وا  و  ال�سعبيون  ال�����س��ع��راء  ت��ف��ن 
اللون ... رغم اننا نرى انح�ساره لدى الجيال 
ال�سعريه اجلديده وهي دعوه نوجهها لل�سعراء 

ال�سباب لكتابه هذا اللون اجلميل و البديع .
ال�سل : 

�سيفقدين قومي اذا جدجدهم ...
                 ويف الليله الظلماء يفتقد البدر 

املجاراة :
الرجل لوجان كومه يده يدها 

�سجايه املرتديها يده يدها 

يفكدوين هلي لو يده يدها 
            وبالظلمه البدر ينفكد �سيه 

ال�سل :
وحاربت اهلي يف هواك و انهم ...

              و اياي لول حبك املاء و اخلمر 
املجاراة :

وحك اللي اله جربيل لوله 
حبيبي ابكل �سفه ما بيك لوله 
ابهواك احمارب اهلي وهم لوله 

ودادك �سبه ماي او خمر ليه 

هله و يانور عيني وي هليه ...
            يغاتي من متر �سلم عليه

 ****
علواه برمح طاعني ول بعود

ليل هون بفراكك ول عود
****

تواعدين ياحلو الطول بوعود 
            راح مني الوكت و انا ا�سبديه 

****
حبيبي من وره ال�سباج �سفته 

غمزيل بحاجبه و غطلي �سفته 
****

ع�سى ل جان عا�سرته ول �سفته 
طلع بد ذات و افعاله رديه 

****
دخذين و طري بيه لل�سماوه

ذبني بكاع مابيها نداوه
****

كل النا�س �سارويل عداوه
             حتى الوالده العزة عليه 

اغاني خالده

المجازات

جابر منسي الشمري ابوذيات

باقر العالق تعال

عباس طريم
يا حلو
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رجل احلمل: رغم �سغط العمل ت�سعر اأنك ت�ستمتع بعملك اليوم.. 
وعاطفي: ت�سعر بتطورات عاطفية حتدث بينك وبني احلبيب.

اأنثي احلمل: بال�سرب وقدرتك علي التحدي ت�سطيعني التغلب علي 
ن�سيان  ف��ح��اويل  احلبيب  م��ع  تت�ساحمي  وعاطفي:   .. العقبات  ك��ل 

اأخطائه يف حقك.

رجل ال�سرطان: كن اأكرث مرونه مع زمالئك قبل اأن تخ�سر �سعبيتك 
.. وعاطفي: تودد اإيل احلبيب قبل اأن يعلن ع�سانه عليك.

اأ���س��رار ه��ام��ة بالعمل ف��ال حت��اويل  ال�����س��رط��ان: تطلعني علي  اأن��ث��ي 
�سخ�ص  من  تتقربني  وعاطفي:   .. رقبتك  يف  اأمانة  لأنها  اإف�سائها 

بعملك يجذبك ويلفت اإنتباهك.

رجل امليزان: تعاين من م�سكلة اليوم يف العمل قد تربك كل خططك 
.. وعاطفي: ل تكن اأنانيا واأعطي حبيبك جزء من وقتك.

اأن���ث���ي امل����ي����زان: ت��ف��ك��ري ج���دي���ا يف الإن���ت���ق���ال ل��ع��م��ل ج���دي���د يحقق 
فحاويل  التوتر  م��ن  بحالة  مي��ر  حبيبك  وع��اط��ف��ي:  ط��م��وح��ات��ك.. 

م�ساندته والتخفيف عنه.

رجل اجلدي: تت�سم بالهدوء والإن�سجام اليوم رغم زحمة الأحداث 
من حولك .. وعاطفي: جتنب اخلالف مع احلبيب لأن الفراق يف 

طريقه اإليكم.
اأعمالك مزدحم لدرجة قد جتعلك ت�سعرين  اأنثي اجل��دي: جدول 
بالإرهاق اليوم .. وعاطفيا: اأعطي للحبيب فر�سة اأخرية للتفكري.

ال��ي��وم فكن حذر  ال��ث��ور: ق��د تتعر�ص ملوقف حم��رج يف عملك  رج��ل 
ممن حولك .. وعاطفي: ل تعطي للو�ساو�ص فر�سة لل�سيطرة عليك 

ب�ساأن احلبيب.
اأنثي الثور: ت�سطيعني الو�سول اإيل اأهدافك .. وعاطفي: ل حتاويل 

ال�سغط علي احلبيب واإتركي له م�ساحة من احلرية.

رج��ل الأ���س��د: احل��ظ يدعمك ال��ي��وم وخ��ا���س��ة يف الأم����ور امل��ادي��ة .. 
وعاطفي: اإن�سي احلب القدمي ول جتعل فكرة الإنتقام منه ت�سيطر 

عليك.
ق��رار حتي ل  اأي  اأن تتخذين  اليوم قبل  الأ���س��د: فكري جيدا  اأنثي 

تندمي عليه ل حقا .. وعاطفيا: كوين مبا�سرة مع احلبيب.

رجل العقرب: ل تتفوه اليوم باأ�سياء قد تنقلب �سدك وكن حذرا يف 
ت�سرفاتك اأي�سا مع اجلميع .. وعاطفي: تق�سي املزيد من الأوقات 

مع احلبيب يف حالة من احلب والرومان�سية.
اأمامك يوم حافل بالأخبار والتي �ستفتح لك فر�ص  اأنثي العقرب: 

جديدة .. وعاطفي: حاويل اأن تباديل حبيبك نف�ص احلب.

رجل الدلو: �سركائك يف العمل م�سرورون باإجنازاتك وهذا يدفعك 
هو  احل��ب  وعاطفي:   .. اأح��الم��ك  حتقيق  علي  والإ���س��رار  للتفاوؤل 

املرتبة الأويل يف حياتك ودائما تفكر يف احلبيب.
اأن��ث��ي ال��دل��و: ت�ساركي زم��الئ��ك ال��ي��وم ب��راأي��ك وجت���دي ح��ل مل�سكلة 

طارئه .. وعاطفي: ل ترتكي نف�سك لو�سوا�سك القهري و�سكوكك.

رجل اجلوزاء: يوم هادئ وممتع فحاول اإجناز كل ماهو موؤجل قبل 
احلقيقي  باحلب  ت�سعر  م��رة  لأول  وعاطفي:   .. عليك  ي��رتاك��م  اأن 

برفقة احلبيب.
اأنثي اجلوزاء: اأعمالك مرتاكمه فال حتملي نف�سك اأكرث من طاقتها 

.. وعاطفي: ل ت�سعرين بجدية احلبيب وتفكرين يف الإبتعاد عنه.

رج��ل ال��ع��ذراء: رك��ز يف عملك اأك���رث وح���اول اأن ت��ك��ون اأك���رث دق��ة .. 
فكن  به  ليعرف م�سري عالقتك  عليك  ي�سغط  احلبيب  وعاطفي: 

�سريحا معه.
اأنثي العذراء: ل داعي للحرية يف اإتخاذ القرار الذي يخ�ص عملك.. 

فكال اخليارين اأ�سعبهم مر ..

رجل القو�ص: قد تتخذ قرارا يجلب لك احلظ خالل الأيام القليلة 
القادمة .. وعاطفي: الأجواء ت�ساعدك علي الإقرتاب من احلبيب 

فال ترتدد.
اأكرث جراأة يف طرحك لالأفكار اجلديدة بدون  اأنثي القو�ص: كوين 

خوف .. وعاطفي: يعود حبيبك بعد فرتة من الغياب والإن�سغال.

اأي عقود خ��الل الفرتة  اأن توقع علي  رج��ل احل��وت: كن ح��ذر قبل 
وت�ستمتع  اإجتماعية  دع��وة  يف  احلبيب  ترافق  وعاطفي:   .. القادمة 

بوقتك معه.
لكل  املنا�سب  احل��ل  �ستجدين  وقريبا  بال�سرب  حتلي  احل��وت:  اأنثي 

امل�ساكل واإهتمي ب�سحتك اأكرث ..

11إستراحة القارئ

أفقي

العدد)572( الثالثاء 21 تشرين االول 2014
Tus: 21 oct 2014 issue no.572

قالوا في الفخر
الثمن الذي يدفعه الطيبون لقاء ل مبالتهم بال�سوؤون العامة هو 

اأن يحكمهم الأ�سرار. 
*******

التفكري حوار الروح مع ذاتها. 
*******

ل ُتَثبِّط عزمية اأحد يحقق تقدما متوا�سال واإن كان بطيئا. 
*******

الثمن الذي يدفعه الطيبون لقاء ل مبالتهم بال�سوؤون العامة هو 
اأن يحكمهم الأ�سرار

*******
احلياة اأمل، فمن فقد الأمل فقد احلياة. 

*******
كل اإن�سان ي�سبح �ساعراً اإذا لم�ص قلبه احلب. 

*******
غاية الأدب اأن ي�ستحي املرء من نف�سه اأول. 

*******
اأ�سعب اأنواع ال�سداقة كافة هي �سداقة املرء لنف�سه.

*******
قليل من العلم مع العمل به اأنفع من كثري من العلم مع قلة العمل 

به. 
*******

كلمات متقاطعة

اأاأمرين ولبيلك ع�سلبيك
وع�ساهن بيه يلتمن ع�ص البيك
ح��ن��ظ��ل ل���و ���س��ك��ت خ����دي ع�سل 

بيك
و�سحكتك للنحل و�سفه �سهيه

كم مره يزعل مني وارا�سي
ويدلل على كليبي وارا�سي

مابقت عندي امالك وارا�سي

بعت حتى هدومي الع�لي�ه 
*******

ع�سل وبحلكي وكتي مرجعلكم
ومرجعكم الكلبي ومرجعلكم

چنت اأية بهواكم مرجعلكم
خذيتو منني فتوة وخنتو بية 
�سديقك لو غلط وياك عتباه
وجدمك ل يدو�ص لباب عتباه

اذا مرة زعل وياك عتباه
لن زعل الخو موهني علية

*******
تدري اأ�سكد الك كلبي ولع �سام
اأزغار اأجروحي يهونك والعظام
اأموتن واأندفن واأعتك والعظام
حت�سرلك زحف لو �سحت بية

sms

انه كلبي لغري حبك ابد خمتار
وح���ب���ك ����س���ار ع��ل��ى ���س��خ�����س��ي مثل 

خمتار
ث������ورة  ب����ح����ب����ك  اج����������دد  راح  ان��������ه 

عمرخمتار
ومن ه�سه اكلك فايز انه بيهه..

*******
ف�سو�ص العني ف�ص ميي وف�ص لك

يامن يو�سف انت ا�سلك وف�سلك
اخيطك بيدي تدريني واف�سلك

واجيبك فيت يالرتهم عليه
*******

موهذه البدايه وانت قبله
واليقبلك من وجنتك انت قبله

�سرت �سومي و�سالتي وانت قبله
وفر�ص �ساد�ص �سرت انته عليه
كلبي ا�سما اط�سره يرد �سامت

وروحي من حزنهه اعليك �سامت
�سما اخلي اجلهاز بو�سع �سامت

ي�سرخ من تدك انت عليه 

*******
�سعت وانه بجزيره ومره �سيدك
ومره انت �سدتني ومره ا�سيدك
دولر واحد د�سرف من ر�سيدك

دولرين ادزلك ب�ص حن عليه
*******

الع�سك يكتل يا�ساحب وانته داري
هاك الكلب ميك وانته داري

انته اهلي وعمامي وانته داري
وانته امي وابوي وخال اليه

 Thomas Edison اإدي�����س��ون  ت��وم��ا���ص   -  1879
يعر�ص امل�سباح الكهربائي لأول مرة يف عر�ص خا�ص.

ال��دول��ة  يف  للحرب  وزي����ًرا  با�سا  اأن���ور  تعيني   -  1914
العثمانية وذلك اأثناء احلرب العاملية الأوىل.

1918 - اأملانيا توقف حرب الغوا�سات يف احلرب العاملية 
الأوىل.

من  يتزوج  بريون  خوان  الأرجنتيني  الرئي�ص   -  1945
املمثلة اإيفا.

اأول اجتماع ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي يف  – عقد   1952

جدة والذي جمع وزراء اإعالم الدول الإ�سالمية.
على  تغري  ال�����س��ودان  يف  ع��ارم��ة  �سعبية  ث��ورة   -  1964

اإثرها نظام احلكم الع�سكري بقيادة اإبراهيم عبود.
يد  على  اإي���الت  الإ�سرائيلية  امل��دم��رة  اإغ���راق   -  1967

القوات البحرية امل�سرية.
حممد  بقيادة  ال�سومال  يف  ع�سكري  انقالب   -  1969

�سياد بري.
يقيل  نيك�سون  ريت�سارد  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ص   -  1973

املتهم الرئي�سي بف�سيحة ووترغيت اأر�سيبالد كوك�ص.

اأمريكية. ممثلة  والرتز،  ميلورا   -  1968

م�سرية. ممثلة  البحريي،  داليا   -  1970
اإنكليزية. ممثلة  بوروز،  �سافرون   -  1972

�سوتي  اأداء  ممثل  م��وري��ت��ا،  م��ا���س��اك��ازو   -  1972
ياباين.

1975 - هرنيكه هيالريو، حار�ص مرمى كرة قدم 

برتغايل.
1981 - نيمانيا فيديت�ص، لعب كرة قدم �سربي.

اأمريكي. ممثل  دال�ص،  مات   -  1982
اأمريكي. قدم  كرة  لعب  كوبر،  كيني   -  1984

قدم  ك��رة  لع��ب  ري��ت�����س��ارد���س��ون،  ك���ريان   -  1984
اإنكليزي.

اليوم  في التاريخ          21 تشرين االول - اكتوبر

مواليد هذا اليوم      21 تشرين االول - اكتوبر

لغز في صورة
وال�سام فل�سطني  �سكان  اإليه  ينت�سب   - ماء  ول  فيها  خ�سرة  ل  جدباء   -  1

)كلمتان( الأر�ص  جاذبية  نطاق  خارج  لالج�سام  حتدث  طبيعية  ظاهرة   -  2
)معكو�سة( وقطعه  الأمر  ح�سم   - )كلمتان(  قليل  قدر   -  3

النوم على  القدرة  عدم   - ونقل  موا�سالت  و�سائل   -  4
بعد فيما  الآخرون  يتبعه  نظاما  ي�سع   - )معكو�سة(  فالن  ابناء   -  5

)معكو�سة( والطيب  بالعطر  متعطر   - عظيم  بحر   -  6
امليالدية ال�سنة  �سهور  من   -  7

التجارة بغر�ص  اآخر  بلد  من  ال�سلع  �سراء   - جر  حرف   -  8
اليوم �سائد  عاملي  اقت�سادي  نظام   -  9

على  التعرف   - ك��ارت��ر  ال��ث��اين  ا�سمه  اأم��ريك��ي  لرئي�ص  الأول  ال�سم   -  10
الروائح بالأنف

طبيخ  - وال�سعال  للمغ�ص  وم�سكن  لالأع�ساب  كمهدئ  ي�سرب  نبات   -  1
)جمع( الرمح  ا�سماء  من   - البرتول  م�ستقات  من   -  2

)معكو�سة( اأح�ص   - البادية  عرب  من  رجل   -  3
ولية   - احمد(  الأول  )ال�سم  طويل  م�سري  ملمثل  الثاين  ال�سم   -  4

اأمريكية جنوبية �سرقية
عظيم لعمل  مكافاأة  تعطى  قالدة   - بناء  كل  عليها  يرتكز  قاعدة   -  5

من  طراز   - قدميا  اخليل  بها  و�سفت  والحمرار  ال�سوداد  بني  لون   -  6
ال�سيارات الربيطانية

مت�سابهة حروف  خم�سة   - بنا  يحيط  فيما  ال�سوء  اأئر   -  7
Story كلمة  من  العربي  الأ�سل   - وندر  قل   -  8

الدولية املعلومات  �سبكة   -  9
القوم يتقدم  �سجاع   - ال�سقوق   يف  تعي�ص  مزعجة  قار�سة  ح�سرة   -  10

أقوال 
وحكم

ال�سود ينت�سر بثالث نقالت دون احتمال

عمودي

إسماعيل الراشد ألجميلي 

اأبنيتها  تنتهي  ب��غ��داد  كانت  املا�سي  ال��ق��رن  م��ن  اخلم�سينات  نهاية  حتى 
�ساحة   عند  الأو���س��ط  وال��ف��رات  الغربية  حمافظات  باجتاه  منها  للخارج 
التي  الب�سرة  بعدها غري حمطة قطار  العراقي حيث لي�ساهد  املتحف 
كان موقعها مكان الكراج احلايل يقابلها حمطة قطار املو�سل والذي كان 
ي�سمى باملحطة العاملية وبقربها مطار املثنى الذي كان هو املطار الدويل 
يف بغداد  وكان ي�سمى باملطار املدين لتفريقه عن مطار مع�سكر الر�سيد 
بوابته وبرج  اأبنيه للمطار �سوى  الع�سكري  حينها ومل تكن ت�ساهد من 
املراقبة ومل يكن يف�سل مدرج املطار عن ال�سارع املبلط املوازي له والذي 
بيوتنا  القريبة  ال�سبية  وكنا نحن  �سيء  اأي  الكاظمية  اإىل مدينة  يتجه 
من �ساحة املتحف جنل�ص على املدرج نتفرج على الطيارين النكليز وهم 
يطريون يف اجلو ويهبطون  مع زوجاتهم بطائرات �سغرية للت�سلية ومل 
،وملّا  العري�سة  بيننا وبينهم مع البت�سامة  بالأيادي  الأومائة  تكن تخلو 
العائلة  �سكن   ( الرحاب  امل��درج باجتاه ق�سر  ه��ذا  نعرب  املنظر  منل من 
املالكة ( جنمع من الأر�ص املخ�سرة وترعها ال�سغرية  الفطر وال�سفادع  
ق�سر  م��ن  ن��ق��رتب  وح��ني  بيوتنا  يف   بها  للت�سلية  ال�سغرية  والأ���س��م��اك 
الرحاب يتقدم األينا  ع�سكري على �سهوة فر�سه لنعلم باأننا جتاوزنا حدود 

املقبول باإ�سارة منه  .
اظافة" اإىل �سوق الدوريني الذي ميتد حتى عالوي احللة مركز بغداد 
و�سوق ال�سواكة فقد كان هناك جتمعان ل�سوقني اآخرين الأول يف مو�سع 

نهاية  عند  احل��ايل  ع��ارف  حممد  ال�سالم  عبد  الراحل  الرئي�ص  م�سجد 
ويخت�سر  امل���اء  اإ���س��ال��ة  م��وق��ع  قبلها  ك��ان  وال���ذي  ال��ع��راق��ي  املتحف  بناية 
ال��ذي كان يغذي الأحياء حوله وال��ذي كان يحتوي   ) ا�سمه ب )التانكي 
على جمموعة اأ�سجار من ال�سدر والنخيل ي�ستظل بها الفالحني الذين 
عند  ال�����س��وق  ينتهي  ح��ي��ث  ب��غ��داد  اأط����راف  �ستى  م��ن  ي��ق��دم��ون مبكرين 
طيور  وم��ن  واأج��ب��ان  واأل��ب��ان  ف��واك��ه  م��ن  ب�ساعتهم  يعر�سون  ال�سحى  
على  يبدو  ي�سرتيها  من  واأحيانا" لي��ج��دون  ال��رتاب  برخ�ص  يبيعونها 
الثاين فكان عند حمطة  ال�سوق  اأما   ، الفقر والتعب  حالهم  ووجوههم 
البنزين احلالية مقابل بوابة املتحف والذي كان حمطة" للزيوت وكان 
موقعه اأر�ص ف�ساء لكونها تعترب نهاية بغداد من جهة الغرب يقدم اإليها 
والتمر  والبطيخ  الرقي  الغالب  على  فيها  ع�سرا" يعر�سون  الفالحني 
الرقي  باأحمال  الكبرية وال�سغرية ممتلئة  وكنت ت�ساهد �سيارات احلمل 
زمننا  تقع حادثة" قدلتتكرريف  والفينة  الفينة  وب��ني  ال�سوق   ه��ذا  ، يف 
هذا وهي اأن يهرب الفالح من �سائق �سيارة ) اللوري املر�سيد�ص( اململوءة 
على وجود  دال��ة  وه��ي  الرقي  �سعر  تزيد عن  ال�سيارة  اأج��رة  لأن  بالرقي 
يقابله  النقدي  بالنكما�ص  مان�سميه  وه��و  النقود  وج��ود  وع��دم  ال�سلعة 
وال��ذي يدل  اأو �سحتها وغالء �سعرها  ال�سلعة  النقود وعدم وجود  وجود 
الفقرية  الزراعية  البلدان  النقدي ورمبا هي ظاهرة" يف  الت�سخم  على 
الفالح  على  يفر�سون  الذين  الزراعيني  وامل��الك  الإقطاع  ينوجد  حيث 
اأمن��اط الزراعة وربطها  ب�سلوك وع��رف اجتماعي بني  اأن��واع معينة من 
الفالحني يف العيب من زراعة اخل�سر والفواكه اإىل الدرجة التي يعزف 

اأو  ال�����س��يء   ، وال��ف��واك��ه  زارع اخل�سر  بابنة  ال����زواج  م��ن  ال��ف��الح��ني  فيها 
اأخي الذي يكربين ا�سرتى �سيارة بيكب  اأن  التي لزلت اذكرها  احلادثة 
رقي مببلغ �ستمائة وع�سرون فل�سا" بعد مفا�سلة مع �ساحبها ، حينها اأي 
يف اخلم�سينات من القرن املا�سي مل تكن الثالجات الكهربائية متواجدة" 
يتو�سطه خزان  التربيد هي �سندوق كبري من اخل�سب  و�سيلة  بل كانت 
ذوبانه  يبطاأ  حتى  باخلي�ص  الثلج  ويدثر  الثلج  قطع  فوقه  يو�سع  م��اء 
مع حنفية يتناول منها املاء املربد ، ال�سر يف  بعدها اأن �ساحب البيكب 
الرقي  ال�سوق وللحفاظ على  القريب من  بيتنا  اإىل  الرقي  اأو�سل حمل 
ملدة طويلة كان يو�سع يف الأماكن املظللة  والباردة ، بعد الع�سر ي�ستعد 
حيث  الع�ساء  وقبله  ا�ستعدادا" للنوم  ال�سطوح  اإىل  لل�سعود  البغداديون 
األفر�سي  ال��ط��وب  م��ن  مبنية  جميعها  وه��ي  ب��امل��اء  بر�سها  ال�سطوح  تهياأ 
املفخور الذي يربد بعد ر�سه باملاء بعد دقائق ،وكنت ترى اأ�سجية ال�سطوح 

ت�سطف عليها اأن�ساف الرقي ليربد قبل اأكله .
الرقي  كما يعرف  يف العراق با�سمه هذا هو ) فاكهة ال�سيف ( ي�سميه 
بع�ص الفالحني  ) دب�سي ( وال�سم املتعارف عليه يف اأغلب الدول العربية 
ال�سعودية  ويف  جب�ص  ���س��وري��ا  يف  وي�سمونه   ) )البطيخ  ب  م�سر  ومنها 
حبحب ويف ليبيا دلع وهو فاكهة ال�سيف لتغني عنه بقية الفواكه مع 
كرثتها ، وكنا ن�سمع من اآبائنا بكرثة كلمات  ) ال�سيف معا�ص الفقري ( 
ويق�سدون بها �سهولة العي�ص يف ال�سيف  لتوفر الطعام الرخي�ص الثمن 
ال��ذي  ي�سكل طعام الفقراء مع  وكرثته مثل  التمر والرقي مع اخلبز  
قطعة ثوب واحد يغ�سل ويلب�ص بعد جفافه �سريعا" حتت �سم�ص ال�سيف 

احلارة والإقامة حتت ظل �سجرة اأو اأي �سقف اآخر.
الرقي حكاية  وت�سلية" ن�سحك لها كثريا"  ال�سبية مع  لنا نحن  كانت 
يف �سرنا ليعلم  بها اآباءنا  خوفا" من عقابهم  حيث كنا نلتقط الرقيات 
ال�سغرية الكروية ون�سعها على ال�سطوح حتت ال�سم�ص  فتذوب اأح�سائها 
 ) باملاء ت�سمع �سوتها حني ترجها بقوة وتعرف ب )املقّية  اأ�سبه  وت�سبح 
وكانت عند �سارع عالوي احللة املقابل للمتحف العراقي خمارات عبارة 
كنت  لكنك  جال�سها  روؤي���ة  خ�سرتها  كثافة  حتجب  جميلة  ح��دائ��ق  ع��ن 
تكون  وال��ذي  الراديو  اأغ��اين  �سوت  واأغانيهم متتزج مع  ت�سمع كالمهم 
على الغالب اأغاين املقام العراقي واأغاين اأم كلثوم وقبل اأن ينت�سف الليل 
يخرج رواد اخلمارات هذه عائدين اإىل دورهم فيمرون من اأمام منازلنا 
املواويل والعتابانت منت�سني ب�سكرهم  ال�سارع يرددون  اأفرع  القريبة من 
مبجموعة  ونقذفهم  خل�سة"  اأغطيتنا  حتت  من  ال�سبية  نحن  فنت�سلل 
من الرقيات ) املقّيات ( فتنفجر حولهم ب�سوت م�سموع وتتناثر اأح�سائها 
، وهو الأمر الذي يفاجئهم ويقطع عليهم ن�سوتهم  من ع�سري وحبوب 
اأغطيتنا  فيبادرون بال�ستائم نكون نحن قد ت�سللنا خل�سة عائدين حتت 
هذه  اأيامنا  يف  والتمر  الرقي  يعد  حقيقة" مل   ، مكتوم  ب�سوت  ن�سحك 
من الفواكه رخي�سة الثمن التي تعني الفقري يف معي�سته حيث كانت يف 
اخلم�سينات من القرن املا�سي متالأ ال�سوارع ومكّبات الأزبال حيث يعمد 
بع�ص الأطفال الفقراء من اأبناء اجلنوب  اإىل فتحها واأخذ حبوبها التي 
يعمل منها بعد غ�سلها وتن�سيفها مع امللح وقليها وبيعها لتناولها كت�سايل 

وكانوا ينادون عليها) حب تكريز حب تكريز( .
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امل�ستحيلة"  "املهمة  فيلم  يف  وامل��ط��اردات  الأك�سن  م�ساهد  ت�سببت 
اجلزء اخلام�س الذي مت ت�سوير اأغلب م�ساهده يف املغرب، يف حتطيم 
�سورا  اأمريكية  م��واق��ع  ع��دة  ن�سرت  حيث  ال�سيارات  م��ن  جمموعة 

لبقايا ال�سيارات الفاخرة التي مت حتطيمها اأثناء ت�سوير الفيلم.
يف  ا�ستعملت   3 ام  ن��وع  من  ام" دبليو  "بي  �سيارات  ال�سور  وتظهر 
امل�ساهد واأغلبها حمطم من الأم��ام، وتك�سف ال�سور حجم  ت�سوير 

الأ�سرار التي حلقت ب�سيارات بي ام اجلديدة.
وكان املمثل الأمريكي توم كروز قد اأم�سى يف املغرب نحو �سهر من 
اأج��زاء كبرية من الفيلم مبراك�س وال��دار البي�ساء اإىل  اأجل ت�سوير 
جانب جريميي ريرن و�ساميون بيج. واأغلق فيلم "املهمة امل�ستحيلة" 
كما  يوميا   20 مل��دة  ومراك�س  اأك��ادي��ر  مدينتي  بني  رئي�سية  طريقا 

اأغلق حيا �سعبيا يف مدينة الدار البي�ساء ملدة 10 اأيام.
و�سيبداأ عر�س فيلم "املهمة امل�ستحيلة" يف �سالت ال�سينما يف �سهر 

دي�سمرب من عام 2015.

توم كروز يحطم سيارات 
فارهة في المغرب

ا�ست�ساف الإعالمي متام بليق الفنانة اللبنانية مي حريري يف اأوىل حلقات 
الربنامج "بال ت�سفري" وهو برنامج حواري �سريح على قناة اجلديد. وبدت 
مي متوترة من اأ�ساألة مقدم الربنامج اإذ ا�ستفزها ببع�س التعليقات املتتالية. 
حتبها  اأنها  فاأجابت  ببع�س  عالقتهما  وعن  هيفا  عن  مي  ب�سوؤال  متام  قام 
واأنكرت وجود اأي خالف وو�سفتها "بنجمة النجمات". واعرتفت مي انها تغار 
من هيفا موؤكدة اأن كل النجمات تغار من بع�سهن. وقام اأي�ساً ب�سوؤالها عن 
العلمي مكتفية  الإجابة وخ�سو�ساً عن حت�سيلها  طفولتها ولكنها رف�ست 
بدرا�سة  يتخ�س�س  ابنها  واأن  ال�سينية  اللغة  ت��در���س  ابنتها  اأن  ب��اإع��الم��ه 
ومطربة  جنمة  نف�سها  تعترب  كانت  اإن  ب�سوؤاله  مت��ام  ا�ستفزها  الكمبيوتر. 
اأع�سابها  وتفقد  تنه�س  جعلها  مما  الرق�س  مهنة  يف  بدايتها  عن  ملمحاً 

ورمي القهوة على امل�سور.

مي حريري تفقد أعصابها وتقذف كوب القهوة على المصور

ارتدت جمموعة من ال�سابات اجلامعيات يف الهند 
اأخ������رياً م��الب�����س ت��ق��ل��ي��دي��ة ت��رت��دي��ه��ا ن�����س��اء ولي���ة 
ال�سعبية  ���»غ��ي��ده��ا«  ال رق�سة  ورق�����س��ن  ال��ب��ن��ج��اب، 
لل�سباب  ��ي  حم��ّل م��ه��رج��ان  �سمن  م�سابقة  خ��الل 
يف   Guru Nanak Dev ج��ام��ع��ة  اأق���ام���ت���ه 
مب�ساركة  جرت  م�سابقة  غ��رب(.  اأمريت�سار)�سمال 

ت�سع فرق من جامعات خمتلفة.

من  املمنوع  الفيلم  عر�س  مت  حني  روح" غ�سباً  "حالوة  فيلم  منتج  ث��ار 
اإبراهيم حملب،  العر�س �سينمائيا بناء على قرار رئي�س ال��وزراء امل�سري 

على اإحدى القنوات الف�سائية.
واعترب املنتج حممد ال�سبكي ذلك انتهاكا وا�سحا حلقوق امللكية الفكرية 
التي تن�س على اأن كل من قام بعر�س عمل اأو م�سنف فني يف اأي و�سيلة 
اإعالمية دون ترخي�س موثق من منتج العمل يعاقب بال�سجن، بح�سب 

ما جاء يف �سحيفة "الأنباء" الكويتية.
وجلاأ ال�سبكي اإىل ال�سرطة امل�سرية وحرر فعليا حم�سرا بالواقعة يحمل 
رقم 13465 ل�سنة 2014 ليت�سح اأن هذا املنتج هو رجل اأعمال عربي 
يدعى عبد املح�سن العامري، وهو ميتلك عددا من القنوات ال�سينمائية 

مثل قناة "توك توك" و"البيت بيتك" و"�سينما1و2".
�سمرة،  وبا�سم  الفيلم بطولة هيفاء وهبي وحممد لطفي،  اأن  اإىل  ي�سار 
والطفل كرمي الأبنودي، تاأليف علي اجلندي، واإخ��راج �سامح عبد العزيز 

واإنتاج حممد ال�سبكي.

رجل أعمال عربي وراء عرض فيلم 
"حالوة روح" على الفضائيات

صورة وخبر

اأع���ل���ن م��ال��ك م��ن��زل يف ولي����ة دي��رتوي��ت 
الأم����ريك����ي����ة، ع���ن ع���ر����س م���غ���ري لبيع 
م��ن��زل��ه، ع���رب ا���س��ت��ب��دال م��ن��زل��ه بهاتف 
بيع  يف  ف�سله  عقب  وذلك   ،"6 "اآيفون 
اآلف   3 اإىل  �سعره  خف�س  ال��ذي  منزله 

دولر.
ويتكون املنزل، الواقع يف اجلانب ال�سرقي 
م��ن امل��دي��ن��ة، م��ن 3 غ���رف ن���وم وح��م��ام، 
تخفي�س  اإىل  اأدت  م��زري��ة  بحالة  ولكنه 
�سعره من 5 اآلف دولر اإىل 3 اآلف دولر.

وك���ان���ت م��دي��ن��ة دي���رتوي���ت ق���د اأ���س��ه��رت 
 ،2013 اإف��ال���س��ه��ا، يف ي��ول��ي��و م��ن ع���ام 
حيث كانت املدينة التي تعد اأكرب مركز 
ل�����س��ن��اع��ة ال�����س��ي��ارات يف ال���ع���امل، ت��دي��ن 

مببلغ 15 مليار دولر اأمريكي.

أميركي يعرض استبدال منزله بآيفون 6

ت��ل��ق��ت ���س��اب��ة اجن��ل��ي��زي��ة ر����س���ال���ة ق�����س��رية 
توفيت  ال��ت��ي  جدتها  ه��ات��ف  م��ن   SMS
هاتف  اأن  م��ن  بالرغم  ���س��ن��وات،  ث��الث  قبل 
الر�سالة:"  وت��ق��ول  معها.  دفنه  مت  جدتها 
على  �ستكون  الأم��ور  وك��ل  بكم  اأعتني  اإنني 
ما يرام." وقالت ال�سابة البالغة من العمر 
22 عاما ل�سحيفة حملية :" مل اأكن على 

ما يرام عندما قراأت الر�سالة."

وف��اة  بعد  اأح��زان��ه��ا  على  للتغلب  وكو�سيلة 
اإر���س��ال  يف  ال�سابة  الفتاة  ا�ستمرت  جدتها 
جدتها،  هاتف  على  ق�سرية  ن�سية  ر�سائل 
جدتها  وكانت  منها.  اإجابة  تنتظر  اأن  دون 
مت  ول��ذل��ك  الن�سية  الر�سائل  كتابة  حت��ب 

دفن الهاتف النقال معها.
الفتاة  عم  اكت�سفه  الق�سية  لغز  حل  لكن 
اأن ���س��رك��ة  ال�����ذي ات�����س��ل ب���ال���رق���م ف���ع���رف 

الت�سالت التي يعود اإليها اخلط الهاتفي 
 ، اآخ���ر  مل�سرتك  ال��رق��م  ببيع  ق��ام��ت  للجدة 
الن�سية  الر�سائل  اأن  اعتقد  ب���دوره  وال���ذي 
اأ���س��دق��ائ��ه، ما  م��ن  ه��ي مزحة  التي ت�سله 
با�سم  متحدث  قام  وقد  عليها.  للرد  دفعه 
�سوء  على  اجلدة  لعائلة  بالعتذار  ال�سركة 
ك��ان ينبغي  اإن��ه  ال��ذي ح�سل، قائال  الفهم 

اإخبارهم مبا حدث مع رقم اجلدة.

يف �سبيل الرتويج لتناول اخل�سار، مل ترتدد ال�سّيدة 
اأوب���ام���ا )ال�������س���ورة( يف  الأم���ريك���ي���ة الأوىل م��ي�����س��ال 
معدل  حقق  فيديو  مقطع  يف  اللفت  م��ع  الرق�س 
م�����س��اه��دات ع��ال��ي��ة اأخ������رياً ع���رب م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 

الجتماعي.

امل��راأة  تظهر  موقعنا(،  على  )متوافر  الفيديو  ويف 
التي ترفع لواء مكافحة البدانة يف الوليات املتحدة 
اللفت على  ث��واٍن وهي حتمل  لب�سع  ترق�س  وهي 
 Turn Down for What مو�سيقى اأغنية
لدي جاي �سنايك وليل جون. املقطع امل�سّور حظي 

عبارة  ق��ال��ت  اأّن��ه��ا  امل�����س��اه��دات، خ�سو�ساً  مب��الي��ني 
Turnip For What قبل اأن تبداأ بالرق�س. 
اأّن  ي��ذك��ر  ب��الإن��ك��ل��ي��زي��ة.  ال��ل��ف��ت  ه��و   Turnip و 
خماطر  من  للتنبيه  جهداً  تاألو  ل  اأوب��ام��ا  مي�سال 

ظاهرة البدانة املتف�سية يف البالد.

تلقت رسالة هاتفية من جدتها المتوفية قبل سنوات!

ميشال أوباما يحيا اللفت!

ح�سدت جنمة هوليوود واحلائزة على جائزة الأو�سكار 
بينيلوبي كروز لقب "املراأة الأكرث اإثارة" لعام 2014 

.Esquire من جملة
من  ن�سبة  لأع��ل��ى  نيلها  بعد  باللقب  "كروز"  وف���ازت 
ت�سويت من قبل قراء املجلة ال�سهرية، على الرغم من 
منط حياتها الهادئ بعد زواجها من النجم الإ�سباين 
وبنت،  ل��ول��د  اأم���ا  اأ�سبحت  اأن  وب��ع��د  ب����اردمي،  خافيري 
لقواعد جملة  بالن�سبة  عليه  لي�س متعارفا  اأمر  وهو 
Esquire عند اختيار مر�سحاتها لنيل هذا اللقب.
وبذلك، تكون بينيلوبي كروز هي اأحدث جنمة حائزة 
 ،Esquire على لقب "املراأة الأكرث اإثارة" من جملة
ب��ع��د ع���دد م��ن اأمل���ع جن��م��ات ه��ول��ي��وود، م��ث��ل �سكارليت 
جوهان�سون، التي فازت به مرتني اإحداهما يف 2013، 

وميال كوني�س يف 2012، وريانا يف 2011.
وفيما كانت املمثلة الإ�سبانية )40 عاما( منفتحة يف 

حديثها ملجلة Esquire يف عددها ل�سهر نوفمرب 
امل��ق��ب��ل ع��ن م�����س��واره��ا ال��ف��ن��ي، ف��ك��ان��ت متحفظة 

وعالقتها  ال��زوج��ي��ة،  حلياتها  التطرق  ب�ساأن 
بزوجها وطفليها.

على  الأم���ور  �سّعبت  "لقد  وق��ال��ت: 
بع�س  يف  نف�سي 

الأح����������ي����������ان، 
خ���ا����س���ة يف 

م����رح����ل����ة 

ال��ع�����س��ري��ن��ي��ن��ات م��ن ع��م��ري، ح��ي��ث ك��ن��ت اأم��ي��ل وقتها 
ال����درام����ا، خ��ا���س��ة ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ف��ن��ان  اأدوار  ل��ت��ق��دمي 
من  املظلم  اجل��ان��ب  ل�ستك�ساف  ف�سول  لديك  يكون 

ال�سخ�سية التي تلعبها".
اأف�سل ممثلة  اأو���س��ك��ار  ج��ائ��زة  ك��روز  بينيلوبي  ون��ال��ت 
 Vicky ف��ي��ل��م  دوره����ا يف  ع��ن   2009 يف  م�����س��اع��دة 
Christina Barcelona، فيما تر�سحت لنيل 

التمثال الذهبي مرتني.
وجتدر الإ�سارة اأن بينيلوبي كروز مر�سحة للقيام بدور 
البطولة يف الفيلم اجلديد للعميل ال�سري الربيطاين 
�سل�سلة  من   24 رقم  يحمل  والذي  بوند"،  "جيم�س 

اأفالم بوند.

بينيلوبي كروز تحصد لقب "المرأة األكثر إثارة" لعام 2014

خالل  اخل�ساب  �سمية  الفنانة  تاألقت 
"فر�سان  مل���ه���رج���ان   12� ال ال��������دورة 
ا�ستعر�ست  ال����ذي  دب����ي،  يف  اجلودة" 
ب�سكل  لر�ساقتها  ا�ستعادتها  خ��الل��ه 

لفت الأنظار.
ال��ذي  للحفل  �سمية،  وارت����دت 
اأك���ت���وب���ر،   14 ال���ث���الث���اء  اأق���ي���م 
اأظ��ه��ر  ���س��ي��ق،  اأخ�����س��ر  ف�ستان 
وا�ستعادتها  املم�سوق  ق��وام��ه��ا 

لر�ساقتها بالكامل.
خ�سبة  ع��ل��ى  �سمية  و���س��ع��دت 
"فار�سة  جائزة  لت�سلم  امل�سرح 
اجلودة" التي متنحها منظمة 
والأمم  دب��ي،  العاملية يف  الأي���زو 
امل������ت������ح������دة. وع����������ربت ���س��م��ي��ة 
اخل�����س��اب ع���ن ���س��ع��ادت��ه��ا ب��ه��ذا 
اأهمية  على  م��وؤك��دة  ال��ت��ك��رمي، 
ال���ت���ك���رمي ف����ى ح���ي���اة ال���ف���ن���ان، 
م���ع���ت���ربة اأن�������ه ال����دع����م ال�����الزم 

لتقدمي الأف�سل.
ول تعد �سمية املمثلة امل�سرية 
ال���وح���ي���دة ال���ت���ي مت ت��ك��رمي��ه��ا 

اأي�سا  ت��ك��رمي  اإذ مت  امل��ه��رج��ان،  خ���الل 
الفنانة لبلبة وبا�سم �سمرة والإعالمي 
وحممد  �سلبي  وبو�سي  الليثي  عمرو 
ك�������رمي. وه������و احل����ف����ل ن���ف�������س���ه ال�����ذي 
الإم���ارات���ي���ة  امل��ط��رب��ة  خ��الل��ه  ت�سلمت 

اأحالم جائزة "فار�سة اجلودة"، ولفتت 
املا�سية  مبجوهراتها  احل�سور  انتباه 
امل��ت��ك��ل��ف��ة. م��ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، اأع��ل��ن��ت 
دعمها  ع��ن  اخل�����س��اب  �سمية  امل��م��ث��ل��ة 
اجلديدة  ال�سوي�س  قناة  حفر  مل�سروع 
وذل��������ك م�����ن خ�������الل ر����س���ده���ا 
ملبلغ م���ايل م��ن اأج���ل ���س��ه��ادات 

ال�ستثمار.
وق������ال������ت ����س���م���ي���ة اخل���������س����اب: 
امل�����س��ري��ني  ب���اإق���ب���ال  "�سعيدة 
واعترب  ال�����س��ه��ادات،  ه��ذه  على 
ذل�����ك ب�������س���رة خ�����ري، ل��ت��ت��ج��اوز 
ال���ب���الد ه����ذه ال���ف���رتة احل��رج��ة 
من  وامل�سريون  بها،  متر  التى 
اأك����رث ال�����س��ع��وب ح��ب��ا ل��ب��الده��م 
ولأر����س���ه���م ول��دي��ه��م ا���س��ت��ع��داد 
ك���ب���ري مل�������س���ان���دة ال�����دول�����ة ف��ى 
الكربى  القومية  م�سروعاتها 
راأ���س هذه  اإذا ك��ان على  خا�سة 
ل�سعبه  حمبوب  زعيم  ال��دول��ة 
م���ث���ل ال���رئ���ي�������س ع���ب���د ال��ف��ت��اح 

ال�سي�سي.

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها وتصبح "فارسة الجودة"

على  تن�سر  اح��الم  المارتيه  املطربه 
ح�سابها مبوقع "ان�ستجرام " �سوره 
كلثوم  ام  ال�سرق  كوكب  مع  جتمعها 
وق��د تببت ه��ذه ال�����س��وره ف��ى موجه 
م���ن ال��غ�����س��ب ب���ني ن�����س��ط��اء م��واق��ع 

التوا�سل الجتماعى .
جتمعها  ���س��وره  اح���الم  ن�سرت  حيث 
م��ع ام ك��ل��ث��وم وه���ى ف��ى امل��ق��دم��ه وام 

خلفها  ك��ل��ث��وم 
ب��ق��ل��ي��ل وه��م��ا 
ي��������غ��������ن��������ي��������ان 
وكتبت معلقه 
ع��ل��ى ال�����س��وره 
زم�����ان  "لكل 

كوكب " .
وكان اعرتا�س 
ن���������������س�������ط�������اء 
الن�����������رتن�����������ت 

وا���س��ح و���س��ري��ح على ال�����س��وره حيث 
ان  فنانه ميكنها  ان��ه ل توجد  اك��دوا 
كلثوم  ام  ال�سرق  كوكب  مكانة  حتتل 
ب��ال��رغ��م ان����ه ق���د م���ر 40 ع����ام على 
رح��ي��ل ام ك��ل��ث��وم وع��ل��ق اح��ده��م على 
ال�����س��وره ق��ائ��ال ''م����ع اح���رتام���ي لك 
الفنانة احالم انتي هنا كاأنك تقارنني 

بني امللك والوزير''.

نشطاء االنترنت يهاجمو الفنانه احالم بعنف 
بعد نشرها صورة مشينة تجمعها مع ام كلثوم

الفني رمبا ل نعرف عنها �سيئا  الو�سط  الزواجات يف  العديد من  لعل 
ذلك هو حر�س  ال�سبب يف  يكون  وال�سباب خمتلفة فرمبا  الآن،  حتى 
الإع���الم،  يف  ال�سخ�سية  حياتهم  اإ���س��راك  ع��دم  على  الفنانة  اأو  الفنان 
بعيدا  الآخ��ر  هو  يكون  وبالطبع  �سريا  اأو  عرفيا  زواج��ا  ك��ون  ب�سبب  اأو 
زواج  حالة   12 ر�سدنا  الفني  الو�سط  ت��اري��خ  م��دار  على  الع���الم.  ع��ن 

�سيئا  عنها  اجلمهور  يعرف  مل  البع�س  وبع�سهم  امل�ساهري  بني  �سري 
زينة  ق�سية  ت�سهدها  التي  مثل  وق�سايا  حماكم  بعد  اأو  زم��ن  بعد  اإل 
عام  زينة موؤخرا. يف  اأجنبتهم  الذي  الطفلني  ن�سب  لإثبات  واحمد عز 
1927 اأف�سحت املمثلة امل�سرية فاطمة �سري عن زواجها من حممد 
بك �سعراوي حيث اأجنبا من ذلك الزواج ابنتهم ليلى، وعلى الرغم من 

الن�سب  بثبوت  النهاية  يف  حكمت  املحكمة  اأن  اإل  بها  الع��رتاف  رف�سه 
للزوج املذكور. اأم كلثوم تزوجت من الكاتب م�سطفى اأمني ملدة 11 عاما 
اأنهم مل ينجحوا يف ذلك،  اإل  اإخفاء ال��زاوج  ورغم حر�س الطرفان على 
كما ترددت �سائعات اأي�سا عن زواج م�سطفى اأمني من الفنانة �سادية. 
عزالدين  امل��خ��رج  م��ن  ت��زوج��ت  حمامة  ف��ات��ن  العربية  ال�سا�سة  �سيدة 
ذوالفقار وقد حر�سا الطرفان على اخفاء الزواج خوفا من والدها الذي 
كان يرف�س زواجه منها. العندليب عبداحلليم حافظ تزوج من الفنانة 
امل�سري  امل��ذي��ع  ذل��ك  على  اأك��د  وق��د  ال�سندريال  ح�سني  �سعاد  الراحلة 
مفيد فوزي. عام 1960 تزوجت الفنانة امل�سرية برلنتي عبداحلميد 

من وزير الدفاع امل�سري امل�سري عبداحلكيم عامر. النجمة نبيلة عبيد 
ح�سني  املخلوع  الرئي�س  م�ست�سار  ال��ب��از  اأ�سامة  الدكتور  م��ن  ت��زوج��ت 
مبارك. الفنانة ي�سرا ترددت اأنباء عن عدة زيجات �سرية لها فمرة من 
رجل الأعمال فادي ال�سفدي، واخرى من �سابط �سرطة، وموؤخرا من 
رجل العمال خالد �سليم. الفنانة القديرة �سريهان كانت قد تزوجت من 
رجل اأعمال اأردين هو عالء اخلواجة وقد اأجنبا ابنتهم لوؤلوؤة. الراق�سة 
امل�سرية جنوى فوؤاد تزوجت من رجل الأعمال �سامي الزغبي. الفنانة 
ال�ساعدة  الفنانة  الأعمال �سيد متويل.  �سهري رمزي تزوجت من رجل 
�سمية اخل�ساب حتر�س على التكتم ب�سدة على اخفاء �سخ�سية زوجها 

ما  على ح�سب  �سخ�سي  ام��ر  لآن��ه  عنه  الف�ساح  ترف�س  ا�سمه  وحتى 
ومت  اأبوالفتوح  ح�سام  الأع��م��ال  رج��ل  من  تزوجت  دينا  الراق�سة  ذك��رت. 
ال�ساب  املمثل  ل��ه��ا.  تعر�سوا  ك��ربى  ف�سيحة  اأث���ر  على  زواج��ه��م  ان��ه��اء 
اأحمد الفي�ساوي تزوج من هند احلناوي واجنبا ابنتهم لينا وبعد فرتة 
يف املحاكم حكمت املحكمة بثبوت الن�سب لهما. اأخريا املمثل اأحمد عز 
وزواجه من الفنانة زينة والذي يرف�س حتى الآن العرتاف بهذا الزواج 
او باأبوته للتواأم الذي اأجنبت زينة. و�سائعات اأخرى ترتدد عن زواج احمد 
عز من الفنان انغام، ومرة �سعد ال�سغري من الراق�سة قمر، ومرة اخرى 

الفنان م�سطفى �سعبان اإل اأن كل ذلك مل يتم التاأكد منه.

21 زواج سري في الوسط الفني قبل احمد عز وزينة , تعرف عليهم اآلن !! ,,




